
INSTALATII ELECTRICE

pentru gradinite



Instalatiile electrice interioare vor fi:

■ instalatii electrice pentru iluminat si prize;

■ instalatii de forta (centrala termica);

■ instalatii TV, internet, telefonie, sistem de anunt;

■ instalatii pentru bucatarii (prize trifazic);

■ instalatii de semnalizare, alertare si alarmare la incendiu;

■ instalatii electrice de protectie impotriva tensiunilor accidentale.



Instalaţiile electrice cu care se prevăd

centralele termice sunt:

■ instalaţiile electrice pentru iluminat general şi de Securitate;

■ pentru intervenţii;

■ instalaţii electrice de forţă, comandă şi automatizare;

■ instalaţii electrice de protecţie contra electrocutării;

■ instalaţii de telecomunicaţii: post telefonic şi teletransmisie;

■ prize de joasă tensiune.



Tabloul general de distributie:

■ Accesul in aceste incaperi sau spatii

este permis numai persoanelor

autorizate pentru exploatarea

instalatiilor electrice respective si care 

au responsabilitate in acest sens.

■ Spatiul necesar pentru TGD: 3/3m.

■ Minim 1/1.10m in fata tabloului pentru

accesibilitate.



In orice instalatie

electrica avem nevoie de 

un tablou sau dulap

electric

 tablourile vor fi executate sub 

forma unor cutii

paralelipipedice din tabla

metalica, cu acces din fata.

 Tablourile se vor monta pe

pereti de beton sau de zidarie, 

distantate la 20mm de acestia

sau pe podea de beton.



In orice instalatie electrica

avem nevoie de un tablou

sau dulap electric

 usile incaperilor se vor deschide, 

de regula spre exetrior;

 latimea usilor va fi de cel putin

0,75 m, iar inaltimea de cel putin

1,9 m;

 incaperile instalatiilor electrice vor

fi prevazute , de regula cu 

ventilatie naturala;

 Iluminatul natural nu este

obligatoriu.



Coridoare si accese

■ Latimea coridorului de deservire din fata sau spatele tabloului sa fie de cel putin 0.80 m, 

iar distanta intre elementele neizolate aflate sub tensiune , din spatele tabloului, si

elementele de constructie de pe peretele opus trebuie sa fie de cel putin 1 m.

■ Distanta pe orizontala intre marginea tabloului de distributie si conductele metalice

aparente in contact cu pamantul va fi de minimum 1,25 m.

■ Latimea coridorului de deservire intre doua tablouri sau intre alte tablouri si alte utilaje sa

fie de cel putin 1 m.

■ Inaltimea minima fata de padoseala a legaturilor de jos ale tablourilor inchise,trebuie sa

permita posibilitatea realizarii razei de curbura a cablului cu diametrul cel mai mare, iar

inaltimea maxima, fata de pardoseala, a laturii de sus a tabloului sa fie de cel mult 2,2 m.

■ Coridoarele de deservire a sirului de tablouri, care au o lungime mai mare de 10 m pe o 

singura latura , vor fi cu 2 accese.

■ Cand coridorul are o latime mai mare de 3 m, prevedera a doua accese nu este

obligatorie.



Sisteme de 

iluminat si prize:

Toate circuitele de iluminat si de priza

trebuie prevazute cu intrerupatoare

automate cu protectie diferentiala.

Prizele trebuie montate pe pereţi la 

înălţimi măsurate de la axul aparatului

până la nivelul pardoselii finite: 

 peste 2,0 m , la şcoli, în clase; 

 peste 1,5 m în camera de copii din 

creşe, grădiniţe, cămine, spitale de 

copii şi alte clădiri similare; 

 peste 0,1 m în alte încăperi decât

grupuri sanitare, duşuri, băi, 

spălătorii şi bucătării, indiferent de 

natura pardoselii.



Sisteme de 

iluminat si prize:

 În camerele de grupă, birouri, 

cabinet consultaţii, corpurile de 

iluminat vor fi de tip lămpi

fluorescente cu un grad mare de 

protecţie contra orbirii.

 În dormitoare se vor prevedea

corpuri de iluminat pentru lămpi

incandescente de tip indirect sau

semidirect cu un grad mare de 

protecţie contra orbirii.

 Montarea corpurilor şi instalaţiilor de 

iluminat se corelează şi

coordonează cu celelalte lucrări

pentru realizarea construcţiei şi a 

celorlalte instalaţii.



Iluminatul de

siguranţă se clasifică
astfel:

 iluminat pentru continuarea lucrului;

 iluminat de securitate, care se compune

din:

 iluminat pentru intervenţii în zonele de 

risc;

 iluminat pentru evacuarea din clădire;

 iluminat pentru circulaţie;

 iluminat împotriva panicii;

 iluminat pentru veghe;

 iluminat pentru marcarea hidranţilor;

 iluminat de siguranţă portabil.



Instalatia de semnalizare a incendiilor 

cuprinde:

■ echipament de control si semnalizare (centrala de semnalizare);

■ echipamente de alimentare cu energie electrica;

■ detectoare;

■ declansatoare automate;

■ dispozitive de alarma;

■ elemente anexe (izolatoare, modulede intrare – iesire).

Centrala de semnalizare la incendiu va fi situata la parterul cladirii, intr-un spatiu care 

are asigurata supravegherea permanenta.

Căile de alimentare ale tabloului de distribuţie al staţiilor pompelor electrovanelor de 

incendiu şi instalaţiei de ventilare pentru evacuarea fumului trebuie amplasate pe cât

posibil, pe trasee ferite de pericol de incendiu.



Amplasare:

■ La amplasarea instalatiilor electrice trebuie sa se tina seama de posibilitatea de extindere

a acestora.De regula intervalul de timp pentru care se va asigura aceasta posibilitate va fi 

de circa 10-15 ani.

■ Se va evita pe cat posibil amplasarea tablourilor de conexiuni si distributie in incaperi

umede, cu actiune chimica daunatoare,cu praf, cu temperatura ridicata si cu pericol de 

incendiu.

■ Amplasarea la inaltime corespunzatoare , in zonele inaccesibile atingerilor accidentale.

■ Dispunerea echipamentului in carcase inchise.
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