
CELULE ELECTRICE AERIENE

DE MEDIE TENSIUNE PENTRU 

MĂSURAREA ENERGIEI ELECTRICE  

Celulele electrice aeriene ES 01-EX-M se utilizează pentru 

măsurarea energiei active şi reactive din reţelele de medie 

tensiune cu tranformatoare de măsură de tensiune şi 

curent. Sunt destinate utilizării în liniile electrice aeriene 

de 20kV la delimitările între operatorii de distribuţie, între 

furnizor şi consumator cu unul sau mai multe posturi de 

transformare.

Durata de viaţă

Durata de viaţă este de 20 ani, în condiţii de mediu 

conforme prezentului standard de firmă şi cu respectarea 

regulilor de exploatare şi întreţinere.

Celula electrică aeriană de medie 

tensiune pentru măsurarea energiei  

electrice tip ES-01-EX-M

Condiţii de funcţionare  

Celulele electrice de medie tensiune, cu izolaţie în aer 

funcţionează în următoarele condiţii de mediu înconjurător:

    Zona macroclimatică: Climat temperat                   

    Temperaturi ambiante conform CEI 60694:

                - temperatura maximă                                                +45°C

               - temperatura minimă                                               -50°C

               - radiaţia solară maximă                                        1.18 Kw

               - grosimea maximă a stratului de gheaţă         40 mm

      Altitudinea maximă de montaj                                         1000 m

      Caracteristicile reţelei:

              - tensiunea reţelei                                        U=20kV. Umax=24kV

              - frecvenţa nominală                                                  50 Hz
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Condiţii tehnice generale

Celulele electrice aeriene pentru măsurarea energiei electrice sunt astfel construite încât să cuprindă totalitatea 

echipamentelor ce se montează pe un stâlp. Se montează în LEA pe un stâlp de întindere echipat cu consolă de 

întindere şi izolatoare de întindere. Transformatoarele de curent şi tensiune se montează pe o construcţie 

metalică, montată pe un stâlp special al liniei electrice aeriene, sub consola de întindere. Cablurile de semnalizare 

transmit curenţii şi tensiunile de măsură la contoare instalate într-o cutie metalică/poliester armat cu fibră de 

sticlă.  Se amenajează o priză de pământ de 4Ω.

Echipare

1. Consola de întindere cu brăţară de prindere CIT 140          1buc.

2.  Lanţuri de izolatoare (2 faza extremă, 1 faza mijloc)          3buc.

3.  Cleme amagnetice de întindere tip CLAMI                               3buc.

4.  Transformatoare de tensiune                                                       3buc.

5.  Transformatoare de curent                                                            3buc.

6.  Consola susţinere descărcători                                                    1buc.

7.  Descărcători  ZnO                                                                               3buc.

8.  Consolă de susţinere TT+TC                                                          1buc.

9.  Cutie de măsură                                                                                  1buc.

10. Platformă de lucru cu balustradă, pentru a permite accesul  la descărcători şi transformatoare

Cutia de măsură

Loc de montaj                                exterior

Grad de protecţie                          IP54, Ik10

Tensiunea de ţinere                     2,5kV, 50Hz, timp de 1 minut

Rezistenţa de izolaţie                  10 MΩ

Carcasa cutiei este confecţionată din tablă vopsită în câmp electrostatic sau 

poliester armat cu fibră de sticlă. Cutia de măsură este formată din 2 

compartimente: compartiment contor, compartiment bloc încercare şi 

protecţie. Uşa de acces este prevazută cu vizor  pentru citirea contorului, iala 

cu cheie şi dipozitiv de sigilare compartiment. Presetupele pentru 

conductoarele de la transformatoare asigură un grad de protecţie IP54. 

Borna de legare la pământ pe partea inferioară a cutiei. Brăţări de fixare pe 

stâlp.
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