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„Instalații de distribuție de tensiune medie și joasă pentru furnizorii de energie și 

industrie”



®

Întreprinderi mijlocii în proprietate privată

Înființarea societății 1933

În total aprox. 400 de angajați în Germania

În sectorul energetic aprox. 285 de angajați

Cifră de afaceri în sectorul energetic aprox. 50 mil. €

Domenii de activitate energie:

• instalații de distribuție

• tehnică digitală de protecție 

• automatizare

• montaje, punere în funcțiune, service
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Domeniu de activitate instalații de distribuție și tehnică de protecție în 

Olfen 

• Cifră de afaceri cca 20 mil. €

• 110 angajați

• Suprafață de producție aprox. 10.000 m2

• Management de proiect, departamente de inginerie, 

• dezvoltare, producție, zonă de testare

• Certificat:  EN ISO 9001 / EN ISO 14001 

Produse / performanțe:

• instalații de distribuție de tensiune medie 

max. 24 kV

• instalații de distribuție de joasă tensiune

• automatizare protecție și stații

• rețea inteligentă / soluții Cloud
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RITTER dorește să ofere în România instalațiile sale de distribuție înalt calitative.

Pentru aceasta, căutăm unul sau mai mulți parteneri locali:

• acesta poate să fie doar un distribuitor sau  

sau

• un partener care să poată prelua și activități locale de producție și service,

care dezvoltă deja proiecte în sectorul energetic și își poate extinde propriul portofoliu

cu produsele noastre.

Partenerii ideali trebuie să întrunească următoarele cerințe:

• să aibă experiență în domeniul distribuției de energie 

• să aibă deja contacte cu furnizori de energie

• să aibă deja contacte în industrie
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 Toate produsele de concepție proprie

 Toate instalațiile sunt izolate în aer /  fără SF6

 Construcție compactă cu dimensiuni minime

 Instalații cu bară colectoare simplă sau dublă

 Tensiune nominală de max. 24 kV 

 Curenți de scurtcircuitare de max. 50 kA 3 sec.

 Câmp al instalației de distribuție omologat 

cf. IEC 62271-200

 Testare arc electric IAC AFLR

 Câmp casetat metalic

 Toate acțiunile de comutare cu ușa închisă

Gamă de produse pentru tensiune medie



®Instalații de distribuție de tensiune medie – gamă de produse 

GT4

12/24 kV

3150 A

40 kA

GT4H

12 kV

4000 A

50 kA

GT5

24 kV

3800 A

40 kA

Bară colectoare simplă

Aranjările duplex (spate în spate) sunt de asemenea posibile!



®Instalații de distribuție de tensiune medie – Paletă de produse  

GT4D

12 kV

3150 A

31,5 kA 3 s

GDE

12 kV

4000 A

50 kA 3 s

Bară colectoare dublă



®Instalație de distribuție pentru rețele de 
joasă tensiune tip NS3001

Supusă examinării de tip:

Tensiune de lucru: max. 690 V

Frecvență: 50 / 60 Hz

Intensitate bară colectoare In: max. 4000 A

Curent de scurtcircuit  Icw: 100 kA 

Tip protecție: IP31

Norme:

•DIN EN 61439-1; 

•DIN EN 61439-1 addendum 1

•DIN EN 61439-2; 

•IEC / TR61641 / DIN EN 61439-2 addendum 1
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Sisteme de protecție și control

Pentru instalații de distribuție de tensiune medie 

și joasă:

•Calculații curent de scurtcircuit

•Determinarea setărilor de protecție

•Parametrizarea aparatelor de protecție

•Verificare primară și secundară

Controlul protecției și control pentru instalații de 
tensiune medie și joasă

Siemens                         Schneider                           Sprecher                                        ABB
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Sisteme de operare și monitorizare pentru 

instalații de distribuție de tensiune medie și 

joasă

Partametrizarea sistemului de comandă

Parametrizarea sistemului de operare și 

monitorizare

Securitate informatică

Conexiuni Cloud

-IEC 61850, -IEC 60870-5-103

-Profibus DP, -Profibus FMS

-IEC 60870-5-101 Master

Tehnică de comandă a 
instalațiilor de distribuție

„Full Server”

Ethernet IEC 61850

Station Bus

IEC T101 IEC T104

Rețea privată

TCP/IP

Control Center
HMI SICAM PAS CC

http://www.tde.alstom.com/p-c/ftp/docs/pcf/c922deds_aa_.pdf
http://www.tde.alstom.com/p-c/ftp/docs/pcf/c922deds_aa_.pdf
http://www.tde.alstom.com/p-c/ftp/docs/pcf/c922deds_aa_.pdf
http://www.tde.alstom.com/p-c/ftp/docs/pcf/c922deds_aa_.pdf
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Container soluții

pentru instalații de distribuție

 montat complet

 timp de montaj la locație mic

Container soluții

Exemplu

 17,5 m lungime 

 3,6 m lățime

 cca 30 t greutate
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Clienți / referințe furnizori de energie
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Clienți / referințe industrie
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passion4energy

Vă mulţumim pentru atenţia acordată!


