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Domeniu de aplicare

Această specificaţie tehnică este valabilă pentru achiziţia de către Delgaz Grid S.A. a cabinelor
fabricate din tablă, utilizate în sistemul de distribuţie a gazelor naturale. Scopul cabinelor este de a
proteja echipamentele de reglare (PR), măsurare (PM) şi reglare-măsurare (PRM) atât împotriva
factorilor de mediu (expunerea la: precipitaţii, raze solare) cât şi a accesului neautorizat.

6.2

Cerinţe tehnice
6.2.1 Caracteristici generale

1. Materiale şi procedee de fabricare:
• Materialul din care sunt confecţionate cabinele PR, PM, PRM trebuie să fie tablă din oţel,
protejată împotriva coroziunii cu un stat de acoperire din zinc (Zn), conform SR EN
10346:2015. Tipul tablei utilizate, din punct de vedere calitativ, este minim DX51D + Z275,
cu o grosime a acoperirii de 15 ÷ 27 μm. Grosimea de perete a tablei utilizate va fi de t = 1
mm. Modelele de cabine solicitate vor fi astfel construite încât să prezinte rezistenţă mărită
la fenomenul de vandalizare (vezi cap.6.2.3) şi o bună rigidizare a acestora pe toată durata
de utilizare. Procedeul de fabricare va fi prin deformare plastică la rece, iar modul de
îmbinare al tablei va fi prin nituire (cu distanţa maximă între nituri de 100mm) sau alte
procedee de îmbinări mecanice care nu afectează stratul de acoperire cu zinc (lipire cu
soluţii anaerobe, etc.). Este permisă îmbinarea prin sudare doar pentru întăriturile orificiilor
de fixare ale cabinelor pe construcţii; peste acele zone, înaintea procesului de vopsire, dar
imediat după efectuarea sudurii, se va reface stratul anticoroziv din zinc, prin zincare la rece.
2. Protejarea anticorozivă a suprafeţelor metalice ale cabinelor
• Suprafeţele metalice, atât cele exterioare cât şi cele interioare, vor fi protejate anticoroziv
prin vopsire. După confecţionarea cabinelor, suprafeţele metalice se vor pregăti în vederea
vopsirii, conform SR EN ISO 8501-1:2007, utilizând procedee specifice care nu vor
deteriora stratul acoperirii de Zn. Vopsirea se va executa cu vopsea pulbere aplicată în câmp
electrostatic. Tipul vopselei pulbere se va alege astfel încât după aplicare să satisfacă
următoarele cerinţe:
Descriere
Încercare la caroiaj (aderenţă)
Rezistenţa la impact
Elasticitate (ambutisare)
Flexibilitate

Standard
SR EN ISO 2409:2007
ASTM D2794-93 (5/8” bila)
SR EN ISO 1520:2007
SR EN ISO 1519:2011

Rezistenţa peliculei
Rezistenţa la ceaţă salină

SR EN ISO 2815:2003
ISO 7253:1996

Rezistenţa la căldura umedă

SR EN ISO 6270-2 : 2006

Rezistenţa la UV

ASTM G154(UVB-313)

Aspect peliculă

Pelicula texturată , lucioasă.

Detalii
Aderenţa Gt 0 (100% adeziune la trecerea la 2mm)
Minim 60 inch-pounds, fără crăpături ale peliculei.
Minim 8mm fără crăpături ale peliculei.
Test de îndoire pe dorn cilindric, 3mm, fără crăpături
ale peliculei.
Rezistenţa la identarea Bucholz: >80
Excelentă. Nici o pătrundere de coroziune mai mare de
2mm de la punctul marcat după 250 ore.
Excelentă. Măsurată în ce priveşte băşicarea şi
pierderea aderenţei după 1000 ore.
Excelentă. Măsurată în ce priveşte culoarea şi retenţia
luciului.

• Culoare utilizată va fi RAL 7032, iar grosimea filmului uscat va fi de minimum 100 μm,
măsurată în orice punct al cabinei. Stratul de vopsea aplicat va avea aspect şi culoare
uniformă pe toată suprafaţa cabinei.
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Nu se acceptă:
- retuşuri ulterioare ale stratului de vopsea, executate altfel decât prin procedeul
menţionat mai sus;
- defecte, zgârieturi, lovituri sau exfolieri ale filmului de vopsea.
3. Fante pentru citirea indexului contorului; orificii de aerisire a eventualelor scăpări de
gaze şi pentru intrarea/ieşirea conductelor de branşament/instalaţiei de utilizare (IU);
orificii pentru evacuarea eventualelor acumulări de ape în interiorul cabinelor:
• Cabinele pentru posturile de măsurare (PM) şi reglare (PR) vor avea fante de
dimensiuni (110 x 12 mm), reprezentând 2% din suprafaţa uşii, minimum 2, practicate în uşa
cabinei, astfel încât să permită evacuarea eventualelor scăpări de gaze acumulate în cabină,
precum şi pentru autocitirea/citirea în condiţii optime a indexului contorului, indiferent dacă
acesta este la partea superioară sau inferioară a mecanismului înregistrator. De asemenea,
aceste fante trebuie să permită scanarea codului de bare, lipit pe contor, cu dispozitive de
citire automată. Practicarea fantelor în uşă se va realiza plecând de la cota umărului
racordului olandez drept al contorului, indiferent de tipul de contor ce se va monta, la care se
adaugă grosimea garniturii de etanşare, conform Anexei 16.
În cazul cabinelor pentru posturile de reglare-măsurare (PRM) sunt necesare 3 fante (sau
mai multe) de aerisire, cu una în plus faţă de cele pentru citire. A treia fantă va fi plasata sub
cele necesare pentru citirea contorului, simetrică cu acestea şi va avea aceeaşi dimensiune
(110 x 12 mm). Dacă acest grup de fante nu sunt suficiente pentru a ajunge la valoarea de
2% din suprafaţa uşii, se vor aplica mai multe grupuri de fante până la îndeplinirea condiţiei.
• Cabinele pentru posturile de reglare (PR), posturile de măsurare (PM) şi reglaremăsurare (PRM) se vor prevedea cu orificii la partea inferioară pentru intrarea conductelor
de branşament, şi pe părţile laterale superioare pentru ieşirea IU. Orificiul de la partea
inferioară pentru intrarea conductei de branşament se va executa astfel încât prin acesta să
poată trece ţeava cu robinetul de branşament, montat la capătul acesteia (după demontarea
manetei/clapetei de acţionare tip fluture sau tip levier), astfel orificiul va fi de formă ovală
cu diametrul d = 55 mm şi L = 80 mm (pentru robineţii de 1”) şi de formă circulară cu
diametrul d = 120 mm (pentru robineţii de 2”). Diametrul orificiului de ieşirea al IU din
cabina PRM/PM va fi astfel dimensionat încât prin acesta să se poată extrage IU cu tot cu
piuliţa olandeză de prindere a contorului (Øorificiu = Øolandeza racord contor + 10 mm). Celelalte
orificii practicate în pereţii cabinelor vor fi executate la un diametru cu 10 mm mai mare faţă
de diametrul ţevilor de intrare/ieşire ale IU. Pentru ansamblul PR+PM, cabina PR va avea
practicat la partea superioară (acoperiş) un orificiu de formă ovală, astfel aplicat încât să
permită montarea IU, din PR, cu ramificaţii atât pe cele două laterale cât şi la partea
superioară pentru îmbinarea cu IU din cabina PM.
• Orificiile pentru evacuarea eventualelor acumulări de apă din interiorul cabinelor se vor
practica la partea inferioară după cum urmează:
- în cele 4 colţuri ale cabinelor, pentru modelele PR, PM (pentru cele echipate cu
contoare până la G25);
- în cele 4 colţuri şi în zona centrală a cabinei, pentru modelul PRM si PM (pentru cele
echipate cu contoare G40 şi G65).
4. Sistemul de închidere al uşii:
• Uşa cabinei va fi prevăzută cu sistem de închidere cu cheie. Fiecare cabină va fi însoţită
de cheia de închidere (fiind aceeaşi pentru toate tipurile de cabine). Cabina se va livra
cu uşa închisă, iar cheia cabinei se va livra împreună cu cabina, în cutia din carton, dar
introdusă într-o pungă din plastic şi lipită cu bandă adezivă pe peretele din dreapta al
cabinei, sub orificiul prin care iese robinetul IU. Sistemul de închidere va fi cu
minimum două puncte. Acesta va fi confecţionat din tije montate vertical, care la
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acţionarea cheii vor coborî sau se vor ridica în locaşurile practicate în corpul cabinei,
ducând la blocarea/deblocarea uşii.
La închidere, uşa cabinei va pătrunde complet în corpul cabinei, pe o adâncime de aprox.
20 mm, având practicate opritoare interioare în partea superioară şi inferioară a cabinei.

5. Sistemul de prindere al uşii (balamalele):
• Sistemul de prindere al uşii cabinei (balamalele) va fi de tip tijă completă sau parţială,
confecţionată din oţel zincat, pentru a nu se coroda în timp. Această tijă va fi prevăzută
cu arc la unul din capete, pentru a permite demontarea cu uşurinţă a uşii, în caz de
nevoie. Arcul va fi blocat pe tijă (pentru a nu permite mişcarea lui) prin intermediul unor
„urechi de oprire” (vezi modelul: pasta de pix).
6. Autocolante inscripţionate cu marcaje de avertizare, numere de urgenţă în caz de
intervenţie; autocolante de marcare a produselor, şi autocolante pentru marcarea
reţelei:
• La exterior, pe uşa fiecărui model de cabină, se va aplica:
 un autocolant cu dimensiunea max. 140÷150 x 90÷100 mm, imprimat cu
inscripţia „PERICOL DE EXPLOZIE APROPIEREA CU FOC STRICT
OPRITĂ!”, marcajele de avertizare aferente acestui mesaj, precum şi numerele de
telefon utilizate în caz de urgenţă conform Anexei 26. Autocolantele vor fi
confecţionate din materiale rezistente la factorii de mediu externi, iar
imprimarea se va face cu cerneală colorată, rezistentă la expunerea la UV.
Grosimea minimă a autocolantului, fără hârtia protectoare şi adeziv, va fi de
minimum 80 μm, iar adezivul utilizat va fi permanent. Durata de viaţă a
autocolantului va fi de minimum 5 ani în condiţiile menţionate mai sus.
Parametrii tehnici ai materialelor utilizate se vor demonstra prin fişe tehnice ale
produselor din care să reiasă respectarea condiţiilor solicitate. Acest autocolant
se va fixa pe uşa cabinei în colţul din dreapta sus, la 20 mm faţă de
marginile superioară şi dreaptă a uşii.
 un autocolant pentru marcarea reţelei – cu forma şi dimensiunile conform
Anexei nr. 26, pe care producătorul/furnizorul cabinelor îl va aplica pe uşa
cabinei, în colţul din dreapta jos, la 20 mm faţă de marginile inferioară şi
dreaptă a uşii. Fişa tehnică a acestui autocolant va fi pusă la dispoziţie de către
Delgaz Grid S.A..
•

La interior, la fiecare model de cabină se va aplica:
 un autocolant cu dimensiunea 120 x 120 mm, conform Anexei 26, care conţine
elementele de marcare ale reţelei. Acesta se va fixa pe uşa cabinelor cu scopul de
a oferi informaţiile necesare în cazul necesităţii refacerii marcajului de reţea,
aplicat la exterior;
 un autocolant cu dimensiunea 60 x 60 mm cu marcajul de avertizare conform
Anexei 26, fixat la partea de jos a cabinei, în dreapta orificiului de pătrundere a
capătului de branşament, în cabină;
 un autocolant cu datele de marcare a produsului conform capitolului 6.2.4
„Marcaj produs”, fixat pe laterala stângă a cabinei.

7. Montajul cabinelor:
• Cabinele trebuie să permită montarea facilă pe construcţiile existente (garduri, imobile).
Pentru acest tip de montaj, cabinele PM/PRM cu contoare mai mici de G40 şi cabinele
PR vor fi prevăzute la interior, la partea din spate, în cele 4 colţuri, cu orificii pentru
fixare cu diametrul minim Ø 8 mm. Cabinele PM/PRM cu contoare de la G40 vor fi
AVERTISMENT: Documentul este proprietatea Delgaz Grid S.A.
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prevăzute cu 6 orificii de fixare (în cele 4 colțuri și 2 în zona centrală). Aceste orificii
vor fi practicate astfel încât echipamentele care se vor monta în cabină să nu le obtureze
accesul, pentru a exista posibilitatea stângerii şuruburilor/holzşuruburilor de prindere.
Prinderea pe construcţiile existente se va realiza cu ajutorul unui set, format din 4/6
bucăţi dibluri + holzşuruburi sau 4 bucăţi şuruburi cu cap hexagonal de M8 x 80 mm +
piuliţe + şaibe.
În cazul necesităţii realizarii montajului prin încastrarea cabinelor în construcţiile
existente (ex: montajul cabinelor în planul gardului), pentru fixare, cabinele vor fi
prevăzute cu 4 bucăţi cleme laterale cu canal central longitudinal, pentru ajustarea
adâncimii de montaj. Clemele vor fi confecţionate din platbandă cu grosimea de min. 3
mm, vor avea formă de „L” şi vor fi prevăzute pe latura scurtă cu un orificiu central cu
diametrul Ø 10 mm, iar pe latura lungă cu un canal longitudinal cu lăţime de 10 mm şi
lungime mai mare de 2/3 din lăţimea cabinei, cu rol de culisare a acestora. Fixarea
clemelor pe părţile laterale ale cabinelor se va realiza prin prinderea cu
şuruburi+şaibe+piuliţe zincate, în două puncte dispuse la cca. 1/3 de faţa/spatele cabinei.
Clemele vor fi protejate anticoroziv prin vopsire în câmp electrostatic cu vopsea de
aceeaşi nuanţă cu cea a cabinei. Pentru protejarea acoperirii aplicate pe pereţii laterali,
împotriva zgârieturilor, între cleme şi pereţii laterali ai cabinei se vor monta distanţiere
(şaibe) din materiale plastice moi sau din cauciuc. Zonele din jurul găurilor de prindere
vor fi întărite pentru a nu permite smulgerea/tragerea cabinei, după montaj sau
provocarea unor daune (crăpături/fisuri) în peretele cabinei.
Elementele de fixare necesare montării cabinelor pe clădiri sau garduri (dibluri +
holzşuruburi; şuruburi (M8 x 80 mm) + şaibe + piuliţe - pentru prinderea la interior şi
clemele cu şuruburile + şaibele + piuliţele aferente pentru prinderea pe exterior ) vor fi
livrate într-un ambalaj separat care va fi pus în interiorul fiecărei cabine. Toate
şuruburile şi holzşuruburile utilizate vor fi cu cap hexagonal.
Pentru ansamblul PR+PM, cele două cabine vor fi prevăzute şi cu sistemul de prindere
dintre ele (vezi detaliul plăcuţei de fixarea a cabinelor din Anexa 4). Cabina PM va fi
prevăzută la parte inferioară cu “picioruşe” tampon realizate din materiale elastice
pentru a asigura toleranţa necesară etanşării optime la îmbinarea instalaţiilor de utilizare
din componenţa celor două cabine (îmbinarea prin fiting de tip olandez). Pentru
rigidizarea ansamblului PR+PM se vor utiliza 4 seturi şurub+şaibă+ piuliţă. Acestea vor
fi livrate în cabina PM.

8. Echiparea interioară a cabinelor PR/PM/PRM
• Toate variantele constructive ale cabinelor PR/PM/PRM vor fi echipate la interior cu
următoarele componente:
- Coliere metalice de fixare cu manşon din cauciuc, cu diametre variabile funcţie de
diametrul exterior al racordurilor utilizate (1”, 1¼”, 1½”, 2”). Acestea se vor prinde
pe suporţii metalici, prin intermediul piuliţelor nituibile şi vor avea rol de
fixare/rigidizare a tuturor componentelor cabinei (IU, regulator, contor, robinet de
branşament, robinet de contor). Colierul va fi alcătuit din prezonul filetat cu rol de
reglare/fixare şi două bucăţi de semicolier. Semicolierul de la partea inferioară va
avea ataşată o piuliţă pentru prinderea de prezonul filetat. Semicolierele vor fi fixate
între ele cu ajutorul şuruburilor de stângere prevăzute cu cap hexagonal şi locaş tip
cruce. Colierul va fi prevăzut cu manşon de cauciuc pentru protecţia suprafeţelor
metalice vopsite. Colierele de fixare vor fi zincate sau cromate/nichelate;
- Racorduri de conexiune a echipamentelor componente (regulator, contor, robinet),
aparţinând instalaţiei de utilizare, realizate prin deformarea la rece a ţevilor de oţel
sau din fitinguri sudabile executate prin îmbinări nedemontabile (prin sudare). Toate
îmbinările nedemontabile realizate prin sudare se vor poansona de către operatorul
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sudor astfel încât după montarea racordurilor în interiorul cabinei, poansonul va fi la
vedere. În cazul utilizării ţevii din oţel pentru realizarea racordurilor de conexiune,
aceasta va fi conform prescripţiilor SR EN ISO 3183:2013. Se vor utiliza numai ţevi
fără sudură. Pentru cazul utilizării fitingurilor din oţel sudabile se vor respecta
prescripţiile tehnice ale SR EN 10253-2:2008.
Tronsoanele de ţevi astfel executate se vor asambla cu echipamentele componente
prin îmbinare filetată sau îmbinare de tip racord olandez. Acestea vor avea
diametrele exterioare şi grosimile de perete stabilite în funcţie de modelele de cabine
solicitate mai jos. Racordurile de conexiune vor fi vopsite în culoare galbenă RAL
1016, iar grosimea filmului uscat va fi de minimum 100 μm.
- Racordurile filetate din oţel vor fi conform SR EN 10241:2002 şi vor avea
grosimea de perete încât să asigure o suprafaţă de etanşare care să nu secţioneze
garnitura de etanşare din cauciuc, în timpul strângerii;
- Racordurile olandeze vor fi conform SR EN 10242: 2003/A2: 2003, utilizate la
contor, regulator, robinetul de contor (pentru cabinele PM), robinetul situat la ieşirea
din cabina PM/PRM către IU, vor fi prevăzute, în piuliţa hexagonala, cu un orificiu
de sigilare de Ø 1,5 - 2 mm. Partea de racord filetat sau sudabil (componentă a
racordului olandez) va fi realizată constructiv cu umăr de fixare a garniturii de
etanşare;
- Garniturile de cauciuc care asigură etanşeitatea îmbinărilor cu racord olandez vor fi
confecţionate din cauciuc presat. Garniturile vor fi PN 2,5 conform SR EN
682:2002/A1:2006, pe bază de elastomer NBR, utilizat în intervalul de temperatură 15°C ÷ +50°C, iar clasa de duritate a garniturilor va fi 70 IRHD.
- Robinetul de închidere cu sferă, conform SR EN 331:2002 şi SR EN
331:2002/A1:2011, (robinetul de contor sau robinetul de ieşire din PRM/PM).
Acesta trebuie să fie destinat pentru gaze naturale (obligatoriu însoţit de declaraţie
de performanţă) şi trebuie să respecte următoarele caracteristici tehnice:
• va fi conform EN 331
• corpul robinetului va fi din alamă sau acoperit la exterior prin cromare sau
nichelare;
• presetupa şi tija vor fi din alamă;
• sfera va fi din alamă cromată;
• etanşare sferă: PTFE;
• etanşare tijă: NBR;
• maneta de manevră tip fluture;
• conexiune la capete tip FI;
• presiunea de lucru MOP 5;
• domeniul temperaturii – 200C până la + 600C.
Robinetele cu sferă trebuie să se poata autocurăţa uşor atunci când sunt acţionate
pentru poziţia deschis/ închis şi trebuie să asigure oprirea tranzitului de gaze naturale
prin conducte la poziţia închis, indiferent de modul de instalare.
Marcajul aplicat pe robinet va cuprinde minimum următoarele informaţii:
 denumire producător sau simbolul acestuia;
 domeniul de lucru;
 presiunea de lucru (PN/MOP)
 diametrul nominal DN
 pe clapeta fluture de manevră se va indica modul ON-OFF
 marcaj CE.
Furnizorul se va asigura că robineții cu sferă achiziționați, care intră în componența produsului
“cabină”, vor fi obligatoriu însoțiți de Declarația de Performanță a producătorului editată în limba
română, pentru caracteristicile tehnice ale produsului conform Regulamentului UE 305/2011.
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6.2.2 Caracteristici tehnice
6.2.2.1 Tipuri constructive de cabine
În funcţie de treapta de presiune existentă în reţeaua de distribuţie, de imobilul la care urmează să se
distribuie gazele naturale şi de spaţiul de montaj avut la dispoziţie, vor exista mai multe tipuri de
cabine. În vederea unei echipări interne a cabinelor, din punct de vedere ergonomic (suporţi
metalici, racorduri de conexiune/ţevi de oţel aparţinând instalaţiei de utilizare), ofertantul va ţine
cont de caracteristicile dimensionale ale componentelor principale (regulator şi contor.). Astfel,
pentru fiecare tip de cabină prezentate mai jos vor fi menţionate dimensiunile de gabarit şi
diametrele racordurilor componentelor principale.
1. Post de reglare-măsurare PRM standard 10 / 4 - 6 (Anexa 1)
Dimensiunile maxime ale acestui tip de cabină vor fi de 440 x 200 x 500 mm (L x l x H). Acest tip
de cabină va fi echipată la interior/exterior astfel încât să permită montarea următoarelor
componente (cele evidenţiate cu culoare albastră în Anexe vor fi asigurate de către achizitor,),
care nu fac obiectul acestei proceduri de achiziţie:
o regulator de uz casnic Q = 10 mc/h. Se vor putea monta toate tipurile de regulatoare
utilizate de Delgaz Grid S.A.. Pentru dimensionarea cabinei, regulatorul se va poziţiona ca şi
în Anexa 1 şi se va lua în calcul toate dimensiunile de gabarit:
o lungimea între suprafeţele de etanşare de la racordurile olandeze 175 ± 2 mm, la care
se adaugă lungimea reducţiei DN 1¼”-1”, care se montează doar în amonte de
regulator;
o diametrul racordurilor olandeze DN 1¼”;
o celelalte cote de gabarit pot fi regăsite în desenele din Anexa 18.
o contor volumetric cu membrană G4 (G6), Qmax = 6 mc/h (Qmax = 10 mc/h). Se vor putea
monta atât contoarele cu volum ciclic de 1,2 dm3 cât şi cele de 2 dm3. Pentru dimensionarea
cabinei se va lua în calcul contorul volumetric, care are următoarele dimensiuni maxime de
gabarit:
o înălţime 265 mm,
o lăţime 245 mm,
o adâncime 175 mm
o racordare în instalaţia de utilizare: două racorduri verticale cu distanţa dintre axe de
110 mm, diametrul racordului DN 25 şi filet de G 1¼ ".
o lungimea racordului filetat este de minimum 20 mm.
o celelalte cote de gabarit pot fi regăsite în desenele din Anexa 20, Anexa 21 (G6).
o robinet de branşament cu sferă, DN 25 mm, montat pe ţeava de OL a branşamentului, la
intrarea acesteia în PR/PRM. Lungimea robinetului de branşament este de cca. 90 mm.
Ofertantul trebuie să echipeze cabina cu:
- instalaţia de utilizare (aval de regulator – intrarea în contor şi ieşirea din contor,
conform Anexei 1), care va avea diametrul exterior DN 33,7 x 3,6 mm, iar îmbinarea cu
echipamentele (regulator, contor) se va realiza prin:
• racord filetat din oțel DN 1¼ ", sudat, cu capăt filetat G 1¼ ", pentru conectarea cu
regulatorul, în aval de acesta, şi
• ansamblu racord contor drept (1”- 1¼ "), sudat, pentru conectarea cu contorul.
- robinetul cu sferă, DN 25 mm, montat la ieşirea din cabină;
- racordul olandez complet (racord filetat FE cu filet gaz 1”; piuliţă olandeză 1¼”;
garnitură; reducţie cu filet gaz FE 1¼” şi FI 1” pentru îmbinare cu IU existentă), montat
după robinetul de ieşire din cabină.
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Racordurile de conexiune, ordinea de montaj, rigidizarea instalaţiei de utilizare prin
intermediul colierelor metalice de fixare cu manşon de cauciuc precum şi practicarea orificiilor
de intrare/ieşire, se vor face conform Anexei 1.
2. Post de măsurare PM 4-6 (Anexa 2)
Dimensiunile maxime ale acestui tip de cabină vor fi de 360 x 200 x 500 mm (L x l x H).
Acest tip de cabină va fi echipată la interior/exterior astfel încât să permită montarea următoarelor
componente (asigurate de către achizitor, cele evidenţiate cu culoare albastră în Anexă), care nu
fac obiectul acestei proceduri de achiziţie:
- contor volumetric cu membrană G4 (G6), Qmax = 6 mc/h (Qmax = 10 mc/h). Se vor
putea monta atât contoarele cu volumul ciclic de 1,2 dm3 cât şi cele de 2 dm3. Pentru
dimensionarea cabinei se va lua în calcul contorul volumetric care are următoarele
dimensiuni maxime de gabarit:
o înalţime 265 mm,
o lăţime 245 mm,
o adâncime 175 mm
o racordare în instalaţia de utilizare: două racorduri verticale cu distanţa dintre axe
de 110 mm, diametrul racordului DN 25 şi filet de G 1¼ ".
o lungimea racordului filetat este de minimum 20 mm.
o celelalte cote de gabarit pot fi regăsite în desenele din Anexa 20, Anexa 21(G6).
Ofertantul trebuie să echipeze cabina cu:
- instalaţia de utilizare (amonte/aval de contor), care va avea diametrul exterior D 33,7 x
3,6 mm, iar îmbinarea cu contorul se va realiza prin ansamblu racord contor drept (1”1¼ "), sudat, pentru conectarea cu contorul;
- robinetul de contor cu sferă, DN 25 mm;
- racord olandez (racord filetat FE cu filet gaz 1”; piuliţă olandeză 1¼”; garnitură; racord
sudabil DN 1” sau reducţie concentrică sudabila 1¼ "-1” prevăzută pe capăt racord
filetat din oțel DN 1¼ cu filet G 1¼ ") ;
- robinetul cu sferă, DN 25 mm, montat la ieşirea din cabină;
- racordul olandez complet (racord filetat FE cu filet gaz 1”; piuliţă olandeză 1¼”;
garnitură; reducţie cu filet gaz FE 1¼” şi FI 1”, pentru îmbinare cu IU existentă), montat
după robinetul de ieşire din cabină.
Racordurile de conexiune, ordinea de montaj, rigidizarea instalaţiei de utilizare prin
intermediul colierelor metalice de fixare cu manşon de cauciuc precum şi practicarea orificiilor
de intrare/ieşire, se vor face conform Anexei 2.
3. Post de reglare PR 10÷35 (Anexa 3)
Dimensiunile maxime ale acestui tip de cabină vor fi 360 x 200 x 500 mm (L x l x H).
Acest tip de cabină va fi echipată cu următoarele componente (cele evidenţiate cu culoare albastră
în Anexă vor fi asigurate de Achizitor):
o regulator de uz casnic Q = 10÷35 mc/h. Se vor putea monta toate tipurile de regulatoare
utilizate de Delgaz Grid S.A.. Pentru dimensionarea cabinei se va lua în calcul regulatorul Q
= 35 mc/h care are următoarele dimensiuni de gabarit:
o lungimea între suprafeţele de etanşare de la racordurile olandeze 175 mm, la care se
adaugă lungimea reducţiei DN 1¼”-1”, care se montează doar în amonte de
regulator; diametrul racordurilor olandeze DN 1¼”
o celelalte cote de gabarit pot fi regăsite în desenele din Anexa 18.
o robinet de branşament cu sferă, DN 25 mm, montat pe ţeava de OL a branşamentului, la
intrarea acesteia în PR/PRM. Lungimea robinetului de branşament este de cca.90 mm
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Ofertantul trebuie să echipeze cabina cu:
- instalaţia de utilizare (aval de regulator) – intrarea în contor şi ieşirea din contor,
conform Anexa 3), va avea diametrul exterior D 42,4 x 3,6 mm, iar îmbinarea cu
regulatorul (în aval de acesta) se va realiza prin racord filetat din oțel DN 1¼”, cu filet G
1¼ ". Instalaţia de utilizare va depăşi cabina la exterior pe o lungime de cca. 50 mm, iar
cele două capete laterale vor fi prevăzute cu capace bombate, îmbinate prin sudare.
Rigidizarea instalaţiei de utilizare se va realiza prin intermediul colierelor metalice de fixare cu
manşon de cauciuc; orificiile pentru ieşirea IU vor fi practicate în cabină conform Anexei 3.
4. Ansamblul PR (10÷20) + PM (4-6) ( post de reglare-măsurare compus) Anexa 4. Acesta
reprezintă modelul nonstandard de PRM care se va solicita pentru cazurile în care PRM
standard (cel din Anexa 1) nu se încadrează în zona de montaj. Acest tip de PRM este
alcătuit din două componente (cabine), instalate în montaj vertical:
- cabina regulatorului –PR – vezi punctul 3 anterior – montat la partea inferioara; doar în
acest caz IU va fi prevăzută la partea superioară cu o ramificaţie cu diametrul exterior D
42,4 x 3,6 mm, care se va îmbinarea cu IU din cabina PM prin intermediul unui racord
filetat din oțel DN 1¼”, sudat, cu capăt filetat G 1¼ ", conform Anexei 4. Achizitorul va
echipa cabina cu regulatoare de 10÷20 mc/h.
o cabina contorului –PM – vezi punctul 2 anterior – montată la partea superioară, peste cabina
PR; doar în cazul acestui tip de montaj racordul olandez al IU, montat înaintea robinetului
de contor (nu va cuprinde racordul sudabil DN 1” sau reducţie concentrică sudabilă 1¼ "-1”
prevăzută la capăt cu racordul filetat din oțel DN 1¼ cu filet G 1¼ "). Racordul olandez va
cuprinde numai racordul filetat FE cu filet G 1”; piuliţă olandeză 1¼” şi garnitura.
La cabina PR orificiul practicat la partea superioară spre cabina PM va fi de formă ovală pentru
a putea permite introducerea ansamblului IU care echipează PR.
Rigidizarea instalaţiei de utilizare se va realiza prin intermediul colierelor metalice de fixare cu
manşon de cauciuc, conform Anexei 4.
5. Posturi de reglare, măsurare si reglare-măsurare pentru consumatorii cu debite mai
mari de 10mc/h
5.1 Post de reglare-măsurare PRM 20 / 10 (Anexa 5)
Dimensiunile maxime ale acestui tip de cabină vor fi 580 x 300 x 530 mm (L x l x H). Acest tip de
cabină va fi echipată la interior/exterior astfel încât să permită montarea următoarelor componente
(cele evidenţiate în Anexe cu culoare albastră vor fi asigurate de către achizitor , și nu fac obiectul
acestei proceduri de achiziţie):
o regulator de uz casnic Q = 20 mc/h. Pentru dimensionarea cabinei, regulatorul se va
poziţiona ca şi în Anexe şi se va lua în calcul următoarele dimensiuni de gabarit:
o lungimea între suprafeţele de etanşare de la racordurile olandeze 175 mm, la care se
adaugă lungimea reducţiei DN 1¼”-1”, care se montează doar în amonte de
regulator;
o diametrul racordurilor olandeze DN 1¼”;
o celelalte cote de gabarit pot fi regăsite în desenele din Anexa 18.
o contor volumetric cu membrană G10, Qmax = 16 mc/h. Pentru dimensionarea cabinei se va
lua în calcul contorul volumetric care are următoarele dimensiuni maxime de gabarit:
o înălţime 320 mm;
o lăţime 334 mm;
o adâncime 221 mm;
o racordare în instalaţia de utilizare: două racorduri verticale cu distanţa dintre axe de
250 mm, diametrul racordului DN 25 şi filet de G 1¼”;
o lungimea racordului filetat este de minimum 20 mm;
o celelalte cote de gabarit pot fi regăsite în desenele din Anexa 21 (G10).
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o robinet de branşament cu sferă, DN25, montat pe ţeava de OL a branşamentului, la
intrarea acesteia în PR/PRM. Lungimea robinetului de branşament este de cca. 90 mm.
Ofertantul trebuie să echipeze cabina cu:
- suport sistem AMR, conform Anexa 17;
- instalaţia de utilizare (aval de regulator – intrarea în contor şi ieşirea din contor,
conform Anexa 5 ), care va avea diametrul exterior 33,7 (D) x 3,6 (t) mm grosime de
perete, iar îmbinarea cu echipamentele (regulator, contor) se va realiza prin:
• racord filetat din oţel DN 1¼”, sudat, cu capăt filetat G 1¼ ", pentru conectarea cu
regulatorul, în aval de acesta şi
• ansamblu racord drept contor (R 1” și G1¼”), sudat, pentru conectarea cu contorul.
- cot A4 la 90⁰ 1” FE–FI, montat la ieşirea din cabină, pe racordul contor de ieşire;
- robinetul cu sferă, DN 25 mm, FI–FI, montat pe cotul A4;
- racordul olandez complet FE-FI 1”(pentru îmbinare cu IU existentă), montat după
robinetul DN 25 de la ieşirea din cabină.
Racordurile de conexiune, ordinea de montaj, rigidizarea instalaţiei de utilizare prin
intermediul colierelor metalice de fixare cu manşon de cauciuc precum şi practicarea orificiilor
de intrare/ieşire, se vor face conform Anexei 5.
5.2 Post de măsurare PM 10 (Anexa 6)
Dimensiunile maxime ale acestui tip de cabină vor fi 500 x 300 x 530 mm (L x l x H).
Acest tip de cabină va fi echipată la interior/exterior astfel încât să permită montarea următoarelor
componente (asigurate de către achizitor, cele evidenţiate cu culoare albastră în Anexă), care nu
fac obiectul acestei proceduri de achiziţie:
- contor volumetric cu membrană G10 (conform datelor de la pct. 5.1);
Ofertantul trebuie să echipeze cabina cu:
- suport sistem AMR, conform Anexa 17;
- racord filetat din oţel DN 1¼, sudat, cu capăt filetat G 1¼ ";
- ansamblu racord contor drept (1” - 1¼ " ), sudat, + garnitura cauciuc NBR;
- robinet de contor cu sferă, DN 25 mm, FI–FI (amonte contor);
- instalaţia de utilizare (amonte/aval de contor), care va avea diametrul exterior 33,7 (D)
x 3,6 (t) mm grosime de perete, iar îmbinarea cu contorul se va realiza prin intermediul
ansamblului racord contor drept (R 1” și G1¼”), sudat ;
- cot A4 la 90⁰ 1” FE–FI, montat la ieşirea din cabină, pe racordul contor de ieşire;
- robinet cu sferă, DN 25 mm, FI–FI, montat pe cotul A4;
- racordul olandez complet FE–FI 1”(pentru îmbinare cu IU existentă), montat după
robinetul de ieşire din cabină.
Racordurile de conexiune, ordinea de montaj, rigidizarea instalaţiei de utilizare prin
intermediul colierelor metalice de fixare cu manşon de cauciuc precum şi practicarea orificiilor
de intrare/ieşire, se vor face conform Anexei 6.
5.3 Post de reglare-măsurare PRM 20-35 / 16 (Anexa 7)
Dimensiunile maxime ale acestui tip de cabină vor fi 670 x 320 x 600 mm (L x l x H). Acest tip de
cabină va fi echipată la interior/exterior astfel încât să permită montarea următoarelor componente
(cele evidenţiate cu culoare albastră în Anexe vor fi asigurate de către achizitor,), care nu fac
obiectul acestei proceduri de achiziţie:
o regulator de uz casnic Q = 20-35 mc/h. Pentru dimensionarea cabinei, regulatorul se va
poziţiona ca şi în Anexe şi se va lua în calcul următoarele dimensiuni de gabarit:
o lungimea între suprafeţele de etanşare de la racordurile olandeze 175 mm, la care se
adaugă lungimea reducţiei DN 1¼”-1”, care se montează doar în amonte de
regulator;
o diametrul racordurilor olandeze DN 1¼”;
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o celelalte cote de gabarit pot fi regăsite în desenele din Anexa 18.
o contor volumetric cu membrană G16, Qmax = 25 mc/h. Pentru dimensionarea cabinei se va
lua în calcul contorul volumetric care are următoarele dimensiuni maxime de gabarit:
o înălţime 330 mm,
o lăţime 405 mm,
o adâncime 234 mm
o racordare în instalaţia de utilizare: două racorduri verticale cu distanţa dintre axe de
280 mm, diametrul racordului DN 40 şi filet de G 2”.
o lungimea racordului filetat este de minimum 20 mm.
o celelalte cote de gabarit pot fi regăsite în desenele din Anexa 22.
o robinet de branşament cu sferă, DN25, montat pe ţeava de OL a branşamentului, la
intrarea acesteia în PR/PRM. Lungimea robinetului de branşament este de cca. 90 mm.
Ofertantul trebuie să echipeze cabina cu:
suport sistem AMR, conform Anexa 17;
- instalaţia de utilizare (1½’’) (aval de regulator – intrarea în contor şi ieşirea din contor,
conform Anexa 7), care va avea diametrul exterior 48.3 (D) x 3,6 (t) mm grosime de
perete, iar îmbinarea cu echipamentele (regulator, contor) se va realiza prin:
• racord filetat din oţel DN 1¼”, sudat, cu capăt filetat G 1¼ ", pentru conectarea cu
regulatorul, în aval de acesta, şi
• ansamblu racord contor drept (1½”- 2"), sudat, pentru conectarea cu contorul.
- cot A4 la 90⁰ 1½” FE–FI, montat la ieşirea din cabină, pe racordul contor de ieşire;
- robinetul cu sferă, DN 40 mm, FI–FI, montat pe cotul A4;
- racordul olandez complet FE–FI 1½”(pentru îmbinare cu IU existentă), montat după
robinetul DN 40 de la ieşirea din cabină.
Racordurile de conexiune, ordinea de montaj, rigidizarea instalaţiei de utilizare prin
intermediul colierelor metalice de fixare cu manşon de cauciuc precum şi practicarea orificiilor
de intrare/ieşire, se vor face conform Anexei 7.

5.4 Post de măsurare PM 16 (Anexa 8)
Dimensiunile maxime ale acestui tip de cabină vor fi 670 x 320 x 600 mm (L x l x H).
Acest tip de cabină va fi echipată la interior/exterior astfel încât să permită montarea următoarelor
componente (asigurate de către achizitor, cele evidenţiate cu culoare albastră în Anexă), care nu
fac obiectul acestei proceduri de achiziţie:
- contor volumetric cu membrană G16 (conform datelor de la pct.5.3),
Ofertantul trebuie să echipeze cabina cu:
- suport sistem AMR, conform Anexa 17;
- racord filetat din oţel DN 2”, sudat, cu capăt filetat G2 ";
- ansamblu racord contor drept (1½” - 2" ), sudat, + garnitură cauciuc NBR;
- robinetul de contor cu sferă, DN 40 mm, FI-FI, amonte contor;
- instalaţia de utilizare DN 1½” (amonte/aval de contor), care va avea diametrul exterior
48,3 (D) x 3,6 (t) mm grosime de perete;
- cot A4 la 90⁰ 1½” FE–FI, montat la ieşirea din cabină, pe racordul contor de ieşire;
- robinetul cu sferă, DN 40 mm, FI-FI, montat pe cotul A4;
- racordul olandez complet FE–FI 1½” (pentru îmbinare cu IU existentă), montat după
robinetul de ieşire din cabină.
Racordurile de conexiune, ordinea de montaj, rigidizarea instalaţiei de utilizare prin
intermediul colierelor metalice de fixare cu manşon de cauciuc precum şi practicarea orificiilor
de intrare/ieşire, se vor face conform Anexei 8.
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5.5 Post de reglare-măsurare PRM 35 / 25 (Anexa 9)
Dimensiunile maxime ale acestui tip de cabină vor fi 750 x 400 x 670 mm (L x l x H). Acest tip de
cabină va fi echipată la interior/exterior astfel încât să permită montarea următoarelor componente
(cele evidenţiate cu culoare albastră în Anexe vor fi asigurate de către achizitor,), care nu fac
obiectul acestei proceduri de achiziţie:
o regulator de uz casnic Q = 35 mc/h. Pentru dimensionarea cabinei, regulatorul se va
poziţiona ca şi în Anexe şi se va lua în calcul următoarele dimensiuni de gabarit:
o lungimea între suprafeţele de etanşare de la racordurile olandeze 175 mm, la care se
adaugă lungimea reducţiei DN 1¼”-1”, care se montează doar în amonte de
regulator;
o diametrul racordurilor olandeze DN 1¼”;
o celelalte cote de gabarit pot fi regăsite în desenele din Anexa 18.
o contor volumetric cu membrană G25, Qmax = 40 mc/h. Pentru dimensionarea cabinei se va
lua în calcul contorul volumetric care are următoarele dimensiuni maxime de gabarit:
o înălţime 398 mm,
o lăţime 465 mm,
o adâncime 310 mm
o racordare în instalaţia de utilizare: două racorduri verticale cu distanţa dintre axe de
335 mm, diametrul racordului DN 50 şi filet de G 2½".
o lungimea racordului filetat este de minimum 20 mm.
o celelalte cote de gabarit pot fi regăsite în desenele din Anexa 23.
o robinet de branşament cu sferă, DN25, montat pe ţeava de OL a branşamentului, la
intrarea acesteia în PR/PRM. Lungimea robinetului de branşament este de cca. 90 mm.
Ofertantul trebuie să echipeze cabina cu:
suport sistem AMR, conform Anexa 17;
- instalaţia de utilizare (1½’’) (aval de regulator – intrarea în contor şi ieşirea din contor,
conform Anexa 9), care va avea diametrul exterior 48.3 (D) x 3,6 (t) mm grosime de
perete, iar îmbinarea cu echipamentele (regulator, contor) se va realiza prin:
• racord filetat din oţel DN 1¼”, sudat, cu capăt filetat G 1¼", pentru conectarea cu
regulatorul, în aval de acesta, şi
• ansamblu racord contor drept (1½"-2½"), sudat, pentru conectarea cu contorul.
- cot A4 la 90⁰ 1½” FE–FI, montat la ieşirea din cabină, pe racordul contor de ieşire;
- robinetul cu sferă, DN 40 mm, FI–FI, montat pe cotul A4;
- racordul olandez complet FE–FI 1½”(pentru îmbinare cu IU existentă), montat după
robinetul DN 40, la ieşirea din cabină.
Racordurile de conexiune, ordinea de montaj, rigidizarea instalaţiei de utilizare prin
intermediul colierelor metalice de fixare cu manşon de cauciuc precum şi practicarea orificiilor
de intrare/ieşire, se vor face conform Anexei 9.
5.6 Post de măsurare PM 25 (Anexa 10)
Dimensiunile maxime ale acestui tip de cabină vor fi 750 x 400 x 670 mm (L x l x H).
Acest tip de cabină va fi echipată la interior/exterior astfel încât să permită montarea următoarelor
componente (asigurate de către achizitor, cele evidenţiate cu culoare albastră în Anexă), care nu
fac obiectul acestei proceduri de achiziţie:
- contor volumetric cu membrană G25 (conform datelor de la pct.5.5),
Ofertantul trebuie să echipeze cabina cu:
- suport sistem AMR, conform Anexa 17;
- racord filetat din oţel DN 2”, sudat, cu capăt filetat G2";
- ansamblu racord contor drept (1½” - 2½" ), sudat, + garnitură cauciuc NBR;
- robinetul de contor cu sferă, DN 40 mm, FI-FI, amonte contor;
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instalaţia de utilizare 1½” (amonte/aval de contor), care va avea diametrul exterior
48,3 (D) x 3,6 (t) mm grosime de perete,
- cot A4 la 90⁰ 1½” FE–FI, montat la ieşirea din cabină, pe racordul contor de ieşire;
- robinetul cu sferă, DN 40 mm,FI-FI, montat pe cotul A4;
- racordul olandez complet FE–FI 1½” (pentru îmbinare cu IU existentă), montat după
robinetul de ieşire din cabină.
Racordurile de conexiune, ordinea de montaj, rigidizarea instalaţiei de utilizare prin
intermediul colierelor metalice de fixare cu manşon de cauciuc precum şi practicarea orificiilor
de intrare/ieşire, se vor face conform Anexei 10.
-

5.7 Post de reglare-măsurare PRM 50 - 100 / 40 - 65 (Anexa 11; Anexa 11’, Anexa 13,
Anexa 13’)
Dimensiunile maxime ale acestui tip de cabină vor fi 1200 x 500 x 720mm (L x l x H), conform
Anexa 11,11’ sau 1200 x 500 x 850mm (L x l x H), conform Anexa 13,13’.
Acest tip de cabină va fi echipată la interior/exterior astfel încât să permită montarea următoarelor
componente (cele evidenţiate cu culoare albastră în Anexe vor fi asigurate de către achizitor),
care nu fac obiectul acestei proceduri de achiziţie:
o regulator de uz casnic Q = 50 sau 100 mc/h. Pentru dimensionarea cabinei regulatorul se
va poziţiona ca şi în Anexe şi se va lua în calcul următoarele dimensiuni de gabarit:
o lungimea între suprafeţele de etanşare de la racordurile olandeze 235 ± 2 mm, la care
se adaugă lungimea reducţiei DN 1½”-2”, care se montează doar în amonte de
regulator;
o diametrul racordurilor olandeze DN 1½”;
o celelalte cote de gabarit pot fi regăsite în desenele din Anexa 19.
o contor volumetric cu membrană G40 sau G65, Qmax G40= 65 mc/h sau Qmax G65= 100 mc/h.
Pentru dimensionarea cabinei se va lua în calcul contorul volumetric care are următoarele
dimensiuni maxime de gabarit:
o înălţime 327 mm,
o lăţime 570 mm (G40) sau 680 mm (G65); diferenta de 110mm dintre cele doua
lăţimi va fi completată cu un segment de ţeavă, montat în amonte de contor, care va
avea diametrul exterior 60,3 (D) x 3,6 (t) mm grosime de perete,
o adâncime 415 mm,
o racordare în instalaţia de utilizare: flanse DN 80 (Dex. 200mm) PN 10.
o celelalte cote de gabarit pot fi regăsite în desenele din Anexa 24, Anexa 25.
o robinet de branşament cu sferă, DN50, montat pe ţeava de OL a branşamentului, la
intrarea acesteia în PR/PRM. Lungimea robinetului de branşament este de cca. 120 mm.
Ofertantul trebuie să echipeze cabina cu:
suport sistem AMR, conform Anexa 17;
- instalaţia de utilizare (2’’) (aval de regulator – intrarea în contor şi ieşirea din contor,
conform Anexa 11), care va avea diametrul exterior 60.3 (D) x 3,6 (t) mm grosime de
perete, iar îmbinarea cu echipamentele (regulator, contor) se va realiza prin:
• racord filetat din oţel DN 2”, sudat, cu capăt filetat G2", pentru conectarea cu
regulatorul, în aval de acesta;
• cot forjat 2" + mosor ţeavă 2" x 60mm sau țeavă curbată la rece;
• reducţie forjată DN 2”/ 3”, şi
• flanşă DN80 (Dex. 200mm) PN10 (+şuruburi, piuliţe şi şaibe), pentru conectarea cu
contorul (intrare).
- flanşă DN 80(Dex. 200mm) PN10 (+şuruburi, piuliţe şi şaibe) + reducţie DN2” – 3” si
cot forjat de 2” prevăzut cu racord filetat din oțel DN 2”, sudat, cu filet G2” montat
la ieşirea din cabină, pe racordul contorului;
- robinetul cu sferă, DN 50 mm, FI–FI, montat pe cotul forjat;
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racord filetat din oțel Dn 2”, cu capăt filetat G2”, sudat pe un ansamblu format din
flanşă+contraflanşă DN 50mm (+şuruburi, piuliţe şi şaibe), pentru îmbinare cu IU
existentă, montat după robinetul DN 50 de la ieşirea din cabină.
Racordurile de conexiune, ordinea de montaj, rigidizarea instalaţiei de utilizare prin
intermediul colierelor metalice de fixare cu manşon de cauciuc precum şi practicarea orificiilor
de intrare/ieşire, se vor face conform Anexelor 11,11’ sau 13,13’.
-

5.8 Post de măsurare PM 40 - 65 (Anexa 12; Anexa 12’)
Dimensiunile maxime ale acestui tip de cabină vor fi 1100 x 500 x 550mm (L x l x H), conform
Anexa 12, 12’ sau 1100 x 500 x 850mm (L x l x H), conform Anexa 17,14’.
Acest tip de cabină va fi echipată la interior/exterior astfel încât să permită montarea următoarelor
componente (asigurate de către achizitor, cele evidenţiate cu culoare albastră în Anexă), care nu
fac obiectul acestei proceduri de achiziţie:
- contor volumetric cu membrană G40 sau G65 (conform datelor de la pct.5.7),
Ofertantul trebuie să echipeze cabina cu:
- suport sistem AMR, conform Anexa 17;
- racord filetat din oțel DN 2½”, sudat, cu capăt filetat G2½";
- racord olandez (ansamblu racord contor drept 2"-2½”) + garnitură cauciuc NBR;
- robinetul de contor cu sferă, DN 50 mm, FI-FI, amonte contor;
- instalaţia de utilizare 2” (amonte/aval de contor), care va avea diametrul exterior 60,3
(D) x 3,6 (t) mm grosime de perete, iar îmbinarea cu contorul se va realiza prin reducţii
forjate DN 2” – 3” şi flanşe din oţel cu DN 80mm (Dex. 200mm) PN10 (+şuruburi,
piuliţe şi şaibe);
- cot forjat de 2”, prevăzut cu racord filetat din oțel DN 2” cu filet G2” sau țeavă din
OL curbată la rece cu filet G2”la capăt, montat la ieşirea din cabină, pe racordul de
ieşire din contor;
- robinetul cu sferă, DN 50 mm, FI-FI, montat pe cotul forjat;
- racord filetat din oțel DN 20”, cu capăt filetat G2”, sudat pe un ansamblu format din
flanşă+contraflanşă DN 50 (Dex.140mm) (+şuruburi, piuliţe şi şaibe), pentru îmbinare cu
IU existentă, montat după robinetul DN 50 de la ieşirea din cabină.
Racordurile de conexiune, ordinea de montaj, rigidizarea instalaţiei de utilizare prin
intermediul colierelor metalice de fixare cu manşon de cauciuc precum şi practicarea orificiilor
de intrare/ieşire, se vor face conform Anexelor 12,12’ sau 14,14’.
6. Post de reglare pentru consumatori cu debite mai mari de 50mc/h (Anexa 15)
Dimensiunile maxime ale acestui tip de cabină vor fi 550 x 320 x 670 mm (L x l x H).
Acest tip de cabină va fi echipată la interior/exterior astfel încât să permită montarea următoarelor
componente (asigurate de către achizitor, cele evidenţiate cu culoare albastră în Anexă), care nu
fac obiectul acestei proceduri de achiziţie:
o regulator de uz casnic Q = 50, 100, minimum 140 mc/h. Pentru dimensionarea cabinei
regulatorul se va poziţiona ca şi în Anexe şi se va lua în calcul următoarele dimensiuni de
gabarit:
o lungimea între suprafeţele de etanşare de la racordurile olandeze 235 ± 2 mm, la care
se adaugă lungimea reducţiei DN 1½”-2”, care se montează doar în amonte de
regulator;
o diametrul racordului olandez de ieşire DN 2”;
o celelalte cote de gabarit pot fi regăsite în desenele din Anexa 19.
Ofertantul trebuie să echipeze cabina cu instalaţia de utilizare compusă din:
- racord filetat din oțel DN 2”,sudat, cu capăt filetat G2"+ cot forjat de 2”, montat
aval de regulator;
- segment ţeava 2” x 180mm, care va avea diametrul exterior 60,3 (D) x 3,6 (t) mm
grosime de perete;
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cot forjat de 2”+ racord filetat din oțel DN 2”,sudat, cu capăt filetat G2", montat la
ieşirea din cabină;
- robinetul cu sferă, DN 50 mm, FI-FI, montat pe cotul forjat;
- racord filetat din oțel DN 2”,sudat, cu capăt filetat G2", sudat pe un ansamblu format
din flanşă+contraflanşă DN 50 mm (Dex.140mm) (+şuruburi, piuliţe şi şaibe), pentru
îmbinare cu IU existentă, montat după robinetul DN 50 mm.
Racordurile de conexiune, ordinea de montaj, rigidizarea instalaţiei de utilizare prin
intermediul colierelor metalice de fixare cu manşon de cauciuc precum şi practicarea orificiilor
de intrare/ieşire, se vor face conform Anexei 15.
-

IMPORTANT: Toate tipurile de montaj prezentate mai sus vor fi astfel executate încât să
permită accesul uşor pentru armarea regulatorului, precum şi accesul la priza de măsurare a
presiunii de ieşire din regulator.
Orice altă variantă constructivă sau dimensională, superioară calitativă prezentei ST, va fi
posibilă doar după agrearea de către Delgaz Grid S.A..

6.2.3 Teste specifice
Din punct de vedere al securităţii la incendiu produsele se vor încadra în clasa de reacţie la foc „A2”
conform ORDIN Nr. 1822/394: 2004.
Verificări, teste si probe aferente producţiei
• Verificarea cabinelor la producător
Fiecare cabină se va verifica:
- vizual cu privire la culoare, aspectul şi respectarea grosimii minime a stratului de vopsea
depus;
- funcţional din punct de vedere a sistemului de închidere şi de prindere a uşiilor;
- existenţa autocolantelor atât la exterior cât şi la interior;
- existenţa în fiecare cabină a pachetului cu elementele de fixare şi a cheii aferente
sistemului de închidere.
• Efectuarea probelor de presiune la instalaţia de utilizare
Instalaţia de utilizare cu care Furnizorul va echipa fiecare model de cabină se va supune probelor de
presiune în conformitate cu cerinţele cap. 12 din NTPEE/2008. Deoarece instalaţia din interiorul
cabinei se încadrează la IU supraterană, iar treapta de presiune a IU este presiune joasă, presiunile şi
timpii pentru efectuarea probelor de rezistenţă şi etanşeitate vor avea următoarele valori:
- proba de rezistenţă la presiunea de 1 bar pe o durată de 1 oră;
- proba de etanşeitate la presiunea de 0,2 bari pe o durată de 1 oră, cu manevrarea
armăturilor.
Rezultatele probelor (valorile presiunii fluidului de probă şi timpii de realizare a probei), vor fi
menţionate în certificatul de calitate al produsului şi se va indica denumirea echipamentului de
măsurare şi monitorizare cu care s-a realizat proba, seria şi clasa de exactitate a EMM, toate aceste
informaţii constituind dovada realizării probelor de presiune.

6.2.4 Marcaj produs
Marcarea produsului se va face pe un autocolant care se va fixa pe pereţii laterali ai cabinei astfel
încât echipamentele din cabină să nu obstrucţioneze citirea acestuia. Fiecare cabină PR/PM/ PRM
sau ansamblul PR + PM va autocolant pe care se vor regăsi următoarele date de identificare:
- denumirea producătorului cabinei;
- denumirea produsului şi dimensiunile de gabarit;
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numărul agrementului tehnic + avizul tehnic şi denumirea organismului abilitat care a
eliberat documentul;
tipul de protecţie anticorozivă, numărul de straturi aplicate şi culoarea cabinei;
lotul, luna şi anul de fabricaţie;
perioada de garanţie;
denumire firmă executantă a instalaţiei de utilizare (dacă este diferită de a
producătorului cabinelor);

6.2.5 Cerinţe privind ambalare, manipulare, transport, depozitare produs
Transportul produselor în locaţiile Achizitorului se va face de către Furnizor la adresele indicate de
Delgaz Grid S.A. în comenzile de aprovizionare. Fiecare cabină va fi ambalată individual, în cutie
de carton. Pe cutie se va inscripţiona tipul cabinei şi producătorul. Pentru cazul ansamblului PR (10
mc/h) + PM, ambalarea cabinelor se va putea face individual sau asamblate. Dacă ambalarea se va
face individual, livrarea se va face la pachet pentru evitarea problemelor ce ar apărea la montajul
cabinelor. Se vor folosi materiale de umplere/completare a spațiilor libere dintre peretii laterali ai
cabinei și cei ai cutiei din carton, după caz.
Cabinele astfel ambalate se vor stivui pe europaleţi, se vor proteja împotriva intemperiilor (să nu se
degradeze) şi vor fi asigurate astfel ca la manipularea din timpul încărcării/descărcării,
transportului, tranzitului şi depozitării să rămână în stare bună până la punerea în operă.
La livrare, produsele trebuie să fie însoţite de documentele specificate la capitolul 6.2.7 “Cerinţe
privind documentele însoţitoare ale produselor”.

6.2.6 Cerinţe speciale
•

•
•

•
•

Şabloane model –(conform model Anexa 27) Furnizorul îşi va cuprinde în oferta tehnică şi
financiară şabloane model pentru fiecare varintă constructivă conform capitolului 6.2.2.1
„Tipuri constructive de cabine”. Şabloanele model se vor utiliza pentru montarea cabinelor în
teren (uşurarea modului de prindere/fixare a cabinelor pe construcţiile existente) fără a fi
necesară manipularea cabinelor în acest sens. Şabloanele vor fi confecţionate din policarbonat
compact transparent cu grosimea de perete de minimum 4 mm. Pe acestea se va marca fizic
locul orificiilor de fixare (cele 4 din colţurile cabinei) pe construcţiile existente (perete, gard,
etc.), orificiile de fixare ale clemelor de fixare la încastrarea cabinelor în planul gardurilor,
precum şi decuparea orificiilor de intrare/ieşire a instalaţiei din cabine (ţevile de
branşament/IU), funcţie de diametrele acestora. La prima livrare Furnizorul va pune la
dispoziţia Achizitorului câte 30 de bucăţi din modelul de şablon ale cabinelor de la anexele
1, 2 si 3.
Toate ţevile, fitingurile şi armăturile utilizate vor fi în conformitate cu legislaţia în vigoare:
- poartă marcajul european de conformitate CE, după caz, sau
- agremente/certificate tehnice eliberate de organisme abilitate.
Execuţia îmbinărilor nedemontabile realizate prin sudare aparţinând IU, se vor executa numai
de către firme cu procedee de sudare omologate şi de către personal sudor autorizat/certificat de
organisme certificate conform legislaţiei în vigoare, cu documentele în termen de valabilitate pe
toată perioada derulării contractului cu Delgaz Grid S.A.. Aceste documente se vor pune la
dispoziţia Achizitorului la depunerea ofertei tehnice.
Sudurile se vor executa în conformitate cu clasa de calitate B. Toate îmbinările nedemontabile
realizate prin sudare se vor verifica optico-vizual în procent de 100% la producător pentru
fiecare cabină PRM/PR/PM iar evaluarea imperfecţiunilor se va face conform SR EN ISO
5817:2015. Nu se vor accepta produse care prezintă imperfecţiuni ale îmbinărilor sudate.
Etanşarea îmbinărilor demontabile ale IU se va realiza numai cu şnur multifilar impregnat.
Garanţia produsului:
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Perioada de garanţie a produselor: minimum 36 de luni;
Certificatul de garanţie trebuie să precizeze elementele de identificare ale produsului,
termenul de garanţie, durata medie de utilizare, modalităţile de asigurare a garanţiei întreţinere, reparare, înlocuire şi termenul de realizare a acestora, inclusiv denumirea şi
adresa vânzătorului şi ale unităţii specializate de service - conf. L.449/2003, art.20,
alin.(2);
- Asigurarea service-ului şi asistenţei tehnice în perioada de garanţie. Promptitudine service
produse: 15 zile calendaristice de la sesizarea defectiunii, conf. L.449 /2003, art.11,
alin.(4); Defectiunile care fac obiectul garantiei vor fi remediate prin trimiterea produselor
către furnizor. Transportul (dus-intors), în acest caz, va fi suportat de către furnizor.
• Durata medie de utilizare a produselor va fi de minimum 15 de ani. Furnizorul trebuie să
declare durata medie de utilizare a produselor.
-

6.2.7 Cerinţe privind documentele însoţitoare ale produselor
Furnizorul va pune la dispoziţia societăţii Delgaz Grid S.A. următoarele documente (în cadrul
ofertei tehnice):
• copie a documentului care atestă certificarea sistemului de management al calităţii conform
standardului SR EN ISO 9001, de către un organism de certificare acreditat; (prezentă în
documentaţia de ofertare);
• copie a ofertei tehnice in format electronic, pe un stick de memorie USB 2.0;
• dovezi privind valabilitatea certificatului sistemului de management al calităţii şi monitorizarea
regulată de către organismul de certificare (dacă este cazul);
• certificatul de calitate al tablei, tip 3.1 conform SR EN10204:2005; din care să rezulte că
Furnizorul/Producătorul respectă cerinţele menţionate în subcapitolul 6.2.1 „Caracteristici
generale”, alin. 1 „Materiale şi procedee de fabricare”, primul paragraf; (prezent în documentaţia
de ofertare şi la orice solicitare a Delgaz Grid S.A.)
• rapoarte de încercări de tip (prezente în documentaţia de ofertare);
• fişele tehnice ale produselor, cele elaborate de producători (vor cuprinde condiţiile exprimate prin
caracteristici, însuşiri, proprietăţi şi toate informaţiile referitoare realizării-producerii produselor);
• instrucţiuni de utilizare editate în limba română;
• instrucţiunile de manipulare, transport şi depozitare specifice produselor livrate;
• norme de securitate a muncii aplicabile la utilizarea produselor, în limba română (sau certificatul
de conformitate a calităţii de securitate eliberat de un organism recunoscut conform legislaţiei în
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă);
• certificat de garanţie – model;
• certificat de calitate - model;
•Documente de conformitate ale produselor: potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) lit. b) din
Hotărârea Guvernului 622/2004, atunci când pentru un produs nu există standarde naţionale
aplicabile, sau produsele se abat de la prevederile standardelor existente, produsul se
comercializează pe piaţă însoţit de o Declaraţie de conformitate emisă în baza unui Agrement
tehnic în construcţii elaborat de către un organism abilitat de Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice, însoţit de Avizul tehnic, în valabilitate, eliberat de Consiliul Tehnic
Permanent pentru Construcţii sau Comisia Naţională de Agrement Tehnic în Construcţii, pentru
produsele ofertate.
• declaraţia de conformitate a producătorului pentru caracteristicile tehnice ale produsului conform
cu SR EN ISO/CEI 17050-1:2010.
Declaraţia de conformitate trebuie să conţină cel puţin :
a) identificarea unică a declaraţiei de conformitate;
b) numele şi adresa de contact ale emitentului declaraţiei de conformitate;
c) identificarea obiectului declaraţiei de conformitate;
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d) declararea conformităţii produselor cu cerinţele standardelor de fabricare (se va menţiona lista
completă şi clară a standardelor sau a altor cerinţe specifice utilizate la fabricarea produselor);
e) lista cu standardele materialelor utilizate pentru fabricarea produselor şi cu agrementele tehnice
ale acestora, după caz;
f) data şi locul emiterii declaraţiei de conformitate;
g) semnătura, numele şi funcţia persoanei autorizate care acţionează în numele emitentului;
h) orice limitare a valabilităţii declaraţiei de conformitate.
• La fiecare livrare produsele vor fi insotite de:
 certificat de calitate (vor fi menţionate şi probele de presiune efectuate pentru IU);
 certificat de garanţie;
 avizul de însoţire a mărfii;
 instrucţiunile de manipulare, transport şi depozitare specifice produselor livrate;
 documentele de conformitate.
Toate actele, documentele şi descrierile, trebuie întocmite în limba română. Traducerile
trebuie certificate şi predate împreună cu textul original.

6.3 Cerinţe privind sistemele de management
Furnizorul și/sau producătorul vor demonstra, cu o copie a certificatului, că au implementat un
sistem de management al calităţii certificat, conform cu SR EN ISO 9001, sau extras din manualul
calității, respectiv procedurile operaționale și instrucțiunile de lucru, că este asigurată permanent
continuitatea caracteristicilor produsului, solicitate în această specificaţie şi garantată de producător
sau prezentarea unei declarații din partea operatorului economic ofertant care să confirme ca
produsele sunt fabricate în sistemul de management al calităţii conform SR EN ISO 9001 sau
conform cerințelor din manualul propriu al calității respectiv, procedurilor și instrucțiunilor de
lucru. Manualul calităţii va fi pus la dispoziţie pentru a fi consultat la sediul producătorului
/furnizorului, la cererea achizitorului, de către specialiştii acestuia, care îşi rezervă dreptul de a
efectuat un audit la producător şi/sau furnizor. În acest sens, cu acordul producătorului, vor fi
prelevate produse din producţia curentă, pentru a fi testate şi verificate într-un laborator terţ.

6.4 Standarde, norme si ghiduri
În cazul în care în conţinutul acestor standarde se face referire la reglementări care au fost abrogate
sau modificate, sunt valabile modificările aprobate ulterior de către instituţiile abilitate. Furnizorul
are obligația ca in cazul in care pe durata de valabilitate a contractului, oricare din standardele de
mai jos vor fi abrogate și înlocuite cu alte standarde echivalente, de către instituțiile abilitate
(ASRO), să depună toate diligentele ca pana la data limita prevăzută in noul standard, să ia legătura
cu producătorul si sa actualizeze toate documentele de conformitate si de calitate ale produselor
contractate si furnizate.
SR EN 10253-2:2008 „Racorduri pentru sudarea cap la cap. Partea 2: Oţeluri nealiate şi oţeluri
aliate feritice cu condiţii de inspecţii specifice”
SR EN ISO 3183:2013 “Industriile petrolului şi gazelor naturale. Ţevi de oţel pentru sisteme de
transport prin conducte”.
SR EN ISO 8501-1:2007 „Pregătirea suporturilor de oţel înaintea aplicării vopselelor şi produselor
similare. Evaluarea vizuală a gradului de curăţare a unei suprafeţe. Partea 1: Grade de ruginire şi
grade de pregătire a suporturilor de oţel neacoperite şi a suporturilor de oţel după îndepărtarea
acoperirilor anterioare”.
SR EN 10241:2002 „Racorduri filetate de otel”
SR EN 10242: 2003/A2: 2003 Racorduri filetate de fonta maleabila
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SR EN 1092-1+A1: 2013 Flanșe și îmbinările lor. Flanșe rotunde pentru conducte, robinete,
racorduri și accesorii desemnate prin PN. Partea 1: Flanșe de oțel.
SR EN 331:2016 „Robinete cu sferă şi robinete cu cep conic cu fund plat cu acţionare manuală
utilizate la instalaţiile de gaz din construcţii.”
SR EN 682:2002 ”Garnituri de etanșare de cauciuc. Condiții tehnice ale materialelor pentru
garnituri de etanșare utilizate la etanșarea conductelor de canalizare și a
racordurilor prin care se transportă gaze și hidrocarburi fluide”
SR EN ISO 5817:20015 „Sudare. Îmbinări sudate prin topire din oţel, nichel, titan şi aliajele
acestora (cu excepţia sudării cu fascicul de electroni). Niveluri de calitate pentru imperfecţiuni
SR EN 62262:2008 „Grade de protecţie asigurate prin carcasele echipamentelor electrice împotriva
impacturilor mecanice din exterior (cod IK)”
ORDIN Nr. 1822/394: 2004 Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru
construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc.
SR EN 10204 : 2005 Produse metalice. Tipuri de documente de inspectie
SR EN 10346:2015 Produse plate de otel acoperite continuu prin imersie la cald pentru deformare
la rece. Conditii tehnice de livrare.
SR EN ISO 9001 : 2015 Sisteme de management al calităţii. Cerinţe.
SR EN ISO/CEI 17050-1:2010 „Evaluarea conformităţii . Declaraţia de conformitate data de
furnizor . Partea 1. Cerinţe generale ”
LEGEA nr. 449/ 12.11.2003, republicata, privind vanzarea produselor si garantiile asociate
acestora.
Norme:
NTPEE-2008 Norme tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare
cu gaze naturale.
Trebuie respectate toate normele, reglementările, prevederile, dispoziţiile şi legile valabile în
România, chiar daca acest lucru nu este indicat în mod explicit în această specificaţie.
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ANEXA 18

Dimensiuni si date tehnice regulator 10-35 mc/h
Varianta I
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ANEXA 19

Dimensiuni si date tehnice regulator 50-140 mc/h
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ANEXA 20

Dimensiuni si date tehnice contor volumetric G4
Variante pentru contoare G4 cu volum ciclic 1,2 dmc

1.

2.
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3.

ANEXA 21

Dimensiuni si date tehnice contor volumetric G6

Dimensiuni si date tehnice contor volumetric G10
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ANEXA 22

Dimensiuni si date tehnice contor volumetric G16
Varianta I

Varianta II
AVERTISMENT: Documentul este proprietatea Delgaz Grid S.A.
Reproducerea integrală sau parţială a acestui document este interzisă fără acordul scris al Delgaz Grid S.A.

Specificaţie tehnică pentru cabine de protecţie din tablă pentru echipamente de
reglare, măsurare şi reglare-măsurare

Pagina 50 / 57

ANEXA 23

Dimensiuni si date tehnice contor volumetric G25
Varianta I

Varianta II
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ANEXA 24

Dimensiuni si date tehnice contor volumetric G40
Varianta I

Varianta II
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ANEXA 25

Dimensiuni si date tehnice contor volumetric G65
Varianta I

Varianta II
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ANEXA 26

Autocolante
1. La exterior:
a. Autocolant inscripţionat cu marcaje de avertizare, numere de urgenţă în caz de
intervenţie
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L= 90 ÷ 100 mm

b. autocolant pentru marcarea reţelei

l = 90 ÷ 100 mm

2. la interior:
a. autocolant refacere marcaj retea (cel de la exterior)
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b. autocolant inscriptionat cu marcaj de avertizare “interzis accesul cu flacara libera”
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ANEXA 27

SCHEMA DE PRINCIPIU PT. SABLON MODEL CABINA PRM
10/4-6 (540X250X520mm)
MATERIAL: POLICARBONAT COMPACT TRANSPARENT

Orificiu iesire IU

Orificiu fixare spatele cabinei
Orificiu intrare bransament
Orificiu fixare laterala (prin cleme)
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