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Nr. Crt.  DATE TEHNICE 

SOLICITATE 
DATE TEHNICE 
GARANTATE 

0 FABRICANT    

 CODUL PRODUSULUI   
1 CERINTE TEHNICE GENERALE    

1.1 Alimentare 230Vc.a. cu accumulator incorporat da/nu da  
1.2 Semnalizare scadere durata normală de 

funcționare a bateriei interne cu posibilitatea 
folosirii  pentru inca 6 luni 

da/nu da  

1.3 Senzori detectie : 

-senzori detectare curent de scurtcircuit(tor) 
R,S,T 
-senzor detectie a defectului homopolar(tor) 

 

Buc. 
Buc. 

 

3 
1 

 

1.4 Senzorii trebuie sa poata fi montati dupa 
finalizarea instalatiei (cablurile conectate la 

aparataj) 

da/nu da  

1.5 Unitate afisare semnalizare  

Montata pe celula 
Permite afisarea tipului de defect ( scurtcircuit si 

punere la pamant)si setarea parametrilor de curent 
homopolar si timp 

 

 
da/nu 

 

 
da 

 

1.6 Setare valoare corent homopolar 

 

A da  
20,40,60,80 

 

1.7 Setare durata impuls semnalizare in trepte ms da 
40÷160 

 

1.8 Setare timp afisare al defectului h Da 
1, 2, 6, 12 

 

1.9 Curent de semnalizare scurtcircuit A 400  
1.10 Conectarea senzorilor la unitatea de afisaj - Fibra potica  
1.11 Lampa semnalizare montata in exteriorul postului da/nu da  
1.12 Afisarea tipului de defect prin semnalizare locala 

Pe unitatea de afisaj 
da/nu da  

1.13 Posibilitatea de resetare manuala a semnalizarii 
Resetare automata la reaparitia alimentarii230Vca 

da/nu 
da/nu 

da 
da 

 

1.14 Pentru canectare in sistemul SCADA  
Semnalizare defect cu contact liber de potential 

Borne resetare de la distanta 

 
da/nu 

da/nu 

 
da 

da 

 

1.15 Functie test locala si de la distanta prin borne 

separate 

da/nu da  

1.16 Dimensiuni unitate afisaj mm ~100/45  

FDFEE 
Transilvania 

Nord 

FISE TEHNICĂ ETN-FT-15-004 

Indicator trecere curent de defect LES 
MT 
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1.17 Greutate  kg Se va specifica  
2 DOCUMENTAŢIA TEHNICĂ ANEXATĂ 

OFERTEI        
   

2.1 Descriere detaliata a echipamentului Da/nu da  
2.2 Lista cu  piese de schimb şi  scule speciale de 

întreţinere recomandate 

da/nu da  

2.3 Lista încercărilor de tip şi individuale da/nu da  
2.4 Desene, prospecte, manual de întreţinere şi  

operare  in   limba  romana   

da/nu da  

2.5 Certificat de probe pentru testele de tip da/nu da  
2.6 Listă de referinţe da/nu da  

 

Data                                                                                Semnătura si stampila furnizor 

 

 


