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BMPM
blocuri de măsură și protecție pentru  contoare  monofazate

electrica
s.a.

CUPRINS

BMPT
blocuri de măsură și protecție pentru contoare trifazate
- măsură directă -

BMPT-i
blocuri de măsură și protecție pentru contoare trifazate 
– măsură indirectă -
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BMPM  PAFS
(varianta A)        
dimensiuni

400 x 260 x 250

BMPM  MET        
dimensiuni

400 x 300 x 150

BMPM  PAFS
(varianta B)       
dimensiuni

400 x 300 x 180

BMPM  PC        
dimensiuni

330 x 280 x 152
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BMPM
blocuri de măsură și protecție pentru  contoare  monofazate

CLASIFICARE

Dupa tipul carcasei :

BMPM PC    
carcasă din policarbonat transparent
BMPM MET  
carcasă metalică
BMPM PAFS 
carcasă din poliester armat cu fibră  de sticlă

Dupa tipul protecției electrice:

BMPM PD+ PS
cu întrerupător diferențial și protecție  la supratensiune
BMPM PD 
cu întrerupător diferențial (fără protecție  la supratensiune)
BMPM B   
cuîntrerupător bipolar
BMPM M  
cu întrerupător monopolar

2
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BMPT
blocuri de măsură și protecție pentru contoare trifazate
- măsură directă -

CLASIFICARE 

Dupa tipul carcasei:

BMPT PC 
carcasă din policarbonat transparent 

BMPT MET 
carcasă metalică

BMPT PAFS 
carcasă din poliester armat cu fibră de sticlă

După tipul protecției electrice:

BMPT PD + PS 
cu întrerupător tetrapolar, întrerupător diferențial și protecție la supratensiune

BMPT PS 
cu întrerupător tripolar și protecție la supratensiune

BMPT 4P 
cu întrerupător tetrapolar

BMPT 3P 
cu întrerupător tripolar

BMPT  PC        
dimensiuni

600x310x155

electrica
s.a.
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BMPM  PAFS
(varianta B)        
dimensiuni

500 x 400 x 190

BMPM  PAFS
(varianta A)        
dimensiuni

600 x 400 x 250

BMPT  MET   
dimensiuni

500 x 500 x 200

BMPT  PC
standard E-ON
cu capac înalt- 220 mm        
dimensiuni

560 x 280 x 220



BMPT-i
blocuri de măsură și protecție pentru contoare trifazate 
– măsură indirectă -

CLASIFICARE

După tipul carcasei :

BMPT-i PC    
carcasă din policarbonat transparent
BMPT-i MET  
carcasă metalică
BMPT-i PAFS 
carcasă din poliester armat cu fibra de sticla

După tipul protecției electrice :

BMPT-i 3P PS 
cu întrerupător tripolar tip USOL și protecție la supratensiune
BMPT-i 4P PS 
cu întrerupător tetrapolar tip USOL și  protecție la supratensiune
BMPT-i PD + PS 
cu întrerupător tip USOL, întrerupător diferențial și protecție la supratensiune
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BMPT-i PC

BMPT-i MET

BMPT-i PAFS
montaj îngropat



CLASIFICARE 

După tipul carcasei:

FDCP PC  

FDCP MET 

FDCP PAFS 

carcasă din policarbonat transparent

carcasă metalică

carcasă din poliester armat cu fibră de sticlă

FDCP
firide de distribuțtie și contorizare pentru palier

După tipul protecției electrice:

După tipul contorului:

FDCP monofazate 

FDCP trifazate 

FDCP mixte 

pentru contoarele monofazate

pentru contoarele trifazate

pentru combinații de contoare monofazate și trifazate

FDCP – monofazate

FDCP – trifazate

FDCP PD+PS 

FDCP PD 

FDCP B

FDCP PD+PS 

FDCP PS 

cu întrerupător diferențial și protecție la supratensiune pentru fiecare abonat

cu întrerupător diferențial (fără protecție la supratensiune) pentru fiecare abonat

cu întrerupător bipolar (fără protecție diferențială și fără protecție la supratensiune)

cu întrerupător tetrapolar, întrerupător diferențial și protecție la supratensiune

cu întrerupător tripolar și protecție la supratensiune

Catalog echipamente 2012 1312

FDCP 8/32 A

Policarbonat Metal
FDCP 2 360x725X160 400x500x200

FDCP 3 360x725X160 500x500x200

FDCP 4 360x725X160 500x500x200

FDCP 5 540x725X160 1000x500x200

FDCP 6 540x725X160 500x1200x200

Dimensiuni (L x H x Ad)mm
Denumire



FDCP 8/25 A
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FDCP 13/25 A FDCP 20/32 A

FDCP 12/32 A

Policarbonat Metal
FDCP 14 1440x725X160 1000x1200x200

FDCP 15 1440x725X160 1000x1200x200

FDCP 16 1440x725X160 1500x1000x200

FDCP 17 1620x725X160 1500x1000x200

FDCP 18 1620x725X160 1500x1000x200

FDCP 19 1080x1450x160 1500x1200x200

FDCP 20 1080x1450x160 1500x1200x200

Denumire
Dimensiuni (L x H x Ad)mm

Policarbonat Metal
FDCP 7 900x725X160 1000x700x200

FDCP 8 900x725X160 1000x700x200

FDCP 9 900x725X160 1000x1000x200

FDCP 10 1080x725X160 1000x1000x200

FDCP 11 1080x725X160 1000x1000x200

FDCP 12 1080x725X160 1000x1000x200

FDCP 13 1440x725X160 1000x1200x200

Denumire
Dimensiuni (L x H x Ad)mm



montaj pe soclu
h = 1125 mm

montaj îngropat semiînalt
h = 1350 mm

montaj îngropat înalt
h = 1750 mm

Dimensiuni gabarit

Construcţie

CARCASĂ - executată din PAFS 
(poliester armat cu fibră de sticlă)

n variante de echipare cu socluri 
SIST/MPR sau separatoare tri-
polare verticale

n variante constructive cu măsură, 
firida fiind prevăzută cu vizor 
transparent pentru citirea conto-
rului şi uşă acces modul abonat 
cu posibilitate de securizare

Detalii constructive

Caracteristici material (PAFS)

n rezistent UV
n culoare: RAL7035
n clasă de protecţie: II
n rezistenţă la impact: IK10
n grad de inflamabilitate: FH2-25
n durată medie de viaţă: >30 de ani 

260 - 800 mm
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BMP
blocuri de măsură în carcasă PAFS utilizate la limita de proprietate Firide principale de branșament montaj pe soclu

montaj îngropat 
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Firide tip E



Construcţie

CARCASĂ - executată din PAFS (poliester armat cu fibră 
de sticlă)
SOCLU - executat din tablă de oţel vopsită în câmp 
electrostatic

n măsură directă sau indirectă cu transformatoare de 
curent

n ieşiri realizate cu socluri SIST/MPR sau separatoare 
tripolare verticale

n echipare cu întrerupător tripolar, cu protecţie la 
scurt-circuit şi suprasarcină

n conectarea cablurilor de intrare/ieşire se face prin 
intermediul soclului metalic; părţile laterale ale 
soclului sunt detaşabile şi permit manevrarea şi 
conectarea uşoară a cablurilor (inclusiv cele de 
secţiuni mari)

Detalii constructive

Caracteristici material (PAFS)

n rezistent UV
n culoare: RAL7035
n clasă de protecţie: II
n rezistenţă la impact: IK10
n grad de inflamabilitate: FH2-25
n durată medie de viaţă: >30 de ani 

Dimensiuni gabarit

500 mm
520 mm

80
0 

m
m

Opţional se oferă posibilitatea de  echipare cu cleme V 
de conexiune (cablurile nu mai necesită papucire):
n V95 (secţiunea cablului max. 95)
n V240 (secţiunea cablului max. 240)

Cutie de distribuţie

pentru posturi de transformare

Catalog echipamente 2012 1918



CCOLAL
Clemă cu crestături OL-AL

CLE 50-240/2 
Clemă legătură el.
50-240 mm cu 2 şuruburi

CLE 16-120/3 
Clemă legătură el. pentru secţiuni 
inegale 16-120 mm cu 3 şuruburi

CLE 16-120/2 
Clemă legătură el. pentru secţiuni 
inegale 16-120 mm cu 2 şuruburi

CA 50-70
Clemă de alunecare 50-70 mm

CB 50-70
Clemă de blocare 50-70 mm

CLE 35-50/2
Clemă legătură electrică

35-50 mm cu 2 şuruburi

CLE 70-95/3
Clemă legătură electrică

70-95 mm cu 3 şuruburi

CLE 50-70/3
Clemă legătură electrică

50-70 mm cu 3 şuruburi

CLAMI 35-50
Clemă amagnetică
de întindere

MAL - Mufă aluminiu
16, 25, 35, 50, 70, 95,120, 150, 185, 240 mm

Cleme şi accesorii pentru reţele electrice

CIR750
Clemă întindere reţea

CIB2
Clemă întindere branşament

CDD45CU
Clemă de derivaţie cu dinţi 

pentru conductor de cupru

CUIBM - Clemă universală
Întindere branşament

CDD45AL
Clemă de derivaţie cu dinţi 

pentru conductor de aluminiu

P750
Prelungitor reţea

PAL - Papuc aluminiu
16, 25, 35, 50, 70, 95,120, 150, 185, 240 mm

ASC660
Armătură susţinere colţ

IR750
Întinzător reţea

ASA300
Armătură

susţinere aliniament

CIB1
Clemă întindere branşament

CDD160
Clemă de derivaţie cu dinţi 

CDD45AL-M
Clemă de derivaţie cu dinţi pentru
conductor de aluminiu cu cap metalic

CDD15IL
Clemă de derivaţie cu dinţi 

pentru iluminat
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Baia Mare, str. Minerilor nr. 16B

Departament Ofertare - Comercial

tel: 0755 077 072, 0748 111 643
e-mail: ofertare2@pgaelectric.ro

www.pgaelectric.ro


