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FIȘĂ TEHNICĂ 
 

CAM 3TT+3TC – CELULĂ AERIANĂ DE MĂSURĂ 24KV 
 

 
 

1. Denumire echipament  
Celulă aeriană de măsură tip CAM  
 
2. Conformitate 
 Produsul  corespunde prevederilor specificațiilor tehnice ale ELECTRICA SA si DELGAZGRID . 
3. Simbolizare 

Literele şi cifrele din “ CAM 24kV/ Im A “ au următoarele semnificaţii:  
- C – celulă ;  
- A – aeriană;   
- M – măsura;  
- 24  kV– tensiunea nominala reţea medie tensiune, Ur ; 
- Im  - curent  de măsură dat în reţeaua mt  , Im; -  se alege din sirul de valori pentru curenti 

primari ,  conform SR EN 6044-1 .  
4. Descriere.Funcţionare 
4.1 Descriere 

Celula aeriană de măsură  este formată din: 
transformator de măsură tensiune bifazat  ; 

▪ transformator de măsură curent monofazat  ; 
▪ descărcătoare de medie tensiune DOMS 24   ; 
▪ cutie  măsură are în componenţă : 
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a. contor trifazat electronic , montat de furnizorul de energie electrică; 
b. descărcătoare de joasă tensiune ; 
c. bloc încercare curenţi ; 
d. şir de cleme şi cablaj ; 
e. cutie metalică  sau policarbonat 

▪ platforma cu balustradă cu elemente de fixare 
▪ dispozitiv anticăţărare, optional ;  

 
Descriere cutie de măsură   
 

Cutia de măsură este închisă,  capabilă să reziste la şocuri mecanice, presiuni normale şi 
tranzitorii , intemperii, coroziune , temperatură , depuneri de praf. Gradul de protecţie este pe IP 54.  

Cutia este compartimentă funcţional: 
- pentru montarea contorului trifazat ; 
- pentru circuitele de măsură conform schemei de electrice  cutie măsură  : bloc incercare 

curenti , sir cleme pentru legare la pământ , sir cleme pentru legare aparate electrice, descărcători 
de joasă tensiune impreună cu sigurante pe circuitul de masura tensiune. Intrarea in cutie se face 
prin intermeiul presgarnituri IPE .    

Cutia are o uşă de acces prevăzută cu zăvoare pentru închidere şi etanşare acţionate cu chei 
de formă specială. Uşa generală asigură posibilitatea închiderii şi sigilării de către peronalul autorizat.  

Citirea contorului se face direct prin vizorului  prevăzut pe uşă. 
 
Cutia de măsură se leagă la priza de pământ de protecție a stâlpului  prin intermediul 

bornei de împământare M12 situată în partea inferioară a cutiei.     
 
      

 

 
Dimensiuni : 
Inălţime , H : 1160 mm 
Lungime : 650 mm  
Lăţime : 230 mm 
 

 
4.2  Funcţionare  
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  Celula aeriană de măsură asigură măsurarea  energiei electrice cedate şi primite într-un 
punct al reţelei de distribuţie de medie tensiune de 24 kV. Măsurarea energiei electrice se face prin 
măsurarea de tensiuni şi curenţi,  iar  valorile sunt prelucrate şi afişate de un contor trifazat electronic.  

Sistemul de măsurare este prevăzut cu două sisteme care se supun în totalitate normelor 
metrologice de funcţionare si cerificare 

 Tensiunile sunt măsurate de transformatoare de măsură de tensiune bifazat , iar curenţii sunt 
măsuraţi de  transformatoare de curent monofazate . Fiecare transformator va avea buletin de 
verificarea metrologică de la BRML .   

  Descărcătoarele de medie tensiune  sunt montate în aval de transformatoarele de măsură  
şi au rolul de a proteja Celula aeriană de masura la supratensiuni atmosferice şi de comutaţie. 

 Transformatoarele de tensiune şi de curent pentru  măsură şi descărcătoarele de medie 
tensiune  sunt montate în exterior pe stâlpul de medie tensiune . 

Contorul trifazat electronic este protejat la supratensiuni prin descărcătoare de joasă tensiune. 
Circuitul de măsură curenţi este dotat cu Bloc de încercare curenţi. Toate componentele de joasă 
tensiune sunt montate intr-o cutie de măsură.  

Din platforma cu balustrada se face citirea contorului trifazat fără a se deschide uşa cutiei de 
măsură .  

 Dispozitivul anticăţărare este montat, optional,  pentru a împiedica accesul persoanelor 
neautorizate  la cutia de măsură .  

 
5. Domeniul şi condiţii de utilizare 
Celula aeriană de măsură este destinată măsurării energiei electrice active şi reactive într-un 
punct a reţelei de distribuţie de medie tensiune .  

− Zona climatică N, conform STAS 6535 – 83 ; 

− Categoria de exploatare este I conform STAS 6692 – 83 ; 

− Nivel de poluare :  II – mediu,  conform  CEI 60815 tabel 1 ; 

− Temperatura maximă a aerului ambiant este + 450C, media temperaturilor măsurate în 
24 de ore nu trebuie să depăşească + 300C ; 

− Temperatura minimă a aerului ambiant este de – 400C ; 

− Umiditatea relativă a aerului este de 92 ... 98% la 250C ; 

− Altitudine :  1000 m ;  
 
6. Instrucţiuni 
6.1 Montare  
6.1.1  Montaj ansamblu Celulă aeriană de masură  

La montarea Celulei aeriene de măsură  trebuie avute în vedere  sistemele de susţinere şi 
proiectele de tip ale stâlpilor SC 15014, SC 15015 şi SE8T. Celula aeriana de măsura  se poate 
monta doar pe stâlpii care au legătură de punere la pământ. Rezistenta maximă a prizei de pământ 

1 . Consola se leaga obligatoriu la priza de pamant a stâlpului. 
 

    Ansamblul Celulă aeriană de măsură,  fig. 1, se montează la o distanţă de 1600 mm de vârful 
stâlpului .  
     Prinderea  pe stâlp se face prin intermediul a doua brăţări care sunt strânse prin intermediul 
a doua şuruburi M16x 75 . 
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     Transformatoarelor de măsură de tensiune , respectiv de curent   şi descărcătoarele se 
conectează la faze prin intermediul conductoarelor din oţel - aluminiu preizolate ( de ex conductor 
OAC 2x – ELCARO ) . Conexiunele  se realizeaza cu cleme tip CLEALE 16-95/3  . 
Pentru legarea la bornele echipamentelor , conductoarele au la un capate papuci .   

 
 

 
Fig.1 Ansamblu Celulă aeriană de masura 

 
 
unde : poz.1 – consola ; 
           poz.2 – transformatoare de măsură de tensiune ; 
           poz.3 – transformatoare de măsură de curent ; 
           poz.4 – descărcătoare tip DOMS 24 ; 
Cuplurile de strângere  sunt: 
Transformator de măsura de curent :  

− borne primar ,  M8:    8N.m ;    

− borne secundar , M6:  3N.m ;  
Transformator de măsura de tensiune: 

− borne primar , M12 : 11N.m; 

− borne secundar M6: 3 N.m ; 
      Descărcătore tip DOMS 24  

− borna M8 , 3N.m ; 
       
         6.1.2   Montajul cutiei de masură 

− Se montează suporţii de prindere pe cutie prin intermediul piuliţelor poz. 9. ; 

− Cutia se poziţionează astfel încât de la vârful stâlpului până la baza cutiei să fie o distanţă 
de 4400mm ; 

− Se strâng brăţările de prindere la montajul pe stâlp SC 15014 sau SC 15015, respectiv 
şuruburile poz.11 pentru stâlp SE 8T ; 
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                          Montaj pe stâlp SC 15014, SC 15015 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             Montaj pe stâlp SE 8T 
 
Legăturile dintre bornele secundare ale transformatoarelor de măsură şi cutia de măsură se 

face utilizând cabluri speciale tip RVK 2x2,5 mmp sau CSEABy 4x4 . Cablurile se coboară pe stâlp  
in tub de protecţie pana la cutia de masură .  Tubul de protectie este rigidizat de stâlp prin intermediul 
colierelor.  Cablul se introduce prin intermediul presetupei IPE în cutia de măsură.    

Schema electrica monofilara celula de masura   este conform Anexa 1 , schema electrica a 
cutiei de măsură este conform Anexa 2 , iar legăturile se fac conform tabelului de conexiuni din 
Anexa 3 . 
 
 6.1.3 Montajul platformei cu blaustrada 

− Platforma  se poziţionează astfel încât de la podeţul platformei până la vârful stâlpului să 
fie o distanţă de 5500 mm. 

− Se demontează cei doi tiranţi. Se prind pe stâlp, respectând distanţa prescrisă la punctul 
anterior. Poziţionarea unghiulară se face astfel încât braţele de susţinere ale platformei să fie în 
lungul liniei. 

− Se strâng şuruburile de prindere M16 ale semibrăţărilor de fixare la un cuplu de 50 – 
55Nm.  

− Se aşează podeţul peste platformă şi se prinde în şuruburi. 
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         Se montează grătarele şi se montează balustrada. 
 

7. Intretinere 
 Aparatele din cadrul Celulei aeriene de masura nu necesită întreţinere .  
 
8. Securitate 

         Conform Normelor Specifice de Protecţia Muncii pentru transportul şi distribuţia energiei 
electrice- Anexa 3D – la montarea Celulei aeriene de masura se întocmeşte Instrucţiunea Tehnică 
Internă de Protecţia Muncii (ITI-PM) cu  următoarele precizări : 

1. Denumire lucrării: Montarea şi instalarea Celulei aeriene de masura pe stâlpul tip …. 
2. Condiţii de execuţie a lucrării: 
a) cu separare electrică ; 
b) cu scoaterea de sub tensiune şi delimitarea zonei de lucru ;  
c) condiţii de mediu: exterior şi pe vreme fără precipitaţii; 
d) lucru la sol şi la înălţime pe stâlp ;    
3. Formaţia minimă  de lucru  
4. Măsuri tehnice de protecţia muncii. 

Nr. 
Crt. 

Denumirea operaţiei de 
montaj şi instalare 

Cartea 
tehnică 

Măsuri de protecţia 
muncii 

Observaţii 

 
9.  DEPOZITARE, DOCUMENTE, TRANSPORT 
 

  9.1 Depozitare 
 9.1.1   Depozitarea produsului se  face în locuri închise ferite de umezeală permanentă sau în 
incinte lipsite de agenţi corozivi. 

 9.1.2  Produsul  se livrează pe tălpi de lemn care îl apără de deteriorări.  
    9.1.3 Produsul se va manipula utilizând elementele componente ale consolei. Nu se vor folosi 
ca puncte de agatare , transformatoarele sau descărcătoarele . Manipularea produsului se va face 
cu atentie pentru a se evita spargerea corpului de raşină a transformatoarelor de măsură .  
 9.1.4 Cutia de măsură  se va manipula utilizând de punctele de agăţare ; 
         9.1.5 Transportul se face cu orice mijloc de transport care să nu permită deteriorarea 
produsului pe toată durata deplasării lor. 

       
     10. Documente de însoţire 

La livrare, produsele vor fi însoţite de următoarele documente : 

− instrucţiuni de montare, exploatare şi întreţinere ; 

− declaraţie de conformitate ; 

− factură (aviz de expediţie ); 

− certificat de garanţie 

mailto:office@tekotehnic.ro
http://www.tekotehnic.ro/


 

S.C. TEKOTEHNIC S.R.L. 
ECHIPAMENTE PENTRU REŢELE ELECTRICE 

 
ISO 9001 
ISO 14001 

OHSAS 18001 
SRM 8000 

Bacau, Str. Bradului nr. 50 – 600245  jud. Bacau   
Tel./ Fax : 0234-517151 ; 0743-125639  

Email : office@tekotehnic.ro          Website: http://www.tekotehnic.ro 
 

7 

 

 

mailto:office@tekotehnic.ro
http://www.tekotehnic.ro/


 

S.C. TEKOTEHNIC S.R.L. 
ECHIPAMENTE PENTRU REŢELE ELECTRICE 

 
ISO 9001 
ISO 14001 

OHSAS 18001 
SRM 8000 

Bacau, Str. Bradului nr. 50 – 600245  jud. Bacau   
Tel./ Fax : 0234-517151 ; 0743-125639  

Email : office@tekotehnic.ro          Website: http://www.tekotehnic.ro 
 

8 

 

 
 

mailto:office@tekotehnic.ro
http://www.tekotehnic.ro/


 

S.C. TEKOTEHNIC S.R.L. 
ECHIPAMENTE PENTRU REŢELE ELECTRICE 

 
ISO 9001 
ISO 14001 

OHSAS 18001 
SRM 8000 

Bacau, Str. Bradului nr. 50 – 600245  jud. Bacau   
Tel./ Fax : 0234-517151 ; 0743-125639  

Email : office@tekotehnic.ro          Website: http://www.tekotehnic.ro 
 

9 

 

  
 
 

mailto:office@tekotehnic.ro
http://www.tekotehnic.ro/


 

S.C. TEKOTEHNIC S.R.L. 
ECHIPAMENTE PENTRU REŢELE ELECTRICE 

 
ISO 9001 
ISO 14001 

OHSAS 18001 
SRM 8000 

Bacau, Str. Bradului nr. 50 – 600245  jud. Bacau   
Tel./ Fax : 0234-517151 ; 0743-125639  

Email : office@tekotehnic.ro          Website: http://www.tekotehnic.ro 
 

10 

 

Anexa 2  
 

 
 
Anexa 3 
Tabel conexiuni cutie masura 
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            Anexa 4 
 
Conexiuni echipamente celula aeriana de masura  
1. L1 – TC1P1 
2. TC1P2 – L1 
3. L2 – TC2P1 
4. TC2P2 – L2                     Conexiunile se fac la montarea celulei pe stalp  
3. L3 – TC3P1                  
4. TC3P1 – L3 
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