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ATEST
ATTNSTATTON

Nr/h[o. 10{]5lt\[BR/09

wydarry na podstawie $ 4 punkt 4 statutu Instytutu Elektrotrchniki o atestowaniu łyrffw oraz zgdnie z pismem

Ministerstwa Gospodarki' Pracy i Polityki społeznej Nr DIN.VlRl762l2oo4 z dnia 8.04.2004 r. dotyczącym uprałvnienia

Inst}tufu Eleltrotechniki do wydawania o'pinii o jakości aparahry i urządzcri elektryczrtych wysokiego i niskiego

napięcia, prądu przemiennego i stałęgo oraz wszelkięgo ryr4tu, oprzyrządowania i komponentÓw zasilanych energią
elekĘczną lrrb przezllaczanych do prary pod tryięcte'n-

Issued on the basis of $ 4 clause 4 of thę Electrotechnical Institute Statute ard the Ministry- of Economy, Labour and

Social PolĘ disposilion No" DIN.VlRK/62ł2oa4 of 8'04'2004 relating to the authorisation of tbe Electrotechnical

Institrrte to issuę the opinions on the quality of high and low voltage, alternaling and direct fl}Ircnt electrical appafatus,

devices and eł'ery equipment, instrumsiltation and compol'crrts supplied Ę elrctrical ęnergy or designated for livę
working.
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ilory"*cry w}robu: i Applies to łłte prodwct:

Rozdzielnica niskisgo napięcia Low-Yoltage switchg$ar ass$mbly
typ RN-TTs typs nN-TTs

Atest stanowi podstawę prz1jmowania do eksploatacji. t1źej rymieniorrych rł1'robow' dla ZakladÓw Energetycznych.

Elektro*rri' ZaktadÓw Przemysłowych oraz innych Przedsiębiorstw WwarzającycĘ przesyłająp'ych lub uĄtkując'vch
energię elektryczną.

This Attestation is the basis for implemantation of abovę mentioned products for Powęr Engirreering Plarrts' Eleętric
Power Stations, Industry. Plants and other Enterprises which generalę, transmit or utilize electrical enersr'



możtra pnrypisać następujące danc znamionowc: / it is assigned tlre following rating:

Zilalffiioll$wy prąd ciągly / RM cłnro'nt r25{r A
Nłpięcie znnmionowc lączcniowe / Rafied opsrational voltage 4{nY

Napięcic znamionowe obwodÓw pomocniezrych / Rated arxiliary circuit volbgo 400 v
NapĘcie unsnisnowc izolacji l Ratsd insulation \roltags 69tlY

Cz4stotliwośĆ mamionowa / Rafd *ęq''snrcy 50 Hz

Prą$ zmamionowy }rÓt&otrwały rrytrzymyweny / Ratęd *trt.tilnp wi&std currgil 25 1 ,1s
Prąd znamionoury łzszytory wytrzvnvwanv / Red peak wióstad crmem 5{t kA

$topieril ochrony IDsffi of protection IpsX

ffi
STW

Rozdzielnicł niskięo nnpi*tit
typ RF[-T'Ts

Na podstawie wynikÓw badan przeprowadzonych w laboratorium Badawcrym
IEL.OG/LB - Ce4yfikat akr*,tacji nr AB WI awarĘchw Raporcie zBadanianr:
on thę basis oftęsts ręsults carried out at the IEL.OG/LB Tsting l,abotatory *

Accręditation Cęrtificate No. AB fl}7 includęd in the Test Report No.:

ATEST I ATTESTATION Nrflhlo. 1$5/F{BR/09

IERDZENIE DANYCH ZNAMIONOWYCH / STATEMENT OF RATING

Niniejszy atęst odnosi się Ęlko do przedmiotu badanego. Producęnt ponosi odpowiedzialność nkaż.dy irny
wyrÓb onaszsnytak samo jakwyrÓb badany.
This Attęstation applies only to the object testd. The respo'rrsibilĘ for conformity of arry objęct having the samę

designations with that tested rest with the Manufacturer.

Termin waźności atestu / This Attestation is valid tl1|: frt2.M.fa
Przedmiot badania zosta.ł poddany sprawdzeiriom i uanarry, w zakresie określonym w SpmwozdaniacĘ az.godrry
z normami:
A sample of the product has bęen tested and founĄ in a scope specified in tlre Test Reports' to be in conformĘ
with the standards:

Isw-voltage switchgear as$embty
type Ril[-TTs
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Rozdzielnice i stefo'['nice nis|Mapiffiolłię. CzĘść,|:Zsstawybadane wpefu5łm

i niępdnym za|rreoię badd tl'pt

W oparciu o powyższe stwierdza się, że wyrÓb spelnia n'ymagania stawiane ulządzeniom przeznaczonym do
stosovanił w elektroenergeĘce" / on the basis of above this is to certifo that product firlfils the

requirements stated for the equipment designated to power engincering application.
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