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REZUMAT. Rețelele electrice actuale trebuie să respecte o serie de cerințe impuse echipamentelor de transport  

și distribuție a energiei electrice. Principalele cerințe se referă la continuitatea alimentării cu energie electrică a 

consumatorilor, siguranța în exploatare, calitatea energiei furnizate, condițiile impuse de impactul asupra 

mediului. Testarea performanței tehnice a diferitelor elemente care alcătuiesc rețelele electrice este 

reglementată de standarde recunoscute la nivel internațional. Efectuarea testelor în condiții de laborator implică 

existența unor  echipamente specializate, capabile să genereze parametri electrici adecvați. 
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ABSTRACT. The present-day electrical networks must comply with a number of requirements imposed for the 

electricity transmission and distribution equipment. The main requirements refer to continuity of electric supply 

to consumers, safety in operation, quality of electricity supplied, conditions imposed by the environmental 

impact. The testing of the technical performance of various elements which make up the electrical networks is 

regulated by internationally acknowledged technical standards and norms. Conducting tests under laboratory 

conditions involves the existence of specialized installations and equipment, able to generate the appropriate 

electrical parameters. 
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1. INTRODUCERE 

ICMET Craiova deține o veche și importantă 
tradiție în proiectarea și realizarea unor instalații de 
laborator pentru verificarea performanțelor 
aparatajului electric de joasă, medie și înaltă 
tensiune, dezvoltate în scopul modernizării și 
diversificării capacităților de testare ale propriilor 
laboratoare sau în baza unor contracte comerciale cu 
beneficiari din țară sau din străinătate [13]. 

Realizarea testelor la încălzire (temperature rise 
test [9], [11],[12]) ale ansamblurilor de aparataj de 
joasă/medie tensiune, presupune în primul rând 
existența unei surse stabilizate de curent performante, 
capabile să furnizeze curenții ceruți într-o plajă largă 
de valori, cu o precizie mai bună de 0,5%. Sunt 
cunoscute mai multe tipuri de surse care pot fi 
utilizate într-o astfel de aplicație, funcție de puterea 
instalată, curentul maxim generat și tensiunea furni-
zată sarcinii. Sursele clasice sunt realizate folosind ca 
elemente regulatoare de tensiune generatoare sincrone 
(câte unul pentru fiecare fază a sursei), acționate 
simultan de un motor de curent continuu, a cărui 
turație determină frecvența tensiunilor generate. 
Valoarea efectivă a tensiunii, respectiv a curenților 
generați de sursă, este controlată prin intermediul 

curenților de excitație ai celor trei generatoare. Acest 
tip de schemă prezintă o serie de dezavantaje: 
complexitatea mare a schemelor de control și reglare 
ale frecvenței și amplitudinii curentului, mentenanță 
dificilă și fiabilitate scăzută, funcționarea cu zgomot 
și vibrații mecanice, etc. 

În schema sursei prezentată în lucrare, pentru 

furniza eliminarea acestor dezavantaje, grupul de 

mașini electrice este înlocuit cu un grup de trei 

autotransformatoare regulatoare. Sursa de curent 

alternativ trifazată stabilizată realizată astfel, poate 

curenți sinusoidali cu frecvența de 50 Hz, de mare 

intensitate, reglabili într-o plajă largă (50-10.000 A), 

fiind destinată efectuării verificărilor la încălzire ale 

ansamblurilor de aparataj de joasă/medie tensiune, așa 

cum sunt precizate în standardele SR EN 60439-1 și 

SR EN 62271-1. 

Elementele schemei pot fi dimensionate astfel 

încât să permită efectuarea de verificări la încălzire 

pentru ansambluri de aparataj de joasă sau medie 

tensiune, având curenți nominali până la 10.000 A, 

putând funcționa în regim monofazat, bifazat sau 

trifazat. 
Sursa a fost realizată la ICMET Craiova în mai 

multe variante constructive, având ca element comun 
un sistem de trei autotransformatoare monofazate cu 
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putere de 75 kVA per faza, cu reglaj fin (cvasi-
continuu) al tensiunii de ieșire pe baza principiului 
divizării fluxului magnetic fascicular. 

Lucrarea prezintă varianta cea mai recentă a 
sursei, care poate să genereze curenți în gama 50 - 
7.200A, într-o plajă largă de impedanțe ale sarcinii.  

2. PREZENTARE GENERALĂ 

2.1. Instalația de forță a sursei 

Instalația de forță a sursei trifazate reglabile de 

curent alternativ cu control automat este prezentată 

în Fig.1 și cuprinde: 

2.1.1. Dulap electric pentru alimentarea sursei 

(DA) 

Dulapul de alimentare este destinat pentru 

alimentarea circuitului trifazat de forță al sursei, 

precum și pentru alimentarea circuitelor de 

comandă, măsură și protecție. 

 

 

Fig. 1. Schema de principiu a sursei de curent. 

Dulapul este prevăzut cu un releu specializat 

pentru supravegherea sistemului de tensiuni de 

alimentare de la rețeaua de joasă tensiune. 

2.1.2. Grupul autotransformatoarelor regulatoare 

de tensiune, tip ATMU-75, format din trei 

unități monofazate 

Cele trei unități de autotransformator monofazat 

ATMU controlate electric (Fig.2), reprezintă 

elementele schemei de forță care permit controlul 

curentului debitat de sursă. Sunt autotransformatoare 

cu răcire în ulei având o construcție specială, bazată 

pe principiul divizării fluxului magnetic fascicular 

(Brevet de invenție RO117053 (B1)/28.09.2001, 

titular ICMET Craiova [10]). Conform acestui 

principiu, pasul de reglaj al tensiunii rezultat poate fi 

oricât de mic, fără a crește înălțimea bobinei, dar din 

considerente tehnologice este limitat la valoarea de 

0.2 V, pentru o tensiune pe spiră de maxim 2.4 V 

(tensiunea pe spiră în varianta constructivă clasică). 

 

Fig. 2. Grupul autotransformatoarelor regulatoare de tensiune - 

trei unități monofazate. 

În Fig. 3 este explicat principiul divizării fluxului 

fascicular. Conform acestui principiu, auto-

transformatorul are o grilă metalică de divizare din 

cupru care traversează coloana miezului magnetic al 

autotransformatorului, împărțind-o în două sau mai 

multe secțiuni elementare egale, în funcție de 

numărul de elemente ale grilei. 

 

Fig. 3. Principiul divizării fluxului fascicular. 

 

Divizarea fluxului fascicular asigură obținerea 

corespunzătoare a unor fracțiuni din tensiunea 

indusă pe o spiră [5], [7]. Calea de curent este 

comutată de la un element la altul al grilei 

conductoare, izolată galvanic în raport cu miezul 

magnetic al coloanei. În scopul realizării unui reglaj 

cvasicontinuu pe un domeniu larg de tensiune, în 

vecinătatea grilei de divizare se plasează un colector 

fix, având un număr de sectoare metalice con-

ductoare egal cu numărul de secțiuni elementare în 

care este divizată coloana. 

Succesiv, se conectează sectoarele colectorului 

cu capetele libere ale grilei. În jurul colectorului se 

rotește un dispozitiv mobil, care susține o perie 
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culegătoare ce aluneca pe colector și o rolă metalică 

de contact ce se rostogolește de-a lungul spirelor 

înfășurării, între perie şi rolă existând o legătură 

galvanică. Construcția internă a autotransforma-

torului este prezentata în Fig. 4. 

 

Fig. 4. Construcția internă a autotransformatorului cu 

prezentarea divizorului de flux și a culegătorului rotativ  

de curent. 

 

În această aplicație, pasul de reglaj al tensiunii 

trebuie să fie cât mai mic pentru a asigura o precizie 

de reglaj a curentului corespunzător clasei de 

precizie 0.2, în toată gama cerută de curenți și 

impedanțe de sarcină. 

Tensiunea UAX1 obținută la bornele de ieșire ale 

autotransformatorului, este dată de relația: 

         UAX1 = UAX /N • n + UAX1 /N • k/K       (1) 

în care: 

– UAX  reprezintă tensiunea de alimentare 

nominală a autotransformatorului, respectiv 230 V, 

50 Hz; 

– N reprezintă numărul total de spire al 

autotransformatorului; 

– n reprezintă numărul de spire cuprins între 

capătul A al înfășurării și rola activă a cursorului 

culegător de curent; 

– K reprezintă numărul de secțiuni elementare 

ale divizorului de flux magnetic; 

– k reprezintă numărul secțiunii elementare ale 

divizorului de flux existente în circuitul ultimei 

spire, corespunzător poziției periei pe colectorul fix. 

 n ≤ N      (2) 

 k ≤ K      (3) 

Pasul de reglaj al tensiunii la ieșire este dat de 

relația: 

 Δ UAX1 = UAX /N · 1/K      (4) 

Autotransformatoarele sunt prevăzute cu sisteme 

electrice de acționare și control al tensiunii și 

implicit al poziției cursorului. Principiul constructiv 

și modul de comandă și control al poziției cursorului 

permit ca sursa de curent să nu introducă distorsiuni 

armonice în unda de curent. 

Autotransformatoarele au raport de transformare 

supraunitar (230 V/0–250 V) și sunt prevăzute cu  

cofrete de comandă locală și de protecție al 

acționării cursorului (Fig. 5), care realizează: 

– comanda locală în regim MANUAL a cursorului; 

– selecția modului de comandă LOCAL – DE LA 

DISTANȚĂ; 

– protecția la funcționarea în suprasarcină a 

autotransformatorului prin monitorizarea tempera-

turii uleiului din cuvă; 

– monitorizarea și protecția locală a sistemului de 

acționare al autotransformatorului.  

 

Fig. 5. Cofretul de comandă locală și protecție al 

autotransformatorului. 

2.1.3. Grupul transformatoarelor de putere 

intermediare, tip TMAi-75 – trei unități 

monofazate 

Cele trei transformatoare de putere intermediare 

(tip TMAi) realizează adaptarea de tensiune între 

autotransformatoarele regulatoare (tip ATMU) și 

transformatoarele finale (tip TMAf), cu scopul de a 

obține precizii de reglaj ale curentului cores-

punzătoare clasei de precizie 0,2 pentru o plajă largă 

de impedanțe ale sarcinii, specifică căilor de curent 

ale dulapurilor de distribuție de joasă și medie 

tensiune, produse și testate de către beneficiar. 

Constructiv, transformatoarele intermediare 

(Fig. 6) sunt cu răcire în aer și au secundarul împărțit 

în patru secțiuni egale ca număr de spire. Secțiunile 

au același curent nominal și pot fi conectate serie, 

paralel sau serie-paralel cu ajutorul unui selector 

manual cu eclise, cu scopul obținerii diverselor 

raporturi de transformare. 
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Fig. 6. Grupul transformatoarelor de putere 

intermediare - trei unități monofazate. 

2.1.4. Grupul transformatoarelor de putere finale 

tip, TMAf-75 - trei unități monofazate 

Blocul transformatoarelor de putere finale 

(Fig. 7) este alcătuit din trei unități monofazate tip 

TMAf. Aceste transformatoare [1] sunt cu răcire în 

aer și au înfășurarea primară secționată în patru 

secțiuni egale ca număr de spire, identice cu 

secundarele transformatoarelor tip TMAi. 

 

Fig. 7. Grupul transformatoarelor  de putere  

finale - trei unități monofazate. 

 

Secțiunile au același curent nominal și pot fi 

conectate serie, paralel sau serie-paralel cu ajutorul 

unui selector manual cu eclise, cu scopul obținerii 

diverselor raporturi de transformare. 

Înfășurarea secundară de curent intens are trei 

spire și este dispusă peste înfășurarea primară, pe 

coloana centrală a miezului magnetic de tip "în 

manta", astfel încât cuplajul electromagnetic între 

cele două înfășurări să fie cât mai bun. 

Înfășurarea secundară are calea de curent reali-

zată din 4 bare de cupru cu secțiunea 10x120 mm, 

dispuse în paralel (pe lățimea barei), la distanța de 

10 mm între ele, cu scopul optimizării răcirii. 

Răcirea suplimentară a înfășurărilor secundare este 

asigurată de câte un sistem de ventilație forțată 

comandat automat de către un termostat, la depășirea 

unei anumite valori a temperaturii barelor. 

2.1.5. Sistem de bare de distribuție 

Sistemul barelor de distribuție ale sursei (Fig. 8) 

realizează trecerea bornelor de ieșire ale sursei  din 

sala de amplasare a elementelor schemei de forță, în 

sala alăturată în care se efectuează testele de 

încălzire ale dulapurilor/celulelor de distribuție. Pe 

barele sistemului sunt amplasate transformatoarele 

de curent cu raport 10.000/5 A, utilizate în schema 

de comandă și automatizare a sursei, respectiv în 

schema de măsură. Barele sunt realizate din 

platbandă de cupru cu secțiunea 10x120 mm, cu 

secțiuni dispuse în paralel (pe lățimea barei), la 

distanța de 10 mm între ele, cu scopul optimizării 

răcirii [2], [4]. 

 

 

Fig. 8. Sistemul de bare de ieșire al sursei. 

2.2. Pupitrul de comandă și automatizare al 

sursei 

Pupitrul de comandă și automatizare este 

prezentat în Fig. 9 și este realizat într-o construcție 

mobilă (susținut pe patru roți). În pupitru sunt 

amplasate elementele schemei de comandă și 

automatizare a sursei. 
 

 

Fig. 8. Pupitrul de comandă. 
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Schema de comandă și automatizare (Fig.10) este 

alcătuită din trei canale identice, corespunzător 

fiecărei faze a sursei.  

Funcția de bază a schemei este cea de regulator 

de curent cu algoritm de reglaj analogic de tip 

proporțional- integral (PI) cu ieșire ON-OFF [6]. 

Prescrierea curentului este comună pentru cele 

trei canale și se realizează folosind un potențiometru 

cu reglaj fin (potențiometru multitură). Valoarea 

prescrisă, precum și valoarea curentului realizat 

prin impedanța de sarcină sunt afișate digital pe 

panoul pupitrului de comandă. Reacția de curent 

(curentul de ieșire al sursei) este obținută cu 

ajutorul unor transformatoare de curent cu raport de 

transformare 10.000/5 A (câte un transformator pe 

fiecare fază).  

Eroarea de reglare a curentului, precum și 

depășirea unei limite impuse a acesteia, sunt de 

asemenea afișate pe panoul de comandă, pentru 

fiecare canal în parte. 

Schema permite selecția de pe pupitru a 

regimului de lucru al sursei (monofazat, bifazat sau 

trifazat) prin validarea individuală a fiecărui canal 

(faze a sursei) și alegerea de către operator a gamei 

curenților de ieșire (2, 4, 6, respectiv 8 kA). 

Regulatoarele de curent  controlează valoarea RMS 

a curenților sursei și comandă, prin intermediul unor 

semnale de tip contact de releu (câte două semnale 

pentru fiecare canal) transmise în cofretele de comanda 

locala a autotransformatoarelor, deplasarea cursoarelor 

acestora în sensul de creștere, respectiv de scădere a 

tensiunii de ieșire. 
 

 
 

Fig. 10.  Schema de comandă şi automatizare. 

 
2.3. Sistemul de măsură, achiziție, prelucrare și 

stocare de date 

Structura sistemului de măsură, achiziție, 

prelucrare și stocare a datelor este prezentată în 

Fig. 11. Acesta permite achiziția a 8 seturi de mărimi 

electrice, fiecare set fiind reprezentat de un sistem 

trifazat de curenți și un sistem trifazat de tensiuni, și 

a maximum 200 semnale neelectrice (temperaturi 

măsurate pe obiectul testat). 

Curenții sunt achiziționați cu ajutorul unor 

transformatoare de curent, astfel: 

– un grup format din trei transformatoare de curent 

cu raport 10.000/5 A, pentru măsurarea curenților prin 

barele generale ale tabloului/celulei testat(e); 

– șapte grupuri de câte trei transformatoare de 

măsură cu raport de transformare ales corespunzător, 

pentru măsurarea curenților prin barele distribuțiilor 

tabloului/celulei testat(e).  

Mărimile electrice sunt preluate de către 

echipamentele specializate ENERDIS Triad 2 care 

au funcția și facilitățile de analizor de energie 

electrică. Sistemul de măsura KEITHLEY 3706 este 

utilizat pentru achiziția a 200 semnale de 

temperatură prin intermediul unor senzori [3], [8] de 

temperatură (termocuplu tip T). 

Toate semnalele sunt prelucrate și sunt transmise 

în format numeric pe o interfață serială de tip 

RS 232/RS 485, la calculatorul de proces pe care 

rulează o aplicație software dedicată.  
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Fig. 11.  Schema de măsură. 

 

Aplicația permite vizualizarea în timp real a 

valorii diferitelor mărimi din proces, reprezentarea 

grafică ca evoluție în timp a acestora, stocarea 

datelor și, la finalul testelor, întocmirea buletinelor 

de probă specifice certificării obiectelor testate. 

3. CARACTERISTICI TEHNICE 

Obținerea performanțelor funcționale impuse 

pentru sursa trifazată de curent alternativ a presupus 

cu necesitate  realizarea următoarelor specificații 

tehnice pentru elementele componente: 

a) Proiectarea și realizarea unui autotrans-

formator cu reglaj fin al tensiunii, acționat electric, 

având un pas de reglaj al tensiunii de maxim 0,2 V. 

Astfel, pentru o tensiune de alimentare  UAX =230 V, 

număr de spire N = 120 spire și un raport de divizare 

K = 12, s-a obținut, înlocuind în formula (4), un pas 

de divizare Δ UAX1 = 0,16 V, suficient pentru ca 

schema sursei să ofere performanțele cerute privind 

stabilizarea curentului debitat pe sarcini cu 

impedanțe într-o plajă foarte largă de valori; 

b) Proiectarea și realizarea transformatoarelor 

intermediare și a celor finale cu secundarul, 

respectiv cu primarul divizate în patru secțiuni cu 

număr egal de spire. Prin conectarea cores-

punzătoare a secțiunilor de înfășurare se poate 

modifica corespunzător raportul de transformare 

echivalent al grupului de transformatoare, astfel 

încât impedanța de ieșire a sursei să fie cât mai bine 

adaptată la impedanța sarcinii, într-o gamă largă de 

valori ale acesteia. Conexiunile posibile care se pot 

realiza la transformatorul intermediar, respectiv la 

cel final, sunt prezentate în Fig.12.  

c) Automatizarea funcționării, controlul auto-

mat al curentului cu regulatoare electronice de 

proces, urmărirea în timp real a erorilor de reglare  și 

informatizarea procesului de achiziție, stocare și 

prelucrare a datelor. 
 

 

Fig. 12.  Conexiuni electrice în circuitul 

intermediar al sursei. 
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Toate aceste lucruri tratate în contextul 

optimizării performanțelor raportat la costuri de 

implementare, au condus la realizarea unei scheme 

flexibile, ușor de adaptat situațiilor determinate de 

gama largă a parametrilor electrici și termici ai 

obiectelor testate.  

În cartea tehnică a sursei sunt prezentate astfel de 

tabele pentru toate gamele și subgamele  prestabilite 

de curenți (2.000 A, 4.000 A, 6.000 A, 7.200 A). 

Sursa de curent alternativ trifazată, în varianta 

prezentată, are următoarele caracteristici tehnice 

principale, în conformitate cu standardele de 

referință și specificațiile tehnice cerute de către 

beneficiar: 

– Putere nominală instalată: 225 kVA; 

– Tensiune nominală de alimentare: 3x400V, 

50Hz; 

– Curent debitat pe sarcină în 8 game, astfel: 

I.  – 2.000 A, Uf = 9 V; 

II. – 2.000 A, Uf = 18 V; 

III.– 2.000 A, Uf = 27 V; 

IV.– 2.000 A, Uf = 36 V; 

V. – 4.000 A, Uf = 9 V; 

VI.  – 4.000 A, Uf = 18 V; 

VII. – 6.000 A, Uf = 9 V; 

VIII.– 7.200 A, Uf = 9 V; 

 Uf este tensiunea de ieșire pe o fază a sursei. 

– Regim de funcționare: trifazat, bifazat sau 

monofazat (selectabil de către operator); 

– Curenți de distribuție* realizabili pe sarcina 

rezistivă: 63 A, 126 A, 189 A, 252 A, 315 A, 630 A; 

* Curenții de distribuție sunt realizați cu ajutorul 

unor baterii de rezistențe de balast, care sunt parte 

componentă a schemei sursei. 

– Controlul curentului: în regim AUTOMAT sau 

MANUAL**. 

** Controlul curentului în regim manual se poate 

face LOCAL sau de LA DISTANȚĂ. 

– Sistemul de măsură și monitorizare pentru 

verificări la încălzire care permite achiziția de 

semnale electrice și neelectrice, astfel: 

– semnale electrice: 8 seturi de sisteme de 

tensiuni trifazate și 8 seturi de sisteme de curenți 

trifazați; 

– semnale neelectrice: max. 200 semnale de 

temperatură (preluate cu ajutorul unor traductoare de 

tip termocuplu). 

– Aplicație software dedicată pentru prelucrarea, 

stocarea, afișarea în diverse formate a datelor 

achiziționate din proces, listarea datelor, precum și 

pentru semnalarea unor situații anormale de 

funcționare, cum ar fi depășirea unor valori limită 

programate ale parametrilor măsurați–monitorizați. 

4. REZULTATE EXPERIMENTALE 

Verificarea performanțelor schemei s–a făcut în 

laboratorul propriu al ICMET Craiova, pentru cele 8 

game de curenți impuse, folosindu-se sarcini 

echivalente rezistive astfel dimensionate încât 

tensiunile de ieșire ale sursei să fie la valoarea 

maximă, corespunzător fiecărei game. 

De asemenea, performanțele au fost demonstrate 

cu ocazia lucrărilor de punere în funcțiune la 

beneficiar, S.C. ELECTROALFA INTERNA-

TIONAL SRL Botoșani. Precizia de stabilire și 

menținere a curentului generat de către sursă s–a 

încadrat în clasa de precizie impusă pentru toate 

gamele de curenți. 

În Tabelul 1 şi în Tabelul 2 sunt prezentate 

conexiunile care se cer a fi realizate și parametrii 

electrici obținuți, corespunzător gamei de curenți 

selectate (exemplele prezentate  sunt  pentru gama 

de curenți de 7.200 A, respectiv de 2.000 A), pentru 

diferite impedanțe de sarcină (tensiuni de ieșire ale 

sursei). 

 
Tabelul 1. Încercări la 7200A, parametrii electrici realizați în funcție de conexiunea selectată 

 

Nr. 

crt. 

Uc = 

UPint. 

Ic= 

UPint. 

Sint. 

Primar 

Conex. 

TI 

UAB IA Sint. 

Secundar 

Conex. 

TF 

UFR ULR IR SR 

(V) (A) (kVA)  (V) (A) (kVA)  (V) (V) (A) (kVA) 

1 152 71 10,8 Paralel 96 112,50 10,80 Serie 1,50 2,60 7200 10,80 

2 152 142 21,60 Serie- 

Paralel 

192 112,50 21,60 Serie 3,00 5,19 7200 21,60 

3 114 284 32,40 Serie 288 112,50 32,40 Serie 4,50 7,80 7200 32,40 

4 152 284 43,20 Serie 384 112,50 43,20 Serie 6,00 10,40 7200 43,20 

5 190 284 54,00 Serie 480 112,50 54,00 Serie 7,50 13,00 7200 54,00 

6 228 284 64,80 Serie 576 112,50 64,80 Serie 9,00 15,60 7200 64,80 
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Tabelul 2. Încercări la 2000 A, parametrii electrici realizați în funcție de conexiunea selectată 

 

Nr. 

Crt. 

Uc = 

UPint. 

Ic= 

UPint. 

Sint. 

Primar 

Conex. 

TI 

UAB IA Sint. 

Secundar 

Conex. 

TF 

UFR ULR IR SR 

(V) (A) (kVA)  (V) (A) (kVA)  (V) (V) (A) (kVA) 

1 247 158 37,00 
Serie - 

Paralel 
312 125 37 Paralel 19,50 33,77 2000 39,00 

2 123 317 39,00 Serie 312 125 39,00 Paralel 19,50 33,77 2000 39,00 

3 133 317 42,00 Serie 336 125 42,00 Paralel 21,00 36,37 2000 42,00 

4 142,5 317 45,00 Serie 360 125 45,00 Paralel 22,50 38,97 2000 45,00 

5 152 317 48,00 Serie 384 125 48,00 Paralel 24,00 41,56 2000 48,00 

6 167 317 53,00 Serie 420 125 53,00 Paralel 26,50 45,90 2000 53,00 

7 177 317 56,00 Serie 448 125 56,00 Paralel 28,00 48,50 2000 56,00 

8 187 317 59,00 Serie 472 125 59,00 Paralel 29,50 51,10 2000 59,00 

9 196 317 62,00 Serie 496 125 62,00 Paralel 31,00 53,70 2000 62,00 

10 205 317 65,00 Serie 520 125 65,00 Paralel 32,50 56,29 2000 65,00 

11 215 317 68,00 Serie 544 125 68,00 Paralel 34,00 58,90 2000 68,00 

12 224 317 71,00 Serie 568 125 71,00 Paralel 35,50 61,50 2000 71,00 

 

5. CONCLUZII 

Sursa de curent alternativ trifazată stabilizată 

asigură precizia de reglaj a curentului 

corespunzatoare clasei 0,2, în conformitate cu 

prevederile standardelor de referință in domeniu. 

În varianta prezentată în această lucrare sunt 

incluse soluții tehnice moderne de automatizare și 

informatizare pentru operare cât mai ușoară, astfel 

încât intervenția operatorului uman să fie cât mai 

redusă. 

Aplicația software achiziționează, prelucrează, 

afișează şi listează, în diverse formate, datele din 

proces şi semnalizează situații anormale in timpul 

funcționării. 

Sursa de curent alternativ trifazată stabilizată 

concepută la ICMET Craiova, în mai multe variante 

constructive, a fost montată și pusă în funcțiune la 

Public Power Corporation S.A (PPC), Atena, Grecia 

in anul 1998, la Laboratorul de Mare Putere al 

ICMET Craiova în anul 2010 și la S.C. 

ELECTROALFA INTERNATIONAL SRL 

Botoşani în anul 2014.  

Echipamentele componente ale surselor de curent 

funcționează fără întrerupere de peste 20 de ani cu 

intervenții de mentenanță minime.    
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