
PRIMA NOASTRĂ MISIUNE: ELECTRIFICAREA ŢĂRII

Cercetările, proiectele, produsele şi echipamentele dezvoltate la Icpe au contribuit la 
edificarea Sistemului Energetic Naţional.

INNOVATING THE FUTURE

Astăzi, Icpe reprezintă o structură complexă ce acoperă o gamă largă de activităţi      
inovative, conectate prin profilul ELECTRIC.  

Principalele activităţi privesc cercetarea, dezvoltarea, ingineria, fabricaţia OEM şi         
serviciile profesionale având ca obiectiv principal oferirea de tehnologii şi produse     
inovative, eficiente şi competitive, fără impact negativ asupra mediului.
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PREZENT

Descoperă serviciile ESCo pentru eficienţă energetică!

Specialiştii noştri vă vor prezenta soluţii personalizate de
 eficientizare a utilizării de energie. 
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Tehnologii pentru dezvoltare durabilă
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mobil 0745 119 487
tel 021 589 3300
fax 021 589 3434

vanzari@icpe.ro
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Expertiza termică a clădirilor este realizată de către Laboratorul Mobil Icpe 
în baza legii 372/2005, a  ordonanţei de urgenţă nr. 174 din 27 noiembrie 2002 
şi a ordinului nr. 691/1.459/288.

Începand cu 1 Martie 2010, a intrat in vigoare Legea 372/2005 privind 
performanţa energetică a clădirilor prin care se instituie obligativitatea 
obţinerii unui  Certificat de Performanţă Energetică pentru toate tipurile de 
clădiri consumatoare de energie care vor fi vândute sau închiriate şi  care are 
ca scop promovarea creşterii performanţei energetice a clădirilor, ţinându-
se cont de condiţiile climatice exterioare şi de amplasament, de cerinţele de 
temperatură interioară şi de eficienţă economică. 

Acest Certificat de Performanţă energetică, insoţit de imagini de diagnostica-
re termică a clădirii este elaborat de Icpe.

Certificatul de performanţă energetică a clădirii este un docu-
ment tehnic cu caracter informativ şi care atestă performanţa 
energetică a clădirii prin compararea acesteia cu clădirea de re-
ferinţă stabilită prin metodologie, precum şi încadrarea clădirii 
într-o clasă de performanţă energetică.

Pentru categoriile de clădiri care se construiesc, certificatul se 
elaborează prin grija investitorului/proprietarului şi se cuprinde 
în documentaţia pentru recepţia la terminarea lucrărilor.
Pentru categoriile de clădiri care se vând sau se închiriază, cer-
tificatul se elaborează prin grija proprietarului şi se prezintă la 
încheierea contractului de vânzare-cumpărare, respectiv a con-
tractului de închiriere.

Termografia (termoviziunea) este măsurarea câmpului termic prin înregistra-
rea radiaţiilor infraroşii şi vizualizarea distribuţiei de temperatură pe suprafe-
ţele observate. Termoviziunea este o metodă nedistructivă şi non-contact, 
utilă pentru depistarea defectelor în timpul operării sistemelor industriale, 
fără întreruperea procesului tehnologic. 

În prezent, pe plan mondial, domeniul de utilizare a termografiei în infraroşu 
este într-o continuă dezvoltare şi extindere, în principal datorită avantajului 
de a permite examinarea unor suprafeţe mari şi foarte mari în timp scurt, în 
comparaţie cu orice altă metodă de examinare. 

Nici una dintre metodele clasice de examinare nedistructivă nu permite exa-
minarea unor suprafeţe atât de mari. Imaginile termice preluate de camera 
de luat vederi în infraroşu sunt comparabile cu imaginile preluate de o cameră 
de filmat în domeniul vizibil sau cu cele înregistrate fotografic.
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MĂSURAREA NIVELULUI 
DE ZGOMOT

Domeniile de aplicare pentru care laboratorul mobil 
are capabilitatea să efectueze măsurari ale nivelului 
de zgomot sunt:

Mediul industrial
Măsurarea nivelului de zgomot produs de instalaţii, 
agregate sau utilaje, în condiţii normale de exploatare 
în spaţiul 
desemnat pentru activitatea industrială

Mediul urban
Măsurarea nivelui de zgomot pentru:
Străzi şi pasaje rutiere subterane, parcuri, etc.
Zone funcţionale din mediul urban: şcoli, spitale, 
stadioane, cinematografe, etc.
În interiorul spaţiilor funcţionale : pieţe comerciale, 
restaurante în aer liber, etc.

Construcţii 
Măsuarea nivelui de zgomot echivalent din cladirile de 
locuit, tehnico – administrative şi social culturale etc.

MĂSURAREA PERTURBAŢIILOR 
ELECTROMAGNETICE

Conceptul de compatibilitate electromagnetică (CEM) a 
apărut odată cu introducerea microelectronicii în siste-
mele de automatizare, în convertoarele electrice, în sis-
temele electrice şi electronice ale autovehiculelor etc., 
eveniment care a dus la accentuarea nivelului de polua-
re electromagnetică a mediului.

Principala acţiune a câmpurilor electromagnetice asu-
pra organismului uman constă în agravarea sau accele-
rarea apariţiei bolilor cardiace, vasculare, neurologice şi 
psihice. Această influenţă, care depinde de intensitatea 
câmpurilor electromagnetice şi de durată de expunere, 
este în continuă creştere datorită măririi numărului de 
surse poluante cu câmpuri electromagnetice.    

Pentru siguranţa sănătăţii populaţiei se impune informa-
rea cât mai exactă asupra nivelurilor de expunere şi a 
cercetărilor biomedicale privind eventualele efecte asu-
pra sănătăţii. 

Colectivul „Tehnici de Măsurare - Metrologie”, are ca-
pabilitatea şi competenţa necesară pentru a efectua 
aceste măsurători. Laboratorul aplică un sistem de ma-
nagement eficient şi este recunoscut de autorităţile de 
reglementare datorită rezultatelor şi modului imparţial 
de prezentare a interpretării datelor.
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