




















 

- dimensiuni : 300mm sau 400mm pentru text; 600mm sau 800mm pentru înălţimea panoului; 
900mm sau 1100mm înălţimea faţă de nivelul terenului 

- suport frangibil cu secţiune mecanica slăbita 

- placa de baza pentru fixare suport frangibil  

- cablu de conectare cu lungimea de 30cm cu fişă 

- fixare placă de bază cu conexpand pe fundaţie. 

- tipuri de panouri:  

- panouri obligatorii (restricţionează accesul pe suprafeţele de mişcare)  
- pentru poziţia de oprire la accesul pe pista 
- pentru poziţia de asteptare pe drumul de serviciu 

- panouri de informare (dirijare trafic pe suprafeţele de mişcare). 
- pentru indicare poziţie;   
- pentru indicare ieşire de pe pista;  
- pentru indicare „pista libera”;  
- pentru indicare direcţie de deplasare;  
- pentru indicare destinaţie; 

- culori panouri obligatorii: inscripţie cu alb pe fond roşu; 
- culori de informare poziţie: inscripţie cu galben pe fond negru; 
- culori de informare (altele decât poziţie): inscripţie cu negru pe fond galben. 

1.1.4 Lumina de protectie pista (RGL)  

Lumina de protectie pista (garda la pista) trebuie sa atraga atentia pilotilor şi conducatorilor de 
autovehicule, care opereaza pe caile de rulare, ca patrund pe o pista activa. 

Lumina de protectie pista (garda la pista) este în configuratia A cu lumini intermitente supraterane. 

Caracteristici principale: 

- corp balizaj unidirecţional dublu, suprateran de mare intensitate, cuprinzand: 

- o pereche de lumini (RGL) - culoare filtru galben  

- becuri 2x100W / 6,6A 

- tija reglabila cu sectiune frangibila  

- placa de baza  

- parasolar lumini - pentru contrast pe timp de zi; 

- perechea de lumini trabuie sa pulseze alternativ; 

- modul controler dual 2x2 generator de pulsuri 

- pentru comanda sincrona perechi de lumini garda la pista (RGL)  

- luminile trebuie sa pulseze de 30-60 de ori pe minut  

- cu intervale egale intre stins/aprins si alternant pentru perechea de lumini. 

- alimentare din trafo de separatie 300W din circuit  serial. 

1.1.5 Indicator de vânt iluminat 

Indicatorul de vânt iluminat trebuie să dea pilotului o informaţie clară asupra direcţiei şi a intensităţii 
vântului. Trebuie sa fie de forma de trunchi de con, confectionat din material textil usor si sa aiba o 
lungime de minim 3,6m si un diametru de minim 0,9m la capatul mai larg. 
Caracteristici principale: 

- indicator vant - culori rosu/alb în cinci benzi alternative, prima si ultima fiind in rosu 
- iluminat cu LED:  

- LED 45W (x4) pentru indicatorul (mâneca) de vânt - indicând culoarea alba 
- LED 25W pentru obstacolare - indicând culoarea roşie 

- timpul de funcţionare : min. 50000 ore  

































 

Dacă curentul prin circuitul serial depăşeşte valoarea maximă în cazul unui scurtcircuit sau dacă 
curentul scade la zero în cazul întreruperii unui circuit serial, sistemul de alimentare trebuie automat 
scos din funcţiune. Regulatorul de curent constant trebuie să asigure monitorizarea funcţionarii 
lămpilor, iar orice defect trebuie înregistrat şi afişat fie numeric, fie procentual. 

Regulatorul de curent constant trebuie să permită controlul luminii lămpii, reglarea şi afişarea valorilor 
intensităţii luminoase, a curentului şi a puterii prin circuitul serial, măsurarea rezistenţei de izolaţie, 
etc. 

Tabloul cu regulatorul de curent constant trebuie să fie realizat din module funcţionale. Trebuie să 
aibă gabarit redus, flexibilitate în aranjarea modulelor şi posibilitatea de extindere ulterioară. 

1.12 TABLOUL DE TELECOMANDA 

Tabloul de telecomanda trebuie să asigure preluarea comenzilor de la panoul de comanda cu touch-
screen din turnul de control, codificarea comenzilor, trimiterea acestora la uzina electrica, 
decodificarea comenzilor la uzina şi transmiterea lor către regulatorii de curent constant.  

De asemenea trebuie să existe şi comunicaţia în sens invers, adică preluare parametrii de stare ale 
sistemelor de balizaj primite de la regulatorii de curent constant, codificare parametrii de stare, 
trimiterea acestora la turnul de control, decodificarea parametrii de stare şi transmiterea lor pentru 
afişare pe touch-screen. 

Tabloul de telecomanda trebuie să permita comanda centralizată a regulatorilor de curent constant 
(atat cei existenti cat si cei noi) si a sistemelor auxiliare (lumini flash, iluminat de obstacolare, 
iluminat platforma), etc. 

1.12.1 Dulap de telecomanda 

Vor exista doua dulapuri de telecomanda interconectate prin cablu cu fibra optica: 
- un dulap de telecomanda DTC montat în turnul de control cu automat programabil  
- un dulap de telecomanda DTC montat în uzina electrica cu automat programabil  

Caracteristici principale: 
- reţea de comunicaţii redundanta, tip Ethernet, protocol de tip TCP/IP  
- interconectare cu cablu cu fibra optica 
- convertor semnal fibra optica 
- alimentarea din sursa de alimentare fără întrerupere 
- întrerupător general pentru alimentare  
- distribuţie interna la tensiunea de 230V, 50Hz pentru alimentare consumatori aferenţi 
instalaţiei de telecomanda: pentru panoul de telecomanda cu touch-screen, pentru calculatorul 
PC, pentru convertorul semnal fibra optica, pentru reţeaua de comunicaţii, etc. 

1.12.2 Panou de telecomanda 

Caracteristici principale: 
- touch-screen de comanda şi calculator PC cu sistem de operare MS W10 sau similar 
- soft de telecomanda cu afişare sisteme de balizaj pista şi parametrii mentenanţa; afişarea 
trebuie organizata sub forma unor meniuri succesive care sa cuprinda cel putin ecranul de 
start, ecranul de comanda, ecranul de alarme, ecranul de memorii, etc. 
- cu posibilitate de presetare a funcţionarii sistemelor de balizaj 
- cu monitorizare sisteme de lumini sau lumini individuale 
- cu memorarea evenimentelor 
- conectat la imprimanta 
- posibilitate de service si mentenanţa prin control de la distanta. 

2. GRUPUL ELECTROGEN AUTOMAT (GEA) 

Grupul electrogen automat trebuie să corespundă prevederilor următoarelor reglementari : ICAO – 
Manualul de proiectare aeroporturi (Doc 9157) – partea 5 – Sisteme Electrice - 1995, standardelor SR 
HD 384.5.551 S1:2003, SR EN 12601:2002. 






































































































