
|NSTYTUT TEc H N lK lN NoWAGYJ NYGH

Nazwa i adres dostawcy:

Nazwa i adres producenta:

Nazwa wyrobu:

Typ (odmiany):

Podstawowe parametry:

Wy rob spełni a wym ag ania:

Zgodnie ze sprawozdaniami

z badań wykonanych pzez:

Nr i data sprawozdań:

cENTRUM BADAŃ cERTYFlKAcJl

GERTYFIKAT zGoDNosGl
N r 212014

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

lnstytut Energetyki -Zakład Doświadczalny w Białymstoku
ul. Św, Rocha 16, ,t5-879 Białystok

Rozłącznik i rozłącznik z uziemnikiem z napędami mechanicznymi i ręcznymi

SRNkp-24/400 i SRUNkp-24/400

napięcie znamionowe: 24 kY
częstotliwość znamionowa / liczba faz;50 Hz l 3
prąd znamionowy ciągły: 400 A
prąd znamionowy krótkotrwaĘ wytzymywany rozłącznika i uziemnika: 16 kA
prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany rozłącznika i uziemnika: 40 kA
prąd znamionowy załączalny zwarciowy lliczba cykli: C-O:

- 8kA/8
_ 12kAl5
_ 16kAl2

prąd znamionowy wyłączalny w obwodzie o małej indukcyjności lliczba cykli CO:

- 400A/100
_ 630 A/ 50
_ 800A/20

Szczegółowy wykaz parametrów zawiera zaNącznik nr 1 do cer§fikatu zgodności
nr 212014

PN-EN 60265-1 :2OO1, p.6.5, 6,6, 6.10'l, 6.102
PN-EN 6227 1-1:2009, p, 6,2, 6.4, 6.5, 6.6
PN-EN 62271-1O3:20'l1, p, 6.101 ,6.102.2.2

lnstytut Energetyki, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8:
Laboratorium Wysokich Napięć (^B 272),
Laboratorium Wielkoprądowe (AB 323),
Laboratoriu m Urządzeń Rozdzielczych (AB 324).

EWP/16/STAT12011zdnia10,08.201,1 r.,EUR/18/STAT/11-1zdnia28j0,2011r.,
EU R/1 8/STAT/ 1 1 -2 z dnia 21,1 1,2011 r,, EUR/1 8iEl 12-1 z dnia 04.02.2013 r.,

EUR/1 8/STAT l 1 1 -3 z dnia 07 .12.201 1 r., EW Ni46lEl 1 1 z mĄa 201 1 r.
EWP171lEl2011 zdnia 16.12,2011 r,,EWPl40lSTAT/2014 z dnia 25.06.2014 r,

Ceńyfikat wydany w systemie 1b w9 PKN-ISO/IEC Guide 67

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

ceńyfikująca podczas badań początkowych uznałaza zgodne z wymaganiami powyżej powołanych dokumentów normatywnych.

Ceńyfi kat zachowuje wazność bezterminowo

KlERoWNlK
Centrum Badań i Certyfikacji

fi
mgr inż. noĄn Pietzak

lnstytutu T

Katowice. 04.07.201 4 r.

40-,189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +4813212007-700, tax. +4813212o07-701,2007-704, e-mail: cbc@emaq,pl, http://vwwv.emag.pl



INSTYTUT TECH NlK lN NoWAGYJ NYGH

GENTRUM BADAN l GERTYFlKAcJl

Nazwa wyrobu:

Typ (odmiany):

Parametry:

Załącznik Nr 1

do GERTYF|KATU zcoDNoŚcl
Nr 212014

Rozłącznik i rozłącznik z uziemnikiem z napędami mechanicznymi i ręcznymi

SRNkp-24/400 i SRUNkp-24/400

Parametr Tvp
SRNkp-24/400 l SRUNkp-24/400

Napiecie znamionowe 24 kv
poziom znamionowv izolacii 50 kV / ,125 kV
czestotliwość znamionowa 50 Hz
prad znamionowv ciaołv 400 A
P rąd zn am ion owy szczytowy wytrzymywa ny r ozłącznika
i uziemnika 40 kA

P rąd zn a m ion owy krótkotrwały wytrzym ywa n y r ozłącznika
i uziemnika 16 kA

Prąd znamionowy załączalny zwarciowy / liczba cykli C-O
8kA/8
12kAl 5
16kAl2

Prąd znamionowy wyłączalny w obwodzie o małej
indukcyjności / liczba cykli C-O

400 A / 100
630A/50
800A/20

Prąd znamionowy wyłączalny w sieci pierścieniowej / liczba
cvkli C-O 400^l20

Prąd znamionowy wyłączalny ładowania kabli / liczba
cvkli C-O 20 Al 10

Prąd znamionowy wyłączalny zwarcia doziemnego / liczba
cvkli C-O

60A/10

Prąd znamionowy wyłączalny ładowania kabli i linii
napowietrznych w warunkach zwarcia doziemnego / liczba
cvkli C-O

38A/10

Trwałość mechaniczna rozłącznika z napędem silnikowym 5000 cykli C-O (M2)

Trwałość mechaniczna rożącznika z napędem ręcznym 2000 cykliC-O (M1) 2000 cykli C-O

klasa rozłacznika M1, M2, E3 M1, E3

Stopień ochrony obudowy szafki napędu silnikowego lP44

Sto p ień och ro ny przed zew nętrznym i ude rze n ia m i

mechanicznvmi obudowv szafki napedu silnikoweqo
lK,10

Napęd silnikowy tvpu NKM-,l .2 i NKM ,1 .3

Naped recznv tvpu NRko_1 NRUkp-2
lzolatory wsporcze typu:
- ceramiczny
- komnozvtow

H2-125
lzo-w4,125

Parametry prądu znamionowego załączalnego zwarciowego dotyczą rozłącznika z napędem silnikowym

KleRowrulx
Centrum aaOff i Certyfi kacji

1(,
mgr inż. nofn Pietrzak

lnstytutu T

inż. Piotr Wojtas
Katowice, 04.07,2014 r.

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


