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3.2.3 PRIZE ȘI FIȘE. 

Prizele și fișele se utilizează pentru racordul la rețeaua electrică a consumatorilor. 

Priza este fixă, conectată între fază și nul fiind permanent sub tensiune. 

Fișa este conectată prin intermediul unui cablu flexibil izolat la consumatorul mobil. 

Pentru alimentarea cu tensiune a consumatorului mobil fișa (ștecherul) acestuia se 

introduce în priză. 

Prizele pot fi montate pe tencuială sau sub tencuială (în doză de aparat). 

Prizele sunt de mai multe tipuri(fig. 3.22): simple, duble, cu contact de protecție, 

monofazate, trifazate cu trei poli, trifazate cu trei poli și contact de protecție. 
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Figura 3.22 PRIZE: a- simplă; b- dublă; c- pe tencuială cu contact de protecție; 

d- simplă cu contact de protecție; e-dublă cu contact de protecție; f- trifazată 

 

Simbolurile electrice  pentru prize utilizate în schemele electrice monofilare: 

Priză simplă                             Priză dublă                 Priză cu contact de protecție 
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ETAPELE MONTĂRII UNEI PRIZE ( fig. 3.23 și fig 3.24): 

 Se conectează conductoarele de fază, nul și nulul de protecție  la bornele 

prizei. ATENȚIE! Nulul de protecție ( de obicei are culoarea verde sau verde-

galben) se conectează la contactul din mijloc (care are simbolul împământare) 

iar faza la borna din dreapta față. La prizele cu șuruburi (fig. 3.23 a) se 

introduc conductoarele dezizolate în borne și se strâng șuruburile (B1 și B2) 

iar la prizele cu contacte automate (fig. 3.24 a) se apasă clapeta contactului, 

se introduce conductorul dezizolat apoi se lasă clapeta; 

 Se montează corpul prizei în doză apoi se stâng șuruburile laterale care 

fixează corpul prizei; 

 Se verifică prezența tensiunii la bornele prizei după alimentarea cu 

tensiune a circuitului. La prizele cu protecție pentru copii (fig 3.24 b) testarea 

se face la clemele de TEST; 

 Se montează capacul prizei – cu ajutorul unui șurub (S) (fig. 3.23 b) sau prin 

apăsare (fig. 3.24 c); 

 Se montează rama prizei prin apăsare (figura 3.23 c, fig. 3.24 d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.23 Montare priză cu contacte cu șuruburi 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.24 Montare priză cu contacte automate (cu clapetă) 

 

ATENȚIE! Prizele se aleg în funcție de puterea consumatorului care se conectează 

la priză. Cu cât puterea consumatorului este mai mare se alege o priză pentru curenți 

mai mari. Sunt două categorii de prize monofazate: de 6 A și de 16 A. 
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Fișele (ștecherele) – pentru conectarea la prizele monofazate pot fi: 

 Demontabile: 

o Fără contact de protecție (fig. 3.25 a); 

o Cu contact de protecție (fig. 3.25 b); 

 Turnate: 

o Fără contact de protecție (fig. 3.25 c); 

o Cu contact de protecție (fig. 3.25 d). 
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Figura 3.25 Fișe (ștechere) monopolare. 

 

Conectarea unui ștecher la cablul de alimentare a unui consumator (fig. 3.26). 

 Se demontează corpul ștecherului prin rotirea șurubului S (fig. 3.26 a); 

 Se desfac șuruburile S1 și S2 pentru fixarea cablului (fig. 3.26 b); 

 Se dezizolează capetele conductoarelor din cablul de alimentare și se 

conectează la bornele ștecherului conform fig. 3.26 c. 

Cablul se trece pe sub dispozitivul de prindere și se strâng șuruburile S1, S2. 

ATENȚIE! La borna din mijloc (Np), sub care este simbolul ”împământare” 

întotdeauna se conectează conductorul de culoare verde sau verde-galben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.26  Conectare ștecher monopolar la cablul de alimentare. 


