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Jedno tka Notyfikowana Nr / Notified body No: 1460 (AC073, AB074, AB022, AP102)

CERTYFIKAT
CERTIFICATE HV

r~o.0882~BEU2010
Wydany na podstawie 4 u t. p.2 tatutu In tytutu Elektrotechniki o badaniach, atestowaniu i certyfikacji aparatów

i urządzeń elektrycznych oraz oparciu o pi mo Mini ter ·twa Go darki, Pracy i Polityki połecznej
r Dl -V 62/2004 z dnia 8.04.2004 r. upra niające In tytut Elektrotechniki do wydaw nia opinii o jakości aparatury

i urządzeń elektrycznych wy okiego i ni kiego napi cia, prądu przemiennego i tałego oraz wszelkiego sprzętu,
oprzyrządowania i komponentów zasilanych energią elektryczną lub przezna zonych do pracy pod napięciem a także

z upoważnienia hort- ircuit Te ting Liai on ( TL) do wydawania ertyfikatów Bad nia Typu.
J ued on the ba i of 4 clau 4 p.2 ofthe ElectrotechnicaJ In titute tatute connected with te ting atte tation

and certifi ation of e1ectrical apparatu and the ini of Econorny. Lab ur and ocia! Polic dispo ition
o. Dl -V RK6212004 of8.04.2004 reJating to th authori ation ofthe Electrotechnical [n titute to i ue the opinions

on the quality of high and low voltage, altemating and direct current electrical apparatu ,device and very equipment,
instrum ntation and components upplied by electrical energy or de ignated for live working and according

to the hort-Circuit Te ting iai on ( TL) authorization for i su Type Test Certificate

D/a: / For:

ELEKTROMO TAŻ ENERGETYKA Sp. Z 0.0.

ul. Opolska 140
52 - 014 Wrocław

Dotyczy wyrobu: / Applies lo the product:

Rozdzielnica S
Typu RS-24Jm

MV Switchgear
Type RS-24Jm

Certyfikat tanowi pod tawę przyjmowania do eksploatacji, wyżej mienionycb wyrobów, dla Zakładó
Energetycznycb, Elektrowni, Zakładów Przemy łowycb oraz innych Przed iębiorstw wytwarzają ch,

przesyłających lub użytkującycb energię elektryczną.
Certificate i tbe basis for implementation of above mentioned produet for Power Engineering Płants,

Electric Po er tation, Indu t Plan and otber Enterpri e wbicb generate, tran mit or utiliz electrical
energy.



CERTYFIKAT WN / CERTIFICATE HV rlNo.0882INBR/2010
STWIERDZE IEDANYCHZ AMIO OWYCH / TATEMENTOFRATING

Rozdzielnica SN Typu RS-24Jm 1 MV Switchgear Type RS-24Jm
a pod tawie wyników badań przeprowadzonych w Laboratoriach IEI/NAR Certyfikat

Akredytacji AB 074, Apena i Energopomiar Elektryka zawartych wprawozdaniach r:
n the basi of results of the te ts carried out at the Laboratorie IEI!NAR Accreditation

Certificate AB 074, Apena and Energopomiar Elektryka included in the Te t Reports No:

można przypi ać następujące dane znamionowe: 1 it is assigned
apięcie znamionowe / Rated voltage

Częstotliwość znamionowa / Liczba faz
Rated frequency / Number of phases
Napięcie wytrzymywane o częstotliwości sieciowej
Power frequency withstand voltage

do ziemi i między biegunami / to earth and between phases
bezpiecznej przerwy izolacyjnej / across the isolating distance

Napięcie udarowe piorunowe wytrzymywane
Lightning impulse withstand voltage

do ziemi i między biegunami / to earth and between phases
bezpiecznej przerwy izolacyjnej / across the isolating distance

Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych
Rated normai current of main busbars
Prąd znamionowy ciągły pól
Rated norma l current ofbays
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany
Short-time withstand current
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany
Rated peak withstand current
Odporność na działanie łuku wewnętrznego
Withstand for internal arcing fault
Klasyfikacja IAC / /AC classification
Stopień ochrony / Degree of protection

4/22/EE/2001; EE/309/96
576/96; 5543INARl96

the foUowing rating:
do/up to 24 kV

50 Hz/3

do/up to 50 kV
do/up to 60 kV

do/up to 95kV (1,2/50 JlS)

do/up to 110 kV ( 1,2/50 JlS)

do/up to 630 A

do/up to 630 A

do/up to 16 kA (ts)

do/up to 40 kA

16 kA (0,1 s)

AFLR
IP4X

iniejszy Certyfikat odnosi ię tylko do obiektu badanego. Producent ponosi odpowiedzialność za każdy inny wyrób
oznaczony tak samo jak obiekt badany.! This Certificate applie to the te ted object only. The responsibility

for conformity of any object having the same designations as the tested one re ts with the Manufacturer.
Termin ważności Certyfikatu: I This Certificate i valid till: 24.09.2013

a podstawie wyników przeprowadzonych badań uznaje się zgodność obiektu, w zakresie określonym
w prawozdaniacb, z zaleceniami norm:/ A sample ofthe produet has been tested and found, in a scope specified

in tbe Te t Report. to be in conformity witb tbe standards:
PN-EN 62271-200:2007 "Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 200: Rozdzielnice prądu

przemiennego w oslonacb metalowych na napięcie znamionowe powyżej l kV do 52 kV włącznie.
PN-EN 62271-1:2009 "Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 1: Postanowienia wspólne"

i normy związane / and rełated standards
W oparciu o powyższe stwierdza się. że wyrób pełnia wymagania tawiane urządzeniom przeznaczonym

do sto owania w elektroenergetyce. On tbe basis of above thi i to certify tbat produet fulfils requirements tated
for tbe equipment de ignated to wer engineering application.

Laboratorium Badawcze
Aparatury Rozdzielczej

High Voltage & hort-Circuit Te ting Laboratory


