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1. ŽŵĞŶŝƵů de utilizare
Prezenta speciĨicaԑie teŚnicĉ se aplicĉ la acŚiziԑionarea unui sistem locator de de trasee
caďluri multiĨrecvenԑĉ perĨormant͕ precis Ɣi rapid ce determinĉ cu acurateԑe traseele caďlurilor
elecrice. Acest sistem treďuie sĉ conƜinĉ un generator de semnal multiĨrecvenƜĉ de minimum ϱ0t.

2. CĞƌŝŶԑĞ ŐĞŶĞƌĂůĞƕŝƐƉĞĐŝĨŝĐĞ
CerinƜele teŚnice detaliate se regĉsesc Šn Aneǆa 2 – Date teŚnice͕ precizĉrile din acest capitol
fiind complementare anexei menƜionate.
doate ecŚipamentele ofertate treďuie sĉ corespundĉ unor principii constructive generale
precum:
¾ ZezistenƜĉ ƕi staďilitate asigurate prin menƜinerea caracteristicilor funcƜionale pe
parcursul întregii durate de viaƜĉ͖
¾ SiguranƜĉ în exploatare susƜinutĉ prin utilizarea unor materii prime de calitate superioarĉ
ƕi fiaďilitate ridicatĉ͖
¾ SiguranƜĉ la foc asiguratĉ prin conexiuni ferme ce nu faciliteazĉ apariƜia scânteilor sau
arcurilor electrice͖
¾ CondiƜii de igienĉ͕ sĉnĉtate ƕi protecƜia mediului îndeplinite în conformitate cu legislaƜia
în domeniu͕ produsele fiind realizate din materiale nepoluante͕ neŚigroscopice ƕi care nu
prezintĉ radioactivitate.
2.1 ĞƌŝŶԑĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀĞgenerale
doate materialele͕ dispozitivele ƕi ecŚipamentele treďuie sĉ asigure o funcƜionare normalĉ͕ în
limita condiƜiilor de mediu ƕi electrice de sistem͕ indicate de ďeneficiar în specificaƜia teŚnicĉ.
doate locurile unde sunt necesare inspecƜii͕ reglaje͕ ungeri etc. în cursul exploatĉrii͕ vor fi
uƕor accesiďile.
doate legĉturile ƕi contactele vor avea secƜiunea corespunzĉtoare pentru a asigura trecerea
curentului electric atât în regim normal cât ƕi în regim de avarie.
doate elementele vor fi astfel executate încât riscurile de explozie ƕi/sau incendiu sĉ fie
minime.
cŚipamentul va fi astfel construit încât operaƜiile curente de exploatare ƕi întreƜinere sĉ
poatĉ fi executate în condiƜii de securitate pentru operatori.
cŚipamentul va funcƜiona fĉrĉ viďraƜii͕ va avea un nivel de zgomot corespunzĉtor normelor
europene în vigoare ƕi va fi protejat contra umezelii ƕi coroziunii.
2n ofertĉ se vor preciza indicatorii de fiaďilitate preliminaƜi precum: durata medie de viaƜĉ͕
timpul mediu între defectĉri ƕi coeficientul de disponiďilitate.
2.2 ĞƌŝŶƜĞƐƉecifice
Sistemul locator de de trasee caďluri multifrecvenԑĉ este destinat funcƜionĉrii în exterior fapt
pentru care treďuie sĉ reziste la condiƜii de mediu precum: rouĉ͕ ceaƜĉ͕ ploaie͕ zĉpadĉ͕ gŚeaƜĉ͕
ďrumĉ͕ vânt͕ radiaƜii solare ƕi scŚimďĉri ďruƕte de temperaturĉ.
Sistemul locator de de trasee caďluri multifrecvenԑĉ treďuie proiectat pentru urmĉtoarele
funcԑiuni:
¾ Zezistenԑĉ la temperaturi ale mediului amďiant cuprinse între -40 ÷ +60ࣙC fĉrĉ ďaterii͖
¾ Zezistenԑĉ la temperaturi de lucru cuprinse între -20 ÷ +ϱ0ࣙC͖
¾ Clasĉ de protecԑie IP ϱ4͖
¾ hmiditate maximĉ admisĉ fĉrĉ condensare 9ϱй͖
¾ Altitudine maximĉ 2000m.
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Dontajul sistemului locator de trasee caďluri multifrecvenԑĉ se va face în conformitate cu
documentaƜiile trimise de producĉtor͕ care are oďligaƜia de a preciza cerinƜele de protecƜia muncii ƕi
cele specifice situaƜiilor de urgenƜĉ.
cŚipamentul se livreazĉ cu un set complet de accesorii͕ astfel încât acesta sĉ funcƜioneze la
parametrii solicitaƜi.
2.3.CerinƜe ĚĞĐŽŶĨŽƌŵŝƚĂƚĞ
doate produsele acŚiziԑionate treďuie sĉ îndeplineascĉ cerinԑele generale specificate în
standardele din Anexa 1 ataƔatĉ͕ sĉ aiďĉ o funcԑionare economicĉ͕ sĉ poatĉ fi operate în condiԑii de
siguranԑĉ Ɣi sĉ fie compatiďile cu ecŚipamentele existente în instalaԑiile .KE DistriďuƜie Zomânia.
Sistemul locator de de trasee caďluri multifrecvenԑĉ treďuie sĉ respecte toate standardele Ɣi
cerinԑele legislative aplicaďile͕ cŚiar dacĉ acestea nu sunt menƜionate explicit în prezenta specificaƜie
teŚnicĉ.
cŚipamentul va avea inscripƜionat pe eticŚetĉ ŵĂƌĐĂũƵů (acest simďol indicând faptul cĉ
ecŚipamentul respectĉ normele h aplicaďile produsului în materie de securitate͕ sĉnĉtate Ɣi
protecԑia mediului).
2n timpul proceselor de proiectare ƕi producƜie͕ resursele vor fi utilizate strict în acord cu
politicile de dezvoltare duraďilĉ ƕi protecƜia mediului.

3. ŽĐƵŵĞŶƚĂԑŝŝ
&iecare ofertĉ depusĉ treďuie sĉ conƜinĉ oďligatoriu taďelul ͟Date teŚnice͟ din Anexa 2
completat în coloana ͟salori ofertate͟ ƕi semnat de cĉtre furnizor. 2n cazul neîndeplinirii unor
performanƜe sau cerinƜe solicitate͕ ofertantul va indica clar acest lucru într-o anexĉ separatĉ. Se vor
furniza în cadrul ofertei͕ informaƜii teŚnice ƕi financiare privind elementele ƕi dotĉrile opƜionale.
Pe lângĉ taďelul din Anexa 2͕ ofertantul va prezenta urmĉtoarele documentaƜii teŚnice:
- prospect teŚnic sau catalog (în limďa românĉ)͖
- lista de referinƜe͖
- certificat de calitate pentru proiectare͕ producƜie ƕi testare ecŚipamente͖
- certificatul de proďe pentru testele de tip (copie completĉ)͖
- certificatul de proďe pentru testele individuale (de rutinĉ) efectuate în faďricĉ pentru
produsul contractat͖
- certificat de calitate al produsului͖
- certificat de conformitate cu normele de securitate a muncii în vigoare͖
- dovada existenƜei sistemului integrat de control al:
- ĐĂůŝƚĉƜŝŝ conform ISK 9001͕ care garanteazĉ o asigurare continuĉ a proprietĉƜilor
nescŚimďate ale produsului͕ conform solicitĉrii utilizatorului͖
- mediului pentru produse͕ conform ISK 14001͖
- ƐŝƐƚĞŵƵůƵŝ ĚĞ ƐĉŶĉƚĂƚĞ ƕŝ ƐŝŐƵƌĂŶƜĉ la locul de muncĉ pentru produse, conform
K,SAS 18001.
Cĉrԑile teŚnice redactate în limďa romanĉ (pe suport de Śârtie Ɣi în format electronic) trebuie
sĉ cuprindĉ: instrucԑiuni funcԑionale͖ instrucԑiuni de montaj͖ gabarite͖ instrucԑiuni de verificare͖
instrucԑiuni de exploatare Ɣi instrucԑiuni de valorificare la îndeplinirea duratei de viaԑĉ.

3.1.

dĞƐƚĞƕŝĂĐĐĞƉƚĉƌŝ

Produsele vor fi acceptate doar dacĉ sunt îndeplinite toate cerinƜele din prezenta specificaƜie
teŚnicĉ.
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Produsele vor avea toate testele ƕi verificĉrile fĉcute în concordanƜĉ cu normele specifice în
vigoare.
&urnizorul trebuie sĉ transmitĉ beneficiarului certificatele tuturor testelor.

3.2.

ZĞĐĞƉƜŝĂ

ZecepƜia produselor livrate se va face în depozitele beneficiarului de cĉtre personalul de
specialitate al acestuia. La recepƜie produsele vor fi verificate atât cantitativ cât ƕi calitativ. Krice
abatere de la cerinƜele exprimate în prezenta specificaƜie teŚnicĉ va fi consideratĉ neconformitate ƕi
va conduce la respingerea produsului la recepƜia calitativĉ.
Livrarea produselor se va face respectând ĐŽŶĐĞƉƚƵůůŽŐŝƐƚŝĐƔi vor fi însoƜite de urmĉtoarele
documente în limba românĉ:
- certificatul de garanƜie͖
- declaraƜia de conformitate͖
- buletine de încercĉri ƕi verificĉri͖
- documente de certificare a calitĉƜii produsului͖
- Carte teŚnicĉ Ɣi instrucԑiuni de utilizare în limba românĉ͖
- CD/DsD/sticŬ cu softǁare.
Se va efectua o instruire complexĉ la sediul beneficiarului, în urmĉtoarele locaƜii: acĉu, Piatra
EeamƜ, Suceava, otoƕani, Iaƕi ƕi saslui

4. ŵďĂůĂƌĞĂƕŝƚƌĂŶƐƉŽƌƚƵů
Livrarea produselor se va face respectând ĐŽŶĐĞƉƚƵůůŽŐŝƐƚŝĐ

5. 'ĂƌĂŶƜŝŝ
Perioada de garanƜie finalĉ cu care vor fi acŚiziƜionate produsele va fi stabilitĉ în contract,
dupĉ negociere, dar nu poate fi mai micĉ decât 24 luni.
doate piesele de scŚimb Ɣi consumabilele necesare pe perioada de garanԑie vor fi livrate fĉrĉ
costuri.

6. Anexe
Anexa 1 ^ƚĂŶĚĂƌĚĞ͕ůĞŐŝƕŝƉƌĞƐĐƌŝƉƜŝŝĂƉůŝĐĂďŝůe

^ƚĂŶĚĂƌĚĞƕŝŶŽƌŵĞŐĞŶĞƌĂůĞ͗
^ZE/^KϵϬϬϭ

Sisteme de management al calitĉƜii. CerinƜe

^ZE/^KϭϰϬϬϭ

Sisteme de management de mediu. CerinƜe cu gŚid de utilizare

^ZK,^^ϭϴϬϬϭ

Sisteme de management al sĉnĉtĉƜii ƕi securitĉƜii ocupaƜionale. CerinƜe

^ZE/^KϭϳϬϲϱ

valuarea conformitĉԑii. Cerinԑe pentru organisme care certificĉ produse,
procese Ɣi servicii

^ZEϱϬϭϭϬ

Exploatarea instalaԑiilor electrice

ϱ
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IP-SSM-33

Semnalizarea de securitate ƕi/sau sĉnĉtate a instalaƜiilor electrice - E.KE
DistribuƜie Zomânia

/W^^DϬϮ

InstrucƜiuni proprii de securitate ƕi sĉnĉtate în muncĉ pentru distribuƜia
energiei electrice. E.KE DistribuƜie România

^ƚĂŶĚĂƌĚĞƐƉĞĐŝĨŝĐĞ͗

^ZEϲϭϰϯϵ-ϭ͗ϮϬϭϮ Ansambluri de aparataj de joasĉ tensiune. Partea 1: Reguli generale
^ZEϲϬϵϰϳ-ϭ͗ϮϬϬϴ Aparataj de joasĉ tensiune. Partea 1: Reguli generale
^ZEϲϮϮϬϴ͗ϮϬϭϮ

Carcase destinate ansamblurilor de aparataj de joasĉ tensiune. Prescripԑii
generale

^ZEϲϭϰϯϵ-ϭ͗ϮϬϭϮ Ansambluri de aparataj de joasĉ tensiune. Partea 1: Reguli generale
^ZE
'rade de protecԑie asigurate prin carcase (Cod IP)
ϲϬϱϮϵ͗ϭϵϵϱͬϭ͗ϮϬϬϯ
^ZEϲϮϮϲϮ͗ϮϬϬϰ

'rade de protecԑie asigurate prin carcasele ecŚipamentelor electrice
împotriva impacturilor mecanice din exterior (cod IK)

STAS 2612-ϴϳ

Protecԑia împotriva electrocutĉrilor. Limite admise

Eormele ƕi reglementĉrile menƜionate mai sus nu eliminĉ obligaƜia furnizorului de a respecta
întrutotul legile, reglementĉrile ƕi prescripƜiile legate de proiectarea, construcƜia, montajul, testarea,
transportul, instalarea ƕi operarea produselor furnizate.
În cazul în care produsele ofertate sau furnizate se abat de la reglementĉrile mai sus
menƜionate, furnizorul are obligaƜia de a indica ƕi descrie în detaliu aceste abateri.
Produsele care îndeplinesc cerinƜele altor standarde autorizate vor fi acceptate doar dacĉ
acestea au prevederi de calitate egale sau mai bune decât cele menƜionate anterior, caz în care
furnizorul va justifica clar în oferta sa diferenƜele dintre standardele adoptate ƕi cele de referinƜĉ.
Kferta trebuie sĉ fie însoƜitĉ ƕi de o copie a respectivului standard adoptat.
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Anexa 2 Date tehnice
WƌŽĚƵĐĉƚŽƌ
Tip ^ŝƐƚĞŵůŽĐĂƚŽƌĚĞ

ƚƌĂƐĞĞĐĂďůƵƌŝ
ŵƵůƚŝĨƌĞĐǀĞŶԑĉ
Eƌ͘
^ƉĞĐŝĨŝĐĂƜŝĂĐĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐŝůŽƌ
crt.
1
ŽŶĚŝƜŝŝĐůŝŵĂƚŝĐĞƕŝĚĞŵĞĚŝƵ
1.1 Locul de montaj
1.2 Altitudinea maximĉ
demperatura aerului:
1.3 - minimĉ
- maximĉ
1.4. demperatura ambiantĉ medie in 24 Ś
1.ϱ.

Umiditatea maximĉ fĉrĉ condensare

2
2.1

ĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐŝƚĞŚŶŝĐĞŐĞŶĞƌĂůĞ
densiunea nominalĉ de utilizare

2.2

Gradul normal de protecԑie

3
3.1
3.2
3.3

ĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐŝƚĞŚŶŝĐĞale receptorului
Carcasĉ din fibrĉ de carbon ramforsat
AfiƔaj color LCD
Doduri de localizare cu busolĉ de orientare

3.4

Gama mare de frecvenԑĉ

U.M.

sĂůŽƌŝƐŽůŝĐŝƚĂƚĞ

m

exterior
2000

ࣙC
ࣙC
ࣙC
й
s c.c.

,z

3.ϱ
3.6

Adâncimea de localizare
Adâncimea mĉsuratĉ
Dod normal sau modulaԑie audio (selectabil
3.7 separat pentru modurile de operare ͞curent͟,
͞radio͟ Ɣi ͞activ͟)
Direcԑia semnalului (SD) pentru îmbunĉtĉԑirea
3.8
certitudinii localizĉrii
3.9 &uncԑie de oprire automatĉ
3.10 Autonomie baterii reîncĉrcabile si alcaline
3.11 Greutate

3.12 Detode avansate de localizare

3.13 ͞Darcĉ͟ de data Ɣi orĉ dupĉ încŚeierea localizĉrii

7

m
m

ore
Ŭg

- 20
+ ϱ0
3ϱ
9ϱй

12
IP ϱ4 (pentru
exterior)

Dinim plaja de
frecvenԑĉ ϱ1283000
0,3-ϱ
Din. ϱ

Din. 16
ч2,ϱ
usolĉ de
orientare,
indicaԑie
stânga/dreapta
proporԑionalĉ cu
distanԑa

Valori
ofertate
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Eƌ͘
^ƉĞĐŝĨŝĐĂƜŝĂĐĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐŝůŽƌ
crt.
3.14 Demorie internĉ
3.1ϱ Port US pentru comunicaԑii
Soft pentru upload rapid, adecvat pentru fiƔiere
3.16
de tipul xlx, txt, Ŭml, sŚp
AfiƔare în timp real pe ecran a adâncimii
3.17
localizĉrii curente
Douĉ seturi de baterii reîncĉrcabile Ɣi încĉrcĉtor
3.18
pentru receptor
3.19 Autonomie
Cablu de încĉrcare 12scc pentru încĉrcarea
3.20
bateriilor de la bricŚeta maƔinii
3.21 Cutie/geantĉ specialĉ pentru transport
4
ĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐŝƚĞŚŶŝĐĞĂůĞgeneratorului
4.1 Putere de ieƔire
4.2

&recvenԑĉ

4.3

AfiƔaj LCD a parametrilor, numeric Ɣi grafic

4.4

Greutate
Autonomie alimentare cu acumulatori
reîncĉrcabili
Diametru cleƔti pentru cuplaj inductiv
Douĉ seturi de acumulatori reîncĉrcabili Ɣi
încĉrcĉtor pentru generator
Cablu de încĉrcare 12scc pentru încĉrcarea
bateriilor de la bricŚeta maƔinii
Cutie/geantĉ specialĉ pentru transport

4.ϱ
4.6
4.7
4.8
4.9

U.M.

sĂůŽƌŝƐŽůŝĐŝƚĂƚĞ

ore

Din 3ϱ

m

4

t

Ŭg

Din ϱ0 reglabilĉ
Dinim plaja de
frecvenԑĉ ϱ1283000
Curent,
rezistenԑĉ buclĉ,
putere
чϱ

ore

Din.3ϱ

mm

ϱ0, 100, 12ϱ

m
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>ϱ00 înregistrĉri

,z

8

Indicativ

Valori
ofertate

