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1. CERINŢE TEHNICE GENERALE 
 

1.1. Scop 
Această specificaţie se referă la condiţiile tehnice pe care trebuie să le indeplinească urmatoarele 
aparataje: intreruptoare, separatoare, intreruptoare-separatoare şi combinaţii cu fuzibile destinate a fi 
introduse in circuite de distribuţie şi circuitele ale motoarelor a căror tensiune nominală este mai 
mică sau egală cu 1000V in curent alternativ sau 1500V in curent continnu, atat ca elemente 
singulare (piese de schimb) cat şi ca elemente componente ale unor echipamente (TDRI, CD, etc.). 
1.2. Standarde de referintă 
In conformitate cu aceasta specificaţie, intreruptoare, separatoare, intreruptoare-separatoare şi 
combinaţii cu fuzibile menţionate trebuie sa indeplinească cerinţele specificate in următoarele 
standarde, dacă nu este precizat altfel in Specificaţia Tehnică: 
       

      - SR EN 60947-3         -Aparataj de joasa tensiune 
                  - SR EN 60947-3/A1        - Aparataj de joasa tensiune 
                  - SR EN 60947-3/A2      - Aparataj de joasa tensiune 
                  - SR EN 60947-5-1 - Aparate electromecanice pentru circuite de comanda     
                  - SR EN 60947-5-4           - Metoda de evaluare a performanţelor contactelor de j.t.                                                              
                  - CEI60060-1 - Încercări la impuls pentru intreruptoare, separatoare,                          

intreruptoare-separatoare şi combinaţii cu fuzibile.        
       - EN 45014                       - Criteriile generale pentru declaraţia de conformitate 

Dacă intreruptoare, separatoare, intreruptoare-separatoare şi combinaţii cu fuzibile de joasă tensiune 
indeplinesc cerinţele altor standarde autorizate Furnizorul va justifica clar in oferta sa diferenţele 
intre standardele adoptate şi cele de referintă. Oferta trebuie sa fie insotită de o copie in limba 
engleza a respectivului standard adoptat. 
1.3. Condiţii de functionare şi de mediu 
Reteaua functionează cu : 

- neutrul compensat prin bobină  fiind posibilă o punere la pamant pe o fază,  urmată de 
creşterea tensiunii la valoarea de linie pe fazele sănatoase; 

-neutrul legat la pămant prin rezistenţă.  

Durata  normala de functionare, conform HG 2139 / 30.11.2004, cod de clasificare 2.1.16.5, min. 15 
ani 
1.4. Condiţii pentru elementele componente cu precizări privind verificarea acestora 
Elementele componenete ale intreruptoarelor-separatoarelor şi combinaţii cu fuzibile trebuie sa 
respecte condiţiile impuse la omologarea lor şi la obţinerea autorizaţiilor de comercializare. 
Verificarea elementelor componente sau a echipamentelor tehnice trebuie să respecte verificările la 
care au fost supuse in vederea omologării şi obţinerii autorizaţiei de comercializare. 
1.5. Condiţii de dispunere  
Bornele de racord ale intreruptorului, separatorului, intreruptor-separator şi combinaţii cu fuzibile se 
amplasează funcţie de configuraţia instalatiilor in care se montează şi urmează să fie precizate la 
intocmirea comenzii.. 
1.6. Condiţii minime de severitate impuse de normele de protecţia muncii: 

 - marca CS pentru echipamente autohtone; 
 - marca CE pentru echipamente din import. 

2. INCERCĂRI 
Echipamentul  va fi asamblat şi testat la fabrica. Toate aceste teste trebuie făcute in concordantă cu  
SR EN 60947-3, dacă nu este specificat altfel in Specificaţia Tehnică. 
Incercările vor fi efectuate de un laborator acreditat. 
Incercările menţionate in acest paragraf sunt formate din urmatoarele categorii: 

- încercări de tip  
- încercări de serie 
- încercări speciale 

După ce intreruptoare, separatoare, intreruptoare-separatoare şi combinaţii cu fuzibile au fost supuse 
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la încercările de tip trebuie supuse la toate încercările de serie. Incercari de serie se efectuează la 
fiecare aparataj în parte. 
 
2.1.Încercări speciale 
Următoarele încercări se efectuează prin acord între producător şi cumpărător: 

a) încercare de durabilitate mecanică, conform SR EN 60947-3; 
b) încercare de durabilitate electrică, conform SR EN 60947-3. 

 
2.2. Metode de incercare 

a - Toate incercarile din fabrică (incercari individuale şi de tip) vor fi executate in 
concordantă cu SR EN 60947-3. 
Încercarea la impuls trebuie efectuată conform CEI 60060-1. 
 

3.CONDIŢIILE DE ACCEPTARE RECEPŢIE 
 

3.1.Recepţia la furnizor. 
In cazul cand nu se prevede recepţia la furnizor, acesta va efectua incercarile individuale intocmind 
protocoalele de incercare şi copii de pe protocoalele incercarilor de tip. 
In cazul cand se prevede recepţia la furnizor, aceasta trebuie sa fie combinată cu instruirea 
personalului. 
Incercarile de recepţie vor fi efectuate in prezenta a 1-3 (după caz) reprezentanţi ai Cumparatorului, 
durata şi condiţiile de suportare a cheltuielilor fiind prevazute in contract. 
Ofertantul trebuie sa anunte data incercarilor cu cel putin 30 de zile in avans. 
Dacă o anumita incercare nu poate fi executată in laboratorele (acreditate) ale fabricii, un alt 
laborator acreditat va fi stabilit de comun acord. Aceasta chestiune va fi specificată in ofertă . 
Cumparatorul are dreptul sa efectueze şi alte incercări rezonabile fie inainte de livrare fie la locul de 
amplasament in scopul de a fi sigur că echipamentul corespunde cerinţelor din specificaţie. 
 
3.2. Recepţia la cumpărător. 
Recepţia la cumpărător se face de catre personal calificat pe baza documentelor insoţitoare (copie de 
protocoalele incercarilor de tip, protocolalele incercarilor individuale, declaraţia de conformitate, 
cartea tehnică ) şi a starii fizice a echipamentului. 
Orice lipsă din furnitura, deteriorări constatate vor fi reclamate de urgentă producatorului. 

a - Intreruptorul, separatorul, intreruptor-separator şi combinaţii cu fuzibile complet montate 
pentru exploatare trebuie supuse la probe de punere in funcţiune in scopul verificării menţinerii 
performanţelor in timpul transportului, depozitării şi montării; aceste incercări vor consta in repetarea 
parţială sau totală a incercarilor individuale care s-au efectuat in fabrică. 

b - Dacă intreruptoarele, separatoarele, intreruptoare-separatoare şi combinaţii cu fuzibile şi 
toate accesoriile sale indeplinesc toate cerintele menţionate in această specificaţie tehnică şi dacă a 
rezistat in mod adecvat la probele efectuate atat la furnizor inainte de livrare cat şi la punerea in 
funcţiune in instalaţia electrică, atunci el va fi considerat acceptat pentru punerea in funcţiune. 
 
4.ETICHETARE, AMBALARE şi TRANSPORT 
Etichetele de informare de pe intreruptorul, separatorul, intreruptor-separator şi combinaţii cu 
fuzibile trebuie să fie scrise in limba romană intr-un mod clar şi concis . 
Etichetele descriptive trebuie să fie din materiale care să nu provoace ştergerea literelor. Toate 
placuţele trebuie facute din material rezistent la agenţii atmosferici. 
Intreruptorul, separatorul, intreruptor-separator şi combinaţii cu fuzibile care urmează să fie livrat in 
conformitate cu această Specificaţie Tehnică va fi pregatit pentru livrare şi va fi ambalat astfel incit 
să fie manuit usor şi să se impiedice orice deteriorare in timpul transportului pană la Cumparator. 
Pe ambalaj se vor specifica numarul de bucati şi se vor marca semnele care atentionează referitor la 
pozitia de manipulare şi transport. 
In ambalaj se vor prevedea sensori care să ateste că intreruptorul, separatorul, intreruptor-separator şi 
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combinaţii cu fuzibile au fost transportate corespunzator. Produsele vor fi transportate pe teritoriul 
Romaniei pană la locul de instalare sau depozitare cu trenul, maşina sau alte mijloace de transport, 
prin grija furnizorului. 

 
5. PIESE DE SCHIMB ACCESORII 
Ofertantul trebuie să stabilească separat preţul pentru eventualele piese de schimb sau accesorii 
necesare pentru intreruptoare, separatoare, intreruptoare-separatoare şi combinaţii cu fuzibile 
menţionate.  

 
6.DOTĂRI şi PREGĂTIRI PENTRU INSTALARE, PUNERE ÎN FUNCŢIUNE şi 
MENTENANŢĂ  
Ofertantul va prezenta separat in oferta sa lista cu seturile de utilaje solicitate 
in vederea instalarii iniţiale şi mentenanţei ulterioare a intreruptoare, separatoare, intreruptoare-
separatoare şi combinaţii cu fuzibile. 
Ofertantul va menţiona de asemenea instalaţiile recomandate de el pentru monitorizarea on şi off-line 
a funcţionării. 
Ofertantul va face propuneri de instruire a personalului precizand costurile şi condiţiile de asigurare a 
acestor servicii. 
 
7.CONTROLUL INSTALĂRII, ÎNCERCĂRII şi PUNERII ÎN FUNCŢIUNE 
Ofertantul va preciza activităţile pentru controlul inainte, după montare şi la punerea in funcţiune.  

 
8. DESENE şi INFORMATII ÎN OFERTĂ. 
 Fiecare ofertant trebuie să trimită documentaţia tehnică in limba romană şi engleză, in două copii 
ataşate ofertei in vederea realizării studiului preliminar. 
Documentaţia tehnică trebuie sa ofere urmatoarele detalii: 

a - Foaia de date tehnice (anexa 1); 
b - Desenul de ansamblu general cu dimensiuni, greutatea netă a intreruptoarelor, 

separatoarelor, intreruptoare-separatoare şi combinaţii cu fuzibile şi greutatea sa de expediere; 
c - Vedere in secţiune care să prezinte detaliile configuraţiei generale şi dispunerea 
elementelor de racord; 
d Rapoartele incercărilor de tip; 
e - Mărimea coletului principal care se expediează şi poziţia sa de transport; 
f - Lista incercărilor dintre cele precizate in paragraful 4 al acestei Specificaţii 

Tehnice, pe care Furnizorul nu le poate efectua in fabrica sa şi sugestii pentru solutii alternative; 
g - Prescripţii de transport; 
j - Lista probelor de punere in funcţiune; 
k - O documentaţie tehnică tipică cu instrucţiunile de funcţionare şi de mentenantă pentru 
intreruptoare, separatoare, intreruptoare-separatoare şi combinaţii cu fuzibile similar livrat de 
Furnizor. 

  
9. CARTEA CU INSTRUCŢIUNI DE FUNCŢIONARE şi DE MENTENANŢĂ 
Odată cu primul lot de aparataj de comutaţie livrat, Cumpăratorul trebuie să primească trei copii in 
limba romană sau engleză a documentaţiei tehnice conţinand toate instrucţiunile referitoare la acest 
echipament  şi accesorile privind, montarea şi demontarea respectiv, funcţionarea şi mentenanţa.  
Aceasta documentaţie trebuie să contină cel putin: 

a - Descrierea aratajului de comutaţie ; 
b - Rapoartele de incercare cu incercarile de tip şi incercarile individuale ale fiecarui 

intreruptoar, separatoar, intreruptoar-separatoar şi combinaţii cu fuzibile, in parte;  
c - Foaia de date tehnice specifice. 
d - Lista instrumentelor şi echipamentlor de control, protecţie şi măsură (indicand 
producătorul, modelul şi tipul lor);  
e - Detalii constructive; 
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f - Proceduri de instalare, funcţionare, mentenanţa, reparaţii etc. 
g - Scheme de conexiuni. 

10. OBLIGAŢII IN CAZ DE DEFECŢIUNI 
Furnizorul este considerat responsabil pentru eventualele defecte ascunse de fabricaţie care apar in 
timpul perioadei de funcţionare standard şi aceasta chiar dacă perioada de garanţie a luat sfarşit şi 
este obligat sa inlocuiască aparatajul de comutaţie  in intelegere cu Cumparatorul. In caz că el refuză 
sa facă acest lucru, Cumpărătorul are dreptul sa ceară despăgubiri. 

 
11.REFERINŢE. 
Ofertantul va prezenta lista de referinţe privind intreruptoarele, separatoarele, intreruptoare-
separatoare şi combinaţii cu fuzibile identice sau similare cu cel cerut prin acestă Specificaţie 
Tehnică şi care au fost livrate de el in ultimii 3 ani. 
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Fişă tehnică 
INTRERUPTOR 

 

Nr. 
crt. 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini 

Corespondenţa 
propunerii cerute cu 
specificaţiile tehnice 
impuse prin caietul 
de sarcini 

Descriere U.M. Date tehnice 
minime cerute 

Date tehnice 
oferite 

I. Caracteristici tehnice    
1 Tensiunea nominală de izolare (Ui) Vc.a. 690  
2 Tensiunea nominală de utilizare (Ue) Vc.a. 400  
3 Tensiunea nominală de ţinere la 

impuls(Uimp) 
kV 

8 
 

4 Curent nominal (In)  conform 
scheme 
monofilare 

 

5 Curent nominal de scurtă durată (Icw/1s) kAef min.15  
6 Curent nominal admisibil de varf (Ipk) kA 30  
7 Frecvenţă nominală Hz 50  
8 Curentul de declanşare la scurtcircuit A (6-8)xIn 

(carct.C) 
 

9 Curent de declanşare la suprasarcină A (0.6-1)xIn  
10 Toleranţă la declanşare % 20  
11 Declanşare la tensiune minimă  NU  
12 Modul curent diferenţial  conform 

scheme 
monofilare 

 

13 Contacte auxiliare CNI+CND    
II. Elemente constructive    
1 Variantă constructivă  montaj fix / 

pe sină 
 

2 Comandă  manuală  
3 Grad de protecţie  IP3X  
4 Protejat impotriva atingerii directe   DA  
5 Numărul de  acţionări electrice (minim)  10000  
6 Numărul de acţionări mecanice (minim)  10000  
7 Indicator fuzibil ars    
8 Suport debroşabil trifazic    
III. Condiţii normale de serviciu    
1 Loc de montaj  in interiorul 

tabloului 
 

2 Altitudine maximă m 2000  
3 Temperatura minimă a aerului oC -25  
4 Temperatura maximă a aerului oC 40  
5 Temperatura medie (24h) oC 35  
6 Temperatura pe durata transportului şi 

depozitării 

oC 

-25...+55/24h 
 

7 Umiditatea relativă a aerului % 85 la 200C  
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Fişă tehnică 
SEPARATOR CU SIGURANŢE INCORPORATE 

 

Nr. 
crt. 

Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini 

Corespondenţa 
propunerii cerute 
cu specificaţiile 
tehnice impuse 
prin caietul de 
sarcini 

Descriere U.M. Date tehnice 
minime cerute 

Date tehnice 
oferite 

I. Caracteristici tehnice    
1 Tensiunea nominală de izolare (Ui) Vc.a. 690  
2 Tensiunea nominală de utilizare (Ue) Vc.a. 400  
3 Tensiunea nominală de ţinere la 

impuls(Uimp) 
kV 

9 
 

4 Curent nominal (In)  conform scheme 
monofilare 

 

5 Curent nominal de scurtă durată (Icw/1s) kAef min.20  
6 Curent nominal admisibil de varf (Ipk) kA 40  
7 Frecvenţă nominală Hz 50  
8 Curentul de declanşare la scurtcircuit A   
9 Curent de declanşare la suprasarcină A   
10 Toleranţă la declanşare %   
11 Declanşare la tensiune minimă    
12 Modul curent diferenţial    
13 Contacte auxiliare CNI+CND    
II. Elemente constructive    
1 Variantă constructivă  montaj fix  
2 Comandă  manuală  
3 Grad de protecţie  IP3X  
4 Protejat impotriva atingerii directe   DA  
5 Numarul de  acţionări electrice (minim)  5000  
6 Numărul de acţionări mecanice (minim)  5000  
7 Indicator fuzibil ars  DA  
8 Suport debroşabil trifazic  DA  
III. Condiţii normale de serviciu    
1 Loc de montaj  in interiorul 

tabloului 
 

2 Altitudine maximă m 2000  
3 Temperatura minimă a aerului oC -25  
4 Temperatura maximă a aerului oC 40  
5 Temperatura medie (24h) oC 35  
6 Temperatura pe durata transportului şi 

depozitării 

oC -25...+55/24h  

7 Umiditatea relativă a aerului % 85 la 200C  
 


