
Ellllllllllllllllllllllllllllllllttllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllltll!!lllllllllllllllltlllllllllltlllllllllltllllllllltlllE

=

Niniejszym poświadcza się dodatni wynik badań urządzenia (wyrobu}: 
=

jednobiegunowy akustyczno-optyozny wskaznik napięcia typu rWNr -0,05 / I

Ę wykonanego według dokumentacjiWykonanego Według dokume.ntagji 

=
1. Rysunek konstrukcyjny Nr rW,Nr-0,05l1.0a,Instytut Energetyki - Za&ad Doświadczalny w 

=
2. ,,Opis i Instrukcja Uzytkowania Jednobieguno$/ego Akustyczno-}ptycznego Wskaźnika Napięcia !

typu rW,Nr-}}slY Instytut Energetyki - Zakład Doświadczalny w Białymstoku 
==Producent: =

Instytut Energetyki - ZahJad Doświadczalny w Białymstoku,
ul. Sw. Rocha 16,15-879 Białystok

Charakterystyka obiektu badań:

Wskaenik, ńożony z ul<ładu elektronicznego i baterii zasilającej o napięciu 9 V 6LR61,
umieszczonych w poliwęglanowej obudowie koloru zielonego, wypo§azony w wyłączniĘ przyciskowy
oraz w kołek stykowy a 4 mm o dfugości 18 mm. Sygnalizacj ę optyczną zapewnia dioda świecąca
światłem rubinowym natomiast akustyczną przetwornik akustyczny,
Wskźnik jest przystosowany wyłącznie do uzytku ręcznego.

Zakres wykonanych badań:

Badania typu w zakesie:
o badania konstrukcji,
o sprawdzenia ochrony przed dotykiem bezpośrednim,
o sprawdzeniawymiarów,
o sprawdzęnia znakowania i trwałości znakowania,
. sprawdzenia instrukcji użytkowania,
e sprawdzenia odporności na upadek,
o badania udarności,
o pomiaru napięcia pfogowego,
o sprawdzenia odporności na wibracje,
ł badania odporności na zimno i gorąco przy dużej wilgotności,
r badania wytrzymńości elektrycznej,
r pomiaru prądu upływowego wskazników wnętrzowych,
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o pomiaru prądu upływowego wskaźników napowietrznych,
o sprawdzenia sygnalizacji optycznej,
o sprawdzenia sygnalizacji akustycznej,
r sprawdzenia wytrzymałości napięciowej udarowej,
. sprarvczeniabezpieczeńst.ła .ł przypacku błęcu,ł ocenie napięcia sieci,
ł badaniawewnętrznego elementu kontrolnego,
. badania przylegania izolacjielektrody,
l badania stopnia ochrony obudowy.

Badania zo§tały wykonane według wymagań:

WTO 1/2005 -,,Warunki Techniczne Odbioru Jednobiegunowego, akustyczno-optycznego wskaznika
napięcia typu JW.Nr-0,05l1",Instytut Energetyki - ZakładDoświadczalny, Białystok, 28.10,2005 r.

Podstawa wydania atestu:

Pozyfywne wyniki badah zawutę w Sprawozdaniu z,badah EWN/95IE/05 pt.: "Jednobiegunowe
akustyczno-aptyczne wskazniki napięcia typu JW,Nr-0,05Ą. Badania typu". Instfiut Eneigetyki,
Laboratorium Wysokich Napięć, Warszawa,listopad 2005 r,

Badani a potwi erdziły możl iwość przypisania na§tęp ujących parametrów:

UWAGl:
Stwięrdza się, ze zarówno Laboratorium Wysokich Napięó jak i Zespoł ds, Certyfikacji
Instfiutu Energetyki nie uczestniczyli w projektowaniu, produkcji ani sprzedaży wyrobu
Zakładu DoŚwiadczalnego Instytutu Energe§ki w BiĄmstoku, objętego niniejszym
atestem.

KlERoWNlK ZAKŁADU
WYSOK|CH NAPIĘÓ:

doc, dr bń.,{ł-" L, Mińrrlski

Warszawa, 23.11 ,2005 r.

Z akł es napi ęć znami o nowych 48 + 1000 kV

3

Częstotliwość 50Hz
Sygnalizacja:. ciągły sygnń dźwiękowy + ciągły sygnał świetlny1 przerywany sygnał dźwiękowy + przerywany sygnał świetlny

obecność napięcia
brak napięcia

Wykonanie wnętrzowo -napowi etrzne
Warunki klimatycznel temperatura. wilgotność

od - 25'C do *55 "C
od ITYo da 960/o

Klasa napięciowa B

K|EROWN|K BADAŃ:
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