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1. GENERALITĂŢI 
 
1.1 Obiect 
Prezenta specificaţie tehnică se referă la sursa neintreruptibila UPS . 
1.2 Domeniu de aplicare 
Se utilizeaza pentru alimentarea echipamentelor electrice din statiile electrice, sediile filialelor, 
sucursalelor si S.C. ELECTRICA S.A. 
1.3 Documente de referinţă 
Lista standardelor si normelor naţionale si internaţionale de referinţa: 

  
� SR EN 62040-1-2:2004 − Surse de alimentare neîntreruptibile (UPS). Partea 1-

2: Cerinţe generale şi reguli de securitate pentru UPS 
utilizate în locaţii cu acces restricţionat 

 
� SR EN 62040-2:2006 − Surse de alimentare neîntreruptibile (UPS). Partea 2: 

Cerinţe de compatibilitate electromagnetică (CEM) 
 

� SR EN 60068-2-6:2008 
 
 
 

� SR EN 62040-1-1:2003  
 
 

 
� SR EN 60068-2-27:2009    
 
             
� SR EN 60947-1:2005 

− Surse de alimentare neîntreruptibile (UPS). Partea 1-
1: Cerinţe generale şi de securitate pentru UPS 
utilizate în zone de acces pentru operator 

 
− Surse de alimentare neîntreruptibile (UPS). Partea 1-

1: Cerinţe generale şi de securitate pentru UPS 
utilizate în zone de acces pentru operator 

 
− Încercări de mediu. Partea 2-6: Încercări. Încercarea 

Fc: Vibraţii (sinusoidale) 
 

− Aparataj de joasă tensiune. Partea 1: Reguli generale 
 

� SR EN 61000-3-
2:2006/A2:2010 

− Compatibilitate electromagnetică (CEM). Partea 3-2: 
Limite. Limite pentru emisiile de curenţi armonici 
(curent de intrare al echipamentelor <= 16 A pe fază) 

 
  
1.4 Tipuri, sortimente, calităţi - în funcţie de locul de instalare se produce în mai multe variante 
constructive. 

1.5  Durata normală de funcţionare 
Durata normală de funcţionare conform HG 2139/30.11.2004, codul de clasificare 2.1.16.5, min. 
15 ani. 
1.6 Cerinţe de mediu înconjurător 

1.6.1  Zona climatică : ................................ N 
1.6.2 Categoria de exploatare:  .................. 1 
1.6.3 Produsul este destinat sa funcţioneze în medii cu agresivitate normala. 
1.6.4 Temperatura de funcţionare : ............ min.- 10°C ... max. +40°C 
1.6.5 Umiditatea relativă :  ........................ min. 95%  
1.6.6 Inaltimea de operare :  .......................3000 m 
1.6.7 Nivelul de zgomot............................max . 55dBA 

1.7 Cerinţe constructive si funcţionale 
1.7.1 Este dotat cu panou standard de comanda si monitorizare, pentru comanda autotestarii si 

anularea eventualelor alarme, pentru monitorizarea starii de functionare (retea, baterii, test), 
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pentru indicarea consumului (procent din puterea maxima de iesire), pentru indicarea 
alarmelor (baterii descarcate, baterii decuplate, avarie). Dispune de conectori de comunicare. 

1.7.2 Putere max. : 5 kVA 
1.7.3 Tensiune intrare: 230V ca 
1.7.4 Tensiune iesire: 230V  ca 
1.7.5 Frecventa de alimentare: 50/60+/-5 
1.7.6 Frecventa la iesire: 50/60+/-5 
1.7.7 Forma de unda:  sinusoidala 
1.7.8 Timp autonomie la incarcare maxima pina la 12 ore.  
1.8 Descrierea şi funcţionarea produsului 
Sursa neintreruptibila UPS asigura pentru o perioada de timp determinata, alimentarea 
echipamentelor electrice prin comutarea automata pe baterii in cazul unei caderi sau a unor 
fluctuatii de tensiune. 
Asigura separarea completa intre reteua de 220Vca si iesirea catre echipamentele alimentate. 
Este echipat cu baterii pe care le incarca si le mentine incarcate in timpul functionarii retelei de 
alimentare. 
Comuta automat alimentarea echipamentelor de pe baterii pe retea la revenirea tensiunii. 

 
2. CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE 
2.1 Materiale 
Materialele din care se execută produsul sunt conforme cu documentaţia de execuţie. 
2.2 Formă, dimensiuni, masă 
Forma şi dimensiunile de gabarit se vor detalia de producator. 
2.3      Condiţii privind comportarea la acţiunea vibraţiilor şi şocurilor 
Produsul trebuie să suporte: 

− vibraţii conform SR EN 60068-2-6:2008 
− şocuri conform SR EN 60068-2-27:2009 

2.4 Condiţii privind comportarea din punct de vedere al compatibilităţii electromagnetice 
Compatibilitate electromagnetica conform SR EN 61000-3-2:2006/A2:2010  
2.5 Condiţii privind protecţia contra coroziunii în funcţionarea de durată. 
Părţile exterioare ale produsului sunt protejate prin vopsire. 
 
3.  MARCARE, AMBALARE, DEPOZITARE, DOCUMENTE DE ÎNSOŢIRE, 
3.1    Marcare 
Echipamentul este prevăzut cu etichetă cu următorul conţinut: 

− denumirea şi marca producătorului; 
− varianta produsului; 
− seria de fabricaţie; 
− anul de fabricaţie. 

3.2 Ambalare 
Produsul se ambalează în cutie de carton. Se prevede protecţie individuală împotriva umidităţii la 
transport şi depozitare. 
3.3 Transport si Depozitare 
Produsul se transportă si de depoziteaza in pozitia verticala si se marcheaza corectitudinea 
transportului. 
3.4 Documente de însoţire 
Instalaţia se livrează cu următoarele documente: 

− certificat de calitate - garanţie; 
− certificat de conformitate; 
− buletin de încercări; 
− carte tehnică conţinând instrucţiunile de montare, întreţinere şi exploatare. 

 


