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    1.  GENERALITĂŢI 
 
1.1. Obiect 
Prezenta specificaţie se referă la condiţiile  tehnice  şi  de  execuţie pentru “Cutii de joncţiune şi 
selective ‚trifazate” din reţelele de joasă tensiune. 
 
1.2. Domeniul de aplicare 
Specificaţia se aplică cutiilor de joncţiune şi selective ‚ trifazate, utilizate în reţelele de distribuţie de 
joasă tensiune, pentru  înădirea cablurilor subterane şi respectiv aeriene şi  a iluminatului public. 

 
1.3. Documente de referinţă 
� SR EN 60269-1:2008 − Siguranţe fuzibile de joasã tensiune. Partea 1: Prescripţii 

generale 
� SR EN 60269-

1:2001/A1:2005 
− Siguranţe fuzibile de joasã tensiune. Partea 1: Prescripţii 

generale 
� SR HD 60269-2:2008 − Siguranţe fuzibile de joasã tensiune. Partea 2: Prescripţii 

suplimentare pentru siguranţe fuzibile destinate sã fie utilizate de 
cãtre persoane autorizate (siguranţe fuzibile utilizate în special 
pentru aplicaţii industriale). Exemple de sisteme de siguranţe 
fuzibile standardizate de la A pânã la I 

� SR EN 60947-1:2008 − Aparataj de joasã tensiune. Partea 1: Reguli generale 
� SR EN 60947-2:2007 − Aparataj de joasã tensiune. Partea 2: Întreruptoare automate 
� SR EN 60947-3:2009 − Aparataj de joasã tensiune. Partea 3: Întreruptoare, separatoare, 

întreruptoare-separatoare şi combinaţii cu fuzibile 
� SR EN 60947-7-3:2004 − Aparataj de joasã tensiune. Partea 7-3: Echipamente accesorii. 

Prescripţii de securitate pentru blocuri de joncţiune cu fuzibil 
� SR HD 478.2.1 S1:2002 − Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 2: Condiţii de mediu 

prezente în naturã. Temperaturã şi umiditate 
� SR EN 60529:1995 − Grade de protecţie asigurate prin carcase (Cod IP) 
� SR EN 60068-1:1995 − Încercãri de mediu. Partea 1: Generalitãţi şi ghid 
� SR EN 60068-2-14:2001 − Încercãri de mediu. Partea 2: Încercãri - Încercarea N: Variaţii de 

temperaturã 
� SR EN 60068-2-29:2001 − Încercãri de mediu. Partea 2: Încercãri - Încercare Eb şi ghid: 

Lovituri 
� SR EN 60068-2-6:2003 − Încercãri de mediu. Partea 2: Încercãri Fc. Vibraţii (sinusoidale) 
� SR EN 60068-2-1:2007 − Încercãri de mediu. Partea 2-1: Încercãri - Încercarea A: Frig 
� SR EN 60068-2-11:2001 − Încercãri de mediu. Partea 2: Încercãri - Încercarea Ka: Ceaţã 

salinã 
� SR EN ISO 2082:2009 − Acoperiri metalice şi alte acoperiri anorganice. Acoperiri 

electrochimice de zinc pe fontã sau oţel, cu tratament 
suplimentar 

� SR EN 13523-0:2002 − Vopsire continuã în bandã a metalelor. Metode de încercare. 
Partea 0: Introducere generalã şi lista metodelor de încercare 

� SR EN 60439-1:2001 − Ansambluri de aparataj de joasã tensiune. Partea 1: Ansamblu 
prefabricat de aparataj de joasã tensiune şi ansamblu derivat 
dintr-un ansamblu prefabricat de aparataj de joasã tensiune 

 
1.4. Notare 
Produsele se notează astfel: 

CJ - cutiile de joncţiune ; 
CS - cutiile selective, 

eventual pot fi urmate, simbolic, de numele beneficiarului. 
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1.5. Terminologie 

 Terminologia  este în concordanţă cu SR EN 60947-1:2008. 
 

1.6. Durata normală de funcționare : min. 12 ani, conform HG 2139/30.11.2004, codul de clasificare 
1.7.2.1. 
1.7. Cerinţe pentru mediul înconjurător 
� Zona climatică                                                                                      : N. SR HD 478.2.1 S1:2002. 
� Categoria de exploatare                                                                        : 3. 
� Temperatura mediului ambiant în timpul utilizării                              :-33 C -+45 °C. 
� Temperatura mediului ambiant în timpul transportului şi depozitării   : -40 C ÷ +45 °C. 
� Temperatura ambiantă medie în 24h                                                    : +35 C. 
� Umiditatea relativă maximă                                                                :90 % la 20 °C. 
� Altitudinea maximă de utilizare: 2000 m. 
� Produsele sunt destinate să funcţioneze în medii fără pericol de explozie, în medii lipsite de gaze, 

vapori şi depuneri  electroconductoare sau active din punct de vedere chimic. 
 
1.8. Cerinţe constructive ‚funcţionale şi de altă natură 
1.8.1.Cutiile de joncţiune şi cutiile selective de joasă tensiune, trifazate, au în componenţa lor, în 
funcţie de tipul constructiv, plăci de borne sau SIST-uri  pentru joncţionarea cablurilor şi siguranţe 
pentru iluminatul stradal. 
1.8.2. Construcţia carcasei trebuie să satisfacă condiţiile:  
                        - carcasa va fi realizată din poliester armat cu fibră de sticlă. 

- uşurinţă şi siguranţă în funcţionare 
- accesibilitate uşoară şi depanare uşoară 
- deschiderea uşii la minimum  90° 

1.8.3. Gradul normal de protecţie este IP54, conform SR EN 60529:1995. 
1.8.4. Tensiunea nominală de izolare                 : Un = 660 Vca. 
1.8.5. Tensiunea nominală de utilizare              : Ue = 380/220 Vca; -15% ÷ +10%. 
1.8.6. Curentul  nominal termic şi de utilizare  : maxim l00 A pentru CJ 
              : maxim 250 A pentru CS 
1.8.7. Frecvenţa tensiunii de alimentare            : 50Hz + 4%. 
 
1.9. Descrierea produsului 
Cutiile de joncţiune şi cutiile selective sunt realizate în varianta închisă, cu grad normal de protecţie IP 
54 şi se montează pe stâlp fiind destinate susţinerii şi protejării plăcilor de borne şi a SIST- urilor 
pentru siguranţe necesare joncţionărilor de cablu şi iluminatului stradal. 
Din punct de vedere electric trebuiesc îndeplinite condiţiile: 
� separarea  vizibilă pentru protecţia personalului de exploatare , prin scoaterea siguranţelor fuzibile 

în aval de un anumit stâlp cât şi pentru iluminat. 
� realizează protecţia atât pentru iluminat cât şi pentru joncţionarea în ava1 prin întreruperea 

fuzibilului siguranţelor fuzibile. 
Racordarea la borne se face prin papuci atât în cazul joncţionărilor cât şi în cazul iluminatului. 
Cutiile de joncţiune şi selective de joasă tensiune se pot executa în diferite variante, în funcţie de 
cerinţele beneficiarilor şi se pot completa cu alte facilităţi cerute de aceştia, astfel : 
 

a)după tipul de ieşire 
- ieşire cu ţeavă rectangulară 
- ieşire cu două ţevi rotunde 
- ieşire cu presetupe 

b)după poziţionarea pe stâlp 
- la baza stâlpului 
- la o anumită înălţime 

  c)după modul de joncţionare 
- cu placă de borne 
- cu SIST-uri 

d)după nr. siguranţelor pentru iluminat 
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-1...3 siguranţe 
 

2.  CONDITII TEHNICE DE CALITATE 
  
2. l.   Forma şi dimensiunile de gabarit, 
  precurm şi schemele electrice sunt date în fig. 1 din prezenta ST .  Caracteristicile  
dimensionale principale ale cutiilor pot fi specificate suplimentar şi de beneficiar , tehnic justificate şi 
fac obiectul unui acord între producător şi utilizator. 
 
2.2.  Condiţii constructive 
2.2. 1 .Cutiile de joncţiune de joasă tensiune sunt cutii închise, realizate din poliester armat cu fibră de 
sticlă, capabile să reziste la presiuni normale şi tranzitorii la care sunt supuse în serviciu în condiţii de 
mediu exterior. 
2.2.2.Materialul carcasei trebuie să fie rezistent la şocuri mecanice, lovituri, intemperii, coroziune, 
condens sau depuneri de praf. 
2.2.3.Construcţia cutiilor este astfel realizată încât asigură o prindere rigidă a elementelor interioare, 
montarea şi demontarea făcându-se cu ajutorul sculelor. 
2.2.4.Intrarea şi ieşirea conductoarelor se face prin partea inferioară, fiind împiedicată pătrunderea 
prafului şi a apei, asigurându-se gradul normal de protecţie declarat. 
2.2.5.Aşezarea aparatelor (SIST-uri şi siguranţe) în cutii acolo unde este cazul trebuie astfel făcută 
încât întreruperea curenţilor de scurtcircuit admisă pentru aparatele respective să excludă posibilitatea 
extinderii arcului de la un aparat la altul (de la o parte activă la alta). 
 
2.3.   Condiţii pentru conductoare, conexiuni 
2.3. 1 .Legăturile electrice din interiorul cutiilor se realizează la plăcile de borne sau la SIST-uri cu 
conductoare de Al (din dotarea beneficiarului) şi cu conductoare din Cu cu izolaţie de PVC (circuitele 
de protecţie). 
2.3.2.Secţiunea conductoarelor trebuie aleasă astfel încât la curentul de funcţionare de lungă durată să 
nu se depăşească temperatura prescrisă de norme. 
 
2.4. Acoperirile de protecţie sunt conform SR EN ISO 2082:2009pentru acoperiri electrochimice şi 
conform SR EN 13523-0:2002 pentru acoperiri prin vopsire. 
 
2.5.   Gradul normal de protecţie    este IP54 ‚conform SR EN 60529:1995. 
 
2.6.    Protecţia împotriva electrocutării prin atingere directă 
Această  protecţie  este  destinată  să protejeze  persoanele  împotriva  pericolelor  care   pot    apare 
printr-un contact direct cu părţile active.  Echipamentul electric trebuie să asigure una sau mai multe 
dintre măsurile de protecţie prevăzute în SR EN 60439-1:2001 .  
Cutia în care este montat echipamentu1 electric, închiderea şi deschiderea uşii cu chei speciale 
realizează protecţia prin atingere directă. 
 
2.7.   Protecţia împotriva electrocutării prin atingere indirectă 
2.7.1. Această protecţie este destinată protejării persoanelor împotriva pericolelor care pot apare în 
urma unui defect de izolaţie între părţile active şi părţile metalice inactive. 
2.7.2. Această măsură de protecţie presupune în acelaşi timp: 
� racordarea părţilor metalice inactive la circuitul de protecţie; 
� dispozitive de protecţie ( siguranţe fuzibile) care să asigure deconectarea rapidă a alimentării în caz 

de defect.  
2.7.3. Circuitu1 de protecţie este constituit din conductoare de protecţie şi/sau din părţi conductoare ale 
cutiei. 
2.7.4. Continuitatea circuitului de protecţie trebuie realizată prin legături efective prin conductoarele de 
protecţie racordate la şuruburile de punere la pământ specia1 prevăzute pe cutie şi marcate 
corespunzător ‚asigurându-se în permanenţă o bună conductibilitate ( rezistenţa de contact mai mică de 
0,1Ω). 
2.7.5. Condiţiile constructive privind asigurarea legării la pământ ‚condiţiile pentru borna de legare la 
pământ şi referitoare la marcarea şi identificarea ei sunt conform SR EN 60947-1:2008 
 
2.8.  Distanţe de izolaţie şi de conturnare 
La aşezarea în cutie a elementelor părţilor active şi a conductoarelor, trebuiesc respectate distanţele de 
conturnare şi de izolaţie la valorile precizate în SR EN 60947-1:2008, tabelul XIII şi tabelul XV, 
tensiunea nominală de izolare fiind 660 Vca, pentru gradul de poluare 3, gr.II, câmp neomogen, 
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Uimp=2,5 kV. 
 

2.9.  Rezistenţa de izolaţie   în stare rece şi uscată, caldă şi umedă 
Rezistenţa de izolaţie măsurată în curent continuu între circuitele de forţă, între acestea legate între ele 
şi circuitul de protecţie (inclusiv carcasa metalică) la temperatura de 20 °C trebuie să fie: 

- în stare rece şi uscată           :min.10 MΩ 
- în stare caldă şi umedă        :min. 1 MΩ 
 

2.10. Rigiditatea dielectrică în stare rece şi uscată, caldă şi umedă 
La aplicarea tensiunii de încercare ‚conform SR EN 60947-3:2009 , timp de 1 minut  nu trebuie să se 
producă nici un fel de conturnare sau străpungere. 
 
2.11. Încălzirea diferitelor părţi componente ale aparatajului electric ce echipează cutiile, măsurată în 
cursul unei încercări efectuate  în condiţiile specificate la pct. 8.3.3.3.,nu trebuie să depăşească valorile 
fixate la pct. 7.2.2., tabelul 11 şi tabelul 111 din SR EN 60947-1:2008. 
Măsurătorile  se fac după atingerea stabilităţii termice, curentul de încercare fiind curentul nominal 
termic al fiecărui tip de cutie. 
 
2.12. Comportarea 1a vibraţii 
Produsele trebuie să reziste la vibraţiile care pot apare în timpul unei utilizări normale şi nu trebuie să 
permită apariţia de : 

− fisuri sau crăpături ale pieselor izolante 
− slăbiri sau desprinderi ale pieselor sau aparatelor. 

Parametrii de încercare sunt următorii: 
− acceleraţia : 1 g 
− frecvenţa   :20-60Hz 
− timp de încercare :2 ore, uniform distribuite pe toată gama de frecvenţă. 

 
2.13. Comportarea la scuturături 
Produsele trebuie să reziste la scuturături, în următoarele condiţii: 

− acceleraţia               :3 g 
− frecvenţa                 :80 scuturături / minut 
− nr. de scuturături     :400. 

2.14. Comportarea la frig 
Produsele trebuie să reziste la temperatura de stocare de -40 C şi să fie stabile la temperatura de 
funcţionare de 33 °C timp de 2 ore. 

 
2.15. Comportarea la umiditate 
Produsele trebuie să reziste la acţiunea umidităţii, la următori parametri: 

- umiditate relativă    : 90% +5% 

 - temperatura         : 25 °C+2 °C 
- timp de încercare   : 48 ore 
 

2.16. Condiţii  privind aparatajul electric montat în cutii 
2.16.1. Aparatajul electric ( SIST-uri cu siguranţe MPR) trebuie astfel a1es încât să corespundă 
tensiunii nominale sarcinii admisibile şi duratei de viaţă. 
2.16.2. Aparatajul electric trebuie să fie de tip industrial, să corespundă limitelor indicate în 
standardele şi normele tehnice de produs şi să fie utilizate în poziţie corespunzătoare. 
2.16.3. Montarea şi racordarea aparatajului trebuie să fie realizată astfel încât să permită buna 
funcţionare în cazul influenţelor mutuale (căldură, arc electric, şocuri, etc. )‚ şi accesibilitate la o 
eventuală înlocuire.  
 
2.17. Funcţionarea 
Echipamentul electric trebuie să funcţioneze corect, furnizând la bornele de ieşire tensiunile 
corespunzătoare schemei electrice atunci când la bornele de intrare tensiunea de alimentare este în 
limitele 90%... 110% din valoarea prevăzută la pct.1.8.5. din prezenta  ST. 

 
2.18. Marcare, inscripţii indicatoare 
2.18.1. Marcarea cutiilor trebuie să corespundă prescripţiilor de la pct.5 din prezenta ST. 
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2.18.2. Carcasele la care nu este evident că includ şi echipament e1ectric trebuie să fie marcate cu 
indicativul de avertizare “PERICOL  DE  ELECTROCUTARE” 
 
 
3. REGULI PENTRU VERLFICAREA CALITATII 
 
Pentru verificarea calităţii, cutiile se vor supune următoarelor verificări: 

� de tip 
� de lot 

 
3.1. Verificări de tip 
3.1.1. Verificările de tip se execută: 
� la asimilarea produselor 
� la introducerea de modificări care ar influenţa buna funcţionare a produselor 
� la introducerea de modificări în natura sau calitatea materialelor, care influenţează buna 

funcţionare a 
      produselor. 
3.1.2.Verificările de tip se fac pe un set de produse reprezentative restu1 produselor  
omologându-se prin extindere. 
3.1.3.Vcrificărilc de tip se execută pe un nr. de 5 produse ‚într-un laborator autorizat, conform 
tabelului 1. 
 
3.2. Verificările de lot se efectuează asupra fiecărui produs, înainte de livrare, de către producător, 
conform tabelului l. 

Tabelul 2 
 

Nr 
crt 

 
Denumirea  verificării 

Condiţii 
tehnice 

Metoda de 
verificare 

Număr produse 
încercate 

Tip Lot 

1. Verificarea formei şi dimensiunilor 2. 1 4. 1 5 X 
2. Verificarea condiţiilor constructive 2.2 4.2 5 X 
3. Verificarea conexiunilor 2.3 4.3 5 X 
4. Verificarea acoperirilor de protecţie 2.4 4.4 2 X 
5. Verificarea gradului norma1 de protecţie 2.5 4.5 1 - 
6. Verificarea protecţiei împotriva electrocutării 

prin atingere directă 
2.6 4.6 5 X 

7. Verificarea protecţiei împotriva electrocutării 
prin  atingere  indirectă 

2.7 4.7 5 X 

8. Verificarea distanţelor de izolaţie şi 
conturnare 

2.8 4.8 5 X 

9. Verificarea rezistenţei de izolaţie în stare rece 
şi uscată şi  în  stare  caldă  şi umedă 

2.9 4.9 5 X 

10. Verificarea rigidităţii dielectrice în stare rece 
şi uscată şi  în  stare  caldă  şi umedă 

2.10 4.10 5 X 

11. Verificarea încălzirii 2.11 4.11 2 - 
12. Verificarea comportării la vibraţii 2.12 4.12 2 - 
13. Verificarea comportării la scuturături 2.13 4.13 2 - 
14. Verificarea  comportării la frig 2.14 4.14 1 - 
15. Verificarea comportării la umiditate 2.15 4.15 1 - 
16. Verificarea condiţiilor  privind  aparatajul 2.16 4.16 5 X 
17. Verificarea funcţionării mecanice şi electrice 2.17 4.17 5 X 
18. Verificarea marcării 2.18 4.18 5 X 
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4. METODE  DE  VERIFICARE 
 
4. 1.Verificarea formei şi dimensiunilor se face vizual, cu instrumente de măsură corespunzătoare  
conform documentaţiei tehnice a produsului. 
 
4.2. Verificarea condiţii1or constructive se face prin examinare vizuală, constatându-se 
corespondenţa cu cerinţele de la pct.2.2 din prezentul SF. 
 
4.3. Verificarea respectării conexiunilor, a culorilor, a marcării şi a posibilităţilor de racordare se 
face vizual. Concordanţa conexiunilor se face urmărind circuitele realizate conform schemei electrice. 
 
4.4. Verificarea acoperirilor de protecţie  
a) electrochimice se face conform STAS 7222-90,categoria nominală de exploatare  determinându-se: 

- aspectul                              :vizual 
- aderenţa                              :conform STAS 7293-90 
- grosimea stratului               :conform STAS 6854-9O 

- rezistenţa la coroziune ‚în mediu de ceaţă salină, conform STAS 8393/6-82, metoda Ka, timp de 
24 ore. 

b) prin vopsire se face determinându-se: 
- aspectul                             :vizual 
- aderenţa                            :conform STAS 3661-88 
- grosimea peliculei            :conform SR ISO 2808/93 
- rezistenţa la coroziune      :conform STAS 8393/6-2,timp de 24 ore. 

  După verificare nu trebuie să apară coroziunea metalului de bază sau exfolieri ale peliculei de 
vopsea care să afecteze buna funcţionare a cutiilor. 
 
4.5. Verificarea gradu1ui normal de protecţie se efectuează conform STAS 5325-79. 
 
4.6. Verificarea  protecţiei împotriva electrocutării prin atingeri directe  se face  prin examinare 
vizuală, urmărindu-se integritatea confecţiei metalice şi corecta funcţionare a încuietorilor. 
   
4.7. Verificarea protecţiei prin atingere indirectă se realizează vizual .Condiţia tehnică de la pct.2.7 
din prezentul SF se efectuează prin măsurarea rezistenţei ohmice între borna generală de legare la 
pământ a firidei şi celelalte borne de legare la pământ. 
 
4.8. Verificarea distanţei de izolare şi de conturnare se face prin măsurare, cu instrumente de 
măsură corespunzătoare. 
 
4.9. Verificarea rezistenţei de izolaţie se face cu un megohmetru ‚ la tensiunea de l000Vcc, timp de 1 
minut, în condiţiile de la pct.2.9 din prezentu1 SF. 
 
4.10. Verificarea rigidităţii dielectrice se face conform CEI 947/3-90, pct.8.3.3.2 .La repetarea 
verificării (după proba de umiditate) tensiunea de încercare se reduce cu 15%. Nu trebuie să apară 
străpungeri sau conturnări. 
 
4.11. Verificarea încălzirii se face conform CEI 947/3-93, pct.8.3.3.1. Încercarea se efectuează ţinând 
seama de regimul nominal de exploatare, la curenţii nominali de serviciu. 
 
4.12. Verificarea comportării la vibraţii se efectuează conform STAS 393/19-89 în condiţiile de la 
pct.2.12 din prezentu1 SF. După solicitare ‚cutiile trebuie să rămână în stare de funcţionare. 
 
4.13. Comportarea la scuturături se face conform STAS 8393/18-90 în condiţiile de la pct.2.13 din 
prezentul SF. După solicitare, cutiile trebuie să rămână în stare de funcţionare. 
 
4.14. Verificarea comportării la frig .Produsele trebuie să reziste şi să fie stabile la acţiunea frigului 
conform STAS 839312-77 metoda Ad în  condiţiile de la pct.2. 14 din prezentul SF. După revenire, 
starea de funcţionare nu trebuie să fie afectată. 
 
4.15. Comportarea la umiditate se verifică în condiţiile de la pct.2.15 din prezentul SF ‚într-o cameră 
climatică. După solicitare nu trebuie să apară exfolieri ale acoperirilor de protecţie. Imediat după 
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scoaterea produselor din cameră se verifică rezistenţa de izolaţie şi rigidităţii dielectrice, cu produsele 
în stare umedă. 
 
4.16. Verificarea condiţiilor privind aparatajul electric se face vizual. 
 
4. 17. Verificarea funcţionării se face în gol, prin simu1are, conform schemei electrice. 
 
4.18. Verificarea marcării şi a inscripţiilor indicatoare se face vizual, urmărindu-se realizarea 
condiţiilor de la pct.2.18 şi pct.5 din prezentul SF. 
 
 
5. MARCARE, AMBALARE, DEPOZITARE,TRANSPORT, DOCUMENTE  DE  LIVRARE 
 
5.1. Marcare 
Fiecare produs trebuie să fie marcat cu: 

� marca de firmă a societăţii producătoare; 
� tensiunea nomina1ă de izolare; 
� tensiunea nomina1ă de utilizare; 
� curentul nomina1 de utilizare; 
� seria şi anul de fabricaţie; 
� categoria de utilizare; 
� numărul prezentului SF; 
� tipul cutiei de distribuţie şi numărul de ieşiri. 

5.2.  Ambalarea se face astfel încât produsul să fie protejat împotriva agenţilor chimici, corosivi, 
umidităţii sau deteriorărilor mecanice. 
5.3.  Depozitarea se face în locuri ferite de umezeală sau agenţi chimici corosivi. 
5.4.  Transportul produselor se face în poziţie verticală, în vehicule acoperite, containere sau alte 
mijloace de transport, în condiţiile de la pct. 1 .7. din prezentul SF. 
5.5. Produsele se livrează însoţite de certificate de calitate şi instrucţiuni de exploatare şi întreţinere. 
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CUTIE  DE  JONCTIUNE 


