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Departament Dezvoltare Mentenanță 
Serviciu Mecano-Energetic 
 
                                                    Nr. înregistrare .................. / .............. 
 
 
              
                  

CAIET DE SARCINI 
                                      
 
 

SISTEM  TRANZOTEST 

pentru detectarea și localizarea traseelor de conducte/cabluri metalice 

îngropate 

 
 

I.  Condiții generale  
 
I.1.1 Domeniul de utilizare 
 

     Prezentul caiet de sarcini stabilește condițiile tehnice minime obligatorii pentru achiziționarea a 

șapte tranzoteste pentru detectarea și localizarea conductelor/cablurilor metalice îngropate, un 

tranzotest pentru Serviciul Mecano – Energetic, Formația Protecție Catodică, două tranzoteste 

pentru Serviciul Avize – Acorduri și patru tranzoteste pentru Direcția Operațiuni Transport. 

   

     Tranzotestele vor fi utilizate pentru mentenanța conductelor, identificarea traseului și a 

adâncimii conductelor, precum si pentru urmărirea și localizarea godevilelor cu sursă. 

 

I.1.2  Condiții normale de funcționare:  temperatură de lucru  - 20°...+ 50°C.  
 

I.1.3   Sisteme de asigurare a calității: produsele trebuie să fie fabricate cu asigurarea calității 

conform SR EN ISO 9001/2015 sau similar. 

 

II. Caracteristici tehnice, funcționale și de performanța 

      

II.1    Tranzotest  pentru identificarea precisă a traseului și adâncimii conductelor/cablurilor  

        metalice îngropate:       
                          

 Cerințe: 

• determinarea exactă a poziției operatorului față de traseul conductei/cablului; 

• identificarea traseului conductei/cablului căutate fata de alte conducte/cabluri paralele și 

apropiate; 
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• posibilitatea detecției de conducte/cabluri metalice îngropate pe un amplasament dat; 

 

• posibilitatea selecției inteligente a frecvenței de lucru pentru evitarea interferențelor; 

• posibilitatea localizării ramificațiilor; 

• posibilitatea măsurarii adancimii de îngropare a conductei cel puțin pana la 15 m;     

• posibilitatea de comandă de la distanță a generatorului de la receptor pentru schimbarea 

frecvenței, a puterii de ieșire sau oprire a generatorului;  

• frecvențe multiple de lucru si posibilitatea funcționării în conexiune galvanică si inductivă. 

 

 Tranzotestul este compus din: 

 

       II.1.1 Generator  

 

Cerințe:  

• carcasă de construcție robustă, rezistentă la șocuri și variații termice; 

• antenă cadru integrată pentru cuplarea inductivă la conductă/cablu; 

• funcție comandă de la distanță pentru generator de la receptor; 

• indicarea stării de încărcare a acumulatorilor și indicare a frecvențelor de lucru; 

• display cu afișare vizibilă în lumina solară și iluminare automată nocturnă; 

• putere minim 10 w selectabilă în mai multe trepte; 

• frecvențe de lucru multiple;  

• geantă transport; 

• echipat cu acumulatori de lucru; 

• toate componentele trebuie un grad de protecție minim IP 54. 

  

             

        II.1.2 Receptor 

 

Cerințe: 

• carcasă de construcție robustă rezistentă la șocuri și variații termice; 

• echipat cu acumulatori cu autonomie minim 30 ore; 

• măsurarea zgomotului ambiental și selectarea automată a frecvenței de lucru  

    funcție de acesta; 

• indicarea stării de încărcare a acumulatorilor și indicare a frecvențelor de lucru; 

• display cu afișare vizibilă în lumina solară și iluminare automată nocturnă; 

• abatere măsurare pe adancime maxim ± 3%; 

• abatere acuratețe locație maxim 5%; 

• adancime de detectie minim 15 m; 

• moduri de detecție peak și null; 
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• avertizare audio și vizuală în cazul în care sunt detectate o conductă sau un cablu  

situate la o adancime mai mică de 30 cm;  

 

• frecvențe de lucru multiple; 

• funcție comandă de la distanță pentru generator de la receptor; 

• geantă transport; 

• toate componentele trebuie sa aiba un grad de protectie minim IP 54. 

 

III.  Condiții constructive: 

 

      Conform specificațiilor producătorului. 

     Atat generatorul cat și receptorul vor fi echipate cu acumulator și încărcător. 

 

IV.  Marcare și identificare: 

 

  IV.1 Numele producătorului. 

  IV.2 Tipul / modelul, număr / serie produs. 

  IV.3 Anul fabricației. 

  IV.4 Marcaj de conformitate CE. 

 

 

V. Ambalare, asigurare: 

 

  V.1  Produsele vor fi ambalate pentru a face față transportului, manipulării și depozitării  

          până la destinația finală. 

  V.2  Toate materialele de ambalare a produselor, precum și toate materialele necesare  

          protecției coletelor vor rămâne în proprietatea achizitorului. 

  V.3  Ofertantul va asigura complet produsele livrate, pana la sediul achizitorului și preluarea  

          acestora de către achizitor. 

 

 

VI. Condiții de livrare, recepție si garanție: 

 

  VI.1  Produsele livrate vor fi insoțite de certificate de calitate și declarații de conformitate  

 CE, emise de producător. 

  VI.2  Toate produsele livrate vor fi însoțite de cartea tehnica și de instrucțiuni de utilizare,  

           ambele și în limba română.  

  VI.3  Termenul de garanție:  minim 36 luni de la data livrării și a recepției. 

  VI.4   Asistența tehnică și instruirea personalului utilizator de către specialiștii firmei. 

  VI.5   Autorizarea din partea producătorului pentru comercializare în România și service în  

           garanție și post-garanție. 

  VI.6   Data de fabricare a echipamentelor să fie de maxim 6 luni înainte de data livrării. 
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  VI.7   Eventualele defecțiuni apărute în perioada de garanție vor fi remediate de furnizor in      

           termen de maxim 30 de zile de la semnalarea defectiunii de catre Client. Eventualele  

 

           defecțiuni apărute în perioada de post-garanție (în timpul duratei medii de utilizare a  

           echipamentelor, dar nu mai puțin de 5 ani) se vor remedia contra cost de către  

           furnizor.  

VI.8     Produsele se vor livra în Ploiești ( Sediul II Conpet), str. Rezervoarelor, nr. 8 

   

VII. Cerințe metrologice: 
 

          Certificat de calibrare emis de producător, valabil 2 ani de la data livrării. 

 

VIII. Cantitate sistem tranzotest: 7 buc. 

 

 

              

 

 Șef Departament Dezvoltare Mentenață 

  ing. Dan Buzatu  

 

  

  

 

                                                     Șef Serviciu Mecano-Energetic 

             ing. Adrian Buzătel 

 

 

                                

                                     

      Întocmit                      

         ing. Roșu Bogdan 
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