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DATE PENTRU CONSUMATORI ŞI INSTALAŢII ÎN PUNCTUL DE RACORDARE 

Descriere Unităţi de măsură Categoria 
datelor 

Tensiuni: 

Tensiune nominală kV S, D 

Tensiune maximă/minimă kV D 

Coordonarea izolaţiei: 

Tensiune de tinere la impuls de trăsnet kV  D 

Tensiune de tinere la frecvenţa industrială a reţelei (50 Hz) kV D 

Tensiune de tinere la impuls de comutaţie kV  D 

Curenţi: 

Curentul maxim kA S, D 

Curentul maxim de încărcare pe termen scurt kA pentru timpi 
de ordinul 
secundelor 

D 

Condiţii ambientale pentru care se aplică aceşti curenţi Text S, D 

Legare la pământ: 

Modul de legare la pământ Text D 

Performanţele izolaţiei în condiţii de poluare – nivelul de poluare IEC 815 D 

Sistem de comandă  şi achiziţie de date:  

Comanda la distanţă şi date transmise Text D 

Transformatoare de măsurare de curent A/A D 

Transformatoare de măsurare de tensiune kV/V D 

Caracteristicile sistemului de măsurare Text R 

Transformatoare de măsurare – detalii privind certificatele de testare Text R 

Configuraţia reţelei: 

Schema de funcţionare a circuitelor electrice a instalaţiilor existente şi 
propuse inclusiv dispunerea barelor, tratarea neutrului, echipamente 
de comutaţie şi tensiunile de funcţionare 

Diagrama 
monofilară 

S, D, R 

Impedanţele reţelei: 

Impedanţele de secvenţă pozitivă, negativă şi zero  Ω S, D, R 

Curenţi de scurtcircuit: 

Curentul maxim de scurtcircuit   kA  S, D, R 

Capabilitatea de transfer: 

Consumator sau grupe de consumatori alimentaţi din puncte de 
racordare alternative 

Text D, R 

Consum alimentat normal din  punctul de racordare X MW  D, R 

Consum alimentat normal din  punctul de racordare Y MW  D, R 

Comutaţii de transfer în condiţii planificate sau în condiţii de incident Text D 

Transformatoarele în punctul de racordare: 

Curba de saturaţie Diagramă R 

Date asupra unitaţilor de transformare Diagramă S, D, R 
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