Formular cadru mici consumatori

Pabs < 100 kW

C H E S T I O NAR
pentru obtinere AVIZ DE RACORDARE
1. Date de identificare a consumatorului si a consultantului de specialitate
1.2. Denumirea unitatii consumatoare cu specificarea modului legal de organizare (SRL, SC, etc),
adresa, numele reprezentantului, telefon.
1.3. Idem pentru consultant (electrician autorizat).
2. Date generale asupra obiectivului (locului de consum) pentru care se solicita avizul de racordare
2.1. Denumirea obiectivului (locului de consum);
2.2. Localizarea obiectivului, adresa. Se anexeaza plan de incadrare in zona a obiectivului.
2.3. Specificul activitatii (productie, comert, servicii, etc) si modul de lucru (nr.schimburi, zile
lucratoare saptamanal).
2.4. Data prevazuta pentru punerea in functiune a obiectivului.
2.5. Felul in care obiectivul este alimentat in prezent (schema, caracteristici, cai de alimentare si
modul in care se face masurarea energiei electrice). Se anexeaza copie dupa avizul de racordare
(acord energetic) obtinut anterior, iar pe plan de incadrare in zona de la pct. 2.2. se traseaza
instalatiile de alimentare existente de la reteaua din zona, la punctul de primire si masura al
consumatorului.
3. Date energetice
3.1. Tipul de racordare solicitat (mono sau trifazat)
3.2. Lista receptoarelor ce se instaleaza cu precizarea puterii si tensiunii nominale. Unde este cazul
se va indica regimul generat de receptor (cu socuri, deformat, cu sarcini dezechilibrate etc.).
3.3. Puterea celui mai mare motor, regimul si modul de pornire.
3.4. Puterea totala industriala (kW / kVA) - in primii 5 ani.
3.5. Puterea maxima simultan absorbita (kW / kVA) - in primii 5 ani.
3.6. Timpul maxim de intrerupere acceptat de procesul tehnologic este cel necesar remedierii
defectiunilor din instalatiile furnizorului.
3.7. Factorul de putere mediu la care va functiona consumatorul.
4. Alte informatii privind consumatorul, activitatea acestuia, elementele energetice ale instalatiilor
si receptoarelor, conditii de functionare etc. care se considera necesare pentru definirea si
caracterizarea punctului de consum si care sa permita o analiza completa din punct de vedere
energetic.
*) Punctul 2.5. se completeaza numai pentru obiectivele existente pentru care se solicita spor de
putere sau separare de consum.
Data ........................
CONSUMATOR
S.C. FDFEE .............................................. S.A.
Sucursala de Distributie ....................................

CONSULTANT

