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1.GENERALITĂTI  
1.1.Obiect 
 
Prezenta specificaţie se referă la produsele „Puncte de aprindere” utilizate în echiparea electrică a 
circuitelor de iluminat public sau privat, pentru iluminat stradal. Pe parcursul prezentei specificaţii 
acestea se vor putea numi pe scurt produse. 
 
1.2.Domeniu de aplicare 
 
Produsele se utilizează în instalaţiile electrice de distribuie de joasă tensiune, pentru alimentarea cu 
energie electrică a circuitelor monofazate sau trifazate de iluminat public. Echipamentul electric 
asigură conectarea la reţeaua de alimentare (monofazată sau trifazată), distribuţia la circuitul sau 
circuitele de iluminat public şi măsurarea directă sau indirectă a energiei electrice consumate. 
Echipamentul mai cuprinde si aparatajul electric de protecţie şi de conectare precum si automatizările 
aferente pentru conectarea automată sau manuală a iluminatului public. Aprinderea iluminatului 
public se poate face automat cu ajutorul unui releu crepuscular, al unui ceas programator sau prin fir 
de impuls, sau prin comanda manuală. 
 
1.3. Notare, simbolizare, codificare. 
 
Notarea punctului de aprindere se face indicând în ordine: denumirea produsului, tipul şi standardul de 
firmă. 

Exemplu: Punct de aprindere iluminat public tip PAIp 1 ( 3 )   
 în care : 

• PAIp 1 : punct de aprindere monofazat 
• PAIp 3 : punct de aprindere trifazat. 

 
1.4.Tipuri constructive 
 
Produsele se execută din poliester armat cu fibra de sticlă 
 
 
 
 
1.5.Documente de referinţă 
 
 
� SR EN 62208:2004  Carcase destinate ansamblurilor de aparataj de joasã tensiune. 

Prescripţii generale;  
� STAS 2612-87  Protecţia împotriva electrocutărilor. Limite admise; 
� STAS 7944-79  Bare conductoare de curent. Curenţi maximi admisibili de 

duratã. Prescripţii; 
� SR EN 61140:2002  Protecţie împotriva şocurilor electrice. Aspecte comune în 

instalaţii şi echipamente electrice 
� SR HD 478.2.1 S1:2002  Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 2: Condiţii de mediu 

prezente în naturã. Temperaturã şi umiditate; 
� SR EN 60664-1:2004  Coordonarea izolaţiei echipamentelor în sistemele (reţelele) de 

joasã tensiune. Partea 1: Principii, prescripţii şi încercãri 
� STAS 6667-85  Protecţie climatică. Program de încercări climatice; 
� STAS 6300-81  Atmosfere standard de condiţionare; 
� SR EN 60068-2-57:2003  Încercãri de mediu. Partea 2: Metode de încercare. Încercare 

Ff: Vibraţii. Metoda prin accelerograme; 
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� SR EN 60068-2-27:2009  Încercãri de mediu. Partea 2-27: Încercãri. Încercarea Ea şi 
ghid: Şocuri; 

� SR EN 60068-2-1:2007  Încercări de mediu. Partea 2. Încercări – Încercarea A: Frig. 
� SR EN 60068-2-9:2001  Încercãri de mediu. Partea 2: Încercãri – Ghid pentru încercare 

la radiaţie solarã 
� SR EN 60068-2-14:2001  Încercãri de mediu. Partea 2: Încercãri – Încercarea N: Variaţii 

de temperaturã 
� SR EN 60695-2-13:2002  Încercãri privind riscurile de foc. Partea 2-13: Încercãri cu fir 

incandescent/ încãlzitor. Metodã de încercare a materialelor la 
aprindere cu fir incandescent 

� SR EN ISO 1461:2009  Acoperiri termice de zinc pe piese fabricate din fontã şi oţel. 
Specificaţii şi metode de încercare 

� SR EN 60529-95  Grade, de protecţie asigurate prin carcase; 
�  SR EN ISO 1456:2010 − Acoperiri metalice şi alte acoperiri anorganice. Acoperiri 

electro-chimice de nichel, nichel-crom, cupru-nichel şi cupru-
nichel-crom; 

� SR EN 12540-2003  Protecţie anticorosivă a metalelor. Acoperiri electrochimice de 
nichel, nichel-crom, cupru-nichel, cupru-nichel-crom ; 

�  SR EN ISO 2082:2009 − Acoperiri metalice şi alte acoperiri anorganice. Acoperiri 
electrochimice de zinc pe fontã sau oţel, cu tratament 
suplimentar 

� SR EN ISO 2080:2009 − Acoperiri metalice şi alte acoperiri anorganice. Tratament de 
suprafaţã, acoperiri metalice şi alte acoperiri anorganice. 
Vocabular 

� SR EN ISO 2409:2007 − Vopsele şi lacuri. Încercarea la caroiaj. 
� SR EN ISO 2808:2007 − Vopsele şi lacuri. Determinarea grosimii peliculei; 
� SR EN ISO 2819:1996 − Acoperiri metalice pe suport metalic. Acoperiri electrochimice 

şi chimice. Lista metodelor de verificare a aderenţei; 
� SR EN 12330-2002  Protecţie anticorosivă a metalelor. Acoperiri electrochimice de 

cadmiu pe fontă sau oţel ; 
� SR EN ISO 2808:2007  Vopsele şi lacuri. Determinarea grosimii peliculei; 
� STAS 6854-90  Acoperiri metalice. Determinarea grosimii stratului prin metoda 

picăturii; 
� SR EN 60068-2-11:2001  Încercãri de mediu. Partea 2: Încercãri – Încercarea Ka: 

Ceaţã salinã 
� SR HD 478.2.5 S1:2002  Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 2: Condiţii de 

mediu prezente în naturã. Secţiunea 5: Praf, nisip, ceaţã 
salinã. 

� SR ISO 2859-1:2009  Proceduri de eşantionare pentru inspec’ia prin atribute. 
Partea 1: Scheme de eşantionare indexate dupã nivelul de 
calitate acceptabil (AQL) pentru inspecţia lot cu lot 

� SR CEI 60605-6:2000  Încercarea de fiabilitate a echipamentelor. Partea 6: Teste de 
validitate a ipotezelor ratei de defectare constante sau a 
intensitãţii de defectare constante 
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1.6.Durata normală de funcționare 
Durata normală de funcţionare conform HG 2139/30.11.2004, codul de clasificare 2.1.16.5.este min. 
15 ani. 
 
1.7. Cerinţe de mediu  
 
În exploatare produsele funcţionează în următoarele condiţii:  

 aer liber; 
 zona climatică : N, conf. STAS 6535-83;  
 tipul de protecţie climatică: N1; 
 temperatura mediului ambiant: -25...+55°C; 
 umiditatea relativă a aerului: max. 95% la 20°C; 
 medii lipsite de gaze, vapori, pulberi sau alte substanţe chimice active sau bune 

conducătoare de electricitate, fără pericol de explozie; 
 temperatura mediului la transport şi depozitare: -25...+55°C;  
 altitudinea maximă: 2000m. 

 
1.8. Cerinţe constructive, funcţionale şi de altă natură 
 

1.8.1. Produsele sunt executate sub formă de cutii cu una sau mai multe uşi pentru asigurarea 
unei accesibilităţi sporite la aparatajul electric şi pentru eventuala separare a compartimentului de 
măsură. 
1.8.2. Carcasa cutiei va fi realizată din poliester armat cu fibră de sticlă. 
1.8.3. Acoperişul de protecţie este executat cu pante de scurgere, iar asamblările nu permit 
pătrunderea apei în interior. Cutia este prevăzută la partea din spate cu suporţi profilaţi, de care se 
pot fixa coliere pentru montarea pe stâlp. 
1.8.4. Asamblările demontabile ale cutiei sunt prevăzute cu garnituri care nu permit pătrunderea 
apei, prafului şi insectelor. Construcţia cutiei este astfel realizată încât să nu permită formarea 
condensului. 
1.8.5. Uşile cutiei sunt prevăzute cu încuietori, care asigură închiderea într-un punct sau mai 
multe puncte, funcţie de gabarit. Încuierea uşilor este asigurată cu încuietoare cu yalle sau cu 
lacăt. 
1.8.6. Interioarele, sub formă de stelaj sau panou, executate din elemente demontabile, se 
montează în dulap cu şuruburi si piuliţe. 
1.8.7. La cerere sau  când distanţa între suporţi siguranţelor este sub valoarea minimă admisă, pe 
traversele de susţinere ale acestora se prevăd pereţi separatori izolanţi. 
1.8.8. Legăturile electrice executate prin bare conductoare, vor fi amplasate la distanţele minime 
de izolare, atât față de carcasă şi stelajul metalic legate la nulul de protecţie, cât şi faţă de barele 
conectate la alt potenţial. 
1.8.9. In cazul executării legăturilor cu bare colectoare, acestea sunt marcate corespunzător codului 
culorilor pentru cele trei faze R,S,T, N (roşu, galben, albastru, negru). 
1.8.10. La cerere produsele pot fi echipate şi cu o lampă interioară, comandată printr-un 
microîntreruptor acţionat la  deschiderea uşii. 
1.8.11. Dimensionarea căilor de curent (bare colectoare, conductoare) asigură împiedicarea 
încălzirilor excesive ale acestora. 
1.8.12. Produsele sunt prevăzute cu posibilitatea de fixare pe stâlpi sau pe zid, cu excepţia celor 
care sunt prevăzute pentru montare la nivelul solului (fixare pe fundaţie). 
1.8.13. Racordarea cablurilor de alimentare, reţea şi consumator, precum şi a cablului pentru 
conectarea celulei fotoelectrice sau a firului de impuls în interiorul carcasei produsului se face prin 
presgarnituri, sau direct pe la partea inferioară prin decupare pentru cele montate la sol pe soclu. 
1.8.14. Construcţia produsului este realizată din elemente demontabile, fapt ce permite înlocuirea 
subansamblelor deteriorate, după ce în prealabil s-a decuplat alimentarea electrică din amonte de 
acestea. 
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1.8.15. Produsele se livrează cu sau fără fuzibile, căile de curent fiind dimensionate pentru 
curentul nominal al suportului fuzibil, iar la cerere, suplimentar se poate livra şi cu alte opţionale 
(celulă fotoelectrică, priză, etc.). 
1.8.16. Toate elementele metalice de susţinere a aparatajului sunt legate galvanic la borna de 
legare la priza de pământ, cutia fiind prevăzută cu posibilitatea de legate la această bornă dinspre 
interior la stelajul metalic, iar din exteriorul cutiei la priza de pământ. 
Legarea la masă se poate face în interiorul cutiei pe placa echipată electric, care din construcţie are 
legătură galvanică cu cutia şi uşa. Toate punctele de legare a legaturilor de  protecţie şi bornele de 
masa vor  fi marcate cu semnul corespunzător.  
1.8.17. Produsele sunt prevăzute cu spaţiu pentru montarea de către beneficiar a contoarelor de 
energie, de regula numai contor de energie activă , şi la cerere si cu spatiu  pentru contor de energie 
reactiva . 
1.8.18. Comutatorul pentru alegerea modului de lucru pentru comanda iluminatului public (manual-
automat) se poate monta fie la exteriorul cutiei pe uşă, fie la interior. 

 
  1.9. Regimul de lucru:  
  Permanent sub tensiune. Produsele sunt construite pentru o funcţionare la tensiunea de 400V/230V. 
 
 2. CONDITII TEHNICE DE CALITATE 

 
2.1. Materialele şi componentele utilizate în construcţia produsului, corespund cu cerinţele tehnice 
din normele de calitate ale acestora. 

 
2.2. Forma constructivă, dimensiuni de gabarit, schema electrică, aspect. 
2.2.1. Forma constructivă şi dimensiunile de gabarit corespund desenului din fig.1 si documentaţiei de 
execuţie corespunzătoare tipovariantei de produs. 
2.2.2. Schemele electrice de principiu corespund cu desenele din fig. 2 si 3, sau cu schema electrică a 
fiecărui produs în parte corespunzătoare cu documentaţia electrică a acestuia (nota pct. 1.4). 
2.2.3. Masa netă corespunde cu cea înscrisă în documentaţia de execuţie. 
2.2.4. Aspect. Produsul trebuie să fie executat îngrijit, fără muchii ascuţite, bavuri sau urme de scule, 
exfolieri ale finisajelor sau pete de coroziune. 

 
2.3. Caracteristici constructive, funcţionale, fizice, mecanice, chimice, etc. 

 
2.3.1. Execuţia produselor trebuie să corespundă cu documentaţia de execuţie a tipovariantei 
constructive. 
2.3.2. Produsul trebuie să fie prevăzut cu sistem care să permită montarea acestuia pe stâlpi, pe perete, 
sau la sol, pe fundaţie (soclu), funcţie de tipovarianta constructivă. 
2.3.3. Racordarea cablurilor în interiorul produsului se face de regulă pe la partea inferioară, prin 
presetupe. Pentru unele tipovariante intrările cablurilor pot fi făcute şi pe altă parte a cutiei, prin 
decupări ţevi sau soclu. 
2.3.4. Asamblările trebuie să fie realizate prin elemente de asamblare ( şuruburi, şaibe, şaibe elastice, 
piuliţe, nituri), astfel încât să reziste la zdruncinăturile şi vibraţiile ce pot să apară în timpul 
transportului, manipulării sau utilizării. 
2.3.5. Gradul normal de protecţie este IP 54, conform SR EN 60529:1995. 

 
2.4.  Condiţii  privind aptitudinile de funcţionare 
2.4.1. Alimentarea de la reţeaua de alimentare, realizarea interconectării aparatajului din interior, 
alimentarea consumatorilor şi protecţia acestora, înregistrarea energiei consumate, trebuie să 
corespundă schemei electrice a fiecărui produs în parte. 
2.4.2. Încălzirea căilor de curent (bare sau conductoare), a contactelor electrice nu trebuie să 
depăşească 60°C (bare şi conductoare), respectiv 70°C (contacte electrice). 
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2.5. Izolaţia 
2.5.1. Rezistenţa de izolaţie între căile de curent adiacente, precum şi între fiecare cale de curent şi 
părţile metalice legate la masă, trebuie să fie mai mare de 100 MΩ în condiţii iniţiale şi mai mare de 
10 MΩ după încercările climatice, mecanice şi de anduranţă. 
2.5.2. Rigiditatea dielectrică 
Izolaţia produsului trebuie să reziste aplicării unei tensiuni sinusoidale de 2000 V- 50 Hz între căile de 
curent şi între căile de curent şi masă, timp de 1 minut, fără să apară străpungeri sau conturnări. 
2.5.3. Rezistenţă de trecere la masă 
Rezistenţa măsurată între oricare parte metalică şi borna de masă, trebuie să fie maxim  0,1 Ω, 
conform SR EN 62208:2004. 

 
2.6. Condiţii de funcţionare privind securitatea, sănătatea şi calitatea vieţii persoanei 
Produsul este astfel construit şi inscripţionat, încât să asigure atenţionarea personalului de 
întreţinere şi exploatare despre punctele periculoase, accesul persoanelor neautorizate nefiind 
permis. Carcasa trebuie să fie prevăzută cu posibilitatea de legare la priza de pământ. La interior 
toate părţile metalice trebuie să fie legate electric la masă şi marcate cu semnul  
corespunzător. 

2.7. Condiţii privind rezistenţa în timp, la acţiunea factorilor de mediu 
 

2.7.1. Ciclu climatic 
2.7.1.1. Comportarea la căldură uscată. 
Produsul trebuie să reziste unei încercări la căldură uscată, în următoarele condiţii: 

- temperatura: + 55°C; 
- durata încercării: 16h. 

2.7.1.2. Comportarea la căldură umedă continuă. 
Produsul trebuie să reziste unei încercări la căldură umedă continuă, în următoarele condiţii: 

- temperatura: +40°C; 
- umiditatea relativă a aerului: 93% la (23+2% -2%)°C; 
- durata încercării: 4-zile. 

2.7.1.3. Comportarea la frig. 
Produsul trebuie să reziste a frig, în următoarele condiţii: 

- temperatura:-25°C; 
- durată încercării: 16h. 

2.7.1.4. Comportarea la variaţii de temperatură. 
Produsul trebuie să reziste unei încercări la variaţii de temperatură, în următoarele condiţii: 

 temperatura minimă: -25°C; 
 temperatura maximă: +55°C; 
 timp de menţinere la temperaturile extreme: 3h; 
 viteza de variaţie a temperaturii: (5±1)°C/min; 
 număr de cicluri: 2. 

După încercările de la pct. 2.7.1.1...2.7.1.4 produsul trebuie să corespundă condiţiilor tehnice de 
la pct. 2.5.1 şi pct. 2.5.2 şi nu trebuie să prezinte condens. 
2.7.2. Comportarea la ceaţă salină. 
Produsul trebuie să reziste unei încercări la ceaţă salină 3% NaCI, fără modificări ale finisajului şi 
aspectului conform SR HD 478.2.5 S1:2002, în următoarele condiţii: 

- temperatura: +(35±2)°C; 
- durata încercării: 16h. 

2.7.3. Rezistenţa la solicitări mecanice. 
Încercările mecanice, dacă nu se specifică altfel, se efectuează în condiţii normale şi anume: 

- temperatura: (15...35)°C; 
- umiditatea relativă a aerului: (45...75)%  

2.7.3.1. Comportarea la şocuri. 
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Produsul în poziţie normală de funcţionare, trebuie să reziste unei încercări la şocuri cu impulsuri 
semisinusoidale (sau dinte de fierăstrău), în următoarele condiţii: 

- frecvenţa: 80 şocuri /min; 
- acceleralia:5g; 
- durata încercării: 30 minute, pe 2 direclii perpendiculare. 

2.7.3.2. Comportarea la vibraţii. 
Produsul în poziţie normală de funcţionare, trebuie să suporte fără defectare o încercare la 

vibraţii sinusoidale în următoarele condiţii: 
- frecvenţa de baleiere:10....100Hz;  
- amplitudinea: 1 mm; 
- durata încercării: 2h, pe 2 direcţii perpendiculare. 

După încercările de la pct. 2.7.3.1. şi 2.7.3.2, produsul nu trebuie să prezinte deteriorări mecanice şi 
trebuie să funcţioneze la valorile prevăzute la pct 2.4. 
2.7.4 Comportarea la foc. 
Reperele din materiale electroizolante organice, din construcţia cutiei, trebuie să reziste la foc cu fir 
incandescent timp de 30s, la o temperatura de +550°C, conform STAS 12525/1-86.  
2.7.5. Comportarea la ultraviolete.  
Carcasa cutiei trebuie să reziste la acţiunea razelor solare din domeniul spectral ultraviolet A, conform 
SR EN 60068-25/2001. 
2.8. Anduranţa. 
Articulaţiile uşii cutiei si încuietorilor, trebuie să reziste 100 de cicluri închidere/deschidere, fără a se 
deteriora sau defecta. 
2.9. Protecţia contra coroziunii. 
Părţile supuse coroziunii trebuie să fie protejate integral prin acoperiri galvanice, conform STAS 
5744-89, SR EN ISO 2080:2009, SR EN 12540-2003, SR EN 12330-2002, sau prin vopsire conform 
STAS 8009-80. Grosimea minima a stratului de vopsea trebuie să fie 60µm. Produsul trebuie să 
corespundă din punct de vedere al protecţiei anticorosive şi al izolaţiei electrice, după ce a fost supus 
unui ciclu de încercări climatice conform pct. 2.7.1. 
2.10. Condiţii privind fiabilitatea şi mentenabilitatea produsului. 
Valoarea limită preliminată a timpului mediu de bună funcţionare, corespunzând unui nivel de 
încredere p*=0,9 este MTBF=175200 ore, perioadă în care se pot efectua, fără defectări, 500 de 
închideri/deschideri ale uşii. 

 
3. REGULI  PENTRU  VERIFICAREA  CALITATII 
Produsele ce fac obiectul prezentului standard se supun următoarelor încercări şi verificări: de tip, 
de lot / recepţie şi de fiabilitate. 

 
3.1 Încercări de tip 
Încercările şi verificările de tip se fac la asimilarea produsului, precum şi in timpul fabricaţiei, ori de 
câte ori au loc modificări importante în construcţia acestuia, care ar putea influenţa calitatea, însă cel 
puţin o data la 8 ani. 
Încercările de tip, executate de un laborator autorizat, constau în verificarea condiţiilor tehnice din 
tabelul 1 pe una bucată luată din producţia curentă. Rezultatele încercărilor se consemnează în 
buletine de încercări. Dacă la încercările de tip, o singură condiţie tehnică nu se respectă, se stabilesc 
cauzele care au provocat nerespectarea acesteia, eventual se înlocuieşte piesa sau subansamblul defect, 
după care se reia programul încercărilor de tip. 
Producătorul este obligat să anunţe în scris beneficiarul şi să ceară avizul acestuia, în cazul apariţiei de 
modificări în fabricarea produsului care l-ar putea diferenţia de modelul tip acceptat. 

 
3.2. Încercări de lot şi recepţie 
3.2.1. Încercările de lot, prevăzute în tabelul 1, sunt executate de personalul AQ al producătorului în 
conformitate cu instrucţiunile tehnologice de control ale produsului. 

3.2.2. Încercările de recepţie se execută de către personalul beneficiarului , la producător, sau prin 
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autorecepţie de către personalul AQ şi constau în verificarea încercărilor din tabelul 1, coloana 5, 
aplicând controlul  statistic conform SR ISO 2859-1:2009, Nc II, AQL 2,5 plan simplu de control 
normal. 

  3.3.Incercări de fiabilitate 
Încercările de fiabilitate se efectuează pe un număr minim de 5 bucăji luate din produclia 
curentă. Calculul indicatorilor de fiabilitate se face conform,  SR CEI 60605-6:2000. Valorile 
parametrilor rezultali după încercările de fiabilitate trebuie să se Încadreze în limitele stabilite. 

  3.4. Asigurarea calităţii 
Firma aplică un sistem de management al calităţii conform standardelor ISO 9001 privind 
proiectarea, dezvoltarea producţia, montajul şi service-ul produselor noi şi a celor în fabricaţie. 

 
Tabelul 1 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. METODE DE VERIFICARE 
 
4.1. Verificarea materialelor se face prin confruntarea cerinţelor calitative specificate în 
documentaţia tehnică de execuţie, cu documentele însoţitoare ale materialelor, componentelor sau 
subansamblelor aprovizionate. 
4.2. Condiţiile tehnice de la pct. 2.2 se verifică astfel: 
4.2.1. Condiţiile tehnice de la pct. 2.2.1. pct.5.1 şi pct.5.2 se verifică vizual şi prin măsurare cu ruleta. 
4.2.2. Condiţia tehnică de la pct. 2.2.2 se verifică prin examinarea vizuală a circuitelor şi cu . ajutorul 
unui ohmetru . 

Nr. 
crt. Denumirea încercării 

Condiţia 
tehnică 

Metoda de 
încercare 

Încercarea 

tip lot/recepţie 

1 Materiale 2.1 4.1  x 
2 Forma constructivă, gabarit, masa netă, 

schema electrică, aspect 
2.2 4.2 x x* 

3 Caracteristici constructive: execuţie 

montare, asamblare, racordare, grad de 
2.3 4.3 x  

4 Aptitudini de funcţionare: 

 schema electrică 

 încălzirea 

 

2.4.1 

2.4.2 

 

4.4.1 

4.4.2 

 

x 

x 

 
 

5 Izolaţia: 

 rezistenţa de izolaţie 

 tensiunea de străpungere 

 rezistenţa de trecere 

 

2.5.1 

2.5.2 

2.5.3 

 

4.5.1 

4.5.2 

4.5.3 

 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

6 Legarea la masă, securitatea persoanei 2.6 4.6 x x 
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Comportarea la acţiunea factorilor de 

mediu: 

 Ciclu climatic: căldură uscată; căldură 

             umedă; frig; variaţii de temperatură. 

 Ceală salină , l 

 Rezistenţă solicitări mecanice: 

          - şocuri 

          - vibraţii 

 Comportarea la foc 

 Comportarea la ultraviolete 

 

 

 

2.7.1 

2.7.2 

2.7.3 

2.7.3.1 

2.7.3.2 

2.7.4 

2.7.5 

 

 

 

4.7.1 

4.7.2 

4.7.3 

4.7.3.1 

4.7.3.2 

4.7.4 

4.7.5 

 

 

 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

8 Anduranţă mecanică 2.8 4.8 x  
9 Protecţia anticorosivă 2.9 

_ 

4.9 x  

10 Marcare 5.1 _ 

4.2.1 

x x 

11 Ambalare 5.2. 4.2.1 x x 
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4.2.3. Condiţia tehnică de la pct. 2.2.3. se verifică prin cântărire cu cântar având eroare de max. 
±5%. , 
4.2.4. Condiţia tehnică de la pct. 2.2.4 se verifică vizual. 
4.3. Condiţiile tehnice de la pct. 2.3. se verifică după cum urmează: 
4.3.1. Condiţia tehnică de la pct. 2.3.1 se verifică vizual prin analizarea produsului faţă de 
documentaţia acestuia. 
4.3.2. Condiţia tehnică de la pct.2.3.2 se verifică vizual. 
4.3.3. Condiţia tehnică, de la pct. 2.3.3 se verifică vizual. 
4.3.4. Condiţia tehnică de la pct. 2.3.4 se verifică vizual cu chei fixe, tubulare, şurubelniţă.  
4.3.5. Condiţia tehnică de la pct. 2.3.5 se verifică conform SR EN 60529:1995. 
4.4. Condiţiile tehnice de la pct. 2.4 se verifică astfel: 
4.4.1. Condilia tehnică de la pct. 2.4.1 se verifică prin analizarea vizuală şi cu ajutorul unui ohmetru 
a cablajului electric, conform cu schema electrică a produsului. 
4.4.2. Condilia tehnică de la pct. 2.4.2 se verifică conform SR EN 60947-1:2005  
4.5. Condiliile tehnice de la pct. 2.5 se verifică astfel: 
4.5.1. Condilia tehnică de la pct. 2.5.1 se verifică utilizând un megohmetru cu eroarea de ±10% şi 
tensiunea de încercare de 500V. Durata încercării este de 1 minut. 
4.5.2. Condilia tehnică de la pct. 2.5.2 se verifică utilizând o instalalie de încercare la străpungere de 
1 kVA şi tensiunea de (2,5...6)KV. Viteza de creştere a tensiunii este de 100V/s, iar durata de linere 
sub tensiunea specificată este de 1 minut. 
4.5.3. Condilia tehnică de la pct. 2.5.3 se efectuează utilizând un miliohmetru cu eroarea de maxim 
±5%. 
4.6.Condilia tehnică de la pct. 2.6. se verifică vizual şi cu ocazia verificărilor de la pct  4.4.1. 
4.7. Verificarea rezistentei în timp, la acţiunea factorilor de mediu, se face după cum urmează: 
4.7.1. Verificarea încercărilor climatice: 
4.7.1.1. Condiţia tehnică de la pct. 2.7.1.1 se verifică în camera climatică conform SR EN 60068-2-
2+A1+A2:1997, metoda Bb. 
4.7.1.2. Condiţia tehnică de la pct. 2.7.1.2 se verifică în camera climatică, conform SR EN 60068-2-
78:2004, metoda Ca. 
4.7.1.3. Condiţia tehnică de la pct. 2.7.1.3 se verifică in camera climatică, conform SR EN 60068-2-
1+A1+A2:1996, metoda  Ab. 
4.7.1.4. Condiţia tehnică de la pct. 2.7.1.4 se verifică în camera climatică, conform SR EN 60068-2-
14/2001, încercarea  Nb. 

Notă: Pentru verificănÎe de la pct. 4.7.1.1...4.7.1.4, din seria de tipovariante, se va alege din acelaşi 
cod de fabncalie, o variantă de echipare care gabaritic va corespunde dimensiunii camerei 
climatice. Pentru verificarea condensului, produsul introdus în camera climatică, se va închide pe 
porţiunea intrării cablurilor. 

4.7.2. Condiţia tehnică, de la pct. 2.7.2 se verifică, conform SR EN 60068-2-11, încercarea  Ka 
4.7.3. Verificări la solicitări mecanice 
4.7.3.1. Condiţia tehnică de la pct. 2.7.3.1 se verifică conform SR EN 60068-2-27:2009. produsul 
trebuie să suporte  fără deteriorări, câte 3 şocuri de formă semisinusoidală (sau dinte de fierăstrău) 
pe fiecare direcţie şi axă principală, cu o acceleraţie de 50 m/s2  timp de 30 ms. 
4.7.3.2. Condiţia tehnică  de la pct. 2.7.3.2 se verifică pe o instalaţie de vibrat conform SR EN 
60068-2-6:2008 
4.7.4 Condiţia tehnică  la pct. 2.7.4. se verifică conform SR EN 60695-2-13:2002. 
4.7.5 Condiţia tehnică  de la pct. 2.7.5. se verifică conform SR EN 60068-2-9:2001 şi SR EN 
60068-2-5:2001 
4.8. Condiţia tehnică  , de la pct 2.8 se verifică prin efectuarea a 100 de cicluri închideri /deschideri 
ale uşii. După încercare, examinarea vizuală se face conform SR EN 60512-1-1:2003, pct. 1, iar 
verificarea închiderii / deschiderii se face manual. 
4.9. Condiţia tehnică  , de la pct. 2.9 privind acoperirile de protecţie, inscripţionările şi marcările se 
efectuează conform STAS 6854-90 şi SR EN 2808/2003. Verificările se fac după ciclul climatic. 
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4.10. Condiţia tehnică   de la pct. 2.10 se verifică pe baza datelor culese din exploatare, pe un 
eşantion de 15 produse, alese la întâmplare din fabricaţia de serie. Calculul indicatorilor de 
fiabilitate se face conform  SR CEI 60605-6:2000. 
 
5. MARCARE, AMBALARE, CONSERVARE, DOCUMENTE ŞI 
    INVENTAR DE LIVRARE 
 
5.1. Marcare. Pe fiecare produs la exterior se marchează: 

- denumirea producătorului; 
- beneficiarul, dacă se solicită prin contract; 

        - indicatorul de avertizare "pericol de electrocutare". 
Pe eticheta de produs se inscripţionează: 

- marca producătorului denumirea şi codul produsului; 
- semnul de conformitate CE 
- numărul standardului de firmă; 
- data fabricaţiei (luna şi anul); 
- ambalatorul (pe eticheta de pe ambalaj). 

La interior, pe spatele uşii se aplică o etichetă cu schema electrică. 
5.2 Ambalare, conservare 
Produsul se ambalează în carton ondulat într-un singur strat, rigidizat pe toată lungimea cu bandă 
adezivă, sau folie. 

Accesoriile de montaj şi opţionalele, se introduc în cutie de carton sau/şi pungi care se fixează în 
interiorul produsului. 

Cheile sunt introduce într-o pungă din plastic lipită cu bandă adezivă pe exteriorul carcasei.  
5.3. Transport 
Produsul se transportă în poziţie de funcţionare şi se asigură împotriva răsturnării. In timpul 
transportului, pentru produsele executate sub formă de dulapuri, nu se admite suprapunerea 
acestora. Produsele se transportă cu mijloace uzuale de transport (auto sau cale ferată), respectând 
cerinţele impuse la pct.1.7. 
5.4. Depozitare 
Depozitarea produsului se face în poziţia de funcţionare. Nu se admite suprapunerea produselor. 
Produsul ambalat, se asigură împotriva răsturnării şi se depozitează în spaţii acoperite care să 
respecte cerinţele impuse la  pct. 1.7. 
5.5. Documente şi inventar de livrare 
Fiecare produs este însoţit de declaraţia de conformitate a produsului şi documentaţia, specificată 
in nomenclatorul de fabricaţie. 
Produsele de serii mari, prevăzute cu încuietoarea tip yalle, se livrează împreună cu două chei. La 
cererea clientului toate produsele se pot livra cu acelaşi cod de cheie, caz în care se va livra o singură 
cheie. 
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Fig 1.  Desen de  ansamblu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2. Punct aprindere iluminat public monofazat. Schema electrică 
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Fig.3. Punct aprindere iluminat public trifazat. Schema electrică 
 

 


