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1 GENERALITĂŢI 
 

1.1 Obiect şi domeniu de aplicare 
 

Prezenta specificatie tehnica se refera la conditiile tehnice privind echipamentul secundar al unei 
celule trafo servicii proprii si bobină de stingere dintr-o staţie de transformare, (cu sau fara 
teletransmisie, functie de conditiile si impunerile treptei operative de dispecer si a normativelor in 
vigoare).  
Echipamentul secundar trebuie sa indeplineasca toate functiile de protectie, automatizare si 
teleconducere precizate in Anexa 1 pentru celula respectiva fara sa mai fie necesar un alt echipament.  
Toate echipamentele de protecţie solicitate vor fi de tip numeric, realizate în întregime cu tehnologie 
bazată pe utilizarea microprocesoarelor. 
Pentru echipamentul electric protejat, terminalele solicitate vor include funcţii de comandă-control şi 
protecţie, astfel încât pentru celula respectivă să fie asigurată interfaţa cu sistemul SCADA 
implementat. 

 
Specificatia tehnica se aplica pentru proiectarea, achizitia, receptia si punerea in functiune a panoului 
de protectii a unei celule modernizate. Conditiile tehnice pentru echipamentul primar nu fac obiectul 
acestei specificatii, dar, prezenta specificatie trebuie corelata cu cea referitoare la echipamentul 
primar din punct de vedere al: tensiunii operative, raportul de transformare a reductorilor de curent, 
componenta celulei din punct de vedere al echipamentului primar pentru functiile de interblocare, etc. 

 
In functie de conditiile concrete, anumite caracteristici din Anexa 1 vor fi modificate sau completate. 

 
1.2 Standarde, norme si reglementari de referinta 
 

Echipamentele trebuie sa fie conforme cu ultimele editii ale urmatoarelor standarde: 
 

• PE 504 vol. I, II si III: Normativ pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale 
statiilor electrice 

• IEC 60068-2  Conditii generale de functionare 
• IEC 60870-1:  Echipamente si sisteme de teleconducere. Partea 1. Conditii generale 
• IEC 60870-2:  Echipamente si sisteme de teleconducere. Partea 2. Conditii de functionare 
• SR HD 546.3 S1:2002:  Echipamente si sisteme de teleconducere. Partea 3. Interfete 
• SR HD 546.4 S1:2002: Echipamente si sisteme de teleconducere. Partea 4. Prescriptii 

referitoare la performante 
• IEC 60870-5: Echipamente si sisteme de teleconducere. Partea 5. Protocoale de transmisiuni 
• IEC 60255-5: Teste de izolatie 
• IEC 60255-22: Teste de compatibilitate electromagnetica 
• IEC 60255-21: Teste de vibratii si seismicitate 
• IEC 60529: Grad de protectie al echipamentelor 
• ISO 9001: Standard de calitate 

 
1.3 Durata normală de funcționare 
Durata normală de funcţionare conform HG 2139/30.11.2004 codul de clasificare 2.1.16.5, min. 15 
ani. 
1.4 Cerinţe  specifice 
1.4.1 Cerinţe referitoare la condiţiile de mediu 

Altitudine peste nivelul marii max. 2000 m. 
Terminalele de protecţie sunt destinate să funcţioneze montate în interior. 
Echipamentele de protecţie şi componentele acestora trebuie să fie capabile să funcţioneze şi să 
acţioneze corect în următoarele conditii de mediu: 
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a) Gama temperaturilor ambiante, în conformitate cu IEC 60255-6: 
- În mod normal de lucru: -10 ºC ÷ + 50 ºC; 
- Rata maximă de variaţie:  5 ºC/min; 
- La stocare/transport: -20 ºC ÷ + 70 ºC; 

b) Umiditatea relativă, în concordanţă cu IEC 60870-2-2: 5 - 95% fără condens; 
c) Condiţii de praf: normale; 

1.4.2 Conditii mecanice 
Echipamentele de protecţie trebuie executate astfel încât să fie rezistenţe la vibraţii, şocuri şi 
cutremure, astfel: 

Vibraţii, în conformitate cu IEC 60255-21-1 clasa 1; 
Şocuri, în conformitate cu IEC 60255-21-2 clasa 1; 
Seisme, în conformitate cu IEC 60255-21-3 clasa 1; 

 
2 CONDIŢII  TEHNICE  GENERALE 
2.1  Cerinţe tehnice  
Toate echipamentele şi materialele din prezenta furnitură vor fi fabricate şi testate în conformitate cu 
ultima ediţie a standardelor Comisiei Electrotehnice Internaţionale (CEI). 
Toate terminalele de protecţie vor fi astfel realizate încât să asigure funcţionarea în condiţiile de 
mediu şi electrice indicate în Specificația Tehnică. 
Toate terminalele de protecţie vor funcţiona fără vibraţii nedorite, fără zgomot şi nu vor produce 
deranjamente. 
Toate legăturile şi contactele vor avea secţiuni corespunzătoare pentru asigurarea trecerii curentului 
electric, atât în regim normal, cât şi avarie. 
Furnizorul de terminale va preciza toate sculele speciale necesare la exploatare normală şi de 
asemenea, piesele de schimb şi de rezervă, conform specificaţiei din această Specificație Tehnică. 
Toate bornele de legare la pământ ale echipamentelor se vor marca vizibil. Toate echipamentele vor fi 
ambalate corespunzător condiţiilor climatice şi tipului de transport folosit. 
Se va acorda atenţie specială evitării posibilităţilor de deteriorare în timpul transportului şi 
depozitării. 
Toate coletele vor avea indicată greutatea şi modul corect de ridicare şi manipulare. Toate marcajele 
de pe colete vor fi clare şi rezistente la umiditate. 
Notă: Echipamentele care fac obiectul Specificației Tehnice vor fi certificate din punct de vedere al 
securităţii muncii şi vor avea aplicat în mod distinct şi lizibil marcajul de securitate; 
2.2 Condiţii de compatibilitate electromagnetică 

a) Test la perturbaţii de înaltă frecvenţă (1 MHz, în conformitate cu IEC 60255-22-1, clasa III):
  - mod comun:   2.5 kV; 

              - mod diferenţial:     1 kV; 
b) Test la descărcări (impulsuri) electrostatice  
  (în conformitate cu IEC 60255-22-2, clasa III): 8 kV vârf; 
c) Test la perturbaţii în câmp electromagnetic  
  (în conformitate cu IEC 60255-22-3, clasa III): 10 V/m; 
d) Test la perturbaţii tranzitorii rapide  
  (în conformitate cu IEC 60255-22-4, clasa III): 2 kV; 

2.3  Condiţii privind asigurarea calităţii 
Ofertantul va prezenta documentaţia prin care se dovedeşte certificarea sistemului calităţii în 
conformitate cu reglementările ISO 9001÷ISO 9004 sau similare. 
2.4  Cerinţe privind Protecţia Muncii 
Terminalele de protecţie vor fi însoţite de declaraţia de conformitate  
2.5  Cerinţe tehnice şi funcţionale 
Terminalele de protecţie solicitate prin Specificația tehnică sunt destinate a fi montate în panourile 
electrice ale instalaţiilor de protecţie şi automatizare, prin înlocuirea celor existente (protecţii 
analogice). 
2.6     Cerinţe software ale terminalelor numerice 
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Software-ul de configurare, parametrizare pentru terminalele de protecţie trebuie să fie compatibil 
pentru toate echipamentele de acelaşi tip. Aceste softuri trebuie să permită dezvoltarea de către 
beneficiar a propriilor aplicaţii. 
Software-ul de achiziţie date, comunicaţii şi analiză (osciloperturbografiere) pentru terminalele 
numerice trebuie să fie compatibil pentru toate echipamentele furnizate şi să permită integrarea 
echipamentului, în sistemul SCADA existent. 
Protocol standard de sincronizare de timp cu SCADA.  
2.7 Cerinţe de performanţă şi calitate 
Toate valorile de performanţă garantate trebuie demonstrate de către Ofertant în timpul testelor de 
acceptare;  
Calculul timpului de întrerupere trebuie să includă şi timpul afectat întreruperilor pentru întreţinere şi 
reparaţii. 
2.8  Fiabilitate (a se vedea SR HD 546.4 S1:2002) 
Fiabilitatea terminalelor de protecţie va fi clasă R3, MTBF>8760. 
Aceasta va fi asigurată şi prin respectarea următoarelor cerinţe: 

- căderea unei componente nu trebuie să antreneze pierderea altor funcţii ale terminalului de 
protecţie decât cele în care componenta este implicată direct; 

- căderea unei componente oarecare nu trebuie să producă o pierdere a unor funcţii care să nu 
fie detectate; 

- terminalul de protecţie trebuie să fie protejat împotriva căderilor multiple şi în cascadă a 
componentelor; 

- funcţiunile care sunt considerate vitale trebuie să fie păstrate după căderea unei singure 
componente; 

- toate programele (inclusiv subprogramele) trebuie să fie testate instrucţiune cu instrucţiune 
înainte de livrare; 

- să ţină cont în urma programării de toate condiţiile care se pot produce în realitate; 
2.9 Disponibilitatea (a se vedea SR HD 546.4 S1:2002) 
Clasa de disponibilitate a terminalului de protecţie va fi A3, a>99,95%. 
Disponibilitatea terminalelor de protecţie va fi sporită prin utilizarea adecvată a rezervării funcţiilor 
de protecţie, prin utilizarea mijloacelor de supraveghere, sau luarea în mod automat de măsuri care să 
asigure continuitatea funcţionării.  
Aceste măsuri vor include: 

- autoverificarea funcţiei de achiziţie de date; 
- autoverificarea funcţiei de comandă; 
- autoverificarea funcţiei de înregistrare; 
- funcţia de ajutor - „help” pentru diagnosticarea echipamentului; 
- verificarea etalonării; 
- repornirea automată în cazul căderii alimentării; 
- repetarea transmisiei de date; 

2.10 Mentenabilitatea (a se vedea SR HD 546.4 S1:2002) 
Valorile duratei medii de indisponibilitate (MTTR) date de furnizor se vor baza pe statistici de 
mentenanţă disponibile. 
Furnizorul trebuie să dea lista echipamentului de încercare şi cantităţile pieselor de schimb 
considerate ca necesare pentru clasele de mentenabilitate acceptate. Cantitatea de piese de schimb va 
fi estimată ţinând cont de timpul necesar pentru repararea unei componente defecte (repararea la faţa 
locului şi/sau în uzină) şi pentru a-l pune în stare de funcţionare. 
Clasa de timp de reparare (MRT) va fi RT4, MRT<1h. 
Procedeele de creştere a mentenabilităţii echipamentelor cuprind: 

- autotestarea terminalelor de protecţie, proceduri de diagnostic şi de depanare pentru 
localizarea oricărei căderi funcţionale; 

- puncte de testare şi/sau de izolare accesibile rapid pentru a facilita izolarea defectelor:  
- dispunerea componentelor pe circuite imprimate trebuie să permită accesul pentru 

elementele şi conectorii de încercare; 
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- prevederi care să împiedice schimbul de elemente sau de componente de forme similare, 
care nu sunt interşanjabile; 

- prevederi care să împiedice montarea incorectă a elementelor sau componentelor; 
- prevederi (de exemplu etichete) pentru facilitatea identificării, sau schimbului de elemente 

sau de componente interşanjabile; 
- prevederi care să asigure identificarea, în special pentru cabluri şi conectori; 
- puncte de reglaj plasate sau protejate astfel încât să nu poată fi efectuate dereglări 

neintenţionate; 
- punctele de control interioare nu trebuie să se găsească în apropierea tensiunilor periculoase; 

dacă o asemenea dispunere nu poate fi evitată, trebuie ca aceste puncte să fie protejate şi semnalate în 
mod corespunzător; 
2.11 Securitatea (a se vedea SR HD 546.4 S1:2002) 
Terminalele de protecţie prevăzute cu funcţii de conducere trebuie să prevină punerea sistemului 
comandat într-o situaţie potenţial periculoasă sau instabilă: 

- evitarea punerilor la pământ;  
- utilizarea procedurilor de execuţie speciale programabile; 
- blocaje interne locale în dispozitivele de comandă; 
- indicarea locului defectelor. 

2.12 Precizia globală (a se vedea SR HD 546.4 S1:2002) 
Clasa de precizie globală a terminalului de protecţie de la interfaţa de achiziţie până la interfaţa cu 
operatorul şi cea de telecomunicaţii va fi A4 cu E≤0,5%. 
 
3 Cerinţe tehnice specifice 
3.1  Cerinţe tehnice pentru terminalele de protecţie 
Terminalele de protecţii conţin funcţiile de protecţie solicitate ca fiind minimale, specifice 
echipamentelor primare protejate. Furnizorul poate livra, în funcţie de concepţia proprie de firmă, 
echipamente cu mai multe funcţiuni, dar este obligat să asigure cerinţele minime solicitate prin 
aceasta Specificație tehnică.  
3.2  Funcţiile minime ale echipamentului solicitat vor fi: 
3.2.1.  Functii 

• protecţia de gaze trafo servicii proprii, 
• protecţia de gaze bobina de stingere, 
• protecţii maximale de curent directionate; 

3.2.2.  Automatica AAR 0,4 kV. 
3.2.3.  Semnalizări optice  locale şi la distanţă: 
3.2.3.1. Pozitii de stare: 

- întreruptori, separatori, CLP, acţionare comandă întreruptor; 
- starea protectiilor : in functie/anulat 
- permisie automatizări: AAR în funcţie/anulat 

3.2.3.2. Preventive: 
-    defect mecanism actionare intrerupator 
-    lipsa tensiune alimentare mecanism actionare intrerupator 
-    lipsa tensiune actionare mecanism acordare bobina stingere 
-    lipsa tensiune alimentare protectii si automatizari 
-    defect circuit declansare 

3.2.3.3.  Avarii, incidente: 
- a funcţionat protecţia 
- declansare intrerupator j.t.  
- a funcţionat AAR 0,4 kV 
- defect intern terminal numeric 

3.2.4.  Contorizări acţionări pentru monitorizare întreruptor: 
      -    număr declanşări la defect (prin protecţii) 

3.2.5.  Comenzi/Blocaje: 
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- comandă intreruptor: anclanşare/declanşare,  
- comanda acţionării dispozitivului de reglaj al bobinei de stingere, 
- selectare protecţii: scoase/in funcţie,  
- PIF/anulare AAR 0,4 kV, 
- PIF/anulare automatizare de acord, 

3.2.6. Alte funcţii: 
- achiziţie, prelucrare şi schimb de date 
- sincronizarea după o bază de timp reală 
- păstrarea tuturor informaţiilor existente (parametrizare, setare, etc.) la disparitia tensiunii 

de alimentare 
- autosupraveghere cu alarmare la deranjamente interne 
- supravegherea circuitelor de declanşare, 
- activarea/dezactivarea anumitor funcţii suplimentare, 
- releul să fie proiectat în carcasă metalică şi să aibă posibilitatea montarii fie ingropat, fie 

semiîngropat, atit pe panou cât şi în “rack” 
- cu excepţia ieşirii de alarmare, toate intrările şi ieşirile numerice să poată fi programabile 

prin software pentru orice funcţie dorită: anclanşare/ declanşare/ semnalizare, etc. 
3.2.7. Configurări interfeţe: 

- interfeţe de conectare la proces (SCADA) (pe panoul spate) 
- interfaţă pentru conectarea la un PC (pe panoul frontal) 
- interfaţă om-masină cu tastatură şi display grafic integrat 
- interfaţă pentru sincronizarea cu o bază de timp real (Irig.B) 
- parametrizarea locală (prin tastatură sau interfaţă serială) şi de la distanţă, ambele cu 

parolă de acces 
- LED-uri de semnalizare configurabile 

3.2.8. Parametrii şi condiţii impuse: 
- Protejat contra prafului, 
- Echipamentul trebuie să fie agrementat tehnic şi să corespundă standardelor în vigoare, 
- Echipamentul trebuie să îndeplinească condiţiile de compatibilitate electromagnetică 

conform standardelor în vigoare (se va certifica prin documente doveditoare). 
-   Furnizorul echipamentului trebuie să fie atestat din punct de vedere al calităţii produsului şi 

serviciilor oferite (conform ISO 9001 sau similar). 
Se vor avea în vedere şi următoarele aspecte : 

- configurarea hardware şi software utilizează interfeţe şi protocoale de comunicatie 
standardizate, 

- disponibilitatea privind furnizarea ulterioară a unor componente (hard si soft) similare sau 
compatibile, 

- acordul privind adaptarea la cerintele beneficiarului, precum şi conditii de garanţie 
- transparenţă şi flexibilitate pentru dezvoltarea ulterioară a sistemului: extinderi, reconfigurări, 

integrarea de noi funcţii (aplicatii, facilităţi în obţinerea informaţiilor/realizărilor în domeniul 
echipamentelor numerice etc.) 

- consultanţă şi suport tehnic pentru pregătirea utilizatorilor. Furnizorul va sigura şcolarizarea 
personalului beneficiarului privind setarea, parametrizarea, reglarea, calculul reglajelor 
protectiilor, funcţionarea şi verificarea practică a echipamentelor, 

- asigurarea asistenţei tehnice la punere în funcţie, 
- alte informaţii privind specificaţiile tehnice, precum şi condiţiile impuse de furnizor, vor fi 

prevăzute în documentaţiile însoţitoare (manualul echipamentului în limba română) 
Echipamentul trebuie astfel executat încât să minimizeze riscul de incendiu şi orice fel de avarie care 
poate fi cauzată de incendiu. 
În ofertă se vor preciza indicatorii de fiabilitate preliminari: durata medie de viaţă, timpul mediu între 
defectări şi coeficientul de disponibilitate. 
Echipamentul va fi astfel construit încât operatiile normale de exploatare şi întreţinere să poată fi 
executate în condiţii de securitate pentru operatori, deci va fi certificat din punct de vedere al 
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securitatii muncii. De asemenea, echipamentul va funcţiona fără vibraţii, va avea un nivel de zgomot 
corespunzător normelor CEI şi va fi protejat contra umezelii şi coroziunii. 

 
4.  Teste şi verificări 
Echipamentele vor avea toate testele si verificarile facute in concordanţă cu normele CEI specifice. 
Echipamentele vor fi supuse în fabrica testelor de tip şi de rutină. 
Ofertantul trebuie să transmită beneficiarului certificatele tuturor testelor. Buletinele de incercare vor 
insoti echipamentul numeric la livrare. 
Încă din faza de ofertare, furnizorul trebuie să prezinte lista informativă cu testele necesare la punerea 
în funcţiune a echipamentelor (în limba română) 
Ofertantul trebuie să prezinte lista cu piesele de schimb şi de rezervă, şi separat lista cu aparatajul, 
trusele şi sculele specifice în vederea instalării iniţiale şi a mentenanţei ulterioare, pe care le 
recomandă, precum şi pretul acestora. 
Ofertantul trebuie de asemenea, să fixeze preţul pentru alte piese de schimb pe care le recomandă. 
Beneficiarul va decide asupra cantităţii de piese de schimb pe care le va achiziţiona, pe baza listei şi a 
preţurilor prevăzute de ofertant. 

 
5. Controlul instalarii, incercarii si punerii in functiune 
Ofertantul va preciza şi propune spre aprobare beneficiarului activităţile sale de scolarizare şi 
serviciile pentru controlul instalării, încercării şi punerii în funcţiune a echipamentului. Acesta va 
estima şi specifica în oferta costurile lui pentru activitatea de service si mentenanţă. De asemenea, va 
preciza condiţiile legate de serviciile pentru controlul instalării. 

 
6. Ambalare şi transport  
Echipamentul care urmează să fie livrat în conformitate cu această specificaţie tehnică, va fi pregătit 
pentru livrare astfel încât să fie mânuit uşor şi să se impiedice orice deteriorare în timpul 
transportului.  
Ambalajul va fi marcat vizibil  conform reglementărilor în vigoare. 

 
7. Etichetele 
Etichetele de identificare de pe echipament trebuie scrise în limba română, în mod clar şi concis şi 
vor conţine următoarele date: fabrica producatoare, tipul produsului, seria, anul de fabricatie, numarul 
de identificare al produsului şi alte date în concordanţă cu standardele aplicate.  
Etichetele trebuie să fie din materiale care să nu provoace stergerea literelor, trebuie executate din 
material necoroziv, şi se vor fixa cu şuruburi sau nituri tratate anticoroziv. 
Toate aparatele vor avea indicată greutatea şi modul corect de ridicare şi manipulare. 
 
8. Recepţia 
Recepţia mărfii se va face la beneficiar, în prezenţa unui reprezentant al furnizorului. Marfa va fi 
însoţită de următoarele documente în limba română, în trei exemplare: 

- documentul de certificare a calităţii 
- documentul de garanţie 
- buletin de verificare şi încercare în fabrică 
- teste tip şi de rutină 
- carte tehnică cu instrucţiuni referitoare la echipament şi accesorii privind conservarea, 

instalarea, funcţionarea, setarea, parametrizarea, calcule reglaje, efectuare verificari, mentenanţă.  
Pe lângă datele tehnice, aceasta va conţine şi lista subfurnizorilor. 

 
9. Obligaţii în caz de defecţiuni. 
Furnizorul este considerat responsabil pentru eventualele defecte ascunse de fabricaţie care apar în 
timpul perioadei de funcţionare standard, chiar dacă perioada de garanţie a expirat şi este obligat să 
repare sau să înlocuiască produsele livrate, la înţelegere cu beneficiarul. În cazul în care furnizorul 
refuză acest lucru, beneficiarul are dreptul să ceară despăgubiri.  
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10. TABELE VALOARE OFERTĂ, SPECIFICAŢII TEHNICE, LIVRARE 

-    Valoare ofertă 
-    Piese de rezervă 
 

11. Fişe tehnice: 
Fişă tehnică cu parametrii şi condiţiile impuse pentru terminalul numeric de comandă-control-
protecţii pentru celule trafo servicii proprii si bobină de stingere. 
 

 
Conditiile tehnice si caracteristicile echipamentelor secundare sunt precizate in Anexa 1 pe 

care ofertantul trebuie să o completeze, lasand necompletat spatiul la protectiile ce nu fac obiectul 
lucrarii in cauza. 
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Anexa 1 
 

Condiţii tehnice şi caracteristicile echipamentelor de protectie, automatizare  
si comanda/control pentru celule trafo de servicii proprii şi bobină de stingere 

 
 

Nr. 
crt. 

Funcţiile echipamentului U/M 
Date tehnice 

solicitate 

Date tehnice 
garantate de 

furnizor 

Tipul echipamentului 
Fabricant 
1. Condiţii tehnice 

1.1 
Tensiune nominală, Un 
- circuit de masură 
- circuite de protecţie 

 
Vc.a. 
Vc.a. 

 
100/√3 

100 

 

1.2 Frecvenţa nominală, Fn 
- gama de variatie admisibila a frecventei 

Hz 
% 

50 
± 5 

 

1.3 Curentul nominal, In A 5   

1.4 

Alimentare în c.c. 
- convertor c.c./c.c. inclus 
- tensiunea nominală c.c. 
- toleranţa 
- riplu admis (virf la virf) 
- imunitate la intreruperea tensiunii de 

c.c. pentru min. 50 msec. 

 
da/nu 
Vc.c 
% 

% Un 
da/nu 

 
da 

220 
± 20 
10 
da 

 

1.5 

Condiţii termice (suprasarcini, 
supratensiuni) 
- în circuitele de curent – permanent 
- în circuitele de curent – pentru 1 sec 
- în circuitele de tensiune – permanent  

 
 

* In 
* In 
* Un 

 
 

3 
100 
1,3 

 

1.6 
Consum 
- în circuitele de curent la In 
- în circuitele de tensiune la Un 

 
VA 
VA 

 
<10 
<10 

 

1.7 Protecţii 

1.7.1 Protecţia de gaze trafo servicii proprii da/nu   
1.7.2 Protecţia de gaze bobina de stingere da/nu   

1.7.3 

P r o t e c ţ i e  m a x i m a l ă  d e  
c u r e n t  
- numar trepte functionare 
- masura curent 
- gama de reglaj curent tr. I 
- gama de reglaj curent tr. II 
- pas reglaj curent ambele trepte 
- precizie curent ambele trepte 
- coeficent revenire 
- gama de reglaj temporizare tr. I 
- gama de reglaj temporizare tr. II 
- pas reglaj temporizare ambele trepte 
- precizie temporizare 
- durata impulsului de declansare 
- tip declansare 
- directionare tr. I 
- directionare tr. II 

da/nu 
 
 

nr.faze 
* In 
* In 
A 
% 
 

sec. 
sec. 
sec. 
% 

sec. 
mono/trif. 

da/nu 
da/nu 

 
 

min. 2 
min.2 
1÷10 
0,5÷5 

max. 0,1 
min. 5 

min. 0,9 
0 ÷ 5 

0,1 ÷ 5 
max. 0,1 

min. 5 
0,5 

trifazat 
nu 
nu 

 

1.8 Automatizări 
1.8.1 Acordul automat al bobinei de stingere da/nu da  

1.8.2 Anclansare automata a rezervei pe j.t. 
(AAR 0,4kV) 

da/nu da  

1.9 

Măsuri furnizate: 
- intensitatea curentului 
- intensitatea curentului prin bobina de  

stingere 
- tensiunea de deplasare a neutrului la 

 
A 
A 
 

V 

 
da 
da 

 
da 
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bobina de stingere 
- putere activa 
- putere reactiva 
- energie activa  
- energie reactiva  
- precizia măsurilor 

 
KW 

KVAr 
KWh 

KVArh 
% 

 
da 
da 
da 
da 

max. 2 

1.10 

Semnalizări de stare: 
- poziţie întreruptor MT si j.t.-anclanşat / 

declanşat 
- poziţie separator bare-închis/deschis 
- pozitie separator TSP-inchis/deschis 
- pozitie separator BS-inchis/deschis 
- pozitie CLP-inchis/deschis 
- poziţie miez bobina-max./min. 
- pozitie carucior intrerupator-

brosat/debrosat 
- starea protectiilor-in functie/anulat 
- starea automatizarilor – in 

functie/anulat 

 
da/nu 

 
da/nu 
da/nu 
da/nu 
da/nu 
da/nu 
da/nu 

 
da/nu 
da/nu 

 
da 

 
da 
da 
da 
da 
da 
da 

 
da 
da 

 

1.11 

Semnalizări preventive: 
- defect mecanism actionare intrerupator 
- lipsa tensiune alimentare mecanism 

actionare intrerupator 
- lipsa tensiune actionare mecanism 

acordare bobina stingere 
- lipsa tensiune alimentare protectii si 

automatizari 
- defect circuit declansare 

 
da/nu 
da/nu 

 
da/nu 

 
da/nu 

 
da/nu 

 
da 
da 

 
da 

 
da 

 
da 

 

1.12 

Semnalizări de incident: 
- funcţionare protecţii – cu nominalizarea 

prot. care a funcţionat 
- declansare intrerupator j.t. 
- functionat AAR 0,4 kV 
- defect intern terminal 

 
da/nu 

 
da/nu 
da/nu 
da/nu 

 
da 

 
da 
da 
da 

 
 

1.13 

Comenzi: 
- anclanşare/declanşare întreruptor MT 
- anclansare/declansare intrerupator j.t. 
- inchidere/deschidere separatori bare 
- inchidere/deschidere separator TSP 
- inchidere/deschidere separator  BS 
- inchidere/deschidere CLP 
- comanda acţionării dispozitivului de 

reglaj al bobinei de stingere 
- PIF/anulare protectii 
- PIF/anulare AAR 0,4 kV 
- PIF/anulare automatizare de acord 

automat al bobinei de stingere 

 
da/nu 
da/nu 
da/nu 
da/nu 
da/nu 
da/nu 
da/nu 

 
da/nu 
da/nu 
da/nu 

 
da 
da 
da 
da 
nu 
nu 
da 

 
da 
da 
da 

 

1.14 

Interblocaje: 
- căruciorul întreruptorului se va putea 

broşa/debroşa numai cu acest 
întreruptor declanşat 

- CLP-ul se va putea manevra numai cu 
căruciorul debroşat 

- separatorul de legare la BS a nulului 
TSP se va putea manevra numai în 
lipsa tensiunii homopolare măsurate pe 
înf. aux a BS 

 
da/nu 

 
 

da/nu 
 

da/nu 

 
Se va 

completa 
functie de 

componenta 
celulei 

 

1.15 Autotestare da/nu da  

1.16 Contorizari 
- contor functionare protectii 

 
da/nu 

 
da 

 

1.17 
Caracteristici de iesire: 

A. Contacte de 
declansare/anclansare: 

 
 

Vc.c./c.a. 

 
 

conf.  pct. 1.4 
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- tensiunea de lucru 
- curent de inchidere de scurta durata 

(0,5 sec.) 
- curent de trecere continua 
- putere de rupere c.c. – rezistiv 
- putere de rupere c.c. – inductiv 

(L/R=0,04s) 
Contacte de semnalizare 

- tensiunea de lucru 
- curent de inchidere de scurta durata 

(0,5 sec.) 
- curent de trecere continua 
- putere de rupere c.c. – rezistiv 
- putere de rupere c.c. – inductiv 

(L/R=0,04s) 

A 
 

A 
W 
W 
 
 

Vc.c./c.a. 
A 
 

A 
W 
W 

min. 5 
 

min. 2 
min. 50 
min. 25 

 
 

conf.  pct. 1.4 
min. 5 

 
min. 2 

min. 50 
min. 25 

 
 

1.18 

Date de fiabilitate: 
- securitate (probabilitatea de operare 

falsa) 
- dependabilitatea (probabilitatea de 

defectare la actionare) 
- timp mediu de buna functionare 

 
Fs 

 
Pd 

 
MTBF 

  

1.19 
Integrare sistem SCADA: 
- protocol de comunicare cu sistem 

SCADA existent 

 
da/nu 

 
da 

 

2. Date generale 

2.1 

Gama temperaturii ambiante 
- transport 
- stocare 
- functionare 

 
0C 
0C 
0C 

 
-20÷+55 
-20÷+55 
-5÷+40 

 

2.2 Umiditate relativa conf. IEC 68/2/3 (la 400C 
pentru 56 zile) 

% min.95  

2.3 

Test de izolatie conf. IEC 255-5 la 50Hz, 1 
min.: 
- intre borne si carcasa 
- intre contacte deschise 

 
KV 
KV 

 
2 
1 

 

2.4 

Compatibilitate electromagnetica: 
- test de frecventa inalta conf. IEC 255-22-1 

clasa III 
- test la descarcari electrostatice conf. IEC 

255-22-2 clasa III 
- test la perturbatii electromagnetice conf. 

IEC 255-22-3 clasa III 

 
KV 

 
KV virf 

 
V/m 

 
2,5 

 
8 
 

10 

 

2.5 
Test seismic conf. IEC 255-21-3 clasa I 
- acceleratie/durata 
- gama de frecventa 

  
0,5g/30 

0,5÷35Hz 

 

3. Cerinte de realizare 

3.1 

Comunicatie la nivel statie 
- fibra optica, topologie stea 
- fibra optica, topologie inel 
- bus RS 232 
- bus RS 485 
- ethernet 

 
da/nu 
da/nu 
da/nu 
da/nu 
da/nu 

 
 
 
 
 

 

3.2 

Protocol de comunicatie: 
- IEC 870-5 
- DNP3 
- Modbus 
- IEC 61850 
- La livrare furnizorul va da beneficiarului 
descrierea completa ( detaliat) a protocolului de 
comunicatie implementat 

 
da/nu 
da/nu 
da/nu 
da/nu 
da/nu 

 
 
 
 

da 
da 

 

 

3.3 
Delimitare fata de proces: 
- sir cleme 
- borne aparate 

 
da/nu 
da/nu 

 
da 
nu 

 



 

12 

3.4 
Preluare semnale analogice: 
- direct 
- prin traductori 

 
da/nu 
da/nu 

 
da 
nu 

 

3.5 

Realizare constructiva: 
- integrat in celula 
- dulap separat 
- dimensiuni dulap L x l x H  
- grad de protectie conf. IEC 60529 
- mod de fixare 
- conectica de proces 

 
da/nu 
da/nu 
mm 
IP 

fata/spate 
fata/spate 

 
 
 
 

40 
fata 

spate 

 

3.6 
Realizare constructiva terminal: 
- cu circuite integrate (analogic) 
- cu microprocesor (numeric) 

 
da/nu 
da/nu 

 
nu 
da 

 

3.7 

Comanda locala celula: 
- de la panoul frontal al terminalului, acesta 
fiind prevazut cu posibilitatea afisarii schemei 
monofilare si a pozitiei echipamentelor de 
comuntatie 

 
da/nu 

 
da 

 

4. Documentatie tehnica anexata ofertei 

4.1 Lista cu piese de schimb si scule speciale de 
intretinere recomandate 

da/nu da  

4.2 Lista incercarilor de tip, individuale si de pe 
santier 

da/nu da  

4.3 Desene, prospecte, cataloage da/nu da  
4.4 Certificate de conformitate pentru testele de tip da/nu da  
4.5 Liste de referinte da/nu da  
5. Asigurarea calitatii 

5.1 Lista cerintelor standard de calitate in timpul 
proiectarii, productiei si testelor 

da/nu da  

5.2 Lista testarilor de rutina da/nu da  
6. Condiţii de mentenanţă şi fiabilitate 

6.1 Intervalul între două operaţii de mentenanţă  
planificată consecutive în exploatare 

ani ≥5ani  

6.2 Durata normală de funcționare ani Min.15  
6.3 Media timpului de bună funcţionare (MTBF) ore >50.000 h  
6.4 Timpul mediu de reparare (MTR) ore <1h  
6.5 Disponibilitate % >99.95  
7.  Alte cerinţe 

7.1 Şcolarizare personal beneficiar da/nu Da  
 

 


