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1. Žŵenŝuů Ěe utŝůŝǌĂre
Prezenta speciĨicaԑie teŚnicĉ se aplicĉ releelor intermediare utilizate în instalaƜiile .KE
DistriďuƜie România, cu tensiuni de pânĉ la 400 s.

2. erŝnƜe Ěe ĐŽnĨŽrŵŝtĂte
doate produsele acŚiziԑionate treďuie sĉ îndeplineascĉ cerinԑele generale speciĨicate în
standardele din Anexa 1 ataƔatĉ, sĉ aiďĉ o Ĩuncԑionare economicĉ, sĉ poatĉ Ĩi operate în condiԑii de
siguranԑĉ Ɣi sĉ Ĩie compatiďile cu ecŚipamentele existente în instalaԑiile .KE Distriďuԑie România.
cŚipamentele treďuie sĉ respecte toate standardele Ɣi cerinԑele legislative aplicaďile, cŚiar
dacĉ acestea nu sunt menƜionate explicit în prezenta speciĨicaƜie teŚnicĉ.
2n timpul proceselor de proiectare ƕi producƜie, resursele vor Ĩi utilizate strict în acord cu
politicile de dezvoltare duraďilĉ ƕi protecƜia mediului.

3. ŽnĚŝƜŝŝ ŐenerĂůe ƕŝ ƐpeĐŝĨŝĐe
CerinƜele teŚnice detaliate se regĉsesc în Anexa 2 – Date teŚnice.
doate produsele oĨertate treďuie sĉ corespundĉ unor principii constructive generale precum:
¾ RezistenƜĉ ƕi staďilitate asigurate prin menƜinerea caracteristicilor ĨuncƜionale pe
parcursul întregii durate de viaƜĉ͖
¾ ^iguranƜĉ în exploatare susƜinutĉ prin utilizarea unor materii prime de calitate superioarĉ
ƕi Ĩiaďilitate ridicatĉ͖
¾ ^iguranƜĉ la Ĩoc asiguratĉ prin conexiuni Ĩerme ce nu Ĩaciliteazĉ apariƜia scânteilor sau
arcurilor electrice͖
¾ CondiƜii de igienĉ, sĉnĉtate ƕi protecƜia mediului îndeplinite în conĨormitate cu legislaƜia
în domeniu, produsele Ĩiind realizate din materiale nepoluante, neŚigroscopice ƕi care nu
prezintĉ radioactivitate.
3.1 ŽnĚŝƜŝŝ ĐŽnƐtruĐtŝǀe ŐenerĂůe
Releele intermediare vor fi instalate fie la interior, fie la exterior în cutii de circuite
secundare, dulapuri de conexiuni, cutii de comandĉ, etc., deci treďuie proiectate pentru a funcƜiona
la temperaturi ale mediului ambiant cuprinse între -25 ƕi +40ࣙC.
doate materialele trebuie sĉ asigure o funcƜionare normalĉ, în limita condiƜiilor de mediu ƕi
electrice de sistem, indicate de beneficiar în specificaƜia teŚnicĉ.
doate contactele ƕi cĉile conductoare vor fi realizate din materiale cu bune proprietĉƜi
electrice astfel încât sĉ ofere suprafaƜĉ de contact optimĉ cu conductorul ƕi rezistenƜĉ de contact
minimĉ͖ în acelaƕi timp vor avea secƜiunea corespunzĉtoare pentru a asigura trecerea curentului
electric atât în regim normal cât ƕi în regim de avarie. De asemenea, toate elementele metalice ce
intrĉ în componenƜa releului, inclusiv cĉile conductoare, vor fi realizate din aliaũe special dezvoltate
pentru a oferi imunitate la agenƜi corozivi ƕi la ardere prin arc electric, pe toatĉ perioada de
exploatare.
Carcasele, soclurile releelor vor fi realizate din materiale neinflamabile ƕi cu proprietĉƜi de
autostingere astfel încât riscurile de explozie ƕi/sau incendiu sĉ fie minime.
Produsele vor fi construite astfel încât operaƜiile curente de exploatare ƕi întreƜinere sĉ poatĉ
fi executate în condiƜii de securitate pentru operatori ƕi vor fi certificate din punct de vedere al
securitĉƜii muncii.
lementele de strângere cu ƕurub trebuie sĉ beneficieze de mecanisme speciale de
autoblocare a ƕurubului astfel încât sĉ se previnĉ desfacerea sau slĉbirea filetului în condiƜii normale
de exploatare sau datoritĉ vibraƜiilor.
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3.2 erŝnƜe ƐpeĐŝĨŝĐe
Soclul releului va fi prevĉzut cu terminale de conexiune - cleme cu ƕurub dimensionate
pentru conductoare multifilare de pânĉ la 2,5 mm2 ƕi vor fi construite astfel încât ƕurubul de
strângere, desfĉcut la maxim, sĉ nu poatĉ fi scos, iar ansamblul de elemente conductoare sĉ nu
poatĉ fi detaƕate de corpul electroizolant
Se vor accepta doar produsele la care modul de prindere al conductorului se face prin
intermediul unui ƕurub ce apasĉ pe o lamelĉ flexibilĉ ƕi/sau strânge un ũug cu filet. Eu se admit
conexiuni cu autostrângere sau variantele constructive la care ƕurubul de prindere apasĉ direct pe
conductor.
Soclul trebuie sĉ permitĉ un mod de montare pe panou ƕi/sau ƕinĉ ɏ.
Eu sunt acceptate releele intermediare de dimensiuni foarte mici – miniaturĉ, dimensiunile
minime fiind descrise in Anexa 3: Dimensiuni orientative.
3.3 erŝnƜe ƐpeĐŝĂůe ƕŝ ĂĐĐeƐŽrŝŝ
La cererea beneficiarului, furnizorul trebuie sĉ poatĉ livra accesorii compatibile, din aceeaƕi
gamĉ cu releele ofertate, precum:
- cleme de reƜinere ƕi eliberare din plastic sau metal͖
- eticŚete͖
- bagŚete de conexiune.

4. tŝĐŚetĂreĂ
doate ecŚipamentele vor fi inscripƜionate cu eticŚete din materiale rezistente în timp sau
ƕtanƜate cu urmĉtoarele date:
- fabrica producĉtoare͖
- anul fabricaƜiei͖
- tipul͖
- tensiunea nominalĉ͖
- curentul nominal͖
- puterea nominalĉ͖
- secƜiunea conductorului,
- scŚema funcƜionalĉ.
cŚipamentul va avea inscripƜionat pe eticŚetĉ marcaũul C (acest simbol indicând faptul cĉ
ecŚipamentul respectĉ normele h aplicabile produsului în materie de securitate, sĉnĉtate Ɣi
protecԑia mediului).
Atât releul cât ƕi soclul trebuie sa fie prevĉzute cu câmp pentru inscripƜionare a codului
releului conform scŚemei de montaũ.

5. ŽĐuŵentĂƜŝŝ
&iecare ofertĉ depusĉ trebuie sĉ conƜinĉ obligatoriu tabelul ͟Date teŚnice͟ din Anexa 2
completat în coloana ͟salori ofertate͟ ƕi semnat de cĉtre furnizor. 2n 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 lângĉ tabelul din Anexa 2, ofertantul va prezenta urmĉtoarele documentaƜii teŚnice:
- prospect teŚnic sau catalog (în limba românĉ)͖
- lista de referinƜe͖
- certificat de calitate pentru proiectare, producƜie ƕi testare ecŚipamente͖
- certificatul de probe pentru testele de tip (copie completĉ)͖
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certificatul de probe pentru testele individuale (de rutinĉ) efectuate în fabricĉ pentru
ecŚipamentul 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 9001, care garanteazĉ o asigurare continuĉ a proprietĉƜilor
nescŚimbate ale produsului, conform solicitĉrii utilizatorului͖
- mediului pentru produse, conform ISK 14001͖
- ƐŝƐƚĞŵƵůƵŝ ĚĞ ƐĉŶĉƚĂƚĞ ƕŝ ƐŝŐƵƌĂŶƜĉ la locul de muncĉ pentru produse, conform
K,SAS 18001.

6. TeƐte ƕŝ ĂĐĐeptĉrŝ
Produsele vor fi acceptate doar dacĉ sunt îndeplinite toate cerinƜele din prezenta specificaƜie
teŚnicĉ.
Produsele 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.
&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 copia certificatului sistemului de management a calitĉƜii pentru producĉtor (conform
ISK 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.͖
6.1 'ĂrĂnƜŝŝ
Perioada de garanԑie minimĉ acceptatĉ de beneficiar se compune din douĉ 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.
Perioada de garanƜie cu care vor fi acŚiziƜionate produsele va fi stabilitĉ în contract, dupĉ
negociere, dar nu poate fi mai micĉ decât cea menƜionatĉ anterior.
2n timpul perioadei de garanƜie, furnizorul trebuie sĉ remedieze pe propria cŚeltuialĉ orice
defect apĉrut din vina sa.
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 preũudiciu oricĉror altor drepturi pe care beneficiarul le poate avea faƜĉ de furnizor prin
contract.
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.
6.2 KďůŝŐĂƜŝŝ Šn ĐĂǌ Ěe ĚeĨeĐƜŝunŝ
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
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obligat sĉ înlocuiascĉ produsele livrate în înԑelegere cu beneficiarul. 2n caz cĉ el refuzĉ acest lucru,
beneficiarul are dreptul sĉ cearĉ despĉgubiri.
eneficiarul îƕi rezervĉ dreptul ca dupĉ expirarea perioadei de garanƜie, în cazul unor
deficienƜe repetate, sĉ solicite prezenƜa unui delegat al furnizorului cu care sĉ analizeze cauzele ƕi sĉ
stabileascĉ mĉsurile de remediere a defecƜiunilor apĉrute. Costurile deplasĉrii vor fi în sarcina
furnizorului.

7. ŵďĂůĂreĂ ƕŝ trĂnƐpŽrtuů
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) respectând:
- datele din comandĉ͖
- termenul comercial stabilit͖
- caracteristicile teŚnice ale produsului specificate de acŚizitor.
Produsele care urmeazĉ sĉ fie expediate beneficiarului vor fi pregĉtite pentru livrare astfel
încât sĉ se împiedice orice deteriorare în timpul încĉrcĉrii, transportului Ɣi descĉrcĉrii la destinaԑie. 2n
miũlocul 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, condiƜii de depozitare
interior/exterior ƕi alte date în concordanƜĉ cu standardele aplicabile.
Produsele care urmeazĉ sĉ fie expediate beneficiarului vor fi ambalate astfel încât sĉ se
împiedice orice deteriorare în timpul depozitĉrii pe o perioadĉ îndelungatĉ (minim doi ani).

8. ZeĐepƜŝĂ
RecepƜia 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.
La livrare produsele vor fi însoƜite de urmĉtoarele documente în limba românĉ:
- factura fiscalĉ/avizul de expediƜie͖
- certificatul de garanƜie͖
- declaraƜia de conformitate͖
- 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. ůŝŵŝnĂreĂ ĚeƕeurŝůŽr
Ambalaũele/deƕeurile vor fi preluate de furnizor dupĉ efectuarea transportului la locul de
depozitare/montaũ. Alternativ la aceastĉ cerinƜĉ se va transmite o documentaƜie în care sĉ se
detalieze modul de eliminare a acestor deƕeuri.
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.
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10. Anexe
AnexĂ 1͗ StĂnĚĂrĚe͕ ůeŐŝ ƕŝ preƐĐrŝpƜŝŝ ĂpůŝĐĂďŝůe
doate ecŚipamentele trebuie sĉ îndeplineascĉ cerinƜele specificate în urmĉtoarele
documente:
StĂnĚĂrĚe ƕŝ nŽrŵe ŐenerĂůe͗
SZ E /SK 9001

Sisteme de management al calitĉƜii. CerinƜe

SZ E /SK 14001

Sisteme de management de mediu. CerinƜe cu gŚid de utilizare

SZ K,SAS 18001

Sisteme de management al sĉnĉtĉƜii ƕi securitĉƜii ocupaƜionale. CerinƜe

SZ E 60071-1

Coordonarea izolaƜiei

SZ E 60664-3

Coordonarea izolaƜiei ecŚipamentelor din reƜelele de ũoasĉ tensiune

SR CEI 60050(212)

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

SR EE 60216

Materiale electroizolante. ProprietĉƜi de anduranƜĉ termicĉ

SR EE 60695

2ncercĉri privind riscurile de foc

SR EE 60999-1

Dispozitive de conexiune. PrescripƜii de securitate pentru organe de strângere
cu ƕi fĉrĉ ƕurub pentru conductoare de cupru. Partea 1: PrescripƜii generale ƕi
particulare pentru organele de strângere pentru conductoarele cu secƜiune de
la 0,2 mm2 pânĉ la 35 mm2 (inclusiv)

SR EE 60715

Dimensiuni pentru aparataũ electric de ũoasĉ tensiune. Montare standardizatĉ
a ƕinelor pentru suportul mecanic al aparataũelor electrice în instalaƜii de
aparataũ de ũoasĉ tensiune

PE 116-1

Eormativ de încercĉri ƕi mĉsurĉtori la ecŚipamente ƕi instalaƜii electrice

ETE 002ͬ03ͬ00

Eormativul de încercĉri Ɣi mĉsurĉtori pentru sistemele de protecԑii, comandĉcontrol Ɣi automatizĉri din partea electricĉ a centralelor Ɣi staԑiilor

StĂnĚĂrĚe ƐpeĐŝĨŝĐe͗
SR EE 61810

Relee electromecanice elementare

SR EE 60947-5-1

Aparataũ de ũoasĉ tensiune. Partea 5-1: Aparate ƕi elemente de comutaƜie
pentru circuite de comandĉ. Aparate electromecanice pentru circuite de
comandĉ

Eormele ƕi reglementĉrile menƜionate mai sus nu eliminĉ obligaƜia furnizorului de a respecta
întrutotul legile, reglementĉrile ƕi prescripƜiile legate de proiectarea, construcƜia, montaũul, 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 ũustifica 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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AnexĂ 2͗ Ăte teŚnŝĐe

Producĉtor:
dip releu intermediar/cod comandĉ
dip soclu/cod comandĉ
Er.
SpeĐŝĨŝĐĂƜŝĂ ĐĂrĂĐterŝƐtŝĐŝůŽr
Đrt.
1
CŽnĚŝƜŝŝ ĐůŝŵĂtŝĐe ƕŝ Ěe ŵeĚŝu
1.1 Locul de montaũ
1.2 Altitudinea maximĉ
demperatura aerului
1.3 - maximĉ
- minimĉ
1.4 hmiditatea relativĉ a aerului la 20 ࣙC
Eivelul de poluare
1.5
KpƜiune nivel de poluare
2
CĂrĂĐterŝƐtŝĐŝůe ĐŽntĂĐtuůuŝ
2.1 dip contact
2.2

ConfiguraƜia contactelor

2.3
2.4
2.5
2.7

Curentul nominal CC/CA
Capacitatea de rupere la 220 scc
densiunea nominalĉ
Sarcinĉ maximĉ comutabilĉ

2.8

Material de contact

3

h.D.

sĂůŽrŝ ƐŽůŝĐŝtĂte

m

interior
1000

ࣙC
ࣙC
%

+40
-25
80
II
III

simplu
3 CED ƕi 3 CEÎ sau
4 CED ƕi 4 CEÎ (conform solicitare
acŚiziԑii)
A
ш10
A
ш0.15
s
230
sA
ш2500
Ag sau
aliaũe cu Ag

CĂrĂĐterŝƐtŝĐŝůe ďŽďŝneŝ

3.1

densiunea nominalĉ CC/CA

s

3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
5
5.1

Putere nominalĉ
Domeniul de funcƜionare
CĂrĂĐterŝƐtŝĐŝ ŐenerĂůe
dimpul de anclanƕare/declanƕare CC/CA
Durata de viaƜĉ mecanicĉ
IzolaƜia între bobinĉ ƕi contacte
Rigiditatea dielectrica între contacte
uton de test / funcƜie testare
Montaũ
Semnalizare poziƜie
Indicare scŚemĉ electricĉ
Câmp de inscripƜionare (eticŚetĉ de identificare)
Clemĉ de reƜinere ƕi eliberare
Materiale rezistente la hs
CĂrĂĐterŝƐtŝĐŝůe ƐŽĐůuůuŝ
Soclu
9

t / sA

ms
cicluri
Ŭs
Ŭs

conform solicitare
acŚiziԑii
ч4
(0,8͙1,1)hn
ч25
ш105
ш2,5
ш1
Eu
Debroƕabil
Da
Da
Da
Da
Da
inclus

sĂůŽrŝ
ŽĨertĂte

Indicativ

SPCIFICAԐI d,EIC
pentru
Relee intermediare

'I67RI%8ĳI(
ROMÂNIA
Er.
Đrt.
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

Curent nominal CC/CA
densiune nominalĉ
Rigiditate dielectricĉ
Conexiuni faƜĉ
Câmp de inscripƜionare (eticŚetĉ de identificare)
Marcarea bornelor de conexiune conf. scŚemei

5.8

Montare

SpeĐŝĨŝĐĂƜŝĂ ĐĂrĂĐterŝƐtŝĐŝůŽr
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h.D.

6
6.1
6.2
7

ш10
230
ш2
Da
Da
Da
pe panou / ƕinĉ ɏ cu lĉƜimea de
35 mm
conform solicitare
acŚiziԑii

Fĉrĉ soclu

Conform solicitare
acŚiziԑii

Conexiuni spate

conform solicitare
acŚiziԑii

CŽnĚŝƜŝŝ Ěe ŵentenĂnƜĉ ƕŝ ĨŝĂďŝůŝtĂte
Durata de viaƜĉ minimĉ garantatĉ
Produsele trebuie sĉ nu necesite mentenanƜĉ pe
toatĉ durata lor de viaƜĉ
CŽnĚŝƜŝŝ ŝŵpuƐe ŠnĐerĐĉrŝůŽr

ani

25
Da
conf. normelor în
vigoare
conf. normelor în
vigoare

7.1

Încercĉri individuale

7.2

Încercĉri de tip ƕi de rutinĉ

8
8.1.
8.2.

Aůte ĐŽnĚŝƜŝŝ
Lista încercĉrilor de tip ƕi individuale
Certificate de probe pentru teste
Cartea teŚnicĉ cu specificarea condiƜiilor de
montaũ ƕi exploatare redactatĉ în limba românĉ

Da
Da
Da

AnexĂ 3͗ ŝŵenƐŝunŝ ŽrŝentĂtŝǀe
1

2

ш 30 mm

8.3.

sĂůŽrŝ ƐŽůŝĐŝtĂte

A
s
Ŭs

KpƜŝŽnĂů
Soclu cu module adiƜionale (temporizare,
protecƜie, semnalizare)
5.9

ш 45 mm

ш 30 mm

Fig.1. Dimensiuni minime releu intermediar
1 – soclu
2 – releu intermediar
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sĂůŽrŝ
ŽĨertĂte

