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1. GENERALITATI  
 

1.1  Obiect 
Prezenta specificatie tehnica se refera la conditiile tehnice necesare, pentru achizitionarea unei Baterii 
de acumulatoare staţionare (de tip VE si V-F borne frontale). 

1.2  Domeniul de aplicare 
Aceste baterii de acumulatoare  vor fi utilizate pentru asigurarea tensiuni operative din staţiile de 
transformare şi punctele de alimentare in cadrul  filialelor SC Electrica SA. 

 
1.3   Cerinte generale 
Bateria staţionară de acumulatoare va fi capsulată, fara întreţinere, de tip cu acid, la care electrozi sunt 
tubulari din plumb şi cu conţinut de antimoniu de 2%, iar electrolitul este o soluţie de acid sulfuric. 
Bateriile funcţionează în regim floating cu un redresor de tip automat care poate furniza o tensiune  de 
c.c. cu o precizie de ±1%. 
Vasele elementelor  trebuie să fie antişoc, realizate din material plastic.   
Bateriile vor fi montate pe stelaje rezistente la seism în conformitate cu standardul beneficiarului pentru 
capacitatea de rezistenţă la seism  care este de 3m/s2 conform SR EN 60068-3-3:1994 

. 
2. STANDARDE DE REFERINTA     
 
Bateria  de acumulatoare va satisface cerintele standardelor in vigoare si trebuie să provină de la producatori 
care au un sistem de asigurare a calitatii conform SR EN ISO 9001:2008. 

 
■ SR EN ISO 9001:2008. - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe 
■ SR EN 60068-3-3:1994  - Încercări de mediu. Partea 3: Ghid. Metode de încercări 

seismice ale echipamentelor 
 

■ SR EN 60896-11:2004  -   Baterii staţionare cu plumb - acid. Partea 11: Baterii de tip 
deschis. Prescripţii generale şi metode de încercare. 

■ STAS 12191/1-90  -  Acumulatoare staţionare acide, cu plăci pozitive tubulare. 
Condiţii tehnice generale de calitate 
 

■ DIN 40737-3     
         

 
■ DIN 43530-2                              

   -  Baterii acide cu plumb - Baterii staţionare cu plăci pozitive   
tubulare - Partea 3: Baterii ventilate din material plastic-
monobloc-containere; capacităţile de evaluat, dimensiunile 
principale, greutăţi  

  
-  Acumulatori. Electroliti si reincarcarea cu apa 

 
■ DIN 40736 
 
■ SR EN 50272-2:2003      

   -   Draft pentru SR EN 60896-11:2004 
 
   -  Prescripţii de securitate pentru acumulatoare şi instalaţii pentru 
baterii. Partea 2: Baterii staţionare 
 

 
3. CONDITII GENERALE DE FUNCTIONARE     

 3.1 Conditii generale de functionare si mediu 
Gama temperaturii ambiante 
- transport 
- stocare 
- functionare 

 
0C 
0C 
0C 

 
-10 ÷ +60 
-10 ÷ +60 
    5 ÷ +40 

 

Umiditate relativa  % min.70  
3.2 Durata  normală de funcționare 
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Durata normală de funcţionare conform HG 2139/30.11.2004 codul de clasificare  2.1.16.3.3., min. 12 
 
4.    CONDITII TEHNICE 
4.1 Conditiile tehnice si caracteristicile echipamentului sunt precizate in Anexa 1. 
4.2 Cerinte cu privire la documentatia tehnica  

Produsul  va fi insotit la livrare de urmatoarele  documente: 
- manualul de utilizare  in limba română . 
- certificat de garantie a produsului 

 
5.   REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITATII 
 
Categoria de verificări sunt de: tip , de lot, periodice şi de fiabilitate. 
Verificările de tip constau în verificarea tuturor condiţiilor tehnice conform normelor internaţionale. 
Verificările de lor se execută pe un număr de produse reprezentînd 5% din lot. 
Dacă un singur produs nu a corespuns la o verificare întregul lot este respins. 
Verificările periodice constau în repetarea tuturor verificărilor condiţiilor tehnice. 
 
6. METODE DE ÎNCERCARE  
 
Bateriile staţionare se pun în funcţiune conform înstrucţiunilor privind depozitarea, montarea, punerea 
în funcţiune, întreţinerea şi exploatarea elementelor şi bateriilor staţionare elaborate de firma 
producătoare. 
Toate încercările vor fi efectuate pe elemente şi baterii noi, complet încărcate. 
Metodele de încercare sunt cele prezentate în STAS 12191/1-90 şi în standardele internaţionale. 
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ANEXA 1. 
Fisa privind conditii tehnice si caracteristici - Baterii de 

acumulatoare staţionare (de tip VE si V-F borne frontale). 

Nr. 
crt. 

Functiile echipamentului 
Caracteristici 

tehnice 
solicitate 

Date 
tehnice 

garantate 
de 

furnizor 
A.CONDIŢII TEHNICE 
1. Caracteristici generale 

1.1 
Tipul elementelor Staţionar fara 

intretinere 
 

1.2 
Tensiunea nominală a bateriei de acumulatoare /elemente                   
V/nr.             

48/23 
110/53 

220/105 

 

1.3. Tensiunea nominală pe element        V 2,4,6 sau 12  
1.4. Tehnologie încărcat uscat da/nu da  
1.5. Regimul de funcţionare  floating  
1.6. Plăci pozitive plane da  
1.7. Densitatea electrolitului                  gr/cm3 1,2-1,3  
1.8. Structura plăcilor,conţinut de Sb         % Max.2  
1.9. Cutii închise din plastic    da  

1.10. 
Durata normală de funcționare  conf. HG 2139/30.11.2004, cod 
clasificare 2.1.16.3.3                           ani 

Min.12  

1.11. Mentenanţă redusă da  
1.12. Terminale filetate da  
1.13. Conectoare flexibile între elemente da  
2. Condiţii de mediu 
2.1. Locul amplasării interior  
2.2. Atitudinea                                      m <1000  

2.3. 

Temperatura mediului în interior    oC 
a)maximă 
b)maximă medie (în decurs de 24h) 
c)minimă 
d)maximă medie (în decurs de 1 an) 

 
+40 
+35 
+5 

+25 

 

2.4. Umiditatea maximă relativă a aerului  % 70  
2.5. Aceleraţia seismică la sol            m/s2 3  

B.Caracteristici tehnice specifice 
3.Caracteristici speciale 

3.1. 
Tensiunea pe element în regim floating la temperatura de 20oC              
V/element 

  

3.2. 
Tensiunea minmă pe element în regim de descărcare                               
V/element 

  

3.3. 
Tensiunea maximă pe element în regim de încărcare                       
V/element 

  

3.4. Capacitatea bateriei în regim de 10hC10                                  Ah   
3.5. Capacitatea bateriei în regim de 5hC5                                     Ah   
3.6. Capacitatea bateriei în regim de 3hC3                                 Ah   
3.7. Curentul de descărcare I10 la capacitate de  100% şi 20 0C   
3.8. Curentul de descărcare I5 la capacitate de  100% şi 20 0C   
3.9. Curentul de descărcare I3 la capacitate de  100% şi 20 0C   

3.10. 
Rezistenţa internă aunui element aflat la 100% capacitate şi 
temperatură max  mΩ 

  

3.11. Lungimea unui element                      mm   
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3.12. Lăţimea unui element                          mm   
3.13. Înălţimea unui element                        mm   
3.14. Distanţa minimă între elemente la montare   
3.15. Greutatea unui element                         kg.   
4. Teste pentru acceptare 

4.1. 

Testare în concordanţă cu : 
-DIN 
-IEC  
 
Sistem de calitate  

DIN 40437-3 
DIN 43530-2 
SR EN 60896-
11:2004 
SR EN 50272-
2:2003      
SR EN ISO 
9001:2008 

 

5. Asigurarea calitaţii 

5.1. 
Lista standardelor şi normelor privitoare la asigurarea calităţii 
în timpul procesului de fabricaţie şi a testelor. 

da  

5.2. Număr de document pentru lista testelor da  
6. Condiţii finale de acceptare 
6.1. Lista şi rezultatele testelor efectuate da  
6.2. Condiţii finale de acceptare da  
6.3. Documente finale de acceptare da  
6.4. Lista de referinţe da  

7. Condiţii de livrare, ambalare, transport şi depozitare. 

7.1. 
Condiţii de livrare (livrare cu toate elemenetele şi piesele 
necesare montarii bateriei) 

da  

7.2. Condiţii de ambalare da  
7.3. Condiţii de transport da  
7.4. Condiţii de depozitare da  
7.5. Documente însoţitoare da  

8. Condiţii de montaj. 

8.1. 
Asigurarea comportării la seism pentru ansamblul bateriei 
montate. 

da  

8.2. Asiguraea asistenţei tehnice la montare   
9. Anexe, accesorii, piese de rezervă. 
9.1. Anexe standard incluse la livrare da  

9.2. 
Accesorii şi piese de rezervă pentru o perioadă de 5 ani de la 
ieşirea din garanţie. 

da  

9.3. Acesorii şi piese de rezervă da  
9.4. Unelte, dispozitive şi mijloace de montaj şi întreţinere da  

10. Marcare 
10.1. Marcarea pe elemente a caracteristicilor principale da  
10.2. Marcarea polarităţi bornelor da  
11. Documentaţie tehnică. 

11.1. 
Lista şi numărul de referinţă pentru documentaţia trimisă cu 
bateria 

da  

11.2. 
Lista şi numărul de referinţă pentru documentaţia trimisă cu 
oferta 

da  

11.3. 
Documentaţia tehnică de exploatare inclusiv caracteristici 
statice şi dinamice de funcţionare a bateriei. 

da  

Data:         Semnatura furnizor: 

 


