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INSTYTUT ENERGEryKl
J ed nostka Badawczo-Rozwoj owa

KRS 0000088963

01-330 Warszawa, ul. Mory 8

ATEsT
Nr 677

Niniejszym poświadcza się dodatni wynik badań urządzenia (wyrobu):

wykonanego według dokumentacji

Rysunek konstrukcyjny Nr l$,r].{d-0,2/ LOO, ZakŁad Doświad czalny IEn w BiałYmstoku , 20.09,2004 r,

Producent:

Instytut Energetyki - Za!<ł,ad Do świadczalny w B ałym stoku,

ul. Św, Rocha 16,t5-879 BiĄstok

Charakterystyka obiektu badań :

Wskźnik, złażony z układu elektronicznego i baterii zasi]iającej o naPięciu 9 V qL_R61,

umieszczonych w poliwęglanowej obudowie koloru zielonego, wyposazony w wyłącznik przyciskowy

oTaz w kołek stykowy ii a 
^^ 

Ó dfugości 60 mm. Sygnalizację optyczną zapewnia dioda świecąca

światłem rubinowym natomiast akustyczną przetwornik akustyczny.

Wskaznik jest przystosowany do uzytku wyłącznte z drĘktem izolacyjnym typu IIDI, wyposazonym

w zŁącze sŹybkbsprawnę lub z drĘktemuniwersalnym,

Zakres wykohanych_ badań :

Badania typu w zakresiel
, oględ"in i sprawdzenia wymiarow oraztrwałości znakowania,
. pomiaru siły chwytania i ugięcia,
. pomiaru napięcia progowego,

' sprawdzenia odporności na wibracje,
. sprawdzenia na upadek,
. proby udarości,

' sprawdzenia odporności na warunki klimatyczne,

' sprawdz enia zabezpteęzei ptzed zmostkowaniem,
. sbrawdzenia odporności na iskr zenie, reakcji na napięcie stałe, czasu pracy wskaźnika,
. sprawdz eniaurżądzenia kontrolującąo, niózawodności źrodła zasilania, czasu zadziałania,

' sprawdzenia wpływu częstotiiwości,
. sprawdzenia jełnoznaczności słyszalnościorazdostrzegalności sygnalizacjl,
. sprawdzenia jednoznaczności sygnalizacji,
r prób elekrycznych obudowy wskaźnika.

jednobiegunowy drązkowy, akustyczno_optyczny wskaźnik napięcia typu IWNd-O,żlI



Badania zostały wykonane według wymagan:

WTO 212004 ,,WaruŃi Techniczne Odbioru
optycznego wskaźnika napięcia typu rWNd-),zlI",
Białystok, 23.08.2004 r.

Podstawa wydania atestu :

Jednobiegunowego drązkowego, akustyczno-
Instytut Energetyki - Zal<ł,ad Doświadczalny,

Pozi,tywne wyniki badań zawarte w Sprawozdaniu z badah EWN/64/E/04 pt,: "Jednobiegunowy
drązkowy akustyczno-optyczny wskaźnik napięcia typu JWNd-0,2/1. Badania typu". Instytut
Energetyki, Laboratorium Wysokich Napięć, Warszawa, sierpień 2004 r.

Bad an i a potwi erdziły możl iwość p rzypisan i a następujących parametrów:

zal<r es nap ięć znamio nowych (0.2 + 1) kV
częstotliwość 50 Hz
Sygnalizacja grupy 1:

. ciągły sygnał dńviękowy + ciągły sygnał Świetlny
r przerwvany sygnał dźwiękowy + przeryvvany sygnał śrvietlny

obecnośó napięcia
brak napięcia

wvkonanie wnętrz owo -nap o-w1 etrzne

kategoria L
katesoria klimatyczna N

UWAGl:
Stwierdza się, ze Laboratorium Wysokich Napięć Instytutu Energetyki nie uczęstniczyło
w projektowaniu, produkcji ani sprzedazy wyrobu Zal<ł,adu Doświadczalnego Instytutu

lergetyki w Białymstoku, objętego niniejszym atestem

KlERoWNlK ZAKŁADU
WYSOK|CH NAPIĘC:t
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