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Certyfikat Sy temu Jakości / Certificate ot Quality Sy tem: PCBC 976/312009
Jedno tka Notyfikowana Nr / Notified body o: 1460 (AC073, AB074, AB022, AP102)

CER YFKAT
CERTIFICATE HV

r~o.0883~BEU2010
Wydany na pod tawie 4 u t. p.2 tatutu In tytutu Elektrotechniki o badaniach, ate towaniu i certyfikacji aparatów

i urządzeń elektrycznych oraz w oparciu o pi mo Mini ter twa Go podarki Pra i Polityki połecznej
r Dl -V 62'2004 z dnia 8.04.2004 r. UPra niające In 1)tut Ele trotechniki do wyda r nia opinii o jako ci aparatury

i urządzeń elektry zn ch wy okiego i ni kiego napięcia. prądu przemienneg i talego raz w zelkiego przęru,
oprzyrządowania i komponentów za ilanych energią lektry zną lub przeznaczonych do pracy pod napięciem a także

z upoważnienia hort- ircuit Te ting Liai on ( TL) do wydawania ertyfikatów Badania Typu.
I ued on the b i of 4 elau 4 p.2 ofthe El etroteehniealln titute tatute eonneeted with test ing atte tation

and eertification of eleetrical apparatu and the ini of Economy. Labour and ocial Polic disposition
o. Dl -V «,6212004 of8.04.2004 relating to the authori ation ofthe Eleetroteehniealln titute to is ue the opinions

on the quality ofhigh and low voltage. altemating and direct eurrent electrical apparatu ,deviee and every equipment,
instrumentation and eomponents upplied by eleetrical energy or de ignated for Iive wórking and according

to the hort-Circuit T ting iai on ( TL) authorization for issu Typ Te t Certifieates

D/a: I For:

ELEKTROMONTAŻ ENERGETYKA Sp. Z 0.0.

ul. Opolska 140
52 - 014 Wrocław

Dotyczy wyrobu: I Applies to the product:

Rozdzielnica SN
Typu RS-24m

MV Switchgear
TypeRS-24m

Certyfikat stanowi pod tawę przyjmowania do eksploatacji, wyżej wymienionych wyrobów, dla Zakładów
nergetycznych, Elektro ni, Zakładów Przemysłowych oraz innych Przedsiębiorstw wytwarzaj cych,

prze yłających lub użytkujących energię elektryczną.
Certifieate is tbe basi for implementation of above mentioned products for Po er Engineering Plant ,

Eleetric Power tation, ndu try Plants and otber Enterpri e wbicb generate, tran mit or utilize elecłrical
energy.



CERTYFI
D CHZ

T W / CERTIFICA TE HV rlNo. 08831NBR/2010
MIO OWY H / TATEMENT OF RATING

Rozdzielnica S Typu RS-24m / MV Switchgear Type RS-24m
a pod lawie wyników badań przeprowadzonych w Laborat rium

Energopomiar Elektryka zawartych w prawozdaniach i Ocenach technicznych r:
On the basi ofre ults of the te ts carried out at tbe Laborat ry
Energopomiar Elektryka included in the Test Reports and Te hnical A e ment o:

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

Częstotliwość znamionowa / Liczba faz
Rated jrequency / Number oj phases

apięcie wytrzymywane oczę totliwości sieciowej
Power jrequency withstand voltage

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

Lightning impulse withstand voltage
do ziemi i między biegunami / to earth and between pha es
bezpiecznej przerwy izolacyjnej / across the isolating distance

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

TWIERDZE

EE/326/96; EE/460/95
EE/123/04; EE/85/03

the following 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 j.IS)

do/up to 110 kV ( 1,2/50 j.IS)

do/up to 1250 A

do/up to 1250 A

do/up to 16 kA (ts)

do/up to 40 kA

16 kA (0,5 s)

AFLR
IP4X

iniej zy Certyfikat odno i ię tylko do obiektu badanego. Producent pono i odpowiedzialno ć za każdy inny wyrób
oznaczony tak amo jak obiekt badany./ Thi Certificate appli to the te ted object only. The responsibility

for conformity of any object baving the ame de ignation a the tested one re t with the Manufacturer.
Termin ważno ci Certyfikatu: / This Certificate is valid till: 24.09.2013

a pod tawie wyników przeprow dzonych badań uznaje ię zgodno ć obiektu, zakre ie okre lonym
w prawozdaniach, z zaleceniami norm:/ A ample of the produet ha been te ted and found, in a scope specified

in the Test Reports, to be in conformity witb the tandards:
p -EN 62271-200:2007 "Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 200: Rozdzielnice prądu

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

i normy związane / and related standards
W oparciu o powyższe stwierdza ię, te wyrób pełni wymagani tawiane urządzeniom przeznaczonym

do to owania welektroenerget ce. On the b i of above tbi i to certify that produet fulfils requirements stated
for tbe equipment d i nated to power engineering application.

Dyrektor
lo tytułu Elektr: techniki
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