
INSTYTUT TEC H N lK lN NOWACYJ NYC H

CENTRUM BADAN l CERTYFIKAGJl

Nazwa i adres dostawcy:

Nazwa i adres producenta:

Nazwa wyrobu:

Typ (odmiany):

Podstawowe parametry:

Zgodnie ze sprawozdaniami
z badań wykonanych pnez:

Nr i data sprawozdań:

GERTYFIKAT zGoDNosGl
N r 412014

lnstytut Energetyki -Zakład Doświadczalny w Białymstoku
ul. Św, Rocha 16, 15-879 Białystok

lnstytut Energetyki -Zakład Doświadczalny w BiaĘmstoku
ul. Św. Rocha 16, 15-879 Białystok

Rozłącznik i rozNącznik z uziemnikiem z napędami mechanicznymi i ręcznymi

sRN-24 iSRUN-24

napięcie znamionowel 24 kY
napięcie udarowe piorunowe:125 kV
częstotliwość znamionowa / liczba faz:. 50 Hz l 3
prąd znamionowy ciągły; 400 A
prąd znamionowy krótkotrwaływytrzymywany rozłącznika iuziemnika: 16 kA (1 s)
znamionowy prąd wyłączeniowy obwodów o małej indukcyjności: 80 A
znamionowy prąd wyłączeniowy ładowania kabli: 20 A
znamionowy prąd wyłączeniowy zwarcia doziemnego: 60 A
znamionowy prąd wyłączeniowy ładowania kabli i linii napowietznej w waru
zwarcia doziemnego: 34 A.
Szczegołowe parametry podano w Załączniku Nr 1 do CERTYF|KATU ZGoDNoŚCl Nr 4/20,14,

Wyrób spełniawymagania PN-EN 60265-1:2001, punkty: 5.3, 5.'l0, 5.11,5.12,5.13, 5.101 ,5.104,6.2,6.4,6.5,
6.6, 6.101 ,6.102
PN-EN 6227 1 -1 ;2009, punkty: 5.3, 5.1 0, 5.1 1, 5.12, 5.13, 6,2, 6,4, 6.5, 6,6
PN-EN 62271-103:2011, punkty: 5.3, 5.,10, 5.11, 5.12, 5.'l3, 5.10'1, 5.104, 6,2, 6.4,
6.5, 6.6, 6.101 ,6.102

lnstytut Energetyki ,01:330 Warszawa, ul. Mory8, Laboratorium Wysokich Napięć,
nr akredytacji AB 272, Laboratorium Wielkoprądowe, nr akredytacji AB 323,
Laboratorium Urządzeń Rozdzielczych, nr akredytacji AB 324

EUR/07/STAT-ZD12004zpażdziernika2004 r., EWN/65/Stat/EUR/04 zlipca2004r.,
EWP/36/STAT/EURY2004 z dnia 22,10.2004 r., EUR/,I6/E/08 z kwietnia 2008 r.,

EUR/76/E/13 zdnia22.01.2014 r,, EWP/44ISTAT12013 z dnia 23.08.2013 r.

Ceńyfikat wydany w systemie 1b wg PKN-ISO/lEC Guide 67:2007

Prawo do wykoaystywania ceńyfikatu dotyczy wyłącznie egzemplazy wyrobów posiadających identyczne
właściwości (parametry) i produkowanych według tych samych specyfikacji jak pzedstawione do badań wzory, które jednostka

certyfikująca podczas badań początkowych uznałaza zgodne z wymaganiami powyżej powołanych dokumentów normatywnych

Ceńyfikat zachowuje ważność bezterminowo

Centrum Ba lnstytutu

mgr inż. RoĄĘn Pietrzak dr inż. Piotr Wojtas

Katowice, 20.10.2014

40_189 Katowice, ul Leopolda 31 te|. +4813212007-700, tax. +48l32l20o7-701,2007-704, e-mail: cbc@emaq.pl, http://tłww.emag.pl



INSTYTUT TECHN lK INNOWACYJNYCH

cENTRUM BADAN l cERTYFlKAcJ!

Nazwa wyrobu:

Typ (odmiany):

Parametry:

Załącznik Nr 1

do CERTYF!KATU zcoDNoŚct
Nr 412014

Rozłącznik i rozłącznik z uziemnikiem z napędami mechanicznymi i ręcznymi

sRN-24 isRUN-24

Parametr tVo
sRN-24 sRUN-24

Napiecie znamionowe 24kv
poziom znamionowv izolacii 50kvi 1 25kV
czestotliwość znamionowa 50Hz
prad znamionowv ciaołv 400A
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany
rozlacznika i uziemn ika 40kA

Prąd znamionowy krótkotnłały wytrzymywany
rozlacznika i uziemn ika

16kA

Prąd znamionowy wyłączalny w obwodzie
o małei indukcyinościl liczba cvkli CO

80ł50
63ł100

Prąd znamionowy wyłączalny w sieci
oierścienioweil liczba cvkli co 80ł20
Prąd znamionowy wyłączalny
ładowania kabli/ liczba cvkli co 20N10

Prąd zna mionowy wyłączal ny zwarcia doziemn ego/
liczba cvkli co 60A/1 0

Prąd znamionowy wyłączalny ładowania kabli i linii
na powietrznych w wa ru n kach zwarcia doziem nego/
liczba cvkli co

34N10

Tnłałość mechaniczna rozłącznika z napędem
silnikowvm

2000 cykliC-O (M1)

Truvałość mechaniczna rozłącznika z napędem
rec7nVm 2000 cykli C-O M1) 2000 cykliC-O (M1)

klasa rozłacznika M1. E2 M1. E2
Naoed silnikowv tvou NKM-1.2. NKM 1.3
Stopień ochrony obudowy szafki napędu
silnikoweoo lP44

Stopień ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami
mechanicznymi obudowy szafki napędu
silnikoweoo

lK10

Naped recznv tvpu No-1, No-1/o NoU-2, Nou-2io
lzolatory wsporcze typu:
- ceramiczny
_ komnozvtowv

H2-125
lzo-W4.125

KleRowł:.llx
Centrum aaOa// Certytit<acli

l(
mgr inż. aomt Pietzak dr inż. Piotr Wojtas

Katowice, 20.10.2014

40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +4813212007-700, 'fax, +4813212007-701,2007-704, e-mail: cbc@emaq.pl, http://vwwv.emag.pl


