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1. Domeniu de aplicare

U.Scop

Aceste cerinte minime vor sta la baza elaborarii documentatiilor tehnico - economice aferente proiectelor, executiei

si achizitiei instalatiilor tehnologice ale statiilor de reglare si masurare gaze naturale cu capacitate mai mare de

4000mc/h, debit necorectat, montate in hale metalice.

Acest document va fi folosit ca baza pentru elaborarea documentatiilor tehnico - economice, privind:

• proiectarea si executia SRM -urilor, dar nu va fi un caiet de sarcini de sine statator in cadrul proiectelor tehnice;

• achizitia de instalatii tehnologice, dar nu va fi un caiet de sarcini de sine statator Tn cadrul acesteia.

1.2. Echipamente componente ale instalatiei tehnologice

• instalatia de separare/filtrare;
• instalatie de mcalzire gaze
• instalatia de reglare §i siguranta;
• instalatia de masurare;

• gazcromatograf on-line;

• instalatia de odorizare;
• instalatia de separare electrica;
• instalatia electrica;
• tabloul de automatizare;
• sistem detectie incendiu;
• sistem detectie gaze;
• sistem antiefractie;

2. Cerinteg^^

2.1. Definitii
Pe langa definitiile prevazute in legislatia in vigoare, termenii de mai jos sunt definiti dupa cum urmeaza:

2.1.1. Aprobare de model

Decizie cu relevanta legala, bazata pe un raport de evaluare, conform careia, un tip de mijloc de masurare,

mdeplineste cerintele din reglementarile de metrologie legala aplicabile si este adecvat utilizarii in domeniul

reglementat, astfel meat este de presupus ca el realizeaza rezultate de masurare sigure, intr-o perioada de timp

definita,

2.1.2. Contor de gaz cu turbina

Dispozitiv de masurare in care fortele dinamice ale fluxului de gaz produc rotirea rotii turbinei cu o viteza direct
proportionala cu debitul volumic. Numarul de rotatii ale rotii turbinei constituie baza pentru indicarea volumului trecut
prin contor.
2.1.3. Contor de gaz cu pistoane rotative

Contor de gaz volumetric in care camera de masurare se formeaza intre peretii camerei stationare si elementele

rotative, Fiecare ciclu de rotatie al elementelor disloca un volum constant de gaz care se inregistreaza in mod
cumulativ si este indicat de catre dispozitivul de indicare,
2.1.4. Conditii de baza (standard)

Conditii specificate, la care este transformata cantitatea de gaz masurat (Tb=15UC [288,15K],Pb=1,01325barA).

2.1.5. Conditii normale

Conditii specificate, la care este transformata cantitatea de gaz masurat (Tn=0°C [273,15K],Pb=1,01325barA),

2,1,6. Clapeta de sens

Robinet de retinere care permite curgerea intr-un singur sens

2.1.7. Debit minim (Qmin)

Cea mai mica valoare a debitului la care contorul de gaz furnizeaza indicatii care mdeplinesc cerintele privind

eroarea maxima tolerata.

2.1.8. Debit maxim (Qmax)

de cu mai de 4000 - - 2018 ^ \ v^^ pag. 3 / 43



naA.siSTnA.t-A> ENERSIE

Cea mai mare valoare a debitului la care contorul de gaz fumizeaza indicatii care indeplinesc cerintele privind

eroarea maxima tolerata.

2.1.9. Debitul de tranzit (Qt)

Debitul de tranzit este debitul care desparte domeniul de debit in doua zone distincte, care au erori maxime admise

diferite.

2.1.10. Diametrul nominal

Marime numerica a diametrului, care este comuna pentru toate componentele dintr-un sistem de conducte, altele

decat componentele pentru care se indica diametrul exterior sau marimea filetului. Acesta este, Tn mod

conventional, un numar Tntreg, care serveste Tn scop de referinta si este aproximativ egal cu dimensiunea de

fabricatie, Diametrul nominal se exprima prin simbolul DN urmat de o marime numerica.

2.1.11. Dispozitiv de blocare

Echipament ce blocheaza curgerea gazelor la cresterea sau scaderea presiunii peste limitele prescrise in aval de

regulator,

2.1.12. Gazenaturale

Gazele libere din zacamintele de gaz metan, gazele dizolvate in titei, cele din capul de gaze asociat zacamintelor

de titei, precum si gazele rezultate din extractia sau separarea hidrocarburilor lichide,

2.1.13. Gazcromatograf

Echipament cu ajutorul caruia sunt separati, identificati si determinati cantitativ componentii din gazul de analizat.
2.1.14. Instalatie tehnologica

Ansamblu de aparate, echipamente, amnaturi si accesorii, amplasat mtr-o hala metalica, prin care se face filtrarea-

separarea, reducerea - reglarea presiunii, masurarea si odorizarea cantitatilor de gaze naturale.

2.1.15. Instalatie de separare-filtrare

Ansamblu de echipament cu rol de retinere si eliminare a impuritatilor solide si lichide antrenate de curentul de gaze

naturale.

2.1.16. Instalatie de odorizare

Echipament destinat odorizarii gazelor naturale.

2.1.17. Masurarea fiscala

Masurare cantitativa in special a volumului de gaz, precum si a cantitatii de energie daca este necesar, utilizata

pentru corectitudinea tranzactiilor comerciale

2.1.18. Presiunea de proba

Presiunea interioara la care este supusa conducta/echipamentele, executata cu un fluid de proba; aceasta presiune

se stabileste prin proiect.

2.1.19. Presiunea nominala

0 definire alfanumerica a presiunii la care rezista o componenta a unui sistem de conducte, utilizata numai cu

caracter de referinta; cuprinde grupul de litere PN urmat de un numar mtreg fara dimensiuni, aproximativ raportat/

egal cu presiunea capabila (exprimata in bar) a componentelor conductelor, Componentele sistemelor de conducte

cu aceeasi dimensiune nominala (DN) si aceeasi presiune nominala (PN) trebuie sa aiba dimensiuni de racordare

compatibile,

2.1.20. Rangeabilitatea (dinamica) contorului

Raportul dintre Qmin si Qmax, denumit si dinamica echipamentului,

2.1.21. Regulator de presiune

Echipament pentru reglarea presiunii gazelordin conducte asigurand mentinerea constanta a presiunii de iesire, in

limitele grupei de reglare la variatia presiunii de intrare si a debitului,

2.1.22. SCADA

Sistem informatic de supervizare, monitorizare, comanda si achizitie de date, a unui proces tehnologic/instalatie.

2.1.23. Statie de reglare masurare gaz

Ansamblut instalatiilor de reducere si reglare a presiunii, masurare a debitului, filtrare si odorizare, prin care gazul

din conductele de transport intra in sistemul de alimentare.
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2.1.24. Temperatura ambianta

Temperatura mediului mconjurator (in aer) in zona statiei de reglare masurare si se masoara in grade Celsius.

2.2.Abrevieri

In textul acestor cerinte tehnice, pot fi intalnite urmatoarele abrevieri
- Certificat European

- Dispozitiv de blocare

- Diametrul nominal

- Emergengy Shut down

- Organizatia Internationala de Standardizare

- Presiunea nominala

-Controler programabil (Programmable Logic Controller)

-Prevenirea si stingerea incendiilor

- Robinet cu actionare manuala

- Robinet cu actionare manuala si monitorizare pozitie

- Robinet cu actionare electrica

- Statie de reglare masurare

-Sanatate si Securitate m Munca

2.3.Autorizatii, certificari si atestari
I ' - - - ,

2.3.1. Pentru proiectarea SRM - urilor sunt:

a, Autorizare PCTRI - proiectare statii de comprimare, conducte, racorduri si SRM aferente SNT al GN, precum

si pentru instalatii de utilizare a GN cu presiune de lucru mai mare de 6 bar;

b. Atestare tip Bp pentru proiectare de instalatii electrice interioare pentru constructii civile §i industriale,

bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4 kV;

c. Autorizatie INSEMEX pentru personalul care proiecteaza instalatii amplasate in medii cu pericol de explozie

in conformitate cu Normativ NEx 01-06/2.05.2007si H.G. 1058/2006 (cel putin o persoana autorizata);

d. Personal atestat pentru proiectare, instalarea, modificarea sau intretinerea componentelor sau sistemelor de

alarmare impotriva efractiei conform Legii nr. 333/2003 (cel putin o persoana atestata), cu modificarile si

completarile ulterioare,

2.3.2. Pentru executia SRM - urilor sunt:

a, Autorizare ETRI - executia de racorduri si SRM aferente SNT al GN, precum si pentru instalatii de utilizare a

GN cu presiune de lucru mai mare de 6 bar;

b, Autorizare EDI - Executie, verificare si revizie instalatii de utilizare a GN cu presiunea de lucru mai mica sau

egala cu 6 bar;

c, Atestare tip B pentru proiectare si executare de instalatii electrice interioare pentru constructii civile §'\

industriale, bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 0,4 kV;

d. Personal atestat pentru proiectare, instalarea, modificarea sau intretinerea componentetor sau sistemelor de

alarmare impotriva efractiei conform Legii nr. 333/2003 (cel putin o persoana atestata), cu modificarile si

completarile ulterioare.

2.3.3. Certificari Tn momentul livrarii:

a, certificat de tip CE pentru elementele din componenta statii de reglare masurare predare (filtre, filtre-

separatoare, regulatoare, instalatii de odorizare, etc), conform HG nr, 123/2015, privind stabilirea conditiilor

pentru punerea la dispozitie pe piata a echipamentelorsub presiune;

b, respectarea cerintelor de legalitate metrologica pentru introducerea pe piata si punerea in functiune a

echipamentelor de masurare, conform urmatoarelor reglementari, dupa caz:

® OG nr. 20 din 21.08.1992 privind activitatea de metrologie, aprobata prin legea 1 1/1994, cu modificarile si

completarile ulterioare
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• Lista Oficiala (LO) a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic al statului, emisa in temeiul OG

nr. 20 din 21.08,1992, in vigoare la data livrarii echipamentelor

• HG 1055/2001 privind conditiile de introducere pe piata a mijloacelor de masurare

• HG 711/2015 privind stabilirea conditiilor pentru punerea la dispozitie pe piata a mijloacelor de masurare.

Nota: In cazul in care, in conformitate cu Lista Oficiala (LO) echipamentele de masurare livrate nu se supun controlului
metrologic al statului, acestea vor respecta HG 711/2015, hotarare ce reprezinta transpunerea directivei europene
2014/32/CE,

c. certificat de tip CE pentru instalatie tehnologica sau pentru toate echipamentele componente conform directivei

94/9/EC, anexa 3 (HG 245/2016) cu privire la stabilirea conditiilor pentru punerea la dispozitie pe piata a

echipamentelor si sistemelor de protectie destinate utilizarii in atmosfere potential explozive;

d. producatorul va prezenta certificate de atestare managementului calitatii, conform EN ISO 9001:2008, pentru

sistemul de management al mediului EN ISO 14001:2004 si atestarea managementului sigurantei si sanatatii

ocupationale conform SR OHSAS 18001/2004.

NOTA: Legislatia la care se face referire se va considera ?n forma actualizata.

2.4. Cerinte de proiectare

Instalatia tehnologica se va proiecta astfel incat sa asigure continuitatea livrarii gazelor Tn conditii de siguranta si in

timpul efectuarii operatiunilor de mtretinere/mentenanta,

Dimensionarea conductelor si a echipamentelor din componenta instalatiei tehnologice trebuie sa se faca in baza

datelor mentionate in Fisa Date a SRM - ului, astfel meat sa tie acoperite inclusiv conditiile cele mai defavorabile

de functionare (ex. debit maxim, temperatura maxima si presiune minima a gazului natural).

Viteza maxima de curgere a gazelor pentru calculul de dimensionare al componentelor tubulare ale instalatiei

tehnologice, se va considera v=20m/s

Factorul de proiectare pentru determinarea grosimii de perete al materialului tubular din componenta instalatiei se

va stabili in functie de clasa de locatie, dar nu va fi mai mare 0.5.

Conceptia de proiectare a instalatiei tehnologice cu capacitate mai mare de 4000mc/h (aprox. 10050 Sm3/h la pies

1,5 bar), va fi de 2 linii echipate cu sisteme de filtrare, mcalzire (daca se cere prin Fisa Date SRM) si reglare, una

in functiune si una de rezerva, fiecare linie fiind dimensionata pentru mtreg debitul de gaze vehiculate prin instalatie

si minim 2 sau maxim 5 linii de masurare in functiune (principale) si o linie de rezerva, fiecare linie in functiune

(principala) fiind echivalent dimensionata (identica), astfel meat valoarea lor msumata sa acopere mtregul debit de

gaze vehiculate prin instalatie, conform Anexelor 11,1- SRM TIP3A si 11.3 SRM TIP3AI.

Linia de rezerva pentru masurare va fi dimensionata la capacitatea unei linii principale. In cazul Tn care raportul

dintre debitul minim necorectat (Qminn= Pb x Qminiinie principaia/Pmaxie?ire) ?i debitul maxim necorectat (Qmaxn= Pb x

Qmaxlinieprincipala/Pminie?ire) CSte mai mare decat rangeabilitatea contorului 1 ;30 (Qmaxn> 30 x Qminn), adica debitul minim

masurat nu poate fi mcadrat in rangeabilitatea contorului cu turbina (1:30), se va prevedea suplimentar o linie de

debit mic, conform Anexe 11.2. - SRM TIP3B si 11,4 - SRM TIP3BI, In acest caz trecerea de pe linia de debit mic

pe linia principala si viceversa se va face automat, Diametrul contorului de pe linia de debit mic va fi minim DN50,

Qmaxn [mc/h] - debitul maxim necorectat

Qrnin n [mc/h] - debltul minim necorectat

Qmax linie principala [SmC/h] - debitul maxim al liniei principale

Qmm stafie [Smc/h] - debitul minim al liniei principale

Pmax ie?ire [bara] - presiunea maxima de ie^ire din stafie data prin fi?a de date SRM

Pmin ie?ire [bara] - presiunea minima de ie?ire din stafie data prin fi?a de date SRM

Pb [bara] - presiunea in cond. normale de lucru: 1 ,01325 bara
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In cazul in care pentru debitul maxim de gaze vehiculat sunt necesare mai mult de 5 linii de masurare in functiune

(principale), amplasate in aval de sistemul de reglare, pentru a reduce numarul acestora, contoarele se vor amplasa

amonte de sistemul de reglare, In acest caz se vor respecta schemele tehnologice din Anexele 11,3a si 11,4a,

In acest caz vor fi 2 linii echipate cu sisteme de filtrare si mcalzire, una in functiune si una de rezerva, fiecare linie

fiind dimensionata pentru mtreg debitul de gaze vehiculate prin instalatie, minim 2 sau maxim 5 linii de masurare

in functiune (principale) si o linie de rezerva, fiecare linie in functiune (principala) fiind echivalent dimensionata

(identica), astfel meat valoarea lor insumata sa acopere mtregul debit de gaze vehiculate prin instalatie si 2 linii de

reglare, fiecare linie fiind dimensionata pentru tntreg debitul de gaze vehiculate prin instalatie, conform Anexa 11,3a

-SRMTIP4AI.

Linia de rezerva pentru masurare va fi dimensionata la capacitatea unei linii principale. In cazul in care raportul

dintre debitul minim necorectat (Qminn= Pb x Qminiinieprincipaia/Pmaxie?ire) ?i debitul maxim necorectat (Qmaxn= Pb x Qmaxlinie

principaia/Pminie?ire) este mai mare decat rangeabilitatea contorului 1:30 (Qmaxn> 30 x Qminn), adica debitul minim

masurat nu poate fi mcadrat in rangeabilitatea contorului cu turbina (1:30), se va prevedea suplimentar o linie de

debit mic, conform Anexa 1 1,4a, - SRM TIP4BI, In acest caz trecerea de pe linia de debit mic pe linia principala si

viceversa se va face automat, Diametrul contorului de pe linia de debit mic va fi minim DN50

Toate echipamentele mecanice aferente instalatiei tehnologice trebuie sa functioneze corect indiferent de conditiile

de mediu ambiant in intervalul de temperatura -29°C si +55°C. Se accepta contorul si dispozitivul de conversie la

conditii de mediu -25°C +55°C cu luarea tuturor masurilor care sa asigure functionarea acestora in conditiile cerute

prin prezentele cerinte, Echipamentele electrice si de automatizare montate in camera de operare si control vor

avea specificatii pentru intervalul de temperatura OOC si +50°C.

Componentele acesteia trebuie sa fie usor accesibile pentru exploatare si intretinere.

Instalatia tehnologica si liniile independente trebuie sa fie izotate cu robinete conf. Anexe 11.1-11,4a.

Conductele si echipamentele anexe trebuie sa fie adaptate presiunilorsi temperaturilonntalnite in conditii normale

de exploatare dar si in conditiile intrarii in actiune a sistemului de siguranta la presiune.

Se vor respecta prescriptiile in vigoare referitoare la protectia impotriva incendiilor si exptoziilor,

Nivelul de zgomot al instalatiei tehnologice se va mcadra in limitele prevazute de normele si normativele in vigoare

referitoare la sanatate si siguranta ocupationala. Se admite utilizarea atat a masurii primare cat si secundare de

limitare a zgomotului produs de vehicularea gazelor prin instalatia tehnologica (ex.: masuri primare: utilizarea

amortizoarelorde zgomot, masuri secundare: amplasarea instalatiei tehnologice in constructii izolate fonic). In cazul

utilizarii amortizoarelor de zgomot, se va tine cont de rezistenta si etanseitatea lor, de locul de instalare,

2,5.Cerinte de executie si constructive
> I )

Se precizeaza ca datele mentionate in prezenta documentatie au caracter ,,minimal", proiectantul/ofertantul avand

obligatia sa respecte aceste cerinte.

Instalatia tehnologica cu capacitate mai mare de 4000 (aprox.10050 Sm3/h la pies 1,5 bar) se va executa, dupa

caz:

• SRM TIP3A - 2 linii echipate cu sisteme de filtrare si reglare, una in functiune si una de rezerva, fiecare linie
fiind dimensionata pentm mtreg debitul de gaze vehiculate prin instalatie si minim 2 sau maxim 5 linii de
masurare in functiune (principale) si o linie de rezerva, fiecare linie principala fiind echivalent dimensionata
(identica), astfel meat valoarea lor msumata sa acopere mtregul debit de gaze vehiculate prin instalatie,
conform Anexa 11.1- SRM TIP3A. Linia de rezerva pentru masurare va fi dimensionata la capacitatea unei
linii principale.

- SRM TIP3B - configuratie identica cu SRM TIP3A, dar suplimentar se va prevedea o linie de masurare
pentru debite mid, conform Anexa 11.2 - SRM TIP3B.

-lv'
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• SRM TIP3AI - 2 linii echipate cu sisteme de filtrare, mcalzire si reglare, una Tn functiune si una de rezerva,
fiecare linie fiind dimensionata pentru mtreg debitul de gaze vehiculate prin instalatie si minim 2 sau maxim
5 linii de masurare in functiune (principale) si o linie de rezerva, fiecare linie principala fiind echivalent
dimensionata (identica), astfel meat valoarea lor Tnsumata sa acopere mtregul debit de gaze vehiculate prin
instalatie, conform Anexa 11.3 - SRM TIP3AI. Linia de rezerva pentru masurare va fi dimensionata la
capacitatea unei linii principale,

• SRM TIP3BI - configuratie identica cu SRM TIP3AI, dar suplimentar se va prevedea o linie de masurare
pentru debite mici, conform Anexa 11.4 - SRM TIP3BI.

In cazul in care pentru debitul maxim de gaze vehiculat sunt necesare mai mult de 5 linii de masurare in
functiune (principale), amplasate in aval de sistemul de reglare, pentru a reduce numarul acestora,
contoarele se vor amplasa amonte de sistemul de reglare. In acest caz se vor respecta schemele:

• SRM TIP4AI - 2 linii echipate cu sisteme de filtrare si Tncalzire, una in functiune si una de rezerva, fiecare
linie fiind dimensionata pentru mtreg debitul de gaze vehiculate prin instalatie, minim 2 sau maxim 5 linii de
masurare in functiune (principale) si o linie de rezerva, fiecare linie in functiune fiind echivalent dimensionata
(identica), astfel meat valoarea lonnsumata sa acopere mtregul debit de gaze vehiculate prin instalatie si 2
linii de reglare, fiecare linie fiind dimensionata pentru mtreg debitul de gaze vehiculate prin instalatie, conform
Anexa11.3a-SRMTIP4AI,

B SRM TIP 4BI - configuratie identica cu SRM TIP4AI, dar suplimentar se va prevedea o linie de masurare
pentru debite mici, conform Anexa 11,4a - SRM TIP4BI.

Exemplu: un SRM TIP3B cu Qmax=30,000 Smc/h, Qmin= 100 Smc/h. P,esire=1,5 bar, va avea:

• 2 linii de filtrare si reglare, una in functiune si una de rezerva, dimensionate pentru Qmax=30,000 Smc/h

• 3 linii de masurare principale, o linie de rezerva si o linie de debit mic
o Qmax linie principala =10.000 Smc/h

o Qmin linie principala = 325 Smc/h

o Qmax linie de rezerva = 10.000 Smc/h

o Qmin linie de rezerva = 325 Smc/h

o Qmax linie debit mic = 400 Smc/h

o Qmin linie debit mic = 40 Smc/h

Instalatia tehnologica va fi separata electric prin doua tmbinari electroizolante monobloc, dimensionate

corespunzator pentru intrarea, respectiv iesirea din instalatie, care se vor livra nemontate. Acestea vorfi livrate cu

certificate CE. Imbinarile electroizolante vor ft livrate cu sisteme de protectie la supratensiuni (eclatoare, spark-

gape),

Conductele de racordare vorfi orizontale si amplasate de regula pe lateralele halei metalice.

Se vor prevedea conducte de depresurizare, aerisire si evacuare, pentru functionarea si exploatarea Tn siguranta a

instalatiei tehnologice. Toate aceste conducte se vor conecta la o instalatie de evacuare pozitionata la 1,5 m peste

cel mai malt punct al halei in care se va amplasa instalatiei tehnologice, avand diametrul DN50, Se vor lua masuri

de prevenire a obturarii iesirii gazelor din aceste conducte si a infiltrarii de substante straine.

Nu se vor prevedea conducte de by-pass pentru sistemul de filtrare si reglare si mtre intrarea, respectiv iesirea din

instalatia tehnologica,

Limita furniturii este considerata la limita exterioara a celor doua robinete de izolare, pentru:

- SRM TIP3A/3AI- RAE1 si RAM14;
- SRM TIP3B/3BI - RAE1 si RAM16;
-SRMTIP4AI-RAE1siRAM18;
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-SRMTIP4BI-RAE1siRAM20,

Producatoml statiei de reglare masurare predare va avea un responsabil tehnic cu executia atestat pentru lucrari
de montaj, conform OG 95/1999 cu modificarile ?i completarile ulterioare, privind calitatea lucrarilor de montaj al
dotarilor tehnologice industriale,

Fiecare linie de masurare va fi echipata cu contor cu turbina (pentru liniile principale si de rezerva) §i contor cu
pistoane rotative (pentru linia de debit mic), Conversia volumelorde gaze la starea de referinta, pentm fiecare linie
de masurare, se face cu un calculator de debit (calculatorul de debit impreuna cu traductorul de presiune absoluta
si traductorul de temperatura formeaza un dispozitiv de conversie tip 2), La presiuni mai man de 4 bar si debite
mai man de 50.000 Smc/h necesitatea montarii unui gazcromatografde linie va fi functie de locul de amplasare a
SRM-ului in cadrul SNT si fluxurile de gaze din zona, Necesitatea gazcromatografului va fi mentionata Tn Fisa de
Date a SRM-ului,

Robineteie de pe liniile principale vor fi robinete sfera cu deschidere totals la dimensiunea diametrului interior al
conductelor. Aceste robinete vorfi prevazute cu orificii speciale pentm sigilare cu sigilii unice TRANSGAZin pozitia
complet Tnchis sau complet deschis.

Furnizorul instalatiei tehnologice va integra actionarea robinetului RAE1 m sistemul de automatizare. Acest robinet
va primi comanda de mchidere Tn caz de incendiu de la centrala de incendiu prin intermediul PLC,

Robinetul de incendiu RAE1 se va amplasa cat mai aproape de Imprejmuirea perimetrala a incintei SRM, in
interiorul acesteia.

Se va avea in vedere ca sistemele de masurare sa nu fie amplasate la cota cea mai de jos a instalatiei mecanice,
pentru a preveni acumularea eventualelor lichide m interiorul acestora.

La proiectarea instalatiei tehnologice, se va avea in vedere compactitatea constructiei si posibilitatea asigurarii
lucrarilorde mentenanta necesare (loc de acces la subansamblele instalatiei mecanice ?i electrice),

Tronsoanele de conducta amonte - aval contomlui, trebuie sa aiba acelasi diametru nominal cu al contorului si

trebuie sa fie instalate si fixate astfel meat sa se evite orice tensiune mecanica excesiva la nivelul racordurilor,

Instalatia trebuie sa permita demontarea cu usurinta a contorului. Pentru protectia contoarelor se vor monta filtre
conice, amonte de tronsonul de lungime dreapta care preced aceste contoare,

Teaca traductorului de temperatura montat la intrarea in instalatia tehnologica trebuie sa patrunda Tn interiorul
conductei minim o treime din diametrul conductei.

Calculatoarele de debit aferente sistemul de masurare se vor amplasa in camera de automatizare a containerului
metalic.

2.6. Reglementari si prevederi legale, standarde si normative tehnice

Cerintele normelor si reglementarilor specificate in acest capitol care trebuie mdeplinite, in conditiile in care

cerintele nu contine si alte cerinte deosebite. Constructia instalatiei tehnologice va respecta SR EN

12186:2002/A1:2006" Sisteme de alimentare cu gaze. Statii de reglare a presiunii gazeior pentru transport si

distributie. Prescriptii functionale".

Trebuie respectate toate normele, reglementarile, hotararile de Guvern, prevederile, dispozitiile si legile valabile

in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, chiar daca acest lucru nu este indicat Tn mod explicit Tn aceste

cerintele,

2.6.1. Recilementari, standarde, normative tehnice si prevederi leaale

Titlu

Legea 123/2012

Legea nr. 50/1991 republicata, cu

modificarile ulterioare

Descriere

Legea energiei electrice §i a gazelor naturale publicata m M,Of nr,

485/16-07-2012 completata de legea 127/2014

Autorizatia de constructie

Statii de reglare masurare gaze naturale cu capacitate mai mare de 4000 mc/h - Rev.1 lunie - 2018
,v'^-
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Legea 333/2003

Legeanr, 249/2015

HGnr, 711/2015

HGnr. 1055/2001

HG 907/2016

HG 1168/2005

HG 1058 din 09/08/2006

HG 301/2012

OG 20/1992, aprobata cu modificari prin

Legea nr, 11/1994, cu modificarile si

completarile ulterioare

Ordin al directorului general al BRML

pentru aprobarea Listei Oficiale L.O,

Ordinul Pre?edintelui A.N.R.E. nr.

118/2013

Ordin ANRE nr. 5/05,02,2009

ORDIN NR, 62/2008

ORDINNR. 125/2008

97/23/EC

Directiva 94/9/CE

NP-099-04

NEx01-06

Privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor,

republicata.

privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de

ambalaj'e. Solicitam corectarea erorii,

privind stabilirea conditiilor pentru punerea la dispozitie pe piata a

mijloacelor de masurare, publicatatn M.Of, nr. 765/14-10-2015

privind conditiile de introducere pe piata a mijloacelor de masurare,

publicata in M.Of.nr, 701/5-11-2001

Hotararea nr, 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru

al documentatiilortehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de

investitii finantate din fonduri publice

Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr,

123/2015 privind stabilirea conditiilor pentru punerea la dispozitie pe

piata a echipamentelor sub presiune

Cerintele minime pentru Tmbunatatirea securitatii si protectia sanatatii

lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor

explozive

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr,

333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia

persoanelor

Privind activitatea de metrologie

Lista Oficiala a mijloacelor de masurare supuse controlului metrologic

legal LO,, in vigoare la data introducerii pe piata si a punerii in functiune

a mijlocului de masurare

Norme tehnice pentru proiectarea si executia conductelor de transport

al gazelor naturale

Privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si

exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale

Ordin privind aprobarea Regulamentului de masurare a cantitatilor de

gaze naturale tranzactionate in Romania

Ordin pentru modificarea Regulamentului de masurare a cantitatilor de

gaze naturale tranzactionate in Romania aprobat prin Ordinul

Presedintelui ANRE nr, 62/2008

Directiva Consiliului 97/23/EC din 29 mai 1997 pentru armonizarea

legilor Statelor Membre referitoare la echipamente sub presiune

a parlamentului european si a Consiliului din 23 martie 1994 de apropiere

a legislatiilor statelor membre referitoare la echipamentele si sistemele

de protectie destinate utilizarii in atmosfere potential explozive

Normativ pentru proiectarea, executarea, verificarea si exploatarea

instalatiilor electrice in zone cu pericol de explozie

Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea,

punerea in functiune, utilizarea si mtretinerea instalatiilor tehnice care

functioneaza in atmosfere explozive.
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SR EN 60079-7:2007

SR EN 60079-11

SR ISO 9951+AC:2002

SR ISO 13443:2000
SRIS013443:2000/A99:2005
SR ISO 13686:2005
SRIS013686:2005/A99:2005
SR 3317:2003

SR EN ISO 12944-1:2002

STASH 754-90

Atmosfere explozive Partea 7: Protectia echipamentului prin securitate
marita ,,e"

Atmosfere explozive Partea 7: Protectia echipamentului prin securitate
intrinseca ,,i"

Masurarea debitului de fluide Tn conducte mchise. Contoare cu turbina

Gaze naturale. Conditii de referinta standard

Gaze naturale. Conditii de referinta standard

Gaz natural. Definirea calitatii

Gaz natural, Definirea calitatii

Gaz natural. Conditii tehnice de calitate

Vopsele si lacuri. Protectia prin sisteme de vopsire a structurilor de otel

impotriva coroziunii. Partea 1: introducere general

Armaturi industriale din otel. Supape de siguranta cu arc, Tipuri,

diametre nominale si presiuni nominale

Alte standarde, normative tehnice, cataloage de produse,

NOTA: Legislatia la care se face referire in aceste cerintele se va considera in forma actualizata,

2.7. Continutul cadrul al documentatiilor

2.7.1. Documentatia tehnica de ofertare va cuprinde si se va prezenta in urmatoarea ordine:

A. Partea scrisa:

1. cuprins;

2. memoriu tehnic;

3, fisa caracteristici echipamente a instalatiei tehnologice conf, Anexa 1 1,6;

4. descrierea constructiva, functionala si tehnologica;

5. breviar de calcul;

6. fisele tehnice ale componentelor instalatiei tehnologice in limba romana completate conf, Anexelor 10.1 -

10.38 (HG 907/2016),

B, Partea desenata:

1. schema de principiu a instalatiei tehnologice conf, Fisei Tehnice a SRM;

2. schema halei pentru instalatia tehnologica;

3, schema cabina control si operare;

4, schema rezervorului de lichide;

5, schema generala a inst, Electrice si de comanda;

Lipsa din oferta tehnica a cel putin a unuia din punctele de mai sus conduce la descalificare.

Dupa desemnarea castigatorului si semnarea contractului, la sediul beneficiarului se va organiza si desfasura o

mtalnire de initiere a proiectului de executie (Kick-off meeting) la care vor participa reprezentantii partilor implicate,

in vederea clarificarii si definitivarii aspectelor ce tin de elaborarea proiectului de executie,

2.7.2, Proiectul de executie va cuprinde si se va prezenta in urmatoarea ordine:

Cap. I Memoriu tehnic

1,1, Date generate si identificare a instalatiei tehnologice
1,2. Fisa caracteristici echipamente instalatiei tehnologica completata (model Anexa 11.6)
1.3. Bazele proiectarii

1,4. Date tehnice ale investitiei
l.4.1,Descrierealucrarilor
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1.4,2. Instalatia mecanica

1.4.2.1. Racordul de intrare/iesire;

1,4,2.2. Instalatia de filtrare - separare, reglare si masurare;

1,4.2.3. Instalatia mecanica de odorizare;

1.4.2.4. Container;

1,4,2.5. Conducte si armaturi de mchidere;

1,4.2.6. Proceduri de sudare;

1.4,2,7, Proceduri de realizare a probelor de presiune;

1.4.3. Instalatia electrica

1.4,3,1, Descrierea generala

1,4,3,2, Conexiuni electrice de forta la cutia de jonctiuni CJ2;

1,4.3,3. Tablouri electrice de automatizare si de odorizare;

1.4,3.4. Conexiunile traductoarelor la cutia de jonctiuni CJ1;

1,4,3,5, Conexiuni detectoare de prezenta gaze, flacara si efractie la CJ1;

1,4.3,6, Sistemul de mcalzire al conductei de impuls si cel de mcalzire al gazelor;

1.4,3.7, Sistemul de protectie la atingeri accidentale;

1.4,3,8. Descrierea detaliata a functionalitatii sistemelor electrice (de forta si date, automatizare,

odorizare, efractie, incendiu) pe capitole;

1.4,3,9, Zonarea Ex;

1.5, Securitatea si sanatatea in munca si gestionarea situatiilor de urgenta
1.6. Lista standardelor aplicabile
1,7. Lista Materiale utilizate

Cap, II Breviar de calcul pentru dimensionarea instalatiei tehnologice si alegerea echipamentelor

mecanice si electrice

Cap. Ill Fise tehnice echipamente Tn limba romana

Cap. IV Piese desenate

IV.1, Schema de principiu instalatie tehnologica conf. Fisei Tehnice a SRM;
IV.2, P&ID (Piping and instrumentation Diagram);
IV.3, Izometria instalatiei tehnologice;

IV.4. Desen de ansamblu a instalatiei tehnologice;

IV.5, Desen 3D a instalatiei tehnologice;
IV.6, Desen ansamblu containere si hala;

IV.7, Plan pentru instalatii electrice iluminat si mcalzire si conexiunile in sirul de cleme din cutia de jonctiuni CJ2*;
IV.8, Plan pentru conexiuni ale instalatiei de odorizare in sirul de cleme din cutia de jonctiuni CJ2* si a

traductoarelor instalatiei in CJ1*;
IV.9, Plan de conectare a detectoarelor, traductoarelor, corectoarelor si conexiunile in sirul de cleme din cutia de

conexiuni CJ1*;
IV.10.Ptan pentru conexiuni ale instalatiei de masurare in sirul de cleme din cutia dejonctiuni CJ3*
IV.11 .Plan de interconectare ale echipamentelor electrice si electronice;
IV.12,Ptanul electric al tabloului de automatizare;
IV.13.Planul electric al tabloului de odorizare;
IV.U.PIanuridezonareEx;

IV.15.alte completari,

Note: - * cutiile de jonctiuni se vor folosi doar in cazul achizitiei de instalatii tehnologice, pentru celelalte cazuri
(modernizare, acces SNT, etc.) conexiunile electrice vorfi executate direct in TGA;

** documentatia trebuie sa tie livrata in limba romana si va fi verificata de catre verificatori autorizati de
proiecte, conform legislatiei in vigoare.

Etapa de executie a instalatiei tehnologice se va demara doar dupa obtinerea avizului CTE TRANSGAZ pentru

proiectul de executie. Y
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2.7.3. tehnica a instalatiei tehnologice (document la livrare), va urmatoarea componenta si se

va prezenta in urmatoarea ordine:

1. fisa date a SRM;

2. certificate de atestare ale firmei producatoare si ale furnizorilor de echipamente;

3. autorizare proiectare si executie statii de reglare si masurare gaz metan;

4. autorizatii instalatori autorizati si autorizatii pentru proiectare si executie;

5. copie autorizatii sudori si tabel sudori autorizati implicati in executia instalatiei tehnologice;

6. certificare CE de tip pentru instalatia tehnologica (conform HG 245/2016);
7. specificatiile tehnice ale componentelor instalatiei tehnologice;

8. procedura de sudura, buletine de examinare suduri, planul de marcaje suduri, s.a;

9. procedura de verificare instalatie mecanica si instalatie de automatizare, buletine de mcercari;

10. declaratii de conformitate si certificate de garantie (statii, filtre, regulatoare, supape de blocare, supape de

descarcare);

11. certificate de calitate pentru materialele utilizate (tevi, flanse, fitinguri, instalatii electrice, etc,);

12, diagramele probelorde presiune;

13, planuri electrice;

14. manual de operare si mentenanta al instalatiei tehnologice;

15. calculator cu HMI;

16. formatul si continutul ecranelor;

17. filozofia de apelare a ecranelor;

18. filozofia de ESD si automatizare

19. interfata de export date catre alte baze de date si aplicatii;

20. folosirea culorilor, palpairea, video invers etc,;

21, construirea ecranelor;

22. dispozitia echipamentelor in teren, scheme electrice de principiu, scheme electrice desfasurate, tabele de

conexiuni si siruri de cleme, dispozitia aparatajului in cutii, specificatii de aparataj, trasee de cabluri si

mcasetari, repartitia cablurilor, jurnal de cabluri;

23. diagrame si scheme bloc ale sistemului, tipul echipamentelor, asigurarea punctelor de intrare /iesire;

24. liste cu semnale de intrare / iesire cu domenii etichete si alte informatii pentru identificare, harti de

memone;

25. diagnoza, parametrizare si testare;

26, documente de legalitate metrologica pentru introducerea pe piata si punerea in functiune a echipamentelor

de masurare utilizate in tranzactii comerciale.

Documentatia livrata aferenta pet, 14-24 trebuie sa descrie intr-un mod adecvat sistemul si sa asigure procedurile

necesare instalarii, testarii, activarii sistemului, operarii si mtretinerii hardware, intretinerii si dezvoltarii software. In

timpul fazei initiale de proiectare a sistemului furnizorul trebuie sa elaboreze specificatiile de sistem ca o linie

directoare pentru configuratia software si hardware si sa specifice performantele sistemului. Aceasta documentatie

trebuie sa cuprinda detalii despre modul de mdeplinire a tuturor cerintelor beneficiarului,

3. Functionalitatea principalelor componente a instalatiei tehnoloflice

3.1.lmbinari electroizolante

Se vor prevedea imbinari electroizolante monobloc cu eclatoare ale caror fise tehnice sunt anexate prezentelor

cerintele.

Eclatoarele nu vorfi montate pe imbinarile electroizolante,

Se va avea in vedere ca nici un element conductor (suporti si elemente de sustinere) sa nu sunteze imbinarile

electroizolante monobloc prin formarea unei punti conductoare neprevazute,
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Imbinarile electroizolante monobloc se vor livra nemontate pe instalatia tehnologica.

3.2. Conductele de intrare - iesire

Conductele de intrare/iesire vorfi prevazute cu flanse sau capete de sudura.

Pe conducta de intrare se va monta robinet sferic cu actionare electrica RAE1,

Pe conducta de iesire se va monta clapeta de sens si robinet sferic cu actionare manuala,

3.3.Sistemul de separare/filtrare

Proiectarea si executia filtrului separator, se va face conf. SR EN 12186 si SR EN 13445:2009,

Sistemulestealcatuitdin:

• echipamente de separare-filtrare

• conducte de evacuare si rezervor de colectare a impuritatilor lichide si solide,

Fiecare echipament va fi dimensionat in functie de debitul maxim si presiunea minima a gazelor vehiculate prin
instalatie,

Sistemul va asigura retinerea impuritatilor lichide si solide, din fluxul de gaze vehiculate, mai mari de 10 -12 |jm,

la o eficienta >99%, la debitul maxim si presiunea minima de proiectare. Finetea de filtrare va fi specificata in Fisa

Date SRM.

Pentru protectia contoarele amonte de acestea se va prevedea un filtru conic cu finetea de filtrare cuprinsa intre

100-160 |jm, corelata cu recomandarea producatorului de contor,

Echipamentele de separare-filtrare utilizate se vor prevedea cu manometru pentru masurarea presiunii diferentiale

amonte/aval fata de echipamentul de separare/filtrare.

Curatarea si schimbarea cartuselor fittrante trebuie se va realiza fara demontarea echipamentului de

separare/filtrare din instalatie.

Cartusele filtrante trebuie sa poata fi scoase in vederea evacuarii prafului sau particulelor solide acumulate si

considerate deseu periculos, cu respectarea legislatiei deseurilor.

Pentru situatia in care capacul echipamentului depaseste greutatea de 30 kg se va prevedea dotarea in mod

obligatoriu a acestuia cu dispozitiv de ridicare/rabatare a capacului, dispozitiv care va face corp comun cu

echipamentul utilizat,

Diferenta de presiune la ruperea cartusului filtrant trebuie sa fie mai mare sau egala cu 3 bar.

Filtrele separator vor fi echipate cu:

H capac demontabil;

• cartuse filtrante;

• evacuare impuritati, instrumentatie si depresurizare;

• indicator de nivel cu senzori de nivel maxim si minim.

Evacuarea impuritatilor lichide si solide, retinute m interiorul echipamentelor de separare/filtrare, se va face Tn mod

automat la atingerea unui nivel maxim continuand pana la un nivel minim recomandat, prin intermediul unui

electroventil care va primi comenzi pentru deschidere si mchidere de tip contact, de la senzorii de nivel maxim

respectiv minim prin intermediul PLC, 0 alarma va fi generata si memorata de fiecare data cand electroventilul este

mchis/deschis.

Pentru siguranta m functionare, atunci cand acest electroventil ramane pe pozitia deschis, se va prevedea in

amonte de acesta un alt electroventil pentru ESD, comandat prin intermediul PLC si un robinet cu actionare

manuala, 0 alarma va fi generata si memorata de fiecare data cand se actioneaza electroventilul pentru ESD,

V^v<^r"
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Capacitatea de stocare impuritati trebuie sa fie minim 25% din volumul total al recipientului, iar dimensiunea

aferenta va fi prevazuta cu sistem de termoizolatie,

Filtrul separator va fi marcat conform Anexa 11,7.

Placuta se va executa din materiale necorozive (aluminiu, inox) si se vorfixa pe FS cu suruburi din otel zincate sau

nituri,

Colectarea impuritatilor purjate din echipamentele de separare-filtrare se va face mtr-un rezervor subteran cu pereti

dubli de 10001, care sa respecte conditiile de protectie a mediului ?i de protectie contra incendiilor aflate in vigoare.

Rezervorul este dotat cu supapa de respiratie - aspiratie si opritor de flacari, Rezervorul se va livra impreuna cu

instalatia tehnologica. Montarea acestuia nu face obiectul prezentelor cerinte minime. Rezervorul va fi dotat cu

indicator de nivel maxim, In cazul Tn care nivelul ajunge la maxim atunci un semnal va fi preluat de PLC care va

genera si o alarma care se va transmite catre ierarhia de automatizare/SCADA superioara.

Conductele de evacuare a impuritatilor lichide si solide vor fi prevazute cu izolatie termica, limita furniturii fiind

exteriorul halei metalice.

Rezervorul va fi protejat la interior si exterior impotriva coroziunii cu rasini epoxidice.

3.4.Sistemul demcalzire

3.4.1. Instalatia de mcalzire a gazelor de comanda regulator si a echipamentelor sensibile

Instalatia de mcalzire a gazelor de comanda a regulatoarelor se va realiza printr-un bloc de mcalzire cu rezistenta
electrica, conform fisei tehnice atasata.

Protectia la inghet a materialutui tubular se va realiza printr-un sistem format din msotitori electrici (autoreglabili),
cu o putere nominala de max. 50W/ml, si termoizolatie,

In vederea desfasurarii in bune conditii a activitatilor de service/mentenanta si/sau de mlocuire a unor echipamente
componente ale instalatiei tehnologice, amonte/aval de acestea, insotitorii electrici vor fi prevazuti cu mute de
conectare/deconectare,

Insotitorii electric! si sistemul format din msotitori electrici si termoizolatie se vor amplasa conform Anexelor 11,1,
11,2,H,3,H.3a, 11.4siH.4a.

°c,Temperatura maxima de suprafata a acestor echipamente electrice nu trebuie sa depaseasca valoarea de 135C
Sistemul de mcatzire locala cu rezistenta electrica va avea posibilitatea actionarii si supervizarii prin PLC - ul local
al sistemului de automatizare.

3.4.2. Instalatia de incalzire a gazelorvehiculate prin instalatia tehnologica

Incalzirea gazelor vehiculate prin instalatia tehnologica se va realiza printr-un sistem de mcalzire indirecta,

Instalatia de mcalzire indirecta va fi cu schimbator de caldura indirect, montat pe fiecare linie de separare si reglare
?i centrala termica in condensatie alimentata cu gaz, conform Anexelor 11,3,11.3a, 11.4 si 11,4a.

Centralele termice m condensatie vor fi prevazute cu arzator automatizat, cu dispozitiv de supraveghere ?i reglare
a flacarii,

Centrala termica va fi dotata cu vas de expansiune mchis, pompe de circulatie pentru agentul termic in instalatie,

Dimensionarea centralei termice se va face astfel meat sa asigure energia termica pentru schimbatorul de caldura
care incalzeste gazele naturale si pentru mcalzirea camerei centralei termice;

Pentru evitarea fenomenului de formare a criohidratilor sau a atingerii limitei maxime admise de 0°C pentru punct
de hidrocarburi (HCDP), la dimensionarea centralei termice se va lua m considerare ca temperatura gazelor dupa
reglare sa aiba o valoare de cel putin 0°C.

Centrala termica va fi prevazuta cu un sistem de automatizare prin care sa se poate controla automat functionarea
centralei termice, functie de:

• temperatura gazului mregistrata dupa reglare;
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• controlul temperaturii ambientale a aerului din spatiile prevazute cu radiatoare,

Centralele termice se vor amplasa Tn containeml camerei de operare si control mtr-un compartiment separat al
acestuia si vor fi conforme cu urmatoarele norme si in conformitate cu prezentele cerinte:

• 113 - 02 Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de mcalzire centrala;

• STAS 7132-86 - Instalatii de mcalzire centrala - Masuri de siguranta la instalatiile de Tncalzire centrala cu

apa avand temperatura maxima de 115°C;

•SR 1907-1:2014, Instalatii de mcalzire. Necesarul de caldura de calcul. Metoda de calcul;

• SR 1907-2:2014, Instalatii de mcalzire, Necesarul de caldura de calcul, Temperaturi interioare conventionale

de calcul;

• P 118,1999 Normativ de siguranta la foe a constructiilor;

• Norma tehnica pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale -

NTPEE-2008 din 05,02.2009

"PrescriptialSCIRPTAI;
• Legea nr.10 /1995, privind calitatea Tn constructii;

Supapele de siguranta de pe circuitul de apa si evacuarea condensului se vor racorda la canalizarea / scurgerea
containerului.

Agentul termic utilizat in circuitul de mcalzire, va fi apa in amestec cu agent! contra Tnghetului ?i coroziunii.
Temperatura maxima a agentului termic va fi de maxim 95°C si minim -30°C.

Izolarea termica a conductelor tur si retur din hala metalica a instalatiei tehnologice trebuie executata astfel meat

pierderile de energie termica sa fie minime, Izolarea termica va fi executata cu cochilii din spuma poliuretanica

imbracate cu folie de aluminiu pana la diametre ale conductelor DN50, diametrele mai mari izolandu-se cu vata

minerals bazaltica si tabla de aluminiu, in cazul in care se adopta alte variante constructive (tevi preizolate) sau de

izolare, aceasta trebuie sa mdeplineasca cel putin conditiile de izolare mai sus mentionate,

Din centrala termica se va realiza un circuit separat de calorifere pentru grupul social si camera unde este amplasata

centrala termica. Caloriferele vor avea prevazut reglaj independent de temperatura,

Instalatia de alimentare cu gaz a centralei temnice se va racorda amonte de sistemul de masura utilizatm instalatia
tehnologica, astfel meat sa nu poata influenta masurarea comerciala a gazelor, Aceasta instalatie se va compune

din:

• post de reglare masurare montatm exteriorul containerului centralei termice;

• electroventil montat m exteriorul containerului;

• filtru Y montat m interiorul containerului centralei termice;

• regulator montat m interiorul containerului centralei termice;

• robinete de izolare.

Proiectarea instalatiei de alimentare cu gaze se va face cu respectarea Normelor

tehnice pentru Proiectarea, Executarea si Exploatarea Sistemelor de Alimentare cu Gaze Naturale-2008,

cu modificarile si completarile ulterioare.

Schimbatoarele de caldura se vor monta m fluxul de gaze ?i vor fi de tipul cu manunchi de tevi serpentine m teava.

Este obligatoriu a se monta dispozitive de siguranta care sa excluda o crestere nepermisa a presiunii, atat pe partea
solicitata de gaz cat si pe cea de apa. In cazul m care din Fisa Date a SRM reiese necesitatea montarii Tncalzirii
indirecte cu CT, iar instalatia tehnologica este prevazuta cu linie de debit mic, aceasta va fi echipata doar cu
mcalzire locala cu rezistenta electrica, Sistemul de mcalzire cu centrala termica va putea fi actionat si supervizat
prin PLC-ul local al sistemului de automatizare,

NOTA: Alegerea variantei optime a instalatiei de mcalzire se va face pe baza breviarului de calcul, datele
necesare de intrare fiind puse la dispozitie prin fisa date SRM.
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3.5, Instalatia de reglare

Proiectarea si executia regulatoarelor se va face conf. EN 334.

Instalatia de reglare trebuie sa mentina constanta presiunea de iesire, in limitele grupei de reglare, indiferent de

variatiile presiunii de intrare si a debitului de gaze vehiculat prin instalatie,

Regulatoarele, se vor dimensiona sa atinga capacitatea maxima de debit la presiunea minima de intrare.

Regulatorul va corespunde intervalului de temperatura ambianta cuprins Nre -29°C... +55°C,

Prin echipamente viteza gazului nu trebuie sa depaseasca urmatoarele valori:

:G8fflpa@nt':

Viteza tn conducte

Dispozitive de blocare

Regulator

-g%w.;•:-..'..• -.:.^.-,..;,.;..,.'-.;..-

Viteza mainte/dupa echipamente

Viteza in flansa de iesire

Viteza in flansa de iesire

^teali'ri8liNt8^:-..'.'-..:;

< 20 m/s

< 65 m/s

< 65 m/s

Pentru conductele de impuls sau instrumentatie sunt acceptate doar conducte din inox conform SR EN 10216-1,

SR EN 10216-1-A1, SR EN 10216-2, SR EN 10216-2-A2, SR EN 10216-3, SR EN 10216-3-A1, SR EN 10216-4.

SR EN 10216-4-A1 sau SR EN 10217-7, Pentm conductele de impuls sunt acceptate urmatoarele diametre: 010,

012,016,

Nu se vor prevedea elemente de Tnchidere pe racordul de refulare a supapelor de descarcare.

Regulatoarele trebuie sa fie executate in conformitate cu specificatiile din SR EN 334.

Regulatoarele trebuie sa fie:

• de tip pilotat;
• in constructie normal mchis;

• sistemul de pilotare trebuie sa tie alimentat cu gaz luat din fluxul principal de gaz;
• echilibrate;
• auto-actionate;

• fara emisii de gaz in atmosfera;
• sa fie capabile sa functioneze in mod corespunzator, la o diferenta de presiune intrare/iesire mai mare de

0,5 bar;

In timpul functionarii, debitul de gaz prin sistemul de pilot trebuie sa fie mentinut cat mai scazut posibil,

Tot echipamentul se va furniza ca o unitate completa incluzand toate tevile si fitingurile pentru regulatorul pilot, etc,

Regulatoarele se vor echipa cu indicatoare locale de pozitie, Amortizoarele incorporate, montate in interiorul

regulatorului se vor utiliza la combaterea zgomotului (acolo unde este cazul), Nu se admit pe conducte, izolatii

acustice,

Regulatoarele vor trebui sa mdeplineasca urmatoarele caracteristici si conditii tehnice:

• regulatoarele vor respecta conditiile impuse de normativele in vigoare;

• grupa presiunii de reglare - GR 5 sau mai mica;

• grupa presiunii de mchidere - Gl 10 sau mai mica;

- corpul regulatorului trebuie sa reziste la o presiune de cel putin 1,5 ori presiunea nominala;

H regulatoarele vor functiona mtre debitul minim si maxim, fara mlocuirea componentelor;

B trebuie sa existe posibilitatea inlocuirii scaunelor in cazul coroziunii sau abraziunii acestora;

H regulatoarele vor avea obligatoriu certificat CE;

H fiecare regulator trebuie sa contina o eticheta inscriptionata, care sa contina numele producatorului, seria si

anul de fabricatie, presiuni nominale de operare;
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• fiecare regulator va avea marcaj cu sageata pe corp sau repere unde este necesar, pentru indicarea directiei

de curgere;

• pentru o buna functionare a regulatorului, distanta minima de la care se va preleva semnalul pentru presiunea

de iesire va fi de minim 4 x DN;

• dupa regulatoare se vor monta manometre radiate care trebuie sa tie Tnsotite de un buletin de etalonare

metrologica, eliberat de un laborator autorizat BRML,

• zgomot redus in functionare;

• exteriorul regulatoarelor trebuie sa tie protejat pe termen lung Tmpotriva coroziunii si a actiunii factorilor

externi

•clasa de etansare va fi conform SR EN 334. Intregul echipament se va supune testelor standard ale

producatorului,

Certificari regulatoare

a. certificat de tip CE pentru regulatoare conform HG nr, 123/2015, modulul B privind stabilirea conditiilor

pentru punerea la dispozitie pe piata a echipamentelorsub presiune;

b, certificat de tip CE pentru regulatoare conform directivei 94/9/EC, anexa 3 (HG 245/2016) cu privire la

stabilirea conditiilor pentru punerea la dispozitie pe piata a echipamentelor si sistemelor de protectie

destinate utilizarii in atmosfere potential explozive;

c. producatorul va prezenta certificate de atestare managementului calitatii, conform EN ISO 9001:2008,

pentru sistemul de management al mediului EN ISO 14001:2004, si atestarea managementului sigurantei

si sanatatii ocupationale conform SR OHSAS 18001/2004;

3.6.Sistemul de siguranta

Instalatia de siguranta trebuie sa functioneze in mod automat pentru a preveni depasirea limitelor admise la crestere

si scaderea presiunii pentru presiunea din aval, luand in considerare tolerantele admise in caz de defectare a

regulatorului de presiune.

Sistemul de siguranta este compus:

B dispozitiv de blocare a fluxului de gaz la sub si suprapresiune
H supapa de siguranta cu evacuare in atmosfera a gazului la depasirea limitei de presiune prescrisa,

Standards de referinta pentru dispozitivele de blocare si supapele de siguranta:

-SREN14382+A1:2009;
"SREN14382+A1:2009/AC:2009;
-SR EN ISO 4126-1:2013;
"SRENIS04126-1:2013/A1:2016

Dispozitivul de blocare mtrerupe curgerea gazului natural atunci cand presiunea de iesire iese din limitele minime

si maxime setate, Inchiderea fluxului de gaz este ireversibila, Deschiderea (re-armarea) este posibila numai prin

interventie manuals,

In cazul m care mtre presiunea de intrare maxima (P1_max) ?i presiunea de iesire admisa (P2_adm) exista relafiile

P1_max- P2_adm > 16 si P1_max> 1,5 x PNiesire (PN - presiunea nominata), se va utiliza un dispozitiv de blocare

suplimentar pe fiecare linie in parte.

Dispozitivul de blocare trebuie sa fie prevazut cu un by-passs mcorporat. By-pass - ul trebuie sa fie echipat cu

robinet de egalizare presiune, care se va utiliza in vederea rearmarii dispozitivului de blocare.

Fiecare dispozitiv de blocare trebuie sa fie prevazut cu un buton de blocare de urgenta (ESD) amplasatintr-o pozitie

accesibila. Trebuie luate masuri de precautie adecvate pentru a preveni actionarea accidentala a butonului;

Timpul de mchidere sa fie de max, 0,5 secunde din momentul atingerii parametrilor setati.^
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Clasa de precizie (AG) a dispozitivului de blocare nu trebuie sa depaseasca:

• ± 1% din presiunea setata (AG 1) pentru blocare la presiune maxima. (HP).

• ± 2,5% din presiunea setata (AG 2,5) pentru blocare la presiune minima (LP),

Setarea valorii presiunii de declansare a DB in intervalul specificat in fisa date SRM trebuie sa se poata realiza fara

Tnlocuirea unei componente a acestuia.

Dispozitivul de blocare trebuie sa fie proiectat si executat astfel meat sa nu se mchida la actiunea vibratiilor

mecanice.

Se vor prezenta rezultatele acelorasi teste ca in cazul regulatoarelor,

Toate dispozitivele de blocare trebuie sa aiba pe corp marcat cu o sageata directia de curgere (directia de montare).

Nu se vor prevedea elemente de mchidere pe racordul de intrare si de refulare a supapelor de siguranta,

Echipamentele auxiliare utilizate pentru actionarea dispozitivului de blocare trebuie sa fie

detasabile,

3.7.Sistemul de masurare

Sistemul de masurare comerciala va respecta prevederile ,,Regulamentului de masurare a cantitatilor de gaze
tranzactionare in Romania" precum si legislatia metrologica aplicabila in vigoare,

In cazul SRM-urilor tip 3A si 3AI pentru masurarea cantitatilor de gaze naturale livrate se va utiliza un sistem de
masurare alcatuit din mai multe linii cu contor cu turbina (minim doua sau maxim cinci linii principale si o linie de
rezerva), echivalente dimensional (identice), complet echipate, paralele, care se vor monta aval de sistemut de
reglare, Numarul de linii principale rezulta din cerinta ca prin liniile principale sa poata fi livrat debitul maxim de gaze
vehiculate prin SRM.

In cazul SRM-urilor tip 3B si 3BI pentru masurarea cantitatilor de gaze naturale livrate se va utiliza un sistem de
masurare alcatuit din mai multe linii cu contor cu turbina (minim doua sau maxim cinci linii principale si o linie de
rezerva), echivalente dimensional (identice), complet echipate, paralele si o linie de debit mic cu contor cu pistoane
rotative, care se vor monta aval de sistemul de reglare. Numarul de linii principale rezulta din cerinta ca prin liniile
principale sa poata fi livrat debitul maxim de gaze vehiculate prin SRM,

In cazul SRM-urilor tip 4AI, pentru masurarea cantitatilor de gaze naturale livrate se va utiliza un sistem de masurare
alcatuit din mai multe linii cu contor cu turbina (minim doua sau maxim cinci linii prindpale si o linie de rezerva),
echivalente dimensional (identice), complet echipate, paralele, care se vor monta amonte de sistemul de reglare,
Numarul de linii principale rezulta din cerinta ca prin liniile principale sa poata fi livrat debitul maxim de gaze
vehiculate prin SRM,

In cazul SRM-urilortip 4BI, pentru masurarea cantitatilorde gaze naturale livrate se va utiliza un sistem de masurare
alcatuit din mai multe linii cu contor cu turbina (minim doua sau maxim cinci linii principale si o linie de rezerva),
echivalente dimensional (identice), complet echipate, paralele si o linie de debit mic cu contor cu pistoane rotative,
care se vor monta amonte de sistemul de reglare. Numarul de linii principale rezulta din cerinta ca prin liniile
principale sa poata fi livrat debitul maxim de gaze vehiculate prin SRM.

Fiecare linie de masurare va contine un contor cu turbina / contor cu pistoane rotative si traductoare necesare in

calculul de conversie al volumelor la starea de referinta (un traductor de presiune absoluta si un traductor de
temperatura).

Sistemul de masurare gaze naturate va respecta cerintele de legalitate metrologica pentru introducerea pe piata si

punerea in functiune a echipamentelor de masurare utilizate in tranzactii comerciale,

In cazul in care, in conformitate cu Lista Oficiala (LO) echipamentele de masurare livrate nu se supun controlului

metrologic al statului, acestea vor respecta HG 711/2015, hotarare ce reprezinta transpunerea directivei europene

2014/32/CE,

Sistemul de masurare gaze naturale va fi alcatuit din:
a) contor cu turbina / cu pistoane rotative;
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b) traductor de temperatura;

c) traductor de presiune absoluta;

d) calculator de debit;

Va fi prevazut gazcromatograf on-line in conditiile prezentate la pet, 2.5, Cerinte de executie si constructive.

Gazcromatograful va respecta cerintele de legalitate metrologica pentru introducerea pe piata si punerea in functiune
a echipamentelor.

Erorile maxime admise ia verificarea metrologica initiala pentru contoare sunt:

• pentru Qmin ^Q <Qt, eroarea maxima este de ± 2%;
• pentm Qt^Q ^Qmax, eroarea maxima este de ±1 % ;

unde:

Qmax- cea mai mare valoare a debitului la care contorul de gaz fumizeaza indicatii care Tndeplinesc cerintele
privind eroarea maxima tolerata;

Qmin - cea mai mica valoare a debitului la care contoml de gaz furnizeaza indicatii care mdeplinesc cerintele
privind eroarea maxima tolerata;

Qt - debitul de tranzit este debitul care desparte domeniul de debit m doua zone distincte, care au erori
maxime admise diferite.

Contoarele cu turbina vor respecta prevederile SR EN 12261, Contoarele cu pistoane rotative vor respecta
prevederileSR EN 12480.

Toate contoarele vor fi echipate cu generatoare de impulsuri de malta frecventa (HF),Frecventa impulsurilor
generate de contor la debitul minim va fi de minim 10 Hz.

Mijloacele de masurare utilizate trebuie sa corespunda parametrilor de functionare (debit, presiune, temperatura)
precizati m fisa tehnica SRM.

Debitul maxim al contoarelor cu turbina utilizate va fi de maxim 4000m3/h,

Contoarele cu turbina vor avea rangeabilitatea de 1:30.

Contoarele trebuie sa functioneze corespunzator si m cazul masurarii unui debit de 1,2 x Qmax timp de minim o
ora.

In cazul utilizarii la presiuni mai mari de 4 bar, contoarele cu turbina utilizate vor fi verificate initial la o presiune
calculata in conformitate cu SR EN 12261,

Daca producatoml de contoare nu recomanda altfel, lungimile tronsoanelor amonte si aval de contor, recomandate

de SR EN 1776, sunt date m tabelul urmator,

Tip echipament masurare
Contor cu turbina
Contor cu pistoane rotative

Tronson amonte, DN

5
4

Tronson aval, DN

2
2

In scopul protejarii contorului se va monta un filtm conic, inainte de tronsonul amonte, cu finetea de filtrare cuprinsa
Tntre 100-160 |jm, corelata cu recomandarea producatorului de contor.

Contoarele trebuie sa fie proiectate si executate pentru conditii climatice de lucru m domeniu de cel putin -25°C
... +55°C.

Contoarele cu pistoane rotative vor fi livrate fara ulei in carcasa, Uleiul va fi livrat separat,

Toate conexiunile dintre contoare si traductoare precum si robinetele aferente acestora vor fi prevazute cu orificii
sau dispozitive speciale pentru sigilare cu sigilii unice TRANSGAZm pozitia specifica functionarii corespunzatoare
m instalatie.

Aval de sistemul de masurare gaze naturale toate robinetele refulatoarelor si a prizelor manometrice vor fi prevazute
cu orificii sau dispozitive speciale pentru sigilare cu sigilii unice TRANSGAZ.

\^-T
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3,7.1. Conversia volumului de gaz

Conversia volumelor de gaze din conditii de lucru Tn conditii de baza trebuie sa tie de tip PTZ (presiune, temperatura,
factor de compresibilitate) si se va face pentru fiecare linie de masurare, cu un calculator de debit (calculatorul de
debit impreuna cu traductorul de presiune absoluta si traductorul de temperatura formeaza un dispozitiv de
conversie tip 2).

Specificatia tehnica a calculatorului de debit este anexata.

Calculatorul de debit trebuie sa permita selectarea conditiilor de baza (atat de la tastatura cat si prin soft-ul de

comunicare): standard (T=288,15 K, p=1,01325 barA) sau normala (T=273,15 K, p=1,01325 barA).

Calculatorul de debit trebuie sa permita schimbarea de catre operator a conditiilor de baza fara necesitatea

sprijinului din partea producatorului,

Factorul de compresibilitate Z trebuie sa poata fi calculat in conformitate cu oricare dintre cele doua versiuni ale

standardului SR ISO 12213/2/3, Versiunea de calcul trebuie sa poata fi selectabila. Pentru livrare calculatoarele de

debit vor fi setate pe versiunea SR ISO 12213/2 (echivalent AGA 8-92 DC).

Eroarea maxima tolerata la verificarea metrologica initiala a calculatorului de debit (pentm functia de convertor de
volum PTZ) este de ±0,5% la verificarea in conditii de laborator (temperatura 20±3°C, umiditatea relativa 60±15%,
valoare nominala a tensiunii de alimentare),

Calculatorul de debit va fi conectat la generatorul de impulsuri de malta frecventa (HF) a contorului si va avea
implementata procedura de liniarizare polinomiala a curbei de eroare obtinuta la verificarea contorului,

Parametrii necesari pentru configurarea calculatorului de debit care depind de configuratia sistemului (exemplu:
coeficientii de liniarizare a curbei de erori), de fluxul de gaze (exemplu: compozitia gazelor) se vor putea actualiza
fara ruperea sigiliului metrologic, cu protectie prin parole si cu mregistrare in registrul de evenimente neresetabil.

3.7.2. Dimensionarea sistemului de masurare

Tipodimensiunile contoarelor vor rezulta din breviarul de calcul, in functie de parametrii din fisa date SRM.

3.7.3. Determinarea compozitiei gazului

In cazul in care SRM -ul va fi dotat cu gazcromatograf on-line, analiza normalizata va fi transmisa in calculatoarele

de debit,

Gazcromatograful va determina compozitia chimica astfel:

- gazcromatografe C6: CH4; C2H6; C3H8; J-C4H10; D-C4H10; I-C5H12; n-C5H12; Neo-C5H12; C6; N2; C02;

- gazcromatografe C9 :CH4; C2H6; C3H8; I-C4H10; n-C4H10; I-C5H12; n-C5H12; Neo-C5H12; C6; C7;

C8;C9+; N2 ;C02 si va calcula temperatura punctului de roua hidrocarburi (HCDP) cu o precizie de ±2°C ?i

a temperaturii punctului cricodenterm.

Tipul gazcromatografului, C6 sau C9, va fi stabilit de Transgaz, functie de compozitia gazelor din punctul de
amplasare si utilizare a instalatiei tehnologice,

Determinarea compozitiei chimice trebuie sa se faca in conformitate cu SR EN ISO 6974, iar determinarea puterii
calorifice, densitatii si a cifrei Wobbe in conformitate cu ISO 6976+C2, Determinarea factorului de compresibilitate
se face in conformitate cu SR ISO 12213-1/2/3,

Gazcromatograful trebuie sa calculeze mediile orare, zilnice, lunare ale compozitiei chimice si marimilor fizice
(putere calocrifica superioara si inferioara, cifra Wobbeetc),

In calculul mediilor orare, zilnice, lunare nu se va fine cont de analizele la care totalul nenormalizat nu se mcadreaza

in limitele 100±2% si nu se vor transmite sistemului de masurare.
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Datele masurate si calculate vor fi disponibile la portul de comunicatie, Portul de comunicatie va fi disponibil si
configurat pentru conectarea cu calculatorul de supervizare. Gazcromatograful trebuie sa dispuna de port serial cu

protocol Modbus RTU, Se va pune la dispozifie harta regi?trilor modbus Tn format 16 biti, Gazcromatograful trebuie
sa aiba software-uri specializate pentru controlul programabil at presiunii si debitele de gaz purtator si de referinta,
Controlerul trebuie sa permita conectare prin RS232 ; RS485 ; USB ; Ethernet (catre imprimanta RTU ; PC ;etc)

Gazcromatograful trebuie sa poata memora ultimele 200 alarme, ultimele 450 analize online ultimele 840 medii
orare, ultimele 35 medii zilnice. Printre alarme definite trebuie sa se gaseasca si cazul in care una din valorile
determinate este in afara limitelor prestabilite.

Gazcromatograful se va monta de regula m hala. Daca gazcromatograful nu poate fi montat in interioml halei
instalatiei tehnologice atunci obligatoriu va fi montat intru-un alt container termoizolat si va fi dotat cu o sursa
nemtreruptibila de curent si stabilizator de tensiune,

Gazcromatograful va avea propriul lui ecran (display) si tastatura proprie (sau functie (touchscreen) care sa permita
operarea echipamentului fara P.C, portabil, si care sa permita citirea locala a valorilor afisate. Pe ecranul grafic

trebuie sa se poata urmarii si modul de functionare, rezultatele analizelor, alarme, cromatograme, evolutia m timp

a puterii calorifice superioare, evolutia in timp a presiunii gazului purtator, evolutia in timp a temperaturii cuptorului
cromatografic, etc.

Analizorul cromatografic trebuie sa aiba capabilitatea de autodiagnoza, de stocare a datelor si alarmelor, iar baza
de date sa fie configurabila, Controlerul trebuie livrat cu software-ul de operare, pe minim 3 nivele de securitate,
baterie backup pentru memoria RAM de minim 30 zile.

Gazcromatograful trebuie sa aiba Certificat aprobare de model eliberat de BRML si buletin de verificare metrologica
initiala.

3.7.4. Calculator de supervizare masurare

In configuratia SRM-ului va exista un calculator de supervizare masurare, care va interfata cu sistemul de masurare,

cu instalatia de odorizare, cu gazcromatograful online si cu PLC-ul, Tn vederea mdeplinirii cerintelor descrise m
continuare,

Aplicatia soft din calculatorul de supervizare masurare va permite generarea, memorarea, listarea automata si la

cerere a rapoartelor cantitative ?i calitative zilnice (zi gaziera) si lunare, pentru fiecare directie de consum si pentru
total statie. Rapoartele, de forma tabelara, compatibile EXCEL, vor avea date de identificare, vor fi convenite cu
reprezentantii Transgaz si vor cuprinde cel putin urmatorii parametri;

• Debite, presiuni, temperaturi, componenti molari, densitate si pcs, medii orare si zilnice Tn conditii normale
de functionare;

• Debite, presiuni, temperaturi, maxime orare si zilnice in conditii normale de functionare;

• indexul volumelor m conditii de linie si in conditii standard, pentru fiecare mceput si sfarsit de ora, respectiv
Zl;

• volume orare si zilnice in conditii normale de functionare si m conditii de alarma;
• energia orara si zilnica in conditii normale de functionare si in conditii de alarms,

Toate datele de mai sus vorfi memorate minim 60 de zile intru-un singurfisier.

Calculatorul de supervizare masurare va comunica catre tabloul instalatiei de odorizare datele necesare in vederea
functionarii corecte a acesteia,

Procedura de verificare prin Tnseriere a liniilor de masurare (proving) va fi derulata printr-o aplicatie implementata
Tn calculatorul de supervizare masurare, In acest caz, fluxul de gaze m vederea mserierii liniilor va fi realizat de
catre operator, mainte de derularea procedurii, prin Tnchiderea/deschiderea robinetelor corespunzatoare.

Rezultatele vor fi consemnate Tntr-un raport care va putea fi imprimat local la o imprimanta de retea,

Calculatorul de supervizare masurare va putea vizualiza si descarca rapoarte de configurare si registrul de
evenimente si alarms din calculatoarele de debit,

Calculatorul de supervizare masurare va gestiona transmisia datelor privind compozitia gazului din
gazcromatograful on line in fiecare calculator de debit,
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Prin intermediul calculatorului de supervizare masurare se va asigura sincronizarea ceasurilor interne ale

calculatoarelor de debit.

In calculatorul de supervizare va fi implementata o procedura de inchidere si deschidere automata a liniilor de
masurare functie de debitul livrat, Operatorul trebuie sa aiba posibilitatea de activare si de dezactivare a acestei
functii, Comanda din calculatorul de supervizare se va transmits PLC-ului care va controla robinetele cu actionare

electrica pentru trecerea de pe o linie pe alta.

Procedura de deschidere/Tnchidere automata a liniilor de masurare in functie de debitul livrat va tine cont de debitul
in conditii de curgere (necorectat) determinat de contorul cu turbina/pistoane rotative de pe linia de masurare
respectiva, astfel:

a. Deschiderea automata a fiecarei linii de masurare:

• Pentru un debit de gaz livrat prin SRM de pana la 80% din debitul maxim al contorului de pe linia de debit

mic, va fi deschisa linia de masurare de debit mic. Procentul de 80% va putea fi setabit de catre operator;

• In cazul m care debitul de gaz livrat prin SRM creste peste 80% din debitul maxim al contorului de pe linia

de masurare de debit mic si se mentine pentru o perioada de timp Tntre 5 si 30 minute setabila de catre

operator, se va deschide automat prima linie de masurare si se va inchide linia de masurare de debit mic;

• In cazul in care debitul de gaz livrat prin SRM creste peste 80% din debitul maxim al contorului de pe prima

linie de masurare si se mentine pentru o perioada de timp intre 5 si 30 minute setabila de catre operator, se

va deschide automat a doua linie de masurare;

• De fiecare data cand debitul de gaz livrat prin SRM creste peste 80% din debitul maxim al contorului de pe

oricare linie de masurare, se va deschide urmatoarea tinie de masurare,

b. Inchiderea automata a fiecarei linii de masurare

Se va face asemanator, la scaderea debitului de gaz livrat prin SRM, astfel:

B In cazul in care livrarea se face utilizand numarul maxim de linii de masurare, iar debitul de gaz livrat prin

SRM scade sub 15% din debitul maxim al primei linii de masurare si se mentine pentru o perioada de timp

intre 5 si 30 minute, se va mchide automat o linie de masurare. Procentul de 15% va putea fi setabil de catre

operator;
• In cazul in care debitul de gaz tivrat prin SRM scade sub 15% din debitul maxim al primei linii de masurare

si se mentine pentru o perioada de timp intre 5 si 30 minute, se va mchide automat urmatoarea linie de

masurare;

• De fiecare data cand debitul de gaz livrat prin SRM scade sub 15 % din debitul maxim al contorului de pe

oricare linie de masurare, se va mchide urmatoarea linie de masurare,

B In cazul in care debitul de gaz livrat prin SRM scade sub 15% din debitul maxim al liniei de masurare in

functiune si se mentine pentru o perioada de timp mtre 5 si 30 minute, se va deschide automat linia de debit

mic si se va mchide automat linia de masurare in functiune.

Elementele de executie (robinetele actionate electric) necesare derularii procedurii de deschidere/mchidere vor fi
comandate prin intermediul PLC-ului.

3.8. Sistemul de odorizare

Sistemul de odorizare va fi astfel dimensionat meat sa realizeze o odorizare automata a gazelor vehiculate prin

instalatia tehnologica si sa asigure o dozare continua a odorizantului pentru o perioada de minim 1 luna (calculata

la debitul maxim).

Ratia de odorizare se va considera 8 mg/mc. In calculatorul odorizatorului va fi mregistrata cantitatea de odorizant

consumata, la fiecare ora, Aceste date vor fi pastrate in memoria calculatorului minim 30 de zile, Dupa umplerea

memoriei, calculatorul mcepe sa salveze datele, peste cele existente mcepand cu prima mregistrare,

Sistemul de odorizare va realiza ratia de odorizare necesara prin intermediul datelor furnizate de catre calculatorul

de supervizare masurare.
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Sistemul de odorizare va fi comandat de PLC printr-un tablou electric de automatizare dedicat. Tabloul electric va

fi livrat separat de instalatia de odorizare si se va monta Tn camera de operare si control,

Sistemul de odorizare care va echipa instalatia tehnologica va fi de tip automat prin injectie/esantionare

Sistemul de odorizare va fi dimensionat astfel meat sa realizeze o odorizare continua a gazelor naturale vehiculate

prin instalatia tehnologica,

Instalatia de odorizare va fi montata m interiorul halei metalice,

Componentele modulului de dozare, recipientul de stocare, dispozitivul de dispersie al odorizantului si conductele

de legatura vor fi confectionate din otel inoxidabil, Recipientul de stocare al odorizantului va fi dimensionat astfel

meat sa asigure o dozare a odorizantului pentm o perioada de minim 1 luna (calculata la debitul maxim). Recipientul

de stocare va fi prevazut cu indicatie locala a gradului de mcarcare, supapa de suprapresiune reglata la normele

ISCIR, supapa cu cupla rapida cu racord 1/4" NPTF pentm posibilitate transvazare odorizant, dispozitiv de captare

(filtm) a vaporilor de odorizant,

Sistemele de odorizare automate (injectie si esantionare) vor avea cel putin urmatoarele caracteristici principale:

• posibilitate de memorare orara (data si ora), consum de odorizant si cantitate de gaz odorizata, pentm o

perioada de minim 35 de zile;

• memorare (data si ora) avarii pentru minim 200 de evenimente;

• iesire digitals pentru semnalizare avarie nefunctionare instalatie cu posibilitate de conectare la PLC

(semnalizarea starii de avarie a instalatiei de odorizare va fi transmisa catre PLC atat timp cat cauza avariei

persists, cu mentiunea ca avariile vor ramane mregistrate pentm o perioada de minim 35 de zile in jurnalul

de alarme al panoului electric de comanda al instalatiei de odorizare).

• port serial RS 232, RS485, USB, Ethernet, iesire digitala tip open colector, pentru descarcare memorie;

• comunicatie seriala RS 485 protocol MODBUS - RTU, In arhitectura master/slave in conformitate cu

standardul international MODBUS Application Protocol Specification ) pentru preluarea si monitorizarea in

calculatorul de supervizare a parametrilor tehnologici memorati orar;

• posibilitate receptie semnale de intrare de la debitmetre, rezultatul fiind debitul de gaz masurat;

• intrarile digitale de +24Vdc, +,-20%, izolate galvanic, capabile sa receptioneze semnale de durata mai mare

de 0,1msec;

• iesire digitala asociata consumului de odorizant;

• posibilitatea de trecere m regim manual de odorizare astfel meat injectia odorizantului sa se faca gravitational

fara aport de energie (electrica sau pneumatica) si fara sa tie necesara supravegherea instalatiei de catre

personal de specialitate, pana la remedierea defectelor.

Sistemul va permite utilizarea ca agent de odorizare, atat a etilmercaptanului (utilizatm prezent), cat si a altor tipuri

de odorizanti (tetrahidrotiofenului, dimetil sulfura, dietil sulfura, metiletil sulfura, etc.) sau combinatii ale acestora

astfel meat sa se asigure un nivel de odorizare in conformitate cu prevederile legale.

Punctul de inj'ectie al odorizantului Tn fluxul de gaze va fi amplasat aval de sistemul de masurare,

Sub instalatiile de odorizare se vor amplasa tavi metalice confectionate din otel inoxidabil m care se va aseza

materialul absorbant care sa preia odorizantul Tn cazul unor scurgeri accidentale.

Se vor respecta obligatoriu normele referitoare la protectia mediului prevazute in Autorizatiile de mediu, ORDINUL
462-1993, ,,Conditiile tehnice privind protectia atmosferei" si STAS 12574-87 ,,Aer din zonele protejate. Conditii de
calitate",

Tabloul electric de comanda al instalatiei de odorizare va fi livrat odata cu instalatia de odorizare, fara a fi conectat

electric la aceasta si se va monta Tn cabina de operare si control.
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3.9. Instalatia electrica a instalatiei tehnologice

3.9,1. Instalatia electrica a halei instalatiilortehnologice

Instalatiile electrice din interiorul halei instalatiei tehnologice, vor respecta normativele electrice in vigoare si

standardele de executie a instalatiilor electrice Tn medii cu pericol de explozie. Este obligatorie respectarea NTE

007/08/00 - Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice si NP 099/2004 - Normativ

pentru proiectarea, executarea, verificarea si exploatarea instalatiilor electrice in medii cu pericol de explozie".

Cablurile vor fi montate pe canale de cabluri, separand cablurile electrice de comanda de cele de forta. Vor fi

utilizate numai acele cabluri specifice zonei 2 cu pericol de explozie respectiv cabluri:

• cu manta metalica;

• cu manta termoplastica;

• cu manta elastomerica;

• cu manta si izolatie minerala.

Monitorizarea parametrilor de proces la intrarea si iesirea din instalatiile tehnologice se va realiza cu ajutorul

traductoarelorde temperatura si presiune, conforme cu fisele tehnice anexate,

Hala in care este amplasata instalatia tehnologica va fi prevazuta cu sisteme de iluminat pentru zona 2 cu pericol

de explozie. Pornirea acestui sistem se va face dintr-un mtrerupator in constructie Ex, corespunzator amplasat.

Sistemul de iluminat va fi astfel calculat meat sa asigure un nivel minim de 150 Lx,

Vor fi prevazute doua cutii de jonctiuni in constructie Ex, una pentru cablurile electrice ale traductoarelor,

detectoarelor si sistemului de masurare si cealalta pentru cabluriie electrice de forta. Cutiile de jonctiuni vor fi

montate pe exteriorul halei SRM si a containerelor, mtr-o zona neafectata de deschiderea usilor. Cutiile de jonctiuni

vorfi echipate cu presetupe adecvate zonarii Ex, tipului, dimensiunii si numarului de cablurilor utilizate.

Toate cablurile electrice vor avea etichete pe traseul acestora (etichete plastifiate), la intrari, iesiri si intersectii,

Conductoarele din interiorul cutiilor de jonctiune vor fi corect etichetate conform schemei electrice cu minim : sursa

si destinatia(la nivel de conexiune), Etichetele cablurilor vor contine minim : denumirea cablului, tip, originea cablului

- destinatia (locul de unde pleaca si locul unde se duce),Schema de conexiuni electrice precum si cutiile de jonctiuni

vor fi prezentate in cartea tehnica,

Cerinte minime privind executia instalatiilor electrice sunt urmatoarele:

• Toate aparatele electrice instalate in zona cu pericol de explozie vor avea tipul constructiv adecvat si vor fi

marcate corespunzator;

• Temperatura de suprafata a sistemului de mcalzire a conductelor de impuls si a conductelor de gaze trebuie

safie de maxim 1350 C;

• Se vor utiliza numai cabluri electrice cu conductoare din cupru;

• Sectiunea minima a cablurilor utilizate pentru energie va fi 1,5 mm2, pentru sistemele de mcalzire de 2,5

mm2, iar pentru detectoare si traductoare de 1 mm2;

H Traseul de cabluri se va executa din canal metalic zincat, perforat, cu capac, in incinta instalatiilor tehnologice

iar Tngropat in rest, Cablurile de forta si cele de semnalizare/comanda vor fi separate pe mtreg traseul,

Canalul de cablu metalic va fi legat la centura de pamantare, conform normativelorm vigoare.

• Racordarea cablurilor la aparatura electrica trebuie executata prin cleme cu surub asigurate contra slabirii;

• Traseele de cabluri vor fi astfel alese meat sa permita interventia pentru intretinere sau in caz de avarii si

incendii;

B Cablurile de forta cu manta metalica vor fi conectate la centura de pamantare (sau la sistemul metalic al

containerului) cu coliere sau benzi din tabla zincata m cel putin doua locuri;

B Echipamentele electrice cu protectie intrinseca vor fi tratate corespunzator prin utilizare de cabluri adecvate,

trasee separate si bariere de protectie;
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• Este obligatorie existenta unei centuri de impamantare la nivelul solului din otel zincat cu suprafata de minim

100 mm2 la care sa fie conectate toate sistemele electrice (inclusiv mantaua cablurilor electrice) si mecanice.

Centura va fi conectata la stmctura metalica a containerului instalatiilor tehnologice si la priza de

impamantare a SRM - ului Tn cel putin doua puncte.;

• Containerul instalatiilor tehnologice va avea prevazut minim doua borne de separatie pentru punerea la

pamant;

• Distanta dintre cablurile electrice si conducte va fi de minim 50 mm la intersectii si 100 mm la apropieri;

• Schema utilizata pentru instalatiile electrice de forta este de tip TN-S;

Aparatura electrica pentru zona 2 cu pericol de explozie va fi marcata corespunzator categoriei 3 gmpei II de

echipamente conform ATEX94/9, Pentru instalatiile din incinta SRM se vor mtocmi tabelele specificate Tn SR EN

60079-10 privind "Lista materialelor inflamabile" si caracteristicile lor precum si ,,Lista surselorde degajare",

La montajul si conectarea oricarui echipament electric se va tine cont de recomandarile producatomlui, Pentru

obtinerea unor instalatii electrice de calitate corespunzatoare, sunt obligatorii realizarea si mentinerea in timpul

executiei precum si pe mtreaga durata de existenta a acestora, a urmatoarelor cerinte:

• rezistenta si stabilitate pentm echipamentele si cablurile utilizate;

• siguranta Tn exploatare si asigurarea protectiei la explozie a echipamentelor destinate acestor spatii;

• asigurarea conditiilor de igiena si sanatate a personalului de executie;

• asigurarea protectiei mediului;

• protectia Tmpotriva tensiunilor de atingere si asigurarea respectarii normelor SSM;

• asigurarea verificarilor specifice conform fazelor determinante si completarea documentelor necesare, mai

ales pentru lucrari ascunse;

• respectarea programului pentru controlul calitatii lucrarilor,

3.9.2. Tabloul de automatizare

Tabloul electric de automatizare va avea doua componente:

• Alimentarea electrica de forta;

• Achizitia de date, comanda si semnalizarea,

3.9.2.1. Alimentarea electrica de forta

Aceasta sectiune a tabloului electric de automatizare se va compune cel putin din:

• mtreruptor cu 4 poll la intrarea in containerul termoizolant cu accesibilitate de manevrare din exterior.

• separatorcu4poli,

• sistem de protectie la supratensiuni si descarcari atmosferice;

• releu de prezenta tensiune;

• mtreruptoare monofazate diferentiale. Astfel pentru protectia instalatiei de iluminat din interiorul instalatiei

tehnologice si a containerului odorizator se va prevedea un Tntremptor automat diferential monofazat de 300

mA si unul de 30 mA Tn cascada astfel meat sa fie prezente un minim de doua protectii pe acest sistem.

Pentru protectia sistemelor de mcalzire la conductele de impuls la regulatoare si la conductele de gaze se

vor monta de asemenea mtreruptoare automate diferentiale de 300 mA si respectiv 30 mA m cascada.

• mtreruptoare corespunzator calculate pentru asigurarea protectiei tuturor consumatorilor: tablou odorizator,

centrala antiefractie, centrala de incendiu, ventilator container, iluminat container, priza trifazata, prize

monofazate e.t.c.

• un numar suplimentar de 5 mtreruptoare automate diferentiale de 10 A si un curent diferential de 30 mA,

respectiv 5 mtreruptoare automate diferentiale de 16A cu un curent diferential de 30 mA;
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• mtreruptoare automate diferentiale monofazate de 30 mA pentru protectia instalatiilor de iluminat si priza,

mtreruptoare automate diferentiale trifazate pentru o priza trifazata ce se va monta Tn interiorul camerei de

automatizare, de minim 16 A,

• mtreruptoare magnetotermice automate pentru actionarile electrice de robinete, echipate cu contacte

auxiliare pentru pozitia de defect cat si cea de mchis/deschis;

• sir de cleme corespunzatoare tuturor circuitelor din tablou plus o rezerva de 20%.

Toate echipamentele de protectie din tabloul electric vor fi echipate cu contacte auxiliare pentru a putea fi
monitorizate de catre PLC,

Alegerea parametrilor de protectie pentru fiecare circuit ce alimenteaza consumatorii din instalatia tehnologica va
fi sustinuta de calculele electrice.

3.9.2.2. Achizitia de date, comanda si semnalizarea
) ' )

In vederea realizarii sistemului de achizitie de date, comanda si semnalizare se va proiecta un tablou de

automatizare echipat cu:

• Automat programabil PLC configurat cu module I/O atat digitale cat si analogice, module de comunicatie

industriala (seriala si ethernet);

• Surse de alimentare in configuratie redundanta: doua surse si un modul de gestionare si protectie;

• Circuite de protectie pentru curenti slabi;

• Module de interfatare de tip releu sau bariere de protectie galvanica/intrinseca (unde este cazul) ;

• Sir de cleme corespunzatoare tuturor circuitelor din tablou plus o rezerva de 20%;

• Calculator industrial cu HMI cu touchscreen;

• Sistem de iluminat si ventilatie,

• Switch cu management;

Se vor achizitiona si afisa cel putin urmatorii parametri:

• presiune intrare/ iesire SRM;

" temperatura intrare/ iesire SRM;

• pozitia mchis - deschis a robinetului de incendiu;

• pozitia mchis - deschis a robinetelor cu actionare electrica;

• pozitia mchis - deschis a robinetelor actionate manual monitorizate;

• pozitia mchis - deschis a robinetelor de evacuare automata filtre;

- semnal pentru mchidere intrare SRM in caz de incendiu de la centrala sistemului de detectie incendiu;

• cantitatea de gaze de la sistemele de masura;

• parametri aferenti sistemului de odorizare, precizati in fisa tehnica anexata;

- monitorizarea intreruptoarelor magnetotermice aferente actionarilor electrice;

B monitorizarea circuitelor de alimentare pentru: centrala de efractie, centrala de incendiu, tablout de odorizare;

• semnal tip contact normal Tnchis/ normal deschis depasire prag temperatura tablou de automatizare;

• semnal tip contact normal mchis/ normal deschis depasire prag indice de umiditate tablou de automatizare;

• monitorizarea parametrilor sistemului de mcalzire gaze (porniVoprit);

B alte semnale suplimentar fata de cele enumerate mai sus, de la toate echipamentele aferente instalatiei

tehnologice, in functie de capabilitatea acestora de a fi integrate in PLC,

Sistemul de automatizare va putea efectua, prin intermediul PLC-ului, comenzi de inchidere - deschidere catre

toate elementele de actionare electrica si mchidere in caz de incendiu catre robinetul de incendiu amplasat la

intrarea de proces a instalatiei tehnologice, Interfata grafica de operare va fi realizata cu ajutorul unui calculator cu

HMI touchscreen de minim 17 inch, echipat cu toate licentele soft necesare (sistem de operare, aplicatie pentru

editare text si tabele, licente de dezvoltare si de rulare pentru aplicatia de monitorizare si control, conform fisei

tehnice anexate)
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Robinetele cu actionare manuals, notate cu RAMM in schema tehnologica, vor fi echipate cu limitatoare de capat

de cursa pentru a putea fi monitorizate, modificarea pozitiilor acestora fiind stocata si afisata ca eveniment.

Microclimatul pentru functionarea optima a echipamentelor va fi mentinut de instalatiile de mcalzire, racire si

dezumidificare aferente camerei de automatizare. Echipamentele electrice si de automatizare montate m camera

de operare si control vor avea specificatii pentru intervalul de temperatura 0 °C si +50 °C. Temperatura mentinuta

Tn camera de automatizare va fi m intervalul de la +5 °C la 30 °C. Umiditatea relativa va fi de maxim 80% la +20°C.

Acesti parametri vor fi monitorizati de catre PLC, iar la depasirea anumitor praguri setate se vor genera alarme.

Cablurile de alimentare, comanda si comunicatie de la cutiile de jonctiuni la tabloul de automatizare amplasat Tn

camera de automatizare vor fi prevazute in cadrul lucrarilor de adaptare la teren. Tabloul de automatizare va fi

testat Tn fabrica inainte de livrare. Furnizorul tabloului de automatizare va asigura asistenta tehnica la executarea

conexiunilorelectrice,

Sistemul de automatizare va fi pregatit pentru a se integra cu nivelele ierarhice superioare. In acest sens fumizorul

instalatiei tehnologice va trebui sa tina cont de urmatoarele:

- protocol de telecomunicatie conform IEC 60870-5-104, Modbus TCP/IP, serial Modbus RTU, Profinet 10,

EtherNet/IP, IEC 61850, DNP3, OPC UA;
• harta de memorie cu registrii (configuratia se va stabili la elaborarea detaliilor de executie);

• harta de memorie cu principalii parametrii de comanda care va tine cont de logica de operare si modul de

integrare cu sistemul ierarhic superior;

• sincronizarea de timp cu nivelul ierarhic superior;

• dupa programarea sistemului de control local se va furniza harta registrilor, Tn format scris si electronic,

echipamentele de interfata cu sistemul ierarhic superior vor fi livrate cu harta de memorie disponibila pe toate

porturile seriale ale acestuia si va contine parametrii tehnologici ai SRM-ului pentru a putea fi transmisi in

sistemul SCADA, Acestea vor trebui sa permits comunicatia seriala mtr-o arhitectura master/slave ?i sa

respecte standardul international Modbus.;

• se vor transmite toti parametrii achizitionati in PLC inclusiv alarmele, monitorizarea mtreruptoarelor si a

circuitelorde alimentare aferente echipamentelor.

Contractantul va pune la dispozitie informatii complete privind: parametrizarea porturilor seriale (viteza de
transmisie, paritate, etc,), harta de memorie, formatul si descrierea valorilor continute de registrii, modul de integrare
si sincronizare a stampilei de timp.

Sistemul de sincronizare a timpului

Majoritatea algoritmilor de prelucrare a semnalelor (numerice si analogice) se bazeaza pe intervale precise de timp
la care trebuie facute achizitiile si prelucrarile. Totodata memorarea modificarilor de stare presupune si asocierea
timpului la care acestea sau produs. De precizia determinarii timpului depind m mare masura prelucrarile si
analizele ulterioare ale evolutiei sistemului,

Pentru sincronizarea timpului se va utiliza un GPS local care se va monta pe portul serial al automatului programabil,
In cazul m care se pierde semnalul GPS, sincronizarea de timp se va face cu timpul unui echipament ierarhic
superior, eventual cu un server de timp din nivelul ierarhic superior (cu posibilitate de sincronizare la interval de
minim o secunda), Intervalul de timp pentru sincronizare se va stabili la elaborarea detaliilor de executie.

Dificultatea sincronizarii de timp apare:

• datorita distantelor man mtre obiective si punctul unde este amplasat ceasul etalon;

• datorita sistemului de transmisie de date utilizat;

• datorita fenomenelor meteo.

Datorita dificultatilor de timp enumerate mai sus pot apare diferente de timp de ordinul secundelor mtre ceasul
intern pentru diferite echipamente ale sistemului,

Sincronizarea de timp se va face automat pentru fiecare echipament m parte. Tr—\ ^ ,^^
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Echipamentele care se conecteaza la automatul programabil, din nivelul ierarhic inferior, si care permit setarea unei

stampile de timp se vor sincroniza cu stampila de timp de pe automatul programabil,

Conditii tehnice generate pentru echipamente electrice

Anul de fabricatie a echipamentelor si aparatajului din componenta acestora se recomanda sa fie acelasi sau
ulterior anului semnarii Contractului de executie,

Echipamentele electrice de alimentare, comanda / automatizare si aparatura folosita trebuie sa tie realizate conform
tehnologiilor moderne, sa fie fiabile, robuste, cu gabarit cat mai redus si cu caracteristici tehnice performante prin
care sa fie asigurata siguranta in exploatare a instalatiilor.

Urmatorii indicatori de fiabilitate vor fi prezentati si garantati de catre Contractant conform IEC sau NTE 005/06/00
aprobat prin Decizia ANRE 1424/2006:

• timpul mediu de functionare intre doua defecte consecutive;

• timpul minim de functionare mtre doua defecte consecutive;

• timpul mediu de buna functionare mtre doua revizii;

• durata medie a unei reparatii in urma unei avarii;

• durata maxima a unei reparatii in urma unei avarii.

Produsele vor trebui sa prezinte pe toata durata de viata timpul mediu de functionare mtre doua defecte relativ
constant, Se va preciza de catre Contractant raportul intre durata medie de reparatie in urma unei avarii si durata
calificata de viata a echipamentului (respectiv durata perioadei de uzura),

Intregul echipament si aparataj care intra in componenta unitatii tehnice trebuie sa aiba, conform ordonantei
20/2010, sigla paneuropeana < CE >,

Conditii tehnice pentru echipamente numerice

Conducerea si supravegherea instalatiilor aferente SRM-urilor se vor realiza cu echipamente numerice (PLC-uri /
extensii I/O al PLC-urilor) dimensionate hard si soft in conformitate cu prezentele cerinte,

Pentru toate echipamentele numerice se va asigura o rezerva activa de 20% pentru intrarile digitale si 10% pentru
intrarile analogice,

Toate echipamentele numerice vorfi de tip standard industrial:

• cu regim continuu de functionare;

B corespunzatoare unui proces cu viteza de ciclare de 100 msec.;

H cu un hard cu suficienta rezerva - minim 20% din cel instalat.

Echipamentele isi vor pastra performantele in conditiile de variatie a tensiunii si a conditiilor ambientale precizate
Tn prezentele cerinte.

Modulele de intrare vor fi cu izolare galvanica,

Pentru functii similare se vorfolosi aceleasi tipuri de module, pentru asigurarea interschimbabilitatii,

Echipamentele vorfi prevazute cu protectii la campurile perturbatorii, la supratensiuni si la armonicile acestora.

Echipamentele vor asigura realizarea secventelor de evenimente si vor elimina valorile eronate. Vor fi prevazute cu
posibilitatea de testare, configurare, programare locala si / sau de la distanta,

Echipamentele prin hard si soft corespunzator vor realiza si functiile:

• depistarea defectelor in instalatii si pe retea;

B toleranta la erori;

H transmiterea erorilor pentru inregistrarea acestora.

Semnalele de iesire si informatiile privind starea echipamentului, detectarea defectelor, autocontrolul etc. se vor
afisa local si se vor transmite si la sistemul ierarhic superior.

Modulul de timp propriu trebuie sa permita sincronizarea cu timpul unui echipament ierarhic superior (cu
sincronizare la interval de o secunda).

de cu mai de 4000 mc^h - Rev.1 - 2018 pag.30 / 43



i I STft A LA EMERQIE

Echipamentele vor avea posibilitatea de testare si de izolare a hard-ului si a soft-ului in vederea functionarii on-line
sau of-line.

Textele de pe display-uri vor fi scrise in limba Romana.

Soft-urile trebuie sa fie deschise pentru a permite preluarea si transmiterea semnatelor catre alte aplicatii.

Soft-urile (de dezvoltare, de aplicatie etc,) se vor prezenta / preda Achizitorului insotite de licenta si de
documentatiile necesare pentru interconectarea cu alte sisteme sau pentru o dezvoltare ulterioara fara implicarea
Contractantului. Documentatia se va prezenta Tn original: 1 ex, pe hartie si 1 ex. pe suport electronic (CD sau DVD)
?i tradusa in limba romana; 4 ex, pe hartie si un ex. pe suport electronic (CD sau DVD),

Alimentarea echipamentelor numerice se va face radial, din baretele de alimentare de 24 Vc.c, dedicate alimentarii
echipamentetor numerice de automatizare,

3.9.3, Centrala de semnalizare si avertizare incendiu

Se va monta in containerele denumite camera de operare si control cod C1 si C2 conform Anexei 11.5. Va asigura
supravegherea la prezenta gaze si flacara in containerul instalatiei tehnologice, precum si a detectoarelor de gaz
si fum din containerele C1 si C2 montate atat in mcaperea pentru camera de operare si control cat si in centrala
termica, Se vor prevedea un numar suplimentar de intrari pentru alti senzori ce vor putea fi montati m SRM la o
dezvoltare ulterioara.

Centrala va asigura supravegherea permanenta a tuturor incintelor, va detecta si alarms prezenta atmosferei

explozive si a Tnceputului de incendiu si va declansa oprirea de urgenta a instalatiei tehnologice.

Semnalul de oprire de urgenta (ESD) de la centrala va fi transmis direct catre robinetul de incendiu si catre PLC
pentru stocare, afisare si transmisie la distanta,

Pentru alarmare exterioara si interioara se vor prevedea doua sirene de culoare rosie cu generare de semnal

opto-acustic montate in interiorul respectiv exteriorul containerelor C1 respectiv C2,

Detectoarele minime ce se vor conecta la centrala de incendiu se vor amplasa astfel:

• detector de flacara in infrarosu si UV in constructie Ex (zona 2) (minim 2 sau daca nu este acoperita intreaga

suprafata se va suplimenta numarul acestora) in containerul instalatiei tehnologice;

• detector de prezenta gaze (minim 2) in constructie Ex pentru zona2 in containerul instalatiei tehnologice;

• detector multicriterial de turn si temperatura m constructie normala in containerele C1 si C2 (in camera de

operare si control si camera centralei termice);

• detector de prezenta gaze (minim 2 ) in constructie normala in containerele C1 respectiv C2 (in camera

centralei termice);

Fisele tehnice ale acestor detectoare sunt anexate,

3.9.4. Centrala de semnalizare si avertizare la efractie

Se va monta in containerele denumite camera de operare si control cod C1 si C2, conform Anexei 11.5.

Va asigura supravegherea la intrari neautorizate in containerul instalatiei tehnologice, cel a containerului odorizator
si cel al containerului termoizolant pentru tablouri electrice. Se vor prevedea un numar suplimentar de intrari pentru
alti senzori ce vor putea fi montati in SRM la o dezvoltare ulterioara,

Centrala va avea disponibila conectarea unui sistem de acces controlat la intrarea in incinta SRM sistem care se
va livra o data cu centrala precum si posibilitatea de armare sau dezarmare a detectoarelor

Pentru alarmare exterioara se va prevedea o sirena cu generare de semnal opto-acustic, montata pe containerul

de operare si control,

Centrala de efractie va avea o sursa de acumulatori cu gel de max. 7Ah si va fi dotata cu un echipament de
comunicare GSM/GPRS. Acest sistem va transmite si datele primite de la centrala de incendiu.

Detectoarele care se vor conecta la centrala de efractie se vor amplasa astfel:

• detector de intrare prin efractie in constructie Ex zona 2 la fiecare din usile de acces ale halei metalice;
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• detectoare intrare prin efractie in constructie normala la usa/usile de acces din C1 respectiv C2

• detector de miscare in containerul C1 sau C2 dupa caz;

• sistemul de detectie perimetrala;

• alte detectoare (montate la tabloul electric).

Sistemul de detectie perimetrala

Sistemul de protectie perimetrala asigura limitarea accesului neautorizat intr-o zona protejata, si va fi proiectat sa
opereze in orice tip de mediu extern (variatii de temperatura, umiditate, radiatii solare, curenti de aer) cat si factori
perturbatori (animale salbatice, fenomene naturale tranzitorii etc.).

Acest sistem trebuie sa raspunda prompt si precis in realizarea detectiei si evaluarea starii de alarma, sa realizeze
mtarzierea patrunderii in spatiul protejat luandu-se masuri de limitare mecanica a patrunderii in spatiul protejat
(garduri, ziduri etc.),

Detectia perimetrala contra patrunderilor neautorizate in obiectiv se realizeaza cu cablu senzitiv si unitate de
evaluare, Cablul senzorial se va fixa pe gard la partea superioara pe sarma de otel ghimpata sau plasa NATO, cat
mai solidar posibil, pentru ca nivelul de semnal general de cablu sa tie maxim. Cablul se va fixa cu bride de legatura
rezistente, stabile la UV din 20 in 20 de cm, Capatul cablului senzorial se termina cu un rezistor, Pentru izolatia
capatului se va utiliza izolatie termocontractabila cu adeziv foarte rezistent la umezeala,

Functiunile sistemului de detectie perimetrala:

• Detectarea oricaror mcercari de patrundere in spatiul protejat, delimitat;

• Asigurarea detectiei pe toata lungimea perimetrului protejat aici incluzand si metode de monitorizare si

restrictionare pe caile de acces;

• Avertizarea si semnalizarea pe zone de detectie la dispecerat sau/si operator local, la orice tentativa de

patrundere in spatiul protejat;

• Dezactivarea controlata a zonelor de detectie perimetrala in locurile de acces legal in perimetru, prin

comanda de dezactivare tocala sau din dispecerat;

• Dezactivarea individuala a zonelor de detectie perimetrala in cazurile in care ar fi necesara o interventie de

mentenanta sau de remediere a unor defectiuni, evitandu-se astfel generarea de alarme false,

3.9.5. Cablurile

Cablurile pentru mtreg sistemul prezentat sunt concepute a fi cabluri speciale, ecranate, pentru eliminarea
interferentelor ce ar putea sa apara din diferite motive,

Daca este cazul, cablurile montate ingropat vor fi protejate impotriva deteriorarilor mecanice,

3.9.5.1. Cablarea

Executantul va respecta toate normativele, prescriptiile tehnice, standardele de specialitate, normele locale
specifice lucrarii, chiar daca nu sunt prevazute explicit,

Materialele utilizate la realizarea instalatiilor vor avea caracteristicile corespunzatoare standardelor si normelor in
vigoare si vor fi msotite de fise tehnice continand caracteristicile acestora,

Este de preferat ca, mainte de pozare, sa se evalueze lungimea disponibila a cablului, astfel meat acesta sa fie
dintr-o singura bucata, pentru a se evita sau cel putin minimiza numarul mansoanelor de legatura de pe traseu,

La pozarea cablurilor se va prevedea rezerva de cablu pentru compensarea deformarilor si pentru a permite
mlocuirea cutiilor terminale si a mansoanelor. Se vor respecta distantele fata de celelalte instalatii in conformitate
cu NTE 007/08/00, NP-099-04 si Nex01-06,

3.9.5.1.1. Cablarea de interior in instalatia tehnologica

Pentru instalatiile electrice de curenti slabi se vor utiliza cabluri electrice rezistente la foe si cabluri cu mtarziere la
propagarea flacarii si emisie redusa de gaze toxice si corozive.
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Cablurile care contin circuite cu securitate intrinseca trebuie sa fie marcate prin etichetare sau codificarea culorilor,
Culoarea folosita trebuie sa tie albastru deschis. Marcarea circuitelor cu securitate intrinseca nu este necesara daca

toate cablurile cu si fara securitate intrinseca sunt armate, ecranate sau cu mvelis metalic,

La instalarea cablurilor ce contin circuite cu securitate intrinseca trebuie respectata una din urmatoarele conditii:

• sa tie protejate impotriva riscului de deteriorare mecanica;

• sa tie armate si ecranate;

• sa tie separate de cablurile continand circuite fara securitate intrinseca.

Nu sunt permise in acelasi cablu multifilar circuite cu securitate intrinseca si circuite fara securitate intrinseca.

3.9.5.1.2. Cablarea de exterior

Cablul ce va fi pozat trebuie sa tie Tn masura posibilitatilor mtr-o singura bucata, pentru a reduce la minim locurile
de mnadire. La derularea cablului de pe tambur trebuie ca o persoana sa urmareasca vizual calitatea cablului
desfasurat si sa semnalizeze eventualele sale defecte,

La tragerea conductoarelorm monotuburi va fi prevazut si un fir de tragere de rezerva pentru a putea poza cabluri
viitoare.

Cutiile terminale, mansoanele si presetupele vor asigura o prindere etansa si vor asigura protectia cablului impotriva
patrunderii infiltratiilor si a altor substante cu actiune nociva din exterior,

Toate cablurile de exterior trebuie sa aiba protectie la rozatoare si sa asigure protectia conductoarelor de curent la
presiuni mecanice si expuneri la intemperii. Pentru cablurile pozate la suprafata solului fara jgheaburi de protectie
trebuie prevazuta cerinta de rezistenta la UV astfel meat sa nu se manifeste fenomenul de imbatranire prematura
acablului.

3,9.5.2. Standarde de cablare pentru instalatiile de curenti slabi

Se va utiliza pentru realizarea diferitelor conexiuni standardul ISO/IEC IS 11801 sau TIA-942, Fiecare fir fizic va
avea o eticheta corespunzatoare pentru identificarea lui clara.

Toate cablurile electrice vor avea etichete pe traseul acestora (etichete plastifiate). In cutiile de jonctiuni vor fi
prevazute tile pe fiecare din firele cablurilor, astfel meat fiecare cablu sa poata fi identificat corect. Pe tila se va trece
minim: denumirea cablului, tip, originea cablului - destinatia (locul de unde pleaca si locul unde se duce).

Se vor utiliza diferite culori pentru cabluri acolo unde este cazul.

4. Elemente de constructie

4.1. Container metalic camera de automatizare si operator

Containerul pentru camera de automatizare si operator va respecta Anexa 11.5. si va fi un container monobloc

compartimentat realizat din confectii metalice cu panouri termoizolante cu spuma poliuretanica ignifuga, rezistent

la intemperii si la incendiu,

Containerul de tip C1, va avea 3 compartimente: unul destinat pentru centrala termica si spatiu tehnic, altul va grup

social si celalalt va fi destinat ca post de lucru pentru operare si spatiu de amplasare a echipamentelor de

supraveghere si control a instalatiilor electrice si de automatizare (PLC, TGA, centrala de efractie, calculatoarele

de debit, calculator de supervizare masurare, centrala de incendiu, tabloul de odorizare si UPS).

Containerul de tip C2, va avea 2 compartimente: unul va fi grup social si celalalt va fi destinat ca post de lucru

pentru operare si spatiu de amplasare a echipamentelor de supraveghere si control a instalatiilor electrice si de

automatizare (PLC, TGA, calculatoarele de debit, calculator de supervizare masurare, centrala de efractie, centrala

de incendiu, tabloul de odorizare si UPS),

Containerele de tip C1 si C2 vor fi prevazute cu sistem de climatizare.
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Tablourile electrice din interiorul camerei de operare si control vor trebui sa functioneze la parametri normali

indiferent de conditiile de mediu ambiant Tn intervalul de temperatura OOC -si +50°C, iar umiditatea relativa va fi de

maxim 80% la +20°C,

Amplasarea tablourilor electrice precum si dotarea cu mobilier, aer conditionat in containerele C1 si C2 respecta

Anexa 11.5. Containerele vor avea un grad de iluminare de 300 Lx. lluminatul va fi asigurat cu lampi cu LED,

Containerele vor fi dotate cu prize monofazate in grad de protectie IP 54 in numar de minim 10, Pe exteriorul

containerului se va monta o priza trifazata.

Conexiunile electrice se vor realiza pe jgheaburi din material plastic. Jgheaburile vor avea sisteme de aerisire pentru

evitarea cresterii temperaturii cablurilor la scurtcircuite accidentale.

4.2. Hala metalica

Proiectul pentru hala metalica va fi elaborat de un proiectant autorizat si verificat de verificator atestat MLPAT.

Instalatia tehnologica, instalatia de odorizare si gazcromatograful se vor amplasa in interiorul unei hale metalice

realizata din panouri termoizolante cu spuma poliuretanica ignifuga, rezistenta la intemperii si la incendiu,

In situatia in care dimensiunile de gabarit ale sistemului de separare-filtrare sunt foarte mari DN^ 250mm, se

accepts amplasarea acestuia in exteriorul halei metalice.

Hala va fi astfel proiectata astfel meat sa respecte minim urmatoarele:

• sa existe posibilitatea accesului cu subansamble Tn vederea mlocuirii acestora.

• usile sa poata fi deschise fara cheie din interior;

• coridoarele de lucru necesare lucrarilor de mtretinere si exploatare din hala instalatiei tehnologice vor avea

o latime libera de minim 0,8 m;

• functie de gabaritul echipamentelor se vor prevedea dispozitive de ridicare stationare sau mobile, cand este

solicitat acest lucru;

• dispunerea golurilor pentru ferestre se va face in functie de punctele cardinale si vecinatati astfel meat hala

sa dispuna de cat mai multa lumina naturala si sa tie eficienta energetic;

Elementele constructive si dimensiunile modulelor care mtra in realizarea halei metalice se vor proiecta astfel meat
acestea sa se mcadreze m limitele uzuale de transport (dimensiuni gabaritice), respectiv maltime h=3m, latime 1=
2,5msilungimeL=12m.

4.3. Conducte

Materialul pentru conductele principale ale instalatiei tehnologice se alege din lista materialelor cuprinsa in SR EN

3183:2013.

Conductele de depresurizare, aerisire si evacuare care functioneaza la aceeasi presiune vorfi prevazute cu fitinguri

filetate pentru a se putea conecta intre ele fara sa afecteze functionarea unui echipament. Se vor lua masuri de

prevenire a obturarii iesirii acestor conducte si a infiltrarii de corpuri straine (apa, praf, etc.)

Pentru instalatiile care au o presiune maxima de lucru mai mare de 6 bar, standardul corespunzator in ceea ce

priveste determinarea grosimii peretelui si materialete pentru conducte ?i fitinguri este SR EN 1594:2009,

Suctura conductelor de otel se realizeaza conform SR EN 12732: 2001,

Conductele de instrumentatie trebuie sa corespunda presiunii de proiectare a conductei sau a echipamentului la

care sunt racordate. Orice conducta de instrumentare care este susceptibila de a fi obturata de materiale solide

sau de depuneri, trebuie prevazuta cu racorduri demontabile.

Conductele, suportii si elementele de sustinere trebuie proiectate pentru a suporta solicitarile care au loc in conditii

normale de exploatare.
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Daca este cazul, se vor lua masuri corespunzatoare pentru prevenirea deteriorarii prin coroziune, atat cea interna

cat si cea externa,

Racordurile dintre conducte, fitinguri si robinete trebuie sa corespunda presiunilor si temperaturilor la care se vor

supune,

Fitingurile (coturi, teuri, reductii, etc.) din instalatia tehnologica vor fi forjate indiferent de presiunea la care se

utilizeaza. Nu se accepta fitinguri construite din teava,

Orice dispozitiv de siguranta sau regulator de presiune trebuie sa aiba conducte de impuls racordate separat la

instalatia tehnologica, Se recomanda ca racordul conductelor de impuls, ale sistemelor de siguranta, sa fie situat

tntre regulator si robinetul de sectionare din aval. Din motive de siguranta in exploatare conductele de impuls trebuie

sa fie vizibile.

Nu se recomanda instalarea vreunui robinet pe conductele de impuls ale regulatoarelor de presiune sau a

dispozitivelor de siguranta daca racordul conductei se situeaza in amonte de primul robinet de sectionare,

Se recomanda ca punctul de racordare ales pentru sistemele de reglare a presiunii si de siguranta, sa tie ferit de

orice turbulenta sau de orice efect produs de variatiile vitezei gazelor sau de vitezele ridicate ale gazelor in instalatie,

astfel meat in instrumentare sa existe tot timpul o presiune reprezentativa.

4.4. Armaturi de mchidere

Robinetele utilizate la constructia instalatiei tehnologice vor fi robinete cu sfera cu actionare manuals precum si cu

actionare electrica.

Armaturile trebuie sa permita mchiderea/deschiderea totala a fluxului de gaz iar functionarea lor sa nu tie influentata

de eventualele impuritati antrenate in gaz,

Robinetele de tip RAMM vor fi robinete cu actionare manuala cu posibilitatea de monitorizare a pozitiei

mchis/deschis,

Robinetele vor avea acelasi diametru cu conducta pe care se monteaza. Pozitionarea lor in instalatie va trebui sa

faciliteze cat mai mult operatiile de mtretinere,

Vorfi compuse din corpul robinetului echipat cu actionare si reductonn functie de necesitatile rezultate din calcul,

astfel meat indiferent daca actionarea va fi electrica (echipata si cu roata de manevra manuala) sau manuala sa tie

posibil de manevrat de un singur operator.

Robinetele vorfi in constructie antistatica si sigure la foe, testate conform SR ISO 14313: 2008.

Componentele principale ale robinetelor vor avea certificate de material de tip 3,1,, conform SR EN 10204 / EN

10204,

Robinetele vorfi echipate si cu sisteme de racordare la proces (capete de sudare sau flanse contraflanse, organe

de asamblare si garnituri), in functie de situatie;

Corpul robinetelor cu montaj subteran va fi in constructie monobloc, iar al celor cu montaj suprateran va fi in

constructie asamblata(demontabil), in vederea posibilitatii executarii lucrarilor de mentenanta si reparatii, daca

cerintele locatiei nu prevad altceva;

Protectia anticoroziva la robinetele cu montaj subteran se va realiza cu izolatie foarte mtarita, cu materiale

agrementate, care sa corespunda la o tensiune de verificare de minim 25 KV.

Toate robinetele vor fi marcate corespunzator cu placute stantate din inox sau aliaj noncoroziv.

4.5. Protectia anticorosiva
>

Echipamentele instalatiei tehnologice si componentele acesteia se vor proteja impotriva coroziunii exterioare prin

grunduire mtr-un strat si vopsire, in doua straturi, conform normelor tehnice SR EN IS01 2944,dupa cum urmeaza.
-c^
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Echipament/Component

Conducte

Filtru-separator

Regulator

Cantor

Container metalic pentru camera operator si hala metalica

Robinete

Cod culoare (RAL)

1021
1021
Culoare producator

Culoare producator

5010
9004

Materiile prime, elemente de asamblare etc., a caror suprafata sunt protejate impotriva coroziunii prin zincare, nu

se vor mai prevedea cu strat protector suplimentar. Componente ale echipamentelor, robinete, contoare,

regulatoare, etc., care au fost prevazute din fabrica cu strat protector, nu necesita aplicarea altui strat protector

suplimentar. Se va mentine culoarea originala a fabricantului,

4.6. Marcaje

Halele metalice ale SNTGN "TRANSGAZ" SA MEDIAS, se vor marca pe exterior, sub placuta de identificare a

executantului, cu mscrisul "TRANSGAZ", sub care se va marca numarul de telefon de serviciu de interventie (0800

-872674).

Marcarea se va face prin suflare cu vopsea galbena cod RAL 1021, marimea fontului trebuie sa permits citirea

mscrisurilor de la o distanta de cel putin 5m.

Placuta de identificare a executantului de pe instalatia tehnologica trebuie sa fie scrisa in limba romana in mod clar

si concis si va contine urmatoarete date:

firma producatoare;

anul de fabricatie;

diametrul de intrare

diametml de iesire

capacitate tehnologica maxima SRM

capacitate tehnologica minima SRM

presiunea maxima de intrare

presiunea minima de intrare

presiunea maxima de iesire

presiunea minima de iesire

presiune setata regulator

-DN1(mm)
- DN2 (mm)
- Q (mc/h);
- Q (mc/h);
- Pmaxintrare (bar);

- Pminintrare (bar);

- Pmaxiesire (bar);

- Pminiesire (bar);

- Psetat(bar)

Placutele descriptive vor vopsite in culoarea RAL 1021, Placutele trebuie sa fie executate din materiale metalice

necorozive si se vor fixa pe usa de acces a halei metalice cu suruburi din otel zincate sau nituri,

Dimensiunea placutelor descriptive va fi de 300x220 mm cu marimea fontului de 1,5 cm, culoare neagra si cu litere

de tipar.

Fiecare statie va avea afisata schema tehnologica si va fi protejata la actiunea factorilor externi prin plastifiere si

va fi pusa la dispozitia de catre furnizorul statiei,

Se vorfolosi marcaje specifice normelorde protectia muncii si PSI, conform legislatiei in vigoare, atatm interiorul

statiei cat si la exterior. La exterior, pe fiecare perete al halei si containerelor, se aplica marcaje avertizoare pe

care se mscrie:

PERICOL DE EXPLOZIE

APROPIEREA CU FOC STRICT OPRITA

Si indicatorul pentru pericol de explozie, pentru care se poate lua in considerare STAS 297/2 - 92,
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Nu se va accepta ca aceste marcaje strict obligatorii sa fie realizate cu autocolante.

5. Cerinte de calitate, mediu, securitate si in munca

5.1. Cerinte minime de securitate a muncii

Personalul prestatorului Tsi va desfasura activitatea in cadrul obiectivelor SNTGN Transgaz SA Medias in

conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, HG nr, 1425/2006 pentru

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr, 319/2006, cu

completarile si modificarile ulterioare;

Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilonn conformitate cu normele de securitate a muncii,

pentru siguranta tuturor operatiunilor si metodelor utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata

contractului;

Eventualele accidente aparute din vina prestatorului in timpul prestarii serviciilor solicitate, se vor mregistra la

acesta, urmand a suporta cheltuielile aferente remedierii lor;

Prestatorul se obliga sa asigure instruirea din punct de vedere SSM si PSI a personalului propriu, dotarea cu

echipament de protectie individuala pentru fiecare angajat si un element de identificare continand informatii cu

privire la persoana si angajator;

Prestatorul, in timpul prestarii serviciilor, va detine in dotare - fise tehnice sau instructiuni, cat si Instructiuni proprii

de SSM -conform Legii nr, 319/2006, art, 13, lit, E,

5.2. Cerinte minime de calitate

Operatorul economic/ofertantul va face dovada ca are implementat si mentine un sistem de management al calitatii

conform conditiilor din standardul ISO 9001/2008 sau echivalent.

Operatorul economic/ofertantul este obligat sa intocmeasca, sa implementeze si sa urmareasca un sistem de

asigurare si control al calitatii care sa acopere toate aspectele Contractului (managementului documentelor,

managementul achizitiilor, managementul subcontractorilor si furnizorilor, controlul materialelor si manoperei,

defecte aparute si procedurile de urmat in cazul activitatilor de indreptare sau corectare a defectelor, etc.), pe toata

durata Contractului si, de asemenea sa acopere toate lucrarile care trebuie executate.

Proiectul de executie va prezenta conditiile de calitate pentru materialele si echipamentele prevazute, cu trimitere

la standardele , prescriptiile si normativele Tn vigoare,

Lista tuturor operatiilor de inspectii si incercari pentru mtreaga lucrare;

Inregistrari de calitate:

• graficul de realizare a lucrarii;

• programul tehnologic de executie a lucrarilor;

H planul de control al calitatii, verificari si mcercari in timpul executiei lucrarilor;

B optiuni pentru conditiile speciale de executie a lucrarilor.

5.3, Cerinte minime de mediu

Operatorul economic/ofertantul va face dovada ca are implementat si mentine un sistem de management al

mediului conform conditiilordin standardul ISO 14001/2004 sau echivalent.

La prestarea serviciului se vor avea in vedere: OUG 195/2005 - privind protectia mediului, cu modificarile si

completarile ulterioare; HGR 856/2002 - privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand

deseurile, inclusiv deseurile periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare.

Personalul prestatorului, prin natura activitatii prestate, va manifesta o deosebita atentie astfel meat pe durata

efectuarii lucrarilor sa se evite producerea oricaror evenimente care sa aiba efecte nocive asupra mediului sau
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asupra starii de sanatate a personalului beneficiarului. Orice poluare accidentala produsa din vina sa o va rezolva

operativ pe cheltuiala proprie.

Deseurile nevalorificabile, rezultate in urma prestarii serviciului se vor prelua de catre prestator, dupa informarea

in prealabil a beneficiarului. Deseurile rezultate vor fi mentionate in procesul - verbal de receptie a lucrarilor

efectuate.

6. Ambalar^^^^

6.1.Ambalare si manipulare

Fumizorul echipamentelor este raspunzator de livrarea echipamentelor si manipularea lor pana la preluarea lor de

catre Beneficiar.

Furnizorul va elabora si transmite proceduri de livrare, depozitare si manipulare a echipamentelorfurnizate,

6.2. Borderou

Pe unitatea de ambalare si pe borderou (fisa de livrare), trebuie sa apara clar data fabricatiei, numarul, tipul

instalatiei tehnologice,

7. Probe, verificari si acceptanta

7.1. Instalatia mecanica
I

7.1.1. Teste de fabrica (FAT)

Toate echipamentele ce fac obiectul acestor cerinte vor fi supuse testarii de fabrica,

Orice echipamenVsubansamblu necorespunzator va fi mlocuit sau refacut iar testul trebuie refacut.

Testele de fabrica se vor finaliza prin emiterea unor buletine de mcercare, Aceste buletine se vor anexa ulterior la

cartea tehnica;

7.1.2. Teste la locatie (SAT)

Echipamentele si conductele pot prezenta o serie de depuneri (zgura, arsuri, exfolieri) care transportate cu fluidele
de lucru pot crea avarii in instalatia tehnologica, Pentru a se elimina posibilitatea unei avarii, se va realiza o curatire
perfecta, precum si probarea si verificarea functionarii tuturor sistemelor inainte de a fi mcepute probele
tehnologice.

Cupoanele componente ale instalatiei tehnologice, vorfi supuse, individual, Tnainte de montajul instalatiei, la probe

de presiune de rezistenta, Presiunea de mcercare va fi de p=1,5xPN si se va efectua timp de 1 ora de la stabilizarea

si egalizarea presiunii si temperaturii fluidului de mcercare. In timpul efectuarii probelor de presiune, nu se admit

scapari, transpiratii sau deformatii ale cupoanelonncercate, Daca se opteaza pentru varianta de realizare a probei

de presiune cu apa, dupa efectuarea acesteia, cupoanele se vor usca si se vor curata prin suflare cu aer,

Dupa asamblarea instalatiei tehnologice cu toate elementele componente se va efectua o proba de etanseitate atat

pentru instalatia amonte de sistemul de reglare/siguranta cat si pentru instalatia situata aval de acesta, la presiunea

de incercare p=PN. Proba de etanseitate se va executa cu aer, timp de 24 ore de la stabilizarea si egalizarea

presiunii si temperaturii fluidului de tncercare, Nu se admit scapari ale fluidului de proba prin instalatia tehnologica.

Producatorul echipamentului va dovedi efectuarea probelor de rezistenta si de etanseitate cu Inregistrari si

documente care vor face parte din cartea tehnica.

La punerea in functiune a instalatiei tehnologice se vor efectua probe de presiune de etanseitate in aceleasi conditii

ca cele descrise mai sus,

Controlul sudurilor se va face:

• vizual in proportie de 100%;

• cu lichide penetrante si ultrasunete pentru sudurile de colt 100%;
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• gamagrafiere sau ultrasunete pentru sudurile cap-cap 100%,

Preluarea instalatiei tehnologice de catre beneficiar se efectueaza respectandu-se legislatia in vigoare, dupa
terminarea lucrarilor de montaj si numai dupa trecerea cu succes a minim urmatoarelor operatii de testare:

• proba de rezistenta si etanseitate a instalatiei tehnologice efectuate de constructor sub controlul personalului

din partea beneficiarului;

• sigilarea supapelor de siguranta dupa proba si reglarea lor;

In cazul in care unul sau mai multe echipamente nu este conform specificatiilor tehnice, furnizorul are obligatia de
a mlocui acest produs cu unul conform, Imposibilitatea mdeplinirii acestei obligatii duce la rezilierea contractului,
fara nici un fel de obligatie din partea autoritati contractante.

7.2. Instalatia de automatizare

Preluarea instalatiei tehnologice de catre beneficiar se efectueaza respectandu-se legislatia in vigoare, dupa

terminarea lucrarilor de montaj si numai dupa trecerea cu succes a urmatoarelor operatii de testare:

• se va testa functionarea mtregului sistem de actionare de la distanta a subansamblelor instalatiei tehnologice,

automatizare si teletransmisie date;

• se va testa sistemul de automatizare, siguranta si protectie, test care va fi considerat un succes daca nu se

vor mregistra:

• blocaje ale functiilor de citire;

• defectiuni hardware ale echipamentelor;

• defectiuni software

• respectarea criteriilor de performanta impuse prin cerintele minime,

Furnizorul va preda beneficiarului toate resursele necesare pentru reinstalarea sistemului de la zero pana la starea

curenta:

8 Kituri de instalare si licente software, inclusiv sisteme de operare;

• Fisiere back-up care permit restaurarea tuturor fisierelor de configurare;

B Copii back-up ale softurilor din automatele programabile;

• Instructiuni complete de instalare si utilizare.

Orice modificare adusa sistemului dupa PIF, va fi inclusa atat in fisierele back-up si kiturile de instalare cat si in

documentatia as-build si in instructiunile de instalare.

In urma testarii se va intocmi un raport privind aspectele legate de functionarea intregului sistem asa cum o cer

specificatiile tehnice. La faza de testare va participa personal de specialitate din partea furnizorului precum si din

partea autoritati contractante,

In cazul m care unul sau mai multe echipamente nu este conform specificatiilor tehnice, furnizorul are obligatia de

a mlocui acest produs cu unul conform. Imposibilitatea indeplinirii acestei obligatii duce la rezilierea contractului,

fara nici un fel de obligatie din partea autoritati contractante.

7.2.1. Teste de fabrics (FAT)

Se va desfasura la locatia producatorului, in prezenta beneficiarului si mainte de livrare iar o copie a buletinelor de

incercari, continand informatii detailate privind testele efectuate si rezultatele acestora, vor fi anexate la cartea

tehnica a instalatiei tehnologice (documentele la livrare),

Toate echipamentele hardware si software vor fi supuse testarii de fabrica.

Orice echipament/subansamblu necorespunzator va fi inlocuit sau refacut iar testul trebuie refacut.

Acestea trebuie sa cuprinda minimum:
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• verificarea imunitatii la EM I pentru a se asigura ca folosirea aparaturii radio portabile nu afecteaza

functionarea sistemului (conform IEEE C 37,90,2,1987 sau ISA / SAMA PMC 33.1 /1978)) ;

• verificarea functiilor sistemului in mod statistic;

• rularea software-ului adecvat pentru a verifica fiecare intrare si iesire;

• verificarea capabilitatilor majore ale componentelor sistemului;

• verificarea faptului ca baza de date este scalata corect si implementata pentru toate variabilele;

• demonstrarea performantelor sistemului la rularea tuturor aplicatiilor software m cele mai defavorabile

conditii;
• verificarea functiei de diagnoza a sistemului;

• demonstrarea capabilitatii de restaurare automata a sistemului dupa functionarea incorecta a unui element

din sistem;

• demonstrarea ca interfatadeoperareinstalatape HMIestecorecta;

• demonstrarea fiecarei secvente software de aplicatie solicitate in prezentele cerinte si FT.

7.2.2. Teste la locatie (SAT)

Dupa sosirea coletelor cu echipamente, prestatorul, in prezenta beneficiarului va deschide coletele si va verifica

daca continutul acestora este in concordanta cu documentele msotitoare si cu specificatia din oferta,

Deschiderea coletelor si verificarea lor se va face la locul final de destinatie,

Completarea cantitatilor sau remedierea defectiunilor aparute in timpul transportului, vor fi facute de prestator in

cel mai scurt timp posibil, Daca beneficiarul considera necesar, isi poate desemna un reprezentant, care alaturi de

prestator poate asista la verificarile locale.

Teste pentru validarea aplicatiilor software.

Testele pentru validarea proiectelor software vor fi facute de prestator si vor cuprinde totalitatea aplicatiilor folosite,

in vederea mdeplinirii tuturor functiilor solicitate prin prezentele cerinte,

Testele Tn locatie recomandate vor fi:

B aplicarea semnalelor corespunzatoare la fiecare punct de intrare pentru a se verifica modul de operare;

• rularea programelor pentru a testa operarea corespunzatoare a fiecarui punct de iesire;

• demonstrarea caracteristicilor principate ale componentelor sistemului;

• demonstrarea functiei de autodiagnoza sistemului;

H demonstrarea interfetei software a operatorului;

• demonstrarea rutinei fiecarei aplicatii software;

• demonstrarea disponibilitatilor sistemului,

7.3.Testedeacceptanta

Prestatorul va prezenta Beneficiarului o procedura de verificare pentru acceptanta conforma cu specificatiile

producatorului echipamentelor, Procedura va fi maintata beneficiarului cu 30 de zile mainte de efectuarea testelor

de acceptanta. Acceptarea procedurilor de lucru de catre beneficiar este, de asemenea, criteriu pentru acordarea

acceptantei,

Realizarea cu succes a testelor privind instalatia mecanica si instalatia de automatizare este conditie pentru

obtinerea acceptantei finale, Testele se considera a fi mcheiate cu succes daca este posibila furnizarea serviciilor

solicitate in conditii optime conform cerintelor,

8. Disponibilitatea sistemului de automatizare, siguranta si protectie

Disponibilitatea sistemului va fi de minim 99,7%. Sistemul de alarmare, antiefractie si supraveghere video va

functiona nemtrerupt: 24h ore pe zi, 7 zile pe saptamana, Pe perioada garantiei furnizorul trebuie sa asigure o

remediere a problemelor software sau de echipamente in maxim 12 ore, 0 eroare a software-ului ce nu afecteaza
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functionarea normala a procesului va trebui remediata In 48 ore, 0 eroare a software-ului ce va afecta partial

functionarea normala a procesului va trebui remediata in 24 ore.

In cazul mtreruperii tuturor comunicatiilor, sistemul trebuie sa permita stocarea datelor pentru o perioada de 60 zile.

Daca se depaseste aceasta perioada, cele mai vechi date stocate se vonnlocui cu date noi.

9. Receptie

Receptia cantitativa si calitativa se face la locatia beneficiarului, unde dupa verificarea:

• configuratiei instalatiei tehnologice;

• cantitatilor;

• conformitatea produselor cu specificatiile tehnice cerute prin prezentele cerinte;

se va mcheia un proces verbal de receptie,

Receptia finala se va face, dupa trecerea cu succes a minim urmatoarelor:

• testarea instalatiei tehnologice si verificarea tuturor cerintelor si documentelor solicitate prin prezentele

cerinte minime;

• testarea instalatiei tehnologice de actionare locala a echipamentelor/subansamblelor instalatiei,

automatizare si teletransmisie date;

• documentatia aferenta cartii tehnice a fost aprobata de catre comisia de receptie;

• cand parametrii monitorizati prin SCADA vor fi vizualizati in dispeceratul central al SNTGN TRANSGAZ SA

Medias,

10. Mod de livrare

Instalatia tehnologica se va livra in 120 de zile calendaristice mcepand de la data semnarii contractului de ambele

parti, pentru cazuri exceptionale termenul poate sa tie stabilit la faza de contract.

In cazul in care nu sunt mdeplinite in totalitate conditiile de montaj a instalatiei tehnologice in teren, furnizorul va

raspunde pentru pastrarea acesteia in custodie, fara costuri suplimentare,

11. Service, garantie si postgarantie

Furnizorul are obligatia sa declare durata medie de utilizare a instalatiei tehnologice in conditii de siguranta.

Termenul de garantie acordat instalatiei tehnologice va fi de 24 luni de la punerea in functiune, dar nu mai mult de

36 luni de la livrare,

Firma castigatoare, are obligatia de a onora toate reclamatiile referitoare la functionarea instalatiei tehnologice, in

maxim 48 de ore de la informarea transmisa de beneficiar.

Operatiile de service se vor executa gratuit in termenul de garantie, daca se constata ca defectiunea s-a produs

din vina producatorului si contra cost daca se constata ca defectiunea s-a produs din vina beneficiarului,

In cazul unor interventii mai complexe (daca trebuie schimbate piese sau subansamble, care nu sunt pe stoc sau

reparatia necesita verificari ale unor aparate in ateliere sau laboratoare specializate), reparatia se va face la un

termen stabilit de comun acord cu beneficiarul, In acest caz, furnizorul trebuie sa asigure continuitatea functionarii

statiei pe perioada reparatiei,

Furnizorul va realiza revizia statiei o data pe an (in perioada de garantie), pentru toate echipamentele instalatiei

tehnologice. Ultima revizie va trebui efectuata cu cel mult o tuna mainte de expirarea perioadei de garantie

Furnizorul va pune la dispozitia Beneficiarului documentatia cu privire la activitatea si conditiile de mentenanta

pentru mtreaga instalatie tehnologica.
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NOTA: Pe langa cerintele specificate mai sus, la proiectarea si executia instalafiilor tehnologice de reglare,

masurare gaze, se va tine seama si se vor respecta toate masurile si conditiile tehnice prevazute de standardele si

normativele din domeniu, in vigoare din Romania.

12. Fjse tehnice echipamente tehnologice

Anexa 10.1. Contor cu pistoane rotative;

Anexa 10. 2. Contor cu turbina;

Anexa 10. 3. Calculator de supervizare masurare;

Anexa 10.4. Gazcromatograf;

Anexa 10. 5. Calculator de debit;

Anexa10.6. PLC;

Anexa10.7. Calculator cu HMI;

Anexa 10. 8. Instalatie de odorizare de joasa presiune (PN < 6 bar);

Anexa 10. 9. Imbinare electroizolanta monobloc;

Anexa 10.10. Eclator montat la imbinari electroizolante - montaj aerian;

Anexa 10.11. Robinet Incendiu;

Anexa 10.12. Robinet cu sfera actionat electric;

Anexa 10.13. Robinet cu sfera actionat mecanic cu monitorizare;

Anexa 10.14. Clapeta de sens;

Anexa 10.15. Manomentru indicator;

Anexa 10.16. Container de operare si control;

Anexa 10,17. Sistem Tncalzire conducta impuls;

Anexa 10,18. Cabluri electrice ce mcalzire;

Anexa 10.19. Tablou electrice TGA + componente;

Anexa 10. 20. Cutie de jonctiuni;

Anexa 10.21. Centrala incendiu;

Anexa 10. 22. Centrala efrectie;

Anexa10.23. Sirena incendiu;

Anexa 10.24. Sirena efractie;

AnexatO.25. NRV;

Anexa 10. 26. Detector de miscare si geam spart;

Anexa 10.27, Detector de gaz metan;

Anexa 10. 28. Detector de flacara pentru Ex;

Anexa 10. 29. Detector de gaz pentru Ex;

Anexa 10. 30. Detector efractie pentru Ex;

Anexa 10.31. Detector optic de fum;

Anexa 10. 32. Detector intrare cu contacte REED la porti;

Anexa 10. 33, Traductor de presiune 4-20 mA;

Anexa 10.34. Traductor de temperatura 4-20 mA;

Anexa 10,35. Indicator magnetic de nivel;

Anexa 10. 36. Electroventil normal deschis;

Anexa 10. 37. Electroventil normal Tnchis;

Anexa 10.38. Camera video de exterior;

Anexa 10. 39, Unitate detectie perimetrala;

Anexa 10.40, Corp de iluminat Led pentru Ex;

Anexa 10.41. Corp iluminat LED;

Anexa 10.42. Cabluri traductoare sau Modbus;

Anexa 10,43. Cabluri electrice armate,

NOTA: Fisele tehnice care sunt atasate la aceste cerinte au caracter minimal si se vor particulariza pentru
fiecare project tehnic/caiet de sarcini.
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13. Anexe

Anexa 11.1. Schema de principlu instalatie tehnologica TIP 3A;

Anexa 11,2. Schema de principiu instalatie tehnologica TIP 3B;

Anexa 11.3. Schema de principiu instalatie tehnologica TIP 3AI;

Anexa 11. 3.a.Schema de principiu instalatie tehnologica TIP 4AI;
Anexa 11.4. Schema de principiu instalatie tehnologica TIP 3BI:

Anexa 11. 4.a Schema de principiu instalatietehnologicaTIP4B!

Anexa 11.5. Schita container cabina operare si control;

Anexa 11.6, Fisa caracteristici echipamente instalatie tehnologica;

Anexa 11.7. Detaliu placa identificare FS;
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 Anexa 10.1 
OBIECTIV PROIECTANT 

………………….. ………………….. 
 

FIŞA TEHNICĂ Nr.1 
 
Utilajul, echipamentul tehnologic: CONTOR DE GAZ CU PISTOANE ROTATIVE 

Cantitate:……buc. 

 Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice impuse  
 

Corespondența 
propunerii tehice cu 
specificațiile tehnice 

impuse  
 

 
Producător 

0 1 2 3 

1. Parametrii tehnici şi funcţionali : 
- Fluid de lucru: gaz natural 
- Poziția de funcționare: orizontală și verticală, în sus sau în jos 
- *Presiune nominala:  
- *Diametru nominal: determinat prin breviar de calcul, conform pct. 3.7.2 

din Cerințe tehnice 
minime pentru SRM cu 
capacitate mai mare 
de 4000 mc/h,Dn 
>=50mm 

- *Mărime contor (G): determinat prin breviar de calcul,conform pct. 3.7.2 
din Cerințe tehnice 
minime pentru SRM cu 
capacitate mai mare 
de 4000 mc/h 

- *Rangeabilitate minima: determinat prin breviar de calcul,conform pct. 
3.7.2 din Cerințe tehnice minime pentru SRM cu capacitate mai mare de 
4000 mc/h 
- Ieșirea contorului: - dispozitiv de indicare mecanic totalizator  
                               - generator  de impulsuri LF (Low Frequency), ca  
                                 parte constitutivă a contorului   
                               - element de verificare încorporat în dispozitivul de  
                                 indicare mecanic 
- Material corp contor: metalic 
- Materialul pistoanelor: aluminiu 

- Temperatura mediului: -250C  +550C 

- Temperatura gazului: -250C  +500C 
- Supradebit: funcţionare corespunzătoare şi în cazul măsurării unui  
                     debit de 1,2 Qmax timp de minim o oră   
- Preluare temperatură gaz: teacă pentru senzorul de temperatură, care    
                                             trebuie să fie montată în corpul contorului şi  
                                             marcată cu ”tm”. Teaca trebuie să fie  
                                             prevăzută cu sistem de sigilare împotriva  
                                             accesului neautorizat sau a demontării.   
                                             Teaca trebuie să fie deja instalată când se   
                                             calibrează contorul. 
- Preluare presiune gaz: priză de presiune în corpul contorului, marcată  
                                        cu ”pm”, prevăzută cu sistem de sigilare  
                                        împotriva accesului neautorizat 
- Erori maxime admisibile: - clasă de exactitate 1, conform NML 004-05 

                                            2% pentru QminQQt și 1% pentru  

                                            Qt QQmax, unde Qt este debitul de tranzit 
                                          - în cazul în care erorile între Qt şi Qmax au  
                                            toate acelaşi semn, ele nu trebuie să  

                                            depăşească 0,5% 
                                          - eroarea medie ponderată trebuie să aibă  
                                            valoarea între -0,4% și +0,4% 
- Verificare: - Toate contoarele vor fi verificate în mod obligatoriu pentru  

                      întreg domeniul QminQmax  

  



                   - Verificarea se va efectua cu fiecare contor în configuraţie  
                      completă, identică cu configuraţia din momentul livrării. 
                   - Contoarele trebuie reglate astfel încât eroarea medie  
                     ponderată să fie cât mai aproape de zero, atât cât permit  
                     paşii de reglare şi eroarea maximă admisă. 
- Accesorii (pentru montaj conform schemei tehnologice din Caietul de  
Sarcini):      - contraflanşe cu capete pregătite pentru sudură 
                   - cartuș filtrant pentru impurităţi, cu fineţe recomandată de  
                     producătorul contorului cu turbină, montat într-un mosor de  
                     conductă cu acelaşi diametru cu contorul. Mosorul va avea  
                     flanșe şi contraflanşe cu capete pregătite pentru sudură.  
                     Cartușul filtrant va fi tip sită conică din inox și va conține:  
                     sită suport, sită fină și minidifuzor flux în vârful conului.  
                     Construcția va permite scoaterea facilă a cartușului filtrant  
                     din mosor, în vederea curățirii. 
                   - materiale necesare montajului contorului și filtrului:  
                     prezoane, piuliţe, garnituri.  
                    -ulei si dispozitivele necesare pentru lubrifiere, pentru o  
                     perioadă de 2 ani în condiţii de gaz cu impurităţi 
- *Nr. bucati:  

2. 
 

Specificații  de performanță şi condiții privind siguranța în 
exploatare  
- Se va asigura legalitatea metrologică pentru introducere pe piaţă 
şi punere în funcţiune, în conformitate cu legislaţia română 
metrologică aplicabilă, în vigoare.  
- Contoarele trebuie să aibă toate documentele şi marcajele 
necesare pentru asigurarea legalităţii metrologice 
- Se vor liva Rapoarte de testare pentru fiecare contor.  
- Grad de protecție mecanică adecvat funcționării în instalații 
tehnologice exterioare. Pentru indexul mecanic totalizator gradul 
de protecție va fi IP 65 sau mai bun. 
- Respectarea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor 
sub presiune, directiva europeană 97/23/CE, transpusă în 
România prin HG 123/2015 
- Certificare transmitter pentru utilizare în siguranță în medii cu 
atmosferă potențial explozivă, zona 2 (gaze naturale) conform 
clasificării IEC/CENELEC/EUROPE  
- Respectarea cerințelor din încercările de tip și a condițiilor de 
proiectare, construcție și materiale din SR EN 12480 
 

  

3. Condiții privind conformitatea  cu standarde relevante 
- SR EN 12480 (ediția în vigoare) 
- marcaje conform cerinţelor metrologice şi condiţii constructive 

  

4. Condiții de garanție şi postgaranție: 
- 2 ani de la data punerii în funcţiune și nu mai mult de 3 ani de 

la livrare 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic:  
Nu vor fi luate în considerație decat ofertele însotite de documentație 
completă pentru selecție şi montaj în limba română. 
Instrucțiuni de punere în funcțiune, operare și mentenanță în limba 
română 

  

Notă: * Valorile vor fi completate în baza calculelor de proiectare. 
 
PRECIZĂRI: 
1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1.  
2. Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului. 
3. Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii  
4. Se va considera ediția în vigoare a normativelor la care se face referire. 
5. Materialele din oferta tehnică în altă limba decât limba română vor fi însoțite de traducerea în limba română.  
      Aceste traduceri vor fi însușite de către ofertant. 
6. Toate documentele care se vor prezenta la ofertare trebuie să fie complete. 
7. Se acceptă standarde de produse şi/sau fabricaţie europene sau internaţionale echivalente. 



 Anexa 10.2 
OBIECTIV PROIECTANT 

………………….. ………………….. 
 

FIŞA TEHNICĂ Nr.2  
 
Utilajul, echipamentul tehnologic: CONTOR DE GAZ CU TURBINĂ 

Cantitate:……buc. 

 Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice impuse  
 

Corespondența 
propunerii tehice cu 
specificațiile tehnice 

impuse  
 

 
Producător 

0 1 2 3 

1. Parametrii tehnici şi funcţionali : 
- Fluid de lucru: gaz natural 
- Poziția de funcționare: orizontală și verticală, în sus sau în jos 
- *Presiune nominala:  
- *Diametru nominal: determinat prin breviar de calcul, conform pct. 3.7.2 

din Cerințe tehnice 
minime pentru SRM cu 
capacitate mai mare 
de 4000 mc/h 

- *Mărime contor (G): determinat prin breviar de calcul, conform pct. 
3.7.2 din Cerințe 
tehnice minime pentru 
SRM cu capacitate mai 
mare de 4000 mc/h 

- *Rangeabilitate minima: determinat prin breviar de calcul, conform pct. 
3.7.2 din Cerințe tehnice minime pentru SRM cu capacitate mai mare de 
4000 mc/h 
- Ieșirea contorului: - dispozitiv de indicare mecanic totalizator  
                               - generator  de impulsuri LF (Low Frequency), ca  
                                 parte constitutivă a contorului   
                               - element de verificare încorporat în dispozitivul de  
                                 indicare mecanic 
- Material corp contor: metalic 
- Materialul turbinei: aluminiu 

- Temperatura mediului: -250C  +550C 

- Temperatura gazului: -250C  +500C 
- Supradebit: funcţionare corespunzătoare şi în cazul măsurării unui  
                     debit de 1,2 Qmax timp de minim o oră   
- Preluare temperatură gaz: teacă pentru senzorul de temperatură, care    
                                             trebuie să fie montată în corpul contorului şi  
                                             marcată cu ”tm”. Teaca trebuie să fie  
                                             prevăzută cu sistem de sigilare împotriva  
                                             accesului neautorizat sau a demontării.   
                                             Teaca trebuie să fie deja instalată când se   
                                             calibrează contorul. 
- Preluare presiune gaz: priză de presiune în corpul contorului, marcată  
                                        cu ”pm”, prevăzută cu sistem de sigilare  
                                        împotriva accesului neautorizat 
- Erori maxime admisibile: - clasă de exactitate 1, conform NML 004-05 

                                            2% pentru QminQQt și 1% pentru  

                                            Qt QQmax, unde Qt este debitul de tranzit 
                                          - în cazul în care erorile între Qt şi Qmax au  
                                            toate acelaşi semn, ele nu trebuie să  

                                            depăşească 0,5% 
                                          - eroarea medie ponderată trebuie să aibă  
                                            valoarea între -0,4% și +0,4% 
- Verificare: - Toate contoarele vor fi verificate în mod obligatoriu pentru  

                      întreg domeniul QminQmax  

  



                   - Verificarea se va efectua cu fiecare contor în configuraţie  
                      completă, identică cu configuraţia din momentul livrării. 
                   - Contoarele trebuie reglate astfel încât eroarea medie  
                     ponderată să fie cât mai aproape de zero, atât cât permit  
                     paşii de reglare şi eroarea maximă admisă. 
- Accesorii (pentru montaj conform schemei tehnologice din Caietul de  
Sarcini):      - contraflanşe cu capete pregătite pentru sudură 
                   - cartuș filtrant pentru impurităţi, cu fineţe recomandată de  
                     producătorul contorului cu turbină, montat într-un mosor de  
                     conductă cu acelaşi diametru cu contorul. Mosorul va avea  
                     flanșe şi contraflanşe cu capete pregătite pentru sudură.  
                     Cartușul filtrant va fi tip sită conică din inox și va conține:  
                     sită suport, sită fină și minidifuzor flux în vârful conului.  
                     Construcția va permite scoaterea facilă a cartușului filtrant  
                     din mosor, în vederea curățirii. 
                   - materiale necesare montajului contorului și filtrului:  
                     prezoane, piuliţe, garnituri.  
                    -ulei si dispozitivele necesare pentru lubrifiere, pentru o  
                     perioadă de 2 ani în condiţii de gaz cu impurităţi 
- *Nr. bucati:  

2. 
 

Specificații  de performanță şi condiții privind siguranța în 
exploatare  
- Se va asigura legalitatea metrologică pentru introducere pe piaţă 
şi punere în funcţiune, în conformitate cu legislaţia română 
metrologică aplicabilă, în vigoare.  
- Contoarele trebuie să aibă toate documentele şi marcajele 
necesare pentru asigurarea legalităţii metrologice 
- Se vor liva Rapoarte de testare pentru fiecare contor.  
- Grad de protecție mecanică adecvat funcționării în instalații 
tehnologice exterioare. Pentru indexul mecanic totalizator gradul 
de protecție va fi IP 65 sau mai bun. 
- Respectarea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor 
sub presiune, directiva europeană 97/23/CE, transpusă în 
România prin HG 123/2015 
- Certificare transmitter pentru utilizare în siguranță în medii cu 
atmosferă potențial explozivă, zona 2 (gaze naturale) conform 
clasificării IEC/CENELEC/EUROPE  
- Respectarea cerințelor din încercările de tip și a condițiilor de 
proiectare, construcție și materiale din SR EN 12261 
 

  

3. Condiții privind conformitatea  cu standarde relevante 
- SR EN 12261 (ediția în vigoare) 
- marcaje conform cerinţelor metrologice şi condiţii constructive 

  

4. Condiții de garanție şi postgaranție: 
- 2 ani de la data punerii în funcţiune și nu mai mult de 3 ani de 

la livrare 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic:  
Nu vor fi luate în considerație decat ofertele însotite de documentație 
completă pentru selecție şi montaj în limba română. 
Instrucțiuni de punere în funcțiune, operare și mentenanță în limba 
română 

  

Notă: * Valorile vor fi completate în baza calculelor de proiectare 
 
PRECIZĂRI: 
1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1.  
2. Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului. 
3. Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii  
4. Se va considera ediția în vigoare a normativelor la care se face referire. 
5. Materialele din oferta tehnică în altă limba decât limba română vor fi însoțite de traducerea în limba română.  
      Aceste traduceri vor fi însușite de către ofertant. 
6. Toate documentele care se vor prezenta la ofertare trebuie să fie complete. 
7. Se acceptă standarde de produse şi/sau fabricaţie europene sau internaţionale echivalente. 



 Anexa 10.3 
OBIECTIV PROIECTANT 

………………….. ………………….. 
 

FIŞA TEHNICĂ Nr.3 

Utilajul, echipamentul tehnologic: CALCULATOR DE SUPERVIZARE A SISTEMULUI DE MĂSURARE 
Cantitate:……buc. 

Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

Corespondența propunerii 
tehnice cu specificațiile 

tehnice impuse prin  
Caietul de sarcini 

 
Producător 

0 1 2 3 
1. Parametrii tehnici şi funcționali : 

1.1.Amplasare 
- Loc de montaj: Dulap TGA  
- Temperaturi ambiante:în funcționare: 20°C la 25°C; 
- Umiditatea relativă: max 80 %, fără condens la 20 °C 
- Mediul ambiant: 

 mediu lipsit de praf, fum, gaze inflamabile sau corozive, 
vapori sau săruri; 

 gradul de agresivitate al atmosferei: normal; 
1.2.Parametrii generali: 

Arhitectura: 

- CPU single 
- Structura cu rack pentru procesor și module de I/O 
- Alimentare 24 V dc 
- Redundanță pe HDD 
Memorie:  
- De lucru - min 50% memorie libera dupa PIF 
- Nevolatilă – SD, 1 GB 

 
Interfete de comunicatie integrate: 
- 2 x Ethernet/IP; 
- 16 x RS232/485 Modbus RTU master; 
- 2x Modbus TCP; 

Ceas de timp real: Da, cu posibilitate de de sincronizare a ceasului 
intern cu ceasul sistemului SCADA 
 
Protocoale de comunicație: 
 
- pentru conectare cu PLC automatizare locală; 
- protocoale care să permită conectarea cu calculatoarele de 

debit din configurațiile sistemelor de măsurare a cantităților de 
gaze; 
 

Alte specificatii: 
- Sistemul de operare Windows CE sau un sistem de operare 

embeded similar ;  
- Monitor 17” montat extern; 
- Tastatură; 
- Mouse; 
- Comunicaţie Ethernet care suportă topologii de reţea lineare, 

stelate şi inelare;  
- Vizualizator PDF pentru a accesa fişiere PDF care sunt 

stocate pe terminal 
- Protecția terminalelor la atingere cu mâna. 
- Orice alta cale de comunicaţie prin port Ethernet sau serial 

poate fi utilizată drept cale principala sau secundară; 
- Comunicaţie  cu PLC prin oricare dintre căile  de comunicaţie 

prin protocolul IEC 60870-5-104; 
- Lista de interoperabilitate cu standardul IEC60870-5-104 (profil 

specific SNTGN Transgaz) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Temperatura ambiantă: la care sunt garantate caracteristicile 
funcţionale (cf. IEC 68/2/2) -0 ÷ +400C 

- de depozitare și transport -30 ÷ +800C 
- umiditatea relativa, conf.IEC 68/2/3 (la 40ºC pentru 56 zile) 

95% 
- test seismic (pentru echipament), conf. IEC 255-21-3, clasa I: 

 
1.3.3. Licențe: 
- Aplicatie de control proces implementată  pentru interfatarea 

prin comunicatie cu  sisteme locale de măsură  
- Aplicatie de monitorizare locală implementata in HMI pentru 

interfatarea operatorului cu datele curente din sistemele de 
masura locale in scop de monitorizare. 

2. Specificații  de performanță şi condiții privind siguranța în 
exploatare  
1. Rapoarte: 

 generarea, memorarea, listarea automata și la cerere a rapoartelor 
cantitative şi calitative zilnice (zi gazieră) și lunare, pentru fiecare 
direcție de consum și pentru statie ca total. Rapoartele, de formă 
tabelară, compatibile EXCEL, vor avea date de identificare, vor fi 
convenite cu reprezentanții Transgaz și vor cuprinde cel puțin 
următorii parametri:  

 debite, presiuni, temperaturi, componenți molari, densitate si pcs, 
indice Wobbe, medii orare si zilnice în condiții normale de 
funcționare; 

 debite, presiuni, temperaturi, maxime orare si zilnice în condiții 
normale de funcționare; 

 indexul volumelor în condiții de linie si în condiții standard, pentru 
fiecare început și sfârșit de ora, respectiv zi; 

 volume orare si zilnice în condiții normale de funcționare și în 
condiții de alarmă; 

 energia orara si zilnica în condiții normale de funcționare și în 
condiții de alarmă.  

Toate datele de mai sus vor fi memorate pentru minim 60 de zile, într-un 
singur fișier. 

2. Calculatorul de supervizare măsurare va putea vizualiza și descărca 
rapoarte de configurare și registrul de evenimente și alarme din 
calculatoarele de debit. 
3. Calculatorul de supervizare măsurare va comunica către tabloul 
instalației de odorizare datele necesare în vederea funcționării corecte a 
acesteia. 
4. Calculatorul de supervizare măsurare va gestiona transmisia datelor 
privind compoziția gazului din gazcromatograful on line in fiecare calcu-
lator de debit. Compozitiile de gaz cu totalul nenormalizat in afara 
limitelor (99,5 … 100,5)% nu vor fi transmise catre calculatoarele de 
debit si nu vor fi utilizate in calculul de medii mentionate la pct.1 Ra-
portare. 
5. Prin intermediul calculatorului de supervizare măsurare se va asigura 
sincronizarea ceasurilor interne ale calculatoarelor de debit. 
6.Proceduri. 

În calculatorul de supervizare vor fi implementate două proceduri: 

I. Procedură de verificare prin înseriere a liniilor de măsurare (proving) 
In acest caz, fluxul de gaze în vederea înserierii liniilor va fi realizat de 
către operator, înainte de derularea procedurii, prin 
închiderea/deschiderea robinetelor corespunzătoare. Rezultatele vor fi 
consemnate într-un raport care va putea fi imprimat local la o 
imprimantă de rețea. 

II. Procedură de închidere și deschidere automată a liniilor de măsurare 
funcție de debitul livrat. Operatorul trebuie să aibă posibilitatea de 
activare și de dezactivare a acestei funcții. Comanda de închidere și 
deschidere a liniilor de măsurare se va transmite din calculatorul de 
supervizare către PLC, care va controla robinetele cu acționare electrică 
pentru trecerea de pe o linie pe alta. 
Procedura de deschidere/închidere automată a liniilor de măsurare în 
funcție de debitul livrat va tine cont de debitul în condiții de curgere 

  
 



(necorectat) determinat de contorul cu turbină/pistoane rotative de pe 
linia de măsurare respectivă, astfel: 

a. Deschiderea automată a fiecărei linii de măsurare:  

- Pentru un debit de gaz livrat prin SRM de până la 80% din debitul 

maxim al contorului de pe linia de debit mic, va fi deschisă linia de 

măsurare de debit mic. Procentul de 80% va putea fi setabil de 

către operator; 

- În cazul în care debitul de gaz livrat prin SRM crește peste 80% din 

debitul maxim al contorului de pe linia de măsurare de debit mic și 

se menține pentru o perioada de timp între 5 si 30 minute setabila 

de către operator,  se va deschide automat prima linie de măsurare 

și se va închide linia de măsurare de debit mic; 

- În cazul în care debitul de gaz livrat prin SRM crește peste 80% din 

debitul maxim al contorului de pe prima linie de măsurare și se 

menține pentru o perioada de timp intre 5 si 30 minute setabila de 

către operator, se va deschide automat a doua linie de măsurare; 

- De fiecare data când debitul de gaz livrat prin SRM crește peste 

80% din debitul maxim al contorului de pe oricare linie de măsurare, 

se va deschide următoarea linie de măsurare. 

b. Închiderea automată a fiecărei linii de măsurare, se va face 

asemănător, la scăderea debitului de gaz livrat prin SRM, astfel: 

- În cazul în care livrarea se face utilizând numărul maxim de linii de 

măsurare, iar debitul de gaz livrat prin SRM scade sub 15% din 

debitul maxim al primei linii de măsurare și se menține pentru o 

perioada de timp intre 5 si 30 minute, se va închide automat o linie 

de măsurare. Procentul de 15% va putea fi setabil de către 

operator; 

- În cazul în care debitul de gaz livrat prin SRM scade sub 15% din 

debitul  maxim al primei linii de măsurare și se menține pentru o 

perioada de timp intre 5 si 30 minute, se va închide automat 

următoarea linie de măsurare; 

-  De fiecare data când debitul de gaz livrat prin SRM scade sub 15 % 

din debitul maxim al contorului de pe oricare linie de măsurare, se 

va închide următoarea linie de măsurare. 

- În cazul în care debitul de gaz livrat prin SRM scade sub 15% din 

debitul maxim al liniei de măsurare in funcțiune și se menține pentru 

o perioada de timp între 5 și 30 minute, se va deschide automat linia 

de debit mic și se va închide automat linia de măsurare in funcțiune 

3. Condiții privind conformitatea  cu standarde relevante 
- certificare conformitate CEI 60870-5-101 / 104 de către un  

laborator de testare independent, recunoscut in U.E. 
- Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante ISO 

9001:2000 

  

4. Condiții de garanție şi postgaranție  
- Termen de garanție 2 ani de la data punerii în funcțiune și nu 

mai mult de 3 ani de la livrare. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic:  
- Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de 

documentație completă în limba română. 
- instrucţiuni de montaj (scheme de conectare, broşuri, 

cataloage); 
- instrucţiuni de exploatare; 
- produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor 

europene; 
- buletine de încercări, verificări, probe; 
- declaraţie de conformitate; 

  

PRECIZĂRI: 
1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1.  



2. Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului. 
3. Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii  
4. Se va considera ediția în vigoare a normativelor la care se face referire. 
5. Materialele din oferta tehnică în altă limba decât limba română vor fi însoțite de traducerea în limba română.  
      Aceste traduceri vor fi însușite de către ofertant. 
6. Toate documentele care se vor prezenta la ofertare trebuie să fie complete. 
7. Se acceptă standarde de produse şi/sau fabricaţie europene sau internaţionale echivalente. 
 



 Anexa 10.4 
OBIECTIV PROIECTANT 

………………….. ………………….. 
                

FIŞA TEHNICĂ Nr.4  
 
Utilajul, echipamentul tehnologic: Gazcromatograf on line pentru gaze naturale C6+ și C9+ 
Cantitate:……buc. 

 

Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice impuse  
 

Corespondența 
propunerii tehice cu 
specificațiile tehnice 

impuse  
 

 
Producător 

0 1 2 3 
1 Parametrii tehnici şi funcţionali : 

- Tip aparat: gazcromatograf de linie pentru gaze naturale 
- Principiu de măsurare: Detetector cu conductivitate termică (TCD) 
- Amplasare: exterioară – în cofret termostatat 
- Funcție- determinarea compoziţiei gazelor naturale și calculul din compoziția 

chimică a puterii calorifice superioare (PCS) şi inferioare, a densităţii absolute 
şi a densităţii relative, a factorului de compresibilitate şi a cifrei Wobbe . 
Determinarea compoziției chimice cu seria standarde SR EN ISO 6974 și 
calculul puterii calorifice, densităţii şi a cifrei Wobbe cu ISO 6976 +C2:1999. 

- Temperatura gaze:             -10°…+40°C 
- Presiune de lucru :                 2……40 bar 
- Temperatura de lucru        -25°C ….+55°C 
 

Component   Interval 
(mol%) 

Precizie 
(mol%) 

CH4 Metan  Min 70 - 

C2H6 Etan  0-10 0,05 

C3H8 Propan  0-3,5 0,05 

i-C4H10 i-butan 0-1,5 0,01 

n-C4H10 n-butan 0-1,5 0,01 

i-C5H12 i-pentan 0-0,5 0,01 

n-C5H12 n-pentan  0-0,5 0,01 

Neo-C5H12 neo-pentan  0-0,5 0,01 

C6+ suma hexani+ 0-0,1 0,01 

N2 Azot 0-20 0,1 

CO2 Bioxid de carbon  0-20 0,05 

 
Pentru gazcromatografele C9+ suplimentar se vor determina și următorii 
componenți 
 

Component   Interval 
(mol%) 

Precizie 
(mol%) 

C7+ Suma heptani 0-0,05 0,005 

C8+ Suma octani 0-0,05 0,005 

C9+ Suma nonani 0-0,05 0,005 

 
Fluxuri de gaz: minim 3 fluxuri de analiză şi unul de calibrare 
Trecerea de la un flux la altul – automat 
Durată analiză    maxim 6 minute 
Setare număr analize zilnice trebuie să permită setarea intervalului de timp între 
două analize consecutive 
Număr zecimale afişate pentru  concentraţie molară      4 
Calculul puterii calorifice, a densităţii şi a cifrei Wobbe ISO 6976 +C2:1999. 
Afişare pe display local 
Alarme – la depășirea limitelor stabilite 
Memorie minimă  
- ultimele 450 cicluri de analize,  
- ultimele  840 medii orare, 
- ultimele  35 medii zilnice, 

  



- ultima medie lunară  
- ultimele 400 de alarme  
- ultimele 400 de evenimente  
Conţinut sistem minimal 

-  Sistem complet de prelevare și de condiționare probe. Sistemul de prelevare 
trebuie să fie prevăzut cu încălzire și să fie adecvat unui mediu greu de 
exploatat (gaze umede), cu teaca de otel inoxidabil prevăzută cu robinet de 
blocare care să permită inserarea/ retragerea probei în flux, membrana de 
separație iar eventualele lichide sa fie returnate gravitațional în fluxul de gaze. 

- Analizor cromatograf și controller integrat, cu coloane de separare, detectoare 
termice, etc. Analizorul trebuie sa aibă capabilități de autodiagnoză, de stocare 
a datelor și a alarmelor, iar baza de date să fie configurabilă. GC trebuie sa fie 
prevăzut cu software-uri specializate pentru controlul programabil al presiunii și 
debitelor de gaz purtător și de referinţă. Controllerul trebuie să permită 
conectarea prin RS 232, RS 485, USB, Ethernet (către imprimantă, SCADA, 
RTU, PC, etc). Toate porturile trebuie să permiă protocoale de comunicație 
Modbus RTU. Controllerul trebuie livrat cu software-ul de operare, pe minim 2 
nivele de securitate, baterie back-up pentru memoria RAM de min 30 zile. 

- Sistem de evacuare a probei și a gazului purtator 

- Interfața dintre cromatograf și operator bazată pe o platformă Windows, pentru 
operațiuni de configurare, mentenanță, colectare de date locală și de la 
distanță 

- 2 (doua) butelii încărcate cu gaz purtator He (Heliu) de 50 l la 200 bar, puritate 
6.0 și regulator de presiune cu comutare automată între butelii.  

- 1 (una) butelie încărcată cu gaz de calibrare de 50 l cu o presiune maximă 
posibilă fără a atinge punctul de lichefiere, cu o incertitudine de determinare a 
componentelor în amestec de ±2% relativ la concentrația componentului, factor 
de acoperire k=2. Gazul de calibrare va fi însoţit de certificat de analiză emis 
de producător, certificat de calitate și conformitate. În certificatul de calitate se 
va menționa compoziția gazului etalon, incertitudinea pe componenți, 
densitatea, puterea calorifică superioară și inferioară.  

- Sisteme locale de încălzire (sau termostatare) a buteliilor cu gaz de lucru și cu 
gaz de calibrare.  

- UPS care sa permită o autonomie de 8 ore 
 

2. 
 

Specificații  de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare  
- Grad protecţie mecanică: IP 54 

  

3. Condiții privind conformitatea  cu standarde relevante 
Aprobare de Model valabilă conform cu lista oficială a mijloacelor de măsurare 
supuse obligatoriu controlului metrologic legal LO2012, poziția L119-
gazcromatografe 
Verificare metrologică inițială 

  

4. Condiții de garanție şi postgaranție  
- conform cerințe tehnice minime pentru SRM cu capacitate mai 

mare de 4000 mc/h 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic:  
- documentație completă care să includă instrucţiunile de operare şi 

mentenanţă, manual de punere în funcţiune, scheme electrice şi de 
interconectare în limba română  

- Toate soft-urile şi licenţele necesare pentru operarea GC. Soft-urile se vor 
livra şi pe CD, pentru a permite reinstalarea ulterioară a lor în caz de 
defect. 

 

  

 

PRECIZĂRI: 
1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1.  
2. Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului. 
3. Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii  
4. Se va considera ediția în vigoare a normativelor la care se face referire. 
5. Materialele din oferta tehnică în altă limba decât limba română vor fi însoțite de traducerea în limba română.  
      Aceste traduceri vor fi însușite de către ofertant. 
6. Toate documentele care se vor prezenta la ofertare trebuie să fie complete. 
7. Se acceptă standarde de produse şi/sau fabricaţie europene sau internaţionale echivalente. 



 Anexa 10.5 
OBIECTIV PROIECTANT 

………………….. ………………….. 
 

FIŞA TEHNICĂ Nr.5  
 
Utilajul, echipamentul tehnologic: CALCULATOR  DE  DEBIT  

Cantitate: …….buc. 

Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice impuse  
 

Corespondența 
propunerii tehnice 

cu specificațiile 
tehnice impuse  

 
Producător 

0 1 2 3 

1. Parametrii tehnici şi funcţionali : 
- Efectuează conversia volumelor de gaze, determinate de contoare, din condiţii de 
curgere în condiţii de referinţă, pe baza informaţiilor de presiune, de temperatură şi a 
informaţiilor de compoziţie a gazelor. Calculatorul de debit împreună cu traductorul de 
presiune şi de temperatură formează un dispozitiv de conversie a volumelor de gaze, 
certificat conform legislaţiei metrologice române aplicabilă, în vigoare. Compoziţia gazelor 
măsurate trebuie să poată fi acceptată prin transmisie de la un gazcromatograf on-line 
sau să poată fi introdusă prin configurarea calculatorului. 
- Montaj în incintă încălzită (cameră de comandă), în dulap de automatizare rack 19” 

- Traductorul de presiune se amplasează în cofret termoizolat, încălzit și se cuplează în 

corpul contorului (prin robinet de secționare și conductă de inox). 

- Traductorul de temperatură se instalează în teaca de temperatură din corpul contorului. 

- Porturi de comunicaţie: 

o RS 232, RS 485 

o Modbus RTU 

o intrări/ieșiri analogice 4 – 20 mA,  

o intrări/ieşiri digitale 

o intrare gazcromatograf 

o intrare semnal de la transmiter de temperatură PT100/1000 

- - Semnale de intrare corespunzătoare cu semnalele de ieşire ale contoarelor şi 

traductoarelor componente ale sistemului de măsurare din care face parte 

- - Coeficientul de compresibilitate Z trebuie să poată fi calculat in conformitate cu oricare 

dintre versiunile standardului SR ISO 12213/2/3. Versiunea de calcul trebuie să poată fi 

selectabilă de către beneficiar. Pentru livrare, calculatorul de debit va fi setat cu 

versiunea SR ISO 12213/2 (echivalent AGA 8 – 92 DC) 

- Utilizatorul va avea posibilitatea schimbării condiţiilor de bază pentru volum şi pentru 
puterea calorifică. Calculatorul trebuie să permită selectarea temperaturii de bază 
pentru volum şi pentru puterea calorifică superioară, atât de la tastatură cât și prin 
software-ul de comunicare, astfel:  

 15°C sau 0°C pentru temperatura de bază aplicată pentru calculul volumului 

 pentru puterea calorifică orice combinaţie de temperatură de combustie (25°C, 
15°C, 0°C) cu temperatură de bază pt volumul gazului (15°C, 0°C) 

-     La livrare, calculatorul va fi configurat cu condițiile de bază (1,01325 baraA; 15°C) și 

combinația (15°C, 15°C) pentru puterea calorifică. 

- - Calculatorul trebuie să calculeze energia gazelor pe baza volumului convertit şi a puterii 

calorifice. În calculul de energie puterea calorifica este o constantă pentru o perioadă 

de timp şi anume, valoarea reprezentativă sau cea mai actualizată a puterii calorifice a 

gazului. Energia se calculează ca produsul dintre puterea calorifică 

reprezentativă/actualizată şi volum, în aceleaşi condiţii de bază. Valoarea 

reprezentativă a puterii calorifice se determină din compoziţia determinată de un 

gazcromatograf și se introduce în calculatorul de debit. Valoarea actualizată a puterii 

calorifice se determină cu ajutorul unui cromatograf on line și se transmite periodic în 

calculatorul de debit. 

- - Calculatorul va putea calcula puterea calorifică din compoziţia utilizată pentru calculul 

factorului de compresibilitate Z, când este utilizată versiunea SR ISO 12213/2 

  



(echivalent AGA 8 – 92 DC).  

- - Calculul puterii calorifice trebuie efectuat conform SR ISO 6976 + C2. 

- - Calculul de energie E(kWh) se va face cu următoarea formulă: 
                                                   E=Vb X Hs,        unde:  
              Vb (Sm3) – volum convertit la condiţii standard (15°C și 1,01325 bara) 

-              Hs (kWh/Sm3) – puterea calorifică superioară la temperatura de combustie de 

15°C şi la temperatura de bază pt volumul gazului 15°C, calculată/introdusă cu 3 

zecimale conform SR ISO 6976+C2. 

- - Posibilitatea de parametrizare în vederea corecţiei curbei de erori a traductorului de 

debit primar (contor cu turbină, contor cu ultrasunete, etc.) 

- - Eroarea maximă de calcul a volumului corectat să nu depăşească ±0,02% 

- -Soft de configurare, soft de comunicare cu părţile componente ale sistemului de 
măsurare din care face parte, soft de descărcare rapoarte 

- - Soft-ul trebuie să fie protejat prin parolă cu mai multe nivele de acces 
- - Meniu de lucru în limba română 

- - Calculatorul de debit trebuie să aibă un display de caractere alfanumerice care să 
permită afişarea parametrilor de lucru şi determinaţi (presiune, temperatură, debit, 
volum, energie, etc.) 

- - Stabilire oră de bilanţ zilnic, setabilă de către utilizator 
- - Unităţi de măsură: bara (presiune), °C (temperatură gaze), Sm3 sau Nm3 (volume), 

Sm3/h sau Nm3/h (debit), kWh (energie) 
- - Calculatorul de debit trebuie să aibă ceas de timp real cu funcţionare independentă de 

tensiunea de alimentare a calculatorului de debit, precizia acestuia să fie mai bună 
decât ±10 ppm. Posibilitate de sincronizare a ceasului intern cu ceasul calculatorului de 
supervizare al sistemului de masurare din care face parte 

- - Calculatorul de debit trebuie să comute automat ora de iarnă şi ora de vară  
- - Calculatorul de debit trebuie să păstreze parametrii de configurare ai sistemului în 

memorie de tip EEPROM cu durată de conservare a datelor de minim 5 ani, iar jurnalul 
de evenimente într-o memorie nevolatilă sau alt dispozitiv timp de cel puţin 180 de zile 

- Memorarea cantităţilor de gaze măsurate în unităţi de volum şi de energie, cantităţi 
orare şi zilnice, pentru minim 35 zile 

- Memorarea cantităţilor de gaze măsurate în unităţi de volum şi de energie, cantităţi 
lunare, pentru minim 12 luni 

- Memorarea valorilor orare minime și maxime pentru presiune, temperatură și debit în 
condiții de măsurare și convertit, pentru minim 35 zile 
- Determinarea şi memorarea mediilor orare şi zilnice ale presiunii, temperaturii și 
coeficientului de compresibilitate a gazului pentru minim 35 zile 
- Determinarea şi memorarea mediilor lunare ale presiunii, temperaturii și coeficientului de 
compresibilitate a gazului pentru minim 12 luni 
- Rapoartele cantitative și calitative descarcate trebuie să fie de formă tabelară, 
compatibile Excel și trebuie să conțină toate datele memorate 
- Registru de evenimente de minim 35 de zile, fără posibilitate de resetare 
- Registru de evidenta parametri de configurare 

- - Alarme pe nivele. Documentaţia însoțitoare va explicita detaliat fiecare tip de alarmă. 
- - Parolare pe nivel de acces (operare, configurare, service). 
- - Posibilitati de sigilare mecanica a tuturor componentelor convertorului 

- Posibilitatea de blocare a intervenţilor neautorizate în configurarea sistemului de 
măsurare 
 

2. 
 

Specificații  de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare  
- Utilizare pentru tranzacţii comerciale 
- Se va asigura legalitatea metrologică pentru introducere pe piaţă şi punere în funcţiune, 
în conformitate cu legislaţia română metrologică aplicabilă, în vigoare.  
- Calculatorul trebuie să aibă toate documentele şi marcajele necesare pentru asigurarea 
legalităţii metrologice. Se va livra Raport de testare. 
- Protecție la perturbații electromagnetice conform EN 55011. 

  

3. Condiții privind conformitatea  cu standarde relevante 
- SR EN 12405 (ultima variantă) 
- EN 12405-2, pentru funcția de calculator de energie 
- marcaje conform cerinţelor metrologice şi condiţiilor constructive 

  

4. Condiții de garanție şi postgaranție: 
- 2 ani de la data punerii în funcţiune și nu mai mult de 3 ani de la livrare 
- marcaje conform cerinţelor metrologice şi condiţii constructive  

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic:    



- Nu vor fi luate în considerație decat ofertele însotite de documentație completă 
pentru selecție şi montaj în limba română. 

- Instrucțiuni de punere în funcțiune, operare și mentenanță în limba română 

 
PRECIZĂRI: 
1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1.  
2. Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului. 
3. Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii  
4. Se va considera ediția în vigoare a normativelor la care se face referire. 
5. Materialele din oferta tehnică în altă limba decât limba română vor fi însoțite de traducerea în limba română.  
      Aceste traduceri vor fi însușite de către ofertant. 
6. Toate documentele care se vor prezenta la ofertare trebuie să fie complete. 
7. Se acceptă standarde de produse şi/sau fabricaţie europene sau internaţionale echivalente. 

 



 Anexa 10.6 
OBIECTIV PROIECTANT 

………………….. ………………….. 
 

FIŞA TEHNICĂ Nr.6 

Utilajul, echipamentul tehnologic: PLC  
Cantitate:……buc. 

Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

Corespondența 
propunerii tehice cu 
specificațiile tehnice 

impuse prin 
Caietul de sarcini 

 
Producător 

0 1 2 3 

1. Parametrii tehnici şi funcţionali: 
 
PLC complet echipat (CPU, module I/O, porturi de comunicație): 

- alimentare 24Vc.c.; 

- Intrări numerice 24 Vc.c, minim 99 intrari;  

- Ieşiri numerice cu interfaţă tip releu (min. 2A la 230Vc.a. si 

24Vc.c.), minim 11 iesiri ; 

- Intrări analogice 4-20mA, minim 5 intrări; 

- Ieșiri analogice 4-20mA, minim 4 iesiri (rezerva); 

- Porturi Ethernet minim 2;  

- Modul de comunicație RS 232/485 minim 3 porturi; 

- Port USB; 

- Card memorie minim 64 GB; 

- Ceas intern pe baterie cu posibilitate de sincronizare prin 

protocol de comunicație serial Modbus RTU pentru 

comunicație SCADA,  protocol TCP/IP Modbus, protocol IEC 

60870-5-104, NTP, Profibus; 

- Posibilitate de flash firmware sau upgrade software prin 

memorie de tip flash și cititor de card; 

- Aplicatie de programare conformă cu standardul IEC61131: 

Ladder (LD), Function Block (FB), Structured Text (ST), 

Instruction List (IL) and Sequential Function Chart (SFC); 

- Aplicație soft automat programabil conform cerinţelor din 

Caietul de Sarcini; 

- Temperatura de operare în intervalul 0°C la +40°C; 

- Umiditatea relativă: max. 80% fara condens la +20°C; 

- Altitudinea maximă: ≤1000 mdM. 

- Limbaj de programare: în acord cu IEC 61131-3 

- Soft de dezvoltare:  furnizat cu PLC –ul 

- (Soft deschis pentru a permite preluarea și transmiterea 

semnalelor unor aplicanți terți);Softul se va preda însoțit de 

licență și de documentațiile necesare pentru interconectarea 

cu alte sisteme sau pentru o dezvoltare ulterioară fără 

implicarea contractantului;  

 
Surse stabilizate  de tensiune 2 buc 24V/ 40A 
 

- Montaj aparent, în dulap, pe șină DIN35; 

- Tensiune de alimentare:  195-264Vc.a ; 

- Frecvență tensiune intrare 48-63 Hz 

- Tensiune de ieșire tipic 24 Vcc +1%; 

- Curent maxim de vârf 25 A; 

- Siguranță ieșire 40 A; 

- Putere minimă /sursă minim 500 W; 

- Standarde  EN 61000, EN 60204-1,60950-1, EN 50178 

 

 

  



Modul inteligent gestionare surse de tensiune: 
 

- Montaj aparent, în dulap, pe șină DIN35; 

- Curent maxim de vârf 25A; 

- Intrări 2 la tensiunea de 24 Vcc; 

- Ieșire 1 la 24 Vcc; 

- Gestionare inteligentă tensiune de ieșire; 

- Sistem de control al curentului surselor; 

- Monitorizare permanentă a redundanței; 

- Tensiune de intrare tipic 2x24 Vcc +1% 

- Tensiune ajustabilă pe domeniul 18-29,5 Vcc 

- Standarde  EN 61000, EN 60204-1,60950-1, EN 50178 

 

2. 
 

Specificații  de performanță şi condiții privind siguranța în 
exploatare: 

- Conform Cerințe tehnice minime pentru SRM cu capacitate 
mai mare de 4000 mc/h 

  

3. Condiții privind conformitatea  cu standarde relevante: 
 

- ISO 9001:2008 – Standard de management al calității; 

- SR EN 60439-1:2001+A1:2004 - Ansambluri de aparataj de 

joasă tensiune. Partea 1: Ansamblu prefabricat de aparataj de 

joasă tensiune şi ansamblu derivat dintr-un ansamblu 

prefabricat de aparataj de joasă tensiune; 

- SR EN 60204-1:2007 - Securitatea maşinilor. Echipamentul 

electric al maşinilor. Partea 1: Cerinţe generale; 

- SR HD 60364-5-54-2007 - Instalaţii electrice de joasă 

tensiune. Partea 5-54: Alegerea şi montarea echipamentelor 

electrice. Sisteme de legare la pământ, conductoare de 

protecţie şi conductoare de echipotențializare; 

- Compatibilitate electromagnetica conform IEC 61000-4-3. 

  

4. Condiții de garanție şi postgaranție  
- producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a 

produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 

36 luni de la data livrării. 

- produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor 

europene. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 

 Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație 
completă pentru selecție şi montaj în limba română. 

Vor fi anexate: 
- instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, 

cataloage); 

- instrucțiuni de exploatare; 

- buletine de încercări, verificări, probe; 

- declarație de conformitate; 

  

Notă. Numărul de intrări și ieșiri analogice și digitale se va calcula funcție de fiecare proiect în parte.  

 
PRECIZĂRI: 
1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1.  
2. Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului. 
3. Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii  
4. Se va considera ediția în vigoare a normativelor la care se face referire. 
5. Materialele din oferta tehnică în altă limba decât limba română vor fi însoțite de traducerea în limba 

română.  
      Aceste traduceri vor fi însușite de către ofertant. 
6. Toate documentele care se vor prezenta la ofertare trebuie să fie complete. 
7. Se acceptă standarde de produse şi/sau fabricaţie europene sau internaţionale echivalente. 

 



 Anexa 10.7 
OBIECTIV PROIECTANT 

………………….. ………………….. 
 
 
 

FIŞA TEHNICĂ Nr.7 

Utilajul, echipamentul tehnologic: HMI  
Cantitate:……buc. 

Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice impuse  
 

Corespondența 
propunerii tehnice cu 
specificațiile tehnice 
impuse  
 

 
Producător 

0 1 2 3 

1 Parametrii tehnici şi funcţionali : 
- Specificații tehnice ecran: 

- Dimensiune : minim 19". 

- Rezolutie: 1920 x 1080 Pixel (Full HD) 

- Lumina fundal : LED 

- MTBF lumina fundal > 50000 h 

- Ecran: multi-touch capacitiv 

- Specificații tehnice calculator: 

- Procesor: minim Intel® Core™ i5; 

- Procesor fără ventilator; 

- Sistem de operare: minim Windows CE 6.0; 

- Memorie RAM: minim 4 GB  

- Mediu stocare: minim 1 x 250 GB HDD  

- Rețea: 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45 care suportă 

topologii de reţea lineare, stelate şi inelare; 

- Placa retea: Intel®  

- Interfete: 2 x RS-232 , 1 x RS-232/422/485 ,  

- Minim 2 porturi USB   

- Iesire monitor: 2x DisplayPort 

- 1x PCI/PCIe  

- Placa video: Intel® HD  

- Ceas de timp real inclus 

- Tastatură; 

- Mouse 

Condiții ambientale: 
- Grad protectie: min IP54 (față), IP30 (spate) 

- Temperatura ambientală în operare: 0 °C ... 50 °C  

- Temperatura ambientală depozitare: 0 °C ... 55 °C 

- Umiditatea permisa în operare: 5 % ... 95 % 

- Umiditatea permisă transport/depozitare: 5 % ... 95 % 

- Standard vibrații: DIN EN 60068-2-6 

- Standard socuri: IEC 60068-2-27 

Specificatii generale: 
- Tensiunea de alimentare: 24 V DC ±20 % 

- Dispozitiv destinat montarii pe usa tabloului. 

- Acces usor la toate componentele interne 

- Aplicație soft HMI, conform cerinţelor din Caietul de Sarcini; 

- Soft de dezvoltare: furnizat cu HMI -ul 

- (Soft deschis pentru a permite preluarea și transmiterea 

semnalelor unor aplicanți terți); 

- Softul se va preda însoțit de licență și de documentațiile 

necesare pentru interconectarea cu alte sisteme sau pentru o 

dezvoltare ulterioară fără implicarea contractantului;  

- Comunicaţie Ethernet care suportă topologii de reţea lineare, 

  



stelate şi inelare;  

- Vizualizator PDF pentru a accesa fişiere PDF care sunt 

stocate pe terminal; 

2 Specificații  de performanță şi condiții privind siguranța în 
exploatare 

- Conform Caietului de Sarcini 

- Protecție la perturbații electromagnetice 

  

3 Condiții privind conformitatea  cu standarde relevante 
- Conform standardelor naționale și europene în vigoare 

  

4 Condiții de garanție şi postgaranție: 
- producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a 

produsului timp de 36 luni de la data livrării și 24 luni de la PIF 
- produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor 

europene. 

  

5 Alte condiții cu caracter tehnic:  
Nu vor fi luate în considerație decat ofertele însotite de documentație 
completă pentru selecție şi montaj în limba română. 
Vor fi anexate: 

- instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, 

cataloage); 

- instrucțiuni de exploatare; 

- buletine de încercări, verificări, probe; 

- declarație de conformitate 

  

 
 
PRECIZĂRI: 
1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1.  
2. Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului. 
3. Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii  
4. Se va considera ediția în vigoare a normativelor la care se face referire. 
5. Materialele din oferta tehnică în altă limba decât limba română vor fi însoțite de traducerea în limba 

română.  
      Aceste traduceri vor fi însușite de către ofertant. 
6. Toate documentele care se vor prezenta la ofertare trebuie să fie complete. 
7. Se acceptă standarde de produse şi/sau fabricaţie europene sau internaţionale echivalente. 
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SPECIFICApETEHNICA
PENTRU ACHIZITIA INSTALAJIILOR DE ODORIZARE AUTOMATE DE JOASA PRESIUNE

Presiunea<6bar
Debitul corectat instantaneu < 10.000 Sm3/h

1. Generalitati
)

Instalatii de odorizare automate necesare odorizarii gazelor naturale iivrate prin conducte cu presiunea <• 6 bar si
debite corectate instantanee < 10.000 Sm3/h, la o ra(ie de odorizare impusa, Tn locatii care dispun de energie
electrica.

2. Obiectul si domeniul de aplicare

Se achizitioneaza instalatii de odorizare automate, dupa cum urmeaza in urmatorul tabel:

Nr. Crt.

1

Denumire produs

Enstaiatie de odorizare automata de joasa presiune
Presiunea ^ 6 bar

Debitul corectat instantaneu < 10.000 Sm3/h

Cantitate
[bucati]

70

3, Componenta sistemului. Caracteristici constructive

Instalatia de odorizare va fi compusa din: modu! de odorizare si tabloul electric de comanda.

3.1. Modulul de odorizare

se amplaseaza Tn apropierea conductei de transport gaze naturale;
racordarea se va realiza Tntr-un singur punct (1 singura perforare a instalatiei tehnologice);
actionarea componentelor modulului de odorizare va fi exclusiv electrica (electrovalve, pompe
dozatoare, etc.);
posibilitatea realizarii odorizarii gazelordin conducte de gaze subterane si supraterane (h = ±1,5 m).
toate componentele vor fi Tn constructie anti ex EEx d 11B T6 adaptat zonei clasificate in conformitate
cu Directiva ATEX 94/9/CE si SR EN 60079-10;
componentele acestuia vor fi montate mtr-un cofret;
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componentele modulului de dozare, recipientul de stocare, dispozitivul de dispersie odorizant si
conductele de legatura vor fi confectionate din otel inoxidabil;
aparatura din componenta acestuia va fi etichetata pe partea fixa a cofretului. Toate aparatele vor
avea etichete corespunzatoare cu simbolurile din schemele electrice. Textele etichetelor se vor scrie
m limba Romana;
u?ile cofretului vor fi prevazute cu borne de impamantare cu marcaj specific care se vor lega la bara
de protecfie (Cu 5x5- mm) montata la baza dulapurilor. Conductorul de legare a confectiilor metalice si
carcaselor la bara de protecfie va fi din Cupm, cu sec^iunea minima de 16 mm2.

3.1.1. Cofretul:

termoizolat;
sistem de incalzire termostatat;
sistemul ventilare cu posibilitate de obturare manuala a grilelor de ventilare;
instalatie de iluminat cu tehnologie LED;
rezistent la coroziunea compusilor cu sulf;
prevazut cu sistem mecanic de securitate la usa/usile de acces.
culoare RAL7035;
va fi inscriptionat Jnstalatie de odorizare - Sistem de injectie odorizant" de culoare galbena;

va fi marcat cu simbolul ,,ATENTIE ! PERICOLUL APARITIEI UNEI ATMOSFERE EXPLOZIVE" A
va fi prevazut cu 2 cutii de conexiuni (1 pentru alimentarea cu energie electrica echipamente si 1
pentru semnale de comanda/semnalizare) montate la h=2/3 din Tnaltimea cofretului;

• cutiile de conexiuni vor fi echipate cu cleme de conexiuni etichetate si presetupe Tn numar
suficient, dimensionate corespunzator numarului cabluri necesare alimentarii fiecarui
echipament din componenta modulului de odorizare;

• din cutia de conexiuni a echipamentelor electrice se vor realiza conexiunile electrice, prin
cabluri cu propagare Intarziata a flacarii, cu conductoare din cupru, dimensionate
corespunzator consumului fiecarui echipament;

• din cutia de conexiuni pentru semnale de comanda/seijinalizare se vor realiza conexiunile
electrice, prin cabluri cu propagare Tntarziata a flacarii, cu conductoare din cupru,
dimensionate corespunzator numarului de semnale preluate;

• pentru cablurile de legatura dintre tabloul electric de comanda si modulul de odorizare, cutiile
de conexiuni vor fi prevazute si cu 1 presetupa DN 20.

3.1.2. Recipientul de stocare odorizant va fi prevazutcu:

indicajie locala gradata (Tn mm) a nivelului de Tncarcare;
tabel cu valorile corespunzatoare gradului de incarcare (kg/mm);
supapa cu cupla rapida Dn 12 (tip tata) inseriata cu un filtru de impuritati pentru posibilitate
transvazare odorizant;
dispozitiv de captare (filtru) a vaporilor de odorizant necesar in cazui depresurizarii pentru efectuarea
mentenantei;

3.1.3. Dispozitivul de dispersie odorizant sf presurizare

va fi prevazut 1 singur dispozitiv prin care se va asigura dispersia odorizantuiui Tn fluxul de gaze si
eventuala presurizare a modulului de odorizare;
dispozitivul va fi prevazut pe interior cu material absorbant rezistent la actiunea odorizantilor;
lungimea dispozitivului va fi de minim 200mm;
furnitura va confine toate componentele precizate Tn Anexa 1 (robinet gaz cu bila, nipolet si niplu
dublu).
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3,1,4. Conducte de legatura:

conductele de legatura dintre modulul de odorizare si dispozitivul de dispersare vor fi prevazute cu
izolatie termica si cablu electric de mcalzire termostatat;
lungimea conductelor de legatura dintre modulul de odorizare si dispozitivul de dispersare odorizant
safiede3m,

3.2. Tabloul electric de comanda:

va fi proiectat si executat pentru zona neclasificata Ex;
dimensiuni maximale irraltime = 600 mm, jatime = 400 mm, adancime = 300 mm;
sistem de mcalzire termostatat;

•sistemul ventiiare cu posibilitate de obturare manuala a grilelor de ventilare;
tablourile electrice $i toate accesoriile necesare montajului vor fi confec(ii metalice, tip industrial, cu
dimensiuni corespunzatoare volumului de aparataj amplasat Tn interior ?i pe u$i ?i vor fi livrate ca
structuri individuale complet echipate, cablate, inscriptionate ?i testate;
tablourile electrice vor fi executate din foi de tabla (grosimea ^1,5 mm);
toate confecpe metalice ?i accesoriile pentru montaj vor ti tratate anticoroziv mainte de vopsirea in
camp electrostatic, in culoarea cu codul RAL7035;
va fi inscriptionat ,,lnstalatie de odorizare - Tablou electric de comanda" de culoare galbena;

va fi marcat cu simbolul ,|ATENTIE! Pericol electric" ZH
u$ile tablouriior electrice vor fi prevazute cu:

• balamale cu deschidere libera la cel putin 185°;
• garnituri care sa asigure inchiderea etan§a;
• dispozitiv de Tnchidere;
• etichete ?i buzunar interior pentru planuri;

u$ile, confecfiile metalice din interiorul cutiei metalice vor fi prevazute cu borne de Tmpamantare cu
marcaj specific care se vor lega la bara de protecjie (Cu 5x5 mm) montata la baza dulapurilor.
Conductorul de legare a confectiilor metalice ?i carcaselor la bara de protecEie va-fi din Cupru, cu
secfiunea minima de 16 mm2;
protectia cofretelor va fi min IP 54. Gradul de protec(ie mecanica a echipamentelor montate Tn cofret
trebuie va fi min IP 42. Cofretele vor avea o piesa de separatie pentru punere la pamant;
aparatura din componenta acestuia va ti etichetata pe partea fixa a cutiei metaiice a tabloului electric
?i pe u?a. Toate aparatele vor avea etichete corespunzatoare cu simboiurile din schemele electrice.
Textele etichetelor se vor scrie m limba romana. Toti conductorii multifilari vor avea pini de capat si
tile pentru etichetare. Se va marca pe fiecare eticheta sursa precum si destinatia fiecarui capat al
conductorului. Aceste marcaje se vor putea identifica in schemele electrice.
alte date referitoare la acest tablou sunt specificate la punctul 4,

4. Caracteristici tehnice principale ale sistemului

orice debit de gaz < 10.000 Sm3/h;
rafia de odorizare: ro = 8-10 mg/Nm3;.
domeniu de reglaj rafie: 0-80 mg/Nm3;
orice presiune nominala ^ 6 bar;
posibilitate de memorare orara (data si ora), consum de odorizant (unitate de masura - mg) si
cantitate de gaz (unitate de masura - Sm3) odorizgta, ratia de odorizare (unitate de masura -
mg/Sm3), stari de alarma/avarie, pentru o perioada de minim 35 de zile. Starile de alarme/avarii vor fi
prezentate explicit si in limba romana;
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pe portul serial RS485 prin comunicatie MODBUS-RTU se vor genera si explicita starile de
alarma/avarie atat timp cat cauza acestora persists pentru:

• aiarma nivel 10% mcarcare recipient de stocare odorizant;
• lipsa tensiune electrica alimentare;
• functionare Tn afara parametrilor setati;
• usa deschisa tablou electric de comanda;
• usa deschisa sistem de alimentare cu panouri fotovoltaice;
• usa deschisa modui de odorizare;
•etc.

memorare (data si ora) avarii pentru minim 200 de evenimente;
ie?ire digitala pentru semnalizare avarie nefunctionare instalafie cu posibilitate de conectare la
SCADA;
port serial RS 232, iesire digitals tip open colector, sau USB pentm descarcarea locala a memoriei;
Portul RS 232 poate fi de tip DE-9/DSUB-9, mama sau tata; In varianta USB, acesta va fi compatibil
cu standardele USB versiunile 1.0, 2.0 sau superioare.
port serial RS 485, comunicatie seriala, protocol MODBUS-RTU.
va permite configurarea de la distanta a parametrilor functionali a mtregului sistem de odorizare.
Producatorul va respecta toate cerintele minime MODBUS- RTU pentru conectare seriala la RTU
SCADA prezentate m Anexa 2.

Configurarea locaia a sistemuiui se va face de la panoul de comanda. Descarcarea informatiilor
memorate se va face prin comunica(ie cu un dispozitiv de comunicare portabil, echipat hardware ?i software
m acest sens. Dispozitivul de comunicare portabil va fi asigurat de catre Transgaz. Producatorul va livra
interfefe de comunicare cu driverele aferente $i software-uri de comunicafie si configurare, ce pot fi
implementate/instalate pe dispozitivele de comunicare (notebook) ale Transgaz. Interfetele de comunicare ce
vor fi livrate trebuie sa fie compatibile din punct de vedere hardware in vederea conectarii la porturi externe
USB ale dispozitivelor de comunicare (notebook) ale Transgaz. Driverele si software-urile de comunicatie si
configurare trebuie sa fie licenfiate $i compatibile cu sistemele de operare Microsoft Windows 7 si 8.1 (32bit
si 64bit) sau mai recente.

Comunicatia MODBUS-RTU (SCADA) nu va inhiba posibilitatea de comunicare ?i configurare locala.
Procedura de descarcare locala a datelor din memoria centralei automate nu va mtrerupe functionarea
comunicatiei MODBUS-RTU (SCADA), desfasurandu-se m paralel cu aceasta. Sistemul trebuie sa permits
functionarea simuitana si fara vreo influentare reciproca a comunicatiei MODBUS-RTU (SCADA) si a
comunicatiei locale;

posibilitate receptie semnale de intrare de la debitmetre in sistem open colector, rezultatul fiind debitul
de gaz masurat. Intrarile digitale Tn tabloul electric de comanda sunt izolate galvanic, capabile sa
receptioneze semnale de durata mai mare de 0,1msec;
capacitatea recipientului de lucru: minim 25 litri;
posibilitatea de trecere in regim manual de odorizare astfel incat introducerea odorizantului sa se
realizeze gravitational fara aport de altfel de energie (electrica sau pneumatica) si fara sa tie necesara
supravegherea instalatiei de catre personal de specialitate, pana la remedierea defectelor (lipsa
energie electrica, inlocuirea piesei deteriorate: electroventile, pompe de dozare, pompe de
transvazare, relee de debit, supape de sens, sisteme de autogenerare impulsuri de comanda, etc.).
Se va pune la dispozitia autoritatii contractante documentatia tehnica privind circuitul de odorizare
manuals, realizat Tn conformitate cu cerintele de mai sus din care sa rezulte modul de functionare si
operatiiie necesare punerii m functiune a acestui circuit,
condifii de mediu

• temperatura mediului ambiant: - 29°C,..+ 55°C;

• climat: temperat, avand umiditatea relativa a aerului de maxim 80% la temperatura de +20°C.
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® producatorul va Tnainta fisele tehnice a elementelor cornponente ale sistemului din care sa
poata fi usor determinate conditiile de mediu solicitate.

5. Agenfi de odorizare:

etil mercaptan sau alte tipuri de odorizanti.

6. Marcarea si identificare,

Instalatiile de odorizare vor fi prevazute cu placa de timbru pe care vor fi inscrise cel pupn urmatoarele date:

marca (embfema) unitafii constructoare
denumirea ?i sediul acesteia
seria ?i data fabricajiei
tipul instalatiei
presiunea maxima admisibila de lucru Mpa
temperatura maxima admisibiia de lucru °C
temperatura mjnima admisibila de lucru °C
capacitatea de lucru iitrii.

7, Livrare si documente care insotesc produsele

Termen maxim de livrare: 9 (noua) luni de la semnarea contractului, la Depozitul central Valea Lunga (Media?).

Produsele se vor livra insotite de Cartea Tehnica a produsului, prezentata in limba romana si va contine minim
urmatoareie documente Tn trei exemplare sense:

fise tehnice ansamblu/subansamble;
schemele eiectrice ale instaiatiei;
instructiuni de operare si intretinere:

o punere in functiune;
o operare si reglare Tn functionare automata;
o functionarea in regim manual;

lista de componente / desene, scheme tehnologice:
o Instalatie mecanica;
o Instalatie electrica/automatizare;

software-ul de operare;
rapoarte de trasabilitate;
certificari;
teste de presiune/etanseitate;
conditii speciale de functionare;
lista pieselorde mare uzura;

Fiecare instalatie va avea un CD cu toate datele mentionate mai sus. Fiecare CD va fi inscriptionat citet cu seria si
numarul instalatiei de odorizare aferenta.

8. Testarea produsului

In faza de adjudecarea a ofertelor va exista o procedura de testare a tuturor cerintelor din prezenta specificatie
tehnica. Testele se vor desfasura conform unui calendar stabilit de comun acord cu ofertantii.
Procedura de testare a comunicatiei seriale se regaseste m ,,ANEXA 3 - Rapori teste comunicatie seriala !OA".
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Realizarea testeior presupune:
• ofertantul va pune la dispozitie un tabloului electric de comanda (mostra de produs) identic cu cel care se

va livra. Testarea se va face, individual, in prezenta ofertantului, pe un stand pregatit in acest sens, mtr-
un spatiu adecvat, ia sediul Transgaz din Medias.

• ofertantul va pune la dispozitie harta MODBUS solicitata prin "ANEXA 2 - Cennie msnime privind
comunicafia tOA prin protocol MODBUS RTU", interfata de comunicare cu driverele aferente precum §\
apiicatia software necesara pentm comunica(ia si configurarea locala;

• prezenta unui notebook dotat cu porturi seriale sau convertoare seriale de la USB ia RS485 si RS232
precum si a unui software Modbus Master pentru testare, asigurat de reprezentantii SNTGN TRANSGAZ
SA

• se vor parcurge toate testele procedurii din ,,ANEXA 3 - Raport teste comunicatie senala IOA" rezultatefe
fiind centralizate mtr-un raport.

9, Garantie
)

2 (doi) ani de la data punerii m functiune a instalatiei de odorizare. In cazul in care o instalatie se defecteaza in
perioada de garantie, pe timpul remedierii se va asigura o instalajie similara pentru punctul de odorizare.
Service-ul garantiei se va face in termen de maxim 24 ore de la aparitia unei avarii a instalatiei de odorizare.

10. Instruire

Furnizorul va asigura instruirea pentru 20 de persoane la sediul Furnizorului, Sesiuniie de instruire vor fi
efectuate Tn limba romana. Structura cursului $i programa vor acoperi: instalare, configurare, utilizare, exploatare,
mentenanta. Manualul de curs va fi pus la dispozitie m format tiparit si electronic la toti participantii.

La finalul instruirii Fumizorul va atesta printr-un document competenteie personalului instruit.

Vizat:

Directia Reabilitare SNT
ViorelBARBU ('/^^

Directia Masurare, Callt^fe Gaze Naturale - Biroul Odorizare Gaze
Bogdan BLAGUT /^'

Departamentul Projpfctare si Cercetare - ASPIE
Liviu ANCAS ///

Departamentul Deivoltare - Serviciul Tehnic SCADA
Sebastian MOLDOVAN ^

Intocmit:
Biroul Mentenanta Instalatii Tehnologice
Liviu DIAC
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Anexa 1

FITINGURI UTILIZATE LA MONTAREA PRIZELOR DE INJECTIE ETIL MERCAPTAN
CONDUCTELE DE GAZE NATURALE

5 Diiipozitiv injecrie odnrant

4-ni[i1)idi!blu(rcdiis)

3- robinet

2- nipolet

6 'I ija dispozitivukii de injectie uduraiit

1 -conducta transport gwc

NO'l'A: 1'oz. 4- Legaliira diiitre robinet si dispuzitivul de

injcctic sc va face CD fiting corespinuator.

Fig. 1. Ansamblu montaj dispozitiv de injectie odorant in conducta de transport gaze naturale

1. FITING TIP NIPOLET:

Standard
Presiune

Constructie

Dimensiune

Tip
conexiune

Material
Protectie
anticoroziva

ASME/ANSI B16.11, MSS-SP-97, MSS-SP-79,JIS B2316, BS 3799etc)
51 bar
zorjata sau prin prelucrari mecanice prin asciere

V4" sau 1" functie de tipul dispozitivului de injectie

^ufilettipGaz

)tel carbon L 360 N conform SR EN ISO 3183/2013

/opsea inalta rezistenta



-U7- L-lungimeafitingului
E- diametrul interior al zonei de racordare (sudare)
A- Lungimea partii filetate
Di- diametrul interior nominal

Dimensiuni constructive ale fitingului:

DN(mm)

20 (3/4")

25(1")

L(mm)

100

100

E(mm)

19,1

25,4

A(mm)

30

30

Di (mm)

12

22

2. ROBINET DE INCHIDERE CU SFERA CU TRECERE TOTALA ACTIONAT MANUAL
MONTAJ SUPRATERAN
a). Parametri tehnici si functional!

- fluidul de lucru: gaz natural si etil mercaptan

- temperatura mediului ambiant: -30 ° - + 60 °C

- temperatura fluidului de lucru: -20 °C - +25 °C

- presiune de proiectare: - ANSI 300

b). Parametri constructivi

Diametrul
nominal al tevii
(mm),(")

20mm,(3/4")

25mm,(1")

Diametrul
exterior al tevii
(mm)

26,9

34,2

Grosimea de perete a
conductei pe care se
monteaza (mm)

3,5-4,5

3,5-5 mm

Codul
robinetelor

Cantitatea
(buc)

1

1

" montare:

" tip robinet:

- racordare la proces:

2999.

- materialul conductei pe care se monteaza:

-corpul robinetului:

-materialultijei:

- materialul sferei;

supraterana, verticala sau orizontala

cu sfera "full bore" (floating ball)

cu filet interior F-F conform DIN

conf.SR EN ISO 3183/2013
ote! inox in constructie monobloc

otel inox

otel inox



materialul sistemului de etansare:

actionare:

PTFE
manuala, cu levier de manevra

3. Niplu redus din otel conform SR EN 10241/2002 FE-FE
Niplu redus 20 x15 (G3/4'x G1/2") FE-FE
Niplu redus 25 x20 (G1 'x G3/4") FE-FE
NOTA:
Niplu redus se va alege astfel meat sa tie asigurate conditiile de montaj Tntre robinet (poz.3) si

dispozitiv injectie odorant (poz.4).

Biroul Mentenanta InstalatiilorTehnologice

Liviu DIAC



ANEXA2

Cer'mte minime privind comunicatia !QA_pnn protocol MODBUS-RTU

Echipamentele livrate vor trebui sa comunice prin infemnediul protocolului MODBUS-RTU Tntr-o conexiune seriala,

arhitectura master/slave si sa respecte standardul international MODBUS APPLICATION PROTOCOL SPECIFICATION
V1.1b3(htiD://www,modbus,orc!/),

Matricea de protocol

Discretes Input

Coils

Input Registers

Holding Registers

Modbus:

Single bit

Single bit

16-bit word

16-bitword

Read-Only

Read-Write

Read-Only

Read-Write

b. In tabelul de mai jos sunt prezentate si evidentiafe cu"+" codurile func|iilor Modbus ce trebuie sa fie suportate de

echipamentele instalate (acolo unde acestea o permit):

Codul functiei Modbus

Read Coil (1)
Read Input Status (2)
Read Holding Register (3)
Read Input Register (4)
Force Single Coil (5)
Write Single Register (6)
Write Multiple Register (16)

Nr. De biti
per
registru

1
1
16
16
1
16
16

Semnal

+

+

+

+

Valoare
Masurata

+

+

Vaioare
Index

+

+

Setpoint

+

+

Comanda

+
+*

+*

* - Ciclul de citire al registrilor trebuie sa tie mai scurt decat perioada de asteptare a unui semnalizari, Ufilizand functiile

Write Single Register) and Write Multiple Register (16), sunt scrisi top cei 16 biti ai registrului.

Date
32 Bit Floating-Point

Standard 27 Bit Counter
Standard 12 Bit Analog
12Bitunsigned Integer

16Bitunsigned Integer
32 Bit unsigned Integer

12 Bit signed Integer
16 Bit signed Integer
32 Bit signed Integer
Binary

Abreviere
IEEE
zw
ANALOG
UINT12
UINT16
UINT32
INT12
INT16
INT32
BOOL

Valoare masurata
++

+

+

+

+

+

+

++

+

Valoare Index
+

++

+

+

+

+

+

+

+

Setpoint
++

+

+

+

+

+

+

+

Comanda
+

+

+

+

+

+

+

+

+
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+ suportat; ++ recomandat;
c. Interfata fizica TIA/EIA/RS-485, cu urmatoarele setari parametrizabile:

i. Viteza de transmisie -9.600;19.200;38,400[Bit/s]etc.
ii. Paritate- none, odd and even.

iii. Numar biti de date- 7 and 8.

iv, Numar biti de stop- 1 and 2

v, Mod Half-duplex si full-duplex,

d. Producatorul/Furnizoml va asigura implicit izolarea galvanica Tntre interfata fizica seriala specificata ia punctul c
si un echipament MODBUS MASTER (RTU SCADA).

e. In cazul tn care lerminatorul bus-ului RS485 nu poate fi activat/dezactivat din echipamentu) livrat,

Producatorul/Furnizorul va mentiona explicit modalitatea prin care se Tnchide bucla de comunicatie RS485 si

daca este necesar va livra terminatorul extern.

f. Portul serial RS485 va fi de tip DE-9/DSUB-9, mama sau tata, sau va fi cablat direct in slrul de cleme al tabloului

electric de comanda al sistemului de odorizare

Producatorul/Furnizorul echipamentelor va pune la dispozitie informa|ii complete privind: harta de protocol

MODBUS, formatul si descrierea valorilor continute de regi?tri, unitatile de masura, etc, Echipamentele vor fi livrate si

configurate implicit de catre producator cu o harta MODBUS care sa includa minim urmatorii parametrii tehnoiogici:

NR.

CRT.

1
2
3

4

5
6

7

8
9
10
11
12
13_

PARAMETRU TEHNOLOGIC

Cantitate de odorizant orara
Cantitate de aaz vehiculata orara
Ratia de odorizare
Modul de lucru (automat pe baza
debitului furnizat de sistemul de
masurare sau manual pe baza uriui
debit orarprestabilit).
Valoarea debitului orar prestabilit
Stare avarie instalatie odorizare

Stare

alarma

alarmanivel10%
incarcare recipient de

lipsa tensiune electrica

alimentare

functionare Tn afara

parametrifor setati
Secunda
Minut
Ora
2L
Luna
An

REGISTRU FORMAT
FUNCTIE
CITIRE/

SCRIERE

TIP
REGISTRU

[R/W]

UNITATE DE
MASURA

Echipamentele vor transmlte cel putin starile de avarie si alarma prin protocol MODBUS RTU mentionate in

tabelul de mai sus.

Se va pune la dispozitie harta MODBUS, in format tiparit si electronic (tip CSV sau XLS). Interfetele de
comunicare si software-ul de configurare livrate odata cu echipamentele vor permite reprezentantilor TRANSGAZ:

i. sa parametrizeze orice port de comunicatie aflat in dotarea echipamentului livrat;

ii. sa faca adaugari si stergeri ulterioare a parametrilor din harta MODBUS,
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fara interventia Producaforul/Furnizorul. In acest sens, ca si parte a documentatiei sistemului, se va mainta o procedura in
care se vor mentiona toate instructiunile necesare.

Comunicatia MODBUS-RTU nu va inhiba posibilitatea de comunicare §i configurare locala si viceversa.

Procedura de descarcare locala a datelor din memoria centralei automate nu va Tntrerupe functionarea comunicatiei

MODBUS-RTU, desfasurandu-se in paralel cu aceasta. Sistemul trebuie sa permita functionarea simultana si fara vreo

influentare reciproca a comunicatiel MODBUS-RTU si a comunicatiei locale.

g. Sincronizare de (imp: echipamentele RTU (MASTER) instalate in cadrul proiectului SCADA Transgaz pot genera

telegrame MODBUS-RTU pentru sincronizarea de timp a echipamentelor SLAVE conectate la acesta. Aceasta

sincronizare se poate realiza doar Tn cazul Tn care echipamentul SLAVE va respecta formatul stampilei de timp, 7

registrii, obligatoriu in urmatoarea ordine: secunde, minute, era, zi, luna, an, zi a saptamanii (Duminica=0), fara

parola sau trigger bit. Se accepta si alte formate ale stampilei de (imp (ordinea sau numarul registrilor), dar este

obligatoriu ca sistemul.sa accepte telegrame de sincronizare de timp prin protocol MODBUS RTU, In acest sens,
ca si parte a documenta^iei sistemului, Producatorul/Furnizorul va Tnainta o procedura completa.

Producatorul/Furnizorul va mentiona comportamentul sistemului la primirea telegramei MODBUS de slncronizare

de timp si Tn cazul trecerii de la ora de vara la cea de iarna si viceversa. Producatorul/Furnizorul va mentiona

daca sistemul dispune de setari automate ale schimbarilor de ora (DST - Daylight Saving Time); se va mentiona
cum se comporta sistemul in cazul shcronizarii externe de ceas prin protocol MODBUS RTU cu optiunea DST

acfiva.

ANEXA 2 - Cerinte minime privind comunicatia IDA prin protocol MODBUS-RTU 3 din 3



 Anexa 10.9 
OBIECTIV PROIECTANT 

………………….. ………………….. 
 

FIŞA TEHNICĂ Nr.9  
 
Utilajul, echipamentul tehnologic: ÎMBINARE ELECTROIZOLANTĂ MONOBLOC 
Cantitate: …. buc. 
 

Nr. 
crt. 

Specificații tehnice  
 

Corespondența propunerii 
tehnice cu specificațiile 

tehnice  
 

Producător 

0 1 2 3 

1. Parametrii tehnici    

- Diametru nominal: Vezi fișă tehnică SRM 

- Clasa de presiune: Vezi fișă tehnică SRM 

- Materialul conductei: Vezi fișă tehnică SRM 

- Standard ţeavă: Vezi fișă tehnică SRM 

- Diametrul nominal al conductei: Vezi fișă tehnică SRM 

- Diametru exterior al ţevii: Vezi fișă tehnică SRM 

- Diametrul interior al ţevii: Vezi fișă tehnică SRM 

- Grosimea peretelui ţevii: Vezi fișă tehnică SRM 

- Temperatură ambiantă: Vezi fișă tehnică SRM 

- Temperatură gaz : Vezi fișă tehnică SRM 

- Presiune de proiectare conductă : Vezi fișă tehnică SRM 

- Acoperire exterioară: - Răşină epoxidică sau 
poliuretanică de grosime 
minimă 3 mm 

- Acoperire interioară: - Răşină epoxidică minim 
0,1 mm 

- Tensiune de testare cu 
defectoscopul a izolației 
exterioare: 

- 25 kV 

- Rezistența de izolație : - Peste 5MΩ la tensiunea 
de încercare de 1000 Vcc 

- Mod de instalare: - Suprateran 

2. 
 

Specificații  de performanță şi condiții privind siguranța în 
exploatare: 
Test hidrostatic:  
- 1,5 x presiunea nominală timp de 30 minute 
- Test la presiune hidrostatică ciclică test repetat la 20 minute 

  

3. Condiții privind conformitatea  cu standarde relevante: 
- DIN 2470 partea II sau ASME sect.VIII Div.1 

  

 - Pentru izolație exterioară :conform SR EN 21809-2, EN 
10289 

  

 - Pentru izolația interioară : conform SR EN  10301   

     4. Documentația care va însoți produsul  

Cartea tehnica a produsului   

- fişa tehnică   

- instrucțiuni de montaj    

- instrucțiuni de punere în funcțiune şi exploatare    

- Document de inspecție tip 3.2 conform SR EN 10204    

- Document de inspecție emise de producător și certificate de un 
organism abilitat, independent de producător, pentru: 

 Izolația exterioară; 
 Izolația interioară; 
 Rezistența electrică la 1000 Vcc; 
 Testul hidrostatic; 

  

- Buletine de analiză suduri.   

5. Marcare și identificare  



- Conform standard producător pe etichetă din marterial plastic 
fixată în izolația exterioară.  

- Marcajul va cuprinde minim: 
 Producătorul; 
 Codul produsului; 
 Data fabricației; 
 Marcaj CE; 

  

6. Condiții de livrare: 

- Furnizorul va asigura integritatea produselor livrate, până la locația 
de livrare.   

  

- Produsele vor fi ambalate individual, pentru a face faţă 
transportului, manipulării şi depozitării până la locația de montaj. 

- Îmbinările vor fi prevăzute la capete cu capace din plastic. 
- Ambalajele vor permite: recepția, depozitarea ulterioară în aer liber 

pentru o perioada de minim 18 luni.  

  

- Se vor prevedea etichete autocolante din material rezistent la apă, 
cu cod de bare tip 128 conform standard ISO/IEC 15417. Fiecare 
livrare va fi însoțită de fișa centralizatoare care va cuprinde codul 
de bare alocat îmbinării corelat cu date identificare: tip, diametru, 
clasa presiune, serie, data livrare de la producător, locație livrare. 
Aceste etichete vor fi poziționate astfel: pe partea laterală și 
superioară a ambalajului (2bucăți), pe părțile laterale ale îmbinării 
(2bucăți). 

  

- Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate 
materialele necesare protecției coletelor (paleţi de lemn, folii de 
protecție, etc.) vor rămâne în proprietatea achizitorului. 

  

- Locația și termenul de livrare: conform caiet de sarcini Produsele 
vor fi însoţite de instrucţiuni de manipulare, transport și depozitare. 

  

7. Condiții de garanție şi post garanție  

- producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a 
produsului timp de 36 luni de la data livrării și 24 luni de la 
PIF 

- produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor 
europene. 

  

8. Alte condiții:  

 - Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de 
documentație completă pentru selecție şi montaj în limba română. 

    Vor fi anexate: 
 instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, 

cataloage); 
 instrucțiuni de exploatare; 
 buletine de încercări, verificări, probe; 
 declarație de conformitate; 

  

 

PRECIZĂRI: 
1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1.  
2. Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului. 
3. Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii  
4. Se va considera ediția în vigoare a normativelor la care se face referire. 
5. Materialele din oferta tehnică în altă limba decât limba română vor fi însoțite de traducerea în limba 

română.  
      Aceste traduceri vor fi însușite de către ofertant. 
6. Toate documentele care se vor prezenta la ofertare trebuie să fie complete. 
7. Se acceptă standarde de produse şi/sau fabricaţie europene sau internaţionale echivalente. 
 



 Anexa 10.10 
 
 

 

OBIECTIV PROIECTANT 
………………….. ………………….. 

 
 
 
FIŞA TEHNICĂ Nr.10  

 
Utilajul, echipamentul tehnologic: ECLATOR MONTAT LA ÎMBINĂRI ELECTROIZOLANTE - MONTAJ AERIAN 
Cantitate: …… buc. 
 

Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

Corespondența propunerii 
tehnice cu specificațiile 

tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

 
Producător 

0 1 2 3 

1. Parametrii tehnici și funcționali: 
- Tensiune reziduală la curent de impuls de trăsnet: 2,5kV; 
- Curent nominal de descărcare 8/20µs:100kA; 
- Curent de impuls de trăsnet 10/350µs: 100kA; 
- Temperatură de lucru: –25 ÷ +50°C; 
- Lungime cabluri conectare: max. 0,4m; 
- Tensiune minimă de descărcare: 0,3kV. 

  

2. Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: 
- Material de protecție metalic; 
- Se montează în priza de potențial conform desene proiect; 
- Grad de protecție: IP65; 
- Certificare pentru mediu cu pericol de explozie: grupa II zona II; 
- Temperatura maximă de suprafață corespunzătoare clasei T4. 

3. Condiții privind conformitatea cu standarde relevante: 
- SR EN 60079-14, EN 50164-3, DIN IEC60068-1. 

  

4. Condiții de garanție și postgaranție: 
- producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului 

timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la 
data livrării; 

- produsul va corespunde normelor tehnice și standardelor 
europene. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație 
completă pentru selecție și montaj în limba română. 
Vor fi anexate: 

- instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, cataloage); 
- instrucțiuni de exploatare; 
- buletine de încercări, verificări, probe; 
- declarație de conformitate. 

  

 
 

PRECIZĂRI: 
1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1.  
2. Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului. 
3. Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii  
4. Se va considera ediția în vigoare a normativelor la care se face referire. 
5. Materialele din oferta tehnică în altă limba decât limba română vor fi însoțite de traducerea în limba 

română.  
      Aceste traduceri vor fi însușite de către ofertant. 
6. Toate documentele care se vor prezenta la ofertare trebuie să fie complete. 
7. Se acceptă standarde de produse şi/sau fabricaţie europene sau internaţionale echivalente. 



 Anexa 10.11 
  

OBIECTIV PROIECTANT 
………………….. ………………….. 

 
FIŞA TEHNICĂ Nr.11  

                  
Utilajul, echipamentul tehnologic: FIŞA TEHNICĂ ROBINET DE INCENDIU, CU SFERĂ, MONTAJ SUPRATERAN, 
ACŢIONARE ELECTRICĂ. 
Cantitate:……buc. 

 

Tabel 1 

Nr. 
crt. 

Clasa de 
presiune 

Diametrul 
nominal al 
robinetului 

Diametrul 
nominal al ţevii 

Diametrul 
exterior al ţevii 

(mm) 

Grosimea de 
perete a ţevii 

(mm) 

Codul 
robinetului 

Cantitatea 
(buc) 

        

Total  

 

Nr. 
crt. 

 
Specificații tehnice  

 

Corespondența propunerii 
tehnice cu specificațiile 

tehnice  
Producător 

0 1 2 3 

1. Parametrii tehnici şi funcţionali: 

 - Fluidul de lucru: gaz natural conform SR 3317:2003 densitatea () - 
0,717 Kg / Nm3 

  

- Clasa de presiune/Presiunea nominală: Conform Tabel 1   

- Diametru nominal: Conform Tabel 1   

- Temperatura mediului ambiant: -29°  + 55°C   

- Temperatura gazului: max +500C   

- Godevilabil: Nu   

- Amplasare instalaţii tehnologice: exterioare   

- Montaj: suprateran, orizontal   

- Robinetele  se vor monta în staţii de reglare şi măsură proiectate şi 
exploatate conform SR EN 12186+A1:2006 “Sisteme de alimentare cu 
gaz. Stații de reglare a presiunii gazelor pentru transport si distribuție”. 

  

2. Parametrii constructivi robinet: 

 - Conectare la instalaţia tehnologica: flanşe cu gât conform ASME B 16.5 
respectiv ASME 16.47 Seria B funcţie de diametrul robinetului (robinetul 
se va livra cu contraflanşe, organe de ansamblare, garnituri). 

  

- materialul conductei pe care se montează: conf. SR EN ISO 3183/2013    

- Tratament  specific organe de ansamblare: zincare la cald   

- Tip garnituri pentru flanșe: spirometalice cu umplutură de carbon 
conform conform ASME B 16.20 respectiv ASME 16.47 Seria B. 

  

- dimensiuni constructive: conform SR ISO 14313 (API 6D)   

- tip robinet: cu sferă “full bore” montaj trunnion conform SR EN 1983   

- tip DIB-1 conform API6D (SR ISO 14313) (la robinetele Dn≥150)   

- tip etanşare: Metat/Metal   

- material etanşare soft: PTFE / VITON.   



- tip scaun de etanşare: DPE (Duble Piston Efect / Scaune bidirecţionale 
la robinetele Dn≥150) 

  

- corpul robinetului: oţel carbon sau oțel aliat, construcţie demontabilă in 
trei părti conform SR EN 1983 

  

- materialul tijei: oţel aliat   

- material scaune de etanşare: oţel carbon cu acoperire metalică de înaltă 
rezistenţă cu carbură de tungsten (WC) 

  

- materialul sferei:  oţel carbon cu acoperire metalică de înaltă rezistenţă 
cu carbură de tungsten (WC) 

  

- tip sferă conform SR EN 1983: bilă masivă (solid ball) dintr-o singură 
bucată 

  

- Protectie anticorozivă: vopsire, culoare: RAL 7044.   

- Deschidere la Δp maxim   

3. Dotări minime robinet:  

- Proiectare anti-ejectare ax antrenare (Blow out  proof stem) conform SR 
EN 736-3 

  

- Proiectare anti-statică conform SR EN 736-3, SR EN 1983   

- Proiectare fire safe conform ISO-10497   

- Etanşare ax antrenare schimbabilă sub presiune   

- Racord auxiliar de golire conform SR EN 1983  (la robinetele Dn≥150)   

- Sistem de injecţie pastă de etanşare la obturator şi ax de acţionare 
complet echipat (la robinetele Dn≥150) 

  

- Talpă de sprijin pentru montaj (la robinetele Dn≥150)   

4. Acţionare: 

 - Conform ISO 12490   

4.1. Caracteristici tehnice 

 - Tip acționare: Servomotor electric, cu panou local de comandă şi 
semnalizare integrate pe acţionarea electrică. 

  

- Reductor.   

- Montaj pe robinet tip: Sfert de tură.   

- Funcţionare: Închis-Deschis.   

- Sistem unităţi de măsură: Metric.    

- Montaj: Suprateran, orizontal.   

- Tip de protecţie la explozie conf. ATEX100a: II3G EEx de IIC T4.   

- Grad de protecţie mecanică a acţionarii: IP67.   

- Tensiune de alimentare: 230V/50Hz    

- Funcţionare la variaţii ale tensiunii de alimentare: “+ - 10%”   

- Funcţionare la variaţii ale variaţii ale frecventei: “+ - 5%”   

- Soluții tehnice care să permită închidere de urgență (ESD): Da   

- Comanda acționare ESD primită de la: PLC   

- Timp Inchidere ESD: 2 secunde/inch.   

- Comandă: 24Vc.c.   

- Intrari digitale pentru comenzile ÎNCHIS, DESCHIS, ESD   

- Închidere de urgență nu va fi declanșată de lipsa tensiunii.   

- Poziție robinet la declanșarea închidere de urgență: Închis   

- Manevrare de siguranţă (rezervă): Posibilitate de acţionare manuală.   

- Acţionare manuală: Cu conectare prin intermediul unui mecanism care 
să asigure decuplare automată a motorului electric. 

  



- Presetupe pentru cablu: Φ 7…11mm – 2 buc;  
Φ 13…17mm – 2 buc;   

  

- Tip serviciu motor: S2-15min (pentru robinete on/off, pentru funcţionare 
de scurtă durată). 

  

- Clasa de izolaţie motor: F.     

- Sistem de încălzire acționare electrică: Implicită, fără cabluri separate de 
alimentare a încălzirii (alimentarea sistemului de  încălzire se va face  
din cablurile de alimentare cu energie electrică de forță ale acționării). 

  

- Protecţii motor: 

 Protecţia motorului în cazul blocării robinetului, 

 Protecţia motorului la lipsa unuia sau a mai multor faze de 
alimentare cu energie electrica, 

 Protecţia termică a motorului, 

 Protecţie anticondens. 

  

- Setări (limite de capăt de cursă, cuplu): Non-intruzive.   

- Indicarea locală a funcţionarii servomotorului.   

- Protecţie la coroziune: Vopsire în câmp electrostatic.   

- Culoare: RAL 7044.   

- Selector pentru alegere comandă manuală şi electrică locală sau la 
distanță. 

  

- Indicator mecanic al poziției obturatorului.   

- Blocare acces local (selector) pentru a asigura menţinerea setărilor 
configurate. 

  

- Afişaj local digital.   

- Acţionarea să permită poziţionarea panoului de comanda din 90 in 90 
grade pentru a asigura accesibilitatea. 

  

- Menţinerea valorilor setate în lipsa alimentarii electrice, memorie 
nevolatilă. 

  

- Operare la distanță (închidere/deschidere, indicare poziție, alarme, etc.),   

- Protocolul de comunicație de tip industrial, deschis, cu posibilitate de 
upgrade.  

  

- Arhitectură comunicare master/slave.   

- Produsul se va livra cu harta protocolului de comunicare 
înregistrată/instalată de către producătorul acționării 

  

- Se va pune la dispoziție harta protocolului de comunicare în format 
tipărit și electronic. 

  

- Meniu panou de comandă implementat pe acţionarea electrică: În limba 
engleză şi română. 

  

- Date ce vor fi memorate în acționare: minim 1000 de evenimente / 
parametri (logguri) 

  

- Capacitate de autodiagnosticare şi alarmare.   

- Posibilitate de închidere/deschidere procentuală.   

- Interfaţa locală de operare trebuie să permită: 

 controlul acţionarii, 

 configurarea acţionarii, 

 vizualizarea parametrilor acţionarii, 

 vizualizare alarme. 

  

- Semnalizare prin leduri de culori distincte: Apariţie eroare, atingerea 
capătului de cursa. 

  

4.2. Cerinţe acționare  – documente doveditoare anexate la oferta tehnică,  marcaj corespunzător  la predarea produsului. 

 - Conformitate cu directiva ATEX 94/9 EC (protecție antiexplozivă): II 3G 
EEx de IIC T4.  

  



- Protecție mecanică (SR EN 60529): IP67   

- Siguranţa în funcţionare conf. 72/23/EEC completata cu 93/68/EEC 
conform EN 60204-1 1993 sau echivalent. 

  

- Compatibilitate electromagnetica conf. 89/336/EEC completata cu 
92/31/EEC sau echivalent. 

  

- Test nivel de vibraţii pentru acţionare conf. EN 60068 sau echiv.   

- Teste de zgomot al acţionarii conform EN 21680 (grad A) sau echivalent.   

5. Teste şi certificări puse la dispoziția beneficiarului:  

 - Pentru robinet: Condiţii generale conform  API6D    

- Pentru robinet: Încercări suplimentare conform API6D (SR ISO 14313):  

 etanşeitate cu gaze la presiune joasă (H3), 

 etanşeitate cu gaze la presiune înaltă (H4),  

 încercare antistatică (H5) 

 momentului maxim de acționare (H6). Presiunea corespunzătoare 
clasei de presiune a robinetelor din tabel 1. 

 încercarea cavităţii la suprapresiune – DIB-1 (H10).– functie de tipul 
robinetului. 

 încercarea DIB (H12) – functie de tipul robinetului. 

  

- Analiza îmbinărilor sudate cu radiații penetrante 100%.   

- Test de capăt de cursă (0% închis, 100% deschis) cu acţionarea 
montată. 

  

- Se vor avea în vedere cerințe prevăzute la punctul 4.2.    

- Teste FAT (Factory Acceptance Test)   

6. Documentaţia care va fi prezentată la ofertare: 

 - Pentru producătorul robinetului: Certificatul de conformitate cu ISO 
14313 (API 6D). 

  

- Pentru tipul de robinet din ofertă: Certificat şi raport de încercare la foc 
(“fire safe”) conform ISO 10497 (API 607, API 6FA).  

  

- Pentru tipul de robinet din ofertă: Rapoarte de comportare în exploatare 
de la beneficiar în calitate de utilizator final strict pentru tipul de produsul 
ofertat, cu diametrul similar. 

  

- Pentru tipul de acționare din ofertă: Certificare ATEX 94/9 EC    

- Pentru tipul de acționare din ofertă: Certificare  protecție mecanică (SR 
EN 60529). 

  

- Pentru tipul de robinet/acționare din ofertă: Declarație de conformitate 
CE. 

  

- Pentru producătorul robinetului/acționării din ofertă: Certificat ISO 9001.   

- Caracteristicile tehnice ale produselor oferite vor fi identificate şi 
evidenţiate, în cataloage sau specificaţii tehnice de producător, strict 
pentru produsul ofertat, aceste vor fi parte integrantă din oferta tehnică. 
Cataloage si specificaţii tehnice vor fi asumate de către ofertantul 
echipamentului. 

  

7. Documentaţie care va însoţi produsul: 

 - Pentru robinet: Condiţii generale conform  API6D (SR ISO 14313)    

 Cartea tehnica a produsului: 

http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nema.org%2FStandards%2FComplimentaryDocuments%2FANSI-IEC-60529.pdf&ei=9YuJVNuAAo7naLyWgqAJ&usg=AFQjCNExd5mlJx5zxJ9jgEy-V12fp_deDA&bvm=bv.81456516,d.bGQ
http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nema.org%2FStandards%2FComplimentaryDocuments%2FANSI-IEC-60529.pdf&ei=9YuJVNuAAo7naLyWgqAJ&usg=AFQjCNExd5mlJx5zxJ9jgEy-V12fp_deDA&bvm=bv.81456516,d.bGQ


 - Fişa Tehnică (robinet/acţionare):   

 Coeficient de debit Kv (Cv),  

 Forţa sau momentul maxim de acţionare pentru robinetul în stare 
nouă,  

 Forţa sau momentul maxim admisibil la tija robinetului,  

 Momentul maxim admisibil de intrare la reductor (unde este cazul).  

  

- instrucţiuni de montaj în instalaţie (robinet/acţionare).   

- instrucţiuni de punere în funcţiune şi exploatare (robinet/acţionare).   

- instrucţiuni de scoatere din funcţiune (robinet/acţionare).   

- Instrucţiuni/manuale de operare si întreţinere (robinet/acţionare): 

 operare, verificare etanşeităţi, 

 ungere, drenare, gresare, 

 cauze defecte, remedieri, verificări, 

 lista piese de schimb de mare uzură. 

  

- Listă de componente si desene de ansamblu/subansamblu (secţiuni, 
detalii) (robinet/acţionare). 

  

- Schemele de interconectare a acţionarii (functie de tipul robinetului).   

- Certificat de conformitate cu SR ISO 14313 (robinet).   

- Certificat de management al calității existent (robinet).   

- Certificat şi rapoart de încercare la foc (“fire safe”) pentru tipul de robinet 
livrat. 

  

- Documente de trasabilitate pentru componente.   

- Document de inspecție tip 3.1 conform SR EN 10204 pentru materiale 
componente (corp robinet, obturator robinet, ax antrenare robinet, 
flanșe, organe de ansamblare). 

  

- Document de inspecție emise de producător și certificate de un 
organism abilitat, independent de producător, pentru incercarile: 

 etanşeitate cu gaze la presiune joasă (H3), 

 etanşeitate cu gaze la presiune înaltă (H4),  

 încercare antistatică (H5) 

 momentului maxim de acționare (H6). Presiunea corespunzătoare 
clasei de presiune a robinetelor din tabel 1. 

 încercarea cavităţii la suprapresiune – DIB-1 (H10).– functie de tipul 
robinetului. 

 încercarea DIB (H12) – functie de tipul robinetului. 

  

- Certificare acoperire sferă.   

- Certificare acoperire scaune de etanșare.   

- Certificare/Teste protecţii anticorozive (robinet).   

- Buletine de analiză suduri.   

8. Marcare si identificare: 

 - Confom SR ISO 14313 (API 6D).  
- Marcaje corespunzătoare punctului 4.2. ”Norme și aprobări solicitate 

pentru acționare”. 

  

9. Condiții de livrare: 

 - Furnizorul robinetului va dimensiona şi va livra inclusiv acţionarea.    

- Robinetul se va livra complet echipat, cu acționarea montată, cu 
contraflanșe, organe de ansamblare și garnituri. 

  

- Prezoanele se vor livra cu protectie de capete   



- Furnizorul va asigura integritatea produselor livrate, până la locația de 
livrare. 

  

10. Condiții de garanție şi postgaranție:  

 - producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului 
timp de 36 luni de la data livrării și 24 luni de la PIF 

- produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor europene. 

  

11. Alte condiții:  

 Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație 
completă pentru selecție şi montaj în limba română. 
Vor fi anexate: 
- schemele electrice de realizare și specificații tehnice; 
- instrucțiuni de montaj (scheme de conectare); 
- instrucțiuni de mentenață și exploatare; 
- buletine de încercări, verificări, probe; 

- declarație de conformitate; 

  

 
 
 

PRECIZĂRI: 
1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1.  
2. Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului. 
3. Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii  
4. Se va considera ediția în vigoare a normativelor la care se face referire. 
5. Materialele din oferta tehnică în altă limba decât limba română vor fi însoțite de traducerea în limba 

română.  
      Aceste traduceri vor fi însușite de către ofertant. 
6. Toate documentele care se vor prezenta la ofertare trebuie să fie complete. 
7. Se acceptă standarde de produse şi/sau fabricaţie europene sau internaţionale echivalente. 

 
 



 Anexa 10.12 
OBIECTIV PROIECTANT 

………………….. ………………….. 
 
 
 
 
 
 

FIŞA TEHNICĂ Nr.12  
                  
Utilajul, echipamentul tehnologic:  ROBINET CU SFERĂ, CORP DEMONTABIL, MONTAJ SUPRATERAN, ACŢIONARE 
ELECTRICĂ 
Cantitate:…..buc. 
 
Necesar: Conform tabel 1 

Tabel 1 

Nr. 
crt. 

Clasa de 
presiune 

Diametrul 
nominal al 
robinetului 

Diametrul 
nominal al ţevii 

Diametrul 
exterior al ţevii 

(mm) 

Grosimea de 
perete a ţevii 

(mm) 

Codul 
robinetului 

Cantitatea 
(buc) 

        

Total  

 

Nr. 
crt. 

 
Specificații tehnice  

 

Corespondența propunerii 
tehnice cu specificațiile 

tehnice  
Producător 

0 1 2 3 

1. Parametrii tehnici şi funcţionali: 

 - Fluidul de lucru: gaz natural conform SR 3317:2003 densitatea () - 
0,717 Kg / Nm3 

  

- Clasa de presiune/Presiunea nominală: Conform Tabel 1   

- Diametru nominal: Conform Tabel 1   

- Temperatura mediului ambiant: -29°  + 55°C   

- Temperatura gazului: max +500C   

- Godevilabil: Nu   

- Amplasare instalaţii tehnologice: exterioare   

- Montaj: suprateran, orizontal   

- Robinetele  se vor monta în staţii de reglare şi măsură proiectate şi 
exploatate conform SR EN 12186+A1:2006 “Sisteme de alimentare cu 
gaz. Stații de reglare a presiunii gazelor pentru transport si distribuție”. 

  

2. Parametrii constructivi robinet: 

 - Conectare la instalaţia tehnologica: flanşe cu gât conform ASME B 16.5 
respectiv ASME 16.47 Seria B funcţie de diametrul robinetului (robinetul 
se va livra cu contraflanşe, organe de ansamblare, garnituri). 

  

- materialul conductei pe care se montează: conf. SR EN ISO 3183/2013    

- Tratament  specific organe de ansamblare: zincare la cald   

- Tip garnituri pentru flanșe: spirometalice cu umplutură de carbon 
conform conform ASME B 16.20 respectiv ASME 16.47 Seria B. 

  

- dimensiuni constructive: conform SR ISO 14313 (API 6D)   

- tip robinet: cu sferă “full bore” montaj trunnion conform SR EN 1983   

- tip DIB-1 conform API6D (SR ISO 14313) (la robinetele Dn≥150)   

- tip etanşare: PMSS (Primary Metal Secondary Soft) presupune etanşare   



cu garnitură (Soft) montată pe scaun de etanșare prelucrat astfel încât în 
lipsa etanșării soft să mențină funcționalitatea robinetului prin intermediul 
etanșării metal/metal 

- material etanşare soft: PTFE / VITON.   

- tip scaun de etanşare: DPE (Duble Piston Efect / Scaune bidirecţionale 
la robinetele Dn≥150) 

  

- corpul robinetului: oţel carbon sau oțel aliat, construcţie demontabilă in 
trei părti conform SR EN 1983 

  

- materialul tijei: oţel aliat   

- material scaune de etanşare: oţel carbon cu acoperire metalică de înaltă 
rezistenţă cu carbură de tungsten (WC) 

  

- materialul sferei:  oţel carbon cu acoperire metalică de înaltă rezistenţă 
cu carbură de tungsten (WC) 

  

- tip sferă conform SR EN 1983: bilă masivă (solid ball) dintr-o singură 
bucată 

  

- Protectie anticorozivă: vopsire, culoare: RAL 7044.   

- Deschidere la Δp maxim   

3. Dotări minime robinet:  

- Proiectare anti-ejectare ax antrenare (Blow out  proof stem) conform SR 
EN 736-3 

  

- Proiectare anti-statică conform SR EN 736-3, SR EN 1983   

- Proiectare fire safe conform ISO-10497   

- Etanşare ax antrenare schimbabilă sub presiune   

- Racord auxiliar de golire conform SR EN 1983  (la robinetele Dn≥150)   

- Sistem de injecţie pastă de etanşare la obturator şi ax de acţionare 
complet echipat (la robinetele Dn≥150) 

  

- Talpă de sprijin pentru montaj (la robinetele Dn≥150)   

4. Acţionare: 

 - Conform ISO 12490   

4.1. Caracteristici tehnice 

 - Tip acționare: Servomotor electric, cu panou local de comandă şi 
semnalizare integrate pe acţionarea electrică. 

  

- Reductor.   

- Montaj pe robinet tip: Sfert de tură.   

- Funcţionare: Închis-Deschis.   

- Sistem unităţi de măsură: Metric.    

- Montaj: Suprateran, orizontal.   

- Tip de protecţie la explozie conf. ATEX100a: II3G EEx de IIC T4.   

- Grad de protecţie mecanică a acţionarii: IP67.   

- Tensiune de alimentare: 3x400V/50Hz.   

- Funcţionare la variaţii ale tensiunii de alimentare: “+ - 10%”   

- Funcţionare la variaţii ale variaţii ale frecventei: “+ - 5%”   

- Dispozitiv corectarea automată a fazei.   

- Manevrare de siguranţă (rezervă): Posibilitate de acţionare manuală.   

- Acţionare manuală: Cu conectare prin intermediul unui mecanism care 
să asigure decuplare automată a motorului electric. 

  

- Presetupe pentru cablu: Φ 7…11mm – 2 buc;  
Φ 13…17mm – 2 buc;   

  

- Timp de închidere/deschidere: Cel mult 120 secunde.   

- Tip serviciu motor: S2-15min (pentru robinete on/off, pentru funcţionare 
de scurtă durată). 

  

- Clasa de izolaţie motor: F.     



- Sistem de încălzire acționare electrică: Implicită, fără cabluri separate de 
alimentare a încălzirii (alimentarea sistemului de  încălzire se va face  
din cablurile de alimentare cu energie electrică de forță ale acționării). 

  

- Protecţii motor: 

 Protecţia motorului în cazul blocării robinetului, 

 Protecţia motorului la lipsa unuia sau a mai multor faze de 
alimentare cu energie electrica, 

 Protecţia termică a motorului, 

 Protecţie anticondens. 

  

- Setări (limite de capăt de cursă, cuplu): Non-intruzive.   

- Indicarea locală a funcţionarii servomotorului.   

- Protecţie la coroziune: Vopsire în câmp electrostatic.   

- Culoare: RAL 7044.   

- Selector pentru alegere comandă manuală şi electrică locală sau la 
distanță. 

  

- Indicator mecanic al poziției obturatorului.   

- Blocare acces local (selector) pentru a asigura menţinerea setărilor 
configurate. 

  

- Afişaj local digital.   

- Acţionarea să permită poziţionarea panoului de comanda din 90 in 90 
grade pentru a asigura accesibilitatea. 

  

- Menţinerea valorilor setate în lipsa alimentarii electrice, memorie 
nevolatilă. 

  

- Operare la distanță (închidere/deschidere, indicare poziție, alarme, etc.),   

- Protocolul de comunicație de tip industrial, deschis, cu posibilitate de 
upgrade.  

  

- Arhitectură comunicare master/slave.   

- Produsul se va livra cu harta protocolului de comunicare 
înregistrată/instalată de către producătorul acționării 

  

- Se va pune la dispoziție harta protocolului de comunicare în format 
tipărit și electronic. 

  

- Indicarea poziției selectorului (locală/la distanță) – prin protocol de 
comunicație și semnale electrice digitale. 

  

- Meniu panou de comandă implementat pe acţionarea electrică: În limba 
engleză şi română. 

  

- Date ce vor fi memorate în acționare: minim 1000 de evenimente / 
parametri (logguri) 

  

- Capacitate de autodiagnosticare şi alarmare.   

- Posibilitate de închidere/deschidere procentuală.   

- Interfaţa locală de operare trebuie să permită: 

 controlul acţionarii, 

 configurarea acţionarii, 

 vizualizarea parametrilor acţionarii, 

 vizualizare alarme. 

  

- Semnalizare prin leduri de culori distincte: Apariţie eroare, atingerea 
capătului de cursa. 

  

4.2. Cerinţe acționare  – documente doveditoare anexate la oferta tehnică,  marcaj corespunzător  la predarea produsului. 

 - Conformitate cu directiva ATEX 94/9 EC (protecție antiexplozivă): II 3G 
EEx de IIC T4.  

  

- Protecție mecanică (SR EN 60529): IP67   

- Siguranţa în funcţionare conf. 72/23/EEC completata cu 93/68/EEC 
conform EN 60204-1 1993 sau echivalent. 

  

- Compatibilitate electromagnetica conf. 89/336/EEC completata cu 
92/31/EEC sau echivalent. 

  

- Test nivel de vibraţii pentru acţionare conf. EN 60068 sau echiv.   



- Teste de zgomot al acţionarii conform EN 21680 (grad A) sau echivalent.   

5. Teste şi certificări puse la dispoziția beneficiarului:  

 - Pentru robinet: Condiţii generale conform  API6D    

- Pentru robinet: Încercări suplimentare conform API6D (SR ISO 14313):  

 etanşeitate cu gaze la presiune joasă (H3), 

 etanşeitate cu gaze la presiune înaltă (H4),  

 încercare antistatică (H5) 

 momentului maxim de acționare (H6). Presiunea corespunzătoare 
clasei de presiune a robinetelor din tabel 1. 

 încercarea cavităţii la suprapresiune – DIB-1 (H10).– functie de tipul 
robinetului. 

 încercarea DIB (H12) – functie de tipul robinetului. 

  

- Analiza îmbinărilor sudate cu radiații penetrante 100%.   

- Test de capăt de cursă (0% închis, 100% deschis) cu acţionarea 
montată. 

  

- Se vor avea în vedere cerințe prevăzute la punctul 4.2.    

- Teste FAT (Factory Acceptance Test)   

6. Documentaţia care va fi prezentată la ofertare: 

 - Pentru producătorul robinetului: Certificatul de conformitate cu ISO 
14313 (API 6D). 

  

- Pentru tipul de robinet din ofertă: Certificat şi raport de încercare la foc 
(“fire safe”) conform ISO 10497 (API 607, API 6FA).  

  

- Pentru tipul de robinet din ofertă: Rapoarte de comportare în exploatare 
de la beneficiar în calitate de utilizator final strict pentru tipul de produsul 
ofertat, cu diametrul similar. 

  

- Pentru tipul de acționare din ofertă: Certificare ATEX 94/9 EC    

- Pentru tipul de acționare din ofertă: Certificare  protecție mecanică (SR 
EN 60529). 

  

- Pentru tipul de robinet/acționare din ofertă: Declarație de conformitate 
CE. 

  

- Pentru producătorul robinetului/acționării din ofertă: Certificat ISO 9001.   

- Caracteristicile tehnice ale produselor oferite vor fi identificate şi 
evidenţiate, în cataloage sau specificaţii tehnice de producător, strict 
pentru produsul ofertat, aceste vor fi parte integrantă din oferta tehnică. 
Cataloage si specificaţii tehnice vor fi asumate de către ofertantul 
echipamentului. 

  

7. Documentaţie care va însoţi produsul: 

 - Pentru robinet: Condiţii generale conform  API6D (SR ISO 14313)    

 Cartea tehnica a produsului: 

 - Fişa Tehnică (robinet/acţionare):   

 Coeficient de debit Kv (Cv),  

 Forţa sau momentul maxim de acţionare pentru robinetul în stare 
nouă,  

 Forţa sau momentul maxim admisibil la tija robinetului,  

 Momentul maxim admisibil de intrare la reductor (unde este cazul).  

  

- instrucţiuni de montaj în instalaţie (robinet/acţionare).   

http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nema.org%2FStandards%2FComplimentaryDocuments%2FANSI-IEC-60529.pdf&ei=9YuJVNuAAo7naLyWgqAJ&usg=AFQjCNExd5mlJx5zxJ9jgEy-V12fp_deDA&bvm=bv.81456516,d.bGQ
http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nema.org%2FStandards%2FComplimentaryDocuments%2FANSI-IEC-60529.pdf&ei=9YuJVNuAAo7naLyWgqAJ&usg=AFQjCNExd5mlJx5zxJ9jgEy-V12fp_deDA&bvm=bv.81456516,d.bGQ


- instrucţiuni de punere în funcţiune şi exploatare (robinet/acţionare).   

- instrucţiuni de scoatere din funcţiune (robinet/acţionare).   

- Instrucţiuni/manuale de operare si întreţinere (robinet/acţionare): 

 operare, verificare etanşeităţi, 

 ungere, drenare, gresare, 

 cauze defecte, remedieri, verificări, 

 lista piese de schimb de mare uzură. 

  

- Listă de componente si desene de ansamblu/subansamblu (secţiuni, 
detalii) (robinet/acţionare). 

  

- Schemele de interconectare a acţionarii (functie de tipul robinetului).   

- Certificat de conformitate cu SR ISO 14313 (robinet).   

- Certificat de management al calității existent (robinet).   

- Certificat şi rapoart de încercare la foc (“fire safe”) pentru tipul de robinet 
livrat. 

  

- Documente de trasabilitate pentru componente.   

- Document de inspecție tip 3.1 conform SR EN 10204 pentru materiale 
componente (corp robinet, obturator robinet, ax antrenare robinet, 
flanșe, organe de ansamblare). 

  

- Document de inspecție emise de producător și certificate de un 
organism abilitat, independent de producător, pentru incercarile: 

 etanşeitate cu gaze la presiune joasă (H3), 

 etanşeitate cu gaze la presiune înaltă (H4),  

 încercare antistatică (H5) 

 momentului maxim de acționare (H6). Presiunea corespunzătoare 
clasei de presiune a robinetelor din tabel 1. 

 încercarea cavităţii la suprapresiune – DIB-1 (H10).– functie de tipul 
robinetului. 

 încercarea DIB (H12) – functie de tipul robinetului. 

  

- Certificare acoperire sferă.   

- Certificare acoperire scaune de etanșare.   

- Certificare/Teste protecţii anticorozive (robinet).   

- Buletine de analiză suduri.   

8. Marcare si identificare: 

 - Confom SR ISO 14313 (API 6D).  
- Marcaje corespunzătoare punctului 4.2. ”Norme și aprobări solicitate 

pentru acționare”. 

  

9. Condiții de livrare: 

 - Furnizorul robinetului va dimensiona şi va livra inclusiv acţionarea.    

- Robinetul se va livra complet echipat, cu acționarea montată, cu 
contraflanșe, organe de ansamblare și garnituri. 

  

- Prezoanele se vor livra cu protectie de capete   

- Furnizorul va asigura integritatea produselor livrate, până la locația de 
livrare. 

  

10. Condiții de garanție şi postgaranție:  

 - producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a 
produsului timp de 36 luni de la data livrării și 24 luni de la PIF 

- produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor 
europene. 

  

11. Alte condiții:  

 Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație 
completă pentru selecție şi montaj în limba română. 
Vor fi anexate: 

- schemele electrice de realizare și specificații tehnice; 

  



- instrucțiuni de montaj (scheme de conectare); 
- instrucțiuni de mentenață și exploatare; 
- buletine de încercări, verificări, probe; 

- declarație de conformitate; 

 

PRECIZĂRI: 
1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1.  
2. Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului. 
3. Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii  
4. Se va considera ediția în vigoare a normativelor la care se face referire. 
5. Materialele din oferta tehnică în altă limba decât limba română vor fi însoțite de traducerea în limba 

română.  
      Aceste traduceri vor fi însușite de către ofertant. 
6. Toate documentele care se vor prezenta la ofertare trebuie să fie complete. 
7. Se acceptă standarde de produse şi/sau fabricaţie europene sau internaţionale echivalente. 

 



                  

 Anexa 10.13 
OBIECTIV PROIECTANT 

………………….. ………………….. 
 
                FIŞA TEHNICĂ Nr.13  
          
                  
Utilaj, echipament tehnologic:  ROBINET CU SFERĂ, CORP DEMONTABIL, MONTAJ SUPRATERAN, 
ACŢIONARE MANUALĂ CU INDICARE LOCALĂ A POZIȚIEI (DE TIP RAMM) 
Cantitate:……buc. 
Necesar: Conform tabel 1 

Tabel 1 

Nr. 

crt. 

Clasa de 

presiune 

Diametrul 

nominal al 

robinetului 

Diametrul 

nominal al ţevii 

Diametrul 

exterior al ţevii 

(mm) 

Grosimea de 

perete a ţevii 

(mm) 

Codul 

robinetului 

Cantitatea 

(buc) 

        

Total  

 

Nr. 

crt. 

 

Specificații tehnice  

 

Corespondența propunerii 

tehnice cu specificațiile 

tehnice  

Producător 

0 1 2 3 

1. Parametrii tehnici şi funcţionali: 

 - Fluidul de lucru: gaz natural conform SR 3317:2003 densitatea () - 

0,717 Kg / Nm3 

  

- Clasa de presiune/Presiunea nominală: Conform Tabel 1   

- Diametru nominal: Conform Tabel 1   

- Temperatura mediului ambiant: -29°  + 55°C   

- Temperatura gazului: max +500C   

- Godevilabil: Nu   

- Amplasare instalaţii tehnologice: exterioare   

- Montaj: suprateran, orizontal   

- Robinetele  se vor monta în staţii de reglare şi măsură proiectate şi 

exploatate conform SR EN 12186+A1:2006 “Sisteme de alimentare cu 

gaz. Stații de reglare a presiunii gazelor pentru transport si distribuție”. 

  

2. Parametrii constructivi robinet: 



 - Conectare la instalaţia tehnologica: flanşe cu gât conform ASME B 16.5 

respectiv ASME 16.47 Seria B funcţie de diametrul robinetului (robinetul 

se va livra cu contraflanşe, organe de ansamblare, garnituri). 

  

- materialul conductei pe care se montează: conf. SR EN ISO 3183/2013    

- Tratament  specific organe de ansamblare: zincare la cald   

- Tip garnituri pentru flanșe: spirometalice cu umplutură de carbon 

conform conform ASME B 16.20 respectiv ASME 16.47 Seria B. 

  

- dimensiuni constructive: conform SR ISO 14313 (API 6D)   

- tip robinet: cu sferă “full bore” montaj trunnion conform SR EN 1983   

- tip DIB-1 conform API6D (SR ISO 14313) (la robinetele Dn≥150)   

- tip etanşare: PMSS (Primary Metal Secondary Soft) presupune etanşare 

cu garnitură (Soft) montată pe scaun de etanșare prelucrat astfel încât în 

lipsa etanșării soft să mențină funcționalitatea robinetului prin intermediul 

etanșării metal/metal 

  

- material etanşare soft: PTFE / VITON.   

- tip scaun de etanşare: DPE (Duble Piston Efect / Scaune bidirecţionale 

la robinetele Dn≥150) 

  

- corpul robinetului: oţel carbon sau oțel aliat, construcţie demontabilă in 

trei părti conform SR EN 1983 

  

- materialul tijei: oţel aliat   

- material scaune de etanşare: oţel carbon cu acoperire metalică de înaltă 

rezistenţă cu carbură de tungsten (WC)  

  

- materialul sferei:  oţel carbon cu acoperire metalică de înaltă rezistenţă 

cu carbură de tungsten (WC) 

  

- tip sferă conform SR EN 1983: bilă masivă (solid ball) dintr-o singură 

bucată 

  

- Protectie anticorozivă: vopsire, culoare: RAL 7044.   

- Deschidere la Δp maxim   

3. Dotări minime robinet:  

- Proiectare anti-ejectare ax antrenare (Blow out  proof stem) conform SR 

EN 736-3 

  

- Proiectare anti-statică conform SR EN 736-3, SR EN 1983   

- Proiectare fire safe conform ISO-10497   

- Etanşare ax antrenare schimbabilă sub presiune   

- Racord auxiliar de golire conform SR EN 1983  (la robinetele Dn≥150)   

- Sistem de injecţie pastă de etanşare la obturator şi ax de acţionare 

complet echipat (la robinetele Dn≥150) 

  

- Talpă de sprijin pentru montaj (la robinetele Dn≥150)   

4. Acţionare: 



4.1. Caracteristici tehnice 

 - Tip acționare: manuală.   

- Reductor.   

- Montaj pe robinet tip: Sfert de tură.   

- Funcţionare: Închis – Deschis.   

- Sistem unităţi de măsură: Metric.   

- Monitorizare capete de cursă prin contacte electrice montate în cutie Ex 

zonă 2, Exd sau Exe, grad de protecție IP 67(switch)  

  

- Indicarea locală a poziției (Închis/Deschis).   

- Montaj: Suprateran.   

- Dispozitiv de blocare poziţie (locked) confom SR ISO 14313.   

- Protecţie anticorozivă: vopsea de înaltă rezistenţă, culoare RAL 7044.   

4.2. Cerinţe acționare  – documente doveditoare anexate la oferta tehnică,  marcaj corespunzător  la predarea produsului. 

 - Conformitate cu directiva ATEX 94/9 EC (protecție antiexplozivă): II 3G 

EEx de IIC T4. 

  

- Protecție mecanică (SR EN 60529) IP67    

5. Teste şi certificări puse la dispoziția beneficiarului:  

 - Pentru robinet: Condiţii generale conform  API6D    

- Pentru robinet: Încercări suplimentare conform API6D (SR ISO 14313):  

 etanşeitate cu gaze la presiune joasă (H3), 

 etanşeitate cu gaze la presiune înaltă (H4),  

 încercare antistatică (H5) 

 momentului maxim de acționare (H6). Presiunea corespunzătoare 

clasei de presiune a robinetelor din tabel 1. 

 încercarea cavităţii la suprapresiune – DIB-1 (H10).– functie de tipul 

robinetului. 

 încercarea DIB (H12) – functie de tipul robinetului. 

  

- Analiza îmbinărilor sudate cu radiații penetrante 100%.   

- Test de capăt de cursă (0% închis, 100% deschis) cu acţionarea 

montată. 

  

- Se vor avea în vedere cerințe prevăzute la punctul 4.2.    

- Teste FAT (Factory Acceptance Test)   

6. Documentaţia care va fi prezentată la ofertare: 

 - Pentru producătorul robinetului: Certificatul de conformitate cu ISO 

14313 (API 6D). 

  

- Pentru tipul de robinet din ofertă: Certificat şi raport de încercare la foc 

(“fire safe”) conform ISO 10497 (API 607, API 6FA).  

  

- Pentru tipul de robinet din ofertă: Rapoarte de comportare în exploatare 

de la beneficiar în calitate de utilizator final strict pentru tipul de produsul 

ofertat, cu diametrul similar. 

  



- Pentru tipul de acționare din ofertă: Certificare ATEX 94/9 EC    

- Pentru tipul de acționare din ofertă: Certificare  protecție mecanică (SR 

EN 60529). 

  

- Pentru tipul de robinet/acționare din ofertă: Declarație de conformitate 

CE. 

  

- Pentru producătorul robinetului/acționării din ofertă: Certificat ISO 9001.   

- Caracteristicile tehnice ale produselor oferite vor fi identificate şi 

evidenţiate, în cataloage sau specificaţii tehnice de producător, strict 

pentru produsul ofertat, aceste vor fi parte integrantă din oferta tehnică. 

Cataloage si specificaţii tehnice vor fi asumate de către ofertantul 

echipamentului . 

  

7. Documentaţie care va însoţi produsul: 

 - Pentru robinet: Condiţii generale conform  API6D (SR ISO 14313)    

 Cartea tehnica a produsului: 

 - Fişa Tehnică (robinet/acţionare):   

 Coeficient de debit Kv (Cv),  

 Forţa sau momentul maxim de acţionare pentru robinetul în stare 

nouă,  

 Forţa sau momentul maxim admisibil la tija robinetului,  

 Momentul maxim admisibil de intrare la reductor (unde este cazul).  

  

- instrucţiuni de montaj în instalaţie (robinet/acţionare).   

- instrucţiuni de punere în funcţiune şi exploatare (robinet/acţionare).   

- instrucţiuni de scoatere din funcţiune (robinet/acţionare).   

- Instrucţiuni/manuale de operare si întreţinere (robinet/acţionare): 

 operare, verificare etanşeităţi, 

 ungere, drenare, gresare, 

 cauze defecte, remedieri, verificări, 

 lista piese de schimb de mare uzură. 

  

- Listă de componente si desene de ansamblu/subansamblu (secţiuni, 

detalii) (robinet/acţionare). 

  

- Schemele de interconectare a acţionarii (functie de tipul robinetului).   

- Certificat de conformitate cu SR ISO 14313 (robinet).   

- Certificat de management al calității existent (robinet).   

- Certificat şi rapoart de încercare la foc (“fire safe”) pentru tipul de robinet 

livrat. 

  

- Documente de trasabilitate pentru componente.   

- Document de inspecție tip 3.1 conform SR EN 10204 pentru materiale 

componente (corp robinet, obturator robinet, ax antrenare robinet, 

flanșe, organe de ansamblare). 

  

- Document de inspecție emise de producător și certificate de un 

organism abilitat, independent de producător, pentru incercarile: 

  

http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nema.org%2FStandards%2FComplimentaryDocuments%2FANSI-IEC-60529.pdf&ei=9YuJVNuAAo7naLyWgqAJ&usg=AFQjCNExd5mlJx5zxJ9jgEy-V12fp_deDA&bvm=bv.81456516,d.bGQ
http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.nema.org%2FStandards%2FComplimentaryDocuments%2FANSI-IEC-60529.pdf&ei=9YuJVNuAAo7naLyWgqAJ&usg=AFQjCNExd5mlJx5zxJ9jgEy-V12fp_deDA&bvm=bv.81456516,d.bGQ


 etanşeitate cu gaze la presiune joasă (H3), 

 etanşeitate cu gaze la presiune înaltă (H4),  

 încercare antistatică (H5) 

 momentului maxim de acționare (H6). Presiunea corespunzătoare 

clasei de presiune a robinetelor din tabel 1. 

 încercarea cavităţii la suprapresiune – DIB-1 (H10).– functie de tipul 

robinetului. 

 încercarea DIB (H12) – functie de tipul robinetului. 

- Certificare acoperire sferă.   

- Certificare acoperire scaune de etanșare.   

- Certificre/Teste protecţii anticorozive (robinet).   

- Buletine de analiză suduri.   

8. Marcare si identificare: 

 - Confom SR ISO 14313 (API 6D).  

- Marcaje corespunzătoare punctului 4.2. ”Norme și aprobări solicitate 

pentru acționare”. 

  

9. Condiții de livrare: 

 - Furnizorul robinetului va dimensiona şi va livra inclusiv acţionarea.    

- Robinetul se va livra complet echipat, cu acționarea montată, cu 

contraflanșe, organe de ansamblare și garnituri. 

  

- Prezoanele se vor livra cu protectie de capete   

- Furnizorul va asigura integritatea produselor livrate, până la locația de 

livrare. 

  

10. Condiții de garanție şi postgaranție:  

 - Perioada de garanție este cuprinsă între data recepției Produselor și 

împlinirea a 24 de luni de la punerea în funcțiune a Produselor, dar nu 

mai mult de 36 de luni de la data recepției acestora. 

  

11. Alte condiții:  

 - Furnizorul va acorda asistenţă tehnică și instruirea personalului de 

exploatare la locaţia indicată de beneficiar. 

  

 
 

PRECIZĂRI: 
1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1.  
2. Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului. 
3. Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii  
4. Se va considera ediția în vigoare a normativelor la care se face referire. 
5. Materialele din oferta tehnică în altă limba decât limba română vor fi însoțite de traducerea în limba 

română.  
      Aceste traduceri vor fi însușite de către ofertant. 
6. Toate documentele care se vor prezenta la ofertare trebuie să fie complete. 
7. Se acceptă standarde de produse şi/sau fabricaţie europene sau internaţionale echivalente. 
 
 
 



 



 Anexa 10.14 
OBIECTIV PROIECTANT 

………………….. ………………….. 
                  
                FIŞA TEHNICĂ Nr.14  
 
Utilajul, echipamentul tehnologic: CLAPETĂ DE SENS (ROBINET DE REȚINERE) 
Cantitate: 1 buc. 
 

Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

Corespondența 
propunerii tehnice cu 
specificațiile tehnice 

impuse prin 
Caietul de sarcini 

 
Producător 

0 1 2 3 

1. 1.1. Parametrii tehnici şi funcţionali: 
- fluidul de lucru: gaz natural; 
- temperatura mediului ambiant: în intervalul - 29 0C și + 550C; 
- temperatura gazului: între - 5 0C și + 45 0C; 
- presiunea nominală/clasa de presiune:  PN16 ;  
- montare: supraterană, orizontală; 
- amplasare: exterior; 
- dimensiuni constructive: conform API 6D ANSI/ASME 

B16.34/API600, ISO 5752, SR EN 558 – 1, SR EN 1092-1 
- racordare la proces: cu flanșe 
- dimensiuni constructive flanșe: conform ANSI/ASME B 16.5; ASME 

B16.10 (face to face), ISO2501; DIN2633, DIN1092-172 
- corpul robinetului: otel carbon aliat, construcție demontabilă;  
- indicare pe corp a poziției de montaj (săgeată pentru direcția de 

curgere a gazelor) 
- protecție anticoroziva: vopsea de înalta rezistenta 
 

1.2. Dotări/verificări: 
- închiderea clapetei cu arc într-un sens de curgere a gazelor; 
- presiune de deschidere mica. Aprox. 100 mbar; 
- etanșare cu elastomer – NBR, PTFE (TEFLON), VITON; 
 

1.3. Acționare: 
- cursă liberă;      

  

2. 
 

Specificații  de performanță şi condiții privind siguranța în 
exploatare  
- Conform Caietului de Sarcini 

  

3. Condiții privind conformitatea  cu standarde relevante 
- Inspecții si încercări conform API 598, API6D, ISO 5208 (EN 

122661 - 1), EN ISO 15848 – 1,  ASME B16.34i6 
- Certificat conform PED 97/23/EC Modul H; 

  

4. Condiții de garanție şi postgaranție  
- Termen de garanție 2 ani de la data montării, dar nu mai mult de 3 

ani de la livrare. 

- Postgaranție 3 ani. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic:  
- Certificările producătorului in conformitate cu: API 6D,  API  6FA si 

API 607 
- Caracteristicile tehnice ale produselor oferite trebuie sa poată fi 

identificate, după coduri, in cataloage sau specificații tehnice de 
producător, prezentate in original. Aceste cataloage si specificații 
tehnice vor fi parte integranta din oferta tehnica.  

 

5.1. Cartea tehnică a produsului, în limba română, va conține: 
- Fisa Tehnică 
- Instrucțiuni de operare si întreținere 
            - verificare etanșeități, 
            - ungere, drenare, gresare 

  



            - cauze defecte, remedieri, verificări 
- Lista de componente și desene de ansamblu/subansamblu 

(secțiuni, detalii,)  
- Raport de Trasabilitate  
- Certificate /Teste Materiale componente 
- Certificate/Teste de presiune/etanșeitate 
- Certificate/ Teste protecții anticorozive. 
 

5.2. Marcare și identificare: 
- Numele si simbolul producătorului  
- Tipul/modelul, număr/serie produs 
- Anul fabricației  

 

 
     PRECIZĂRI: 
1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1.  
2. Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului. 
3. Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii  
4. Se va considera ediția în vigoare a normativelor la care se face referire. 
5. Materialele din oferta tehnică în altă limba decât limba română vor fi însoțite de traducerea în limba 

română.  
      Aceste traduceri vor fi însușite de către ofertant. 
6. Toate documentele care se vor prezenta la ofertare trebuie să fie complete. 
7. Se acceptă standarde de produse şi/sau fabricaţie europene sau internaţionale echivalente. 

 
 



 Anexa 10.15 
OBIECTIV PROIECTANT 

………………….. ………………….. 
                

FIŞA TEHNICĂ Nr. 15 
 
Utilajul, echipamentul tehnologic: MANOMETRU INDICATOR 
Cantitate:……buc. 
 

Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice impuse  
 

Corespondența 
propunerii tehice cu 
specificațiile tehnice 

impuse  
 

 
Producător 

0 1 2 3 

1. Parametrii tehnici şi funcţionali : 
- Destinaţie: măsurarea presiunii relative a gazelor naturale 
- Loc de utilizare: pe instalaţiile tehnologice exterioare 
- Temperatura mediului ambiant: -29°C … +55°C 
- Principiul de lucru: mecanic, cu element elastic tub 

Bourdon, cu ac indicator, cadran rotund 
- Temperatura gazelor măsurate: -25°C … +50°C 
- Clasa de precizie: 1,6 
- Material componente principale: element elastic, 

mecanism, racord cuplare din aliaj metalic inoxidabil 
- Material carcasă: tablă din oţel acoperită cu vopsea 

neagră 
- Diametrul cadranului / Racord cuplare la proces: 100 mm 

/ filet exterior G1/2’’ ; 
- Domeniul de lucru (bar): conform Caiet de sarcini 

  

2. 
 

Specificații  de performanță şi condiții privind siguranța în 
exploatare  

- Grad protecţie mecanică: IP 54 

  

3. Condiții privind conformitatea  cu standarde relevante 
- Conformitate cu HG 123/2015 (directiva europeană 

97/23/CE) privind stabilirea condițiilor pentru punerea la 
dispoziție pe piaţă a echipamentelor sub presiune, în 
temeiul Ordonanței nr. 20/2010. Oferta tehnică va conţine 
toate documentele necesare care atestă această 
conformitate. 

  

4. Condiții de garanție şi postgaranție  
- conform Caiet de sarcini 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic:  
- Certificat de testare însoțit de fișă de măsurări care să 

ateste rezultatele obținute la testare pe tot domeniul, 
pentru fiecare manometru. Aceasta va fi consemnată în 
documentele de calitate şi certificatele de testare 
însoţitoare și în fișele de măsurări. 

- Nu vor fi luate în considerație decat ofertele însotite de 
documentație completă pentru selecție şi montaj în limba 
română. 

  

 
PRECIZĂRI: 
1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1.  
2. Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului. 
3. Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii  
4. Se va considera ediția în vigoare a normativelor la care se face referire. 
5. Materialele din oferta tehnică în altă limba decât limba română vor fi însoțite de traducerea în limba română.  
      Aceste traduceri vor fi însușite de către ofertant. 
6. Toate documentele care se vor prezenta la ofertare trebuie să fie complete. 
7. Se acceptă standarde de produse şi/sau fabricaţie europene sau internaţionale echivalente. 



 Anexa 10.16 
OBIECTIV PROIECTANT 

………………….. ………………….. 
 

FIŞA TEHNICĂ Nr.16  
 

Utilajul, echipamentul tehnologic: CONTAINER DE OPERARE ȘI CONTROL 
Cantitate: ……. buc. 
  

Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

Corespondența 
propunerii tehnice cu 
specificațiile tehnice 

impuse prin 
Caietul de sarcini 

 
Producător 

0 1 2 3 

1. Parametrii tehnici şi funcţionali : 
- Structura: metalica profilata la rece cu materiale ce au grosimi 

cuprinse între 3 şi 12 mm; 
- Pereți: panouri sandwich minim 60mm; 
- Acoperiș: structura metalica profilata prevăzuta cu, canal de 

drenare a apei tabla zincata dublu fălțuita (0,5 mm), nervurat 
pentru creşterea rezistenței; 

- Stâlpi susținere acoperiș profilați la rece din tablă cu o grosime 
a materialului de 3 mm 

- patru piese de colt, sistem twist lock 
- Dotări: uși din oțel, termoizolante, instalație electrică (prize 

alimentare protecție IP55, priza împamântare, întrerupător 
iluminat, prize standard, corp de iluminat cu tub LED conform 
cerințelor tehnice; 

- Suporți container reglabili cu prindere pe placă de beton;  
- Dotarea interioară cu birou de minim1250 mm și scaun 

ergonomic. 
- Amplasarea echipamentelor  respectă Anexa 11.5. 
- Sistem automat de stingere cu gaz inert 
- Camera de automatizare și operator se vor încălzi cu: 

- C1 -  sistem format din radiatoare electrice cu termostat;  
- C2 -  sistem format din radiatoare electrice cu termostat. 

- Camera centralei se va încălzi cu: 
- C1 -  sistem format din centrală termica și radiatoare 
dimensionate corespunzător;  

- Aer condiționat cu funcție suplimentară de dezumidificare 
pentru C1 și C2; 

- Dimensiuni constructive: 
- C1 -  L=7500mm, l=2400mm, h=2600mm  
- C2 -  L=6000mm, l=2240mm, h=2600mm; 
 

  

2. 
 

Specificații  de performanță şi condiții privind siguranța în 
exploatare  

- Uşile frontale dotate cu sistem de  securizare cu cheie; 
- Uşile frontale se vor deschide la 1800; 
- Mod de protecție a suprafețelor metalice: toate suprafețele și 

subansamblele sunt sablate mecanic cu pulbere de qurt, 
grunduite și vopsite cu vopsea specială multi component cu 
rezistență la intemperii (culoarea va fi aleasă de beneficiar); 

- Izolație rezistentă la foc; 

  

3. Condiții privind conformitatea  cu standarde relevante 
- Construcție conform normelor şi standardelor 

  

4. Condiții de garanție şi postgaranție  
- Conform contract Achizitor - Beneficiar 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic:  
Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație 
completă pentru selecție şi montaj în limba română. 

  

PRECIZĂRI: 
1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1.  



2. Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului. 
3. Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii  
4. Se va considera ediția în vigoare a normativelor la care se face referire. 
5. Materialele din oferta tehnică în altă limba decât limba română vor fi însoțite de traducerea în limba 

română.  
      Aceste traduceri vor fi însușite de către ofertant. 
6. Toate documentele care se vor prezenta la ofertare trebuie să fie complete. 
7. Se acceptă standarde de produse şi/sau fabricaţie europene sau internaţionale echivalente. 

 



 Anexa 10.17 
OBIECTIV PROIECTANT 

………………….. ………………….. 
                                             

FIŞA TEHNICĂ Nr.17 
 
Utilajul, echipamentul tehnologic: SISTEM DE ÎNCĂLZIRE CAPSULAT PENTRU CONDUCTĂ IMPULS 
Cantitate:……buc. 
 

Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

Corespondența propunerii 
tehice cu specificațiile 

tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

 
Producător 

0 1 2 3 

1. Parametrii tehnici şi funcţionali : 
- Curent maxim                            :   2 A (conf. proiect) 
- Grad de protecţie                       :  minim  IP 65 
- Putere                                        :  minim 100 W 
- Temperatură de lucru                :  -200 C - +500 C  
- Material protecţie                       :   metalic 
- Introducătoare de cablu             :   pentru medii cu pericol de  

explozie pentru cablu cu 
secţiunea de 1,5- 2,5mm2  

 
- Marcare conform ATEX 94/9/EC 
- Tipul de protecție  Ex                :   pentru zona II cu pericol de 

explozie 
- Temp. maximă de suprafață     :    corespunzătoare clasei T4 
- Tensiune nominala                   :    230 Vca 
- Funcție suplimentară                :    Autoreglare temperatură 

  

2. 
 

Specificații  de performanță şi condiții privind siguranța în 
exploatare  
 

- se montează mecanic in zone cu pericol de explozie 

  

3. Condiții privind conformitatea  cu standarde relevante 
 

- SR EN 60679-1 și SR EN 60079-7; SR EN 60529 

  

4. Condiții de garanție şi postgaranție  
 

- producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a 
produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 
36 luni de la data livrării. 

- produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor 
europene. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
  
Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație 
completă pentru selecție şi montaj în limba română. 
Vor fi anexate: 

- instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, 
cataloage); 

- instrucțiuni de exploatare; 
- buletine de încercări, verificări, probe; 
- declarație de conformitate; 

  

 
PRECIZĂRI: 
1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1.  
2. Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului. 
3. Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii  
4. Se va considera ediția în vigoare a normativelor la care se face referire. 
5. Materialele din oferta tehnică în altă limba decât limba română vor fi însoțite de traducerea în limba română.  
      Aceste traduceri vor fi însușite de către ofertant. 
6. Toate documentele care se vor prezenta la ofertare trebuie să fie complete. 
7. Se acceptă standarde de produse şi/sau fabricaţie europene sau internaţionale echivalente. 



 Anexa 10.18 
OBIECTIV PROIECTANT 

………………….. ………………….. 
 
FIŞA TEHNICĂ Nr 18 
 

Utilajul, echipamentul tehnologic: ÎNSOȚITORI ELECTRICI  
Cantitate:……buc. 

Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

Corespondența propunerii 
tehnice cu specificațiile 

tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

 
Producător 

0 1 2 3 

1. Parametrii tehnici şi funcţionali : 
 

- Tensiune nominală:  230Vca; 
- Clasificarea zonei :  Periculoasă, Zona 1, Zona 2 (gaz);                     
- Temperatura maximă de menţinere sau expunere continuă 

(alimentare pornită):  121 °C; 
- Temperatura maximă de expunere intermitentă (alimentare 

pornită):  250 °C (*) Expunerea maximă cumulată 1000 de ore; 
- Tip de suprafaţă însoţită electric:  Oţel carbon 
                                                              Oţel inoxidabil 

                                                                      Metal vopsit sau nevopsit 
- Temperatura minimă de instalare: –60 °C; 
- Raza minimă de îndoire:   la 20 °C: 13 mm 

                                          la –60 °C: 51 mm  ; 
- Putere de ieşire nominală la 230 Vca în cazul conductelor din 

oţel (W/m la 10 °C):  minim 30 ; 
- Dimensiunile produsului (nominale) şi greutatea: 

                                        Grosime (mm) 7,2;  
                                        Lăţime (mm) 11,7;  
                                        Greutate (g/m) 170; 

- Temperatura de pornire:  –20°C+10°C; 
- materiale principale: conductori de cupru nichelaţi de 2,3 

mm2), fibre conductoare cu autoreglare, izolaţie din 
fluoropolimer pentru temperaturi ridicate; 

  

2. 
 

 
- Posibilitate de suprapuneri multiple fără riscul de 

supraîncălzire; 
- Temperaturi uniforme ale conductei rezultate din compensarea 

pierderii locale de căldură şi variaţiilor de tensiune datorită 
efectului de autoreglare; 

- Timp de instalare redus şi seturilor de conectare dedicate; 
- Cablul pentru încălzire de tip paralel cu autoreglare, utilizat în 

special pentru protecţia la îngheţ şi menţinerea temperaturii de 
proces a conductelor şi recipientelor.  

- Cablurile pentru încălzire asigură menţinerea unor temperaturi 
de până la 120°C cu expuneri intermitente pe termen scurt de 
până la 215°C. 

  

3. Condiții privind conformitatea  cu standarde relevante 
 

- SR EN 60079,SR EN 60529 
 

  

4. Condiții de garanție şi postgaranție  
 

- producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a 
produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 

  



36 luni de la data livrării. 
- produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor 

europene. 

5. Condiții cu caracter tehnic:  
 
Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație 
completă pentru selecție şi montaj în limba română. 
Vor fi anexate: 

- instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, 
cataloage); 

- instrucțiuni de exploatare; 
- buletine de încercări, verificări, probe; 
- declarație de conformitate; 

  

 
 
PRECIZĂRI: 
1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1.  
2. Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului. 
3. Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii  
4. Se va considera ediția în vigoare a normativelor la care se face referire. 
5. Materialele din oferta tehnică în altă limba decât limba română vor fi însoțite de traducerea în limba 

română.  
      Aceste traduceri vor fi însușite de către ofertant. 
6. Toate documentele care se vor prezenta la ofertare trebuie să fie complete. 
7. Se acceptă standarde de produse şi/sau fabricaţie europene sau internaţionale echivalente. 
 



 Anexa 10.19 
OBIECTIV PROIECTANT 

………………….. ………………….. 
 
 
 
FIŞA TEHNICĂ Nr.19   

Utilajul, echipamentul tehnologic: TABLOU ELECTRIC GENERAL ȘI AUTOMATIZARE TRIFAZAT  
Cantitate:……buc. 

Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

Corespondența 
propunerii tehnice cu 
specificațiile tehnice 

impuse prin 
Caietul de sarcini 

 
Producător 

0 1 2 3 

1. Parametrii tehnici şi funcţionali : 
- Schema tabloului conform desen anexat 
- Dimensiuni minime Lxlxh 2400x800x2000 
- Grad de protecție minim: IP20 
- Contrapanou: da 
- Bară nul lucru: da 
- Bară nul protecție: da 

Echipare tablou minimală: 
- Intreruptor automat 4P/3P+N debroșabil:                           1buc; 
- Descărcător cu 4 P cu întreruptor încorporat:                    1buc; 
- Analizor de energie :                                                           1buc; 
- Distribuitor cu 4 poli:                                                           1buc; 
- Întreruptor automat cu protecție diferențială 3P+N- număr bucăți  

conform schemă electrică; 
- Întreruptor automat cu protecție diferențială 1P+N- număr bucăți  

conform schemă electrică; 
- Întreruptor automat 1P+N, - număr bucăți  conform schemă 

electrică; 
- Întreruptor automat magnetotermic - număr bucăți  conform 

schemă electrică; 
- Chei de comandă            :                                        minim  3 buc 
- PLC pentru automatizări :                                                     1buc; 
- HMI                                                                                       1buc; 
- Surse stabilizate de tensiune                                                2buc; 
- Modul de gestionare surse stabilizate 24 Vcc                      1 buc 
- UPS 3000VA                                                                         1buc; 
- Calculator pentru supervizare sistem de măsurare              1buc; 

- Calculatoare de debit single stream                                      * buc 

- Switch                                                                                   1buc 
- Cleme de racord - număr bucăți  conform schemă electrică; 

Notă: Fiecare întreruptor automat va fi echipat cu contacte de monitorizare a 
poziției și a declanșării protecției. Monitorizarea acestora se va face prin PLC 
în cadrul programului software implementat. 

  

2. 
 

Specificații  de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare 
- Conform Caietului de Sarcini; 

  

3. Condiții privind conformitatea  cu standarde relevante 
- normele fabricantului trebuie să fie echivalente şi nu doar 

corespunzătoare cu unul din standardele ISO, ANSI, IEC, DIN 

  

4. Condiții de garanție şi postgaranție  
- producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a produsului 

timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 luni de la data 
livrării. 

- produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor 
europene. 

  

5. Condiții cu caracter tehnic:  
Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație 
completă pentru selecție şi montaj în limba română. 
Vor fi anexate: 

  



- instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, cataloage); 
- instrucțiuni de exploatare; 
- buletine de încercări, verificări, probe; 
- declarație de conformitate; 

 
* Calculatoare de debit single stream se vor monta ulterior și depind de numărul de linii de măsură din proiect 
 
                                  
PRECIZĂRI: 
1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1.  
2. Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului. 
3. Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii  
4. Se va considera ediția în vigoare a normativelor la care se face referire. 
5. Materialele din oferta tehnică în altă limba decât limba română vor fi însoțite de traducerea în limba 

română.  
      Aceste traduceri vor fi însușite de către ofertant. 
6. Toate documentele care se vor prezenta la ofertare trebuie să fie complete. 
7. Se acceptă standarde de produse şi/sau fabricaţie europene sau internaţionale echivalente. 



 Anexa 10.20 
OBIECTIV PROIECTANT 

………………….. ………………….. 
 

FIŞA TEHNICĂ Nr.20 
 
Utilajul, echipamentul tehnologic: CUTIE DE JONCȚIUNI PENTRU MEDIU EX 
Cantitate:……buc. 

Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

Corespondența propunerii 
tehice cu specificațiile 

tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

 
Producător 

0 1 2 3 

1. Parametri tehnici şi funcţionali : 
 

- Curent nominal                         :     6A – 10A (conf. proiect) 
- Presetupe Ex                            :    Minim 12 pentru cabluri  

conform specificațiilor din 
proiect   

- Grad de protecţie                      :    IP68 
- Temperatură de lucru               :     -250 C - +500 C  
- Marcare  Ex                              :     grupa II zona 2  
- Temp. maximă de suprafață     :      T4  
- Tensiune nominala                   :   380 Vca 
- Culoare                                     :   Gri,negru 

  

2. 
 

Specificații  de performanță şi condiții privind siguranța în 
exploatare  
 

- se montează mecanic în zone cu pericol de explozie pe 
peretele cofretului SRM 

  

3. Condiții privind conformitatea  cu standarde relevante 
 

- SR EN 60679;SR EN 60529 

  

4. Condiții de garanție şi postgaranție  
 

- producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a 
produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 
36 luni de la data livrării. 

- produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor 
europene. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic:  
 
Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație 
completă pentru selecție şi montaj în limba română. 
Vor fi anexate: 

- instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, 
cataloage); 

- instrucțiuni de exploatare; 
- buletine de încercări, verificări, probe; 
- declarație de conformitate; 

  

PRECIZĂRI: 
1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1.  
2. Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului. 
3. Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii  
4. Se va considera ediția în vigoare a normativelor la care se face referire. 
5. Materialele din oferta tehnică în altă limba decât limba română vor fi însoțite de traducerea în limba 

română.  
      Aceste traduceri vor fi însușite de către ofertant. 
6. Toate documentele care se vor prezenta la ofertare trebuie să fie complete. 
7. Se acceptă standarde de produse şi/sau fabricaţie europene sau internaţionale echivalente. 



 Anexa 10.21 
OBIECTIV PROIECTANT 

………………….. ………………….. 
 
 
 
 

FIŞA TEHNICĂ Nr.21 
 
Utilajul, echipamentul tehnologic: CENTRALĂ SEMNALIZARE INCENDIU ADRESABILĂ 
Cantitate:……buc. 

Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

Corespondența propunerii 
tehnice cu specificațiile 

tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

 
Producător 

0 1 2 3 

1. Parametrii tehnici şi funcţionali : 
- Centrala alarma incendiu adresabilă; 

- Maxim 128 dispozitive adresabile/centrală; 

- Material carcasă:  metalică/policarbonat 

- Panou de comandă cu LED-uri (sau, și cu LCD); 

- Număr zone de intrare pe placă: min. 8; 

- Memorie evenimente: min. 1000 evenimente; 

- Posibilitatea de preluare în centrală a semnalelor de la 

detectorii de gaz metan; 

- Posibilitate de dezactivare a diferitelor zone; 

- Funcție de dezactivare a sirenei; 

- Coduri utilizator: multiple, din care: 

1 cod principal (master) 

1 cod de mentenanță; 

- Funcție de autoadresare; 

- Alimentare principală: 230VaC 50Hz - 15/+10%; 

- Tensiune iesire: 19-27,6 Vdc; 

- Sursa back-up:acumulatori;  

- Umiditate: max 95% fără condensare; 

  

2. 
 

Specificații  de performanță şi condiții privind siguranța în 
exploatare  

- Programare soft de la tastatură (panou frontal); 

- Autotestare și autodiagnosticare: indicare a stării sistemului; 

- Va comunica starea de alarmă către centrala de efracție sau 

către un sistem superior; 

- Funcționare tolerantă la întrerupere și scurtcircuit a buclei; 

- Dispozitive de alarmare alimentate de pe buclă, conforme EN 

54; 

  

3. Condiții privind conformitatea  cu standarde relevante 
- conform standardelor EN54-2 si EN54-4 

  

4. Condiții de garanție şi postgaranție  
- Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a 

produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 

36 luni de la data livrării. 

- Produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor 

europene. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
 Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație 
completă pentru selecție şi montaj în limba română. 

  



Vor fi anexate: 
- instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, 

cataloage); 

- instrucțiuni de exploatare; 

- buletine de încercări, verificări, probe; 

- declarație de conformitate; 

 
 
 
PRECIZĂRI: 
1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1.  
2. Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului. 
3. Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii  
4. Se va considera ediția în vigoare a normativelor la care se face referire. 
5. Materialele din oferta tehnică în altă limba decât limba română vor fi însoțite de traducerea în limba 

română.  
      Aceste traduceri vor fi însușite de către ofertant. 
6. Toate documentele care se vor prezenta la ofertare trebuie să fie complete. 
7. Se acceptă standarde de produse şi/sau fabricaţie europene sau internaţionale echivalente. 
 
 



 
 Anexa 10.22 

OBIECTIV PROIECTANT 
………………….. ………………….. 

 
FIŞA TEHNICĂ Nr.22 

 
Utilajul, echipamentul tehnologic: CENTRALĂ ALARMĂ ANTIEFRACŢIE/CONTROL ACCES  
Cantitate:……buc. 

Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

Corespondența propunerii 
tehnice cu specificațiile tehnice 
impuse prin Caietul de sarcini 

 
Producător 

0 1 2 3 

1. Parametrii tehnici şi funcţionali : 
- Centrală alarmă antiefracție adresabilă cu facilități pentru 

control acces (compusă din cel puțin următoarele: placa de 
bază, carcasă, sursă de alimentare, acumulatori, tastatură sau 
cititor cu tastatură, modul I/O BUS, modul de comunicație cu 
dispeceratul de Securitate al Beneficiarului, modul 
GSM/GPRS, antenă GSM, etc.); 

- Material carcasă:  metalică/policarbonat 
- Alimentare principală: 230 Vca 
- Transformator 230Vca/12 V; 
- Sursa back-up:acumulatori 12Vcc/7Ah;  
- Sursa de alimentare în comutatie;     
- Intrări de zonă de placă: min. 16, extensibile; 
- Memorie evenimente: min. 250 evenimente; 
- Coduri utilizator: multiple, din care: 

        1 cod principal (master) 
        1 cod de mentenanță; 

- Ceas de timp real; 
- Ieşire 12Vcc pentru încărcare acumulator back-up; 
- Ieşire 12Vcc pentru comandă sirenă; 
- Ieşiri supervizate la defect sau sabotaj; 
- Tastatura operare sistem – montaj în exterior; 
- Modul control acces pentru 2 cititoare de proximitate  
- Comunicație serială; 
- Modul comunicație GSM/GPRS 
- Modul de comunicație care să asigure compatibilitatea dintre 

centrala de efracție cu Dispeceratul de Securitate existent al 
Beneficiarului, în care este implementat software-ul WINMAG; 

- Cartela SIM: va fi achizitionată de Beneficiar  
- Buton de reset (revenire la valorile initiale si restart) 
- Ceas în timp real cu baterie de backup  

   

2. 
 

Specificații  de performanță şi condiții privind siguranța în 
exploatare  

- Programare şi diagnoza locală și de la distanță;  
- Stocare locală rapoarte;  
- Eticheta de timp ataşată, în cazul evenimentelor; 
- Ceas intern; 
- Autotestare şi autodiagnosticare: indicare locală pe display şi 

transmitere la distanță a stării sistemului; 

  

3. Condiții privind conformitatea  cu standarde relevante 
- EN 50131  

  

4. Condiții de garanție şi postgaranție  
- producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a 

produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 
luni de la data livrării. 

- produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor 
europene. 

  



5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
 Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație 
completă pentru selecție şi montaj în limba română. 
Vor fi anexate: 

- instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, 
cataloage); 

- instrucțiuni de exploatare; 
- buletine de încercări, verificări, probe; 
- declarație de conformitate; 

  

 
 
PRECIZĂRI: 
1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1.  
2. Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului. 
3. Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii  
4. Se va considera ediția în vigoare a normativelor la care se face referire. 
5. Materialele din oferta tehnică în altă limba decât limba română vor fi însoțite de traducerea în limba 

română.  
      Aceste traduceri vor fi însușite de către ofertant. 
6. Toate documentele care se vor prezenta la ofertare trebuie să fie complete. 
7. Se acceptă standarde de produse şi/sau fabricaţie europene sau internaţionale echivalente. 
 



 
 Anexa 10.23 

OBIECTIV PROIECTANT 
………………….. ………………….. 

 
 

FIŞA TEHNICĂ Nr.23 
 
Utilajul, echipamentul tehnologic: MODUL INDUSTRIAL DE AVERTIZARE CU FLASH PENTRU  INCENDIU 

Cantitate:……buc. 

Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

Corespondența propunerii 
tehnice cu specificațiile 

tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

 
Producător 

0 1 2 3 

1. Parametri tehnici şi funcţionali : 
- Material protecţie policarbonat; 

- Material carcasă ABS plastic UV stabilizat 

- Tensiune nominală :  funcție de sistemul ales; 

- Culoare:  rosu; 

- Temperatura de lucru: cel puțin intervalul -20...+50 grd C; 

- Putere acustică:  minim 90 dB la 1m; 

- Semnal luminos: flash rosu; 

- Lampa Flash High Bright LED; 

- Compatibilă cu centrala de incendiu adresabilă. 

  

2. 
 

Specificații  de performanță şi condiții privind siguranța în 
exploatare  
  

  

3. Condiții privind conformitatea  cu standarde relevante 
- SR EN 54 

  

4. Condiții de garanție şi postgaranție  
- Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a 

produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 

36 luni de la data livrării. 

- produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor 

europene. 

  

5. Condiții cu caracter tehnic:  
Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație 
completă pentru selecție şi montaj în limba română. 
Vor fi anexate: 

- instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, 

cataloage); 

- instrucțiuni de exploatare; 

- buletine de încercări, verificări, probe; 

- declarație de conformitate; 

  

 
PRECIZĂRI: 
1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1.  
2. Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului. 
3. Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii  
4. Se va considera ediția în vigoare a normativelor la care se face referire. 
5. Materialele din oferta tehnică în altă limba decât limba română vor fi însoțite de traducerea în limba română.  
      Aceste traduceri vor fi însușite de către ofertant. 
6. Toate documentele care se vor prezenta la ofertare trebuie să fie complete. 
7. Se acceptă standarde de produse şi/sau fabricaţie europene sau internaţionale echivalente. 



 



 Anexa 10.24 
OBIECTIV PROIECTANT 

………………….. ………………….. 
 

FIŞA TEHNICĂ Nr.24 
 
Utilajul, echipamentul tehnologic: MODUL INDUSTRIAL DE AVERTIZARE CU FLASH PENTRU EFRACȚIE 

Cantitate:……buc. 

       

Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

Corespondența propunerii 
tehnice cu specificațiile 

tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

 
Producător 

0 1 2 3 

1. Parametrii tehnici şi funcţionali : 
- Montaj exterior; 

- Carcasă dublă policarbonat + metal; 

- Material carcasă ABS plastic UV stabilizat 

- Grad de protecție min. IP 54; 

- Tensiune nominală :  11-14 Vcc; 

- Putere acustică: minim 90 dB la 1m; 

- Semnal luminos: flash galben 

- Lampa Flash High Bright LED; 

- Alimentare proprie, baterie Back-up: 12 Vcc  

- Autotestare periodică cu raportare status; 

- Tamper antisabotaj; 

- Autoprotecție contra tăierii firelor şi a sabotajului;  

- Timp de alarmare programabil (3, 5 sau 10 minute);  

- Sunet sirenă programabil ( sabotaj sunet diferit ); 

- Ieșire suplimentară pentru semnalizare defect; 

- Compatibilă cu centrala de semnalizare a efracție. 

  

2. 
 

Specificații  de performanță şi condiții privind siguranța în 
exploatare  

- Conform caiet de sarcini 

  

3. Condiții privind conformitatea  cu standarde relevante 
- SR EN 50131; SR EN 60529 

  

4. Condiții de garanție şi postgaranție  
- Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a 

produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 
36 luni de la data livrării. 

- produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor 
europene. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic:  
Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație 
completă pentru selecție şi montaj în limba română. 
Vor fi anexate: 

- instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, 
cataloage); 

- instrucțiuni de exploatare; 
- buletine de încercări, verificări, probe; 
- declarație de conformitate; 

  

 
 

PRECIZĂRI: 
1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1.  
2. Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului. 
3. Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii  
4. Se va considera ediția în vigoare a normativelor la care se face referire. 
5. Materialele din oferta tehnică în altă limba decât limba română vor fi însoțite de traducerea în limba română.  
      Aceste traduceri vor fi însușite de către ofertant. 
6. Toate documentele care se vor prezenta la ofertare trebuie să fie complete. 
7. Se acceptă standarde de produse şi/sau fabricaţie europene sau internaţionale echivalente. 

 



 
 Anexa 10.25 
 
 

 

OBIECTIV PROIECTANT 
………………….. ………………….. 

 
FIŞA TEHNICĂ Nr.25 

 
Utilajul, echipamentul tehnologic: NETWORK VIDEO RECORDER NVR cu PoE - 
Cantitate:……buc. 

Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

Corespondența propunerii 
tehnice cu specificațiile 

tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

 
Producător 

0 1 2 3 

1. Parametrii tehnici şi funcţionali : 
 

- Minim 16 canale PoE; 

- 30fps la 1920 x 1080 pixeli/canal 

- Înregistrare Full HD 

- Compresie video: H.265/H.264+/H.264/MPEG4 

- Capacitatea de stocare: 4x HDD 6 TB 

- Intrare/ieșire alarmă: 16/4 

- Banda de rețea intrare/ieșire: 160 Mbps/256 Mbps 

- Rezoluții înregistrare: 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 

MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF 

- Ieșire rezoluție HDMI: 4K (3840 x 2160)/60Hz, 4K (3840 x 

2160)/30Hz, 1920 x 1080p/60Hz, 1600 x 1200/60Hz, 1280 x 

1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz, 1024 x 768/60Hz 

- Ieșire audio: 1x RCA 

- Rezoluției live/play-back: 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 

MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF 

- Capacitate: 4 canale 4K sau 16 canale 1080p 

- Interfață rețea: 1x RJ45 10/100/1000 Mbps 

- Interfață serial: RS-232 și RS-485 

- Port USB: 2x USB 2.0 și 1x USB 3.0 (backward compatibil 

USB 2.0) 

- Alimentare: 230 Vac 

- Carcasa: pentru montaj in rack 19 inch  

  

2. 
 

Specificații  de performanță şi condiții privind siguranța în 
exploatare  

- Temperatura de funcționare: cel puțin intervalul -5…+50 grd C 

  

3. Condiții privind conformitatea  cu standarde relevante 
- SR EN 50132 

  

4. Condiții de garanție şi postgaranție  
- Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a 

produsului timp de 36 luni de la data livrării și 24 luni de la PIF 

- Postgaranție 3 ani. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic:  
Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație 
completă pentru selecție şi montaj în limba română. 

- catalog, broșură, manual, desene, prospecte; 

- instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, ); 

- instrucțiuni de exploatare; 

- buletine de încercări, verificări, probe; 

- declarație de conformitate 

  



 

 
 
PRECIZĂRI: 
1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1.  
2. Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului. 
3. Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii  
4. Se va considera ediția în vigoare a normativelor la care se face referire. 
5. Materialele din oferta tehnică în altă limba decât limba română vor fi însoțite de traducerea în limba 

română.  
      Aceste traduceri vor fi însușite de către ofertant. 
6. Toate documentele care se vor prezenta la ofertare trebuie să fie complete. 
7. Se acceptă standarde de produse şi/sau fabricaţie europene sau internaţionale echivalente. 
 



 Anexa 10.26 
OBIECTIV PROIECTANT 

………………….. ………………….. 
      
 
 
 
 
             

FIŞA TEHNICĂ Nr. 26 
 
Utilajul, echipamentul tehnologic: DETECTOR DE MIŞCARE IR/MW 
Cantitate:…..buc. 

Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

Corespondența propunerii 
tehice cu specificațiile 

tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

 
Producător 

0 1 2 3 

1. Parametrii tehnici şi funcţionali : 
- Tehnologie IR si MW; 

- Ajustare distinctă IR și MW; 

- Sistem adresabil 

- Detecție cu microunde tip Doppler; 

- Senzor IR/MW cu detecție volumetrică 

- Senzor IR/MW quad de înaltă sensibilitate; 

- Analiza digitală a semnalului; 

- Arie supravegheată IR/MW: 15mx15m, deschidere unghi 

minim 900; 

- QLIT(Quad Linear Imaging Tehnology) îmbunătățeşte analiza 

dimensiunilor corpurilor detectate şi diferența dintre mediu şi 

posibila prezență a animalelor; 

- Compensarea automată a temperaturii; 

- Numărător de pulsuri reglabil; 

- Tensiune nominală :  10,5 - 15Vcc,nominal 12 Vcc; 

- Conexiune electrică: terminale cu şurub; 

- Semnal de ieşire :  contact de alarmă tip NO și NC; 

- Imunitate RFI/EMI; 

- Protecție tamper; 

- Sensibilitate ajustabilă; 

- Tehnologie SMD; 

- Grad de protecție minim IP20 

- Temperatura de operare +0 grd C….+40 grd C 

- Loc de montaj: în interiorul cofretului (camera operator) 

  

2. 
 

Specificații  de performanță şi condiții privind siguranța în 
exploatare  

- Conform caiet de sarcini 

  

3. Condiții privind conformitatea  cu standarde relevante 
- conform standarde în vigoare din seria SR EN 50130,SR EN 

50131; 

- SR EN 60529 grade de protecție 

  

4. Condiții de garanție şi postgaranție  
- Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a 

produsului timp de 36 luni de la data livrării și 24 luni de la PIF 

- Produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor 

europene. 

  

5. Condiții cu caracter tehnic:  
Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație 
completă pentru selecție şi montaj în limba română. 
Vor fi anexate: 

  



- instrucțiuni de montaj (scheme de conectare,cataloage); 

- instrucțiuni de exploatare; 

- buletine de încercări, verificări, probe; 

- declarație de conformitate; 

 
PRECIZĂRI: 
1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1.  
2. Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului. 
3. Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii  
4. Se va considera ediția în vigoare a normativelor la care se face referire. 
5. Materialele din oferta tehnică în altă limba decât limba română vor fi însoțite de traducerea în limba 

română.  
      Aceste traduceri vor fi însușite de către ofertant. 
6. Toate documentele care se vor prezenta la ofertare trebuie să fie complete. 
7. Se acceptă standarde de produse şi/sau fabricaţie europene sau internaţionale echivalente. 

 



 
 Anexa 10.27 

OBIECTIV PROIECTANT 
………………….. ………………….. 

 
 

FIŞA TEHNICĂ Nr.27 
 
Utilajul, echipamentul tehnologic: DETECTOR DE GAZ METAN  
Cantitate:……buc. 

Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

Corespondența propunerii 
tehnice cu specificațiile 

tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

 
Producător 

0 1 2 3 

1. Parametrii tehnici şi funcţionali : 
- Material carcasă: ABS plastic UV stabilizat; 

- Sistem adresabil; 

- Tensiune nominală - în intervalul  9-36 Vcc, tipic 24 Vcc; 

- Umiditate relativă:  20-90%(fără condens); 

- Conexiune electrică: terminale cu şurub; 

- Valoare minimă de detecție:  minim 5% L.I.E.; 

- Interval de alarmare 5%-20% LIE; 

- detectează gazele pe principiul analizei aerului; 

- algoritmi avansați de detecție si discriminare; 

- instalare şi întreținere ușoară; 

- LED dual, pentru vizibilitate 360 grade; 

- N/C (normal/închis)-N/O (normal/deschis) - ieșire selectabilă 

de releu;  

  

2. 
 

Specificații  de performanță şi condiții privind siguranța în 
exploatare  

- Conform caiet de sarcini 

  

3. Condiții privind conformitatea  cu standarde relevante: 
- SR EN 60529 grade de protecție 

  

4. Condiții de garanție şi postgaranție  
- Producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a 

produsului timp de 36 luni de la data livrării și 24 luni de la PIF 

- Produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor 

europene. 

  

5. Condiții cu caracter tehnic:  
Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație 
completă pentru selecție şi montaj în limba română. 
Vor fi anexate: 

- instrucțiuni de montaj (scheme de conectare,cataloage); 

- instrucțiuni de exploatare; 

- buletine de încercări, verificări, probe; 

- declarație de conformitate; 

  

 
 
PRECIZĂRI: 
1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1.  
2. Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului. 
3. Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii  
4. Se va considera ediția în vigoare a normativelor la care se face referire. 
5. Materialele din oferta tehnică în altă limba decât limba română vor fi însoțite de traducerea în limba 

română.  
      Aceste traduceri vor fi însușite de către ofertant. 
6. Toate documentele care se vor prezenta la ofertare trebuie să fie complete. 
7. Se acceptă standarde de produse şi/sau fabricaţie europene sau internaţionale echivalente. 
 
 



 
 Anexa 10.28 

OBIECTIV PROIECTANT 
………………….. ………………….. 

 
 
 

FIŞA TEHNICĂ Nr.28 
 
Utilajul, echipamentul tehnologic: DETECTOR DE FLACĂRĂ PENTRU MEDII CU PERICOL DE EXPLOZIE 

 
Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

Corespondența propunerii 
tehice cu specificațiile 

tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

 
Producător 

0 1 2 3 

1. Parametrii tehnici şi funcţionali : 
 

- Material carcasă: policarbonat sau aluminiu 
- Grad de protecţie minim IP 44; 
- Tensiune nominală :  17 -27Vcc; 
- Temperatura de lucru:  –25 ÷ +50 grade Celsius;; 
- Umiditate relativă:  0-95%(fără condens); 
- Curent absorbit stand-by: maxim 10 mA; 
- Curent absorbit alarmă:  maxim 3,4A 
- Conexiune electrică: terminale cu şurub; 
- Ieșire contact pe releu:  28Vcc/1,0A 
- Compatibil cu centrala de incendiu. 

  

2. 
 

Specificații  de performanță şi condiții privind siguranța în 
exploatare  
 

- detectează flacăra în spectrul IR/UV; 
- Alarmare la declanșarea senzorilor IR și UV; 
- Indicare funcționare,defect,alarmă; 
- Sistem optic încălzit împotriva condensului și a formării gheții; 
- Terminale cu şurub protejate pt. medii Ex zona 2 minim tip “d” 
- Marcaj Ex pentru grupa II zona 2 
- Temperatura maximă de suprafață T4 

  

3. Condiții privind conformitatea  cu standarde relevante 
 

- conform standarde în vigoare EN 54;  SR EN 60079;SR EN 
60529 

  

4. Condiții de garanție şi postgaranție  
 

- producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a 
produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 
36 luni de la data livrării. 

- produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor 
europene. 

  

5. Ccondiții cu caracter tehnic:  
 
Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație 
completă pentru selecție şi montaj în limba română. 
Vor fi anexate: 

- instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, 
cataloage); 

- instrucțiuni de exploatare; 
- buletine de încercări, verificări, probe; 
- declarație de conformitate; 

  

Cantitate:……buc. 

 
PRECIZĂRI: 
1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1.  
2. Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului. 
3. Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii  
4. Se va considera ediția în vigoare a normativelor la care se face referire. 



5. Materialele din oferta tehnică în altă limba decât limba română vor fi însoțite de traducerea în limba 
română.  

      Aceste traduceri vor fi însușite de către ofertant. 
6. Toate documentele care se vor prezenta la ofertare trebuie să fie complete. 
7. Se acceptă standarde de produse şi/sau fabricaţie europene sau internaţionale echivalente. 

 



 Anexa 10.29 
OBIECTIV PROIECTANT 

………………….. ………………….. 
 

FIŞA TEHNICĂ Nr.29 
 
Utilajul, echipamentul tehnologic: DETECTOR DE GAZE PENTRU MEDII CU PERICOL DE EXPLOZIE 
Cantitate:……buc. 

 
Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

Corespondența propunerii 
tehice cu specificațiile 

tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

 
Producător 

0 1 2 3 

1. Parametrii tehnici şi funcţionali : 
 

- Material carcasă: aluminiu; 
- Material protecție: Inox,aluminiu  
- Sistem adresabil; 
- Grad de protecţie IP 65 
- Tensiune nominală :  9 -36Vcc; 
- Temperatura de lucru:  –25 ÷ +50 grade Celsius;; 
- Umiditate relativă:  0-95%(fără condens); 
- Curent absorbit stand-by: maxim 10 mA; 
- Curent absorbit alarmă:  maxim 4 A 
- Conexiune electrică: terminale cu şurub; 
- Ieșire contact pe releu:  28Vcc/1,0A 
- Compatibil cu centrala de incendiu 

  

2. 
 

Specificații  de performanță şi condiții privind siguranța în 
exploatare  

- detecteaza gazele pe principiul analizei aerului; 
- Marcaj Ex pentru grupa II zona 2 
- Temperatura maximă de suprafață T4 

  

3. Condiții privind conformitatea  cu standarde relevante: 
 

- SR EN 60079-0; SR EN 60529; SR EN 60079 
 

  

4. Condiții de garanție şi postgaranție  
 

- producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a 
produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 
36 luni de la data livrării. 

- produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor 
europene. 

 

  

5. Ccondiții cu caracter tehnic:  
 
Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație 
completă pentru selecție şi montaj în limba română. 
Vor fi anexate: 

- instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, 
cataloage); 

- instrucțiuni de exploatare; 
- buletine de încercări, verificări, probe; 
- declarație de conformitate; 

  

 
 
PRECIZĂRI: 
1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1.  
2. Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului. 
3. Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii  
4. Se va considera ediția în vigoare a normativelor la care se face referire. 
5. Materialele din oferta tehnică în altă limba decât limba română vor fi însoțite de traducerea în limba 

română.  
      Aceste traduceri vor fi însușite de către ofertant. 



6. Toate documentele care se vor prezenta la ofertare trebuie să fie complete. 
7. Se acceptă standarde de produse şi/sau fabricaţie europene sau internaţionale echivalente. 
 



 
 Anexa 10.30 

OBIECTIV PROIECTANT 
………………….. ………………….. 

 
FIŞA TEHNICĂ Nr.30 

 
Utilajul, echipamentul tehnologic: DETECTOR EFRACȚIE PENTRU  MEDII EX 
Cantitate:……buc. 

Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

Corespondența propunerii 
tehice cu specificațiile 

tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

 
Producător 

0 1 2 3 

1. Parametrii tehnici şi funcţionali : 
 

- Material carcasă:  ABS plastic UV stabilizat/metalic 

- cu contact magnetic; 

- montaj interior;  

- sistem adresabil; 

- Grad de protecţie minim  IP 21; 

- Conexiune electrică: terminale cu şurub; 

- Distanța detecție: maxim 20 mm; 

- Contact de alarmă:  NC/NO, maxim 0,5 A/15Vcc 

  

2. 
 

Specificații  de performanță şi condiții privind siguranța în 
exploatare  

-  

  

3. Condiții privind conformitatea  cu standarde relevante 
- conform standarde în vigoare din seria SR EN 50130,SR EN 

50131; 

- SR EN 60529 grade de protecție 

- Marcare Ex pentru zona 2 cu pericol de explozie; 

  

4. Condiții de garanție şi postgaranție  
 

- producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a 
produsului timp de 36 luni de la data livrării și 24 luni de la PIF 

- produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor 

europene. 

  

5. Condiții cu caracter tehnic:  
 
Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație 
completă pentru selecție şi montaj în limba română. 
Vor fi anexate: 

- instrucțiuni de montaj (scheme de conectare,cataloage); 

- instrucțiuni de exploatare; 

- buletine de încercări, verificări, probe; 

- declarație de conformitate; 

  

 
 
PRECIZĂRI: 
1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1.  
2. Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului. 
3. Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii  
4. Se va considera ediția în vigoare a normativelor la care se face referire. 
5. Materialele din oferta tehnică în altă limba decât limba română vor fi însoțite de traducerea în limba 

română.  
      Aceste traduceri vor fi însușite de către ofertant. 
6. Toate documentele care se vor prezenta la ofertare trebuie să fie complete. 
7. Se acceptă standarde de produse şi/sau fabricaţie europene sau internaţionale echivalente. 
 



 
 Anexa 10.31 

OBIECTIV PROIECTANT 
………………….. ………………….. 

 
 

FIŞA TEHNICĂ Nr.31 
 
Utilajul, echipamentul tehnologic: DETECTOR DE FUM ȘI TEMPERATURĂ 
Cantitate:……buc. 

Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

Corespondența propunerii 
tehnice cu specificațiile 

tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

 
Producător 

0 1 2 3 

1. Parametrii tehnici şi funcţionali : 
- Material carcasă ABS plastic UV stabilizat 

- Grad de protecție minim IP 21; 

- Sistem adresabil 

- Tensiune nominală- în intervalul  8,5 - 33Vcc tipic 24 Vcc; 

- Temperatura de lucru:  0 ...+40 grade Celsius; 

- Umiditate relativă:  20-90%(fără condens); 

- Curent absorbit stand-by: maxim 5mA; 

- Curent absorbit alarmă:  maxim 100 mA 

- Conexiune electrică: terminale cu şurub; 

- Contact releu :  NO/NC 

- Compatibil cu centrala de incendiu; 

  

2. 
 

Specificații  de performanță şi condiții privind siguranța în 
exploatare 

-  detecteaza fumul vizibil produs de materiale care ard încet 

sau mocnit (exemplu mobilier, plastic, fum produs de PVC 

supraincalzit dar nears);  

  

3. Condiții privind conformitatea  cu standarde relevante 
- conform standarde în vigoare EN 54 ,SR EN 60529  

  

4. Condiții de garanție şi postgaranție  
- producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a 

produsului timp de 36 luni de la data livrării și 24 luni de la PIF 
- produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor 

europene. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic:  
Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație 
completă pentru selecție şi montaj în limba română. 
Vor fi anexate: 

- instrucțiuni de montaj (scheme de conectare,cataloage); 

- instrucțiuni de exploatare; 

- buletine de încercări, verificări, probe; 

- declarație de conformitate; 

  

 

PRECIZĂRI: 
1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1.  
2. Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului. 
3. Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii  
4. Se va considera ediția în vigoare a normativelor la care se face referire. 
5. Materialele din oferta tehnică în altă limba decât limba română vor fi însoțite de traducerea în limba 

română.  
      Aceste traduceri vor fi însușite de către ofertant. 
6. Toate documentele care se vor prezenta la ofertare trebuie să fie complete. 
7. Se acceptă standarde de produse şi/sau fabricaţie europene sau internaţionale echivalente.  



 Anexa 10.32 
OBIECTIV PROIECTANT 

………………….. ………………….. 
 
 
 

FIŞA TEHNICĂ Nr.32 
 
Utilajul, echipamentul tehnologic: DETECTOR EFRACȚIE DE EXTERIOR 
Cantitate:……buc. 

Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

Corespondența propunerii 
tehice cu specificațiile 

tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

 
Producător 

0 1 2 3 

1. Parametrii tehnici şi funcţionali : 
 

- Material carcasă:  ABS plastic UV stabilizat sau metalic 

- cu contact magnetic; 

- montaj exterior;  

- sistem adresabil; 

- Grad de protecţie IP 55; 

- Temperatura de lucru:  –25 ÷ +50 grade Celsius; 

- Conexiune electrică: terminale cu şurub; 

- Distanța detecție: maxim 20 mm; 

- Contact de alarmă:  NC/NO, maxim 0,5A/15Vcc 

- Compatibil cu centrala de efracție și control acces; 

  

2. 
 

Specificații  de performanță şi condiții privind siguranța în 
exploatare  

- monitorizarea pătrunderii persoanelor străine la intrarea prin 

efracţie şi declanşare contact releu REED 

- adresabil compatibil cu centrala de efracție 

  

3. Condiții privind conformitatea  cu standarde relevante 
- SR EN 60529 grade de protecție 

  

4. Condiții de garanție şi postgaranție  
 

- producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a 
produsului timp de 36 luni de la data livrării și 24 luni de la PIF 

- produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor 

europene. 

  

5. Condiții cu caracter tehnic:  
 
Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație 
completă pentru selecție şi montaj în limba română. 
Vor fi anexate: 

- instrucțiuni de montaj (scheme de conectare,cataloage); 

- instrucțiuni de exploatare; 

- buletine de încercări, verificări, probe; 

- declarație de conformitate; 

  

 
PRECIZĂRI: 
1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1.  
2. Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului. 
3. Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii  
4. Se va considera ediția în vigoare a normativelor la care se face referire. 
5. Materialele din oferta tehnică în altă limba decât limba română vor fi însoțite de traducerea în limba 

română.  
      Aceste traduceri vor fi însușite de către ofertant. 
6. Toate documentele care se vor prezenta la ofertare trebuie să fie complete. 
7. Se acceptă standarde de produse şi/sau fabricaţie europene sau internaţionale echivalente. 



 Anexa 10.33 
OBIECTIV PROIECTANT 

………………….. ………………….. 
 

FIŞA TEHNICĂ Nr.33 
 
Utilajul, echipamentul tehnologic: TRADUCTOR TEMPERATURĂ 4-20mA 
Cantitate:……buc. 

Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

Corespondența propunerii 
tehnice cu specificațiile 

tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

 
Producător 

0 1 2 3 

1. Parametrii tehnici şi funcţionali : 
- Senzor de temperatură Pt100 sau alt tip de senzor; 

- Domeniu de temperatură  :  -20...+100 grd C; 

- Clasa de exactitate :  clasa B sau mai bună; 

- Timp de răspuns : max 250 ms 

- Material tijă : inox 

- Afișaj cu display local 5 digiți ; 

- Ieșire semnal : 4-20 mA protocol Hart; 

- Grad de protecție : minim IP 65 

- Alimentare: max.30V c.c (tipic 24 Vcc); 

- Temperatura mediu ambiant:  -25...+50 grade Celsius; 

  

2. 
 

Specificații  de performanță şi condiții privind siguranța în 
exploatare  

- Construcție robusta conform normelor de siguranță; 
- Stabilitate caracteristici metrologice +/- 0.2% minim 3 ani; 
- Certificare pentru mediu cu pericol de explozie: grupa II zona II 
- Temperatura maximă de suprafață corespunzătoare clasei T4 

pentru Ex; 
- Dacă se livrează cu protecție intrinsecă se va livra și bariera 

de potențial aferentă. 

  

3. Condiții privind conformitatea  cu standarde relevante 
- Standarde din seria SR EN 60079 funcție de gradul de 

protecție  

- SR EN 60529;  

  

4. Condiții de garanție şi postgaranție  
- producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a 

produsului timp de 36 luni de la data livrării și 24 luni de la PIF 
- produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor 

europene. 

  

5. Condiții cu caracter tehnic:  
Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație 
completă pentru selecție şi montaj în limba română. 
Vor fi anexate: 

- instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, , cataloage); 

- instrucțiuni de exploatare; 

- certificat de etalonare/verificare producător; 

- declarație de conformitate; 

  

 

PRECIZĂRI: 
1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1.  
2. Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului. 
3. Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii  
4. Se va considera ediția în vigoare a normativelor la care se face referire. 
5. Materialele din oferta tehnică în altă limba decât limba română vor fi însoțite de traducerea în limba 

română.  
      Aceste traduceri vor fi însușite de către ofertant. 
6. Toate documentele care se vor prezenta la ofertare trebuie să fie complete. 
7. Se acceptă standarde de produse şi/sau fabricaţie europene sau internaţionale echivalente. 



 Anexa 10.34 
OBIECTIV PROIECTANT 

………………….. ………………….. 
 

FIŞA TEHNICĂ Nr.34 
 
Utilajul, echipamentul tehnologic: TRADUCTOR DE PRESIUNE CU DISPLAY   4-20mA 
Cantitate:……buc. 

Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

Corespondența propunerii 
tehnice cu specificațiile 

tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

 
Producător 

0 1 2 3 

1. Parametri tehnici şi funcţionali : 
 

- Alimentat din bucla de curent : max. Ui= 30V (tipic 24 Vcc), 
Ii=max 150mA 

- Domeniu: 0 - 100 bar intrare SRM; 
- Acuratețe: max. ± 0.5% din valoarea măsurată;  
- Semnal de ieșire:  analog 4-20 mA, comunicație HART; 
- Timp de răspuns: max 250 ms 
- Grad de protecție: minim IP65 
- Indicator LCD, 5 digiți; 
- Temperatura de lucru :  –25 ÷ +50 grade Celsius;; 

  

2. 
 

Specificații  de performanță şi condiții privind siguranța în 
exploatare: 

- Construcție robusta conform normelor de siguranță; 
- Stabilitate caracteristici metrologice +/- 0.2% minim 3 ani; 
- Certificare pentru mediu cu pericol de explozie: grupa II zona II 
- Temperatura maximă de suprafață corespunzătoare clasei T4 

pentru Ex; 
- Dacă va fi livrat în protecție intrinsecă atunci se va livra și 

bariera de potențial; 

  

3. Condiții privind conformitatea  cu standarde relevante: 
- Seria de standarde SR EN 60079 funcție de tipul de protecție 

Ex ales. 
- SR EN 60529 grade de protecție  

  

4. Condiții de garanție şi postgaranție  
- producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a 

produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 
36 luni de la data livrării. 

- produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor 
europene. 

  

5. Condiții cu caracter tehnic:  
Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație 
completă pentru selecție şi montaj în limba română. 
Vor fi anexate: 

- instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, 
cataloage); 

- instrucțiuni de exploatare; 
- certificat de etalonare/verificare producător; 
- declarație de conformitate; 

  

 
PRECIZĂRI: 
1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1.  
2. Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului. 
3. Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii  
4. Se va considera ediția în vigoare a normativelor la care se face referire. 
5. Materialele din oferta tehnică în altă limba decât limba română vor fi însoțite de traducerea în limba 

română.  
      Aceste traduceri vor fi însușite de către ofertant. 
6. Toate documentele care se vor prezenta la ofertare trebuie să fie complete. 
7. Se acceptă standarde de produse şi/sau fabricaţie europene sau internaţionale echivalente. 



 
 Anexa 10.35 

OBIECTIV PROIECTANT 
………………….. ………………….. 

 
FIŞA TEHNICĂ Nr.35 

 
Utilajul, echipamentul tehnologic: INDICATOR MAGNETIC DE NIVEL DN 25  PN 40 
Cantitate:……buc. 

Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 
Corespondența propunerii 

tehnice cu specificațiile tehnice 
impuse prin Caietul de sarcini 

Producător 

0 1 2 3 

1. Parametrii tehnici şi funcţionali: 
- fluid de lucru: apă  
- temperatura fluidului de lucru: +1…+200C 
- temperatura mediului ambiant: -25…+500C 
- clasa de presiune: PN 40  
- diametrul nominal: DN 25  
- lungimea de indicare: minim 500 mm 
- rezoluția indicării:10 mm  
- gradul de protecție mecanică: minim IP 65, 
- marcare  Ex:  pentru utilizare în zona 2 cu pericol de explozie; 
- materialul țevii pe care se montează: SR EN ISO 3183 
- montare: supraterană, verticală 
- racordare la proces: cu flanșe DN 25 PN 40, conform SREN 

1092-1   
- material corp, flotor și flanșe: oțel inox  
- 2 traductoare de nivel cu contacte (pentru minim și maxim) 

montate pe indicatorul de nivel magnetic; 
- gradul de protecție mecanică al traductoarelor : minim IP 65; 
- marcare  Ex:  pentru utilizare în zona 2 cu pericol de explozie; 
- curent maxim contacte: 1A/230Vca 

  

2. 
 

Specificații  de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare  
- Conform Cerințe tehnice minime pentru SRM cu capacitate mai 

mare de 4000 mc/h 

  

3. Condiții privind conformitatea  cu standarde relevante 
- SR EN 60529 pentru gradul de protecție 
- Standarde din seria 60079 pentru marcare Ex 

  

4. Condiții de garanție şi postgaranție  
- producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a 

produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 
luni de la data livrării. 

- produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor 
europene. 

  

5. Condiții cu caracter tehnic: 

 5.1. Cartea tehnică a produsului: 
- Fișa Tehnică  
- Instrucțiuni de operare și întreținere  

 operare, verificare etanșeități 
 cauze defecte, remedieri, verificări 
 lista piese de schimb de mare uzură 

- Lista de componente și desene de ansamblu/subansamblu 
(secțiuni, detalii),  

- Certificate /Teste materiale componente 
- Certificate/Teste de presiune/etanșeitate 
- Schemele de interconectare a acționării  
- Certificate/Teste protecții anticorozive 

5.2. Marcare și identificare: 
- Numele și simbolul producătorului  
- Tipul/modelul, număr/serie produs 
- Anul fabricației  
- Caracteristicile tehnice ale produselor oferite trebuie să poată fi 

  



identificate, după coduri, în cataloage sau specificații tehnice de 
producător, prezentate în original. Aceste cataloage și specificații 
tehnice vor fi parte integrantă din oferta tehnică.  

5.3. Condiții de livrare: 
- Produsele vor fi ambalate pentru a face față transportului, 

manipulării și depozitării până la destinația finală; 

 
PRECIZĂRI: 
1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1.  
2. Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului. 
3. Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii  
4. Se va considera ediția în vigoare a normativelor la care se face referire. 
5. Materialele din oferta tehnică în altă limba decât limba română vor fi însoțite de traducerea în limba română.  
      Aceste traduceri vor fi însușite de către ofertant. 
6. Toate documentele care se vor prezenta la ofertare trebuie să fie complete. 
7. Se acceptă standarde de produse şi/sau fabricaţie europene sau internaţionale echivalente. 
 
 

 
 

 



 
 Anexa 10.36 
  

OBIECTIV PROIECTANT 
………………….. ………………….. 

 
FIŞA TEHNICĂ Nr.36 

 
Utilajul, echipamentul tehnologic: ELECTROVENTIL NORMAL DESCHIS EVACUARE FILTRU SEPARATOR DN 

25 PN 40 
Cantitate:……buc. 

Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 
Corespondența propunerii 

tehnice cu specificațiile tehnice 
impuse prin Caietul de sarcini 

Producător 

0 1 2 3 

1. Parametrii tehnici şi funcţionali: 

1.1. Electroventil  
- fluid de lucru: gaze naturale cu impurități lichide și solide 
- temperatura fluidului de lucru: +1…+200C 
- temperatura mediului ambiant: -25…+500C 
- clasa de presiune: PN 40  
- diametrul nominal: DN 25  
- materialul țevii pe care se montează: L245 NE, SR EN ISO 3183 
- montare: supraterană, orizontală 
- racordare la proces: cu flanșe DN 25 PN 40, conform SREN 

1092-1   
- material corp robinet: otel carbon  
- material tijă: otel carbon sau inox 
- indicare pe corp a poziției de montaj  
- protecție anticorozivă: vopsea de înaltă rezistență 

1.2. Acționare electrică: 
- temperatura ambiantă între -200C și +550C 
- tensiune de alimentare 230V/ 50Hz 
- protecție standard: minim IP 65 
- tip de protecție Ex:  II3G EEx d IIC T4 sau II3G EEx e IIC T4 sau 

II3G EEx i IIC T4 
- dacă echipamentul este în protecție intrinsecă conectarea în 

tabloul electric  se va realiza prin bariere de potențial; 
- presetupe Ex pentru intrare cabluri .    

  

2. 
 

Specificații  de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare  
- Conform Cerințe tehnice minime pentru SRM cu capacitate mai 

mare de 4000 mc/h 

  

3. Condiții privind conformitatea  cu standarde relevante 
- Standarde Ex din seria  60079 adaptate tipului de protecție 

utilizat. 
- SR EN 60529 pentru gradul de protecție al acționării 

  

4. Condiții de garanție şi postgaranție  
- producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a 

produsului timp de 36 luni de la data livrării și 24 luni de la PIF 
- produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor 

europene. 

  

5. Condiții cu caracter tehnic:  
 
Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație 
completă pentru selecție şi montaj în limba română. 
Vor fi anexate: 
- instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, , cataloage); 

- instrucțiuni de exploatare; 

- buletine de încercări, verificări, probe; 

- declarație de conformitate; 

  

 
PRECIZĂRI: 
1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1.  
2. Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului. 
3. Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii  
4. Se va considera ediția în vigoare a normativelor la care se face referire. 



5. Materialele din oferta tehnică în altă limba decât limba română vor fi însoțite de traducerea în limba română.  
      Aceste traduceri vor fi însușite de către ofertant. 
6. Toate documentele care se vor prezenta la ofertare trebuie să fie complete. 
7. Se acceptă standarde de produse şi/sau fabricaţie europene sau internaţionale echivalente. 

 



 
 Anexa 10.37 

OBIECTIV PROIECTANT 
………………….. ………………….. 

 
FIŞA TEHNICĂ Nr.37 

 
Utilajul, echipamentul tehnologic: ELECTROVENTIL NORMAL ÎNCHIS EVACUARE FILTRU SEPARATOR DN 25 

PN 40 
Cantitate:……buc. 

. 

Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini 
Corespondența propunerii 

tehnice cu specificațiile tehnice 
impuse prin Caietul de sarcini 

Producător 

0 1 2 3 

1. Parametrii tehnici şi funcţionali: 

1.1. Electroventil  
- fluid de lucru: gaze naturale cu impurități lichide și solide 
- temperatura fluidului de lucru: +1…+200C 
- temperatura mediului ambiant: -25…+500C 
- clasa de presiune: PN 40  
- diametrul nominal: DN 25  
- materialul țevii pe care se montează: L245 NE, SR EN ISO 3183 
- montare: supraterană, orizontală 
- racordare la proces: cu flanșe DN 25 PN 40, conform SREN 

1092-1   
- material corp robinet: otel carbon  
- material tijă: otel carbon sau inox 
- indicare pe corp a poziției de montaj  
- protecție anticorozivă: vopsea de înaltă rezistență 

1.2. Acționare electrică: 
- temperatura ambiantă între -200C și +550C 
- tensiune de alimentare 230V/ 50Hz 
- protecție standard: minim IP 65 
- tip de protecție Ex:  II3G EEx d IIC T4 sau II3G EEx e IIC T4 sau 

II3G EEx i IIC T4 
- dacă echipamentul este în protecție intrinsecă conectarea în 

tabloul electric  se va realiza prin bariere de potențial; 
- presetupe Ex pentru intrare cabluri .    

  

2. 
 

Specificații  de performanță şi condiții privind siguranța în exploatare  
- Conform Caietului de Sarcini 

  

3. Condiții privind conformitatea  cu standarde relevante 
- Standarde Ex din seria  60079 adaptate tipului de protecție 

utilizat. 
- SR EN 60529 pentru gradul de protecție al acționării 

  

4. Condiții de garanție şi postgaranție  
- producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a 

produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 36 
luni de la data livrării. 

- produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor 

europene. 

  

5. Condiții cu caracter tehnic:  
5.1. Cartea tehnică a produsului: 
- Fișa Tehnică  
- Instrucțiuni de operare și întreținere  

 operare, verificare etanșeități 
 cauze defecte, remedieri, verificări 
 lista piese de schimb de mare uzură 

- Lista de componente și desene de ansamblu/subansamblu 
(secțiuni, detalii),  

- Raport de Trasabilitate  
- Certificate /Teste materiale componente 
- Certificate/Teste de presiune/etanșeitate 
- Schemele de interconectare a acționării  

  



- Certificate/Teste protecții anticorozive 

5.2. Marcare și identificare: 
- Numele și simbolul producătorului  
- Tipul/modelul, număr/serie produs 
- Anul fabricației  
- Caracteristicile tehnice ale produselor oferite trebuie să poată fi 

identificate, după coduri, în cataloage sau specificații tehnice de 
producător, prezentate în original. Aceste cataloage și specificații 
tehnice vor fi parte integrantă din oferta tehnică.  

5.3. Condiții de livrare: 
- Produsele vor fi ambalate pentru a face față transportului, 

manipulării și depozitării până la destinația finală; 

 
 
PRECIZĂRI: 
1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1.  
2. Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului. 
3. Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii  
4. Se va considera ediția în vigoare a normativelor la care se face referire. 
5. Materialele din oferta tehnică în altă limba decât limba română vor fi însoțite de traducerea în limba română.  
      Aceste traduceri vor fi însușite de către ofertant. 
6. Toate documentele care se vor prezenta la ofertare trebuie să fie complete. 
7. Se acceptă standarde de produse şi/sau fabricaţie europene sau internaţionale echivalente. 

 
 

 
 



 
 Anexa 10.38 

OBIECTIV PROIECTANT 
………………….. ………………….. 

 
 
 
 

FIŞA TEHNICĂ Nr.38 
 
Utilajul, echipamentul tehnologic: CAMERĂ VIDEO IP DE EXTERIOR CU CARCASĂ TERMOSTATATĂ 
Cantitate:……buc. 

Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

Corespondența propunerii 
tehnice cu specificațiile 

tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

 
Producător 

0 1 2 3 

1. Parametrii tehnici şi funcţionali : 
 

- Camera de supraveghere Full HD 3 Megapixel 1080p; 

- Compresia datelor:  H.264  Motion JPEGH.; 

- Senzor imagine: 1/3 inch CMOS Progressive Scan color; 

- Mărime imagine:  295(W)x105(H)x95(D)mm); 

- Lentila: varifoclă 2,8-12mm 3MP, deschidere reglabila între 90 

și 30 grade; 

- Distanța de iluminare: 40÷60m;  

- Wavelenght:  850nm; 

- Iluminare minima:  0.1 Lux / F1.5, 0 Lux (IR pornit) 

- Clasa de protecţie:  IP66; 

- Compensare alb:  auto; 

- Sincronizare:  internă; 

- Temperatura de operare–25 ÷ +50 grade Celsius;RH95% 

Max; 

- Raport semnal/zgomot:  > 50 dB; 

- Alimentare:  PoE 

- Rezoluții suportate:  2048x1536,1920x1080, 1280x720  

- Max frame rate:  30 fps @1280 x 720 

- Protocoale: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, 

DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, 

SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour(SIP optional); 

- Network Interface:  1 RJ45,10M / 100M port Ethernet adaptive 

  

2. 
 

Specificații  de performanță şi condiții privind siguranța în 
exploatare  

- Functii speciale:  

 Zi/Noapte 

 AWB (Automatic White Balance) 

 AGC (Automatic Gain Control) 

- Shutter Time: 1/25s - 1/100.000s 

- Lens Mount: 14 (diametrul) 

- Digital noise reduction: 3D DNR 

  

3. Condiții privind conformitatea  cu standarde relevante 
- SR EN 50132; 

  

4. Condiții de garanție şi post garanție : 
- producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a 

produsului timp de 36 luni de la data livrării și 24 luni de la PIF 
- produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor 

europene. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic:   



Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație 
completă pentru selecție şi montaj în limba română. 
Vor fi anexate: 

- instrucțiuni de montaj (scheme de conectare,cataloage); 

- instrucțiuni de exploatare; 

- buletine de încercări, verificări, probe; 

- declarație de conformitate; 

 
PRECIZĂRI: 
1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1.  
2. Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului. 
3. Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii  
4. Se va considera ediția în vigoare a normativelor la care se face referire. 
5. Materialele din oferta tehnică în altă limba decât limba română vor fi însoțite de traducerea în limba 

română.  
      Aceste traduceri vor fi însușite de către ofertant. 
6. Toate documentele care se vor prezenta la ofertare trebuie să fie complete. 
7. Se acceptă standarde de produse şi/sau fabricaţie europene sau internaţionale echivalente. 

 



 
 Anexa 10.39 

OBIECTIV PROIECTANT 
………………….. ………………….. 

 
FIŞA TEHNICĂ Nr.39 

 
UNITATE DE EVALUARE ȘI DETECȚIE PENTRU CABLU SENZITIV 
Cantitate:……buc. 

 

Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

Corespondența propunerii 
tehnice cu specificațiile 

tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

 
Producător 

0 1 2 3 

1. Parametrii tehnici și funcționali : 
 Intrări separate pentru detecție: minim 2; 
 Până la 250 m/intrare 
 Ieșiri de alarmă cu releu: minim 2 
 Temperatura de funcționare: de la 0 până la +40 grade Celsius 
 Nivel umiditate: 98% RH 
 Aparatul ajunge la starea sa de funcționare în termen de 60 de 

secunde de la pornire 
 Software de programare inclus; 
 Tensiune de alimentare 8-32 Vcc, tipic 24 Vcc; 
 Acceptă mod de funcționare independent pentru conectare la 

sistem antiefracție; 
 Detectează și procesează semnalele de la cablurile de vibrații 

conectate la canalele de intrare proprii 
 Supratensiunea sau de scurt-circuitul unui canal de intrare 

generează o alarmă pe același canal 
 Unitatea de procesare a semnalului este protejată de tamper 

  

2. 
 

Specificații  de performanță şi condiții privind siguranța în 
exploatare  

 Conform Cerințe tehnice minime pentru SRM cu capacitate 
mai mare de 4000 mc/h 

  

3. Condiții privind conformitatea  cu standarde relevante 
 conform standarde în vigoare SR EN 50130, SR EN 50131, 

CLC/TS 50131-2-8:2012 

  

4. Condiții de garanție şi postgaranție  
- Perioada de garanție este cuprinsă între data recepției 

Produselor și împlinirea a 24 de luni de la punerea în funcțiune 
a Produselor, dar nu mai mult de 36 de luni de la data recepției 
acestora. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
 Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație 
completă pentru selecție şi montaj în limba română. 
Vor fi anexate: 

- instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, 
cataloage); 

- instrucțiuni de exploatare; 
- buletine de încercări, verificări, probe; 
- declarație de conformitate; 

  

 
PRECIZĂRI: 
1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1.  
2. Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului. 
3. Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii  
4. Se va considera ediția în vigoare a normativelor la care se face referire. 
5. Materialele din oferta tehnică în altă limba decât limba română vor fi însoțite de traducerea în limba 

română.  
      Aceste traduceri vor fi însușite de către ofertant. 
6. Toate documentele care se vor prezenta la ofertare trebuie să fie complete. 
7. Se acceptă standarde de produse şi/sau fabricaţie europene sau internaţionale echivalente. 



 
 Anexa 10.40 

OBIECTIV PROIECTANT 
………………….. ………………….. 

 
FIŞA TEHNICĂ Nr.40 

 
Utilajul, echipamentul tehnologic: CORP DE ILUMINAT CU TEHNOLOGIE  LED PENTRU MEDII 
CU POTENTIAL EXPLOZIV 
Cantitate:……buc. 

Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

Corespondența 
propunerii tehice cu 
specificațiile tehnice 

impuse prin 
Caietul de sarcini 

 
Producător 

0 1 2 3 
1. Parametri tehnici şi funcţionali : 

 
- Iluminat în medii cu pericol de explozie din grupa II, zona 2  
- Putere totală: minim 30W;  
- Tensiune: 240Vac, 50/60Hz; 
- Clasa de izolatie electrica I; 
- Grad de protecție minim IP 55; 
- Introducător de cablu cu etansare prin garnitură de cauciuc 

pentru diametru Φ11-Φ14 mm;  
- Secțiunea maximă a conductorului: 2.5 mm2; număr de borne: 

3 (N,L,PE) ; 
- Temperatura de funcționare nominală de la -25°C - +50 °C 
- Marcaj Ex  grupa II, zonă 2                                          
- Temperatura maximă de suprafață T4. 

  

2. 
 

Specificații  de performanță şi condiții privind siguranța în 
exploatare  

- Montaj semistationar, conectare individuală  

  

3. Condiții privind conformitatea  cu standarde relevante 
- SR EN 60079,SR EN 60529 

  

4. Condiții de garanție şi postgaranție  
- producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a 

produsului timp de 24 luni de la punerea în funcțiune sau de 
36 luni de la data livrării. 

- produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor 
europene. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic:  
Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație 
completă pentru selecție şi montaj în limba română. 
Vor fi anexate: 

- instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, broșuri, 
cataloage); 

- instrucțiuni de exploatare; 
- buletine de încercări, verificări, probe; 
- declarație de conformitate; 

  

 
PRECIZĂRI: 
1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1.  
2. Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului. 
3. Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii  
4. Se va considera ediția în vigoare a normativelor la care se face referire. 
5. Materialele din oferta tehnică în altă limba decât limba română vor fi însoțite de traducerea în limba 

română.  
      Aceste traduceri vor fi însușite de către ofertant. 
6. Toate documentele care se vor prezenta la ofertare trebuie să fie complete. 
7. Se acceptă standarde de produse şi/sau fabricaţie europene sau internaţionale echivalente. 



 Anexa 10.41 
OBIECTIV PROIECTANT 

………………….. ………………….. 
 

FIŞA TEHNICĂ Nr.41 
 
Utilajul, echipamentul tehnologic: CORP DE ILUMINAT EXTERIOR CU TEHNOLOGIE LED 
Cantitate:……buc. 

Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

Corespondența propunerii 
tehnice cu specificațiile 

tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

 
Producător 

0 1 2 3 

1. Parametrii tehnici şi funcţionali : 
Domeniu de utilizare:- Iluminat exterior  

- Putere: 1x50W;  

- Luminozitate: 4900lm; 

- Tensiunej: AC100-240V; 

- Iluminare (grade): 120; 

- Eficienţa: 95 (lm/W); 

- Clasa energetică:  A; 

- Carcasă principală şi de blocare din siluminiu turnat sub 

presiune, vopsit; 

- Dispersor:  lupă; 

- Introducător de cablu cu etansare prin garnitură de cauciuc 

pentru diametru Φ11-Φ14 mm;  

- Secțiunea maximă a conductorului: 2.5 mm2; număr de borne: 3 

(N,L,PE);  

- Temperatura de funcționare nominală de la -20°C  - +50 °C; 

- Factor de putere: min.0.98; 

- Sursa:  LED 

  

2. 
 

Specificații  de performanță şi condiții privind siguranța în 
exploatare  

- Montaj semistationar; conectare individual; 

- Durata medie de funcţionare: 10000÷15000 ore;  

  

3. Condiții privind conformitatea  cu standarde relevante 
- Corpurile vor fi inscripționate cu marcajul CE;  

  

4. Condiții de garanție şi post garanție : 
- producătorul va garanta calitatea și buna funcționare a 

produsului timp de 36 luni de la data livrării și 24 luni de la PIF 
- produsul va corespunde normelor tehnice şi standardelor 

europene. 

  

5. Alte condiții cu caracter tehnic: 
Nu vor fi luate în considerație decât ofertele însoțite de documentație 
completă pentru selecție şi montaj în limba română. 
Vor fi anexate: 

- instrucțiuni de montaj (scheme de conectare, cataloage); 

- instrucțiuni de mentenanță și exploatare; 

- buletine de încercări, verificări, probe; 

- declarație de conformitate; 

  

PRECIZĂRI: 
1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1.  
2. Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului. 
3. Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii  
4. Se va considera ediția în vigoare a normativelor la care se face referire. 
5. Materialele din oferta tehnică în altă limba decât limba română vor fi însoțite de traducerea în limba 

română.  
      Aceste traduceri vor fi însușite de către ofertant. 
6. Toate documentele care se vor prezenta la ofertare trebuie să fie complete. 
7. Se acceptă standarde de produse şi/sau fabricaţie europene sau internaţionale echivalente. 



 Anexa 10.42 
OBIECTIV PROIECTANT 

………………….. ………………….. 
  

FIŞA TEHNICĂ Nr.42 
 
Utilajul, echipamentul tehnologic:  CABLURI ELECTRICE PENTRU TRADUCTOARE SAU  MAGISTRALE 

DE DATE MODBUS   
Cantitate:……buc. 
 

Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

Corespondența 
propunerii tehice cu 
specificațiile tehnice 

impuse prin 
Caietul de sarcini 

 
Producător 

0 1 2 3 

1. Parametrii tehnici şi funcţionali : 
- Număr conductoare      : 3 + tresă metalică 
- Rezistență de linie        : 180 Ω/km 
- Tensiunea nominala     : 630 Vca 
- Impedanță                     : 35-165 Ω la 3-20 MHz 
- Capacitate                     :  60nF/km 
- Diametru                       : min 5,7 mm 
- Temperatura de lucru   : -29...+80°C 
- Norma                           : SR CEI 60502-1 
- Montaj                           : Aerian în zona 2 cu pericol de explozie 
- Ecranare                       : Împletitură de cupru ecranat răsucit 

  

2. 
 

Specificații  de performanță şi condiții privind siguranța în 
exploatare  

- materiale principale: cupru (conductor active), oţel (protecție 
mecanică),izolaţie din PVC; 

  

3. Condiții privind conformitatea  cu standarde relevante 
- SR EN 60502 -1 

  

4. Condiții de garanție şi postgaranție    

5. Alte condiții cu caracter tehnic:  
Nu vor fi luate în considerație decat ofertele însotite de documentație 
completă pentru selecție şi montaj în limba română. 

  

 
PRECIZĂRI: 
1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1.  
2. Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului. 
3. Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii  
4. Se va considera ediția în vigoare a normativelor la care se face referire. 
5. Materialele din oferta tehnică în altă limba decât limba română vor fi însoțite de traducerea în limba 

română.  
      Aceste traduceri vor fi însușite de către ofertant. 
6. Toate documentele care se vor prezenta la ofertare trebuie să fie complete. 
7. Se acceptă standarde de produse şi/sau fabricaţie europene sau internaţionale echivalente. 
 



 Anexa 10.43 
OBIECTIV PROIECTANT 

………………….. ………………….. 
  
              FIŞA TEHNICĂ Nr.43 
 
Utilajul, echipamentul tehnologic: CABLURI ELECTRICE ARMATE CU IZOLAŢIE DE PVC  (CYAbY-F) 
Cantitate:……buc. 
 
 

Nr. 
crt. 

Specificațiile tehnice impuse  
 

Corespondența 
propunerii tehice cu 
specificațiile tehnice 

impuse  
 

 
Producător 

0 1 2 3 

1. Parametrii tehnici şi funcţionali : 
- Număr conductoare:  5; 
- Secțiune conductor: 1,5 mm2; 
- Tensiune nominal:  630Vca; 
- Rezistență de izolație:  >1MΩ; 
- Temperatura de lucru: -29...+80°C; 
-  

  

2. 
 

Specificații  de performanță şi condiții privind siguranța în 
exploatare  

- materiale principale: cupru (conductor active), oţel (protecție 
mecanică),izolaţie din PVC; 

- cablurile care au F la sfârşitul simbolului sunt cu întârziere 
mărită la propagarea  flăcării, conform SR EN 50266-2-4, 
categoria C. 

  

3. Condiții privind conformitatea  cu standarde relevante 
- SR EN 60502 -1 

  

4. Condiții de garanție şi postgaranție    

5. Alte condiții cu caracter tehnic:  
Nu vor fi luate în considerație decat ofertele însotite de documentație 
completă pentru selecție şi montaj în limba română. 

  

 
PRECIZĂRI: 
1. Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1.  
2. Responsabilitatea completării coloanelor 2 şi 3 revine ofertantului. 
3. Toate cerințele din prezenta fișă tehnică sunt obligatorii  
4. Se va considera ediția în vigoare a normativelor la care se face referire. 
5. Materialele din oferta tehnică în altă limba decât limba română vor fi însoțite de traducerea în limba 

română.  
      Aceste traduceri vor fi însușite de către ofertant. 
6. Toate documentele care se vor prezenta la ofertare trebuie să fie complete. 
7. Se acceptă standarde de produse şi/sau fabricaţie europene sau internaţionale echivalente. 
 



Cutie de jonctiuni cabluri semnal traductori montata in mediu Ex

SCHEMA DE PRINCIPIU

INSTALAȚIE TEHNOLOGICĂ

 TIP 3A

DEPARTAMENTUL PROIECTARE SI CERCETARE
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  Lampa cu tuburi de neon in mediu Ex

PT Traductor de presiune montat in mediu Ex

Traductor de temperatura montat in mediu Ex
TT

DPG
Detector prezenta gaze montat in mediu  Ex

   Cablu electric conexiune senzori si traductoare 

   Cablu electric forta 

Intrerupator bipolar montat in mediu Ex

   Cabluri de conexiune senzori si traductoare 
   Cabluri electrice de  forta 

  Bec de iluminat mediu Ex

CJ1

 Sistem de incalzire conducta impuls montat in mediu Ex

CJ2           Cutie de jonctiuni cabluri electrice de forta montat in mediu Ex

Cablu însoțitor autoreglabil cu termoizolație

Izolație temică
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Anexa
11.1

Note:
Robinetele RAMM 8, 11 (17) vor fi prevăzute cu sistem de monitorizarea a poziției
închis/deschis și flansă  tip ochelari (una plina "blind" și una goală ).
Necesitatea montarii gazcromatografului va fi menționată în fișa de date a SRM-ului.
Se vor monta la fiecare usă de acces în hala metalică senzori de detecție efracție.
Cutiile de joncțiuni (CJ1, CJ2, CJ3) se vor folosi doar în cazul achiziției de instalații
tehnologice, pentru celelalte cazuri (modernizare, acces SNT, etc.) conexiunile electrice vor
fi executate direct în TGA

Q > 4000 Smc/h

Qmax/Qmin > 30

CJ 1

DFI
Detector flacara montat in mediu Ex

DE
Detector efractie in medii Ex

Imbinare electroizolanta monobloc montata
aerian cu eclator  zona Ex

CJ3           Cutie de jonctiuni cabluri electrice sist. masurare montata in mediu Ex
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Cutie de jonctiuni cabluri semnal traductori montata in mediu Ex

SCHEMA DE PRINCIPIU

INSTALAȚIE TEHNOLOGICĂ

 TIP 3B

DEPARTAMENTUL PROIECTARE SI CERCETARE

  Lampa cu tuburi de neon in mediu Ex

PT Traductor de presiune montat in mediu Ex

Traductor de temperatura montat in mediu Ex
TT
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Detector prezenta gaze montat in mediu  Ex

   Cablu electric conexiune senzori si traductoare 

   Cablu electric forta 

Intrerupator bipolar montat in mediu Ex

   Cabluri de conexiune senzori si traductoare 
   Cabluri electrice de  forta 

  Bec de iluminat mediu Ex

CJ1

 Sistem de incalzire conducta impuls montat in mediu Ex

CJ2           Cutie de jonctiuni cabluri electrice de forta montat in mediu Ex

Cablu însoțitor autoreglabil cu termoizolație

Izolație temică

Anexa
 11.2

Note:
Robinetele RAMM 8, 11 (19) vor fi prevăzute cu sistem de monitorizarea a poziției
închis/deschis și flansă  tip ochelari (una plina "blind" și una goală ).
Necesitatea montarii gazcromatografului va fi menționată în fișa de date a SRM-ului.
Se vor monta la fiecare usă de acces în hala metalică senzori de detecție efracție.
Cutiile de joncțiuni (CJ1, CJ2, CJ3) se vor folosi doar în cazul achiziției de instalații
tehnologice, pentru celelalte cazuri (modernizare, acces SNT, etc.) conexiunile electrice vor
fi executate direct în TGA

Q > 4000 Smc/h

Qmax/Qmin > 30
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DE
Detector efractie in medii Ex

Imbinare electroizolanta monobloc montata
aerian cu eclator  zona Ex

CJ3           Cutie de jonctiuni cabluri electrice sist. masurare montata in mediu Ex
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Anexa
 11.3

Note:
Robinetele RAMM 8, 11 (17) vor fi prevăzute cu sistem de monitorizarea a poziției
închis/deschis și flansă  tip ochelari (una plina "blind" și una goală ).
Necesitatea montarii gazcromatografului va fi menționată în fișa de date a SRM-ului.
Se vor monta la fiecare usă de acces în hala metalică senzori de detecție efracție.
Cutiile de joncțiuni (CJ1, CJ2, CJ3) se vor folosi doar în cazul achiziției de instalații
tehnologice, pentru celelalte cazuri (modernizare, acces SNT, etc.) conexiunile electrice vor
fi executate direct în TGA
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Anexa
11.3a

Note:
Robinetele RAMM 8, 11 (21) vor fi prevăzute cu sistem de monitorizarea a poziției
închis/deschis și flansă  tip ochelari (una plina "blind" și una goală ).
Necesitatea montarii gazcromatografului va fi menționată în fișa de date a SRM-ului.
Se vor monta la fiecare usă de acces în hala metalică senzori de detecție efracție.
Cutiile de joncțiuni (CJ1, CJ2, CJ3) se vor folosi doar în cazul achiziției de instalații
tehnologice, pentru celelalte cazuri (modernizare, acces SNT, etc.) conexiunile electrice vor
fi executate direct în TGA
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Anexa
11.4

Note:
Robinetele RAMM 8, 11 (19) vor fi prevăzute cu sistem de monitorizarea a poziției
închis/deschis și flansă  tip ochelari (una plina "blind" și una goală ).
Necesitatea montarii gazcromatografului va fi menționată în fișa de date a SRM-ului.
Se vor monta la fiecare usă de acces în hala metalică senzori de detecție efracție.
Cutiile de joncțiuni (CJ1, CJ2, CJ3) se vor folosi doar în cazul achiziției de instalații
tehnologice, pentru celelalte cazuri (modernizare, acces SNT, etc.) conexiunile electrice vor
fi executate direct în TGA
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Note:
Robinetele RAMM 8, 11 (23) vor fi prevăzute cu sistem de monitorizarea a pozi ț iei
închis/deschis și flansă  tip ochelari (una plina "blind" și una goală  ).
Necesitatea montarii gazcromatografului va fi men ț ionată în fi șa de date  a SRM-ului.
Se vor monta la fiecare usă de acces în hala metalică senzori de detec ț ie efrac ț ie.
Cutiile de joncțiuni  (CJ1, CJ2, CJ3)  se vor folosi doar în cazul achiziției de instalații
tehnologice, pentru celelalte cazuri (modernizare, acces SNT, etc.) conexiunile electrice vor
fi executate direct în TGA
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Max Min

1 Diametru intrare

2 Imbinare electroizolantă

3 Robinet intrare (izolare) - RAE1

4 Traducator presiune intrare

5 Traducator temperatura intrare

6 Filtru separator

7 Electroventil

8 Sistem încălzire capsulat cond. impuls

9 Robinet sferă acționare manuală

10 Robinet sferă acționare electrică

11 Robinet manual cu monitorizare

12 Regulator 

13 Supapa de siguranță

14 Filtru conic

15 Contor pistoane rotative

16 Contor cu turbină

17 PTZ

18 Calculator de debit multistream

19 PLC

20 Instalatie odorizare

21 Gazcrromatograf

22 Diametru ieșire

23 Clapetă de sens

Anexa 11.6

Debit 

[Smc/h]
Pmin intrare 

[bar]

Pmin iesire 

[bar]

Specificatie 

tehnica nr./pag.

SRM………………………………………………

Model Producator
Nr. 

[buc.]

Nr. 

Crt.
Echipament

Dn 

[mm]

Pn 

[bar]

Viteza 

[m/s]
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Max Min

Debit 

[Smc/h]
Pmin intrare 

[bar]

Pmin iesire 

[bar]

Specificatie 

tehnica nr./pag.
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Model Producator
Nr. 

[buc.]

Nr. 

Crt.
Echipament

Dn 

[mm]

Pn 
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24 Sistem detectie si avetizare la efracție

25 ........................................

26 ........................................

27 ........................................

28
Subsistem detectie si avetizare gaz, flacără 

și incendiu

29 ........................................

30 ........................................

31 ........................................

32 ........................................



Placa descriptiva

filtru separator

DEPARTAMENTUL PROIECTARE SI CERCETARE

Q > 4000 mc/h

Qmax/Qmin > 30

Firma producatoare:............................................

Nr. de fabricație/Anul

Pozitie montaj

Masa neta

Temp. gas min/max. TG

Temp. mediu ambiant min/max TM

Presiune max. de lucru PN

Debit max. de lucru

Denumire echipament

 kg

 °C

 °C

 bar

 mc/h

 mm

 l

Adaos de coroziune

Capacitate V

 µm

 bar

Grad de filtrare

Limita de rupere cartuș

 barPresiunea de probă

Nota:
Plăcuța descriptivă va fi vopsita în culoare RAL 3021 și se va executa din materiale necorozive (aluminiu, inox) și se va fixa
pe FS cu șuruburi din oțel zincate sau nituri.
Dimensiunea plăcuței descriptive va fi de 150x200 mm cu mărimea fontului de 1 cm, culoare neagră și cu litere de tipar.

Anexa 11.7

15 cm

30
 cm
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