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1. Domeniul de utilizare
Prezenta speciĨicaԑie teŚnicĉ se aplicĉ la acŚiziԑionarea bateriilor de acumulatoare utilizate în
staƜiile de transĨormare de 110 Ŭs/Md.

2. CerinƜe de conformitate
doate produsele acŚiziԑionate trebuie sĉ îndeplineascĉ cerinԑele generale speciĨicate în
standardele din Anexa 1 ataƔatĉ͕ sĉ aibĉ o Ĩuncԑionare economicĉ͕ sĉ poatĉ Ĩi operate în condiԑii de
siguranԑĉ Ɣi sĉ Ĩie compatibile cu ecŚipamentele existente în instalaԑiile .KE DistribuƜie Zomąnia.
Bateriile de acumulatoare trebuie sĉ respecte toate standardele Ɣi cerinԑele legislative
aplicabile͕ cŚiar dacĉ acestea nu sunt menƜionate explicit în prezenta speciĨicaƜie teŚnicĉ.
În timpul proceselor de proiectare ƕi producƜie͕ resursele vor Ĩi utilizate strict în acord cu
politicile de dezvoltare durabilĉ ƕi protecƜia mediului.

3. ŽŶĚŝƜŝŝŐĞŶĞƌĂůĞƕŝƐƉĞĐŝĨŝĐĞ
CerinƜele teŚnice detaliate se regĉsesc în Anexa 2 – Date teŚnice͕ precizĉrile din acest capitol
fiind complementare anexei menƜionate.
doate ecŚipamentele ofertate trebuie sĉ corespundĉ unor principii constructive generale
precum:
¾ ZezistenƜĉ ƕi stabilitate 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 fiabilitate ridicatĉ͖
¾ SiguranƜĉ la foc asiguratĉ prin conexiuni ferme ce nu faciliteazĉ apariƜia scąnteilor sau
arcurilor electrice͖
¾ CondiƜii de igienĉ͕ sĉnĉtate ƕi protecƜia mediului îndeplinite în conformitate cu legislaƜia
în domeniu, produsele fiind realizate din materiale nepoluante, neŚigroscopice ƕi care nu
prezintĉ radioactivitate.
3.1 ŽŶĚŝƜŝŝconstructive generale
Bateriile de acumulatoare vor fi instalate în staƜiile de transformare, în incinte ƕi vor
funcƜiona la temperaturi ale mediului ambiant cuprinse între -15 ÷ +50ࣙ C.
doate materialele, dispozitivele ƕi ecŚipamentele trebuie sĉ asigure o funcƜionare normalĉ, în
limita condiƜiilor de mediu ƕi electrice de sistem, indicate de beneficiar în specificaƜia teŚnicĉ.
doate locurile unde sunt necesare inspecƜii, reglaũe, ungeri etc. în cursul exploatĉrii, vor fi
uƕor accesibile.
doate legĉturile ƕi contactele vor avea secƜiunea corespunzĉtoare pentru a asigura trecerea
curentului electric atąt în regim normal cąt ƕi în regim de avarie.
doate aparatele vor fi astfel executate încąt riscurile de explozie ƕi/sau incendiu sĉ fie
minime.
doate bornele de legare la pĉmąnt ale ecŚipamentelor se vor marca vizibil cu inscripƜii
specifice de culoare neagrĉ.
cŚipamentul va fi astfel construit încąt operaƜiile curente de exploatare ƕi întreƜinere sĉ
poatĉ fi executate în condiƜii de securitate pentru operatori͖ va fi certificat din punct de vedere al
securitĉƜii muncii ƕi va avea marcat în mod distinct ƕi lizibil marcaũul de securitate.
cŚipamentul va funcƜiona fĉrĉ vibraƜii, va avea un nivel de zgomot corespunzĉtor normelor
europene în vigoare ƕi va fi proteũat contra umezelii ƕi coroziunii.
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Ansamblul bateriei de acumulatoare trebuie sĉ fie stabil la seisme. &urnizorul va trebui sĉ
punĉ la dispoziƜia beneficiarului, odatĉ cu oferta pentru fiecare tip de ecŚipament, datele privind
verificarea la solicitĉri seismice precum ƕi recomandĉri cu privire la modul de fixare a acestuia.
3.2 ĞƌŝŶƜĞƐƉĞĐŝĨŝĐĞ
Din punct de vedere constructiv ƕi funcƜional, bateria de acumulatoare trebuie sĉ poatĉ fi
încadratĉ convenabil în scŚemele de circuit din staƜia existentĉ. CerinƜele concrete referitoare la
aceste aspecte se vor stabili de beneficiar împreunĉ cu furnizorul.
Bateria de acumulatoare va fi amplasatĉ într-un dulap metalic protejat anticoroziv, realizat
din tablĉ de grosime minimĉ 1,5 mm, cu dimensiunile: Ś – 2000 mm͖ L – 1000 mm͖ l – 800 mm.
hƕa de acces a dulapului metalic va fi prevĉzutĉ cu sistem de securizare în conformitate cu
prevederile Sd 70 - SpecificaƜie teŚnicĉ pentru sisteme de încŚidere ecŚipamente.
Se vor monta doar baterii de acumulatoare compacte, etanƕe, fĉrĉ emanaƜii de gaze în
condiƜii normale de funcƜionare ƕi utilizare ƕi care vor fi din categoria ecŚipamentelor fĉrĉ
mentenanƜĉ.
Bacul (carcasa) va fi confecƜionat dintr-un material rezistent la ƕocuri, neinflamabil ƕi cu
proprietĉƜi de autostingere astfel încąt riscurile de explozie ƕi/sau incendiu sĉ fie minime. dotodatĉ
carcasa trebuie sĉ reziste la variaƜii mari de presiune internĉ pe întreaga duratĉ de viaƜĉ a bateriei.
Bateria de acumulatoare va fi prevĉzutĉ cu un întrerupĉtor de curent continuu capabil sĉ
deconecteze sarcina maximĉ a bateriei. Întrerupĉtorul va avea contacte auxiliare pentru comandĉ ƕi
semnalizare.
Întrerupĉtorul va fi amplasat în acelaƕi dulap cu bateria de acumulatoare, într-o incintĉ
separatĉ, în partea din stąnga sus a dulapului. Compartimentul întrerupĉtorului va fi prevĉzutĉ cu
orificii pentru ventilaƜia naturalĉ amplasate pe laturile exterioare ale dulapului. De asemenea,
compartimentul întrerupĉtorului va fi poziƜionat astfel încąt sĉ nu se interpunĉ pe direcƜia de
circulaƜie a aerului din compartimentul bateriei.
Componentele bateriei de acumulatoare ƕi conexiunile vor fi identificate prin eticŚete.

4. WƌŽƚĞĐƜŝĂĂŶƚŝĐŽƌŽǌŝǀĉ
doate pĉrԑile metalice ale ecŚipamentului, inclusiv suporƜii de fixare, ƕuruburile, brĉƜĉrile de
prinde, tuburile metalice etc. vor fi protejate eficient Ɣi durabil împotriva coroziunii în concordanƜĉ cu
SZ E ISK 1461 ƕi SZ E ISK 2063.
Straturile de vopsea trebuie sĉ adere unele la altele ƕi la suprafaԑa de vopsit, deci aceasta
trebuie degresatĉ Ɣi tratatĉ corespunzĉtor înainte de vopsire. sopseaua utilizatĉ pentru fiecare strat
va fi pe bazĉ de apĉ ƕi nu vor avea în compoziƜie metale grele sau Śalogeni.
Indiferent de tipul protecƜiei anticorozive adoptat, stratul superior de vopsea pentru cutiile ƕi
carcasele metalice va avea nuanƜa ZAL 7035, astfel încąt aspectul final al elementului tratat sĉ fie gri
descŚis (ZAL 7035).

5. ƚŝĐŚĞƚĂƌĞĂ
ticŚetele de identificare de pe aparate trebuie sĉ fie scrise în limba romąnĉ în mod clar Ɣi
concis cu urmĉtoarele date: fabrica producĉtoare, tipul produsului, seria, anul de fabricaԑie, numĉrul
de identificare a produsului Ɣi alte date în concordanԑĉ cu standardele aplicabile.
doate plĉcuƜele indicatoare vor fi confecƜionate din material necoroziv ƕi inscripƜionate astfel
încąt conƜinutul sĉ nu se ƕteargĉ în timp. Acestea vor fi fixate cu Ɣuruburi tratate anticoroziv la o
distanƜĉ mai mare de 2 mm de marginea suprafeƜei pe care sunt montate.
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cŚipamentul va avea inscripƜionat pe eticŚetĉ marcajul C (acest simbol indicąnd faptul cĉ
ecŚipamentul respectĉ normele UE aplicabile produsului în materie de securitate, sĉnĉtate Ɣi
protecԑia mediului).
Semnalizĉrile de avertizare Ɣi de interzicere trebuie sĉ respecte cerinƜele precizate în IP-SSM33 - Semnalizarea de securitate Ɣi/sau sĉnĉtate a instalaƜiilor electrice aferente E.KE DistribuƜie
Zomąnia.

6. ŽĐƵŵĞŶƚĂƜŝŝ
&iecare ofertĉ depusĉ trebuie sĉ conƜinĉ obligatoriu tabelul ͟Date teŚnice͟ din Anexa 2
completat în coloana ͟salori ofertate͟ ƕi semnat de cĉtre furnizor. În cazul neîndeplinirii unor
performanƜe sau cerinƜe solicitate, ofertantul va indica clar acest lucru într-o anexĉ separatĉ. Se vor
furniza în cadrul ofertei informaƜii teŚnice ƕi financiare privind elementele ƕi dotĉrile opƜionale.
Pe ląngĉ tabelul din Anexa 2, ofertantul va prezenta urmĉtoarele documentaƜii teŚnice:
- prospect teŚnic sau catalog, inclusiv scŚeme electrice ƕi de gabarit͖
- manuale (documentaƜia teŚnicĉ integralĉ) pentru ecŚipamente, în limbile romąnĉ ƕi
englezĉ͖
- lista de referinƜe͖
- certificat de calitate pentru proiectare, producƜie ƕi testare ecŚipamente de
automatizare͖
- lista pieselor de scŚimb ƕi a sculelor speciale de întreƜinere recomandate͖
- certificatul de probe pentru testele de tip (copie completĉ)͖
- certificatul de probe pentru testele individuale (de rutinĉ) efectuate în fabricĉ pentru
ecŚipamentul contractat͖
- recomandĉri pentru asigurarea compatibilitĉƜii electromagnetice a ecŚipamentului în
instalaƜiile în care va fi montat͖
- 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 SZ EE ISK 9001, care garanteazĉ o asigurare continuĉ a
proprietĉƜilor nescŚimbate ale produsului, conform solicitĉrii utilizatorului͖
- mediului pentru produse, conform SZ EE ISK 14001͖
- ƐiƐƚemuluideƐĉŶĉƚĂƚeƕiƐiŐuƌĂŶƜĉ la locul de muncĉ pentru produse, conform SZ EE
K,SAS 18001.
Cĉrԑile teŚnice redactate în limba romanĉ (pe suport de Śąrtie 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.

7. dĞƐƚĞƕŝĂĐĐĞƉƚĉƌŝ
EcŚipamentele vor fi acceptate doar dacĉ sunt îndeplinite toate cerinƜele din prezenta
specificaƜie teŚnicĉ ƕi dacĉ sunt livrate cu toate accesoriile necesare pentru buna funcƜionare ƕi
exploatare.
EcŚipamentele vor avea toate testele ƕi verificĉrile fĉcute în concordanƜĉ cu normele
specifice în vigoare. Eu vor fi suficiente certificatele cu caracter general emise pentru o gamĉ largĉ
de parametri de bazĉ.
EcŚipamentele vor fi supuse testelor de tip ƕi de rutinĉ în laboratoare de încercĉri ce nu
aparƜin fabricantului sau furnizorului. Kfertantul trebuie sĉ transmitĉ beneficiarului certificatele
tuturor testelor.
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Dupĉ acceptarea ofertei, beneficiarul poate solicita efectuarea testelor de rutinĉ. Lista
testelor de rutinĉ necesare ƕi laboratorul de încercĉri la care se vor realiza probele se vor stabili de
comun acord între pĉrƜi. La cererea beneficiarului, testele de rutinĉ vor fi realizate în prezenƜa
beneficiarului, caz în care furnizorul va trimite invitaƜie de participare la probe cu minim trei
sĉptĉmąni înainte de data execuƜiei probelor.
&urnizorul va prezenta, dupĉ contractare, o listĉ a testelor de Ɣantier (de acceptanԑĉ) pentru
punerea în funcԑiune a ecŚipamentelor.
&urnizorul trebuie sĉ transmitĉ beneficiarului certificatele tuturor testelor.
&urnizorul trebuie sĉ demonstreze capabilitatea teŚnico-profesionalĉ de a realiza serviciile ƕi
produsele oferite prin prezentarea urmĉtoarelor dovezi/documente:
¾ împuternicirea de distribuitor (dealer) autorizat din partea producĉtorului de
ecŚipament͖
¾ copia certificatului sistemului de management a calitĉƜii pentru producĉtor (conform
ISO 9001), emis de un organism de certificare acreditat în Ɯara de origine͖
¾ declaraԑia de conformitate pe proprie rĉspundere a producĉtorului în care se vor
include Ɣi informaԑii privind norma teŚnicĉ internaԑionalĉ sau din ԑara de origine care a stat la
baza realizĉrii produselor, numele Ɣi adresa laboratorului de încercĉri, documentul de
acreditare al laboratorului, etc.͖
¾ referinԑe privind livrĉrile din ultimii 10 ani (5 ani minim) la alԑi beneficiari din ԑarĉ Ɣi
din strĉinĉtate precum Ɣi comportarea în exploatare a ecŚipamentelor.
7.1 'ĂƌĂŶƜŝŝ
Perioada de garanԑie minimĉ acceptatĉ de beneficiar se compune din doua termene Ɣi
anume:
a) perioada de depozitare: minim 12 luni de la data livrĉrii͖
b) perioada de garanԑie în exploatare: minim 24 luni de la data punerii în funcԑiune în
condiԑiile în care PI&-ul s-a realizat în termenul de la punctul a). Daca PIF-ul s-a realizat
dupĉ expirarea perioadei de depozitare atunci perioada de garanԑie va fi de minim 24-n
luni, unde ͣn͟ este numĉrul de luni care au trecut peste perioada de depozitare.
Furnizorul trebuie sĉ repare Ɣi sĉ furnizeze pe propria lui cŚeltuialĉ piesele Ɣi ecŚipamentul
necesar pentru remedierea oricĉrui defect ce apare în timpul perioadei de garanԑie din vina sa.
dotodatĉ trebuie sĉ asigure pe cŚeltuiala proprie asistenԑa teŚnicĉ necesarĉ pentru aceste reparaԑii.
Produsele care, în timpul perioadei de garanƜie, le înlocuiesc pe cele defecte beneficiazĉ de o
nouĉ perioadĉ de garanƜie care curge de la data înlocuirii produsului.
Dacĉ furnizorul, dupĉ ce a fost înƕtiinƜat, nu reuƕeƕte sĉ remedieze defectul în perioada
convenitĉ, beneficiarul are dreptul de a lua mĉsuri de remediere pe riscul furnizorului fĉrĉ a aduce
nici un prejudiciu oricĉror altor drepturi pe care beneficiarul le poate avea faƜĉ de furnizor prin
contract.
Pentru asigurarea continuitĉƜii în alimentarea cu energie a consumatorilor, furnizorul are
obligaƜia ca remedierea defecƜiunilor sĉ se realizeze la locul de montaj al ecŚipamentelor, cu
personal specializat, agreat de cĉtre fabricant. În cazul în care se constatĉ necesitatea trimiterii
ecŚipamentului defect la fabricant, ecŚipamentul va fi înlocuit cu unul identic, pus la dispoziƜie de
cĉtre furnizor.
doate piesele de scŚimb Ɣi consumabilele necesare pe perioada de garanԑie vor fi livrate fĉrĉ
costuri.
7.2 KďůŝŐĂƜŝŝŠŶĐĂǌĚĞĚĞĨĞĐƜŝƵŶŝ
Beneficiarul îƔi rezervĉ dreptul ca dupĉ expirarea perioadei de garanԑie, în cazul unor
deficienԑe repetate, sĉ solicite prezenԑa unui delegat al furnizorului cu care sĉ analizeze cauzele Ɣi sĉ

7

'I67RI%8ĳI(
ROMÂNIA

SPECIFICAԐIE dE,EIC
pentru
Baterie de acumulatoare cu gel

Indicativ

ST 162

Pagina: 8 / 13

stabileascĉ mĉsurile de remediere a defecԑiunilor apĉrute. Costurile deplasĉrii vor fi în sarcina
furnizorului.
Furnizorul este considerat responsabil pentru eventualele defecte ascunse de fabricaԑie care
apar în timpul perioadei de funcԑionare standard, cŚiar dacĉ perioada de garanԑie a trecut Ɣi este
obligat sĉ repare sau sĉ înlocuiascĉ produsele livrate în înԑelegere cu beneficiarul. În caz cĉ el refuzĉ
acest lucru, beneficiarul are dreptul sĉ cearĉ despĉgubiri.

8. ŵďĂůĂƌĞĂƕŝƚƌĂŶƐƉŽƌƚƵů
Furnizorul are obligaƜia de a livra produsele la destinaƜia finalĉ indicatĉ de beneficiar,
transportul fiind inclus în ofertĉ (nu se acceptĉ plata suplimentarĉ a transportului) respectąnd:
- datele din comandĉ͖
- termenul comercial stabilit͖
- caracteristicile teŚnice ale produsului specificate de acŚizitor.
EcŚipamentele care urmeazĉ sĉ fie expediate beneficiarului vor fi pregĉtite pentru livrare
astfel încąt sĉ se împiedice orice deteriorare în timpul încĉrcĉrii, transportului Ɣi descĉrcĉrii la
destinaԑie. În mijlocul de transport, coletele se fixeazĉ rigid ƕi se aƕeazĉ conform instrucƜiunilor
furnizorului.
Fiecare colet va avea marcat în mod lizibil ƕi de duratĉ urmĉtoarele date: fabrica
producĉtoare, tipul produsului, greutatea, poziƜia centrului de greutate, modul corect de ridicare ƕi
manipulare, semnele de avertizare pentru produs fragil (dacĉ este cazul), numĉrul de ordine al
ambalajului în cadrul furniturii, condiƜii de depozitare interior/exterior ƕi alte date în concordanƜĉ cu
standardele aplicabile.
Produsele care urmeazĉ sĉ fie expediate beneficiarului vor fi ambalate astfel încąt sĉ se
împiedice orice deteriorare în timpul depozitĉrii pe o perioadĉ îndelungatĉ (minim doi ani).
Piesele de scŚimb Ɣi sculele de întreԑinere vor fi ambalate separat, în colete protejate
corespunzĉtor pentru depozitare îndelungatĉ (ani de zile) fĉrĉ deteriorare.

9. /ŶƐƚĂůĂƌĞĂƕŝƉƵŶĞƌĞĂŠŶĨƵŶĐƜŝƵŶĞ
Ofertantul va preciza Ɣi propune spre aprobare beneficiarului activitĉԑile sale de service
pentru controlul instalĉrii, încercĉrii Ɣi punerii în funcԑiune a ecŚipamentelor. Acesta va estima Ɣi
specifica în ofertĉ costurile lui pentru activitatea de service ƕi va preciza condiԑiile legate de serviciile
pentru controlul instalĉrii.
Instruirea personalului beneficiarului ƕi asistenƜa teŚnicĉ nu vor fi ofertate separat de
ecŚipament, iar prestarea acestor servicii nu va modifica valoarea cu care a fost încŚeiat contractul.
9.1 ZĞĐĞƉƜŝĂ
ZecepƜia produselor livrate se va face în depozitele beneficiarului de cĉtre personalul de
specialitate al acestuia. La recepƜie produsele vor fi verificate atąt cantitativ cąt ƕi calitativ. Orice
abatere de la cerinƜele exprimate în prezenta specificaƜie teŚnicĉ va fi consideratĉ neconformitate ƕi
va conduce la respingerea produsului la recepƜia calitativĉ.
La prima livrare, beneficiarul îƕi rezervĉ dreptul de a face recepƜia calitativĉ la sediul
furnizorului în prezenƜa a doi reprezentanƜi ai beneficiarului. Aceastĉ recepƜie se va face o singurĉ
datĉ pe toatĉ durata contractului pentru fiecare tip de ecŚipament ofertat ƕi va fi consideratĉ o
recepƜie calitativĉ de referinƜĉ pentru livrĉrile ulterioare atąt din punct de vedere al conformitĉƜii
teŚnice a produsului cąt ƕi din punct de vedere al documentaƜiei teŚnice anexate la livrarea
ecŚipamentelor.
La livrare produsele vor fi însoƜite de urmĉtoarele documente în limba romąnĉ:
- factura fiscalĉ/avizul de expediƜie͖

8

'I67RI%8ĳI(
ROMÂNIA

SPECIFICAԐIE dE,EIC
pentru
Baterie de acumulatoare cu gel

Indicativ

ST 162

Pagina: 9 / 13

-

certificatul de garanƜie͖
declaraƜia de conformitate͖
instrucƜiuni de transport, depozitare, montaj-instalare, exploatare, întreƜinere, montaredemontare accesorii͖
- cerinƜe de alimentare cu energie electricĉ͖
- instrucƜiuni de punere în funcƜiune͖
- scŚeme electrice ale produsului͖
- buletine de încercĉri ƕi verificĉri͖
- documente de certificare a calitĉƜii produsului͖
- declaraƜie privind impactul asupra mediului ƕi modul de tratare a ecŚipamentului dupĉ
terminarea duratei de viaƜĉ.
9.2 Scule ƕŝĂĐĐĞƐŽƌŝŝ pentru instalare
EcŚipamentele vor fi livrate cu toate accesoriile necesare montĉrii, punerii în funcԑiune,
exploatĉrii, controlului Ɣi supravegŚerii (cabluri, ƕuruburi, accesorii etc.).
Dacĉ existĉ materiale sau accesorii care nu au fost menԑionate în specificaԑie dar sunt
necesare pentru funcԑionarea corespunzĉtoare Ɣi fĉrĉ defecԑiuni a ecŚipamentului, revine în obligaԑia
furnizorului de a le livra fĉrĉ o cerere prealabilĉ a beneficiarului.

10. ůŝŵŝŶĂƌĞĂĚĞƕĞƵƌŝůŽƌ
Ambalajele/deƕeurile vor fi preluate de furnizor dupĉ efectuarea transportului la locul de
depozitare/montaj. Alternativ la aceastĉ cerinƜĉ se va transmite o documentaƜie în care sĉ se
detalieze modul de eliminare a acestor deƕeuri.
Ambalajele ecŚipamentelor vor fi realizate din materiale reciclabile/ reutilizabile în proporƜie
de cel puƜin 60 %.
Furnizorul va pune la dispoziƜia beneficiarului instrucƜiuni privind modul de
tratare/valorificare a ecŚipamentului dupĉ expirarea duratei de viaƜĉ. dotodatĉ se vor prezenta fiƕe
de securitate pentru componente periculoase, cu impact asupra mediului.
Acumulatoarele demontate din instalaƜii vor fi preluate de furnizor ƕi tratate conform
legislaƜiei de mediu în vigoare.
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11. Anexe
Anexa 1 ^ƚĂŶĚĂƌĚĞ͕ůĞŐŝƕŝƉƌĞƐĐƌŝƉƜŝŝĂƉůŝĐĂďŝůĞ
doate bateriile de acumulatoare acŚiziƜionate trebuie sĉ îndeplineascĉ cerinƜele specificate în
urmĉtoarele documente:
^ƚĂŶĚĂƌĚĞƕŝŶŽƌŵĞŐĞŶĞƌĂůĞ:
^ZE/^K9001

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/^Kϭϰϲϭ

Acoperiri termice de zinc pe piese fabricate din fontĉ Ɣi oԑel. Specificaԑii Ɣi
metode de încercare

^ZE/^KϮϬϲϯ

Pulverizare termicĉ. Acoperiri metalice Ɣi alte acoperiri anorganice. inc,
aluminiu Ɣi aliajele lor

^ZEϱϬϮϲϮ

Intrĉri de cablu pentru instalaԑii electrice

^ZEϱϬϮϳϰ

Ansambluri de aparataj de joasĉ tensiune. Protecԑia împotriva Ɣocurilor
electrice. Protecԑia împotriva contactului direct involuntar cu pĉrԑi active
periculoase

^ZEϲϬϬϯϴ

densiuni standardizate de CEEELEC

SR CEI 60050(212)

socabular electroteŚnic internaƜional. Capitolul 212: Materiale electroizolante
solide, licŚide ƕi gazoase

^ZEϲϬϬϲϴ-3-3

Încercĉri de mediu. Partea 3: 'Śid. Metode de încercĉri seismice ale
ecŚipamentelor

^ZEϲϬϬϳϭ

Coordonarea izolaƜiei

^ZEϲϬϮϭϲ

Materiale electroizolante. ProprietĉƜi de anduranƜĉ termicĉ

^ZEϲϬϱϮϵ

'rade de protecԑie asigurate prin carcase (Cod IP)

^ZEϲϬϲϵϱ

Încercĉri privind riscurile de foc

^ZEϲϬϳϬϲ

Mentenabilitatea ecŚipamentelor

^ZEϲϬϳϮϭ-3-3

Clasificarea condiԑiilor de mediu. Partea 3: Clasificarea grupelor de agenԑi de
mediu Ɣi a gradelor de severitate ale acestora. Secԑiunea 3: Utilizarea
staԑionarĉ (la post fix) în spaԑii protejate la intemperii

^ZEϲϬϵϰϳ-1

Aparataj de joasĉ tensiune. Partea 1: Zeguli generale

^ZEϲϭϬϬϬ

Compatibilitate electromagneticĉ (CEM)

^ZEϲϭϭϰϬ

Protecԑie împotriva Ɣocurilor electrice. Aspecte comune în instalaԑii Ɣi
ecŚipamente electrice

^ZE ISO 17065

Evaluarea conformitĉԑii. Cerinԑe pentru organisme care certificĉ produse,
procese Ɣi servicii
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PE 112

Eormativ pentru proiectarea instalaƜiilor de curent continuu din centrale ƕi
staƜii electrice

PE 116

Eormativ de încercĉri ƕi mĉsurĉtori la ecŚipamente ƕi instalaƜii electrice

ST 64

Cleme circuite secundare – specificaƜie teŚnicĉ a E.OE DistribuƜie Zomąnia

ST 70

Sisteme de încŚidere ecŚipamente – specificaƜie teŚnicĉ a E.OE DistribuƜie
Zomąnia

IP-SSM-33

Semnalizarea de securitate ƕi/sau sĉnĉtate a instalaƜiilor electrice - E.OE
DistribuƜie Zomąnia

IP SSM 02 DEE

InstrucƜiuni proprii de securitate ƕi sĉnĉtate în muncĉ pentru distribuƜia
energiei electrice E.OE DistribuƜie Zomąnia

Standarde specifice:
^ZEϰϱϱϭϬ-2-3

'Śid pentru acŚiziԑia de ecŚipamente destinate centralelor de producere a
energiei electrice. Partea 2-3: EcŚipamente electrice. Baterii staԑionare Ɣi
încĉrcĉtoare /redresoare

^ZEϱϬϮϳϮ-1

Prescripԑii de securitate pentru acumulatoare Ɣi instalaԑii pentru baterii.
Partea 1: Informaԑii generale de securitate

^ZEϱϬϮϳϮ-2

Prescripԑii de securitate pentru acumulatoare Ɣi instalaԑii pentru baterii.
Partea 2: Baterii staԑionare

^ZEϲϬϴϵϲ-21

Baterii staԑionare cu plumb - acid. Partea 21: dipuri etanƔe cu supape. Metode
de încercare

^ZEϲϬϴϵϲ-22

Baterii staԑionare cu plumb - acid. Partea 22: dipuri etanƔe cu supape.
Prescripԑii

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 decąt cele menƜionate anterior, caz în care
furnizorul va justifica clar în oferta sa diferenƜele dintre standardele adoptate ƕi cele de referinƜĉ.
Oferta trebuie sĉ fie însoƜitĉ ƕi de o copie a respectivului standard adoptat.
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Anexa 2 ĂƚĞƚĞŚŶŝĐĞ

WƌŽĚƵĐĉƚŽƌ
Tip baterie de acumulatoare

Eƌ͘
^ƉĞĐŝĨŝĐĂƜŝĂĐĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐŝůŽƌ
crt.
1
ŽŶĚŝƜŝŝĐůŝŵĂƚŝĐĞƕŝĚĞŵĞĚŝƵ
1.1 Locul de montaj
1.2 Altitudinea maximĉ
demperatura aerului:
1.3 - minimĉ
- maximĉ
1.4 Umiditatea relativĉ a aerului fĉrĉ condens
1.5 AcceleraƜia seismicĉ maximĉ
2
CarĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐŝƚĞŚŶŝĐĞbaterie de acumulatoare
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
4
4.1
4.2

densiunea nominalĉ a bateriei (c.c.)
;ŽŶĨŽƌmƐŽliĐiƚĉƌiideĂĐŚiǌiƜieͿ
Capacitatea bateriei (C10) în regim de 10 ore la
20ࣙ C
;ŽŶĨŽƌm ƐŽliĐiƚĉƌii de ĂĐŚiǌiƜieͿ
Eumĉr de elemente
densiunea pe element
densiunea pe bac
Zegim de funcƜionare
densiunea de funcƜionare în regim floating
densiunea maximĉ ocazionalĉ
Întrerupĉtor de c.c. cu contacte auxiliare
ŽŶĚŝƜŝŝĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀĞ
Baterie staƜionarĉ
dip constructiv etanƕ, în gel
Bacuri realizate în sistem încŚis din materiale
rezistente la flacĉrĉ
Legĉturi între elemenƜi realizate prin conectori cu
ƕurub
Montare în dulap metalic din tablĉ cu grosimea
minimĉ de 1,5 mm
Culoare dulap metalic
'radul de protecƜie al carcasei
ŽŶĚŝƜŝŝĚĞŵĞŶƚĞŶĂŶƜĉƕŝĨŝĂďŝůŝƚĂƚĞ
EcŚipament fĉrĉ mentenanƜĉ
Durata de viaƜĉ minimĉ garantatĉ
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U.M.

Valori
solicitate

m

interior
1000

ࣙC
ࣙC
%
m/s2

- 15
+ 50
90
3

V
V
V
V

12
48
110
220

AŚ

10 ÷ 400

buc.
V
V

Bacuri de 12 V
2 V/element
12 V/bac
Floating
2,23
2,4
Da

V/element
V/element

Da
Da
Da
Da
Da
RAL 7035
IP 20

ani

Da
ш 12

Valori
ofertate
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^ƉĞĐŝĨŝĐĂƜŝĂĐĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐŝůŽƌ
crt.
5
ŽŶĚŝƜŝŝĚĞĂƐŝŐƵƌĂƌĞĂĐĂůŝƚĉƜŝŝ
5.1
6

6.1

7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

U.M.
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Valori
solicitate

SR EE ISO 9001
SR EE ISO 14001
SR O,SAS 18001

Conformitate cu standardele
ŽŶĚŝƜŝŝĚĞŐĂƌĂŶƜŝĞ
Perioada de garanԑie minimĉ acceptatĉ de
beneficiar se compune din douĉ termene:
a)
perioada de depozitare: minim 12 luni de
la data livrĉrii͖
b)
perioada de garanԑie în exploatare:
minim 24 luni de la data punerii în funcԑiune în
condiԑiile în care PIF-ul s-a realizat în termenul de
la punctul a). Daca PIF-ul s-a realizat dupĉ
expirarea perioadei de depozitare, atunci
perioada de garanԑie va fi de minim 24-n luni,
unde ͣn͟ este numĉrul de luni care au trecut
peste perioada de depozitare.
ůƚĞĐŽŶĚŝƜŝŝ
Accesorii livrate cu bateria de acumulatoare:
- 36 m cablu monofilar flexibil din cupru de 35
mm2
- conectori de legĉturĉ
Preluarea bateriei vecŚi de cĉtre furnizor
Lista încercĉrilor de tip, individuale ƕi de ƕantier
Certificate de probe pentru teste
Cartea teŚnicĉ cu specificarea condiƜiilor de
montaj, punere în funcƜiune ƕi exploatare
redactatĉ în limba romąnĉ
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Da

Da
Da
Da
Da
Da
Da

Valori
ofertate

