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CERINŢE TEHNICE COMUNE 

1. Condiţii generale 

1.1. Obiect și domeniu de aplicare 
Specificaţia tehnică stabileşte condiţiile tehnice și constructive pe care trebuie să le îndeplinească 

separatorul de sarcina de medie tensiune, cu mediul de izolare în SF6, telecomandabil.  
Separatorul de sarcina de medie tensiune, cu mediul de izolare în SF6, capsulat, telecomandabil, este 

utilizat în RED M.T., cu frecvenţa nominală de 50 Hz, pentru întreruperea curenţilor de sarcină și secționarea 
reţelei, prin telecomanda de la dispecer, în vederea izolării părții defecte de reţea şi realimentării 
consumatorilor. 

1.2. Condiţii de mediu şi de funcţionare 
a) Loc de montaj: exterior. 
b) Altitudinea maximă faţă de nivelul mării: 1000 m  

În cazul montării la altitudine mai mare de 1000 m, se va preciza altitudinea de funcţionare în PTE/CS. 
c) Zona climatică (conf. SR EN 60721-2-1:2014): temperată  
d) Media valorilor anuale extreme ale temperaturii (conf. SR EN 60721-2-1:2014): -20°C / +40°C 
e) Valori extreme absolute ale temperaturii (conf. SR EN 60721-2-1:2014): -30°C / +50°C  
f) Radiaţia solară maximă (conf. SR EN IEC 60721-2-4:2019): 1180 W/m2  
g) Media valorilor anuale ale umidităţii (conf. SR EN 60721-2-1:2014): 30 g/m3 
h) Umiditatea maximă absolută (conf. SR EN 60721-2-1:2014): 35 g/m3  
i) Umiditatea relativă a aerului: 100% 
j) Presiunea dinamică de referinţă a vântului (conf. SR EN 1991-1-4:2006): qb=0,7 kPa  
k) Viteza de referinţă a vântului: 34 m/s 
l) Grosimea stratului de chiciura (γ = 0,75 daN/dm3): 22 mm 
m) Nivelul de poluare (SR EN 60071-2:2018): II, III sau IV, conform cerințelor din PTE/CS  
n) Solicitarea la seism (conf. P 100-1/2013): ag = 0,4g m/s2, Tc = 1,6 s, avg = 0,7ag m/s2 
o) Zona cronokeraunică: A  
p) Clasa de corozivitate (conf. SR EN ISO 12944-2:2018 şi SR EN ISO 9223:2012): C2, C3  

Cerinţele suplimentare specifice, în cazul funcţionării separatoarelor de sarcina de medie tensiune, cu 
mediul de izolare în SF6, telecomandabile,  în alte condiţii (precizate în PTE/CS) decât cele definite în SR EN 
62271-103:2012 (de exemplu la altitudini mai mari de 1000 m), vor face obiectul unui acord între OD și 
producător.  

1.3. Durata de funcționare  
 Durata de funcționare va fi de 15 ani. 

2. Standarde şi reglementări de referinţă 
Separatorul de sarcina de medie tensiune, cu mediul de izolare în SF6, telecomandabil trebuie să 

satisfacă cerinţele următoarelor standarde şi reglementări. 

2.1. Standarde de management al calităţii, mediului și sănătăţii şi securităţii în muncă 
Separatoarele de sarcina de medie tensiune, cu mediul de izolare în SF6, telecomandabile trebuie să 

fie fabricate în condiţiile unui sistem de management integrat al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii 
ocupaţionale, certificat după următoarele standarde: 

- SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calităţii. Cerinţe 
- SR EN ISO 14001:2015 – Sisteme de management de mediu. Cerinţe cu ghid de utilizare 
- SR ISO 45001:2018 – Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii în muncă. Cerinţe și 

îndrumări pentru utilizare 
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2.2. Standarde de produs 
Caracteristicele constructive, tehnice și funcţionale ale separatoarelor de sarcina de medie tensiune, 

cu mediul de izolare în SF6, telecomandabile trebuie să fie conform cerințelor standardelor de produs: 
- SR EN 62271-1:2018 - Aparataj de înaltă tensiune. Partea 1: Specificații comune pentru aparataj 

de curent alternativ 
- SR EN 62271-102:2003 Modificat de SR EN 62271-102:2003/A1:2012 Modificat de SR EN 62271-

102:2003/A2:2013 Modificat de SR EN 62271-102:2003/AC:2014 - Aparataj de înaltă tensiune. 
Partea 102: Separatoare şi separatoare de legare la pământ de înaltă tensiune şi curent alternativ 

- SR EN 62271-103:2012 Aparataj de înaltă tensiune. Partea 103: întreruptoare mecanice de sarcină 
pentru tensiuni nominale mai mari de 1kV şi mai mici sau egale cu 52kV 

- SR EN 62271-200:2012, modificat de SR EN 62271-200:2012/AC:2015 - Aparataj de înaltă 
tensiune. Partea 200: Aparataj în carcasă metalică pentru curent alternativ şi tensiuni nominale 
peste 1 kV şi până la 52 kV inclusiv 

- SR EN 62271-4:2014 - Aparataj de înaltă tensiune. Partea 4: Proceduri privind utilizarea 
hexafluorurii de sulf (SF6) şi a amestecurilor care conțin SF6 

2.3. Standarde şi reglementări generale 
- SR CEI 60050 cod capitol care se referă la produs Vocabular Electrotehnic Internaţional. Capitolul 

nr. capitol care se referă la produs: Denumire capitol care se referă la produs 
- SR ISO 3864-2:2017 Simboluri grafice. Culori și semne de securitate. Partea 2: principii de 

proiectare pentru etichetarea de securitate a produselor 
- SR EN 13501-1+A1:2010 Modificat de SR EN 13501-1:2003+A1:2010 /C91:2014 Clasificare la foc 

a produselor și elementelor de construcţie Partea 1: Clasificare folosind rezultatele încercărilor de 
reacție la foc 

- SR EN 60695-1-10:2017 Încercări privind riscurile de foc. Partea 1-10: Ghid pentru evaluarea 
riscurilor de foc ale produselor electrotehnice. Ghid general  

- SR EN 60695-1-11:2016 Încercări privind riscurile de foc. Partea 1-11: Ghid pentru evaluarea 
riscurilor de foc ale produselor electrotehnice. Evaluarea riscurilor de foc  

- SR EN 60721-1:2003 Modificat de SR EN 60721-1:2003/A2:2003 Clasificarea condiţiilor de mediu. 
Partea 1: Agenți de mediu şi gradele lor de severitate 

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

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

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

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

- SR EN 60721-1:2003 Modificat de SR EN 60721-1:2003/A2:2003 Clasificarea condiţiilor de mediu. 
Partea 1: Agenți de mediu şi gradele lor de severitate 

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

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

- 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 

- SR EN 60721-3-1:2018 Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 3: Clasificarea grupelor de agenţi 
de mediu şi gradele de severitate ale acestora. Secțiunea 1: Depozitare 

- SR EN 60721-3-2:2018 Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 3: Clasificarea grupelor de agenţi 
de mediu şi gradele de severitate ale acestora. Secțiunea 2: Transport 

- 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 staționară (la post fix) în spaţii protejate la intemperii 

- 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 staționară (la post fix) în spatii neprotejate la intemperii 
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- SR EN IEC 60721-2-4:2019 Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 2-4: Condiţii de mediu 
prezente în natură. Radiație solară şi temperatură 

- SR HD 478.2.5 S1:2002 Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 2: Condiţii de mediu prezente în 
natură. Praf, nisip, ceață salină 

- SR HD 478.2.6 S1:2002 Clasificarea condiţiilor de mediu. Partea 2: Condiţii de mediu prezente în 
natură. Vibraţii şi şocuri seismice 

- STAS 2612-87 Protecţia împotriva electrocutărilor. Limite admise 
- HG 409/08.06.2016 Stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor 

electrice de joasă tensiune  
- OG 20/18/08/2010 (A) R în 31.01.2012, modificată de LEGEA nr. 50 din 19 martie 2015 și Legea 

55 din 24 martie 2015 Stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei UE care 
armonizează condiţiile de comercializare a produselor 

- HG 2139/30.11.2004 Catalog privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor 
fixe 

- SR EN 60071-1:2006 Modificat de SR EN 60071-1:2006/A1:2010 Coordonarea izolaţiei. Partea 1: 
Definiţii, principii şi reguli 

- SR EN 60137:2018 Modificat de SR EN 60137:2018/AC:2018 Treceri izolate pentru tensiuni 
alternative mai mari de 1000V 

- SR EN 60664-1:2008 Coordonarea izolaţiei echipamentelor în reţelele de joasă tensiune. Partea 1: 
Principii, prescripții şi încercări 

- SR EN 61140:2016 Protecţia împotriva şocurilor electrice. Aspecte comune în instalaţii şi 
echipamente electrice 

- SR EN 60529:1995 Modificat de SR EN 60529:1995/A1:2003 Modificat de SR EN 
60529:1995/A2:2015 Modificat de SR EN 60529:1995/AC:2017 Grade de protecţie asigurate prin 
carcase (Cod IP) 

- SR EN 62262:2004 Grade de protecţie asigurate prin carcasele echipamentelor electrice împotriva 
impacturilor mecanice din exterior (Cod IK) 

- SR EN 60068-1:2015 Încercări de mediu. Partea 1: Generalităţi şi ghid 
- SR EN 60068-2-1:2007 Încercări de mediu. Partea 2-1: Încercări. Încercarea A: Frig 
- SR EN 60068-2-14:2010 Încercări de mediu. Partea 2-14: Încercări. Încercarea N: Variaţii de 

temperatură 
- SR EN 60068-2-17:2001 Încercări de mediu. Partea 2-17: Încercări. Încercarea Q: Etanşeitate 
- SR EN 60068-2-18:2017 Încercări de mediu. Partea 2-18: Încercări R și ghid: Apă 
- SR EN 60068-2-2:2008 Încercări de mediu. Partea 2-2: Încercări. Încercarea B: Căldură uscată 
- SR EN 60068-2-27:2009 Încercări de mediu. Partea 2-27: Încercări. Încercarea Ea și ghid: Şocuri 
- SR EN 60068-2-30:2006 Încercări de mediu. Partea 2-30: Încercări. Încercarea Db: Căldură umedă 

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

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

(sinusoidale) 
- SR EN 60068-2-75:2015 Încercări de mediu. Partea 2-75: Încercări. Încercarea Eh: Impact, 

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

umedă continuă 
- SR EN 60068-3-3:1994 Încercări de mediu. Partea 3-3: Ghid. Metode de încercări seismice ale 

echipamentelor  
- SR EN 60099-4:2015 - Descărcătoare. Partea 4: Descărcătoare cu oxid metalic fără eclator pentru 

rețele de c. a. 
- SR EN 60060-1:2011 - Tehnici de încercare la înalta tensiune. Partea 1: Definiţii generale și 

prescripții referitoare la încercări 
- SR EN 60060-2:2011 - Tehnici de încercare la înalta tensiune. Partea 2: Sisteme de măsurare 
- SR EN 1993-1-8:2006/NB:2008 - Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-8: 

Proiectarea îmbinărilor. Anexa Naționala 
- SR EN 1993-1-1:2006/NA:20016 - Eurocod 3: Proiectarea structurilor din otel. Partea 1-1: Reguli 

generale și reguli pentru clădiri. Anexa Națională 
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- SR EN 10025-1:2005 - Produse laminate la cald din oteluri pentru construcții. Partea 1: Condiţii 
tehnice generale de livrare 

- SR EN 10025-2:2004 - Produse laminate la cald din oteluri de construcții. Partea 2: Condiţii tehnice 
de livrare pentru oteluri de construcții nealiate 

- SR EN ISO 1461:2009 - Acoperiri termice de zinc pe piese fabricate din fonta și otel. Specificații și 
metode de încercare 

- SR EN ISO 2082:2009 - Acoperiri metalice și alte acoperiri anorganice. Acoperiri electrochimice de 
cadmiu cu tratament suplimentar, pe fonta sau otel  

- STAS 11111-86 - Abateri limita pentru dimensiuni fără indicații de toleranta ale pieselor obţinute 
prin taiere, îndoire sau ambutisare 

- SR EN 22768-1:1995 - Toleranţe generale. Partea 1: Toleranţe pentru dimensiuni liniare și 
unghiulare fără indicarea Toleranţelor individuale 

- SR EN 22768-2:1995 - Toleranţe generale. Partea 2: Toleranţe geometrice pentru elemente fără 
indicarea Toleranţelor individuale 

- SR EN 10163-3:2005 - Condiţii de livrare privind starea suprafeţei tablelor, platbenzilor și profilelor 
de otel laminate la cald. Partea 3: Profile 

3. Condiţii şi caracteristici constructive 

3.1. Tipul constructiv 
Separatorul de sarcina de medie tensiune va fi în construcţie închisă în carcasă metalică de protecţie 

(aparatele şi circuitele electrice fiind instalate în interiorul carcasei), cu mediul de izolare în SF6, 
telecomandabil. 

3.2. Varianta constructivă 
Separatorul de sarcina va fi în următoarele variante constructive: 

a) Separator de sarcina cu două poziții ”închis – deschis”, fără cuțite de legare la pământ (Anexa 1) 
b) Separator de sarcina cu trei poziții ”închis – deschis – legat la pământ”, cu cuțite de legare la pământ, 

cu interblocaj (Anexa 2) 

3.3. Condiţii constructive 
Pentru a asigura operarea corectă şi realizarea funcțiilor pentru care este utilizat, separatorul de 

sarcină telecomandabil va fi însoțit de alte aparate/echipamente ce vor face parte dintr-un ansamblu denumit 
“Ansamblu separator de sarcina telecomandabil”. Toate componentele ansamblului vor fi montate pe același 
stâlp. 

3.4. Părţi componente ale ansamblului separator de sarcină telecomandabil 
Ansamblul separator de sarcină telecomandabil va fi compus din următoarele subansamble: 

a) Separator de sarcina propriu-zis, de exterior, capsulat, cu izolaţie in SF6, integrabil in SCADA, 24kV, 
630A 

b) Transformatoare de curent 24kV, 400/1 A (înglobate în anvelopa separatorului) – 3 bucăți 
c) Tija de acționare locală manuală – 1 bucată / 2 bucăţi 
d) Transformator de tensiune bifazic 20/0,1kV, 300VA (pentru alimentarea circuitelor de acționare, a 

modulelor SCADA şi a celor de comunicație) – 1 bucată 
e) Dulap de comandă în care se găsesc elementele de interfațare pentru acționarea separatorului, 

elemente de comanda/control (butoane, chei, etc.) pentru comandă locală şi interblocare, sursă de 
alimentare a motorului de acționare şi a echipamentelor de telecomandă (redresor, baterie, etc.), 
dispozitivul de detectare curenți de defect, șir de cleme cu contacte libere de potenţial (semnalizări, 
măsuri și comenzi) pentru integrarea ansamblului în sistemul de teleconducere. Dimensiunile dulapului 
vor permite montarea în interior a unui echipament de achiziție date, de tip RTU şi de comunicație. 
Dulapul va fi o construcţie metalică cu grad de protecţie IP 65, cuprinzând subansamblurile electrice, 
electronice, de telecomunicație și software, necesare telecomenzii şi telesupravegherii separatorului 
de sarcină. Dulapul va fi conectat la separatorul de sarcină prin cablu.  

f) Descărcătoare cu oxizi metalici în carcasă din material compozit 24 kV – 6 bucăți 
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g) Dispozitive antipasăre – 6 bucăți 
h) Cabluri de alimentare dulap c. c. și de comandă-control, inclusiv tubul şi brățările de prindere pe stâlp, 

conectori  
i) Kit de instalare pe stâlp a tuturor elementelor componente ale ansamblului 

3.5. Simbolizare 
Simbolizarea separatorului de sarcină de medie tensiune, cu mediul de izolare în SF6, telecomandabil 

se realizează printr-un grup de litere şi cifre. 
 
EXEMPLU: STC(P) SF6 24kV, 630A – SC 15014 

- STC - Separator Telecomandat Capsulat  
- P - cu  cuţite de Punere la pământ 
- 24kV - tensiunea nominală 
- 630A - curent nominal  
- SF6 - izolaţie în SF6 
- SC 15014 - cu kit de montare pe stâlp tip SC 15014 

3.6. Mediul de izolaţie a echipamentului de comutație  
Mediul de izolaţie a separatorului de sarcină (mediul de stingere a arcului electric) va fi hexafluorura 

de sulf (SF6). 

3.7. Tipul compartimentului de umplere cu gaz 
Compartimentul de umplere cu gaz va fi de tipul sistem de presiune închis, etanş. 

3.8. Tipul mecanismului şi modul de acționare a echipamentului de comutație 
a) Separatorul de sarcină va fi prevăzut cu două tipuri de mecanisme de acţionare: 

- mecanism de acționare mecanică cu resort pentru operare locală manuală  
- motor electric de armare pentru operare de la distanţă prin telecomandă  

b) Operarea separatorului de sarcină se va putea face numai secvențial (fiecare poziție independent).  
c) Oricare tip de separator de sarcină trebuie să asigure următoarele moduri de acționare a cuțitelor 

principale în pozițiile închis sau deschis: 
- Local, acționând mecanismul: - manual, de la baza stâlpului, prin intermediul tijei de acţionare 

                                           - electric, din dulapul de comandă                
- De la distanță, acționând mecanismul motorizat prin intermediul contactelor auxiliare.  

d) Oricare tip de separator de sarcină trebuie să asigure următorul mod de blocare a cuțitelor principale 
în poziția deschis: - blocare mecanică, la baza stâlpului. 

e) Pentru separatorul de sarcină cu cuțite de legare la pământ (CLP), acționarea cuțitelor de legare la 
pământ în pozițiile închis sau deschis se va putea face numai local acționând mecanismul manual, de 
la baza stâlpului, prin intermediul unei tije de acţionare. 

3.9. Cerinţe speciale 
Separatorul de sarcină cu trei poziții va fi prevăzut cu motor de acționare şi cu bloc de contacte 

auxiliare de comandă şi de semnalizare, necesare pentru integrarea în SCADA. 

3.10. Compartimentul echipamentului de comutație 
Compartimentul echipamentului de comutație va fi constituit dintr-o cuvă metalică din oţel inox, 

sudată, fără garnituri, etanșe. 
Compartimentul echipamentului de comutație va fi umplut cu hexafluorura de sulf (SF6). 
În partea inferioară a compartimentului vor fi prevăzuți izolatori de trecere, fixaţi pe cuvă, pentru 

racordarea cablurilor de medie tensiune. 



SDEE Muntenia Nord 
SDEE Transilvania Sud 
SDEE Transilvania Nord  

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ UNIFICATĂ ST 140 
SEPARATOR DE SARCINA DE EXTERIOR, 

CAPSULAT, CU IZOLAŢIE IN SF6, 
TELECOMANDABIL 

Ediția: 2019 Revizia: 0 
Pagina: 9/22 

 

Elaborat:   
SDEE Muntenia Nord - DISR 
SDEE Transilvania Sud - DISR 
SDEE Transilvania Nord - DISR 

Avizare: 
Aviz CTEA, SDEE MN 652/12.12.2019 
Aviz CTE, SDEE TS 739P/18.12.2019 
Aviz CTE, SDEE TN 665/524/20.12.1019 

Intrare în vigoare: 
23.12.2019 

 

3.11.  Forma, dimensiunile, masa 
a) Forma, dimensiunile şi masa separatoarelor de sarcină vor fi conform standardelor de produs ale 

fabricantului şi vor fi precizate de către fabricant. 
b) În situația în care nu sunt impuse de beneficiar, distanțele de montaj vor fi precizate de către 

producător. 

3.12. Accesorii  

3.12.1. Accesorii standard 

a) Suport lacăt pentru cuțitele principale 
b) Suport lacăt pentru cuțitele de punere la pământ (la cele cu trei poziții) 
c) Mânere de acționare de la sol 
d) Suport montare transformator de alimentare 

3.12.2. Accesorii opționale 

a) Presostat pentru presiunea gazului SF6 

4. Condiţii şi caracteristici tehnice  

4.1. Caracteristici electrice 

4.1.1. Valorile nominale ale mărimilor electrice caracteristice pentru circuitul principal 

Separatoarele de sarcină se vor încadra în gama I, seria I de tensiuni nominale. 
Separatoarele de sarcină se vor încadra în seria R 10 de curenți nominali. 

a) Valoarea nominală a tensiunii circuitului principal: 24 kV 
b) Valoarea tensiunii reţelei electrice (tensiunii de utilizare): 6 kV; 10 kV; 20 kV 
c) Numărul de faze: 3 
d) Valoarea nominală a frecvenței tensiunii de alimentare: 50 Hz 
e) Valoarea nominală a curentului în serviciu continuu: 630 A  

4.1.2. Nivelul de izolaţie 

a) Valoarea tensiunii nominale maxime de funcţionare: 24 kV 
b) Valoarea tensiunii nominale de ţinere pentru încercarea de scurtă durată cu tensiunea aplicată de 

frecvenţă industrială: 50 kVef  
c) Valoarea tensiunii nominale de ţinere la impuls de tensiune de trăsnet, undă plină sau tăiată 1,2/50 

µs: 125 kVvârf  

4.1.3. Caracteristicile de scurtcircuit ale circuitului principal 

a) Curentul nominal de scurtcircuit de scurtă durată admisibil Ik: 16 kA  
b) Curentul nominal de scurtcircuit de vârf admisibil Ip: 40 kA  
c) Timpul nominal de scurtcircuit pentru scurtcircuitul de scurtă durată tk: 1 s   

4.1.4. Caracteristicile de scurtcircuit ale circuitului de legare la pământ 

Caracteristicile de scurtcircuit ale circuitului de legare la pământ, respectiv: curentul nominal de 
scurtcircuit de scurtă durată admisibil Ike, curentul nominal de scurtcircuit de vârf admisibil Ipe şi timpul nominal 
de scurtcircuit pentru scurtcircuitul de scurtă durată tke, vor fi egale cu caracteristicile de scurtcircuit ale 
circuitului principal. 

4.1.5. Alimentarea dispozitivelor de închidere/deschidere şi a circuitelor auxiliare şi de comandă 

a) Natura curentului de alimentare: curent alternativ trifazat  
b) Frecvenţa tensiunii de alimentare: 50 Hz 
c) Tensiunea nominală de alimentare Ua: 230 / 400 V   
d) Toleranţa relativă a tensiunii de alimentare: ± 10% 
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4.1.6. Capacitatea nominală de închidere în scurtcircuit  

Valoarea capacității nominale de închidere în scurtcircuit a separatorului de sarcină cu CLP trebuie să  
fie egală cu valoarea curentului de scurtcircuit de vârf admisibil. 

4.2. Caracteristici tehnice  

4.2.1. Nivelul de umplere cu SF6 a compartimentului echipamentului de comutație 

Producătorul separatorului de sarcină va specifica presiunea nominală de izolaţie şi manevră (în  
kPa), la temperatura exterioară de 20 °C, la care a fost umplut cu SF6 compartimentul echipamentului de 
comutație, înainte de punerea în funcțiune a echipamentului. 

Producătorul va specifica de asemenea nivelul presiunii minime funcţionale de izolaţie şi manevră (în 
kPa) în compartimentul umplut cu SF6, la temperatura exterioară de 20 °C, în timpul funcţionării 
echipamentului.  

4.2.2. Anduranța mecanică a separatorului de sarcină  

Separatorul de sarcină va face parte minim din clasa de anduranță mecanică M1 şi va avea capacitatea 
de a realiza un număr minim de 1000 de cicluri de manevre mecanice, în condiţiile de mentenanţă specificate 
de producător. 

4.2.3. Anduranța electrică a separatorului de sarcină  

Separatorul de sarcină cu capacitate de ţinere la scurtcircuit va face parte minim din clasa de 
anduranță electrică E2 şi vor avea capacitatea de a realiza un număr minim de 5 manevre de închidere pe 
scurtcircuit. 

4.2.4. Cerinţe de siguranţă în alimentarea dispozitivelor de închidere/deschidere  

În cazul apariției căderilor de tensiune sau a întreruperii alimentării, dispozitivele de 
închidere/deschidere a echipamentului de comutație trebuie să satisfacă următoarele cerinţe: 

- nu trebuie să apară perturbaţii în funcţionare 
- nu trebuie să apară nicio semnalizare sau alarmă false 
- toate operațiile în curs trebuie să fie finalizate 

4.2.5. Condiţii de temperatură de funcţionare şi încălzire 

a) Limitele de temperatură şi încălzire pentru sistemul de izolaţie electrică: 
- Temperatura maximă admisă (la temperatura ambiantă maximă de +40°C): +155°C 
- Limitele de încălzire în regim de funcţionare continuu şi în condiţii normale de temperatură 

ambiantă (maxim +40°C): +100°C 
b) Limitele de temperatură şi încălzire pentru părţile conductoare ale echipamentelor: 

- Temperatura maximă admisă (la temperatura ambiantă maximă de +40°C): +115°C 
- Limitele de încălzire în regim de funcţionare continuu şi în condiţii normale de temperatură 

ambiantă (maxim +40°C): +75°C 
c) Limitele de temperatură şi încălzire pentru părţile accesibile ce pot fi atinse în regim normal de 

funcţionare: 
- Temperatura maximă admisă (la temperatura ambiantă maximă de +40°C): +70°C 
- Limitele de încălzire în regim de funcţionare continuu şi în condiţii normale de temperatură  
- ambiantă (maxim +40°C): +30°C 

4.2.6. Condiţii de compatibilitate electromagnetică 

Celulele modulare de linie trebuie să fie elemente pasive în ceea ce priveşte emisia şi imunitatea la 
perturbaţiile electromagnetice. 

4.2.7. Condiţii privind rezistenţa la seism  

 Verificarea rezistenţei la seism se face cu separatorul complet echipat, montat şi fixat în condiţii 
similare cu cele de exploatare. 
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Separatoarele de sarcină de medie tensiune, cu mediul de izolare în SF6, telecomandabile vor fi 
dimensionate pentru funcționarea într-o zonă seismică caracterizată prin următoarele solicitări la nivelul solului 
(conform P 100-1/2013): 

- valoarea de vârf a accelerației pentru componenta orizontală a mișcării terenului ag: 0,4g m/s2 
(unde g = 9,81 m/s2) 

- valoarea de vârf a accelerației pentru componenta verticală a mișcării terenului avg: 0,7ag m/s2 
- perioada de control (colţ) a spectrului de răspuns elastic pentru componenta orizontală a 

accelerației terenului Tc: 1,6 s 
Verificarea rezistenţei la seism se face cu separatorul complet echipat, montat și fixat în condiţii 

similare cu cele de exploatare. 

4.2.8. Condiţii de funcţionare privind securitatea, sănătatea şi calitatea vieții 

a) Separatoarele de sarcină de medie tensiune, cu mediul de izolare în SF6, telecomandabile vor fi 
realizate astfel încât să asigure securitatea operatorilor și personalului de întreţinere, în special în 
următoarele privinţe: 
- accesul la părţile aflate la temperaturi ridicate 
- accesul la părţile sub tensiune 
- accesul la părţile mobile 
- accesul pentru întreţinere acolo unde este necesară 
- prevederile pentru ridicare și manipulare 
- lucru la înălţime 

b) Separatoarele de sarcină de medie tensiune, cu mediul de izolare în SF6, telecomandabile vor asigura 
următoarele grade de protecţie IP pentru protecția persoanelor împotriva accesului la părţile 
periculoase (conform SR EN 60529:1995): 
- pentru separatorul de sarcină IP 67  
- pentru dulapul de acționare IP 65 

c) Accesul la separatoarele de sarcină de medie tensiune, cu mediul de izolare în SF6, telecomandabile  
este permis numai când acesta este scos de sub tensiune. 

5. Încercări şi verificări  
Separatoarele de sarcină de medie tensiune, cu mediul de izolare în SF6, telecomandabile care fac 

obiectul prezentei specificații tehnice se supun încercărilor şi verificărilor cuprinse în SR EN 62271-103-2012, 
SR EN 62271-1-2018 . 

Rapoartele de încercări/verificări de tip vor fi eliberate de laboratoare independente (neutre) acreditate 
EA (sau de un organism care a aderat la acordul EA), în conformitate cu standardele în vigoare, menţionate 
ca standarde de referinţă în această specificaţie tehnică. 

Buletinele de încercări/verificări individuale vor fi eliberate de laboratoare independente sau ale 
producătorului, acreditate EA (sau de un organism care a aderat la acordul EA), în conformitate cu standardele 
în vigoare, menţionate ca standarde de referinţă în această specificaţie tehnică. 

5.1. Încercări şi verificări de tip 
Încercările și verificările de tip au ca scop verificarea condiţiilor tehnice prevăzute în standardele de 

fabricaţie şi se efectuează la asimilarea în fabricaţie a produselor, ori de câte ori se fac modificări constructive, 
de tehnologie de fabricaţie sau înlocuiri de materiale.  

Se vor efectua următoarele încercări şi verificări de tip, cuprinse în SR EN 62271-103-2012: 
a) Teste pentru verificarea nivelului de izolaţie a echipamentului (rigiditate dielectrică) 
b) Teste de încălzire şi măsurarea rezistenţei circuitelor active 
c) Încercări la curentul de scurtcircuit de scurtă durată admisibil şi la curentul de scurtcircuit de vârf 

admisibil 
d) Încercări de verificare a capacității de închidere şi a capacității de rupere a echipamentului de 

comutație 
e) Încercări de verificare a funcţionării corespunzătoare şi a anduranței mecanice  
f) Teste pentru verificarea gradului de protecţie IP 
g) Teste pentru verificarea funcţionării circuitelor auxiliare şi de comandă 
h) Teste pentru verificarea echipamentelor la impact mecanic 



SDEE Muntenia Nord 
SDEE Transilvania Sud 
SDEE Transilvania Nord  

SPECIFICAŢIE TEHNICĂ UNIFICATĂ ST 140 
SEPARATOR DE SARCINA DE EXTERIOR, 

CAPSULAT, CU IZOLAŢIE IN SF6, 
TELECOMANDABIL 

Ediția: 2019 Revizia: 0 
Pagina: 12/22 

 

Elaborat:   
SDEE Muntenia Nord - DISR 
SDEE Transilvania Sud - DISR 
SDEE Transilvania Nord - DISR 

Avizare: 
Aviz CTEA, SDEE MN 652/12.12.2019 
Aviz CTE, SDEE TS 739P/18.12.2019 
Aviz CTE, SDEE TN 665/524/20.12.1019 

Intrare în vigoare: 
23.12.2019 

 

i) Teste pentru verificarea protecției persoanelor împotriva efectelor electrice periculoase 
j) Teste pentru verificarea rezistenţei mecanice a compartimentului de umplere cu gaz 
k) Teste de etanşeitate a compartimentelor umplute cu gaz 
l) Teste pentru compatibilitate electromagnetică 
m) Teste privind verificarea protecției echipamentelor la acțiunea factorilor de mediu 
n) Teste pentru evaluarea izolării prin măsurarea descărcărilor parţiale 

5.2. Încercări şi verificări individuale 
 Se vor efectua următoarele încercări şi verificări individuale, cuprinse în SR EN 62271-103-2012: 

a) Încercări dielectrice ale circuitului principal 
b) Încercările circuitelor auxiliare şi de comandă 
c) Măsurarea rezistenţei circuitului principal 
d) Încercarea de etanşeitate 
e) Controlul vizual şi al modelului 
f) Măsurarea descărcărilor parţiale 
g) Încercările funcţionării mecanice 
h) Verificarea presiunii compartimentului de umplere cu gaz 
i) Încercările dispozitivelor auxiliare electrice, pneumatice şi hidraulice 
j) Încercări după montarea la locul de montaj 

6.  Marcare/Inscripţionare 
Toate marcajele/inscripțiile trebuie să fie lizibile şi durabile. 

6.1. Plăcuţa de Identificare/Marcare  
Separatoarele de sarcină de medie tensiune, cu mediul de izolare în SF6, telecomandabile vor fi 

prevăzute cu plăcuțe de identificare/marcaje, situate într-o poziție vizibilă. Plăcuțele de identificare se vor 
realiza din materiale rezistente la intemperii. Inscripționările trebuie să fie executate lizibil și să nu poată fi 
șterse (de ex. prin gravare chimică, fotochimică, mecanică etc.). 

Se vor inscripționa următoarele informaţii, conform SR EN 62271-200:2012: 
a) Marca fabricii constructoare  
b) Anul de fabricaţie 
c) Codul produsului 
d) Numărul de serie  
e) Standardul de produs 
f) Tensiunea nominală (kV) 
g) Tensiunea nominală de ţinere la impuls de tensiune de trăsnet (kV) 
h) Tensiunea nominală de ţinere la încercarea cu tensiune de frecvenţă industrială (kV) 
i) Curentul nominal în serviciu normal (A)  
j) Curentul nominal de scurtcircuit de scurtă durată admisibil (kA)  
k) Curentul nominal de scurtcircuit de vârf admisibil (kA) 
l) Frecvenţa nominală (Hz) 
m) Timpul nominal de scurtcircuit pentru scurtcircuitul de scurtă durată (s)  
n) Tensiunea nominală a circuitelor auxiliare (V) 
o) Presiunea nominală de umplere pentru izolare (kPa)  
p) Presiunea nominală de umplere pentru funcţionare (kPa)  
q) Presiunea minimă de umplere pentru izolare (kPa)  
r) Presiunea minimă de umplere pentru funcţionare (kPa)  
s) Numărul de faze 
t) Tipul izolaţiei şi masa (kg) 
u) Gradul de protecţie 
v) Marcajul de conformitate CE 

6.2. Alte inscripționări  
a) Marcarea aparatelor, bornelor, circuitelor şi clemelor. 
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b) Separatoarele de sarcina de medie tensiune, cu mediul de izolare în SF6, telecomandabile vor fi 
prevăzute cu un indicator de interdicție, conform SR ISO 3864-3:2017. 

7. Documente 
Toate documentele vor fi redactate/traduse (după caz) în limba română. 

7.1. Documentație minimală prezentată în propunerea tehnică la ofertare 
Propunerea tehnică va cuprinde pe lângă Specificaţia Tehnică completată şi semnată de ofertant și 

următoarele documente: 
a) Certificat de conformitate CE  
b) Proces verbal de omologare/validare  
c) Declaraţie de conformitate 
d) Documentaţia tehnică care cuprinde cel puţin următoarele elemente, unde este cazul: 

- Descriere generală 
- Desene de proiectare şi fabricare şi scheme componente, subansamble, circuite etc. (unde este 

cazul) 
- Descriere și explicaţii pentru înțelegerea desenelor şi funcţionării echipamentelor (unde este cazul)  
- Lista standardelor armonizate aplicate integral sau parțial 
- Rapoarte de încercări pentru testele de tip emise de un laborator de încercări independent, 

acreditat EA (sau de un organism care a aderat la acordul EA) 
e) Instrucţiuni tehnice de montaj, exploatare şi mentenanţă. 
f) Descrierea modului de asigurare a activităţii de service şi reparaţii în perioada de garanţie şi 

postgaranţie. 
g) Descrierea modului de desfăşurare a instruirii personalului OD privind instalarea, configurarea şi 

exploatarea echipamentului. 

7.2. Documente care însoţesc produsele la livrare 
Produsele vor fi livrate însoţite de următoarele documente: 
a) Certificat de garanţie 
b) Certificat de conformitate CE 
c) Proces verbal de omologare/validare 
d) Declaraţie de conformitate 
e) Documentaţia tehnică care cuprinde cel puţin următoarele elemente, unde este cazul:  

- Descriere generală  
- Desene de proiectare şi fabricare şi scheme componente, subansamble etc. (unde e cazul) 
- Descriere și explicaţii pentru înțelegerea desenelor şi funcţionării echipamentelor (unde este cazul) 
- Lista standardelor armonizate aplicate integral sau parțial 
- Rezultatele calculelor, examinărilor realizate etc. 
- Rapoarte de încercări pentru testele de tip emise de un laborator independent, acreditat EA (sau 

de un organism care a aderat la acordul EA) 
f) Instrucţiuni tehnice de montaj, exploatare şi mentenanţă 
g) Buletine de încercări/verificări individuale eliberate de laboratoare independente sau ale 

producătorului, acreditate EA (sau de un organism care a aderat la acordul EA) 
h) Instrucţiuni privind modul de eliminare/tratare/valorificare a echipamentului după expirarea duratei de 

funcţionare 
i) Aspecte de mediu / SSO pe care le prezintă echipamentul 
j) Instrucțiune de intervenție in situații de urgență în caz de deteriorare echipament. 
h) Descrierea modului de asigurare a activităţii de service şi reparaţii în perioada de garanţie şi 

postgaranţie. 
k) Descrierea modului de desfăşurare a instruirii personalului OD privind instalarea, configurarea şi 

exploatarea echipamentului. 
Furnizorul va asigura asistenţă tehnică la montarea, punerea în funcţiune şi integrarea în SCADA a 

echipamentelor. 
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8. Ambalare, transport, depozitare  

8.1. Ambalare 
Separatoarele de sarcină de medie tensiune, cu mediul de izolare în SF6, telecomandabile se vor livra 

complet asamblate şi ambalate corespunzător pentru a preveni orice deteriorare în timpul transportului, 
manevrărilor sau depozitării.  

8.2. Transport 
Separatoarele de sarcină de medie tensiune, cu mediul de izolare în SF6, telecomandabile se 

transportă cu mijloace de transport auto/feroviare, în conformitate cu prevederile cărții tehnice a produsului. 

8.3. Depozitare 
Depozitarea separatoarelor de sarcină de medie tensiune, cu mediul de izolare în SF6, telecomandabile 

se face în conformitate cu prevederile cărții tehnice a produsului. 

9. Garanții 
Termenul de garanție a produsului va fi de minim 36 de luni de la data recepției. 

10. Anexe 
Principalele condiţii de mediu şi funcţionare, condiţii şi caracteristici constructive și tehnice şi alte 

cerinţe, pentru separatoarele de sarcină de medie tensiune, cu mediul de izolare în SF6, telecomandabile, sunt 
indicate în anexe.  
ANEXA 1 Separator de sarcină de exterior, capsulat, cu izolaţie în SF6, integrabil în SCADA, cu două poziţii 
independente ”închis – deschis”, fără cuţite de legare la pământ 
ANEXA 2 Separator de sarcină de exterior, capsulat, cu izolaţie în SF6, integrabil în SCADA, cu trei poziţii 
independente ”închis – deschis – legat la pământ”, cu cuţite de legare la pământ, cu interblocaj 

În anexe sunt prezentate cerinţele minime pentru echipamente. Ofertantul poate oferi caracteristici 
şi performanţe în plus şi/sau superioare celor din anexe. 

 
NOTĂ:  

Produsele oferite vor respecta toate cerinţele şi condiţiile prevăzute în prezenta specificaţie tehnică, 
atât în ”CERINŢE TEHNICE COMUNE” cât și în ANEXELE atașate, acestea fiind părţi ale specificației tehnice. 
Semnarea părții ”CERINŢE TEHNICE COMUNE” certifică însușirea și respectarea de către ofertant a specificației 
tehnice în integralitatea ei.  
 
        Data                         Semnătura ofertantului 
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ANEXA 1   
Separator de sarcină de exterior, capsulat, cu izolaţie în SF6, integrabil în SCADA, cu 
două poziții independente ”închis – deschis”, fără cuțite de legare la pământ 

CERINŢE: 
1. Separatoarele de sarcină de medie tensiune, cu mediul de izolare în SF6, telecomandabile oferite vor 

respecta toate cerinţele şi condiţiile prevăzute în prezenta specificaţie tehnică, atât în partea denumită 
”CERINŢE TEHNICE COMUNE” cât și în prezenta ANEXĂ.  

2. ANEXA este parte a specificaţiei tehnice, semnarea ei certificând însuşirea şi respectarea de către ofertant 
a specificaţiei tehnice în integralitatea ei.  

3. Valorile oferite ale caracteristicilor din această anexă vor fi confirmate prin rapoartele de încercări pentru 
testele de tip, atașate în propunerea tehnică și prin buletinele de încercări şi verificări care însoţesc 
produsul la livrare. 

4. În propunerea tehnică se ataşează fişa tehnică corespunzătoare produsului din această anexă, semnată 
de producător. 

 

NR. 
CRT. 

CERINŢE UM 
VALORI 
SOLICITATE 

VALORI 
OFERITE DE 
PRODUCĂTOR 

0 1 2 3 4 
PRODUCĂTOR **  
SIMBOLIZARE, COD PRODUCĂTOR **  
Standarde de produs (conf. cap. 2.2) ** 
Standard de firmă **  

 

1. CONDIŢII DE MEDIU ŞI FUNCŢIONARE (conform cap. 1.2.) 
1.1. Locul de montaj   Exterior, 

pe stâlp 
 

1.2. Altitudinea maximă faţă de 
nivelul mării 

≤ 1000 m m da  
˃ 1000 m *   

1.3. Media valorilor anuale extreme ale temperaturii  °C -20°C/+40°C  
1.4. Valori extreme absolute ale temperaturii  °C -30°C/+50°C  
1.5. Radiaţia solară maximă  W/m2 1180  
1.6. Umiditatea maximă absolută  g/m3 35  
1.7. Presiunea dinamică de referinţă a vântului  kPa 0.7  
1.8. Grosimea stratului de chiciura (γ = 0,75 daN/dm3) mm 22  
1.9. Nivelul de poluare  

 
II  da  
III *   
IV *   

1.10. Linia de fugă specifică 
 

Grad de poluare II mm/kV ≥ 20  
Grad de poluare III mm/kV ≥ 25  
Grad de poluare IV mm/kV ≥ 31  

2. DURATA DE FUNCȚIONARE ani 15  
3. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE 
3.1. Izolatori de trecere din material compozit  da  
3.2. Mediu de izolaţie: SF6  da  
3.3. Presiune nominală SF6  bar 0,5  
3.4. Mecanisme 

de 
acționare  

mecanism de acționare mecanică cu 
resort 

 da  

motor electric de armare  da  
3.5. Tensiune nominală de alimentare mecanism de 

acționare 
V. c.c. 

24  

3.6. Componenţă sursă de alimentare: 
- baterie de acumulatori 
- redresor tampon 

 
 

 
da 
da 
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- transformator de tensiune bifazat da  
3.7. Autonomie sursă de alimentare la -200C cicluri I-

D 
≥ 10   

3.8. Grad de protecţie separatorde sarcină cu izolaţie în 
SF6 

 
IP 67  

3.9. Grad de protecţie dulap de comandă  IP 65  
3.10. Acționare secvenţială  da  
3.11. Blocare mecanică a cuţitelor principale în poziţia 

deschis, de la baza stâlpului 
 da  

3.12. Acționarea 
cuțitelor 
principale  

local manual, de la baza stâlpului  da  
electric, din dulapul de 
comandă 

da  

de la distanţă da  
4. CARACTERISTICI TEHNICE 
4.1. Tensiune nominală  kV 24  
4.2. Tensiune maximă de serviciu kV 27  
4.3. Curent nominal  A 630  
4.4. Curent nominal de rupere: 

- sarcină activă (cos φ > 0,7) 
- sarcină inductivă (cos φ < 0,2) 
- sarcină capacitivă (cos φ < 0,2) 

 
A 
A 
A 

 
400 
25 
25 

 

4.5. Curent nominal de scurtcircuit de scurtă durată 
admisibil  

kA 16  

4.6. Curent nominal de scurtcircuit de vârf admisibil kA 40  
4.7. Nivel izolaţie faţă de pământ şi între poli:  

Tensiune de ţinere pt. încercarea de scurtă durată 
la frecvenţă industrială 
Tensiune de ţinere la impuls de tensiune de trăznet 

 
 
kV 
kV 

 
 
50 
125 

 

4.8. Nivel de izolaţie între contactele aceluiaşi pol: 
Tensiune de ţinere pt. încercarea de scurtă durată 
la frecvenţă industrială 
Tensiune de ţinere la impuls de tensiune de trăznet 

 
 
kV 
kV 

 
 
60 
145 

 

4.9. Comanda locală și de la distanţă închis / deschis a 
cuţitelor principale, cu semnalizare la distanţă a 
poziției cheii de selecție 

 
da  

4.10. 
 

Semnalizare locală și la distanţă (contacte libere de 
potenţial) a poziției separatorului  

 
da  

4.11. Semnalizare locală și la distanţă a trecerii 
curentului de defect monofazat şi polifazat 
(contacte libere de potenţial) 

 
da  

4.12. Semnalizare locală și distanţă a scăderii presiunii 
gazului SF6 și blocarea acționării separatorului, 
atât local cât și de la distantţă, la apariţia acestei 
semnalizări (contacte libere de potenţial) 

 

da  

4.13. Semnalizare la distanţă a deschiderii ușii cofretului   da  
4.14. Semnalizare locală şi la distanţă a tensiunii de 

alimentare în c.a. 
 da  

4.15. Semnalizare locală şi la distanţă a tensiunii de 
alimentare în c.c. 

 da  

4.16. Automatizare pentru sesizarea trecerii curentului 
de defect  

 
da  

4.17. Tensiune minimă baterie cu două praguri 
programabile:  
- prag 1 semnalizare pentru SCADA (contact liber 
de potenţial) 

 

da  
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- prag 2 care va deconecta consumatorii (modem 
comunicații/RTU/sursă comandă electrică) până la 
revenirea tensiunii peste această valoare 

4.18. Mărimi analogice trimise spre sistemul SCADA prin 
protocol de comunicație MODBUS  IEC 60870.5.104  
U 20kV, Ir, Is,It 

 
da  

4.19. Loc disponibil pentru montare echipament de 
achiziție tip RTU și comunicație - minim 40x25x25 
(lxhxa)  

 
da   

5. ÎNCERCĂRI şi VERIFICĂRI 
5.1. Încercări de tip, individuale şi speciale efectuate 

conform SR EN 62271-103-2012, SR EN 62271-1-2018 
 da 

conf. cap.5. 
 

5.2. Buletine/rapoarte de încercări/verificări pt. testele de 
tip conf. SR EN 62271-103-2012, SR EN 62271-1-2018  
NOTĂ: Pentru fiecare buletin/raport prezentat se vor 
completa în coloana 4 numărul anexei și numărul 
paginii din propunerea tehnică unde se găseşte 
documentul 

 da Anexa nr.... / 
nr. pag... 

5.2.1 Teste pentru verificarea nivelului de izolaţie a 
echipamentului (rigiditate dielectrică) 

Buletin nr da  

5.2.2 Teste de încălzire şi măsurarea rezistenţei circuitelor 
active 

Buletin nr da  

5.2.3 Încercări la curentul de scurtcircuit de scurtă durată 
admisibil şi la curentul de scurtcircuit de vârf admisibil 

Buletin nr da  

5.2.4 Încercări de verificare a funcţionării corespunzătoare şi 
a anduranței mecanice 

Buletin nr da  

5.2.5 Încercări de verificare a capacității de închidere şi a 
capacității de rupere a echipamentului de comutație 

Buletin nr da  

5.2.6 Teste pentru verificarea gradului de protecţie IP Buletin nr da  
5.2.7 Teste pentru verificarea funcţionării circuitelor auxiliare 

şi de comandă 
Buletin nr da  

5.2.8 Teste pentru verificarea echipamentelor la impact 
mecanic 

Buletin nr da  

5.2.9 Teste pentru verificarea protecției persoanelor 
împotriva efectelor electrice periculoase 

Buletin nr da  

5.2.10 Teste pentru verificarea rezistenţei mecanice a 
compartimentului de umplere cu gaz 

Buletin nr da  

5.2.11 Teste de etanşeitate a compartimentelor umplute cu 
gaz 

Buletin nr da  

5.2.12 Teste pentru compatibilitate electromagnetică Buletin nr da  
5.2.13 Teste privind verificarea protecției echipamentelor la 

acțiunea factorilor de mediu 
Buletin nr da  

5.2.14 Teste pentru evaluarea izolării prin măsurarea 
descărcărilor parţiale 

Buletin nr da  

6. MARCARE/INSCRIPŢIONARE 
6.1. Plăcuţă de identificare/Marcare  da 

conf. cap.6.1. 
 

6.2. Marcarea aparatelor, bornelor, circuitelor şi clemelor  da  
6.3. Marcarea cu indicator de interdicție, conform SR ISO 

3864-3:2017.  
 da  

7. DOCUMENTE  
7.1. Documente prezentate în propunerea tehnică  da 

conf. cap.7.1. 
Anexa nr.... / 
nr. pag... 

7.2. Documente prezentate la livrare  da 
conf. cap.7.2. 
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8. Instrucţiuni transport/manipulare/depozitare  da  
8.1 Date de transport: ** 

- nr. colete/separator ** 
- greutate totala ** 
- greutate pe fiecare colet ** 

 
buc. 
kg 
kg 

 

 

9. Garanţie de la data recepției luni   
10. Componenţa ansamblului   da,  

conf. cap.3.4. 
 

10.1. Separator de sarcina propriu-zis, de exterior, capsulat, 
cu izolaţie in SF6, integrabil in SCADA, 24kV 630A 

buc. 1  

10.2. Transformatoare de curent 24kV 400/1 A (înglobate in 
anvelopa separatorului) 

buc. 3  

10.3. Tija de acționare locală manuală buc. 1  
10.4. Transformator de tensiune bifazic 20/0,1kV, 300VA buc. 1  
10.5. Dulap de comandă complet echipat buc. 1  
10.6. Descărcătoare cu oxizi metalici în carcasă din material 

compozit 24 kV 
buc. 6  

10.7. Dispozitive antipasăre buc. 6  
10.8. Cabluri de alimentare dulap c. c. și de comandă-

control, inclusiv tubul şi brățările de prindere pe stâlp  
 da  

10.9. Kit de instalare pe stâlp a tuturor elementelor 
componente ale ansamblului 

 da  

11. Accesorii    
11.1 Accesorii standard    
11.1.1 Suport lacăt pentru cuțitele principale  da  
11.1.2 Mânere de acționare de la sol  da  
11.1.3 Suport montare transformator de alimentare  Da  
11.2 Accesorii opționale    
11.2.1 Presostat pentru presiunea gazului SF6  da  
12. Alte cerinţe    
12.1. Asigurarea asistenţei tehnice la montarea, punerea în 

funcţiune şi integrarea în SCADA a echipamentelor. 
 da  

12.2. Asigurarea activităţii de service şi reparaţii în perioada 
de garanţie şi postgaranţie. 

 da  

12.3. Instruirea personalului OD privind instalarea, 
configurarea şi exploatarea echipamentului. 

 da  

 
NOTĂ:  
1. Coloana "Valori oferite de producător" se completează de către ofertant cu o singură valoare. 
2. Pe rândurile marcate cu * se completează valorile pe coloana "Valori Solicitate" de către proiectant/ 

solicitant în conformitate cu cerinţele din PTE/CS. 
3. Pe rândurile marcate cu ** se completează valorile pe coloana "Valori Oferite" de către ofertant. 
 
      Data                                                       Semnătura ofertantului 
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ANEXA 2    
Separator de sarcină de exterior, capsulat, cu izolaţie în SF6, integrabil în SCADA, cu 
trei poziții independente ”închis – deschis – legat la pământ”, cu cuțite de legare la 
pământ, cu interblocaj 

CERINŢE: 
1. Separatoarele de sarcină de medie tensiune, cu mediul de izolare în SF6, telecomandabile oferite vor 

respecta toate cerinţele şi condiţiile prevăzute în prezenta specificaţie tehnică, atât în partea denumită 
”CERINŢE TEHNICE COMUNE” cât și în prezenta ANEXĂ.  

2. ANEXA este parte a specificaţiei tehnice, semnarea ei certificând însuşirea şi respectarea de către ofertant 
a specificaţiei tehnice în integralitatea ei.  

3. Valorile oferite ale caracteristicilor din această anexă vor fi confirmate prin rapoartele de încercări pentru 
testele de tip, atașate în propunerea tehnică și prin buletinele de încercări şi verificări care însoţesc 
produsul la livrare. 

4. În propunerea tehnică se ataşează fişa tehnică corespunzătoare produsului din această anexă, semnată 
de producător. 
 

NR. 
CRT. 

CERINŢE UM 
VALORI 
SOLICITATE 

VALORI 
OFERITE DE 
PRODUCĂTOR 

0 1 2 3 4 
PRODUCĂTOR **  
SIMBOLIZARE, COD PRODUCĂTOR **  
Standarde de produs (conf. cap. 2.2) ** 
Standard de firmă **  

 

1. CONDIŢII DE MEDIU ŞI FUNCŢIONARE (conform cap. 1.2.) 
1.1. Locul de montaj   Exterior, 

pe stâlp 
 

1.2. Altitudinea maximă faţă de 
nivelul mării 

≤ 1000 m m da  
˃ 1000 m *   

1.3. Media valorilor anuale extreme ale temperaturii  °C -20°C/+40°C  
1.4. Valori extreme absolute ale temperaturii  °C -30°C/+50°C  
1.5. Radiaţia solară maximă  W/m2 1180  
1.6. Umiditatea maximă absolută  g/m3 35  
1.7. Presiunea dinamică de referinţă a vântului  kPa 0.7  
1.8. Grosimea stratului de chiciura (γ = 0,75 daN/dm3) mm 22  
1.9. Nivelul de poluare  

 
II  da  
III *   
IV *   

1.10. Linia de fugă specifică 
 

Grad de poluare II mm/kV ≥ 20  
Grad de poluare III mm/kV ≥ 25  
Grad de poluare IV mm/kV ≥ 31  

2. DURATA DE FUNCȚIONARE ani 15  
3. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE 
3.1. Cuțite de legare la pământ (CLP)  da  
3.2. Interblocare mecanică între cuțitele principale și 

CLP 
 

da  

3.3. Izolatori de trecere din material compozit  da  
3.4. Mediu de izolaţie: SF6  da  
3.5. Presiune nominală SF6  bar 0,5  
3.6. Mecanisme 

de 
acționare 

mecanism de acționare mecanică cu 
resort 

 da  

motor electric de armare  da  
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3.7. Tensiune nominală de alimentare mecanism de 
acționare 

V. c.c. 24  

3.8. Componenţă sursă de alimentare: 
- baterie de acumulatori 
- redresor tampon 
- transformator de tensiune bifazat 

 
 

 
da 
da 
da  

 

3.9. Autonomie sursă de alimentare la -200C cicluri I-
D 

≥ 10   

3.10. Grad de protecţie separator de sarcină cu izolaţie 
în SF6 

 
IP 67  

3.11. Grad de protecţie dulap de comandă  IP 65  
3.10. Acționare secvenţială  da  
3.12. Blocare mecanică a cuţitelor principale în poziţia 

deschis, de la baza stâlpului 
 da  

3.13. Acționarea 
cuțitelor 
principale  

local manual, de la baza stâlpului  da  
electric, din dulapul de 
comandă 

da  

de la distanţă da  
3.14. Acționarea cuțitelor de legare la pământ local, manual, 

de la baza stâlpului 
 da  

4. CARACTERISTICI TEHNICE 
4.1. Tensiune nominală  kV 24  
4.2. Tensiune maximă de serviciu kV 27  
4.3. Curent nominal  A 630  
4.4 Curent nominal de rupere: 

- sarcină activă (cos φ > 0,7) 
- sarcină inductivă (cos φ < 0,2) 
- sarcină capacitivă (cos φ < 0,2) 

 
A 
A 
A 

 
400 
25 
25 

 

4.5. Curent nominal de scurtcircuit de scurtă durată 
admisibil  

kA 16  

4.6. Curent nominal de scurtcircuit de vârf admisibil kA 40  
4.7. Nivel izolaţie faţă de pământ şi între poli:  

Tensiune de ţinere pt. încercarea de scurtă durată 
la frecvenţă industrială 
Tensiune de ţinere la impuls de tensiune de trăznet 

 
 
kV 
kV 

 
 
50 
125 

 

4.8. Nivel de izolaţie între contactele aceluiaşi pol: 
Tensiune de ţinere pt. încercarea de scurtă durată 
la frecvenţă industrială 
Tensiune de ţinere la impuls de tensiune de trăznet 

 
 
kV 
kV 

 
 
60 
145 

 

4.9. Comanda locală și de la distanţă închis/deschis a 
cuţitelor principale, cu semnalizare la distanţă a 
poziției cheii de selecție 

 
da  

4.10. 
 

Semnalizare locală și la distanţă (contacte libere de 
potenţial) a poziției separatorului şi a CLP 

 
da  

4.11. Semnalizare locală și la distanţă a trecerii 
curentului de defect monofazat şi polifazat 
(contacte libere de potenţial) 

 
da  

4.12. Semnalizare locală și distanţă a scăderii presiunii 
gazului SF6 și blocarea acționării separatorului, 
atât local cât și de la distantţă, la apariţia acestei 
semnalizări (contacte libere de potenţial) 

 

da  

4.13. Semnalizare la distanţă a deschiderii ușii cofretului   da  
4.14. Semnalizare locală şi la distanţă a tensiunii de 

alimentare în c.a. 
 da  

4.15. Semnalizare locală şi la distanţă a tensiunii de 
alimentare în c.c. 

 da  
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4.16. Automatizare pentru sesizarea trecerii curentului 
de defect  

 
da  

4.17. Tensiune minimă baterie cu două praguri 
programabile:  
- prag 1 semnalizare pentru SCADA (contact liber 
de potenţial) 
- prag 2 care va deconecta consumatorii (modem 
comunicații/RTU/sursă comandă electrică) până la 
revenirea tensiunii peste această valoare 

 

da  

4.18. Mărimi analogice trimise spre sistemul SCADA prin 
protocol de comunicație MODBUS  IEC 60870.5.104  
U 20kV, Ir, Is,It 

 
da  

4.19. Loc disponibil pentru montare echipament de 
achiziție tip RTU și comunicație - minim 40x25x25 
(lxhxa)  

 
da   

5. ÎNCERCĂRI şi VERIFICĂRI 
5.1. Încercări de tip, individuale şi speciale efectuate conf. 

SR EN 62271-103-2012, SR EN 62271-1-2018 
 da 

conf. cap.5. 
 

5.2. Buletine/rapoarte de încercări/verificări pt. testele de 
tip conf. SR EN 62271-103-2012, SR EN 62271-1-2018  
NOTĂ: Pentru fiecare buletin/raport prezentat se vor 
completa în coloana 4 numărul anexei și numărul 
paginii din propunerea tehnică unde se găseşte 
documentul 

 da Anexa nr.... / 
nr. pag... 

5.2.1 Teste pentru verificarea nivelului de izolaţie a 
echipamentului (rigiditate dielectrică) 

Buletin nr da  

5.2.2 Teste de încălzire şi măsurarea rezistenţei circuitelor 
active 

Buletin nr da  

5.2.3 Încercări la curentul de scurtcircuit de scurtă durată 
admisibil şi la curentul de scurtcircuit de vârf admisibil 

Buletin nr da  

5.2.4 Încercări de verificare a funcţionării corespunzătoare şi 
a anduranței mecanice 

Buletin nr da  

5.2.5 Încercări de verificare a capacității de închidere şi a 
capacității de rupere a echipamentului de comutație 

Buletin nr da  

5.2.6 Teste pentru verificarea gradului de protecţie IP Buletin nr da  
5.2.7 Teste pentru verificarea funcţionării circuitelor auxiliare 

şi de comandă 
Buletin nr da  

5.2.8 Teste pentru verificarea echipamentelor la impact 
mecanic 

Buletin nr da  

5.2.9 Teste pentru verificarea protecției persoanelor 
împotriva efectelor electrice periculoase 

Buletin nr da  

5.2.10 Teste pentru verificarea rezistenţei mecanice a 
compartimentului de umplere cu gaz 

Buletin nr da  

5.2.11 Teste de etanşeitate a compartimentelor umplute cu 
gaz 

Buletin nr da  

5.2.12 Teste pentru compatibilitate electromagnetică Buletin nr da  
5.2.13 Teste privind verificarea protecției echipamentelor la 

acțiunea factorilor de mediu 
Buletin nr da  

5.2.14 Teste pentru evaluarea izolării prin măsurarea 
descărcărilor parţiale 

Buletin nr da  

6. MARCARE/INSCRIPŢIONARE 
6.1. Plăcuţă de identificare/Marcare  da 

conf. cap.6.1. 
 

6.2. Marcarea aparatelor, bornelor, circuitelor şi clemelor  da  
6.3. Marcarea cu indicator de interdicție, conform SR ISO 

3864-3:2017.  
 da  
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7. DOCUMENTE  
7.1. Documente prezentate în propunerea tehnică  da 

conf. cap.7.1. 
Anexa nr.... / 
nr. pag... 

7.2. Documente prezentate la livrare  da 
conf. cap.7.2. 

 

8. Instrucţiuni transport/manipulare/depozitare  da  
8.1 Date de transport: ** 

- nr. colete/separator ** 
- greutate totala ** 
- greutate pe fiecare colet ** 

 
buc. 
kg 
kg 

 

 

9. Garanţie de la data recepției luni   
10. Componenţa ansamblului   da  

conf. cap.3.4. 
 

10.1. Separator de sarcina propriu-zis, de exterior, capsulat, 
cu izolaţie in SF6, integrabil in SCADA, 24kV 630A 

buc. 1  

10.2. Transformatoare de curent 24kV 400/1 A (înglobate in 
anvelopa separatorului) 

buc. 3  

10.3. Tija de acționare locală manuală buc. 2  
10.4. Transformator de tensiune bifazic 20/0,1kV, 300VA buc. 1  
10.5. Dulap de comandă complet echipat buc. 1  
10.6. Descărcătoare cu oxizi metalici în carcasă din material 

compozit 24 kV 
buc. 6  

10.7. Dispozitive antipasăre buc. 6  
10.8. Cabluri de alimentare dulap c. c. și de comandă-

control, inclusiv tubul şi brățările de prindere pe stâlp  
 da  

10.9. Kit de instalare pe stâlp a tuturor elementelor 
componente ale ansamblului 

 da  

11. Accesorii    
11.1 Accesorii standard    
11.1.1 Suport lacăt pentru cuțitele principale  da  
11.1.2 Mânere de acționare de la sol  da  
11.1.3 Suport montare transformator de alimentare  Da  
11.2 Accesorii opționale    
11.2.1 Presostat pentru presiunea gazului SF6  da  
12. Alte cerinţe    
12.1. Asigurarea asistenţei tehnice la montarea, punerea în 

funcţiune şi integrarea în SCADA a echipamentelor. 
 da  

12.2. Asigurarea activităţii de service şi reparaţii în perioada 
de garanţie şi postgaranţie. 

 da  

12.3. Instruirea personalului OD privind instalarea, 
configurarea şi exploatarea echipamentului. 

 da  

 
NOTĂ:  
1) Coloana "Valori oferite de producător" se completează de către ofertant cu o singură valoare. 
2) Pe rândurile marcate cu * se completează valorile pe coloana "Valori Solicitate" de către proiectant/ 

solicitant în conformitate cu cerinţele din PTE/CS. 
3) Pe rândurile marcate cu ** se completează valorile pe coloana "Valori Oferite" de către ofertant. 
 
      Data                                                       Semnătura ofertantului 


