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I. CONFECŢII METALICE
PENTRU LINII ELECTRICE DE JOASĂ TENSIUNE
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Confecţii metalice pentru linii electrice de joasă tensiune

1. Ansamblu de prindere pe stâlp - AU 750
•
•
•
•

Se utilizează la prinderea fascicolului de conductoare torsadate
împreună cu alte confecţii metalice.
Forţa maximă admisibilă de tracţiune în plan orizontal este de 750
daN, iar sarcina verticală nominală este de 300 daN.
Se folosesc pentru stâlpii cu găuri împreună cu tija filetată.
Protecţia anticorozivă se realizează prin zincare.

Modalitate de comandă: AU 750 / tip stâlp

2. Ansamblu de prindere pe stâlp cu brăţară - AUB
•

•
•
•

Brăţara de susţinere serveşte la fixarea armăturii de susţinere a
fascicolului de conductoare torsadate pe stâlpi din beton
precomprimat sau centrifugat şi se utilizează în cazul stâlpilor care
nu sunt prevăzuţi cu găuri.
Forţa maximă admisibilă de tracţiune este de 750 daN.
Sarcina nominală în plan orizontal este de 200 daN, iar sarcina
verticală nominală de 300 daN.
Protecţia anticorozivă se realizează prin zincare.

Modalitate de comandă: AUB / tip stâlp

3. Brăţară branşament - BB
•
•
•
•

Brăţara de branşament serveşte la fixarea branşamentelor pe stâlpii reţelei de joasă tensiune.
Sarcina nominală în plan orizontal este de 100 daN, iar sarcina verticală nominală 200 daN.
Protecţia anticorozivă se realizează prin zincare.
Se execută pentru stâlpii centrifugaţi şi pentru stâlpii vibraţi.

Modalitate de comandă:

•
•

pentru stâlpi centrifugaţi – BBC / tip stâlp
pentru stâlpi vibraţi – BBV / tip stâlp
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Confecţii metalice pentru linii electrice de joasă tensiune

4. Consolă susţinere cu brăţară - CSB
•

•
•
•

Consola susţinere cu brăţară serveşte la fixarea armăturii de susţinere
a fascicolului de conductoare torsadate pe stâlpi şi se utilizează în
cazul stâlpilor care nu sunt prevăzuţi cu găuri.
Sarcina nominală în plan orizontal este de 200 daN, iar sarcina
verticală nominală 300 daN.
Protecţia anticorozivă se realizează prin zincare.
Se execută pentru stâlpii din beton centrifugat, dar şi pentru stâlpii
din beton vibrat – precomprimat cu variantă de prindere pe ambele
feţe.

Modalitate de comandă: CSB / tip stâlp

5. Consolă orizontală de susţinere / întindere - CS / CT
•

Se foloseşte pentru realizarea legăturilor de susţinere / întindere cu
conductorul funie Al în cazul reţelelor de joasă tensiune.

Modalitate de comandă:
• consolă orizontală de susţinere: C_nr. legături_S
• consolă orizontală de întindere: C_nr. legături_T

6. Consolă de susţinere - CS300
•
•
•

Se foloseşte la stâlpii din beton cu găuri de prindere la partea superioară împreună cu tija
filetată.
Forţa maximă de tracţiune este de 300 daN.
Protecţia anticorozivă se realizează prin zincare.

Modalitate de comandă: CS 300 / tip stâlp
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Confecţii metalice pentru linii electrice de joasă tensiune

7. Ansamblu suport branşament ( echipat complet ) – ASB
•
•
•

Suportul de branşament se utilizează la fixarea pe clădire a
branşamentelor, fiind executat din ţeavă zincată.
Forţa maximă nominală în plan orizontal este de 100 daN.
Protecţia anticorozivă se realizează prin zincare.

Modalitate de comandă: ASB

8. Brăţară cu cârlig pentru suport branşament – BSB
•
•
•

Este utilizată în construcția LEA JT cu conductoare torsadate pe
stâlpi din beton precomprimat sau centrifugat.
Forţa maximă nominală în plan orizontal este de 250 daN.
Protecţia anticorozivă se realizează prin zincare.

Modalitate de comandă: BSB / tip stâlp

9. Înlocuitor ţiglă la suport branşament – ISB
•

Protecţia anticorozivă se realizează prin zincare.

Modalitate de comandă: ISB

10. Semicolier pentru fixare suport branşament - SFSB
•

Protecţia anticorozivă se realizează prin zincare.

Modalitate de comandă: SFSB

11. Inel încastrat în zid – IZ
•
•

Se foloseşte la prinderea pe zid a clemei de întindere
branşament pentru consumatorii casnici.
Protecţia anticorozivă se realizează prin zincare.

Modalitate de comandă: IZ
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Confecţii metalice pentru linii electrice de joasă tensiune

12. Întinzător reţea - IR750
•
•
•

Întinzătorul de reţea serveşte pentru reglajul săgeţii
fascicolului de conductoare.
Sarcina nominală în plan orizontal este de 750 daN.
Protecţia anticorozivă se realizează prin zincare.

Modalitate de comandă: IR 750

13. Prelungitor reţea - P750
•
•
•
•

Se foloseşte la prinderea pe stâlp a fascicolului de
conductoare torsadate.
Sarcina nominală în plan orizontal este de 750 daN.
Ochiul de prindere poate fi în acelaşi plan sau perpendicular
faţă de cârlig.
Protecţia anticorozivă se realizează prin zincare.

Modalitate de comandă: P 750 / tip plan

14. Tijă întindere - TT . Tijă tracţiune - TT1
•

•
•

Se utilizează la întinderea fascicolului de conductoare
torsadate şi se montează în găurile stâlpului, special
destinate acestui scop.
Sarcina nominală în plan orizontal este de 750 daN, iar
sarcina verticală nominală de 300 daN.
Protecţia anticorozivă se realizează prin zincare.

Modalitate de comandă :
• tijă întindere: TT / tip stâlp
• tijă tracţiune: TT1 / tip stâlp

15. Tijă susţinere - TS
•
•
•
•

Tija de susţinere serveşte la fixarea armăturii de susţinere
pe stâlpii din beton sau lemn.
Se montează în găurile stâlpului, special destinate acestui
scop.
Sarcina nominală în plan orizontal este de 200 daN, iar
sarcina verticală nominală de 300 daN.
Protecţia anticorozivă se realizează prin zincare.

Modalitate de comandă: tijă susţinere TS / tip stâlp
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Confecţii metalice pentru linii electrice de joasă tensiune

16. Tijă filetată - TF
•

Protecţia anticorozivă se realizează prin zincare.

Modalitate de comandă: tijă filetată TF / tip stâlp

17. Tijă ancoră Ф 16 x 2000 - TA2000
Modalitate de comandă: tijă ancoră TA 2000

18. Colier ancoră stâlp - CA
•

•
•

Este o componentă a ancorei, ce se fixează pe stâlp, având un
cârlig de ancorare pentru restul cuplului sau rol de placă de
protecţie.
Este destinată atât pentru stâlpii centrifugaţi, cât şi pentru
stâlpii vibraţi precomprimaţi.
Protecţia anticorozivă se realizează prin zincare.

Modalitate de comandă: colier ancora stâlp CA / tip stâlp

19. Brăţară fixare tub PVC / cablu – BFPVC / BFC
•
•

Brăţara fixare tub PVC / cablu se foloseşte la prinderea ţevii /
cablului pe stâlp.
Protecţia anticorozivă se realizează prin zincare.

Modalitate de comandă:
• Brăţară fixare tub PVC : BFPVC – tip stâlp
• Brăţară fixare cablu : BFC / tip stâlp

20. Bridă cablu – BC
•

•
•

Brida de fixare cablu este utilizată pentru pozarea cablurilor
electrice cu diametre cuprinse între 18-32 mm pe pereţii din
diverse materiale.
Montarea se realizează direct prin intermediul unui diblu, sau pe
un suport metalic.
Protecţia anticorozivă se realizează prin zincare.

Modalitate de comandă: BC
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Confecţii metalice pentru linii electrice de joasă tensiune

21. Bridă ţeavă / tub PVC – BT
•

Protecţia anticorozivă se realizează prin zincare.

Modalitate de comandă : BT

22. Bolţ şi placuţa tip C
•

Protecţia anticorozivă se realizează prin zincare.

Modalitate de comandă:
• bolţ T80 : BT 80
• plăcuţă tip C: PC
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II. CONSOLE PENTRU LINII ELECTRICE
DE MEDIE TENSIUNE
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Console pentru linii electrice de medie tensiune

CONSOLE PENTRU LINII ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNE
Tipuri constructive:
Nr.
Crt.
1.
2.

Tip consolă

Semnificaţie

CSO 1100
CSO 1385

3.

CITV 140

4.

CITB 140

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

CDZS
CDZ
CIE 150
CDV 550
CS
CI
CDCS

Consolă orizontală de susţinere simplu circuit CSO 1100
Consolă orizontală de susţinere simplu circuit CSO 1385
Consolă orizontală de întindere simplu circuit CIT 140 cu vârfar
pentru SC 15.014, SC 15.015, SE 8
Consolă orizontală de întindere simplu circuit CIT140 cu brăţară
pentru SC 15.014, SC 15.015, SE 8
Consolă dezaxată de susţinere simplu circuit CDZS (tip stâlp)
Consolă dezaxată de întindere simplu circuit (tip stâlp)
Consolă de susţinere simplu circuit izolaţie elastică
Consolă orizontală de derivaţie simplu circuit CDV 550 (tip stâlp)
Coronament orizontal de susţinere dublu circuit
Coronament orizontal de întindere dublu circuit
Coronament de susţinere cu izolaţie elastică dublu circuit

12.

CDCI

Coronament de întindere cu izolaţie elastică dublu circuit

13.

CIT 220

Coronament de întindere simplu circuit pe stâlpii portali

14.

CST 150

15.

CIT 45

Coronament de susţinere în triunghi
Coronament de întindere simplu circuit

16.

CSO 400

Coronament de întindere simplu circuit compact

17.

LEA MT

Coronament pentru LEA MT destinate montării pe stâlpii din lemn

•
•

•

Consolele sunt astfel concepute încât să permită o asamblare rapidă prin şuruburi la
locul de montaj, cu repere cât mai puţine.
Consolele acoperă întreaga gamă de stâlpi de medie tensiune : SE 5T, SE 6TM, SE
7TM, SE 8TM, SE 9TM, SC 15006-92, SC 15006-120, SC 15007, SC 15014, SC
15015, SC 2200, SC 12-3100.
Consolele se pot echipa cu izolatoare din ceramică, sticlă, cauciuc siliconic etc., în
condiţiile respectării sarcinilor mecanice şi a distanţelor electrice impuse.
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Console pentru linii electrice de medie tensiune

Simbolizare :
Simbolizarea consolelor se realizează printr-un grup de litere şi cifre urmate de
simbolul stâlpului pentru care sunt dimensionate brăţările (pentru varianta cu brăţări).
Exemplu:
Consola de întindere orizontală

Distanţa între faze

Tipul stâlpului

CIT

140

SC15.014

Acoperiri de protecţie :
Protecţia anticorozivă ( în situaţia în care nu se specifică în proiect ) se realizează prin
zincare electrochimică.
Pentru zone poluate ( agresive ) protecţia anticorozivă se va stabili de către beneficiar.
Clasificare:
 După funcţia îndeplinită în linie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

coronament de susţinere în aliniament şi colţ;
coronament de întindere în aliniament şi colţ;
coronament de derivaţie;
coronament deformabil;
coronament dezaxat;
coronament compactizat.

 După numărul de circuite:
•
•

coronament simplu circuit;
coronament dublu circuit.

 După tipul izolatoarelor:
•
•

coronament pentru izolatoare suport (izolaţie rigidă);
coronament pentru izolatoare suspendate (lanţuri de izolatoare cap-tijă,
izolatoare tijă).
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Console pentru linii electrice de medie tensiune

1. Consolă orizontală de susţinere simplu circuit - CSO1100 / CSO1385
•

•
•

Distanţa între faze este de 1100 / 1385 mm, utilizată
în special în zonele meteo B şi C / A, unde distanţa
între stâlpi este dictată de deschiderea maximă
limitată de presiunea vântului dintre faze.
Coronamentul este destinat pentru stâlpii SE 5T, SC
15.006 – 92, SC 15.006-120 şi SC 15.007.
Se echipează cu izolaţie suport.

Modalitate de comandă:

•
•

distanţa între faze 1100 mm: CSO 1100 / tip stâlp
distanţa între faze 1385 mm: CSO 1385 / tip stâlp

2. Consolă orizontală de întindere simplu circuit - CIT 140
•
•

Distanţa între faze este de 1400 mm, fiind utilizată pe
stâlpii speciali de întindere şi terminali.
Coronamentul este destinat pentru stâlpii: SE 6TM, SE
7TM, SE 8TM, SE 9TM, SE 10T, SE 11T, SC 15.014,
SC 15.014-105, SC 15.015 şi TC 1187-1.

Modalitate de comandă:
• cu vârfar : CITV 140 / tip stâlp
• cu brăţară : CITB 140 / tip stâlp
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Console pentru linii electrice de medie tensiune

3. Consolă dezaxată de întindere simplu circuit - CDZ
•
•

•

Distanţa între faze este de 1000 mm.
Se utilizează în cazul liniilor ce necesită culoare înguste şi
este destinat să echipeze următorii stâlpi: SE 6TM,
SE 8TM, SE 9TM, SC 15.014, SC 15.015 şi TC 1187-1.
Coronamentul este bulonat sau cu brăţări, asigurând o
ansamblare uşoară la locul de montaj.

Modalitate de comandă:
• consolă superioară: CDZIS / tip stâlp
• consolă inferioară: CDZII / tip stâlp

4. Consolă dezaxată de susţinere simplu circuit - CDZ S
•
•
•

Distanţa între faze este de 750 mm.
Se utilizează în situaţii de culoare înguste şi este destinat să
echipeze următorii stâlpi: SE 5T, SC 15.006-120 şi SC 15.007.
Se echipează cu izolatoare suport.

Modalitate de comandă: CDZS / tip stâlp

telefon: 0263/215905

www.elcobistrita.ro
15

Console pentru linii electrice de medie tensiune

5. Consolă de susţinere simplu circuit izolaţie elastică –
CIE 150
•

•
•
•

Distanţa între faze este de 1500 mm şi se utilizează în situaţii de
siguranţă mărită, pentru axe cu secţiuni ale conductoarelor mai mari de
50 mm2.
Traversele şi montanţii se aleg în funcţie de stâlpul aferent, deoarece
este conceput ca un element “fuzibil” pentru stâlpi.
Coronamentul este destinat pentru stâlpii: E 5T, SC 15.006-92,
SC 15.006-120 şi SC 15.007.
Se echipează cu lanţuri de izolatoare tijă sau cap-tijă.

Modalitate de comandă : CIE 150 / tip stâlp

6. Consolă orizontală de derivaţie simplu circuit - CDV
•
•

•
•

Distanţa între faze este de 1100 mm sau 550 mm.
Se utilizează în cazul liniilor ce necesită culoare înguste şi este
destinat să echipeze următorii stâlpi: SE 6TM, SE 8TM,
SE 9TM, SC 15.014, SC 15.015 şi TC 1187-1.
Coronamentul este prevăzut cu brăţări pentru ansamblare uşoară
la locul de montaj.
Se echipează cu lanţuri de izolatoare tijă sau cap-tijă.

Modalitate de comandă :
• distanţa între faze 1100 mm : CDV1100 / tip stâlp

•

distanţa între faze 550 mm : CDV550 / tip stâlp.

telefon: 0263/215905
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Console pentru linii electrice de medie tensiune

7. Coronament orizontal de susţinere dublu circuit
•
•
•
•

Coronamentul se compune din două console: consola superioară
CSS şi consola inferioară CSI.
Distanţa între faze este de 1270 mm.
Coronamentul este destinat pentru stâlpii : SE 6TM, SE 7TM,
SC 15.014 şi SC 15.015.
Se echipează cu izolatoare suport.

Modalitate de comandă : CS / tip stâlp

8. Coronament orizontal de întindere dublu circuit - CI
•
•
•

•

Coronamentul se compune din două console: consola superioară
CIS şi consola inferioară CII.
Distanţa între faze este de 1470 mm.
Se utilizează în cazul liniilor dublu circuit cu izolaţie suport la
susţinere şi este destinat pentru stâlpii: SC 12-2200, SC 12-3100
şi SC 18-1300.
Coronamentul este realizat cu brăţări, pentru ansamblarea uşoară
la locul de montaj.

Modalitate de comandă : CI / tip stâlp

telefon: 0263/215905
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Console pentru linii electrice de medie tensiune

9. Coronament de susţinere cu izolaţie elastică dublu
circuit - CDCS
•
•
•
•

Coronamentul se compune din două console simetrice.
Distanţa între faze este de 1500 mm.
Coronamentul este destinat pentru stâlpii: SE 6TM, SE 7TM,
SC 15.014 şi SC 15.015.
Se echipează cu izolatoare suspendate cap-tijă sau tijă din sticlă,
porţelan, materiale compozite.

Modalitate de comandă : CDCS / tip stâlp

10. Coronament de întindere cu izolaţie elastică dublu circuit – CDCI
•
•
•

•

Coronamentul se compune din trei console: consola mijlocie este identică
cu consola inferioară.
Distanţa între faze este de 1500 mm.
Se utilizează în cazul liniilor dublu circuit cu izolatoare suspendate la
susţinere şi este destinat să echipeze următorii stâlpi: SC 12-2200,
SC 12-3100 şi SC 18-1300.
Coronamentul este bulonat pentru o ansamblare uşoară la locul de montaj.

Modalitate de comandă : CDCI / tip stâlp

telefon: 0263/215905
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Console pentru linii electrice de medie tensiune

11. Coronament de întindere simplu circuit pe stâlpi
portali - CIT 220
•
•
•
•
•

Coronamentul se utilizează la deschideri de peste 100 m.
Distanţa între faze este de 2200 mm.
Coronamentul este destinat pentru stâlpii: SC 15.014, SC 15.015 şi
SC 18-1300.
Coronamentul este bulonat pentru o ansamblare uşoară la locul de
montaj.
Se echipează cu izolatoare cap-tijă sau tijă din sticlă, porţelan sau din
materiale compozite.

Modalitate de comandă : CIT / tip stâlp

12. Coronament de susţinere în triunghi - CST 150
•

•
•

Distanţa între faze este de 1500 mm, este utilizat în special în liniile
cu coronament triunghi din beton, unde RK impune menţinerea
acestei dispuneri, sau în cazul refacerilor unor porţiuni de linii cu
acest tip de dispunere.
Coronamentul este destinat pentru stâlpii: SC 15.006-120 şi
SC 15.007.
Se echipează cu izolaţie suport.

Modalitate de comandă : CST150 / tip stâlp

telefon: 0263/215905
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Console pentru linii electrice de medie tensiune

Coronament de întindere simplu circuit - CIT 45
•
•
•
•

Coronamentul se utilizează la deschideri până la 90 m, pentru
conductoare preizolate; distanţa între faze este de 450 mm.
Coronamentul este destinat pentru stâlpii: SC 15.014, SC 15.015.
Coronamentul este bulonat pentru o ansamblare uşoară la locul de
montaj.
Se echipează cu izolatoare tijă din porţelan sau din materiale
compozite.

Modalitate de comandă : CIT45 / tip stâlp

13. Coronament de susţinere simplu circuit compact - CSO 400
•
•
•
•

Coronamentul se utilizează la deschideri până la 85 m, pentru conductoare
preizolate; distanţa între faze este de 400 mm.
Coronamentul este destinat pentru stâlpii: SC 15.006, SC 15.007.
Coronamentul este bulonat pentru o ansamblare uşoară la locul de montaj.
Se echipează cu izolatoare suport din porţelan sau din materiale compozite.

Modalitate de comandă : CSO400 / tip stâlp

telefon: 0263/215905
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Console pentru linii electrice de medie tensiune

14. Coronament pentru LEA MT destinate montării pe stâlpi din lemn
•

•

Coronamentele metalice destinate liniilor electrice aeriene de medie tensiune au rolul de a
susţine conductoarele şi izolatoarele deasupra solului, în diferite dispuneri impuse de condiţiile
tehnico - economice ale LEA.
Coronamentele sunt compuse din una sau mai multe console, având rolul de a realiza o anumită
dispunere a conductoarelor din punct de vedere electric şi mecanic.

Coronament dezaxat de întindere în colţ

Coronament dezaxat de întindere şi terminal

Echipează stâlpi de
lemn în formă de A.

Echipează stâlpi de
lemn în formă de A.

Distanţa între faze este
de 1000 mm.

Distanţa între faze este
de 1000 mm.

Modalitate de comandă :
CDZIC SL

Modalitate de comandă :
CDZIT SL
Coronament de întindere în colţ

Coronament de întindere în aliniament şi terminal

Echipează stâlpi de
lemn în formă de A.

Echipează stâlpi de
lemn în formă de A.

Distanţa între faze este
de 1470 mm.

Distanţa între faze este
de 1470 mm.

Modalitate de comandă :
CIAT SL

Modalitate de comandă :
CIC SL

Consolă de susţinere elastică

Coronament de susţinere

Echipează stâlpi de lemn în
formă de I.
Distanţa între faze este de
1500 mm.
Modalitate de comandă:
CIE SL

Echipează stâlpi de lemn în
formă de I.
Distanţa între faze este de
1500 mm.
Modalitate de comandă:
CST SL

telefon: 0263/215905
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III. CONFECŢII METALICE
PENTRU LINII AERIENE 20 KV

telefon: 0263/215905
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Confecţii metalice pentru linii aeriene 20 KV

1. Suport transformator pe un stâlp 40 – 100 KVA
(fără/cu balustradă) - ST1
•

•

Se utilizează la susţinerea transformatoarelor trifazate 24/0,4 kV în
gama 40 – 100 KVA pe stâlpii vibraţi – precomprimaţi SE 8T,
SE 10T, sau centrifugaţi SC 15.014, SC 15.015.
Protecţia anticorozivă se realizează prin zincare.

Modalitate de comandă:
• fără balustradă : ST1 / tip stâlp
• cu balustradă : ST1B / tip stâlp

2. Platformă transformator pe un stâlp 160-250 KVA
(fără/cu balustradă) - ST2
•

•

Se utilizează la susţinerea transformatoarelor trifazate 24/0,4 kV
în gama 160-250 kVA pe stâlpii vibraţi - precomprimaţi SE 8T,
sau centrifugaţi SC 15.014 şi SC 15.015.
Protecţia anticorozivă se realizează prin zincare.

Modalitate de comandă:
• fără balustradă : ST2 / tip stâlp
• cu balustradă : ST2B / tip stâlp

telefon: 0263/215905
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Confecţii metalice pentru linii aeriene 20 KV

3. Suport transformator pe doi stâlpi 400-630 KVA
•

•

Se utilizează la susţinerea transformatoarelor
trifazate 24/0,4 kV în gama 400-630 kVA pe
stâlpii vibraţi – precomprimaţi SE 8, sau
centrifugaţi SC 15.014-105, SC 15.014,
SC 15.015.
Protecţia anticorozivă se realizează prin zincare.

Modalitate de comandă:
• distanţa dintre axele stâlpilor 2500 mm : 2STA / tip stâlp
• distanţa dintre axele stâlpilor 3000 mm : 2STB / tip stâlp

4. Dispozitiv acţionare separator tip AME/buc –
AME
•

•

Se utilizează la acţionarea separatoarelor tip STEPNO pe
stâlpii vibraţi – precomprimaţi SE 8T, SE 10T, sau
centrifugaţi SC 15.014, SC 15.015.
Protecţia anticorozivă se realizează prin zincare.

Modalitate de comandă: AME / tip stâlp

telefon: 0263/215905
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Confecţii metalice pentru linii aeriene 20 KV

5. Set brăţări prindere dispozitiv AME
•
•

Setul de brăţări AME fixează pe stâlp dispozitivul de acţionare
separator AME/buc.
Setul conţine 4 brăţări.

Modalitate de comandă : BAME / tip stâlp

6. Set brăţări ghidare tijă acţionare separator pe stâlp
•
•

Setul de brăţări ghidează tija separator pe stâlp.
Setul conţine 4 brăţări.

Modalitate de comandă : BTA / tip stâlp

7. Suport separator STEPNO 24 kV- SSM
•

•

Se utilizează la susţinerea separatorului STEPNO 24
KV în montaj orizontal/vertical pe stâlpii vibraţi –
precomprimaţi SE 8T, SE 10T, sau centrifugaţi
SC 15.014, SC 15.015.
Protecţia anticorozivă se realizează prin zincare.

Modalitate de comandă:
• montaj orizontal: SSMO / tip stâlp
• montaj vertical : SSMV / tip stâlp

telefon: 0263/215905
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Confecţii metalice pentru linii aeriene 20 KV

8. Suport descărcător cu oxid de zinc - SD
•

•
•

Se utilizează la susţinerea descărcătoarelor cu oxid de zinc
cu carcasa din materiale compozite, pe stâlpii vibraţi precomprimaţi SE 8T, SE 10T, sau centrifugaţi SC 15.014,
SC 15.015.
Se poate utiliza în montaj vertical sau montaj orizontal în
funcţie de proiectul de executat.
Protecţia anticorozivă se realizează prin zincare.

Modalitate de comandă:
• montaj orizontal: SDMO / tip stâlp
• montaj vertical : SDMV / tip stâlp

9. Suport transformator agăţăt 16 - 40 kVA - STA
•

•

Se utilizează la susţinerea transformatoarelor trifazate 24/0,4 kV
în gama 16-40 kVA pe stâlpii vibraţi - precomprimaţi SE 8T,
SE 10T, sau centrifugaţi SC 15.014, SC 15.015.
Protecţia anticorozivă se realizează prin zincare.

Modalitate de comandă: STA / tip stâlp

10. Tijă acţionare separator 9 ml/buc - TA STEPNO
•
•

Asigură manevrarea separatorului montat pe stâlp.
Se realizează din ţeavă zincată.

Modalitate de comandă: TA STEPNO

telefon: 0263/215905
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Confecţii metalice pentru linii aeriene 20 KV

11. Ancoră - TA
Ancora este folosită pentru susţinerea sau asigurarea
stabilităţii stâlpilor pe sol (ancorare).
În funcţie de forţa necesară sunt utilizate mai multe tipodimensiuni de ancore : 25 / 40 kN.
Pentru o ancoră se livrează : vergea ancoră, cleme de
presiune (cleme ancoră), întinzător ancoră şi placa de
protecţie.

•
•
•

Modalitate de comandă:
• forţa necesară 25 kN: TA 25 / tip stâlp
• forţa necesară 40 kN: TA 40 / tip stâlp

Lanţuri de izolatoare compozite
Lanţurile de izolatoare sunt utilizate în liniile electrice aeriene şi în staţiile de transformare de la
24 kV la 400 kV.

Simbolizarea lanţurilor de compozite :
Exemplu: LSS-CI-20-III-70kN-BS
Lanţ
Simplu de
Susţinere

Izolator compozit cu funcţionare
la întindere şi suspensie în staţii
electrice şi LEA

Tensiunea
nominală
de linie

Gradul de
poluare al zonei
de montaj

Sarcina
mecanică a
izolatorului

Tipul
ansamblării
de capăt

LSS

CI

20

III

70 kN

BS

12. Lanţ simplu de susţinere pentru 20 kV – LSS
•
•

Sunt utilizate în liniile electrice aeriene şi în staţiile de
transformare de la 24 kV la 400 kV.
Componente: un cârlig CS U, un izolator compozit (70 kN tip TT)
şi o clemă de susţinere.

Modalitate de comandă: LSS

telefon: 0263/215905
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Confecţii metalice pentru linii aeriene 20 KV

13. Lanţ simplu de tracţiune pentru 20 kV – LST
•
•

Sunt utilizate în liniile electrice aeriene şi în staţiile de transformare de
la 24 kV la 400 kV.
Componente: un cârlig CS U, un izolator compozit (70 kN tip TT) şi o
clemă de tracţiune (CTPF 120).

Modalitate de comandă: LST

14. Lanţ dublu de susţinere pentru 20 kV - LDS
•
•

Sunt utilizate în liniile electrice aeriene şi în staţiile de transformare de
la 24 kV la 400 kV.
Componente: un cârlig CS U, două ochiuri ODR, două juguri de
susţinere JS, doi izolatori compoziţi (70 kN tip TT) şi o clemă de
susţinere.

Modalitate de comandă: LDS

15. Lanţ dublu de tracţiune pentru 20 kV – LDT
•
•

Sunt utilizate în liniile electrice aeriene şi în staţiile de transformare de
la 24 kV la 400 kV.
Componente: un cârlig CS U, două ochiuri ODR, două juguri de
susţinere JS, doi izolatori compoziţi (70 kN tip TT) şi o clemă de
tracţiune (CTPF 120).

Modalitate de comandă: LDT

16. Lanţ dublu de susţinere în “V” pentru 20 kV – LDV
•
•

Sunt utilizate în liniile electrice aeriene şi în staţiile de transformare
de la 24 kV la 400 kV.
Componente: două cârlige CS U, două piese de distanţare dublă
PDD 75/55, doi izolatori compoziţi (70 kN tip TT), un jug de
susţinere JS, un ochi ODR şi o clemă de susţinere.

Modalitate de comandă: LDV

telefon: 0263/215905
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Confecţii metalice pentru linii aeriene 20 KV

17. Dispozitiv de protecţie pentru LEA 20 kV montat pe
izolatorii tip tijă - DP-IT
•
•

Componente: două bucăţi tije metalice montate pe izolatori de tracţiune 20kV.
Protecţia anticorozivă se realizează prin zincare.

Modalitate de comandă: DP-IT.

D IS PO ZITIV D E PR O TECT IE PE LAN TU R I
D E IN TIN DER E
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IV. ACCESORII PETRU LINII ELECTRICE AERIENE
DE MEDIE TENSIUNE PENTRU CABLURI
TORSADATE CU FIR PURTĂTOR
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Accesorii pentru LEA de medie tensiune pentru cabluri torsadate

1. Legătură de susţinere în aliniament cu sau fără blocare
pentru cablu torsadat 20 kV cu fir purtător - ELC-LSA
•

Componente: o brăţară universală de întindere / susţinere, o clemă de derulare şi susţinere, un
cârlig U.

Modalitate de comandă:
• ELC-LSA FB/ tip stâlp - fără blocare torsadat
• ELC-LSA CB/ tip stâlp - cu blocare torsadat

2. Legătură de susţinere în colţ fără blocare pentru cablu torsadat 20 kVcu fir
purtător - ELC-LSC
•

Componente: o brăţară universală de întindere / susţinere, o clemă de derulare şi susţinere, un
element de susţinere în colţ, un cârlig U.

Modalitate de comandă:

•
•

ELC-LSC FB/ tip stâlp - fără blocare torsadat
ELC-LSC CB/ tip stâlp - cu blocare torsadat

telefon: 0263/215905
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Accesorii pentru LEA de medie tensiune pentru cabluri torsadate

3. Legătură de întindere în colţ pentru cablu torsadat 20
kVcu fir purtător - ELC-LIA
•

Componente: o brăţară universală de întindere / susţinere, două cleme de întindere, două cârlige
U, două bucăţi ochi dublu răsucit.

Modalitate de comandă: ELC-LIA/ tip stâlp.

4. Legătură de întindere terminală pentru cablu torsadat 20 kVcu fir purtător - ELCLIT
•

Componente: o brăţară universală de întindere / susţinere, o clemă de întindere, un cârlig U, un
ochi dublu răsucit.

Modalitate de comandă: ELC-LIT/ tip stâlp.
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V. ACCESORII PENTRU SEPARATORI
TELECOMANDAŢI ŞI RECLOSERE
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Accesorii pentru separatori telecomandaţi şi reclosere

1. Brăţară fixare dulap telecomandat BDF– BDT
•
•
•

Se utilizează pentru fixarea pe stâlp a dulapului echipat cu sistem de telecomandă.
Setul conţine două bucăţi.
Protecţia anticorozivă se realizează prin zincare.

Modalitate de comandă: BDT/ tip stâlp.

2. Suport metalic pentru separator telecomandat - SST
•
•
•

Se utilizează pentru susţinerea separatoarelor în reţelele de medie tensiune.
Se realizează în configuraţii diverse pentru susţinerea separatorului în montaj orizontal sau
vertical.
Protecţia anticorozivă se realizează prin zincare.

Modalitate de comandă:
• în montaj orizontal: SSTMO/ tip stâlp
• în montaj vertical: SSTMV/ tip stâlp.

3. Suport transformator de tensiune - STT
Modalitate de comandă: STT/ tip stâlp

telefon: 0263/215905
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Accesorii pentru separatori telecomandaţi şi reclosere

4. Platformă operare montată pe stâlp - PO
•
•

Se utilizează de lucrători şi pentru reţelele electrice de medie tensiune în scopul facilitării
accesului la echipamentele telecomandate montate în partea superioară a stâlpului.
Protecţia anticorozivă se realizează prin zincare.

Modalitate de comandă: PO/ tip stâlp

5. Confecţii metalice pentru susţinere grup de măsură reclosere
Modalitate de comandă: SMGR/ tip stâlp

telefon: 0263/215905
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VI. CLEME ŞI ARMĂTURI PENTRU LINII
ELECTRICE DE JOASĂ ŞI MEDIE TENSIUNE
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Cleme şi armături pentru LEA joasă şi medie tensiune

1. Cârlig de susţinere tip U - CS U
•
•

Se foloseşte la consolele de întindere pentru prinderea
lanţurilor de izolatori.
Protecţia anticorozivă se realizează prin zincare.

Gama dimensională:
Simbol
U12-14

A
[mm]
60

B
[mm]
160

C
[mm]
60

U 16

60

160

60

M
M 1214
M 16

Forța de
rupere [daN]
5000
10000

Modalitate de comandă : CSU tip Material
2. Ochi dublu răsucit – ODR
•
•

Piesa răsucită este utilizată ca element intermediar în
lanţurile de izolatoare.
Protecţia anticorozivă se realizează prin zincare

Gama dimensională:
Simbol

A
B
G
D
[mm] [mm] [mm] [mm]

ODR 6
ODR 8

70
110

130
160

6
8

18
18

Forța de
rupere
[daN]
5800
8000

Modalitate de comandă : ODR / dimensiune G

3. Jug de susţinere JS – JS
•
•

Jugurile de susţinere se utilizează în cazul lanţurilor duble,
pentru fixarea izolatoarelor.
Protecţia anticorozivă se realizează prin zincare.

Gama dimensională:
Simbol

L
[mm]

JS 160
JS 200

160
200

g
Material
[mm]
6
8

OL 37
OL 37

Forța de
rupere
(daN)
4000
8000

Modalitate de comandă : JS / dimensiune L

telefon: 0263/215905
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Cleme şi armături pentru LEA joasă şi medie tensiune

4. Cârlig balama tip B – B
•
•

Cârligul balama tip B este utilizat ca element intermediar
pentru lanţurile de întindere.
Protecţia anticorozivă se realizează prin zincare.

Gama dimensională:
Simbol

D1
D2
A
B
g
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

B 5/60
B 6/60

Ф16
Ф16

Ф16
Ф16

100
100

60
60

5
6

Forța de
rupere
[kN]
40
60

Modalitate de comandă : B dimensiune g / dimensiune B

5. Piesă simplă distanţator – PSD
•
•

Piesa de distanţare simplă este utilizată ca element de
distanţare în lanţurile de izolatoare.
Protecţia anticorozivă se realizează prin zincare.

Gama dimensională:
Simbol

A
[mm]

B
[mm]

D
[mm]

g
[mm]

PSD 6
PSD 8

120
120

80
80

Ø18
Ø18

6
8

Forța de
rupere
[daN]
4000
8000

Modalitate de comandă :PSD / dimensiune g
6. Piesă dublă distanţator – PD
•
•

Piesa de distanţare dublă este utilizată ca element de
distanţare în lanţurile de izolatoare.
Protecţia anticorozivă se realizează prin zincare.

Gama dimensională:
Simbol

PDD 6
PDD 8

A
B
[mm] [mm]
120
120

80
80

B

C
[mm]
16
22

D
G
Forța de
[mm] [mm] rupere
[daN]
Ø16
6
7500
Ø16
8
12000

4
A

D

g

Modalitate de comandă :PDD / dimensiune G
telefon: 0263/215905
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Cleme şi armături pentru LEA joasă şi medie tensiune

7. Clemă de tracţiune - CTPF 120
•
•

Se utilizează ca element intermediar între lanţurile de izolatoare şi conductoare.
Este protejată anticoroziv prin zincare electrolitică.

Modalitate de comandă : CTPF 120

8. Clemă de întindere amagnetică - CLAMI
•
•
•

Se utilizează la întinderea conductoarelor, izolate sau neizolate, cu secţiune de 35-50 mm / 7095 mm, la liniile electrice aeriene de medie şi joasă tensiune.
Clema este realizată dintr-un aliaj de aluminiu şi magneziu, având calităţi amagnetice cu efecte
directe în reducerea CPT-ului.
Sarcina minimă de rupere este de 40/60 kN.

Modalitate de comandă : CLAMI / secţiune conductor

9. Clemă de alunecare – CA
•
•

•

Clema de legătură mecanică permite alunecarea conductorului la o
forţă care variază între 200 – 400 daN.
Se foloseşte în reţelele de distribuţie de joasă şi medie tensiune, în
următoarele situaţii:
1) la legături de întindere şi terminale pe stâlpii de beton;
2) la legături de derivaţie pe stâlpii de beton.
Clema de alunecare este executată din aluminiu, iar şuruburile,
piuliţele şi şaibele de prindere sunt protejate împotriva coroziunii.

Modalitate de comandă : CA
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Cleme şi armături pentru LEA joasă şi medie tensiune

10. Clemă de legătură electrică universală – CLEAL-U3
•
•
•

Clema de legătură electrică se foloseşte la liniile electrice
aeriene de medie şi joasă tensiune, pentru conductori AL-AL şi OL-AL, neizolate.
Gama de secţiuni conductor: orice combinaţie între 16-95 mm².
Clema este executată din aluminiu, iar şuruburile, piuliţele şi şaibele sunt protejate împotriva
coroziunii.

Modalitate de comandă : CLEAL U3 / secţiune conductor

11. Clemă de legătură universală – CLEAL
•
•
•

Clema de legătură electrică se foloseşte la liniile electrice aeriene de medie şi joasă tensiune,
pentru legături de derivaţie la conductoare din aluminiu şi oţel-aluminiu.
Gama de secţiuni conductor: 50-70 mm².
Clema este executată din aluminiu, iar şuruburile, piuliţele şi şaibele sunt protejate împotriva
coroziunii.

Modalitate de comandă : CLEAL / secţiune conductor.
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VII. PRIZE DE PĂMÂNT
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Prize de pământ

Componente priză de pământ:
1. Cutie cu eclisă – CE
•

Protecţia anticorozivă se realizează prin zincare.

Modalitate de comandă : CE

2. Priză de pământ
•
•

Priza de pământ se foloseşte pentru protejarea instalaţiilor electrice în cazul scurgerilor de
tensiune.
Protecţia anticorozivă se realizează prin zincare.
Priză de pământ tip A

Nr.
crt.

Tip
priză

Lungime
electrod
Orizontal (m)

Rezistenţa
de dispersie
(ohmi)

De
atingere

De
pas

1.
2.
3.

2A3
2A3,5
2A4

3
3,5
4

17
15
14

0.5
0.5
0.5

0.3
0.3
0.3

Coeficient

Priză de pământ tip B
Nr.
crt.

Tip
priză

Nr.
electrozi
verticali

Rezistenţa
de dispersie
(ohmi)

De
atingere

De
pas

1.
2.
3.
4.
5.

B
B1
B2
B3
B4

0
1
2
3
4

10
8
7.4
7
6.7

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

Coeficient
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Prize de pământ

Priză de pământ tip C
Nr.
crt.

Tip
priză

Nr.
electrozi
verticali

Rezistenţa
de dispersie
(ohmi)

De
atingere

De
pas

1.
2.
3.
4.

C2
C3
2C2
2C3

2
3
4
6

7.7
8
4.6
4.1

0.8
0.8
0.8
0.8

0.4
0.4
0.4
0.4

Coeficient

Modalitate de comandă :
• tip A : PP 2A / lungime electrod orizontal
• tip B : PP B / nr. electrozi verticali
• tip C :
- PP C/ nr. electrozi verticali
- cu două contururi :PP 2C / (nr. electrozi / 2)

3. Priză de pământ cu două contururi 2B4 - 2B4
•
•
•
•
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.

Reperele componentelor ale prizelor nu prezintă deformări, tensiuni sau defecte interne,
incluziuni de materiale străine care să influenţeze negativ caracteristicile mecanice.
Calitatea suprafeţelor este în conformitate cu SREN-10163.
Protecţia anticorozivă se realizează prin zincare.
Pentru zone poluate (agresive) protecţia anticorozivă se va stabili de către beneficiar.
Denumire produs
Priză de pământ sud. 9m,
3 electrozi ZN 2” x 1.5m
Priză de pământ 2 contururi şi
4 electrozi ZN 2” x 1.5m
Priză de pământ 18m + 6
electrozi ZN 2” x 1.5m
Electrod BMPM (Φ16 x 700)
Electrod vertical ZN 2” x 1500

Cod
produs
PPS
2B4
2C3
EMPM
EV 1.5

Modalitate de comandă : 2B4
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Prize de pământ

4. Electrod orizontal (EO) / electrod vertical (EV) - EO /
EV
•
•
•
•

Atât electrozii orizontali cât şi cei verticali se folosesc împreună cu prizele de pământ pentru
protejarea instalaţiilor electrice în cazul scurgerilor de tensiune.
Numărul de electrozi se aplică în funcţie de tipul de priză cerută şi, de regulă, aceştia se îmbină
la prizele de pământ cu puţin timp înainte să fie amplasate.
Tip electrozi: ţeavă 1 1 / 2" , 2”, profil cruce, profil T.
Lungime electrozi: 1m; 1.5m; 2m; 2.5m.

Modalitate de comandă :
• în plan orizontal : EO / lungime.
• în plan vertical : EV / lungime.
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VIII. STÂLPI METALICI ŞI SUPORTURI
PENTRU CORPURI DE ILUMINAT PUBLIC
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Stâlpi metalici şi suporturi pentru corpuri de iluminat public

1. Stâlpi metalici pentru iluminat public
•

•
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pot fi echipaţi cu una sau două cârje (inclusiv pentru iluminat
pietonal), alimentarea cu energie electrică putându-se face subteran
sau aerian.
Se protejează prin vopsire sau zincare.
Tip stâlp metalic

Cod produs

4 ml cu 1 braţ şi cutie de joncţiune
5 ml cu 1 braţ şi cutie de joncţiune
6 ml cu 1 braţ şi cutie de joncţiune
6 ml cu 2 braţe şi cutie de joncţiune
9 ml cu 1 braţ şi cutie de joncţiune
9 ml cu 2 braţe şi cutie de joncţiune

SMIP1BC4
SMIP1BC5
SMIP1BC6
SMIP2BC6
SMIP1BC9
SMIP2BC9

Modalitate de comandă : cu cutie de joncţiune: SMIP / nr. brațe BC / înălţime stâlp

2. Colier cârjă iluminat public – CIP
•
•

Se foloseşte pentru prinderea cârjelor de iluminat public pe stâlp.
Protecţia anticorozivă se realizează prin zincare.

Modalitate de comandă : CIP / tip stâlp
3. Cârjă pentru corp iluminat public
•
•
•
•
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Cârja pentru corp iluminat serveşte la montarea corpurilor de iluminat pe stâlpi prin fixare, cu
ajutorul a două perechi de brăţări. Diametrul ţevii este de 1 ½” sau 2”.
Sarcina nominală în plan orizontal 50 daN.
Cârjele pentru corpurile de iluminat public sunt destinate pentru stâlpii vibraţi precomprimaţi:
SE4T, SE10T, SE11T şi pentru stâlpii centrifugaţi: SC10.001, SC10.002, SC10.005, SC15.014.
Protecţia anticorozivă se realizează prin zincare.
Dimensiuni
1,1-2” x 1200
1,1-2” x 1500
1,1-2” x 2000
1,1-2” x 3000

Cod
produs
CSIP1200
CSIP1500
CSIP2000
CSIP3000

Modalitate de comandă : CSIP / dimensiune
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IX. SUPORT CADRU SIGURANŢE FUZIBILE
DE EXTERIOR DE MEDIE TENSIUNE
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Suport cadru siguranţe fuzibile de exterior de medie tensiune

1. Suport cadru siguranţe fuzibile de exterior de medie
tensiune - SSFED
•
•

Suportul de siguranţă asigură prin patronul fuzibil protecţia la supracurent, respectiv realizarea
legăturilor electrice a conductoarelor (barelor) pentru racord.
Descărcătorul înglobat asigură protecţia la posibilele supratensiuni atmosferice.
Condiţii de mediu:

Modalitate de comandă: SSFED

Montaj: exterior
Altitudine maximă: 1000 m
Temperatură minimă: -30°C
Umiditatea relativă a aerului: 100%
Temperatură maximă: +40°C
Radiaţie solară maximă: 1,1 kW/mp
Zona III de poluare conform PE 109/92

telefon: 0263/215905

www.elcobistrita.ro
48

X. SEPARATORI TRIPOLARI DE EXTERIOR
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Separatori tripolari de exterior

1. Separatori tripolari de exterior cu 9 izolatori
compoziţi STEPn(no) 24 kV 400-600 A - STE
Simbolizare:
Separator Tripolar
de Exterior
STE
•

•
•
•

•
•

Cu comutator de punere la pământ
(cu două manete de acţionare)
P

Montaj
vertical
n

Montaj
orizontal
(no)

Separatorii tripolari de exterior de medie tensiune, cu izolatori compoziţi sunt utilizaţi la
închiderea şi deschiderea circuitelor electrice de curent alternativ, de medie tensiune, atunci
când curentul din circuit are o valoare neglijabilă.
6 ansamble izolatoare suport confecţionate din materiale compozite. Acestea sunt prevăzute la
partea superioară cu borne de legătură, contacte şi cuţite.
3 ansamble izolatoare bielă, cuplate cu axul de acţionare şi cuţitele separatorului.
Suportul metalic rigid, protejat împotriva coroziunii prin zincare electrochimică sau termică,
prevăzut cu ax şi manetă pentru cuplarea, prin intermediul unei ţevi de legătură, cu dispozitivul
de acţionare.
Separatorul se montează pe suporţi în poziţie orizontală sau verticală şi se acţionează numai
manual cu ajutorul dispozitivelor de acţionare AME.
Manetele de acţionare, colierele de prindere, suporţii şi ţevile se comandă şi se livrează separat
de separatori în funcţie de solicitarea clientului.
Caracteristici:

Tensiunea nominală: 24 kV
Frecvenţa nominală: 50 Hz
Curentul nominal: 400-630 A
Montaj: exterior
Temperatura minimă: -30°C
Temperatura maximă: +40°C
Umiditate maximă: 100%
Altitudine maximă: 2000 m
Anduranţă mecanică mare: >1000 acţionări
Masa netă: 80 kg
Durata de viaţă: 25 ani

Modalitate de comandă:
• în plan orizontal : STEPNO
• în plan vertical : STEPN
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