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1. GENERALITĂŢI 
 

1.1. Obiect şi domeniu de utilizare 
Prezenta specificaţie stabileşte condiţiile tehnice şi constructive pentru achiziţia elementelor de 
înlocuire limitatoare de curent pentru siguranţe fuzibile de medie tensiune, de interior şi de exterior, 
utilizate pentru echiparea electrică a posturilor de transformare de reţea echipate cu transformatoare 
trifazate de putere cu puteri  40 kVA ÷ 1000 kVA şi tensiuni 6/0,4 kV, 10/0,4 kV, 20/0,4 kV, 20/10/0,4 
kV, 20/6/0,4 kV montate aerian pe unul sau pe doi stâlpi, sau montate în cabine metalice, zidite sau 
prefabricate, utilizate în reţelele electrice de distribuţie de joasă tensiune pentru alimentarea cu energie 
electrică a consumatorilor edilitari, comerciali şi a iluminatului public, atât în mediul urban cât şi rural. 
 
1.2. Standarde şi reglementări de referinţă 
Elementele de înlocuire limitatoare de curent pentru siguranţe fuzibile de medie tensiune, de interior şi 
de exterior, trebuie să satisfacă cerinţele următoarelor standarde şi reglementări: 

 
Nr. 
crt. 

Simbolizare Descrierea pe scurt a conţinutului standardului 

1. SR CEI 60050 (321, 421, 
441, 461, 471, 300, etc.) 

Vocabular Electrotehnic Internaţional – Capitolele ce fac referire la 
mărimi, materiale, echipamente utilizate în RED  

2. SR EN 60060-1:2011 Tehnici de încercare la înaltă tensiune. Partea 1: Definiţii generale 
şi prescripţii referitoare la încercări 

3. SR EN 60060-3:2006 
Modificat de SR EN 
60060-3:2006/AC:2014 

Tehnici de  încercare la  înaltă  tensiune. Partea 3: Definiţii şi 
prescripţii pentru încercări la locul de montaj 

4. SR EN 60068-1:1995 Încercări de mediu. Partea 1: Generalităţi şi ghid 
5. SR EN 60068-2-1:2007 Încercări de mediu. Partea 2-1: Încercări. Încercarea A: Frig 
6. SR EN 60068-2-14:2010 Încercări de mediu. Partea 2-14: Încercări. Încercarea N: Variaţii de 

temperatură 
7. SR EN 60068-2-17:2001 Încercări de mediu. Partea 2-17: Încercări. Încercarea Q: Etanşeitate 
8. SR EN 60068-2-18:2001 Încercări de mediu. Partea 2-18: Încercări R şi ghid: Apă 
9. SR EN 60068-2-2:2008 Încercări de mediu. Partea 2-2: Încercări. Încercarea B: Căldură 

uscată 
10. SR EN 60068-2-27:2009 Încercări de mediu. Partea 2-27: Încercări. Încercarea Ea şi ghid: 

Şocuri 
11. SR EN 60068-2-30:2006 Încercări de mediu. Partea 2-30: Încercări. Încercarea Db: Căldură 

umedă ciclică ( ciclu de 12 h + 12 h ) 
12. SR EN 60068-2-31:2009 Încercări de mediu. Partea 2-31: Încercări. Încercarea Ec: Şocuri 

datorate manevrărilor brutale, destinate în special echipamentelor 
13. SR EN 60068-2-6:2008 Încercări de mediu. Partea 2-6: Încercări. Încercarea Fc: Vibraţii ( 

sinusoidale ) 
14. SR EN 60068-2-75:2008 Încercări de mediu. Partea 2-75: Încercări. Încercarea Eh: Impact, 

încercări la ciocan 
15. SR EN 60068-2-78:2013 Încercări de mediu. Partea 2-78: Încercări. Încercarea Cab: Căldură 

umedă continuă 
16. SR EN 60068-3-3:1994 Încercări de mediu. Partea 3-3: Ghid. Metode de încercări seismice 
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ale echipamentelor  
17. SR EN 60071-1:2006 

Modificat de SR EN  
60071-1:2006/A1:2010 

Coordonarea izolaţiei. Partea 1: Definiţii, principii şi reguli 

18. SR EN 60071-2:1999 Coordonarea izolaţiei. Partea 2: Ghid de aplicare 
19. SR EN 60282-1:2010 

Modificat de SR EN  
60282-1:2010/A1:2015 

Siguranţe fuzibile de înaltă tensiune. Partea 1: Siguranţe fuzibile 
limitatoare de curent 

20. SR EN 60721-1:2003 
Modificat de SR EN  
60721-1:2003/A2:2003 

Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 1: Agenţi de mediu şi 
gradele lor de severitate 

21. SR EN 60721-2-1:2014 Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 2-1: Condiţii de mediu 
prezente în natură. Temperatură şi umiditate 

22. SR EN 60721-2-2:2013 Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 2-2: Condiţii de mediu 
prezente în natură. Precipitaţii şi vânt  

23. SR EN 60721-2-3:2014 Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 2-3: Condiţii de mediu 
prezente în natură. Presiune atmosferică 

24. SR EN 60721-2-9:2014 Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 2-9: Condiţii de mediu 
prezente în natură. Date măsurate la impact şi vibraţii. Depozitare, 
transport şi utilizare 

25. SR EN 60721-3-0:1997 
 

Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 3: Clasificarea grupelor de 
agenţi de mediu şi gradele de severitate ale acestora. Introducere 

26. SR EN 60721-3-1:2004 
 

Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 3: Clasificarea grupelor de 
agenţi de mediu şi gradele de severitate ale acestora.Secţiunea 1: 
Depozitare 

27. SR EN 60721-3-2:2004 
 

Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 3: Clasificarea grupelor de 
agenţi de mediu şi gradele de severitate ale acestora. Secţiunea 2: 
Transport 

28. SR EN 60721-3-3:1997 
Modificat de SR EN 
60721-3-3:1997/A2:2004 

Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 3: Clasificarea grupelor de 
agenţi de mediu şi gradele de severitate ale acestora. Secţiunea 3: 
Utilizarea staţionară ( la post fix ) în spaţii protejate la intemperii 

29. SR EN 60721-3-4:1996 
Modificat de SR EN 
60721-3-4:1996/A1:2004 

Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 3: Clasificarea grupelor de 
agenţi de mediu şi gradele de severitate ale acestora. Secţiunea 4: 
Utilizarea staţionară ( la post fix ) în spaţii neprotejate la intemperii 

30. SR EN 62271-1:2009 
Modificat de SR EN  
62271-1:2009/A1:2012 

Aparataj de înaltă tensiune. Partea 1: Specificaţii comune 

31. HG 457/18.04.2003 (A) 
R în 15.06.2007 

Asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de 
joasă tensiune 

32. OG 20/18/08/2010 (A) 
R în 31.01.2012 

Stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară  a legislaţiei UE care 
armonizează condiţiile de comercializare a   produselor 

 
 
1.3. Condiţii de mediu şi de funcţionare 

a) Loc de montaj: exterior PTA / interior PTZ 
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b) Altitudinea maximă: 1000 m 
c) Temperatura mediului ambiant în timpul utilizării: -250C ÷ +400C  
d) Temperatura mediului ambiant medie în 24 h: +350C  
e) Temperatura de transport şi depozitare: -400C ÷ +500C  
f) Umiditatea relativă a aerului: 80% la 350C  
g) Radiaţia solară maximă: 1,11 kW/m2 
h) Grosimea stratului de chiciura (γ = 0,75 daN/dm3): 22 mm 
i) Presiunea maximă a vântului: 700 N/m2 
j) Zona climatică: N  
k) Zona seismică: ag = 0,2g m/s2, avg = 0,7ag m/s2, Tc = 0,7 s 
l) Nivelul de poluare: III  
m) Categoria de supratensiune: categoria III  
n) Medii electromagnetice: mediu înconjurător B  
o) Medii: lipsite de gaze, vapori, depuneri bune conducătoare de electricitate sau active chimic, fără 

           pericol de explozie 
 

1.4. Durata normală de funcţionare  
Elementele de înlocuire limitatoare de curent pentru siguranţe fuzibile de medie tensiune, de interior şi 
de exterior, se încadrează la codul de clasificare 2.1.16.5. din HG 2139/30.11.2004. Durata normală de 
funcţionare va fi de minim 15 ani. 

 
 

2. CONDIŢII CONSTRUCTIVE ŞI DE MONTAJ  
 
2.1. Tipuri constructive de elemente de înlocuire limitatoare de curent pentru siguranţe fuzibile 

de medie tensiune 
a) În funcţie de locul de montaj, elementele de înlocuire limitatoare de curent pentru siguranţe 

fuzibile de medie tensiune sunt de următoarele tipuri:  
• siguranţe de interior  
• siguranţe de exterior 

b) În funcţie de echipare, elementele de înlocuire limitatoare de curent pentru siguranţe fuzibile de 
medie tensiune sunt de următoarele tipuri: 
• siguranţe prevăzute cu dispozitiv indicator ( utilizate pentru socluri de interior, suporturi 

tripolare de exterior etc. ) 
• siguranţe prevăzute cu dispozitiv percutor ( utilizate în asociere cu separatoarele de sarcină 

pentru celulele de transformator etc. ) 
c) În funcţie de diametrul contactelor, elementele de înlocuire limitatoare de curent  pentru 

siguranţe fuzibile de medie tensiune sunt de următoarele tipuri: 
• cu diametrul de 45 mm ( utilizat în Europa ) 
• cu diametrul de 56 mm ( utilizat în România ) 

 
2.2. Clasificarea elementelor de înlocuire limitatoare de curent pentru siguranţe fuzibile de 

medie tensiune 
a) În funcţie de domeniul de utilizare, elementele de înlocuire limitatoare de curent pentru 

siguranţe fuzibile de medie tensiune fac parte din următoarele clase: 
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• siguranţe de utilizare generală ( utilizate pentru socluri de interior, suporturi tripolare de 
exterior etc. ) 

• siguranţe asociate altor aparate ( utilizate în asociere cu separatoarele de sarcină pentru 
celulele de transformator etc. ) 

• siguranţe cu rupere integrală 
 

2.3. Încadrarea în serii a elementelor de înlocuire limitatoare de curent pentru siguranţe 
fuzibile de medie tensiune  

a) În funcţie de tensiunea nominală a elementelor de înlocuire limitatoare de curent  pentru 
siguranţe fuzibile de medie tensiune, acestea fac parte din următoarele serii: 
• Seria I ( seria utilizată în România ) 
• Seria II  

b) În funcţie de curentul nominal al elementelor de înlocuire limitatoare de curent  pentru 
siguranţe fuzibile de medie tensiune, acestea fac parte din următoarele serii: 
• Seria R10 ( seria utilizată în România ) 
• Seria R20 ( valori utilizate doar în cazuri de excepţie ) 

  
2.4. Cerinţe constructive pentru elementele de înlocuire de medie tensiune 

a) Elementele de înlocuire limitatoare de curent pentru siguranţe fuzibile de medie tensiune vor 
îndeplini condiţiile unei serii omogene, definite în SR EN 60282-1:2010. 

b) Percutoarele cu care se echipează elementele de înlocuire, atunci când este cazul, vor fi 
percutoare de tip mediu, definite în SR EN 60282-1:2010. 

c) Poziţia de funcţionare va fi astfel încât axul elementului de înlocuire să fie situat în plan 
orizontal sau în plan vertical cu percutorul în jos. 

d) Elementele de înlocuire trebuie să fie etanşe, astfel încât să nu existe posibilitatea pătrunderii 
umidităţii din mediul ambiant.  
 

2.5. Materialele componente ale elementelor de înlocuire de medie tensiune 
În construcţia elementelor de înlocuire, conform documentaţiei de execuţie, pe lângă materialele 
standardizate, se utilizează : - tuburi din ceramică 

- suport din ceramică 
- nisip cuarţos 
- Argint fin Ag 999,6 

 
2.6. Forma, dimensiunile, masa  

a) Forma elementelor de înlocuire va fi tubulară. 
b) Dimensiunile elementelor de înlocuire: - lungimea va fi de 442 mm 

                                                                - diametrul contactului va fi 45 mm sau 56 mm în funcţie  
                                                                  de varianta constructivă  

c) Masa elementelor de înlocuire va fi precizată de către fabricant, dar nu va depăşi 4,5 kg. 
 
2.7. Condiţii privind protejarea elementelor de înlocuire de medie tensiune contra coroziunii 

a) Pentru zone poluate ( agresive ) protecţia anticorozivă se va stabili de către beneficiar şi va fi 
specificată în proiect. 



FDEE ELECTRICA 
DISTRIBUŢIE  

TRANSILVANIA NORD 

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ DTN-ST-15-074 

ELEMENTE DE ÎNLOCUIRE LIMITATOARE DE 
CURENT PENTRU SIGURANŢE FUZIBILE DE 

MEDIE TENSIUNE, DE INTERIOR ŞI DE 
EXTERIOR 

Ediţia: 2 Revizia: 0 

Număr Pagină:  
 7 / 12 

 
 

Elaborat :  
 FDEE Electrica Distribuţie Transilvania Nord 
Serviciu Strategie, Studii, Proiectare   
ing. M. Buda  

Data  avizării : 
Aviz CTE nr. 680/589/06.11.2015 

Data  intrării  în  vigoare : 
06.11.2015 

 
 

 

b) Reperele constitutive ale elementelor de înlocuire se vor proteja prin acoperiri de protecţie 
electrochimice cu nichel. 
Stratul de nichel va avea grosimea medie  de 20 µm şi aspect semilucios. 

 
2.8. Condiţii privind marcarea elementelor de înlocuire de medie tensiune 
Marcajul se face de aşa natură încât să nu poată fi acoperit prin asamblare. 
Marcarea trebuie să rămână lizibilă după încercările mecanice şi climatice. 
 
 
3. CONDIŢII  TEHNICE  DE  CALITATE 
 
3.1. Caracteristicile electrice ale elementelor de înlocuire de medie tensiune 
Caracteristicile electrice principale ale elementelor de înlocuire de medie tensiune sunt prezentate şi 
cerute în ANEXA 1. 

a) Tensiunea nominală: 7,2 kV; 12 kV; 24 kV 
b) Curentul nominal al elementului de înlocuire va fi în funcţie de puterea transformatorului trifazat 

de putere cu care este echipat postul de transformare şi de tensiunea nominală de funcţionare a 
reţelei de medie tensiune: 

Tabelul 1 
Nr. 
crt. 

Puterea 
transforma-
torului de 

putere 
[kVA] 

Tensiunea nominală de funcţionare a reţelei de medie tensiune [kV] 
20 10 6 

Curentul 
nominal al 
transforma-
torului de 
putere [A] 

Curentul 
nominal al 
elementului 
de înlocuire 

[A] 

Curentul 
nominal al 
transfor-

matorului de 
putere [A] 

Curentul 
nominal al 
elementului 
de înlocuire 

[A] 

Curentul 
nominal al 
transfor-

matorului de 
putere [A] 

Curentul 
nominal al 
elementului 
de înlocuire 

[A] 
1. 40 1,16 2,5 2,31 4 3,85 6,3 
2. 63 1,82 4 3,64 6,3 6,07 10 
3. 100 2,89 6,3 5,78 10 9,63 16 
4. 160 4,62 10 9,25 16 15,41 25 
5. 250 7,22 16 14,45 25 24,09 40 
6. 400 11,56 25 23,12 40 38,54 63 
7. 630 18,21 40 36,41 63 60,69 100 
8. 800 23,12 50 46,24 80 77,07 160 
9. 1000 28,9 63 57,8 100 96,34 160 

 
c) Curentul maxim de rupere nominal: 31,5 kA 
d) Curentul minim de rupere nominal:  4 x In ≤  ≤ 6 x In ( producătorul va specifica valoarea 

obligatoriu pentru siguranţe asociate şi opţional pentru siguranţe de utilizare generală ) 
e) Frecvenţa nominală: 50 Hz 
f) Limitele de încălzire: 75 °C 
g) Tensiunea tranzitorie de revenire nominală - valoarea normală a tensiunii de vârf: 12,4 kV; 20,6 

kV; 41 kV 
h) Supratensiunea maxim admisibilă de comutare: 23 kV; 38 kV; 75 kV 
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3.2. Caracteristicile elementelor de înlocuire de medie tensiune 
Următoarele caracteristici ale elementelor de înlocuire de medie tensiune vor fi precizate de către 
producător: 

a) Caracteristicile timp – curent - abaterile de la aceste caracteristici nu vor depăşi ± 20%. 
b) Caracteristicile amplitudinii curentului de rupere  
c) Caracteristicile I2t 

 
3.3. Caracteristicile percutorului elementului de înlocuire de medie tensiune 
Percutoarele elementelor de înlocuire vor avea forţa minimă de menţinere de 20 N. 
 
 
4. REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII 

 
4.1. Verificări de tip 
Încercările de tip se vor efectua conform standardelor nominalizate la punctul 1.2. 
Încercările de tip au ca scop verificarea condiţiilor tehnice prevăzute în standardele de firmă şi se 
efectuează: 

� asupra prototipului 
� la asimilarea în fabricaţie a produselor 
� ori de cîte ori se fac modificări constructive, de tehnologie de fabricaţie sau înlocuiri de 

materiale 
� dacă la încercările de lot se constată abateri repetate 
� la cererea specială a beneficiarului sau a organului CTC 
� periodic, din 10 în 10 ani 

Încercările de tip se vor efectua în succesiunea prezentată în tabelul 2. Dacă o singură condiţie tehnică 
nu este îndeplinită se iau măsuri pentru eliminarea cauzelor, iar verificările se repetă. 

 
4.2. Verificări de lot ( individuale ) 
Încercările de lot ( individuale ) se vor efectua conform standardelor nominalizate la punctul 1.2. 
Verificările de lot ( individuale ) cuprind verificările impuse de standardele în vigoare, aceste verificări 
efectuându-se asupra tuturor produselor aflate pe fluxul de fabricaţie şi în starea finală. 
Pentru fiecare produs se va emite un buletin de calitate de încercare şi verificare livrat odată cu 
produsul. 
Verificări de lot ( individuale ) se vor executa în succesiunea prezentată în tabelul 2. 
 
4.3. Metode de verificare 
Se aplică prevederile SR EN 60282-1:2010 cu următoarele precizări. 
4.3.1. Verificarea materialelor 
Verificarea  se  face  pe  baza  certificatelor  de  calitate  sau  a  buletinelor  de  analiză  ale materialelor 
specificate în documentaţia de execuţie. 
4.3.2. Verificarea formei şi dimensiunilor 
Forma se verifică vizual, iar dimensiunile de gabarit se verifică cu aparate uzuale de măsură.  
Încercarea se face pe 3 bucăţi. 
4.3.3. Verificarea la etanşare 
Încercarea se face pe 3 bucăţi. 
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4.3.4. Verificarea capacităţii de rupere 
Încercarea se face pe 3 bucăţi la I1, 3 bucăţi la I2 şi 2 bucăţi la I3. 
4.3.5. Verificarea TTR 
4.3.6. Verificarea supratensiunii de funcţionare 
Încercarea se face pe cele 6 elemente de înlocuire încercate la I1 şi I2. 
4.3.7. Verificarea caracteristicii de limitare 
Frecvenţa tensiunii de încercare va fi 50 Hz.  
Încercarea se face pe 2 bucăţi. 
4.3.8. Verificarea încălzirii 
Poziţia de încercare a elementelor de înlocuire este verticală cu percutorul în jos. 
Încercarea se face pe 1 bucată. 
4.3.9. Verificarea puterii disipate 
Se utilizează metoda voltampermetrului. Elementul de înlocuire este parcurs de un curent având 
intensitatea egală cu In.  
Încercarea se face pe 1 bucată. 
4.3.10.Verificarea rezistenţei electrice 
Măsurarea rezistenţei electrice se face cu o punte dublă, elementul de înlocuire fiind montat într-un 
dispozitiv care utilizează ca sistem de fixare contactele soclului.  
Valoarea rezistenţei electrice măsurate se corectează pentru temperatura de 20 0C, ţinând cont de 
variaţiile rezistenţei electrice în funcţie de temperatura mediului ambiant. 
Se consideră că rezistenţa electrică este corespunzătoare dacă valoarea corectată se încadrează cu 
toleranţa de ± 10 %  în valoarea dată în Anexa 1. 
Încercarea se face pe 5 bucăţi. 
4.3.11.Verificarea caracteristicii timp – curent 
Se verifică cinci puncte ale caracteristicii, corespunzătoare timpilor de prearc din zonele 0,01s ÷ 0,1s; 
0,1s ÷ 1s; 1s ÷ 10s; 10s ÷100s; 100s ÷ 1000s. 
Se verifică, pentru fiecare punct, câte două elemente de înlocuire. 
4.3.12.Verificarea masei nete 
Verificarea masei nete se face prin cântărire cu mijloace uzuale de cântărit. 
Încercarea se face pe 5 bucăţi. 
4.3.13.Verificarea percutorului 
Forţa percutorului se măsoară cu un dinamometru. 
Încercarea se face pe 5 bucăţi. 
4.3.14.Verificarea rezistenţei la frig 
Elementele de înlocuire, ambalate, trebuie să reziste timp de 2 ore la – 40 0C. 
Încercarea se face pe 3 bucăţi. 
4.3.15.Verificarea acoperirilor de protecţie 
Încercarea se face pe 1 bucată. 
4.3.16.Verificarea rezistenţei la zdruncinări 
Elementele de înlocuire, ambalate, trebuie să reziste la zdruncinări cu  parametri din  standard. Direcţia  
de încercare este pe verticală.   
Încercarea se face pe 3 bucăţi. 
4.3.17.Verificarea rezistenţei la vibraţii 
Se aplică metoda frecvenţelor fixe : 3 ; 10 ; 20 ; 50 Hz.  
Încercarea se face pe 3 bucăţi. 
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4.3.18.Verificarea marcării 
Verificarea marcării se face vizual.  
Verificarea se face pe 3 bucăţi. 

 
Tabelul 2 

Nr. 
crt. 

Denumirea verificării Metoda de 
verificare 

Categoria de încercare 
Tip Lot 

1. Verificarea materialelor 4.3.1. x - 
2. Verificarea formei şi dimensiuni 4.3.2. x x 
3. Verificarea la etanşare 4.3.3. x - 
4. Verificarea capacităţii de rupere 4.3.4. x - 
5. Verificarea TTR 4.3.5. x - 
6. Verificarea supratensiunii de funcţionare 4.3.6. x - 
7. Verificarea caracteristicii de limitare 4.3.7. x - 
8. Verificarea încălzirii 4.3.8. x - 
9. Verificarea puterii disipate 4.3.9. x - 

10. Verificarea rezistenţei electrice 4.3.10. x x 
11. Verificarea caracteristicii timp – curent 4.3.11. x - 
12. Verificarea masei nete 4.3.12. x - 
13. Verificarea percutorului 4.3.13. x - 
14. Verificarea rezistenţei la frig 4.3.14. x - 
15. Verificarea acoperirilor de protecţie 4.3.15. x - 
16. Verificarea rezistenţei la zdruncinări 4.3.16. x - 
17. Verificarea rezistenţei la vibraţii 4.3.17. x - 
18. Verificarea marcării 4.3.18. x x 

 
 
5. LIVRARE, MARCARE, AMBALARE, TRANSPORT, DEPOZITARE, DOCUMENTE 

DE ÎNSOŢIRE, INVENTAR DE LIVRARE, GARANŢII 
 

5.1. Livrare 
Elementele de înlocuire vor fi livrate ambalate individual. 
 
5.2. Marcare 
Marcarea produselor se face conform SR EN 60282-1:2010. 
Fiecare element de înlocuire va fi prevăzut cu un marcaj care va conţine: 

� Sigla producătorului 
� Tipul şi codul produsului 
� Numărul şi anul de fabricaţie 
� Caracteristicile electrice 
� Clasa  
� Tipul percutorului 
� Număr standard de firmă 
� Masa produsului 
� Marcajul de conformitate CE 
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5.3. Ambalare 
În vederea transportului şi depozitării, fiecare element de înlocuire se ambalează în cutie de carton. 
La transportul în lăzi a mai multor elemente de înlocuire, locul rămas liber, în cazul în care lăzile nu 
sunt pline, se completează cu material de umplere, care nu degajă substanţe corozive şi nu mucegăiesc. 
Produsele vor fi ambalate corespunzător pentru a rezista la solicitările mecanice şi de mediu ce pot 
apărea pe durata manipulării, transportului şi depozitării în incinte acoperite şi neîncălzite. 
Fiecare colet va fi inscripţionat corespunzător. 

 
5.4. Transport  
Transportul se va face cu orice mijloace de transport, care să nu permită deteriorarea produselor în  
timpul transportului. 

 
5.5. Depozitare 
Depozitarea se va face în locuri special amenajate care nu reţin apa sau în incinte lipsite de  agenţi 
corozivi. 
 
5.6. Documente de însoţire 
La livrare produsele vor fi însoţite de: 

a) Certificat de garanţie 
b) Certificat de conformitate CE 
c) Proces verbal de omologare / validare 
d) Declaraţii de conformitate pentru produs şi materialele principale componente 
e) Dosarul tehnic de conformitate compus din:  

� Descrierea generală a produsului  
� Instrucţiuni tehnice de montaj, exploatare şi mentenanţă 
� Desene de ansamblu, desene pentru subansamble  
� Lista standardelor ce se aplică integral sau parţial 
� Rapoarte de încercări de tip pentru  produse emise de către un laborator de încercări acreditat 

f) Buletine de încercări individuale 
Toate documentele de însoţire vor fi redactate în limba română. 
 
5.7. Inventar de livrare 
La livrare produsele vor fi însoţite de documentele prevăzute în cap. 5.6. 
  
NOTĂ:  
Produsele oferite vor respecta toate cerinţele şi condiţiile prevăzute în prezenta specificaţie tehnică, 
inclusiv în anexe. Semnarea specificaţiei tehnice certifică însuşirea şi respectarea de către ofertant a 
specificaţiei tehnice în integralitatea ei.  

Data                                                                                         Semnatura ofertantului 
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   ANEXA 1 
 

Elemente de înlocuire de medie tensiune, limitatoare de curent, de interior şi exterior, cu  
diametrul contactelor de 45 mm 

Caracteristici UM Curent  nominal   [A] 
2,5 4 6,3 10 16 25 31,5 40 50 63 80 100 160 

Tipul  elementului de înlocuire               
Tensiunea  nominală kV 7,2; 12; 24 
Curent maxim de rupere nominal kA 31,5 
Curent limitat la capacitatea de 
rupere 

kAmax              

Curent  minim  de rupere nominal A              
Rezistenţa  electrică  MΩ              
Puterea  disipată W              
Supratensiuni  de funcţionare kV              
Mod  de  etanşare -  
Lungimea mm 442 
Diametrul  contactelor mm 45 
Masa kg              

 
 

Elemente de înlocuire de medie tensiune, limitatoare de curent, de interior şi exterior, cu 
diametrul contactelor de 56 mm 

Caracteristici UM Curent  nominal   [A] 
2,5 4 6,3 10 16 25 31,5 40 50 63 80 100 160 

Tipul  elementului de înlocuire               
Tensiunea  nominală kV 7,2; 12; 24 
Curent maxim de rupere nominal kA 31,5 
Curent limitat la capacitatea de 
rupere 

kAmax              

Curent  minim  de rupere nominal A              
Rezistenţa  electrică  MΩ              
Puterea  disipată W              
Supratensiuni  de funcţionare kV              
Mod  de  etanşare -  
Lungimea mm 442 
Diametrul  contactelor mm 56 
Masa kg              

 
 

NOTĂ: Spaţiile libere se vor completa de către furnizor, iar valorile declarate vor fi susţinute cu 
buletine  de  încercări.  

ATENŢIE!  Nu se vor trece valori teoretice impuse de standard, ci cele obţinute prin probe. 
 Producătorul trebuie să prezinte pentru fiecare element, curbele obţinute în         

cursul  încercărilor de verificare a caracteristicilor timp - curent. 
 
         Data                                                                                         Semnatura ofertantului  


