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Wydany na podstawie $ 4 ust.4 p.2 Statutu lnsĘ{utu Elektroteclmiki o badaniach, atestowaniu i certyfikacji aparat w i
urządzeri elektrycznych oraz w oparciu o pismo Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecmej Nr DlN-vi RW62/zo04
z d(ia 8.04 '2004 r. uprawniające tnsq/tut Elektrotechniki do wydawania opini' ojakości aparstury i urządze elektrycznych
wysokiego iniskiego napięcia, prądu przemiennego i stałego oraz wszelkiego sprzętu, oprzyrądowania i komponent w
zasilanych energią elektryczną lub przemaczonych do pracy pod napięciem a takzez upowaŻnienia Short-circuit Testing
Liaison (STL) do wydawania CertyfikatÓw Badania Typu.
BbuaH col'IacHo co cTarycoM l4HcTuryTa 3neKIpoTexHIłKłr $ 4 ust.4 p.2 u B cooTBeTcTBl-'t{ c [łtcbMoM MIłHIłcTepcTBa
xo3'ftcTBa, Tpy'Aa u o6uecreeHHoft nonxrar Ns DIN_V/RW62/04 co nll8.04.2004 r., KacanĘłMc' noIgoMołt{ił
Hucrnryra ?rrerrpoTexalrl.' B BhlAaBagun :alinnqerrrłfi o KaqecTBe a[napa'Typu u o6opy1oaanur Bllcoxoro u Hl43XoIo
Hanp'xeHl-l'' nepeMeHEolo łl nocTo'HHono Tora u KaxAbIx ycĘ'o cTB' ocHaĘe I,l KoMnoHeHToB' nt-lTaeMHx
' noluorłoquro or Short-circuit
'IeKTp[ĘecXo
3Heplłeł [4nn npe.AHa3HaqeHHHx 'a'Il'ł paooru noA Eanp'xeHneM a mK){(e coHlacHo
Testing
Liaison no ceprn@rłraułoHHofi noIIrTuKe
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Dotyczy wyrohu: / Omruocumcn x uadenun:

Bateria Kondensator w

KoHAeHcaTopHaR Barapen

Typu BKWTR

Tuna BKWTR

Certyfikat stanowi podstawę prryjmowania do eksploatacji' wyżej wymienionych nyrob w, dta Zakład w
EnergeĘcznych' Elektrowni, Zaklad w Przemysłowych oraz innych Przedsiębiorstw wytwarzających'
pnesyĘących lub uĘtkujących energię elektryczną.
CeprnQnrar craHoBIlT ocnoBy nprrHlTrrq B 3rctrJlyaTaq[rc yKa:}aHHblx Bblttle rł:Aąrrr* A.lr
lrłepreTrłqecxnx n trpoMbarrrtTenHsrx npeAupnnrrr*' ?.rerTpocTanq[fi rl Apyrf,x npeAnprrrrłfi,
nupa6arrrnarou1lłx' nepecbul&rcunx rrłr ynorpe6łcu|nx lJrenTptrqecxyrc lneprłrc.
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Bateria Kondensator w Typu

BKWTR /

KoHaeHcaropuas Barapern Tnua BKWTR

Na podstawie ivynikÓrv badari przeprowadzonych w l,aboratorium lEl'il.AR
(erły|ikut ,4kretls,łtłt:ii 'ĄB 07-l zayą,art,vch r,v Sprawozdaniaclr Nr:
[J l,lr'ore ltcflblTaHHl4 npoBeAeHbIX I} Jla6oparclpun IELIL A.I\ ('epmtł{lurum
,,1xrpedtłłttttt'{uIł,1B ()7ł KoTopbLĘ pe:tyJrlbTa'r'bl HaxojłRfc' n llporoxorrax Hp:

6t48tLARt2002
6154/LAR/2002

można przypisać następujące dane znamionowe: / Mtl)l{Htl noATBepALrTb cJleny}oilIue HoMHHa.]rbHble AaHHl'le:

Napięcie znamionowe / Rnacc Honp'DtceHun
CzęstotliwoŚć znamionowa

_

do/do 12 rcB

Liczba faz
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HouurualtbHln uacmoma - Konuąecmeo Qas

Znamionowe napięcie wytrzymywane o częstotliwościsieciowej
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42 rcB (5 nłnrr)

epłrcuacIeMoe HanpflJłCeHue npounbtulteHHo vacmomat

Znamionowe napięcie wytrzymywane udarowe piorunowe
ut Ó ep łrc ua aeM o e H anpfl)łc e Hue 2p o 3 o 6 o Z o u]vrnynb c a
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Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorcrych
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Prąd znamionorYy szczytowy wytrzymywany szyn zbiorczych
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do/Óo 125 rcA
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odpornośćna działanie łuku wewnętrznego

315

ITpoulłocmb Ho B]IuflHue sHympeHueił dyzu
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Klasyfikacja IAC / Rnaccurpurcaqun IAC
Stopie ochrony l Cmenełłb 3au1umbl

IP 4X

Niniejszy Certyfikat odnosi się tylko do przedmiottl badaDego. Produc nt ponosi odpowiedzialność Za każdy innv wyrrib
oznaczony tak samo j8k wyftib badany. / HacTorurufi CepudnxaT o'r'HoclłTcn ToJrhxo K rłctl}'lTyeMoMy x3A Jllłl0.
[lpolł3BoArtT nL rapaHTrlpyeT cofIac e napaMeTpoB rt.}!eJ'rt oluHaKoBo o6oluaqeHnux'
Termin ważnościCerty'ikatu: / Cpor aencraun CepruQurara : 2016.0l.2E
Przedmiot badania zostal poddany sprawdzeniom i uznany, w zakresie okrdlonym w Sprawozdaniach, zs z.godny
z normami:/ [IpeAMeT rtcrtł'lTaHr'i n o6ćnłe onpeAen HBHM flpoToro'Iaurr cor,raceH rpe6oB&lll{flM cTaBAaproB;
PN-EN 62271-200:2007 .wysokonapięciows sprraturs roz,dzielcza i stefownicza. Część200: Rozdzielnice prądu przemiennego
w oslonach metalowych ns nrpięcie zn.mionowc powyź j l kV do 52 kV wlącznie'
PN-EN 6227l-!:2fi)9 .wysokonapięciowł .psratura rozdzielcza i sterowniczr. część1: Postłnowielia wsp lne'

rocT

14693-90.ycrpo gIBa KoMnneKrHErc pacnpcaeJruToJlfiHc EenepMeTuloBaBBBIc B MeTaJlłuqccroff o6c'ro9xe tll
Hlnp''.eHrle Ao |0 KB. O6ułle rcxurrłecKfic ycJroBrtfl'
rocT 1516.2-96 ,'gJerrpoo6opy4orarrrre rr 9JteK.poycTanoBKx nepeM Bloro ToKa Ęa rranprxeurre 3 xB l orrurc.

focT

oorqrłe uero.łul rłcnHTaHrlł 3ncKĘ qecKoł rtpo.rdoclł u!o''ullrl"
1516.3-96 .o6opyaooaruc nepeueEHoro Tora $! rrlnp'x Bu' oT 1 ,ło 750 KB.
Tpeooołurra r ołerrpr.recroł npoqHocrr'l lgołcułI''
i normy związane / ł cma apmu cełzannue

W oparciu o powYższe stwierdza się, że wyr b sprlnia wymagania stawiane urządzćniom przeznaczonym do stosowania
w lektroenergetyce. / Ha ocnopant$ Bł'true yKa3aREolo, ycraxoBllexo qro n3a Jr e coorB lcrByer rpe6oBaBntM
nocTaRneHHblM /lJrr lrllre.rr{ , npe/lHaJHaqeHBbrx JlJrs EcaloJ.rb3oBaHlłs B ]JeKTpotHepreTtrRe.
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