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Cutii de distribuţie 
 
 

1. CUTII DE DISTRIBUŢIE TIP CD 
• Confecţie metalică (OLZn) 

• Poliester armat cu fibră de sticlă PAFS (ST) 

 
 

 DOMENIUL DE UTILIZARE   
 

Produsul este destinat să realizeze legătura electrică între posturile de transformare montate pe 
stâlp şi reţelele de distribuţie la consumatorii casnici (în general) şi instalaţiile de iluminat public. În 
funcţie de cerinţe, cutiile de distribuţie se pot executa pentru montaj pe unul sau doi stâlpi, cu patru , şase 
sau mai multe plecări spre consumatori, cu sau fără punct de aprindere pentru iluminat public. 

Produsul este realizat într-o cutie metalică (OLZn) vopsită în câmp electrostatic sau din poliester 
armat cu fibră de sticlă (PAFS), fapt ce îi conferă o bună rezistenţă. 
 
 SIMBOLIZARE: ELCBN-CD1.4-250A-54  

 
 
 

  
 

 
CARACTERISTICI  CONSTRUCTIVE  ŞI  FUNCŢIONALE   
 

 Echipamentul electric din cutie asigură interconectarea transformatorului aerian de joasă tensiune 
(tensiune secundară) cu circuitele de distribuţie trifazate principale, în număr de 4 sau 6, precum şi cu 
circuitul monofazat de iluminat public. Echipamentul permite şi măsurarea energiei totale livrate de postul 
de transformare şi a energiei consumate de circuitul de iluminat public. 
 Conectarea circuitului de iluminat public se poate face automat, prin intermediul unei celule 
fotoelectrice sau ceas programabil, sau prin comandă manuală. Conectarea şi deconectarea, automată sau 
manuală, se realizează prin intermediul unui comutator cu 3 poziţii amplasat în interiorul cutiei sau pe 
peretele lateral din exteriorul cutiei. 
 Acoperişul este prevăzut cu o înclinaţie (pantă de scurgere) pentru a facilita scurgerea apei.  
 Cutia este prevăzută, în partea din spate, cu doi suporţi profilaţi de care se vor fixa colierele 
pentru montarea pe stâlp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Cod 
producător 

Cutie de distribuţie – 
nr. stâlpi – nr. plecări 

Curentul maxim 
în întrerupător 

Gradul de protecţie IP 

ELCBN CD1.4 250 A 54 
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Cutii de distribuţie  
 
 

CONDIŢII DE MEDIU: 
Temperatura 

mediului ambiant 
Temperatura de 

transport şi depozitare 
Zona 

climatică 
Altitudinea 

maximă 
Locul de 
montaj 

Durata de viaţă 

-30°C…+50°C -33°C…+50°C N 2000 metri exterior 20 ani 
CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE: 

Puterea 
nominală 

Tensiunea nominală 
de utilizare 

Tensiunea de 
izolare 

Frecvenţa 
nominală 

Curent 
nominal 

Rigiditatea 
dielectrică 

Grad de 
protecţie 

25-250 
(400) kVA 

400/230 Vef 660 Vc.a. 50 Hz 
40-400 
(630) A 

2000 
Vef/50Hz 

IP54 

ELEMENTE COMPONENTE: 
Cutie metalică zincată 

şi vopsită în câmp 
electrostatic sau din 

poliester armat cu fibră 
de sticlă – PAFS  

Bloc de măsură 
trifazat pentru 
coloanele de 
alimentare a 

consumatorilor 

Bloc de 
măsură 
pentru 

iluminatul 
public 

Întrerupător automat 
tip USOL de 

100;160;250;400;630
A (sau siguranţe 

SIST/MPR) 

Punct de 
aprindere 

manual sau 
automat pentru 
iluminat public 

Accesorii 
de 

prindere 
pe stâlp 

  
MONTAJUL ECHIPAMENTULUI  
 
Accesoriile pentru fixarea cutiei asigură montajul pe unul sau doi stâlpi, atât stâlpi centrifugaţi cât 

şi stâlpi vibraţi. 
Cutiile de distribuţie corespund cerinţelor tehnice prevăzute în standardul de firma SF5-2003. 

Întrerupătoarele cu care este echipat blocul corespund standardelor IEC/EN 60898, IEC/EN 61008, 
IEC/EN 61009. 
 

SCHEMA ELECTRICĂ DE PRINCIPIU  
 

   M PR SIST
 ....../........A

   1

      16A

400 / 230 V - 50 Hz
R; S; T
    N

KW h}
   2    3

IA/3p
In=.....A
Ir=......xIn

Transformatori de curent
-TUC ....../5A

   4

Rp = 4?   pr.

PS

 Cutie de distributie - tip CD ....... (In=........A  )

   M PR SIST
 ....../........A

   M PR SIST
 ....../........A

   M PR SIST
 ....../........A

La nulul de protectiea
              LEA L=  20ml
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Blocuri de măsură şi protecţie monofazate 
 
 

2. BLOC DE MĂSURĂ ŞI PROTECŢIE MONOFAZAT (BMPM) 
• Confecţie metalică (OLZn) 

• Poliester armat cu fibră de sticlă PAFS (ST) 

• Policarbonat (PVT) 

 

                                                                               
 DOMENIUL DE UTILIZARE 
 

Blocul de măsură şi protecţie monofazat asigură conexiunea dintre branşamentul aerian sau 
subteran al furnizorului de energie electrică şi coloana generală monofazată a instalaţiei de utilizare a 
consumatorului. 

Produsul se execută şi se livrează în cutie metalică vopsită în câmp electrostatic, din poliester 
armat cu fibră de sticlă (PAFS) sau policarbonat (PVT). 
 
 SIMBOLIZARE: ELCBN-BMPM-32A-54  

 
 

  
 
 

 
CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ŞI FUNCŢIONALE  

 
 BMPM-ul asigură racordarea instalaţiei de utilizare a consumatorului la instalaţia de alimentare a 
furnizorului, măsurarea energiei electrice, protecţie la suprasarcină, scurtcircuit, curenţi diferenţiali 
reziduali a coloanei generale de alimentare. Produsul, de asemenea, asigură protecţia împotriva 
supratensiunilor de frecvenţă industrială  DPS-MN şi monitorizarea nulului produse la consumator, prin 
întreruperea accidentală a conductorului de nul; protecţia împotriva electrocutării prin atingere directă a 
circuitelor şi echipamentelor din cutia BMPM. 
 BMPM-ul îndeplineşte şi următoarele caracteristici: 

• posibilitatea realimentării de către consumator în cazul acţionării protecţiei la un defect în 
instalaţiile acestuia; 

• posibilitatea întreruperii cu energie electrică de către furnizor, independent de prezenţa 
consumatorului; 

• protecţia împotriva sustragerii de energie electrică şi a deteriorării echipamentului prin 
acţionarea unor persoane rău intenţionate sau neavizate. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cod 
producător 

Bloc de măsură şi 
protecţie monofazat 

Curentul maxim 
în întrerupător 

Gradul de protecţie IP 

ELCBN BMPM 32 A 54 
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Blocuri de măsură şi protecţie monofazate  
 

 
CONDIŢII DE MEDIU: 

Temperatura 
mediului ambiant 

Temperatura de 
transport şi depozitare 

Zona 
climatică 

Altitudinea 
maximă 

Locul de 
montaj 

Durata de viaţă 

-33°C…+50°C -25°C…+50°C N 2000 metri exterior 30 ani 
CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE: 

Tensiunea 
nominală de 

utilizare 

Tensiunea 
de izolare 

Frecvenţa 
nominală 

Curent 
nominal 

Curent de defect Rigiditatea 
dielectrică 

Grad de 
protecţie 

300 mA 

230 Vef 500 Vc.a. 50 Hz 6-40 A 

tensiunea de fază 
 Ufdecl=260…280 Vc.a. 

2000 
Vef/50Hz 

IP54 
tensiunea de retur pe nul 

Undecl=50…65 Vc.a. 
timpul de declanşare 
Tdecl=0,12...0.2 sec 

ELEMENTE COMPONENTE: 
Cutie metalică 

zincată şi vopsită în 
câmp electrostatic 
sau din poliester 
armat cu fibră de 

sticlă – PAFS - ST 

Întrerupător 
automat 
bipolar  

In = 6-40A 

Întrerupător 
automat 

diferenţial  
Idef= 300mA 

Dispozitiv de 
protecţie la 

supratensiune de 
frecvenţă 

industrială 
monofazat – DPSM 

Cleme şir 
pentru 

racordarea 
conductorului 
de alimentare 
consumator 

Contor electric 
monofazat 

pentru 
măsurarea 
energiei 

electrice active 

 
MONTAJUL ECHIPAMENTULUI  
 
Racordarea BMPM-ului şi alimentarea consumatorului se face prin partea de sus şi/sau jos a cutiei 

folosindu-se presetupe care asigură gradul de protecţie dorit. 
 Produsul poate fi livrat cu accesorii de fixare, care asigură montarea aparentă, semiîngropată pe 
zid, structuri metalice, pe stâlpi de beton, pe suport metalic, etc. 

Blocurile de măsură şi protecţie monofazate corespund cerinţelor tehnice prevăzute în standardul 
de firma SF12. Întrerupătoarele cu care este echipat blocul corespund standardelor IEC/EN 60898,     
IEC/EN 61008, IEC/EN 61009, iar dispozitivul de protecţie la supratensiune de frecvenţă industrială cu 
monitorizarea nulului corespunde prevederilor Electrica. 

 
SCHEMA ELECTRICĂ DE PRINCIPIU: 
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Blocuri de măsură şi protecţie trifazate   
 

 

3. BLOC DE MĂSURĂ ŞI PROTECŢIE TRIFAZAT (BMPT) 
• Confecţie metalică (OLZn) 
• Poliester armat cu fibră de sticlă PAFS (ST) 
• Policarbonat (PVT) 

 
 
 DOMENIUL DE UTILIZARE 
 

Produsul este destinat măsurării energiei electrice consumate şi protecţiei consumatorilor trifazaţi 
la tensiunea de 400-380V. BMPT-ul face parte integrantă din instalaţia de alimentare cu energie electrică 
şi asigură conexiunea dintre braşamentul trifazat, aerian sau subteran şi coloana generală de alimentare 
a instalaţiei electrice a abonatului. 

Cutia este realizată din tablă de oţel (OLZn), vopsită în câmp electrostatic, poliester armat cu fibră 
de sticlă (PAFS - ST) sau policarbonat (PVT). 
 
 SIMBOLIZARE: ELCBN-BMPM-32A-54  
 

 
 
 
 

 
CARACTERISTICI  CONSTRUCTIVE  ŞI  FUNCŢIONALE  

 
 BMPT-ul este realizat într-o cutie metalică IP54 sau poliester armat cu fibră de sticlă (PAFS-ST) 
prevăzută la exterior cu bornă de împământare la care se leagă priza de pământ locală. 
 Blocul de protecţie asigură următoarele funcţiuni: măsurarea energiei electrice active sau reactive, 
protecţia la scurtcircuit, suprasarcină, protecţia la supratensiuni de frecvenţă industrială sau datorită 
întreruperii conductorului de nul, protecţia împotriva electrocutării prin atingere directă a circuitelor şi a 
aparatelor. 
 BMPT-ul asigură posibilitatea reconectării alimentării de către consumator în cazul acţionării 
protecţiilor la un defect, protecţia împotriva sustragerilor de energie electrică şi deteriorării aparatelor din 
interior. Cutia metalică este prevăzută cu un sistem de închidere în două puncte şi cu posibilitatea de 
asigurare a încuietorii cu lacăt. 
 Produsul este prevăzut cu vizor pentru citirea contoarelor de energie electrică şi cu uşiță acces 
disjunctor care permit abonatului accesul la acţionarea întrerupătorului, dar nu permite accesul în 
interiorul cutiei printre întrerupător şi pereţii ferestrei de vizitare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cod 
producător 

Bloc de măsură şi 
protecţie trifazat 

Curentul maxim 
în întrerupător 

Gradul de protecţie IP 

ELCBN BMPT 80 A 54 
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Blocuri de măsură şi protecţie trifazate    
 

 
CONDIŢII DE MEDIU: 

Temperatura 
mediului ambiant 

Temperatura de 
transport şi depozitare 

Zona 
climatică 

Altitudinea 
maximă 

Locul de 
montaj 

Durata de viaţă 

-25°C…+50°C -33°C…+55°C N 2000 metri exterior 20 ani 
CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE: 

Tensiunea 
nominală de 

utilizare 
Tensiunea de izolare 

Frecvenţa 
nominală 

Curent nominal 
circuit trifazat 

Curent nominal circuit 
monofazat  

400/230 Vef 660 Vc.a. 50 Hz 16-125 A 25 A/300 mA, 6...40 A/300mA  
Curent 

diferenţial 
circuit 
trifazat 

Tensiunea de 
declanşare protecţie 
la supratensiune de 

frecvenţă industrială 

Timp de 
deconectare 

la 
supratensiuni 

Rigiditatea 
dielectrică 

Grad de protecţie 

300mA 260…280 V/fază < 0.2 sec 2000 Vef/50 Hz IP54  
ELEMENTE COMPONENTE:  

Cutie metalică zincată 
şi vopsită în câmp 

electrostatic sau din 
poliester armat cu fibră 
de sticlă – PAFS - ST 

Suport tip soclu 
SIST pentru 

siguranţe MPR 
pe circuitul de 

alimentare 

Întrerupător 
automat 

tripolar sau 
tetrapolar 

In=16-250 A 

Întrerupător 
automat ataşabil, 

diferenţial  
Idef=100mA; 

300mA; 500 mA 

Dispozitiv de 
protecţie la 

supratensiune de 
frecvenţă 

industrială DPST 

Contor electric 
trifazat pentru 

măsurarea 
energiei electrice 

active/reactive 
 
MONTAJUL ECHIPAMENTULUI 
 
Accesoriile pentru fixarea cutiei asigură montajul pe orice fel de suport, atât fixare pe perete cât şi  

pe suport metalic la limita de proprietate. 
Blocurile de măsură şi protecţie trifazate corespund cerinţelor tehnice prevăzute în standardul de 

firmă SF7. Întrerupătoarele cu care este echipat blocul corespund standardelor IEC/EN 60898,  IEC/EN 
61008, IEC/EN 61009, iar dispozitivul de protecţie la supratensiune de frecvenţă industrială cu 
monitorizarea nulului corespunde prevederilor Electrica. 
 

SCHEMA ELECTRICĂ DE PRINCIPIU: 
 

 
 

 
 
 



 

telefon: 0263/215905                                                                                                                         www.elcobistrita.ro                             
8 
 

 
Firide de distribuţie şi contorizare palier 
 

 

4. FIRIDE DE DISTRIBUŢIE ŞI CONTORIZARE PALIER 
 (FDCPn ABONAŢI) 

• Confecţie metalică (OLZn) 
• Poliester armat cu fibră de sticlă PAFS (ST) 
• Policarbonat (PVT) 

 
 
 DOMENIUL DE UTILIZARE 
 

Firidele de distribuţie şi contorizare palier (FDCP) sunt destinate distribuţiei, monitorizării şi 
protecţiei circuitelor de abonaţi individuali (casnici). 

Cutia este realizată din tablă de oţel (OLZn), vopsită în câmp electrostatic, poliester armat cu fibră 
de sticlă (PAFS – ST) sau policarbonat (PVT). 
 
 SIMBOLIZARE: ELCBN-FDCP3m-D-54 
 

 
 
 

 
 
CARACTERISTICI  CONSTRUCTIVE  ŞI  FUNCŢIONALE  

 
Echipamentul realizează măsurarea energiei active consumate de către fiecare abonat, cât şi a  

celei de iluminat din casa scării. 
 Produsul este realizat într-o cutie metalică, din poliester armat cu fibră de sticlă (PAFS – ST) sau 
policarbonat (PVT) cu 2 compartimente separate: compartimentul pentru măsurarea energiei electrice în 
care sunt amplasate contoarele şi compartimentul pentru alimentarea generală-distribuţie-protecţie. 
Fiecare compartiment este prevăzut cu uşă, iar uşa compartimentului contoarelor este prevăzută cu 
ferestre (vizor) pentru vizionarea indexului contoarelor. Sistemul de închidere este în 2 puncte cu 
încuietoare triunghiulară şi, de asemenea, sigilare cu lacăt. 
 Compartimentul abonaţilor, destinat distribuţiei şi protecţiei circuitelor de abonat, se echipează cu 
întrerupătoare automate (disjunctoare) bipolare diferenţiale sau tripolare, cu întrerupătoare automate 
diferenţiale şi dispozitiv de protecţie la supratensiune de frecvenţă industrială şi monitorizarea nulului. 
 Alimentarea generală a firidei se realizează prin intermediul siguranţelor de mare putere de 
rupere(MPR), de unde se face derivaţia spre alimentarea întrerupătoarelor de protecţie abonaţi. 
 Compartimentul abonaţilor este prevăzut cu mască sub uşa acestuia pentru a limita accesul 
abonaţilor, astfel evitându-se furtul de energie electrică. 

Uşile celor două compartimente sunt legate galvanic la masa cutiei. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cod 
producător 

Firidă de distribuţie şi contorizare 
palier 3 circ. monofazate 

Protecţie 
diferenţială 

Gradul de protecţie IP 

ELCBN FDCP3m D 54 
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Firide de distribuţie şi contorizare palier  
 

CONDIŢII DE MEDIU: 
Temperatura 

mediului ambiant 
Temperatura de 

transport şi depozitare 
Zona 

climatică 
Altitudinea 

maximă 
Locul de 
montaj 

Durata de viaţă 

-33°C…+40°C -33°C…+50°C N 2000 metri interior/exterior 20 ani 
CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE: 

Tensiunea 
nominală de 

utilizare 
Tensiunea de izolare 

Frecvenţa 
nominală 

Curent 
nominal 
circuit 
trifazat 

Curent nominal circuit 
monofazat  

400/230 Vef 690 Vc.a. 50 Hz max 250 A 32 A  
Curent 

diferenţial 
circuit trifazat 

Tensiunea de declanşare 
protecţie la supratensiune 
de frecvenţă industrială 

Timp de 
deconectare la 
supratensiuni 

Rigiditatea 
dielectrică 

Grad de protecţie 

30mA, 100mA, 
300mA, 500mA 

260…280 V/fază < 0.2 sec 
2000 

Vef/50 Hz 

IP30 (montaj aparent) 

IP43 (montaj îngropat) 

IP54 (montaj exterior) 

ELEMENTE COMPONENTE:  

Cutie metalică zincată şi 
vopsită în câmp electrostatic 

sau din poliester armat cu 
fibră de sticlă – PAFS - ST 

Suport tip soclu SIST 
pentru siguranţe MPR 

pe circuitul de 
alimentare 

Schelet metalic pentru 
montarea contoarelor de 

măsurare a energiei electrice, 
realizat din tablă zincată 

Schelet metalic pentru 
montarea sistemul de 

alimentare generală şi, de 
asemenea, pentru aparatajul 

de protecţie 
Aparataj de protecţie format din 
disjunctoare diferenţiale bipolare 

(Id=300 mA) cu protecţie la 
suprasarcină, scurtcircuit cu capacitate 

de rupere Icu=6kA; Icu=10kA 

Modul de protecţie la 
supratensiune de frecvenţă 

industrială cu monitorizarea 
nulului; acesta se utilizează 

împreună cu bobine de declanşare 

Circuitele electrice 
interioare realizate 
cu conductoare din 

cupru izolate 

Presgarnituri sau 
decupări pentru 
intrarea/ieşirea 
cablurilor de 
alimentare 

 
MONTAJUL ŞI RACORDAREA 
 
Amplasarea firidei de distribuţie şi contorizare palier se face pe zid sau încastrat în zid, cutia fiind 

prevăzută cu accesoriile corespunzătoare.  
Racordarea firidei de distribuţie se face cu cablu adecvat curentului nominal de utilizare, intrarea 

şi ieşirea cablurilor fiind asigurată de presgarnituri sau decupări corespunzătoare. Uşile de acces sunt 
prevăzute cu încuietori speciale pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate în zona contoarelor. 

 
VARIANTE CONSTRUCTIVE                              

 

                                   
 

 

Nr. 
crt. 

Tip firidă 

1. FDCP 2 
2. FDCP 3,4 
3. FDCP 5,6 
4. FDCP 7,8 
5. FDCP 9-10 
6. FDCP 11-12 
7. FDCP 13-15 
8. FDCP 16 
9. FDCP 17-18 

10. FDCP 19-20 
11. FDCP 21 
12. FDCP 22-24 
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Firide de distribuţie şi contorizare palier  
 

SCHEMA ELECTRICĂ DE PRINCIPIU 
 

}

R p  =  4 ?   p r .
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Firide de distribuţie reţea joasă tensiune 
 
 

 

5. FIRIDĂ DE DISTRIBUŢIE REŢEA DE  
JOASĂ TENSIUNE TIP E(m+n) 
• Confecţie metalică 
• Poliester armat cu fibră de sticlă PAFS (ST) 

 
 

DOMENIUL DE UTILIZARE 
 
Firidele de distribuţie reţea de joasă tensiune se utilizează în instalaţiile electrice trifazate pentru 

alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici (blocuri de locuinţe, vile, etc), a construcţiilor 
edilitare şi a iluminatului public. 

Echipamentul electric asigură realizarea conectării consumatorilor la barele de alimentare cu 
energie electrică, precum şi protecţia la suprasarcină şi scurtcircuit. 
 
 SIMBOLIZARE: ELCBN-E2+4-401/201-54 
 

 
CARACTERISTICI  CONSTRUCTIVE  ŞI  FUNCŢIONALE  
 
Dulapul de distribuţie reţea de joasă tensiune este alcătuit dintr-un compartiment pentru 

echipamente şi soclu (compartiment acces cabluri) suprateran. Carcasa dulapului este executată din tablă 
de oţel zincată şi vopsită în câmp electrostatic sau din poliester armat cu fibră de sticlă (PAFS). 
Acoperişul de protecţie este prevăzut cu pantă de scurgere. 

Firida de distribuţie reţea realizează protecţia în caz de defect pe fiecare fază a circuitului electric 
pe plecările de joasă tensiune în reţeaua de distribuţie, prin arderea siguranţelor fuzibile de mare putere de 
rupere (MPR). De asemenea, asigură separarea vizibilă pentru protecţia personalului din exploatare, prin 
extragerea siguranţelor fuzibile. Firidele de distribuţie de reţea pot fi în variantă radial sau buclă, când 
asigură legătura în reţeaua electrică urbană. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cod 
producător 

Firidă de distribuţie reţea joasă 
tensiune 2 intrări-4 plecări 

Intrare pe SIST401/plecare pe 
SIST201 

Gradul de 
protecţie IP 

ELCBN E2+4 401/201 54 
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Firide de distribuţie reţea joasă tensiune  
 
 

CONDIŢII DE MEDIU: 
Temperatura 

mediului ambiant 
Temperatura de 

transport şi depozitare 
Zona 

climatică 
Altitudinea 

maximă 
Locul de 
montaj 

Durata de viaţă 

-25°C…+40°C -33°C…+50°C N 2000 metri interior/exterior 20 ani 
CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE: 

Tensiunea nominală 
de utilizare 

Tensiunea 
de izolare 

Frecvenţa 
nominală 

Curent nominal 
Grad de 
protecţie 

400/230 Vef 690 Vc.a. 50 Hz 
max 400A pe circuitele principale 

IP54 
max 160A pe circuitele secundare 

ELEMENTE COMPONENTE:  
Cutie metalică zincată şi vopsită în 
câmp electrostatic sau din poliester 

armat cu fibră de sticlă – PAFS - ST 

Suport tip soclu SIST pentru 
siguranţe MPR pe circuitele 

de alimentare principale 

Suport tip soclu SIST pentru 
siguranţe MPR pe circuitele 

de alimentare secundare 

Schelet metalic 
pentru montarea 
soclurilor SIST 

 
MONTAJUL ŞI RACORDAREA 
 
Amplasarea firidei de distribuţie reţea de joasă tensiune se montează pe perete, la baza clădirii, pe 

un postament de beton sau cu soclu îngropat în beton pentru a asigura gradul normal de protecţie 
(legăturile se fac pe partea inferioară). 

Pentru firidele de distribuţie reţea de joasă tensiune, care se montează în exterior, sunt prevăzute 
încuietori speciale pentru a împiedica accesul persoanelor neautorizate. 

 
SCHEMA ELECTRICĂ DE PRINCIPIU 
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Cutie selectivă 
 

 

6. CUTIE SELECTIVĂ DE SECŢIONARE (CS) 
• Confecţie metalică 
• Poliester armat cu fibră de sticlă PAFS (ST) 

 
 

DOMENIUL DE UTILIZARE 
 

Produsul se utilizează în reţelele electrice de joasă tensiune pentru asigurarea selectivităţii şi 
sensibilităţii protecţiilor faţă de curenţii de scurtcircuit, în aval de punctul de montaj, până la capătul liniei 
şi derivaţiilor acesteia. 
 

CARACTERISTICI  CONSTRUCTIVE ŞI FUNCŢIONALE  
 
 Echipamentul realizează separarea vizibilă a circuitului de forţă (trifazat) pentru protecţia 
personalului de exploatare prin scoaterea siguranţelor fuzibile sau acţionarea disjunctoarelor monopolare 
pe fiecare fază. Cutia este realizată din tablă zincată şi vopsită în câmp electrostatic sau din poliester armat 
cu fibră de sticlă (PAFS - ST).  

 
                                                                                                 SCHEMA ELECTRICĂ DE PRINCIPIU: 

 
 
 

CONDIŢII DE MEDIU: 
Temperatura 

mediului ambiant 
Temperatura de 

transport şi depozitare 
Zona 

climatică 
Altitudinea 

maximă 
Locul de 
montaj 

Grad 
poluare 

Durata de 
viaţă 

-25°C…+40°C -40°C…+50°C N 2000 metri exterior 3 20 ani 
CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE: 

Tensiunea nominală 
de utilizare 

Tensiunea 
de izolare 

Frecvenţa 
nominală 

Curent nominal termic şi de 
utilizare 

Grad de protecţie 

400/230 Vef 690 Vc.a. 50 Hz max 250 A IP54 
ELEMENTE COMPONENTE:  

Cutie metalică zincată şi vopsită în 
câmp electrostatic sau din poliester 

armat cu fibră de sticlă – PAFS - ST 

Coloană de alimentare trifazată 
prevăzută cu siguranţe tip SIST/MPR 
sau disjunctoare monopolare pentru 

fiecare fază 

Presgarnituri sau ştuţuri 
pentru intrarea/ieşirea 

cablurilor de alimentare 

Acccesorii 
de prindere 

pe stâlp 
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Punct de aprindere iluminat public 
 

 

7. PUNCT DE APRINDERE ILUMINAT PUBLIC (P.ap.il.p) 
• Confecţie metalică 

• Poliester armat cu fibră de sticlă PAFS (ST) 

 
 

DOMENIUL DE UTILIZARE 
 
           Produsul se utilizează în echiparea electrică a circuitelor de iluminat public/privat stradal. 
 
 CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE ŞI FUNCŢIONALE 
 
           Echipamentul electric din cutie asigură conectarea reţelei de alimentare a consumatorului, precum 
şi măsurarea energiei consumate. Conectarea consumatorului se poate face automat, în funcţie de starea de 
iluminare, prin intermediul unei celule fotoelectrice ceas programator sau prin comandă manuală. 
Conectarea şi deconectarea automată sau manuală a consumatorului se realizează prin intermediul unui 
comutator cu 3 poziţii amplasat în exterior, pe lateralul cutiei. 
           Produsul este realizat dintr-o cutie metalică din tablă zincată termic şi vopsită în câmp electrostatic  
sau din poliester armat cu fibră de sticlă (PAFS – ST); acest fapt îi conferă o bună rezistenţă în timp, la 
condiţiile de utilizare exterioară (atmosferă liberă). Acoperişul este prevăzut cu o pantă pentru scurgerea 
apei. Cablurile de alimentare, reţea şi consumator, acced în interiorul cutiei pe la partea inferioară, prin 
intermediul, de regulă, a unor presgarnituri. Cutia este prevăzută, în partea din spate, cu suporţi profilaţi, 
de care se pot fixa colierele pentru montarea pe stâlp. 
 

CONDIŢII DE MEDIU: 
Temperatura 

mediului ambiant 
Temperatura de 

transport şi depozitare 
Zona 

climatică 
Altitudinea 

maximă 
Locul de montaj 

Durata de 
viaţă 

-25°C…+40°C -33°C…+50°C N 2000 metri interior/exterior 20 ani 
CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE: 

Tensiunea nominală de utilizare Tensiunea de izolare Frecvenţa nominală Grad de protecţie 
400/230 Vef-varianta trifazată  

690 Vc.a. 50 Hz IP54 
230 Vef-varianta monofazată 

ELEMENTE COMPONENTE:  
Cutie metalică zincată şi vopsită în 
câmp electrostatic sau din poliester 

armat cu fibră de sticlă – PAFS - ST 

Bloc de măsură a energiei 
consumate, contor 

monofazat sau trifazat 

Bloc de comandă a iluminatului public cu 
comandă manuală (comutator 3 poziţii) sau 

comandă automată (fotocelulă/ceas programator) 
Coloană de alimentare 

monofazată/trifazată a iluminatului 
public 

Circuitele electrice 
interioare realizate cu cablu 

de cupru izolat 

Presgarnituri pentru intrarea/ieşirea 
cablurilor de alimentare 

Acccesorii 
de prindere 
(stâlp/zid) 
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Punct de aprindere iluminat public  
 

 
 MONTAJUL ŞI RACORDAREA 
 
 Amplasarea punctelor centrale de iluminat public se face pe stâlp sau pe zid, carcasele fiind dotate 
cu accesoriile corespunzătoare: 

• la montarea pe stâlp, profil tip „U” pentru prinderea colierelor; 
• la montarea pe zid, urechi de prindere pe zid. 
Racordarea punctului de aprindere se face cu cabluri de secţiuni adecvate curenţilor nominali de 

utilizare, intrarea şi ieşirea cablurilor fiind asigurată cu presgarnituri corespunzătoare. 
 În cazul folosirii celulei fotoelectrice, aceasta se va monta în exterior, într-o zonă în care nu-i va 

afecta buna funcţionare. 
 

SCHEMA ELECTRICĂ DE PRINCIPIU: 
 
 
 

 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


