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1.  GENERALITĂŢI 
 
1.1 Specificaţia tehnică se referă la achiziţionarea de Izolatoare din ceramică de medie tensiune 
1.2 Izolatoarele din ceramică de medie tensiune sunt elemente de izolaţie sau părţi de aparat, special 

construite pentru a susţine mecanic şi pentru a asigura izolaţia electrică a căilor de curent. 

 

2. STANDARDE 
 

2.1. Izolatoarele din ceramică de medie tensiune trebuiesc fabricate în condiţiile de asigurare a 

calităţii în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001/1995. Izolatoarele din ceramică de 

medie tensiune vor corespunde următoarelor standarde şi norme (ultima ediţie): 

- SR CEI 60383-1; 

- SR CEI 71-1; 

- SR EN 60168; 

- SR EN 60273; 

- IEC 71  "Coordonarea izolaţiei"; 

- IEC 815 "Ghid pentru alegerea  izolatoarelor in condiţii de poluare". 

 
3. CONDIŢII  DE  EXPLOATARE 
 

3.1. Caracteristicile reţelei: 

 - Tensiunea nominala a reţelei: 1,2kV; 6,3kV; 7,2kV; 10kV; 12,5kV; 17,5kV; 24 kV; 27,5kV; 

35kV; 42kV; 52kV; 72,5kV. 

- Frecventa nominala : 50 Hz; 

3.2. Locul de montaj : interior/exterior 

3.3. Condiţii meteorologice : 

- temperatura mediului ambiant : (-300C) - (+400C); 

- radiaţia solară maximă : 1,1 kW/m2; 

- umiditate relativă a aerului : 100%; 

- grosimea maximă a stratului de gheaţă : 20 mm. 

3.4. Solicitarea la seism: 

- clasa de solicitare seismică : II; 

- acceleraţia seismică la nivelul solului : 3 m/s. 

3.5. Condiţii de poluare :  

- conform CEI şi solicitărilor beneficiarului 
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    3.6. Durata normală  funcţionare conform HG 2139/30.11.2004, codul de clasificare 1.7.2.1 :  min. 12 

ani. 

 
4. CARACTERISTICI  TEHNICE  ŞI  CONSTRUCTIVE 
 

4.1. Izolatoarele de medie tensiune vor fi executate din porţelan conform fişelor anexate 

 

5. TESTE  ŞI  ACCEPTĂRI 
 

5.1. Izolatoarele de medie tensiune vor fi testate conform prevederilor: 

- SR EN 60168; 

- SR CEI 60383-1. 

 
6. PIESE DE SCHIMB  
 

6.1. Nu este cazul 

 
7. SCULE ŞI DISPOZITIVE PENTRU EXPLOATARE ŞI ÎNTREŢINERE 
 

7.1. Furnizorul va întocmi lista sculelor şi dispozitivelor necesare în exploatare, dacă este cazul. 

 
8. LIVRARE, TRANSPORT ŞI DEPOZITARE 
 

8.1. Izolatoarele de medie tensiune se vor livra în stelaje sau lăzi din lemn sau alte ambalaje acceptate 

de cumpărător. 

 
9.  DOCUMENTAŢII, MANUAL DE ÎNTREŢINERE ŞI EXPLOATARE 
 

9.1. Izolatoarele de medie tensiune vor fi însoţite de : 

- certificat de calitate şi declaraţie de conformitate a produsului conform standardelor în 

vigoare sau alte documente normative (va fi cerută în fazele precontractuale şi contractuale); 

- buletin de încercări pe lot şi tip 

- fişa tehnică care va cuprinde: 

a) toate caracteristicile nominale 

b) desene cu indicarea cotelor principale 

c) instrucţiuni privind transportul, montajul, exploatarea, întreţinerea şi încercarea 

izolatoarelor de medie tensiune 

d) utilaje, scule şi dispozitive necesare pentru montajul, întreţinerea şi încercarea 

izolatoarelor de medie tensiune 
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e) produsul va fi marcat „CE” - Comunitatea Europeana 

 

NOTA 
 

O încredere mai mare în încercările efectuate de către furnizor se va obţine, de asemenea,  prin 

demonstrarea conformităţii laboratorului cu prevederile din Standardul European EN 45001 din 

domeniul încercării. 

 
 
10. CONDITII OBLIGATORII  

 

10.1 Pentru compararea tehnica a ofertelor furnizorul va prezenta următoarea documentaţie 

suplimentară: 

- autorizaţie de comercializare produs (scrisoare de acceptare produs) emis de SC Electrica SA 

sau documente echivalente care să certifice caracteristici tehnice similare; 

- un set de buletine de încercări; 

- certificat de conformitate produs, emis de un organism de certificare acreditat la nivel 

naţional/European 


