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1. SCOP 
 
1.1. Domeniul de  aplicare 

Specificaţia tehnică stabileşte condiţiile tehnice şi constructive pe care trebuie să le 
îndeplinească blocul de măsură şi protecţie pentru branşament electric trifazat, ca parte a instalației 
de alimentare cu energie electrică a consumatorilor trifazați.  

 
1.2. Funcțiuni 

Blocul de măsură şi protecţie trifazat (BMPT) reunește într-o singură incintă sau în 
construcţie modulară echipamentul de măsură şi protecţie care asigură conexiunea dintre 
conductorul/cablul de branșament al operatorului de distribuţie şi coloana individulă trifazată a 
instalației de utilizare a consumatorului.  

Blocul de măsură şi protecţie trifazat asigură următoarele funcțiuni: 
- racordarea instalației de utilizare a consumatorului la instalația de alimentare a 

operatorului de distribuţie; 
- măsurarea energiei electrice active şi reactive; 
- protecţia împotriva curenţilor de suprasarcină, scurtcircuit şi curenţilor diferențiali 

reziduali produşi în aval (în instalaţia de utilizarea a consumatorului); 
- protecţia împotriva supratensiunilor de frecvenţă industrială produse în amonte (în 

rețeaua electrică a operatorului de distribuţie), prin întreruperea accidentală a 
conductorului de nul; 

- protecţia împotriva electrocutării prin atingere directă a circuitelor şi echipamentelor 
montate în cutia blocului de măsură şi protecţie, aflate în mod normal sub tensiune; 

- posibilitatea realimentării de către consumator în cazul acționării protecțiilor la un curent 
de defect, supratensiune, scurtcircuit sau suprasarcina în instalațiile acestuia, prin 
prevederea unei ferestre de acces la întrerupător cu păstrarea gradului de protecţie impus 
blocului, cu posibilitatea securizării accesului de către consumator; 

- posibilitatea citirii contorului sau, dacă este cazul, întreruperii alimentării cu energie 
electrică de către operatorul de distribuţie, independent de prezența consumatorului; 

- protecţia împotriva sustragerilor de energie electrică şi a deteriorării echipamentului prin 
acţiunea unor persoane rău intenționate sau neavizate; 

- semnalizare în funcţie de natura defectului. 
 
1.3. Variante constructive 

1.3.1. Varianta 1: cu conectarea contorului direct (măsură directă), pentru curent maxim absorbit 
de consumator de până la 16 A – BMPTd - 16. 

1.3.2. Varianta 2: cu conectarea contorului direct (măsură directă), pentru curent maxim absorbit 
de consumator între 16 A ÷ 40 A – BMPTd - 40. 

1.3.3. Varianta 3: cu conectare contorului direct (măsură directă), pentru un curent maxim absorbit 
de consumator între 40 A ÷ 100 A – BMPTd - 100. 

1.3.4. Varianta 4: cu conectarea contorului prin intermediul transformatoarelor de curent, (măsură 
semidirectă), pentru un curent maxim absorbit de consumator între 100 A ÷ 250 A                           
– BMPTi - 250. 

În cazul în care se solicită aceasta, construcţia BMPT va asigura posibilitatea racordării, la 
una dintre fazele branșamentului trifazat, a unui branşament monofazat, prin intermediul unui 
BMPM (care va respecta cerinţele ST3/2019), inclus în aceeaşi incintă sau în incintă separată. În 
acest caz simbolul variantei de BMPT va purta şi litera “m”: BMPTd/m -16; BMPTd/m - 40; 
BMPTd/m - 100; BMPTi/m - 250.  
 
 
2. STANDARDE ŞI REGLEMENTĂRI DE REFERINŢĂ 
 
2.1. Blocul de măsură şi protecţie trifazat trebuie să fie fabricat în condiţiile unui sistem de 
management  integrat  al  calităţii,  mediului,  sănătăţii şi  securităţii  ocupaţionale, certificat  după  
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următoarele standarde: 
- SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe 
- SR EN ISO 14001:2015 - Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare 
- SR ISO 45001:2018 - Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii în muncă. Cerinţe 
şi îndrumări pentru utilizare 
 
2.2. Caracteristicele tehnice şi funcţionale ale blocului de măsură şi protecţie trifazat trebuie să fie 
conform cerințelor standardelor de produs: 
- SR EN 60269-1:2008 Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 1: Prescripţii generale 
- Modificat de SR EN 60269-1:2008/A1:2010 
- Modificat de SR EN 60269-1:2008/A2:2015 
- SR HD 60269-2:2015 Siguranţe fuzibile de joasă tensiune. Partea 2: Prescripţii suplimentare 
pentru siguranţe fuzibile destinate să fie utilizate de către persoane autorizate (siguranţe fuzibile 
utilizate în special pentru aplicaţii industriale). Exemple de sisteme de siguranţe fuzibile 
standardizate de la A până la K 
- SR EN 60947-1:2008 Aparataj de joasa tensiune. Partea 1: Reguli generale 
- Modificat de SR EN 60947-1:2008/A1:2011 
- Modificat de SR EN 60947-1:2008/A2:2015 
- SR EN 60947-2:2018 Aparataj de joasă tensiune. Partea 2: Întreruptoare automate 
- SR EN 61008-1:2013 Întreruptoare automate de curent diferențial rezidual fără protecție 
încorporate la supracurenți pentru uz casnic și similar (DD). Partea 1: Reguli generale. 
- Modificat de SR EN 61008-1:2013/A1:2015 
- Modificat de SR EN 61008-1:2013/A1:2015/AC:2016 
- Modificat de SR EN 61008-1:2013/A11:2016 
- Modificat de SR EN 61008-1:2013/A12:2017 
- Modificat de SR EN 61008-1:2013/A2:2015 
- SR EN 61008-2-1:2001 Întreruptoare automate de curent diferențial rezidual fără protecție 
încorporate la supracurenți pentru uz casnic și similar (DD). Partea 2-1: Aplicabilitatea regulilor 
generale la întreruptoarele automate de curent diferențial rezidual cu protecție încorporată la 
supracurenți, funcțional independente de tensiunea de alimentare. 
- Modificat de SR EN 61008-2-1:2001/A11:2001 
- SR EN 61439-1:2012 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 1: Reguli generale 
- SR EN 61439-3:2012   Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 3: tablouri de distribuție 
destinate pentru a fi utilizate de persoane obișnuite 
- SR EN 61439-5:2015 Ansambluri de aparataj de joasă tensiune. Partea 5: Ansambluri de aparataj 
pentru reţele de distribuţie 
 
2.3  Produsele vor respecta şi următoarele standarde şi reglementări: 
- SR ISO 3864-3:2017 Simboluri grafice. Culori şi semne de securitate. Partea 3: Principii de 
proiectare simboluri grafice utilizate în semnele de securitate 
- SR EN 60664-1:2008 Coordonarea izolaţiei echipamentelor în sistemele (reţelele) de joasa 
tensiune. Partea 1: Principii, prescripţii şi încercări 
- SR EN 60898-1:2004 Aparate electrice mici. Întreruptoare automate pentru protecţia la 
supracurenți pentru instalaţii casnice şi similare. Partea 1: Întreruptoare automate pentru 
funcţionare în curent alternativ 
- Modificat de SR EN 60898-1:2004/A1:2004 
- Modificat de SR EN 60898-1:2004/A11:2006 
- Modificat de SR EN 60898-1:2004/A11:2009 
- Modificat de SR EN 60898-1:2004/A13:2013 
- SR EN 61140:2002 Protecţie împotriva șocurilor electrice. Aspecte comune în instalaţii şi 
echipamente electrice 
- Modificat de SR EN 61140: 2002/A1:2007 
- Modificat de SR EN 61140-2002/C91:2008 
- SR EN 60068-2-78:2013 Încercări de mediu. Partea 2-78: Încercări - Încercarea Cab: Căldură 
umedă, continuă 
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- SR EN 60529:1995 Grade de protecţie asigurate prin carcase (Cod IP) 
- SR EN 60529:1995 /A1:2003 Grade de protecţie asigurate prin carcase (Cod IP) 
- Modificat de SR EN 60529:1995 /A2:2015 
- Modificat de SR EN 60529:1995 /AC:2017 
- SR EN 60695-11-5:2005 Încercări privind riscurile de foc. Partea 11-5: Flacăra de încercare. Metodă 
de încercare cu arzător - ac. Aparatură, schema dispozitivului de verificare şi ghid 

- IEC 60755:2017 Reguli generale pentru dispozitive de protecție la curent diferențial rezidual       
- STAS 6854 – 1990 Aparate electrice mici. Întreruptoare automate pentru protecţia la supracurenți 
pentru instalaţii casnice şi similare. Partea 1: Întreruptoare automate pentru funcţionare în curent 
alternativ 
- SR EN 60068-2-27:2009 Încercări de mediu. Partea 2-27: Încercări. Încercarea Ea şi ghid: Şocuri 
- SR EN 60068-2-1:2007 Încercări de mediu. Partea 2-1: Încercări - Încercarea A: Frig 
- SR EN 60068-2-5:2019 Încercări de mediu. Partea 2-5: Încercări. Încercarea S: Radiaţie solară 
simulată la nivelul solului şi ghid pentru încercări ale radiaţiilor solare şi îmbătrânire 
- HGR 2.139/30.11.2004 şi completările ulterioare - Catalogul privind clasificarea şi duratele 
normale de funcţionare a mijloacelor fixe 
- HG 409/08.06.2016 – Stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor 
electrice de joasă tensiune 
- OG 20/18/08/2010 (A) R în 31.01.2012 - Stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a 
legislaţiei UE care armonizează condiţiile de comercializare a produselor 
 
 
3. CONDIŢII DE MEDIU ŞI DE FUNCŢIONARE 
 
3.1. Condiţii de mediu 
a) Loc de montaj: exterior  
b) Altitudinea maximă faţă de nivelul mării: 2000 m 
c) Zona climatică (conf. SR EN 60721-2-1:2014): temperată  
d) Media valorilor anuale extreme ale temperaturii (conf. SR EN 60721-2-1:2014): -20°C/+40°C 
e) Valori extreme absolute ale temperaturii (conf. SR EN 60721-2-1:2014): -30°C/+50°C  
f) Radiaţia solară maximă (conf. SR EN IEC 60721-2-4:2019): 1180 W/m2  
g) Media valorilor anuale ale umidităţii (conf. SR EN 60721-2-1:2014): 30 g x m-3 
h) Umiditatea maximă absolută (conf. SR EN 60721-2-1:2014): 35 g x m-3  
i) Umiditatea relativă a aerului: 100% 
j) Nivelul de poluare (SR EN 60071-2:2018): I, II, III, IV conform cerinţelor din PTE/CS 
k) Solicitarea la seism (conf. P 100-1/2013)ag = 0,4g m/s2, Tc = 1,6 s  
l) Presiunea dinamică de referinţă a vântului (conf. SR EN 1991-1-4:2013): qb=0,7 kPa  
m) Viteza de referinţă a vântului: 34 m/s 
n) Grosimea stratului de chiciura (γ = 0,75 daN/dm3): 22 mm 

 
3.2. Condiţii de funcţionare 
Durata de funcţionare pentru blocul de măsură şi protecţie trifazat este de 20 ani. 
 
 
4. CONDIŢII  TEHNICE  
 

Blocul de măsură şi protecţie trifazat se compune din: 
- partea mecanică; 
- partea electrică. 
  

4.1. Partea mecanică se compune din: 
- cutie;  
- accesorii pentru acces circuite; 
- accesorii pentru fixarea cutiei. 
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4.1.1. Cutia  
Forma şi dimensiunile cutiei vor fi prezentate în proiectul de execuţie din ofertă, în funcţie 

de variantele menţionate la pct.1.3. 
Cutia trebuie să asigure următoarele condiţii: 
- să fie confecționată din poliester armat cu fibră de sticlă, gradul de protecţie IP ≥ 54; 
- să fie rezistentă la foc – materialul incintei să nu întrețină arderea, conform SR EN 60695-

11-5:2005; 
- să fie rezistentă la acţiunea razelor solare şi la factori exteriori de mediu fără să prezinte 

mătuiri sau fisuri, conform SR EN 60068-2-5:2019; 
- să fie rezistentă din punct de vedere mecanic şi necasantă; 
- împiedicarea accesului persoanelor neautorizate la instalațiile electrice din interior prin 

încuiere şi sigilare (în minim două locuri); 
- împiedicarea accesului altor persoane la acționarea întreruptorului, decât al părţilor 

contractante; 
- accesul la echipamente componente în condiţii de siguranță în exploatare; 
- legătura la priza de pământ proprie printr-o bornă interioară; 
- utilizarea stelajelor interioare pentru montaj reglabil, în scopul asigurării posibilității 

montării contoarelor de diverse fabricații, inclusiv contoare electronice, SMART etc.; 
- să permită montarea contorului cu capac de borne instalat şi sigilat; 
- să permită montarea în interior a unei antene de comunicație în cazul modemurilor 

GSM/GPRS şi altele; 
- posibilitatea citirii contorului fără desigilarea sau deschiderea cutiei, a vizualizării  

reglajului de curent al întreruptorului automat de branşament (transparență: min. 85 %); 
- inscripţionarea  pe ușă  a indicatorului de interzicere, conform SR ISO 3864-3: 2017. 

 
4.1.2. Accesoriile pentru accesul circuitelor trebuie să asigure: 

- accesul circuitelor exterioare, prin partea de jos a cutiei, cu asigurarea gradului de 
protecţie cerut pentru incintă; 

- decalarea  șirurilor  de  cleme şi a bornelor  de  intrare  în întreruptorul automat faţă  de 
orificiile de acces în interiorul BMP-ului, pentru eliminarea posibilității  introducerii  unor 
conductoare în vederea sustragerii de energie electrică;  

- se vor prevedea șiruri de cleme numai la intrare în BMPT. 
 

4.1.3. Accesoriile pentru fixare trebuie să asigure: 
- montarea cutiei cu menținerea gradului de protecţie impus, aparentă, pe orice fel de perete 

(din cărămidă sau similari, din beton, din materiale  combustibile), pe structuri  metalice, 
pe stâlpi din beton, pe suport metalic independent sau semiîngropată; 

- rezistenţa la coroziune a reperelor metalice (prin zincare) pentru întreaga durată de viaţă 
a ansamblului; 

- posibilitatea de sigilare, pentru preîntâmpinarea unor intervenţii ulterioare. 
 
4.2. Partea electrică se compune din: 

- element de separare vizibilă, reprezentat de siguranţă fuzibilă tip MPR;  
- întreruptor automat tetrapolar de branşament cu protecţie la suprasarcină şi scurtcircuit; 
- dispozitiv de protecţie la supratensiuni de frecvenţă industrială DPST trifazat (separat sau 

înglobat în întreruptor); 
- contor electronic trifazat de energie activă şi reactivă; 
- transformatoare de curent pentru montaj semidirect al grupului de măsură, cu posibilitate 

de  sigilare (pentru varianta 4 - BMPTi);  
- bloc de șuntare circuit secundar de curent;  
- întreruptor automat tetrapolar de curent diferențial rezidual fără protecție la supracurenți; 
- placă de borne (baretă) de nul pentru prindere cu papuc sau minim două contacte; 
- placă de borne (baretă) nul de protecţie; 
- circuite electrice interioare; 
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- bloc de măsură şi protecţie monofazat BMPM, inclus în aceeaşi incintă sau în incintă 
separată, echipat conform ST3/2019 (pentru variantele de BMPT cu indicativul “m“ - cu 
circuit monofazat inclus).  

 
4.2.1. Caracteristici electrice generale 

- tensiunea nominală de utilizare: 3 × 230 / 400V c.a.; 
- frecvenţa: 50 Hz; 
- schema electrică: conform Anexei 1 pentru variantele 1÷3 - BMPTd 

                             conform Anexei 2 pentru varianta 4 - BMPTi   
 
4.2.2. Caracteristici ale echipamentului electric 

4.2.2.1. Întreruptor automat tetrapolar de branşament  
- tip întreruptor automat:  

- MCB (Miniature Circuit Breaker) – întreruptor automat miniatural, cu 
protecţie la suprasarcină şi scurtcircuit, pentru curenți nominali ≤ 125 A; 

- MCCB (Moulded Case Circuit Breaker) – întreruptor automat în carcasă 
turnată, cu protecţie la suprasarcină şi scurtcircuit, pentru curenți nominali 
de 125 A ÷ 250 A;  

- standard: SR EN 60898-1:2004 
- tensiunea nominală de izolare: 690V c.a.; 
- curent nominal: 10;16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250 A;  
- declanșare la suprasarcină cu declanșator magnetotermic; 
- curentul de reglaj al declanșatoarelor magnetotermice se stabileşte în funcţie de 

puterea maximă absorbită solicitată de consumator; 
- caracteristica de declanşare magnetotermică: C; 
- capacitate de rupere: ≥ 6 kA;  
- tensiunea nominală de ţinere la impuls: 6 kV;  
- execuţie: 3P+N, cu  acţionare manuală; 
- grad de protecţie: I.P. 20;  
- clasa de limitare a energiei: 3; 
- categoria de utilizare: cu declanşare instantanee; 
- rezistenţa la uzură electrică: minim 16.000 manevre (8.000 cicluri); 
- distanțele de izolare între contacte conform SR EN 60664-1:2008;  
- posibilitatea de asociere cu o bobină de declanşare (întreruptorul şi bobina 

trebuie să fie compatibile din punct de vedere mecanic şi electric); 
- posibilitatea de sigilare a dispozitivului de cuplare în cazul întreruperii furnizării 

energiei electrice; 
- să fie certificat de un organism de certificare produse acreditat. 

4.2.2.2. Dispozitiv de protecţie la supratensiuni de frecvenţă industrială (DPST) 
- încorporat în întreruptorul automat de branşament sau separat; 
- tensiunea nominală de izolare: 690V c.a.;  
- supratensiunea de declanşare: Uf = 270  10 V; Ul= 467 10 V;  
- timp de declanşare: 0,13 - 0,2 s; 
- să nu funcţioneze la vârfuri de tensiune având amplitudinea de 300 V şi durata de 

50 ms, determinate de  supratensiunile de comutație; 
- să nu declanșeze la sarcini inductive accentuate: cos  = 0,35; 
- buton de test/reset; 
- în toate situațiile în care DPST a lucrat şi a determinat declanșarea întreruptorului, 

funcționarea va fi semnalizată optic (steguleț mecanic sau led). 

4.2.2.3. Contorul de energie electrică activă şi reactivă 
Toate BMPT-urile vor fi livrate FĂRĂ contoarele electronice trifazate. 
BMPT-urile vor fi prevăzute cu spațiu pentru montare şi cu stelaje/suporți/accesorii 

pentru montaj reglabile, în scopul asigurării posibilității montării aparatelor de măsură 
(contor, modem şi antenă de comunicație GSM/GPRS şi altele, transformatoare de curent 
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la varianta 4 BMPTi) de diverse fabricații (inclusiv contoare electronice, SMART etc.), 
conform dimensiunilor precizate în PTE/CS. 

4.2.2.4. Transformatoare de curent (numai pentru varianta 4 BMPT i) 
BMPTi (varianta 4) vor fi livrate FĂRĂ transformatoarele de curent. 
BMPTi (varianta 4) vor fi prevăzute cu spațiu pentru montare şi cu stelaje/suporți/ 

accesorii pentru montaj reglabile, în scopul asigurării posibilității montării aparatelor de 
măsură (contor, modem şi antenă de comunicație GSM/GPRS şi altele, transformatoare de 
curent) de diverse fabricații (inclusiv contoare electronice, SMART etc.), conform 
dimensiunilor precizate în PTE/CS. 

4.2.2.5. Întreruptor diferențial tetrapolar: 
- tip disjunctor: RCCB (Residual Current Circuit Breaker) – întreruptor automat 

tetrapolar de curent diferențial rezidual, fără protecție la supracurenți;  
- standard: SR EN 61008-1:2013 
- tensiunea nominală de izolare: 690 V c.a.; 
- curent nominal: 10;16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250 A; 
- capacitate de rupere: ≥ 6 kA;  
- tensiunea nominală de ținere la impuls: 6 kV; 
- curent diferențial nominal: 300 mA;  
- caracteristica de declanșare diferențială: AC; 
- execuție: 4P, cu acționare manuală;  
- grad minim de protecție IP 20;  
- categoria de utilizare: cu declanșare instantanee;  
- clasa de limitare a energiei: 3; 
- montabil pe șină DIN 35 mm; 
- distanțele de izolare între contacte conform SR EN 60664-1:2008;  
- semnalizarea poziţiei de funcţionare şi buton de test; 
- să fie certificat de un organism de certificare produse acreditat. 

4.2.2.6. Siguranță fuzibilă cu mare putere de rupere (MPR) 
- standard: SR EN 60269-1:2008, SR HD 60269-2:2015; 
- tipul constructiv: 

- ansamblu suport SIST 101 / element de înlocuire grupa 00 (variantele 1 ÷ 3) 
- ansamblu suport SIST 201 / element de înlocuire grupa 1 (varianta 4) 

- număr poli: 3P; 
- tensiunea nominală ansamblu suport: 690 V; 
- curentul nominal ansamblu suport:  

- 160 A (variantele 1 ÷ 3) 
- 250 A (varianta 4)  

- curentul nominal element de înlocuire:  
- 100 A (variantele 1 ÷ 3) 
- 250 A (varianta 4)  

- capacitatea de rupere nominală: 50 kA. 

4.2.2.7. BMPM (opţional)  
Variantele de BMPT cu indicativul “m“ (cu circuit monofazat inclus) se vor echipa 

cu un bloc de măsură şi protecţie monofazat BMPM, inclus în aceeaşi incintă sau în incintă 
separată, echipat conform ST3/2019.  

 
4.2.3 Circuitele electrice interioare  

Circuitele electrice interioare vor fi realizate cu conductoare din cupru, izolate, de culori 
diferite şi având capetele inscripţionate. Pentru circuitul primar se vor utiliza conductoare flexibile. 
Pentru echipamentele care nu se montează la fabricaţie, capetele conductoarelor vor fi fasonate şi 
pregătite pentru conectarea la bornele respective. Capetele conductoarelor de cupru multifilare vor 
fi prevăzute cu manşoane de contact. 
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Se vor asigura legăturile necesare pentru protecţia împotriva electrocutării prin atingere 
indirectă prin legare la nulul reţelei şi la o priză de pământ locală PPL (schema TN), conform 
normativelor în vigoare. 

 
 

5. REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII 

Verificări de tip se efectuează asupra blocurilor de măsură şi protecţie trifazate complet 
echipate (inclusiv cu aparatele de măsură). 

Verificările individuale se efectuează asupra blocurilor de măsură şi protecţie trifazate 
echipate doar cu aparatele montate în fabrică (fără aparatele de masură). 

 
5.1. Verificările de tip  

Verificările de tip se fac la asimilarea în fabricaţie şi constau în verificarea tuturor condiţiilor 
enunțate în prezenta specificaţie tehnică. 

Verificările de tip se refac şi atunci când se fac modificări faţă de documentaţia de execuţie 
anterioară, cu obligația revalidării produsului. 

Verificările de tip se fac pe minim două produse. În cazul în care cel puţin o singură condiție 
nu este respectată, verificările se vor repeta după realizarea remedierilor necesare. 

 
5.2. Verificări individuale se fac pe fiecare produs şi constau în: 

- Verificarea aspectului, formei, dimensiunilor, modului de echipare şi a schemei electrice; 
- Verificarea sistemelor de etanşare, închidere, încuiere şi sigilare; 
- Verificarea strângerii conductoarelor şi a continuităţii circuitelor electrice; 
- Verificarea funcţionării manuale a întreruptorului automat de branşament; 
- Verificarea funcţionării dispozitivului de protecţie la supratensiuni de frecvenţă 

industrială; 
- Verificarea tensiunii maxim admisă. 

Buletinele de încercări vor fi eliberate de laboratoare independente (neutre) acreditate EA 
(sau de un organism care a aderat la acordul EA), în conformitate cu standardele în vigoare, 
menţionate ca standarde de referinţă în această specificaţie tehnică. 

 
 

6. METODE DE VERIFICARE 

6.1. Verificarea aspectului, formei, dimensiunilor, masei şi marcării se face vizual sau folosind 
instrumente şi aparate obișnuite. 

6.2. Verificarea condiţiilor constructive se face prin examinare vizuală, constatându-se 
corespondenţa cu cerinţele din standardul de firmă. 

6.3. Comportarea la umiditate se verifică într-o cameră climatică conform SR EN                    
60068-2-78:2013. 

6.4. Rezistenţa de izolaţie se măsoară cu un megohmetru la tensiune de 1000 V c.c. între:  
- conductoarele căilor de curent; 
- conductoarele căilor de curent legate între ele şi carcasa învelită într-o folie metalică la 

exterior (Riz >10MΩ în stare uscată; Riz > 2 MΩ în stare umedă). 

6.5. Verificarea rigidității dielectrice se face conform SR EN 60947-1:2008 pentru aparataj şi 
SR EN 61439-1:2012 pentru ansamblu. 

6.6. Verificarea gradului normal de protecţie se efectuează conform SR EN 60529:95/A1:2003. 

6.7. Verificarea distanțelor de izolare conform SR EN 60664-1:2008.  

6.8. Verificarea comportării la căldură şi foc a materialelor electroizolante organice se face pe 
repere conform, SR EN 60695-11-5:2005. 

6.9. Verificarea funcţionării la curent diferențial se face conform IEC 60755:2017. 
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6.10. Verificarea comportării la suprasarcină şi scurtcircuit se efectuează conform SR EN       
60898-1:2004. 

6.11. Verificarea încălzirii se face conform SR EN 60947-1:2008, ţinându-se seama de regimul de 
exploatare la curenţi nominali de serviciu (conductoare izolate cu PVC şi bornele aparatelor : 
+70°C, elementele de comandă : +25 °C). 

6.12. Calitatea materialelor şi a echipamentelor ce se montează la fabricaţie se verifică prin 
inspectarea certificatelor de calitate, a buletinelor de încercare şi a documentelor de livrare emise 
de către producătorii sau furnizorii acestora. 

6.13. Verificarea condiţiilor de transport şi depozitare se face conform SR EN 60068-2-27:2009 
pentru comportarea la zdruncinături şi conform SR EN 60068-2-1:2007 pentru stabilitate la 
acţiunea frigului. 

6.14. Verificarea dispozitivului de protecţie la supratensiuni de frecvenţă industrială. 

6.15. Verificarea tensiunii maxime admise pe conductorul de protecţie PE şi pe priza de pământ 
locală, în regim normal sau la întreruperea conductorului de nul. 

 
 

7. MARCARE, LIVRARE, AMBALARE  

7.1. Fiecare cutie va fi prevăzută cu următoarele inscripții: 
7.1.1. La interior , într-un loc vizibil care să ofere acces ușor şi nepericulos pentru citire: 

- schema de conexiuni a circuitelor electrice din interior;  
- denumirea (marca producătorului); 
- simbolul de tip, tensiunea şi curentul nominal; 
- curentul diferențial; 
- gradul de protecţie normală; 
- număr de normă tehnică de produs; 
- marcajul de conformitate CE; 
- anul de fabricaţie şi seria de fabricaţie. 

7.1.2. La exterior, pe faţa cutiei, un indicator de interdicție, conform SR ISO 3864-3:2017. 

7.2. Blocul de măsură şi protecţie trifazat se livrează echipat la interior conform normei tehnice 
de produs şi comenzii beneficiarului, fără contor. 

Blocurile de măsură şi protecţie trifazate vor fi ambalate corespunzător pentru a rezista la 
solicitările mecanice şi de mediu ce pot apărea pe durata manipulării, transportului şi depozitării 
în incinte acoperite şi neîncălzite. 

Fiecare colet va fi inscripționat corespunzător. 
Transportul şi depozitarea blocurilor de măsură şi protecţie trifazate se vor face în incinte 

închise şi neîncălzite, ce îndeplinesc condiţiile de mediu. 

7.3.  Accesoriile de fixare pe construcții şi accesoriile pentru accesul circuitelor electrice exterioare 
se livrează în colete separate, odată cu BMPT-ul, conform normei tehnice de produs. 
  
 
8. GARANŢII 

Termenul de garanţie va fi de mimim 60 de luni de la data recepţiei. 
 
  
9. MENŢIUNI SPECIALE 

9.1. Înainte de contor se va asigura un punct de întrerupere vizibilă, disponibil doar pentru 
personalul de exploatare de distribuţie. 

9.2. Poziționarea protecțiilor disponibile către client se va realiza tehnic după contor, astfel încât, 
la întreruperea circuitului propriu, contorul să rămână alimentat. 
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9.3. Protecţia împotriva electrocutării prin atingere indirectă se realizează conform standardelor 
în vigoare. Echipamentul din BMPT asigură protecţia la curent diferențial rezidual IΔn=300 mA. 
În cazul în care consumatorul doreşte instalarea în tabloul de distribuție propriu a unei protecţii 
suplimentare împotriva electrocutării prin atingere indirectă la curenţi diferențiali reziduali, 
aceasta trebuie corelată  cu protecțiile din BMPT şi va avea curentul diferențial rezidual nominal 
IΔn = 10÷30 mA. 
Tabloul de distribuţie al consumatorului nu face parte din instalaţiile aflate în proprietatea 
operatorului de distribuţie, motiv pentru care nu face obiectul prezentei specificații tehnice 
(punctul de delimitare a instalaţiilor fiind la bornele de ieşire din BMPT a coloanei electrice a 
consumatorului). 

9.4. Producătorii de blocuri de măsură şi protecţie trifazate sunt obligaţi să respecte toate 
condiţiile de calitate impuse de prezenta specificaţie tehnică, normativele, standardele, 
prescripţiile tehnice, ordonanţele guvernamentale şi deciziile referitoare la protecţia muncii, 
proiectarea şi executarea instalațiilor electrice de distribuţie şi utilizare a energiei electrice, 
calitatea în construcții etc. în vigoare, precum şi eventualele modificări sau înlocuiri ulterioare ale 
acestora.  
 
 
10. DOCUMENTAŢII 

Toate documentele vor fi redactate în limba română. 

10.1. Documentaţii minimale prezentate în propunerea tehnică la ofertare 
Propunerea tehnică va cuprinde pe lângă Specificaţia Tehnică şi următoarele documente: 
1) Declaraţie de conformitate; 
2) Documentaţia tehnică care cuprinde cel puţin următoarele elemente, unde este cazul: 

- Descriere generală;  
- Desene de proiectare şi fabricare şi scheme componente, subansamble, circuite etc. (unde 

este cazul); 
- Descriere şi explicaţii pentru înţelegerea desenelor şi funcţionării echipamentelor (unde este 

cazul);  
- Lista standardelor armonizate aplicate integral sau parţial; 
- Buletine/certificatele  de verificare pentru testele tip emise de către un laborator de încercări 

acreditat. 
3) Instrucţiuni tehnice de montaj, exploatare şi mentenanţă. 
 
10.2. Documente de însoţire 
Produsele  vor  fi  livrate  însoţite  de  următoarele  documente: 
a) Certificat de garanţie; 
b) Certificat de conformitate CE; 
c) Proces verbal de omologare / validare; 
d) Declaraţie de conformitate; 
e) Documentaţia tehnică care cuprinde cel puţin următoarele elemente, unde este cazul:  

- Descriere generală;  
- Desene de proiectare şi fabricare şi scheme componente, subansamble etc. (unde e cazul); 
- Descriere şi explicaţii pentru înţelegerea desenelor şi funcţionării echipamentelor (unde este 

cazul); 
- Lista standardelor armonizate aplicate integral sau parţial; 
- Rezultatele calculelor, examinărilor realizate etc.; 
- Rapoarte de încercări de tip emise de către un laborator de încercări acreditat. 

f) Instrucţiuni tehnice de montaj, exploatare şi mentenanţă;  
g) Buletine de încercări individuale. 
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