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lNSTYTUT ENERGETYKI
J ed no stka Bad awczo-Rozwoj owa

KRS 0000088963

01-330 Warszawa, ul. Mory 8

ATEsT
Nr 678

Niniejszym poświadcza się dodatni wynik badań urządzenia (wyrobu):

wykonanego według dokumentacji

RysuŃi konstrukcyjne wykonaneprzezZal<ł.adDoświadczalny IEn w BiałYmstoku:

o Nr rura-llto.Óo _1.onóuiegunowy, pojemnościowy, akustyczno-optyczny uzgadniacz faz

typ JUFd-3 l70 z dniażż,}3.żOa4 r,
o Nr IWd-Iżl36.00 - jednobiegunowy, pojemnoŚciowy, akustyczno-optyczny uzgadniaczfaz

typ JlIFd- 1 2136 z dnia 17 ,09 .2004 r,

Producent:

Instytut Energetyki _ ZakJad D o świadczalny w B i ałymstoku,

ul, Św. Rocha 76,15-879 BiĄstok

Charakterystyka obiektu badań ;

Uzgadniacze, złożone z układu elektronicznego i baterii zasilającej o naPięciu 9V tYP 6LR61,

u.T.r"."onych w poliwęglanowej obudowie koloru granatowego - typ ItIFd-3ll0 ofaz Qzęrwonego -

typ JIIFd_12136, *yporulone w wyłącznik przyciskowy oraz kołek stykowy a 8mm o dfugości

40mm _ typ JtlFo_ilro oraz 80 mm _ typ JIIFd;Iż|36. Sygnalizację optyczną _ zgodności lub

niezgodności z fazązapamiętaną - zapewnii auzu dioda świecąca światłem rubinowYm, a kolejnoŚĆ

farł sieci trojfa"o*.1 awie aooatkówe diody (czerwona i zielona) natomiast akustYczną w obu

pr zy p adkach, o dpowi edni sy gnał przetwornika aku stycznego,

lJzgidniacze są przystosowane do uzytku wyłącznie z drążkiem izolacyjnym typu UDI, wyposazonym

* ńą"r" szybkosprawne 1ub drązkiem uniwersalnym,

Zakres wykonanych badań:

Badania typu w zakesie:

. oględzin i sprawdzenia wymiarow oraz trwałości znakowania,

. pomiaru siły podnoszęntaiugięcia,

. sprawdzenia odporności na wibracje,

. sprawdzenia odporności na upadek,

. próba udarości,

. sprawdzenia materi ńow izolacyjnych oraz zabezpięczeniaprzed zmostkowaniem,

Jednobi egunowe, poj emno ś ciowe, aku styczno -opĘ czne uzgadniacze faz

typow JUFd-3/10 oraz fiJFd-12136



r sprawdzenia odporności na wyładowania iskrowe i prądu upływowego,
. sprawdzenia jednoznaczności sygna]rizacjt,
. ,piu*a"enia wpływu zal<ł,ócającógo pola magnetycznego i wpływu Pol elektrycznYch,
. sprawdzenia odporności na warunki klimatyczne,
. sprawdzenia czasu znamionowego,
. sbrawdzenia niezawodności źródłazasilania i wpływu częstotliwości oraz czasu zadzińania,
. ,iru*d"enia dostrzegalności jednoznacznej sygnalizacji optycznejijednoznaczności

odbioru sygnalizacj i akustycznej,
. sprawdzenia elementu kontrolnego,

Badania zostały wykonane według wymagań:

PN_EN 61481 :2OO4- ,frace pod napięciem. PrzenoŚne uzgadniacze faz dla napięĆ prądu

przemiennego od 1 do 36 kV."
Podstawa wydania atestu:

pozytywne wyniki badan zawarte w Sprawozdaniu z badah EWN/33/El04 Pt.'. ,,JednobiegunowY

pońńos.iowy akustyczno-optyczny uŻgadniacz faz typu JIIFd-3/10. Badania tYPu." Warszawa,

wrzęsłeh ż0O4 oraz EWNlit'ntoą pt.: ,,Jednobiegunowy pojemnolciowy akustyczno-optyczny

uzgadniacz faz typu IUF d- Iż l 3 6. B adani a typu. " Waf szaula, wrzesi eń 200 4 r,

Badani a potwi erdziły mozl iwość przypisan i a następujących parametrów:

UWAGl:
Stwierdza się, ze Laboratorium Wysokich Napięó Instytutu EnergetYki nie uczestniczYło

* pro;.tto*uniu, produkcji ani sprzedaży wyrobu Zal<ŁaÓl DoŚwiadczalnego InstYtutu

EnergetykiwBiałymstoku,objętegoniniejszymatestem.

KlEROWNlK BADAŃ: KlERoWNlK ZAKŁADU
WYSOK|CH NAPlĘC:
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I|JFd-I2l36JlrFd-3/10
12 + 36) kV+ 10) kV

faza niezgo dna z zap ami ętaną

faza zgodna z zapamiętaną
kolejność fazzgodna

koleiność fazni

Sygnalizacja:
. - ciągły sygnał dńviękowy + ciągły sygnał

świetlny (dużadioda)
l ptzętywany sygnał dźwiękowy ł przeryvany

sygnał świetlny (duza dioda)

' sygnał świeilny - dioda zię|ona
nał świetlny - dioda czerwona

ria klimatyczna

mgr itż. Jerzy Bertrand doc. drhab, ary L" Mikulski


