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Peste 60 de ani 
experiență

Laboratoarele ELBA
Prezentare generală
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Beneficiile încercărilor și măsurărilor în

LABORATOARELE ELBA

• Îndeplinirea promptă a cerințelor clienților
• Calitatea serviciilor de testare
• Experiență de peste 60 de ani în domeniul testării
• Capacitatea de a efectua măsurători de mare precizie
• Diversitate mare de măsurători și încercări
• Teste acreditate RENAR
• Prețuri competitive



43

Istoric 
Înființat în anul 1957 în scopul verificării conformității concepției produselor firmei cu standardele 
internaționale de fabricație a corpurilor de iluminat.
Capabilitatea laboratorului este recunoscută de clienții actuali - ca Dacia Renault Romania și Cen-
trul de Inginerie Renault Franța, pentru efectuarea de încercări asupra farurilor și lămpilor auto.
De asemenea competența Lab. Electromecanic a fost recunoscută de către Organismul Național 
de Acreditare RENAR, organism care este membrusemnatar al EA și ILAC.

Laboratorul Fotometric “Electrobanat” și Laboratorul Electromecanic și de compatibilitate 
Eletromagnetică îndeplinesc cerințele SR EN ISO/CEI 17025, fiind acreditate de către Organismul 
Național de Acreditare RENAR. În virtutea acestei acreditări, rapoartele de încercări emise de 
Laboratorul Fotometric și de Laboratorul Electromecanic și de Compatibilitate Eletromagnetică 
sunt recunoscute în toate țările semnatare ale acordurilor European Acreditation (EA) și 
International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).
Laboratorul de Metrologie îndeplinește cerințele SR EN ISO/CEI 17025 și este atestat de Biroul 
Român de Metrologie Legală pentru activități de etalonare.
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Acreditare la nivel European - RENAR 

membru semnatar MRA cu EA si ILAC

Laborator Electromecanic

pag. 7

Laborator de 
Compatabilitate 
Electromagnetică

pag. 19

Laborator de Metrologie

pag. 45

Laborator Chimic

pag. 53

Laborator Fotometric

pag. 59
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O gamă largă de măsurări și de 
teste (încercări) de electrosecuritate 
cu focus pe industria automotive și 

încercarea aparatelor electrice

Laborator Electromecanic
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1. Teste electrice
• Încercarea rigiditatii dielectrice: Umax. 

5000 V c.a.;
• Măsurarea rezistentei de izolatie: 

Umax. 1000 V c.c.;
• Măsurarea căderii de tensiune pe contacte;
• Măsurări parametrii electrici (tensiune, 

curent, factori de putere etc.);
• Măsurare curent de atingere.

2. Teste de funcționare în mediu climatic 
controlat
• Analiză termică prin măsurarea temperaturii;
• Test de analiză termică combinata cu 

evaluare fotometrică;
• Test de funcționare ciclică de lungă 

durată (anduranță);
• Test de funcționare ciclică în condiții de 

climă variabilă extremă.

3. Teste climatice și de șoc termic
Se efectuează teste climatice conform unor 
cicluri climatice programabile.
Verificarea comportării echipamentelor elec-
trice și a componentelor acestora în condiții
climatice extreme.
- Temperatura: -70° pana la 300°
- Umiditate: 20 % RH pana la 100% RH

4. Teste de etanșare (Indice de Protecție – IP)
Verificarea etanșării la apă (cu posibilitatea de 
funcționare a produselor în incintă) prin:
- stropire cu apă în arc la 350°, cu presiunea 
apei și temperatura apei controlate
- jet de apă la presiune înaltă (max. 100 barr) 
- forma jetului reglabilă
Verificarea etanșării la praf (cu posibilitatea 
de funcționare a produselor în incintă):
- test cu ciment Portland
- test cu pudră de talc.

5. Teste la coroziune
Teste de coroziune în mediu de ceață salină
Caracteristici control test:
- temperatura în incintă reglabilă
- presiunea aer reglabilă
- debit
- control PH și conductivitate apă distilată

6. Teste de vibrații și șocuri mecanice
Teste de vibrații în cameră climatică:
Caracteristici echipament :
- direcții de vibrare: 3 axe
- tip de vibrații:sinusoidale, aleatorii, șocuri mecanice
- forța nominală a vibratorului: Fn: 11 KN /11 KN / 22 KN
- alte posibilitați: determinarea automată a frecvenței de rezonanță
Şocuri mecanice aplicate farurilor și lampilor utilizând dispozitive speciale (condiții 
de test: șoc mecanic după menținere la frig sau șoc mecanic în mediu ambiant). 

7. Alte teste specific si capabilități
Gravionaj monoimpact și multi-impact pentru dispersoare far - verificarea
lăcuirii dispersoarelor
Test Karcher asupra dispersoarelor de far – verificarea lăcuirii dispersoarelor
Menținere în incinta de apă termostatată a farurilor și dispersoarelor -
verificarea comportarii colajului și a etanșării farurilor și verificarea lăcuirii
dispersoarelor
Capabilitate producere apă distilată

Domenii de testare

• Teste și măsurări electrice

• Teste de anduranță în mediu 

climatic controlat

• Teste climatice

• Teste de etanșare (grad de 

protecție)

• Teste de rezistență la coroziune

• Teste mecanice



11 12

Camere climatice

Instalație de verificare 
etanșare la apă

Cameră de încercare în 
mediu de ceață salină

Teste de anduranță termică 
(până la 300 °C)

Teste de stres electric și 
termic: Ta+10; Un+10 %

Instalație teste de 
anduranță

Instalație de vibrații cu 
cameră climatică

MultimetreEc
hi

pa
m

en
te

 re
pr

ez
en

ta
tiv

e
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Exemple de teste termice și de anduranță

Echipament de încercare

Măsurarea încălzirii

     Condiții de mediu: Temperatura:  24°C ;  Umiditatea relativa: 43%
     Realizarea încercării
     Condiții de încercare:
• poziția de funcționare:  montaj suspendat de tavan cu spotul luminos orientat în jos
• tensiunea de alimentare:  conform tabelului de mai jos
• frecvența:  fn= 50 Hz 
• temperatura mediului ambiant:  tînc.=28,7C/  29,7C (în incinta ferită de curenți de aer)
• durata încercării:  până la stabilizarea regimului termic: 4h.

Graficul temperaturilor pe driver și module LED
Legenda culorilor:  
-albastru deschis: grafic temperatură în punctul Tc pe carcasă driver
-portocaliu: grafic temperatură în punctul Tc pe modul LED
-galben: grafic temperatura mediului ambiant

Realizarea încercării
    Condiții de încercare:
• poziția de funcționare: montaj suspendat pe tavan cu spotul luminos orientat în jos
• tensiunea de alimentare: Ua= 1,1 Un= 253V 1V 
• frecvența:  fn= 50 Hz 
• temperatura mediului ambiant:  temperatura încercare=ta+10=60°C (în interiorul incintei 
de anduranță)
• durata încercării: 240 h - 10 cicluri succesive de 24 h  (1 ciclu = 21 h ON +  3 h OFF)
    Exigente: În timpul și după încercarea de  anduranță, produsul nu trebuie să prezinte deformări 
sau alte deteriorări ale părților metalice, aparatajului electric, cât și al etichetei de marcare. Fără 
ondulări sau decolorări ale acesteia. Produsul trebuie să funcționeze pe toată durata încercării.
    Rezultat:
- pe tot parcursul încercării, și după încercarea de anduranță, corpul de iluminat, modul de fixare 
a acestuia și cablul de alimentare au fost verificate vizual.
- produsul și-a menținut functionalitatea pe toată durata încercării și după încercare.
- produsul nu a devenit periculos și nu a prezentat deteriorari 
- marcarea produsului a rămas lizibilă; eticheta de marcare nu a prezentat ondulări sau îngălbenire

Încercarea de anduranță

Grafic tensiune/ curent, în timpul încercării de anduranță
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Se efectuează teste climatice con-
form unor cicluri climatice pro-

gramabile. 
Verificarea comportării 

echipamentelor electrice 
și a componentelor aces-
tora în condiții climatice 
extreme.

Capabilități : 
 - de temperatură: -70 

până la +180 grade C
 - de umiditate: 20 până la 

98 % RH
 - viteză de creștere/scădere 

temperatură: 2÷3°C/min ;10°C/min
-  volum incintă: max. 1500 litri
 -  viteză de circulare a aerului în incintă: 
variabilă
-  vizualizare in interiorul incintei și iluminare 
-  programare și înregistrare test pe PC

• Analiză termică prin măsurarea 
temperaturii în interiorul și în 
exteriorul echipamentului e 
lectric;

• Test de analiză termică 
combinat cu evalu-
are fotometrică, con-
form unui ciclu de 
funcționare indicat de 
client;

• Test de funcționare 
ciclică de lungă durată 
(anduranță);

• Test de funcționare ciclică în 
condiții de climă variabilă extremă 
frig-cald.

Teste de funcționare în mediu 
climatic controlat 

Teste climatice și de șoc termic

Teste vibrații

Teste in industria 
automotive, pentru a 

simula durata de viata 
a autovehiculului 

Teste corpuri de iluminat 
montate  pentru conditii 

severe - vant, socuri, 
temperaturi extreme, 

vibratiiTipuri de vibrații:
- sinusoidale; detecție frecvență de       
rezonanță
- aleatorii
- șocuri mecanice

Caracteristici instalație:
- forța nominală 27 KN
- 3 axe
- clima: -40 °C /+180°C 

Teste de vibrații cu/
fără camera climatică

Şocuri mecanice aplicate farurilor și 
lămpilor utilizând dispozitive speciale 
(condiții de test: șoc mecanic după 
menținere la frig sau șoc mecanic în me-
diu ambiant).

Teste conform standardelor internatio-
nale sau conform Caietelor de sarcini de 
la clienti
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Exemple grafice teste de vibrații Echipament teste tracțiune
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Laborator de Compatibilitate 
Electromagnetică

O gamă largă de măsurări și de 
teste (încercări) de compatibilitate 
electromecanică cu focus pe industria 
automotive și încercarea aparatelor 

electrice
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Generator Compact 
NX5

Generator de semnale

Test receiver

Analizor de armonici si 
flickerEc

hi
pa

m
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e Generator ESD NSG 437

LISN

Antena Van Veen Loop 
(triaxială)

Antena Van der Hoofden
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1. Teste de compatibilitate electromagnetica (EMC)

Lista de teste aplicabile pentru: Echipamente de iluminat si similare.Controlere 

                                      Măsurări de emisii
Test Standard aplicabil

Măsurarea perturbațiilor transmise 
prin conducție (9÷30.000) kHz

SR EN 55015:2014

Măsurarea perturbațiilor radiate 
(9÷300.000) kHz

SR EN 55015:2014

Măsurarea emisiilor de curenți armoni-
ci (50÷2.000) Hz

SR EN IEC 61000-3-2: 2019

Evaluarea echipamentelor de iluminat 
în raport cu expunerea corpului uman 

la câmpuri electromagnetice

SR EN 62493:2015

Măsurarea variațiilor de tensiune, a 
fluctuațiilor de tensiune și a flickerului

SR EN 61000-3-3:2014

Încercări de imunitate
Test Standard de metoda Standard de produs 

Încercarea de imunitate la descărcări 
electrostatice

SR EN 61000-4-2:2010 SR EN 61547:2010

EN 60669-2-1
Încercarea de imunitate la trenuri de 

impulsuri rapide de tensiune
SR EN 61000-4-4:2013 EN 60669-2-1SR EN 

61547:2010

Încercarea de imunitate la unde de 
șoc

SR EN 61000-4-5:2015 SR EN 61547:2010

EN 60669-2-1
Încercarea de imunitate la câmp 

magnetic de frecvența rețelei
SR EN 61000-4-8:2010 SR EN 61547:2010

EN 60669-2-1
Încercarea de imunitate la câmp 

magnetic de impuls
SR EN 61000-4-9:2003 SR EN 61547:2010

EN 60669-2-1
Încercarea de imunitate la scăderi de 
tensiune, întreruperi de scurtă durată 

și variații de tensiune

SR EN 61000-4-11:2005 SR EN 61547:2010

EN 60669-2-1
Încercarea de imunitate la perturbații 

conduse, induse de câmpuri de 
radiofrecvență

SR EN 61000-4-6:2014 SR EN 61547:2010

EN 60669-2-1

1.1 Măsurari de emisii - încercari cantitative

Valorile masurate in cadrul acestor incercari nu trebuie sa depaseasca limitele impuse prin 
standarde.

 Atat in cazul perturbatiilor transmise prin conductie, cat si in celor transmise prin radiatie, 
test receiverul este echipamentul principal utilizat pentru masurarea semnalelor. Semnalele 
trebuie să fie interceptate de receptorul EMI înainte de a putea fi maximizate și măsurate. 
 Acestea ar trebui să fie limitate la frecvențele la care amplitudinea maximă măsurată 
a emisiei este mai mare sau mai mică decât limita de emisie. Prin urmare, doar emisiile la 
frecvențe critice ale căror amplitudini sunt apropiate sau depășesc limita vor fi maximizate și 
măsurate. Procesul generic descris în figura următoare va conduce la o reducere a timpului de 
măsurare.

Domeniul de frecvenţă Limite/ *Valori minime impuse
Perturbaţii trans-
mise prin conducţie 

9 kHz ÷ 50 kHz 110 dBµV valoare de cvasivârf
50 kHz ÷ 150 kHz 90 ÷ 80 2) dBµV valoare de cvasivârf
150 kHz ÷ 0,5 MHz 66 ÷ 56 2) dBµV valoare de cvasivârf

56 ÷ 46 2) dBµV valoare medie
0,5 MHz ÷ 5 MHz 56 dBµV valoare de cvasivârf

46 dBµV valoare medie
5 MHz ÷ 30 MHz 60 dBµV valoare de cvasivârf

50 dBµV valoare medie
Perturbaţii radiate 9 kHz ÷ 70 kHz 88 dBmA valoare de cvasivârf

70 kHz ÷ 150 kHz 88 ÷ 58 2) dBmA valoare de cvasivârf
150 kHz ÷ 3 MHz 58 ÷ 22 2) dBmA valoare de cvasivârf
3 MHz ÷ 30 MHz 22 dBmA valoare de cvasivârf

Perturbaţii radiate 30 MHz ÷ 100 MHz 88 ÷ 58 2) dBµV valoare de cvasivârf
100 MHz ÷ 230MHz 54 dBµV valoare de cvasivârf
230 MHz ÷ 300MHz 61 dBµV valoare de cvasivârf

Măsurarea perturbaţiilor transmise prin conducţie (9÷30.000) kHz

Standard aplicabil: SR EN 55015:2014

 Echipamente utilizate: 

 

   Test receiver                LISN

 Test setup:

     1-VCP

     2-DUT

     3-cablu alimentare

     4-LISN

     5-cablu coaxial

     6-Test receiver

 

 

Prezentare rezultate: 
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Perturbatii introduse pe faza alimentarii:

 

Tabelul cu cele mai apropiate valori de limită : 

Nr. 
crt

Frecventa

MHz

Detector Nivelul 
perturbatiilor 

[dBµV]

Valorile 
limitelor 
[dBµV]

Distanta fata 
de limite

[dB]

 1 4,992 Peak (varf) 46,5 46,0 0,5
2 4,992 AVG 34,3 46,0 -11,7

Măsurarea perturbaţiilor radiate (9÷300.000) kHz

Standard aplicabil: SR EN 55015:2014

Echipamente utilizate: 

           
Test receiver                                CDN                                 Antena Van Veen Loop

Test setup: 

Domeniul: 9kHz-30MHz      

Domeniul: 30MHz-300MHz    

     

           

Prezentare rezultate: 

Pertubatii radiate pe axa X:

Tabelul cu cele mai apropiate valori de limită pe axa X: 
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Evaluarea echipamentelor de iluminat în raport cu expunerea corpului uman la 
câmpuri electromagnetice

Standard aplicabil: SR EN 62493:2015

Aplicabilitate: Lampi cu tuburi fluorescente

          Măsurarea se realizează în scopul evaluării câmpurilor electromagnetice produse de 
corpurile de iluminat in raport cu expunerea umană, prin determinarea nivelului

densității de curent indusă de câmpul electromagnetic in domeniul de frecvențe

20kHz÷10MHz.

Echipamente utilizate:

                            Test receiver                                  Antena Van der Hoofden 

Nr. 
crt

Frecventa

MHz

Detector Nivelul per-
turbatiilor 

[dBµA]

Valorile 
limitelor 
[dBµA]

Distanta fata de 
limite

[dB]
 1 0,631 Peak (varf) 16,4 40,9 -24,5
2 0,910 Peak (varf) 19,3 36,5 -17,2
3 1,311 Peak (varf) 16,9 32,2 -15,3
4 5,077 Peak (varf) 12,7 22,0 -9,3

Măsurarea emisiilor de curenți armonici (50÷2.000) Hz

Standar aplicabil: SR EN IEC 61000-3-2: 2019

Echipamente utilizate: 

 

            Analizor de armonici și flicker                               Sursa de tensiune

Măsurarea se aplică Echipamentelor electrice de iluminat si similare, cu un curent de intrare 
a cărui valoare este  16A pe fază, şi care sunt destinate conectării la rețelele publice de 
distribuție de joasă tensiune.

Prezentare rezultate: 
 

Graficul cu nivelul armonicilor 
de la armonica 1 la 40

 

Graficul cu forma de unda a tensiunii de 
alimentare si a curentul absorbit de EUT
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Test setup

Prezentare rezultate: 

Însumarea raportului dintre câmpul electric indus siv aloarea limită a acestuia in domeniul de 
frecvență 20kHz-10MHz reprezintă factorul F.

• Factorul de conformitate F nu trebuie să depășească valoarea 1.

• Softul Test receiver-ului AFJ are capabilitatea de a calcula automat factorul F si de a-l

compara cu valoarea 1, oferind astfel un rezultat final al încercării (passed/not passed).

Graficul perturbațiilor măsurate cu detectorul Peak in domeniul de frecvență 20kHz-10MHz:

Măsurarea variațiilor de tensiune, a fluctuațiilor de tensiune și a flickerului

Standard aplicabil: SR EN 61000-3-3:2014

 Măsurarea se realizează în scopul evaluării fenomenului de flicker introdus în rețeaua 
de Corpurile de iluminat cu lampi cu incandescenta care au o putere activa consumata mai 
mica sau egala cu 1000 W, corpurile de iluminat cu descarcari care au o putere activa con-
sumata mai mica sau egala cu 600 W si corpurile de iluminat cu LED care au o putere activa 
consumata mai mica sau egala cu 600 W nu trebuie incercate deoarece acestea indeplinesc 
cerintele SR EN 61000-3-3 fara a fi nevoie sa fie incercate. Toate celealate corpuri de iluminat 
care au o putere activa consumata mai mare trebuie incercate.alimentare de către corpurile 
de iluminat şi echipamentele similare acestora.

Echipamente utilizate: 

 

Analizor de armonici și flicker                        Sursa de tensiune
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Prezentare rezultate: 

Nr. P
lt

P
st

d
max

 

[%]

d
c
 

[%]

d(t) peste limită timp 
de [s] 

Limite

1 0,178 0,19 0,1 0,01 0,0 P
lt
<1,0

P
st
<0,65

d
c
<3,3%

d
max

<4%

d(t) poate sa 
fie mai mare 
de 3,3% pe o 
perioada de 

maxim 500 ms

2 0,183 0,1 0,009 0,0
3 0,177 0,096 0,01 0,0
4 0,175 0,104 0,03 0,0
5 0,154 0,097 0,036 0,0
6 0,177 0,104 0,049 0,0
7 0,18 0,087 0,01 0,0
8 0,18 0,086 0,009 0,0
9 0,18 0,084 0,01 0,0
10 0,18 0,087 0,009 0,0
11 0,179 0,167 0,053 0,0
12 0,176 0,082 0,011 0,0

Legenda: P
lt
 – flicker pe termen lung;

  P
st
 – flicker pe termen scurt;

  d
max

 – variația maximă absolută a tensiunii pe durata unei perioade de observare;

  d
c
 – variația maximă a tensiunii stabile pe durata unei perioade de observare;

  d(t) – funcția de timp a fluctuației valorii efective a tensiunii 

1.2 Incercari de imunitate - incercari calitative

 Criteriul de apreciere a rezultatului este reprezentat de criteriul de performanta acceptat 
de catre standardul corespunzator fiecarei incercari de imunitate.

Criterii de performanta la incercarile de imunitate 

Criteriul Descriere
A În timpul încercării nu trebuie observată nicio schimbare a intensității luminoase, iar dispozi-

tivul regulator de comandă, dacă există, trebuie să funcționeze aşa cum a fost prevăzut
B În timpul încercării intensitatea luminoasă se poate schimba la orice valoare. După 

încercare, intensitatea luminoasă să-şi revină la valoarea inițială într-un interval de timp de 
1 minut. Dispozitivul regulator de comandă poate să nu funcționeze în timpul încercării, 
dar după încercare modul de comandă trebuie să fie acelaşi ca înainte de încercare, asig-
urând că în timpul încercării nu s-a produs nicio schimbare a modului de comandă

C În timpul şi după încercare, orice schimbare a intensității luminoase este permisă şi lampa 
(lămpile) pot fi stinse. După încercare, într-un interval de timp de 30 de minute, toate 
funcțiile trebuie să revină la normal, dacă este necesar, prin întreruperea temporară a 
alimentării şi / sau funcționării dispozitivului regulator de comandă.

Cerință adițională pentru corpurile de iluminat cu dispozitiv de pornire: După încercare, 
corpul de iluminat se stinge. După jumătate de oră, se aprinde din nou. Echipamentul de 
iluminat trebuie să înceapă să funcționeze aşa cum a fost prevăzut.

Încercarea Nivel / parametri de încer-
care

Criteriul de

performanță impus
1 Imunitate la descărcări electrostatice ± 4 kV contact

± 8 kV aer

B

2 Imunitate la trenuri de impulsuri 
rapide de tensiune

5/50 ns impuls de tensiune

5 kHz rata de repetiție

B

Liniile de alimentare ± 1 kV
3 Imunitate la unde de şoc 1,2/50 µs impuls de tensiune

8/20 µs impuls de curent

C

Liniile de alimentare ± 1 kV L+N

± 2 kV L+PE; N+PE
4 Imunitate la perturbații conduse, in-

duse de câmpuri de radiofrecvență
3 V

Între 150 kHz și 80 MHz

AM 80% 1kHz

A

5 Imunitate la câmp magnetic de 
frecvența rețelei

3 A/m 

50 Hz

A

6 Imunitate la câmp magnetic de im-
puls

100 A/m

8/20 µs

A

7 Imunitate la scăderi de tensiune, 
întreruperi de scurta durata şi 
variații de tensiune

30 % (70 % tensiunea reziduală)

10 perioade (200 ms)

C

100 % (0 % tensiunea reziduală)

0,5 perioade (10 ms)

B

30 % (70 % tensiunea reziduală)

o perioade (20 ms)

500 ms timp de creștere la ten-
siunea nominală

C

Imunitate la descărcări electrostatice

Standard aplicabil: SR EN 61000-4-2:2010

Echipamente utilizate:

Generator ESD NSG 437
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Test setup

 
Forma de unda a descarcarii:

Tolerantele impulsului de descarcare

Nivel Ten-
siune 

idicata

kV

Primu varf al curen-
tului de descarcare 

±15%

A

Timp de 
crestere tr 

(±25%)

ns

Curent (± 30%) 
la 30 ns

A

Curent (± 30%) 
la 60 ns

A

1

2

3

4

2

4

6

8

7,5±15%: (6,375÷8,625)

15±15%: (12,75÷17,25) 

22,5±15%: 
(19,125÷25,875)

30±15%: (25,5÷34,5)

0,8±25%:  
(0,6÷1) 

0,8±25%:  
(0,6÷1) 

0,8±25%:  
(0,6÷1) 

0,8±25%:  
(0,6÷1) 

4±30%: (2,8÷5,2)

8±30%: (5,6÷10,4)

12±30%: 
(8,4÷15,6)

16±30%: 
(11,2÷20,8)

2±30%: (1,4÷3,4)

4±30%: (2,8÷5,2)

6±30%: (4,2÷7,8)

8±30%: (5,6÷10,4)

Încercarea de imunitate la trenuri de impulsuri rapide de tensiune

Standard aplicabil: SR EN 61000-4-4:2013

Echipamente utilizate:

            Motor Variac NX1                                        Generator Compact NX5
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Test setup

Forma de undă a unui impuls de tensiune

Tren de impulsuri 

Perioada trenurilor de impulsuri

Criteriile de acceptabilitate a generatorului

Parametru Rezistorul de 50 Ω Rezistorul de 1000 Ω

Domeniu tensiune de ie-
sire

0,125 kV la 2 kV 0,24 kV la 3,8 kV

Timp de crestere t
r

(5±1,5) ns

(3,5÷6,5) ns

(5±1,5) ns

(3,5÷6,5) ns
Durata impulsului t

w
(50±15) ns

(35÷65) ns

50 ns cu o toleranta de -15 
ns pana la +100 ns

(35÷150) ns
Tensiunea de varf V

p
In concordanta cu tabelul 2 

de la 6.3±10%
In concordanta cu tabelul 2 

de la 6.3±20%

Încercarea de imunitate la unde de șoc

Standard aplicabil: SR EN 61000-4-5:2015

Echipamente utilizate:

 Motor Variac NX1                                   Generator Compact NX5
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Test setup

Forma de unda a tensiunii in gol

Forma de undă a curentului de scurtcircuit

Criteriile de acceptabilitate a generatorului pe iesirea cu CDN

UNDA TENSIUNII DE GOL UNDA CURENTULUI DE              
SCURTCIRCUIT

PARAMETRU Limite maxime admise Parametru Limite maxime admise
TIMP DE 

CRESTERE
1,2 µs±30%

(0,84÷1,56) µs

Timp de 
crestere

8 µs±20%

(6,4÷9,6) µs
DURATA 50 µs±20%

(40÷60) µs

Durata 20 µs±20%

(16÷24) µs

TENSIUNEA 
DE VARF LA 
IESIRE L-N

0,5 kV±10%: (0,45÷0,55) kV

1,0 kV±10%: (0,9÷1,1) kV

2,0 kV±10%: (1,8÷2,2) kV

4,0 kV±10%: (3,6÷4,4) kV

Curentul de 
scurcircuit 

L-N

0,25 kA±10%: (2,225÷2,75) 
kA

0,5 kA±10%: (0,45÷0,55) 
kA

1,0 kA±10%: (0,9÷1,1) kA

2,0 kA±10%: (1,8÷2,2) kA

Încercarea de imunitate la câmp magnetic de frecvența rețelei

Standard aplicabil: SR EN 61000-4-8:2010

Echipamente utilizate:

 Motor Variac NX1                                                    Generator Compact NX5

     

            

                         MC2630                              MS 100N
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Test setup

Criteriile de acceptabilitate ale parametrilor

Niv-
el

Parametru Limita maxima admisa

1 Intensitate camp magnetic la 3,45 A

Frecventa camp magnetic

3 A/m ± 8%: (2,76÷3,24) 
A/m

50 Hz ± 5%: (47,5÷52,5) Hz
2 Intensitate camp magnetic la 6,9 A

Freceventa camp magnetic

6 A/m ± 8%: (5,52÷6,48) 
A/m

50 Hz ± 5%: (47,5÷52,5) Hz

Încercarea de imunitate la câmp magnetic de impuls

Standard aplicabil: SR EN 61000-4-9:2003

Echipamente utilizate:

          Motor Variac NX1                                                     Generator Compact NX5

     

            

         MC2630      MS 100N

•	 Test setup

•	 Forma de undă a curentului de scurtcircuit

•	 Criterii de acceptabilitate a generatorului de unda

Unda curentului de scurtcircuit
Parametru Limite maxime admise

Timp de crestere 6,4 µs±30%

(4,48÷8,32) µs
Durata 16 µs±30%

(11,2÷20,8) µs
Curentul de scurcircuit 100 A±10%: (90÷110) A 

300 A±10%: (270÷330) A 

500 A±10%: (450÷550) A 

Încercarea de imunitate la scăderi de tensiune, întreruperi de scurtă 
durată și variații de tensiune

Standard aplicabil: SR EN 61000-4-11:2005

•	 Echipamente utilizate:

 Motor Variac NX1                                                    Generator Compact NX5
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Test setup 

•	 Forma de undă a tensiunii la scăderi de tensiune

•	 Forma de undă a tensiunii la intreruperi de tensiune

Forma de undă a tensiunii la variatii de tensiune

Încercarea de imunitate la perturbații conduse, induse de câmpuri de 
radiofrecvență

Standard aplicabil : SR EN 61000-4-6:2014

Echipamente utilizate:

                  Generator NSG 4070                                                      CDN

Test setup

Forma undei de tensiune nemodulată in amplitudine la 10 MHz

Forma undei de tensiune  modulată cu 1 kHz, 80% AM
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Criteriile de acceptabilitate a generatorului

Unda tensiunii nemodulata de 0 dBm la 
10 MHz 

Unda tensiunii modulate cu 1 kHz AM 80%

Parame-
tru

Limite maxime admise Parame-
tru

Limite maxime admise

Valoare 
varf la 
varf

632,36 mV±10%

(569,124÷695,596) mV

Valoarea 
varf la 
varf

1,138 V±10%

(1,0242÷1,2528) V
Frecventa 10 MHz±10%

(9MHz÷11MHz) MHz

Frecventa 
modu-
latiei

1kHz±0,1kHz

(0,9÷1,1)kHz
AM 80% (-20%; +5%)

(60÷85) %
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Capabilități de testare: 
• Lungimi
• Mase
• Forțe
• Duritati
• Electrice
• Temperaturi
• Presiuni
• Măsurări optice

Laboratorul de metrologie
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Masina universala 
de masurat lungimi

Calibrator de temperatură

Tester digital de moment

Cale plan paraleleEc
hi

pa
m

en
te

 re
pr

ez
en

ta
tiv

e Multimetru digital Keithley

Termometru digital

Masina 3D optica DeMeet

Masina optica - Optiv 
classic 322
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Masina optica - Optiv classic 322
Domeniu de masurare 
- x 300mm
- y 200mm
- z 200mm

Rezolutie - 0.05µm

Precizie de masurare 
- Oxy (2.8 + L/150)µm 
- Oz (5.0 +L/150)µm

Se pot efectua etalonări ale următoarelor 
echipamente:
• Raportor;
• Rigla rigida, semirigida sau flexibila gradata 

din metal sau alt material;
• Lera de grosime, raza, filet.

Detalii tehnice ale echipamentelor

Masina 3D optica DeMeet

Domeniu de masurare 
- x 400mm
- y 400mm
- z 300mm

Rezolutie - 0.05µm

Precizie de masurare 
- U1(X,Y,Z)=(4+L/150)µm
- U2(XY)=(5+L/150)µm
- U3(XYZ)=(5+L/150)µm

Masina universala de masurat lungimi
• Domeniu de masurare – 0-450mm
• Rezolutie - 0.2µm

Se pot efectua etalonări ale următoarelor 
echipamente:
• Calibru neted, circular de interior, exterior;
• Leria de grosime, raza, filet;
• Placa pentru controlul rectilinitatii si plani-

tatii;
• Calibru limitative de reglare.

Cale plan paralele
Domeniu de masurare 
 - 0.5 - 100mm - Ord. II
 - 300mm - Ord. V
 - 500mm - Ord. V
 - 700mm - Ord. V
 - 1000mm - Ord. V

Se pot efectua etalonări ale următoarelor 
echipamente:
• Subler mecanic sau digital de exterior, inte-

rior, adancime;
• Subler mecanic sau digital de trasaj, de sudura;
• Micrometru mecanic sau digital de exterior, 

interior, adancime;
• Comparator mecanic cu cadran, comparator 

digital;
• Aparat de masurat lungimi pe verticala.

Greutăți de lucru
Domeniu de masurare 
- 1.0 - 500g - M1
 - 0.5 - 20kg - M1

Se pot efectua etalonări ale următoarelor 
echipamente:
• Greutate cu valoare nominal 1mg - 50kg;
• Aparat de cantarit cu functionare neau-

tomata de exactitate superioara - clasa II;
• Aparat de cantarit cu functionare neau-

tomata cu limita maxima Max≤30kg;
• Aparat de cantarit cu functionare neautoma-

ta cu limita maxima 30kg<Max≤1000kg.
• 
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Calibru pentru verificarea grosimii acoperirilor
Domeniu de masurare 
- 47.4µm±0.5µm
- 11.6µm±0.5µm
- 22.5µm±0.5µm

Se pot efectua etalonări ale următoarelor 
echipamente:
• Aparat de masurat grosimea vopselei.

Tester digital de moment

Domeniu de masurare 
 - 0.0 - 11,5Nm

Se pot efectua etalonări ale următoarelor 
echipamente:
• Cheie si surubelnita dinamometrica.

Multimetru digital KEITHLEY conectat la PC, 
pentru etalonare pe domeniul: 
• tensiune cc/ca, 
• curent cc/ca, 
• frecventa, 
• temperatura, 
• rezistenta.

Etalondări echipamente electrice

Calibrator de presiune

Domeniu de masurare - 1 – 20 bar 
(cu accesorii pana la 400bar)

Precizie - 0,05 %

Etalondări manometer si senzori manometrici

Termometru digital

Domeniu de masurare - 100mV, 55mA 

Precizia de masurare - 0,02% din valoarea citita

Calibrator de temperatură

Domeniu de masurare 0÷300°C 

Precizia de masurare 0,1 - 0,5°C 

Se pot efectua etalonări ale următoarelor 
echipamente:
• Termometru;
• Termomanometre;
• Camera climatica.
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Laborator Chimic
In cadrul laboratorului se efectueaza mai multe tipuri de incercari 
fizico-chimice pentru:
• determinări de mediu - în special în ceea ce privește apa uzată (apa 

menajeră);
• determinări spectrometrice (spectrometrie IR);
• determinări ale pH-ului și conductivității diferitelor soluții;
• determinări gravimetrice și termogravimetrice pentru a stabili 

reactivitatea materialului termoset, a  volatilelor și a nevolatilelor 
pentru lăcuire sau a densității garniturilor de cauciuc;

• determinări de aderentă ale filmelor de lac, sau din metal (alu-
miniu), depuse pe plastic;

• determinarea luciului vopselelor și a straturilor de lac;
• determinări ale grosimii stratului;
• determinarea umidității reziduale din materiale plastice.

A fost înființat în anul 1964, în scopul 
verificării și controlării proceselor tehnologice, 
a verificării conformității materiilor prime 

și a materialelor utilizate și pentru testarea 
produselor fabricate
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Echipamente reprezentative
Spectrometru IR - BX II Perkin Elmer

Este utilizat pentru determinarea compoziției polimerilor 
- compoziție materiale plastice, identificare calitativă a 
tipului de cauciuc etc.

 Funcționează pe următorul principiu:
 - proba este traversată de radiații infraroșii și absoarbe 
energia radiantă
 - energia absorbită, schimbă legăturile moleculare;
 - apoi radiația trece printr-un sistem optic și ajunge la 
un detector.
 - un analizor prelucrează aceste informații și le prezintă 
grafic ca spectru.
Fiecare tip de material are propriul său spectru specific.

Aquatrac

Balanța analitică - Sartorius

Pentru a verifica umiditatea reziduală din materialele 
plastice, folosim dispozitivul AQUATRAC.

Folosim acest echipament pentru măsurarea greutății 
exacte a substanțelor volatile și non-volatile și pentru 
determinarea umidității materialelor plastice.

Multiparametru WTW

Etuva HERAEUS T 6060 

Utilizarea multiparametrului WTW este necesară    
pentru determinarea pH-ului și conductivității          
diferitelor probe cum ar fi soluția salină utilizată la 
testele de ceață salină.

Acesta este un cuptor (cameră de uscare) și este           
folosit pentru a usca sau menține aceeași temperatură 
prescrisă pentru substanțe, garnituri, lacuri, coloranți 
și substanțe chimice.

Folosim acest instrument cu lame multiple pentru a 
determina aderența peliculelor care acoperă obiectul 
testat.
Pentru testare se fac o serie de incizii care trebuie să 
străpungă stratul măsurat, se periază suprafața cu o 
perie moale, iar gradul de aderență al acoperirii este 
evaluat conform  clasificării standardizate.

         

 Picogloss 503 Rhopoint

Aparat P-REATECH

Pentru a determina luciul vopselelor și a acoperirilor 
de lac depuse pe dispersor, utilizăm echipamentele  
Picogloss 503 și Rhopoint.

Aparatul P-REATECH este folosit pentru determinarea 
reactivității compozitelor  BMC.
Acesta reproduce procesul de injectare. Proba este 
introdusă în matriță. Polimerizarea are loc în condiții 
de temperatură și presiune controlate.
Software-ul procesează datele și înregistrează grafic 
fiecare schimbare de fază materială.

Instrument cu lame multiple

Fisherscope MMS

Camera de lumina Verivide

Acesta este un dispozitiv pentru determinarea gro-
simii acoperirilor: pelicule de vopsea sau lac prin meto-
da magneto-inductivă și metoda curenților turbionari. 
Dispozitivul procesează datele și afișează statistici.

Acest echipament este folosit pentru a asigura          
condițiile de iluminare diferită, definite de standardele 
de produs, pentru evaluarea vizuală corectă a culorilor 
sau a degradării suprafețelor testate.
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Teste la coroziune

Teste de coroziune în 
mediu de ceață salină
           
Caracteristici control 

test:
• temperatura în 

incintă reglabilă;
• presiunea aer reglabilă

• debitș;
• control PH și conductivitate apă distilată. 

Soluția salină (de asemenea, 
cunoscută sub numele de 
spray salin sau ceață     
salina) continuă să fie 
testul de coroziune de 
baza pentru a com-
para performanța 
reală a unui produs cu 
așteptările legate de
acesta - de obicei, în 
conformitate cu standardele 
internaționale de testare. Acest lucru 
este, prin urmare, un test frecvent 
pentru auditul privind calitatea.

Teste climatice și de șoc termicCameră de încercare în mediu de ceață salină Încercări pentru industria automotive

În cadrul laboratorului se efectuează mai multe tipuri de determinări pentru:
• evaluarea conformarii materilor prime si a materialelor utilizate in cadrul                      
companiei cu nivelul de calitate necesar si garantat de furnizor .
• monitorizarea  proceselor tehnologice de acoperiri ,prelucrari mase plastice si 
metale;
• evaluarea subansamblelor si produselor finite: dispersoare lăcuite, reflectoare, 
rame sau lămpi.
• evaluarea conformarii cu cerintele legale de mediu - in special in ceea ce privește 
apa uzată, apa menajeră și pluvială.      

Alte teste pentru produse finite (automotive)

• Comportare la actiunea diferitilor reactivi chimici: lichid de spălare parbriz, produși 
de curățare, ulei de motor etc.
• Comportare la temperatură ridicată;
• Comportare la temperatură scăzută;
• Rezistența la fisurile de stress;
• Rezistența la testul ciclului de mediu (PV 1200)
• Test de apă de condens;
• Comportare în medii umede;
• Comportare în medii cu temperaturi ridicate;
• Comportare la cicluri termice;
• Rezistența la lichidul de spălare parbrize;
• Rezistență la impact scăzut;
• Rezistență la monoimpact;
• Rezistență la multuimpact;
• Rezistență la curățarea sub presiune inalta.
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Laborator Fotometric

Beneficii
• Abordarea directă a 

testării pericolelor date de    
lumina albastră

• Evaluează toate clasele 
de produse de iluminat
• Nu este necesară 
încăperea întunecată 
• Un instrument 
cheie în proiectarea           

produselor de iluminat
Aplicații

• IEC TR 62778 , „Aplicarea 
IEC 62471 pentru evaluarea peri-

colului de lumină albastră la sursele de 
lumină și corpurile de iluminat”

• EN 60598-1: 2015 , “Corpuri de iluminat - 
Partea 1: Cerințe generale și încercări”

• IEC 62471: 2006 , “Siguranța fotobiologică 
a lămpilor și a sistemelor de lămpi”

• EN 62471: 2008 , Siguranța fotobiologică a 
lămpilor și a sistemelor de lămpi

• Directiva UE de joasă tensiune, 2014/35 / UE

ISR300-PSL este un instrument cheie 
în măsurarea precisă a cantității 
de lumină albastră și de       
evaluare a riscurilor pe care 
acesta le poate provoca în 
toate clasele de produse 
de iluminat.

Marcajul CE al corpurilor 
de iluminat conform            
Directivei UE de joasă        
tensiune 2014/35 / UE 
necesită implementarea EN 
60598-1 conform căreia pericolul 
de lumină albastră ar trebui evaluat 
cu referire la IEC TR 62778.

ISR300-PSL oferă  cea mai fiabilă și precisă 
evaluare directă a pericolului de lumină 
albastră.

ISR300-PSL Spectroradiometru măsurare lumină albastră
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Goniofotometru automat
AMS 3000

 Această instalație permite reducerea la jumătate a timpului necesar pentru măsurarea 
farurilor și lămpilor de semnalizare și un sfert din timpul necesar determinării diagramelor 
isolux în plan vertical. De asemanea, aceasta determină diagramele isolux în plan orizontal prin                 
simularea prezenței a două faruri, deși este necesară măsurarea unui singur far. 
 Pentru măsurarea retroreflectoarelor, timpul a fost redus la mai puțin de un sfert. 
 Precizia măsurărilor este foarte ridicată, instalația permițând o poziționare de 1’.

Bancul automat pentru testarea farurilor

Colorimetrie 

Lumenmetru digital

Vizualizarea tensiunilor 
interne ale dispersoarelor

Pentru determinarea performanțelor fotometrice ale farurilor,     
dispersoarelor, reflectoarelor se folosește bancul automat. Această 
instalație măsoară distribuția intensității luminoase la 25 de metri, 
conform regulamentelor ECE. 

Pentru determinarea caracteristicilor optice ale materialelor               
folosite la producerea corpurilor de iluminat laboratorul deține un 
colorimetru digital prin care se determină coordonatele tricromatice 
ale luminii emise sau retroreflectate, un spectrofotometru cu aju-
torul căruia se determină coordonatele tricromatice și coeficientul 
de transmisie pe mostre plane și transparente.

Sfera integratoare măsoara cu ajutorul unui lumenmetru digital 
performant valoarea fluxului luminos emis de sursele de lumină.

 Caracteristicile electrice și                                    
fotometrice ale surselor de lumină 
sunt determinate în sfera integra-
toare cu diametrul de 1 metru. Este 
folosită metoda comparației cu o 
lampă etalon care are caracteristici 
apropiate cu ale sursei  măsurate.

 Pentru a determina dimen-
siunile liniare și unghiulare cu mare 
precizie se folosește un proiector 
de profil care permite mărirea x20. 
Dimensiunile unghiulare sunt deter-
minate cu ajutorul a două dispozi-
tive micrometrice și cele unghiulare 
cu ajutorul cadrului mobil gradat al 
ecranului. Proiectorul de profil este 
folosit pentru determinarea dimen-
siunilor și poziționării elementelor 
interne ale lămpilor (în interiorul 
surselor de lumină).

 Pentru a vizualiza tensiunile 
interne ale materialelor plane (sau 
aproape plane) transparente este  
folosit un polariscop. Funcționarea 
sa se bazează pe proprietatea luminii     
polarizate de a-și modifica oscilațiile 
plane atunci când intră în zona cu 
tensiuni interne, pe ecranul aparatu-
lui apărând o schimbare  a culorii în 
aceea zonă. În zonele cu tensiuni 
interne apar forțe care în timp pot  
cauza fisurarea dispersoarelor.

Testarea surselor de lumină
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