
FIRIDE DE DISTRIBUÞIE ªI
CONTORIZARE DE PALIER

CARACTERISTICI TEHNICE

Caracteristici tehnice principale

Tensiune nominalã de utilizare
Frecvenþã nominalã:
Curent nominal: valori standardizate din
                                                             domeniu 
Rezistenþã la foc:
Domeniul de temperaturã operaþiona:l 
Grad normal de protecþie:

:       3 x 230/400 V
             50, 60 Hz
             

 (10...40) A
o             960/750/650 C

o(-40…70) C
             Ip65

Gradul de protecþie asigurat de cutie împotriva 
loviturilor:                                          cod IK08 
Clasã de izolaþie:                               II

Intrãrile (în întreruptoarele automate) se fac cu cablu de 
secþiune maximã de 25 mm2; ieºirile spre abonaþi sunt 
realizate cu cleme de 10 mm2.

Construcþie:

Firida de distribuþie ºi contorizare de palier este realizatã din 
materiale de înaltã calitate, utilizând tehnologii 
performante. Este asiguratã o bunã protecþie anticorozivã a 
întregului produs.

O firidã de distribuþie ºi contorizare de palier, de bazã se 
compune din:
• cutie din material plastic electroizolant ignifugat formatã
   din placã de bazã (policarbonat cu fibrã de sticlã), capac
   (policarbonat transparent rezistent la UV) ºi 
   elemente de închidere;
• accesorii pentru:
   - montarea echipamentului electric interior (contoare
     electrice, întreruptoare/siguranþe automate, dispozitive
     de protecþie la supratensiune, ºir de cleme);
   - acces la elementele de acþionare ºi comandã;
   - fixarea lor în locul de amplasare.

Capacul firidei de distribuþie ºi contorizare de palier este 
prevãzut cu una sau douã uºi de acces la elementele de 
protecþie care permit închiderea cu lacãt sau sigilarea. 
Capacul are elemente de închidere accesibile din faþã.
Montarea firidei pe suport se face în 4-6 puncte, cu 
ºuruburi inaccesibile dupã montarea capacului. Montarea 
se poate face direct sau cu urechi de fixare.

Fiecare firidã de bazã permite cuplarea prin pãrþile laterale 
cu alte firide de bazã, în vederea realizãrii ansamblurilor 
pentru un numãr mai mare de abonaþi. 
În acest scop cutiile sunt prevãzute pe pãrþile laterale cu 
zone "uºor decupabile" ("knock out"), care sã permitã 
trecerea conductoarelor de legãturã dintr-o incintã în alta. 
De asemenea cutiile permit accesul circuitelor exterioare 
prin presgarnituri (Pg 11; Pg 13,5; Pg 21; Pg 29; Pg 42), fiind 
prevãzute pe pãrþile laterale cu zone circulare uºor 
decupabile de tip "knock out".

NOTÃ: Pentru fiecare firidã de bazã se livreazã separat un 
numãr de presgarnituri Pg 13,5 egal cu numãrul de 
contoare monofazate ce se pot monta ºi o bucatã Pg 29.

Firidele cu 1-4 puncte de mãsurã asigurã:
• conexiunea între reþeaua de alimentare colectivã ºi reþeaua
   individualã; 
• protecþie la suprasarcinã, scurtcircuit ºi supratensiune
   pentru reþele individuale;
• mãsurarea consumului de energie electricã

Firidele de distribuþie ºi contorizare de palier constituie parte 
integrantã a branºamentelor electrice pentru instalaþii electrice 
cu tensiunea nominalã între faze de 400 V din clãdirile de locuit, 
comerciale, social-culturale ºi administrative, având în principal 
rolul de “firidã secundarã”, definitã conform SR 234.

Ele asigurã protecþia echipamentelor din interior la acþiuni 
nedorite din exterior, precum ºi protecþia persoanelor 
împotriva electrocutãrii, în concordanþã cu prevederile de 
securitate electricã pentru instalaþii electrice de joasã 
tensiune,  în condiþii de funcþionalitate ºi esteticã deosebite.

Firidele de distribuþie ºi contorizare de palier sunt destinate:  
•  realizãrii alimentãrii cu energie electricã;
•  protecþiei;
•  mãsurãrii consumului de energie electricã la apartamentele
    din blocurile ºi ansamblurile  de locuinþe.

Firidele de distribuþie ºi contorizare de palier se executã pentru 
un numãr de abonaþi cuprins între 1 ºi 20, la cerere numãrul de 
abonaþi putând fi ºi mai mare.
Firidele de distribuþie ºi contorizare de palier pentru 4 abonaþi, 
2 abonaþi sau un abonat sunt realizate în cutii de sine 
stãtãtoare, fiind firide de bazã. Firidele de distribuþie ºi 
contorizare de palier pentru un numãr mai mare de abonaþi 
decât 4 se realizeazã dintr-un grup modular de firide de bazã.
Cutia firidei de bazã, pe lângã utilizarea pentru firida de 
distribuþie ºi contorizare de palier propriu-zisã se poate utiliza 
ºi pentru "modul de distribuþie", folosit ca "intrare-ieºire" 
pentru coloanele de distribuþie a energiei electrice.

Firidele corespund cerinþelor tehnice prevãzute în standardul 
de firmã SF 80 cu anexe si standardele SR EN  60439-1, SR EN 
60439-3.

FDCP



CODIFICARE

DIMENSIUNI DE GABARIT SI DE MONTAJ
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Tip element de fixare suplimentar
fãrã element de fixare suplimentar
ureche de fixare
 fixare pe stâlp

ip contor
fãrã contor

 CMA

ip element de protecþie
fãrã element de protecþie
“firidã neechipatã”
siguranþã fuzibilã

    S   siguranþã automatã monopolarã
siguranþã automatã bipolarã
întreruptor automat bipolar diferenþial
întreruptor automat bipolar diferenþial

                                    ºi dispozitiv de protecþie la supratensiune
întreruptor automat bipolar diferenþial,

     dispozitiv de protecþie la supratensiune
     la întrerupere nul

 ontare firidã (cutie) cu latura mare [numai
                            pentru FDCP4(1)]  

pe orizontalã
pe verticalã

 iridã de distribuþie ºi contorizare de palier pentru
          4 (2)(1) consumatori monofazaþi

NOTÃ: Echipatã cu contor monofazat, FDCP1 se monteazã numai 
cu latura mare pe verticalã.

   

Codificarea produsului are urmãtoarea formã: FDCP"X", unde 
"X" este cifra care corespunde numãrului de abonaþi. Firidele 
de distribuþie ºi contorizare de palier, de bazã se simbolizeazã 
FDCP"X""x", unde "X" reprezintã numãrul maxim de contoare 
monofazate conþinute (1, 2, 3 sau 4), iar litera "x" reprezintã 
simbolizarea variantei constructive care este descrisã mai jos:

Exemplu de codificare

FDCP4 V DN CMA 0: firidã de distribuþie ºi contorizare de palier 
pentru 4 consumatori monofazaþi; montatã cu latura mare pe 
verticalã; cu întreruptoare automate bipolare diferenþiale ºi 
dispozitive de protec?ie la supratensiune la întreruperea nulului; 
cu contoare monofazate tip CMA; fãrã elemente de fixare 
suplimentare. Parametrii electrici ai echipamentului electric se 
vor specifica clar.

Variante de echipare atipice

Pe lângã variantele "normale" menþionate mai sus se livreazã ºi 
alte firide în variante de execuþie ca cele prezentate în 
continuare:
1). Firidã de distribuþie ºi contorizare de palier FDCP4 H(V) 
Sf 0 U ("modul de distribuþie”)
Firida de distribuþie ºi contorizare de palier FDCP4 H(V) Sf 0 U 
este folositã ca "intrare-ieºire”pentru coloanele de distribuþie a
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energiei electrice. 
policarbonat cu fibrã de sticã. Firida conþine în interior 3 
suporþi de siguranþe SIST 101 (3 faze) ºi 5 bare de 
distribuþie (3 faze, neutru si  protecþie).

NOTÃ: Pentru fiecare firidã se livreazã separat cu 2 buc. 
presgarnituri Pg 42 ºi 5 presgarnituri Pg 21.

NOTA: Pentru firidele de distribu?ie Ii contorizare de palier 
FDCP echipate cu dispozitiv de protec?ie la supratensiuni la 
întreruperea nulului, AEM oferã si priza tehnologicã de 
pãmântare PTP3, conform specifica?iei tehnice 
ELECTRICA-ST3. Priza tehnologicã de pamântare se 
comandã separat.

Capacul firidei este opac, realizat din 

2). Firidã de distribuþie ºi contorizare de palier FDCP4 H 1S 
2CM4UD U ("compartiment forþã cu contor de iluminat 
scara")
Firida de distribuþie FDCP4 H 1S 2CM4UD U este identicã cu 
FDCP4 H Sf 0 U, cu deosebirea cã în locul suporþilor de 
siguranþe SIST se monteazã un contor electric monofazat ºi 
un întreruptor automat monopolar (siguranþã automatã 
monopolarã). Este destinatã echipãrii holurilor blocurilor 
de locuinþe.

3). Firidã de distribuþie ºi contorizare de palier FDCP4 V S 0 
St(A) (pentru 4 contoare monofazate) cu elemente de fixare 
pe stâlp ºi acoperiº pentru protecþie suplimentarã contra 
intemperiilor (varianta A este cu aerisire).

La cerere se executa si alte variante de echipare.

NOTA: Firida de distribu?ie ?i contorizare de palier FDCP4 
are dimensiunile M x I: 660 x 330 mm, firida FDCP2 are 
dimensiunile 1/2M x l, iar firida FDCP 1 are dimensiunile 
1/4M x I. Aceste dimensiuni permit realizarea cu usurin?ã a 
firidelor cu un numãr mai mare de abona?i.
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