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1. Domeniul de utilizare
Întreruptoarele automate de curent continuu pentru protecția la suprasarcină și la scurtcircuit sunt destinate circuitelor secundare din stațiilor de transformare unde curentul este cuprins
între 6A c.c. și 63A c.c. .
2. Cerințe generale și specifice
Întreruptoarele automate de curent continuu pentru protecția la suprasarcină și la scurtcircuit vor respecta cerințele prezentate mai jos dar și cele din Anexa 2.
Părțile metalice vor fi din materiale termorigide, greu inflamabile.
Contactele mobile trebuie să rămână numai în poziţia “deschis” sau “închis”, fără a putea
rămâne blocate într-o poziție intermediară (fig. 2).
Pentru indicarea poziţiei “închis” se foloseşte un indicator de culoare roşie. Pentru indicarea
poziției “deschis” se foloseşte un indicator de culoare verde. Constructiv, semnalizarea va indica
poziţia reală a contactului la un moment dat. Nu se acceptă o semnalizare falsă.
Când întrerupătorul este montat pentru utilizare normală, contactele trebuiesc închise printro mişcare a pârghiei de comandă de jos în sus.
Reglajului termic trebuie făcut pentru o calibrare exactă și de lungă durată. Se va identifica
pe echipament modul de realizare a acestuia.
Bornele trebuiesc executate astfel încât:
- să se asigure şi să se menţină o presiune de contact corespunzătoare pe conductoarele de
legătură.
- conductoarele de legătură să se strângă între suprafeţe metalice.
Încălzirile diverselor părţi ale unui întrerupător automat nu trebuie să depăşească limitele
prezentate în standard. Nu trebuie să sufere deteriorări care să-i afecteze funcţionarea şi să devină
periculoasă utilizarea sa.
Acestea trebuie realizate astfel încât să aibă posibilitatea de conectare și a papucilor de tip
furcă.
Întrerupătoarele de c.c. vor respecta detaliile prezentate în fig. 1.
Întrerupătoarele de c.c. bipolare nu trebuie să permită acţionarea monopolară fig. 2.
Întrerupătoarele de c.c. vor fi livrate cu contact de semnalizare.
2.1 Marcare și inscripționare
Întreruptoarele automate de curent continuu pentru protecția la suprasarcină și la scurtcircuit vor avea marcat în mod distinct şi lizibil marcajul de conformitate “CE”.
Produsul va fi marcat pe partea frontală, conform 5.2 din standardul SR EN 60947-2, minim
următoarele :
- Numele producătorului;
- Desemnarea tipului, numărul de catalog sau numărul de serie;
- Tensiunea nominală;
- Curentul nominal precedat de simbolul pentru declanşare instantanee: B, C sau D;
- Capacitatea nominală de rupere, în A, într-un dreptunghi fără simbolul “A”;
- Schema de conexiuni;
- Denumirea standardului de referinţă: SR EN 60947-2;
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Se admite ca seria să fie inscripţionată pe partea de legătură cu şina de susţinere (pe care va
fi montat ulterior întrerupătorul).
Marcarea trebuie să fie uşor lizibilă şi nu trebuie să se şteargă sau să fie amplasată pe
şuruburi, şaibe detaşabile sau alte părţi amovibile.
Nu se admit autocolante.
Nu se acceptă ca nuanţa fontului folosit pentru inscripţionare să fie aceeaşi sau foarte puţin
diferită de cea a întrerupătorului (părţii pe care se găseşte).
2.2 Eliminarea deșeurilor
Furnizorul va pune la dispoziția beneficiarului instrucțiuni privind modul de
tratare/valorificare a echipamentului după expirarea duratei de viață.
Totodată se vor prezenta fișe de securitate pentru componente periculoase, cu impact
asupra mediului.
2.3 Teste și acceptări
Echipamentele vor avea toate testele şi verificările făcute în concordanţă cu normele
specifice. Se vor prezenta buletine de teste pentru cel puţin încercările prezentate la cap. 8 din
standardul SR EN 60947-2, susținute de certificat de conformitate.

3. Documentații
3.1 Documentații depuse la faza de ofertare
Ofertă depusă trebuie să conțină Specificația tehnică asumată și semnată de către furnizor.
În cazul neîndeplinirii unor performanțe sau cerințe solicitate, ofertantul va indica clar acest aspect.
Pe lângă Specificația tehnică semnată, ofertantul va prezenta și următoarele documentații
tehnice:
- Cărţile tehnice redactate în limba romană (pe suport de hârtie şi în format electronic)
trebuie să cuprindă: caracteristici funcţionale; instrucţiuni de montaj; gabarite;
instrucţiuni de verificare și instrucţiuni de exploatare.
- Buletine de verificare pentru testele de tip
- Procedura proprie de testare;
- Lista verificărilor/operațiilor de mentenanță și graficul de execuție a acestora în timp.
- Declarația/certificat de conformitate a produselor ofertate.
- Dovada existenței sistemului integrat de control al:
 calității conform SR EN ISO 9001:2015, care garantează o asigurare
continuă a proprietăților neschimbate ale produsului, conform solicitării
utilizatorului;
 mediului pentru produse, conform SR EN ISO 14001:2015;
 sistemului de sănătate și siguranță la locul de muncă pentru produse,
conform SR EN OHSAS 18001:2008.
- Instrucțiuni privind modul de tratare/valorificare a echipamentului după expirarea
duratei de viață și fișe de securitate pentru componente periculoase, cu impact asupra
mediului.
3.2 Documentații transmise la livrare
Odată cu fiecare echipament livrat, furnizorul va transmite și următoarele documente:
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-

Cărţile tehnice redactate în limba romană (pe suport de hârtie şi în format electronic)
trebuie să cuprindă: caracteristici funcţionale; instrucţiuni de montaj; gabarite;
instrucţiuni de verificare și instrucţiuni de exploatare.
- Buletine de verificare pentru testele individuale și testele de lot
- Lista verificărilor/operațiilor de mentenanță și graficul de execuție a acestora în timp.
- Certificat de garanție.
- Declarație/Certificat de conformitate a produsului livrat.
Instrucțiuni privind modul de tratare/valorificare a echipamentului după expirarea duratei de
viață și fișe de securitate pentru componente periculoase, cu impact asupra mediului.

4. Ambalare, transport și depozitare
Toate materialele și echipamentele achiziționate vor fi livrate conform conceptului logistic al
DELGAZ Grid S.A.
Fiecare colet va fi însoțit de lista cu toate componentele pe care le conține.
4.1 Recepția
Recepția produselor livrate se va face în depozitele beneficiarului sau la locul de montaj, de
către personalul de specialitate al DELGAZ Grid. La recepție produsele vor fi verificate atât cantitativ
cât și calitativ. Orice abatere de la cerințele exprimate în prezenta specificație tehnică va fi
considerată neconformitate.
La prima livrare, beneficiarul își rezervă dreptul de a face recepția calitativă la sediul
furnizorului. Această recepție se va face pentru fiecare tip de echipament ofertat și va fi considerată
o recepție calitativă de referință pentru livrările ulterioare atât din punct de vedere al conformității
tehnice a produsului cât și din punct de vedere al documentației tehnice anexate la livrarea
echipamentelor.

5. Garanții
anume:

Perioada de garanţie minimă acceptată de beneficiar se compune din doua termene şi

a) perioada de depozitare: minim 12 luni de la data livrării;
b) perioada de garanţie în exploatare: minim 24 luni de la data punerii în funcţiune în
condiţiile în care PIF-ul s-a realizat în termenul de la punctul a). Daca PIF-ul s-a realizat
după expirarea perioadei de depozitare atunci perioada de garanţie va fi de minim 24-n
luni, unde „n” este numărul de luni care au trecut peste perioada de depozitare.
Perioada de garanție finală cu care vor fi achiziționate produsele va fi stabilită în contract,
după negociere, dar nu poate fi mai mică decât cea menționată anterior.
Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o
nouă perioadă de garanție care curge de la data înlocuirii produsului.
Furnizorul va asigura, piesele de schimb atât în perioada de garanţie cât şi post-garanţie.
Furnizorul este considerat responsabil pentru eventualele defecte ascunse de fabricaţie care
apar în timpul perioadei de funcţionare standard, chiar dacă perioada de garanţie a trecut şi este
obligat să repare sau să înlocuiască produsele livrate în înţelegere cu beneficiarul. În caz că el refuză
acest lucru, beneficiarul are dreptul să ceară despăgubiri.
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6. Anexe
ANEXA 1

Standarde, legi și prescripții aplicabile

Standarde specifice:
SR EN 60947-1

Aparataj de joasa tensiune / Partea 1 : Reguli generale

SR EN 60947-2

Aparataj de joasa tensiune / Partea 2 : Întreruptoare automate

Standarde și norme generale:
SR EN 60947-5-1

Aparataj de joasă tensiune. Partea 5-1: Aparate şi elemente de comutaţie pentru
circuite de comandă. Aparate electromecanice pentru circuite de comandă

SR EN 62208

Carcase destinate ansamblurilor de aparataj de joasă tensiune. Prescripţii
generale.

SR EN 60529

Grade de protecţie asigurate prin carcase (cod IP)

SR EN 62262

Grade de protecţie asigurate prin carcasele echipamentelor electrice împotriva
impacturilor mecanice din exterior (cod IK)

SR EN 60216

Materiale electroizolante. Proprietăți de anduranță termică

SR EN 60695

Încercări privind riscurile de foc

SR EN 61557-1

Securitate electrică în reţele de distribuţie de joasă tensiune de 1 000 V c.a. şi
1 500 V c.c. Dispozitive de control, de măsurare sau de supraveghere a măsurilor
de protecţie. Partea 1: Prescripţii generale

SR EN 60999-1

Dispozitive de conexiune. Prescripţii de securitate pentru organe de strângere cu
şi fără şurub pentru conductoare de cupru.

SR EN 60715

Dimensiuni pentru aparataj electric de joasă tensiune. Montare standardizată a
şinelor pentru suportul mecanic al aparatelor electrice în instalaţii de aparataj de
joasă tensiune.

SR EN 60664-1

Coordonarea izolaţiei echipamentelor în rețele de joasă tensiune. Partea 1.
Principii, prescripţii şi încercări

SR EN ISO 9001

Sisteme de management al calității. Cerințe

SR EN ISO 14001

Sisteme de management de mediu. Cerințe cu ghid de utilizare

SR OHSAS 18001

Sisteme de management al sănătății și securității ocupaționale. Cerințe
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ANEXA 2
Nr. Crt.

U.M.

SPECIFICAȚIA

1. Condiții climatice și de mediu
1.1.
Locul de montaj
1.2.
Zona climatică
1.3.
Altitudinea maximă
1.4.
Temperatura minimă
1.5.
Temperatura maximă
1.6
Umiditatea relativă a aerului la 20 oC
1.7.
Accelerația seismică maximă
2. Caracteristici tehnice

m
C
o
C
%
m/s2
o

DATE TEHNICE
SOLICITATE
OFERTATE
interior
B
2000
-5
+40
90
3

2.1

Numărul de poli

2.2.

Tensiunea Nominală de utilizare

V

170…250

2.3.

Tensiunea Nominală de izolare

V

440…500

2.4.

Natura Curentului

c.c.

curent continuu

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

2.9.

2

Curent nominal (In)
(conform solicitării de achiziție)
Curent de reglaj al declanșatoarelor termice (Ir)
Curentul de lucru (IL)
Domeniul de reglaj al declanșatoarelor termice
Pragul de declanșare a declanșatoarelor
electromagnetice (Im)

2.10.
Tensiunea de impuls
2.11.
Capacitatea nominală de rupere în serviciu
2.12.
Mod de instalare
3. Caracteristici Constructive
3.1.
Gradul de protecție
3.2.
Mediul de stingere
3.3
Terminale
3.4
Contact semnalizare
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6,10,16,20,25,32,
40,50,63 (la 25oC)
A
(0,8-1) x In
A
(0,8 …. 1) x Ir
A
(1,2÷1,3) x Ir
B – peste 3xIn şi până la 5xIn
inclusiv
C – peste 5xIn şi până la 10xIn
inclusiv
D – peste 10xIn şi până la 20xIn
inclusiv
kV
≥6
kA
≥10 (la 220 V c.c.)
pe șină DIN 35
A

minim IP 20
aer
clema tip bridă
DA
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Indicaţii pentru conectarea conductoarelor
Şuruburi cu cap cruce

Denumirea producătorului
Tipul, In, Un

Standardul de
referinţă,
capacitatea
nominală de rupere,
modul de acţionare

0

0

Pârghii de
acţionare
(ansamblu
nedemontabil)

3

2

4

Schema
Indicator poziție pârghie: verde şi roşu
funcţie de starea în care se găseşte
Inscripţie pentru
determinare poziţie pârghie:
circuit deschis (0, OFF), circuit
închis (1, ON) – (*)

2

1

4

Notă: Se acceptă ca inscripţia (*) să nu fie poziţionată la baza pârghiei de acţionare dar este
important ca indicatorul verde-roşu să fie clar vizibil. Semnul de mai jos trebuie imprimat pe
partea frontală a întrerupătorului.
I
0
I – sub tensiune
0 – fără tensiune

Fig. 1 Exemplu de întrerupător bipolar cu 2 poli protejaţi
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Nu trebuie să fie posibilă
extragerea piesei orizontale
(de legătură dintre tijele de
acţionare) decât prin
deteriorarea vizibilă a
acesteia. Nu trebuie să se
permită fixarea ulterioară pe
cele 2 pârghii.

După extragerea piesei
orizontale nu trebuie să fie
posibilă acţionarea
monopolară şi menţinerea în
poziţia din imagine (B).
Aceeaşi observaţie este
valabilă pentru toţi polii
întrerupătorului.

După extragerea piesei
orizontale nu trebuie să fie
posibilă acţionarea şi
menţinerea polului/ polilor în
poziţie intermediară, cum
este prezentat în imaginile
de mai sus (C si D).

Fig. 2 Întrerupător cu tije de acţionare necorespunzătoare
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