
CERTYFIKAT ZGODNO ŚCI NR 015/2009 
z dnia 21.09.2009 

Opracowany przez Zespół ds. Certyfikacji Instytutu Energetyki 

 

Nazwa i adres posiadacza 
certyfikatu: 

Energetyka Kaliska Usługi Techniczne Sp. z o.o. 
ul. Al. Wojska Polskiego 35, 62-800 Kalisz 

Nazwa wyrobu: Stacja transformatorowa prefabrykowana SN/nN 
Typ: MBST 20/630 
Producent: Energetyka Kaliska Usługi Techniczne Sp. z o.o. 

ul. Al. Wojska Polskiego 35, 62-800 Kalisz 
Podstawowe parametry i 
zastosowanie: 

Według załącznika  
Stacja transformatorowa przeznaczona do instalowania w sieciach 
elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 15 kV i 20 kV 

Wyrób spełnia wymagania 
zawarte w: 

PN-EN 62271-202:2007 (oryg.) 

Zgodnie ze sprawozdaniem z 
badań wykonanych przez: 

Instytut Energetyki 

Nr i data sprawozdania: DZC/45c/E/2009 
Okres waŜności: od września 2009 do września 2012 

 

Prawo do posługiwania się certyfikatem zgodności w okresie jego waŜności dotyczy wyłącznie tych 
egzemplarzy/partii wyrobów, które spełniają wyŜej określone wymagania i posiadają identyczne 
właściwości (parametry) jak wzory/próbki wyrobów przedstawione do badań. 
 
 
Zestawienie przypisanych parametrów wyrobu zawiera załącznik do niniejszego certyfikatu: 
 
Model certyfikacji obejmuje: 
� badania i ocenę jakości projektowej, 
� ocenę systemu jakości dostawcy. 



ZAŁ ĄCZNIK CERTYFIKATU ZGODNO ŚCI 
NR 015/2009 

 
ZESTAWIENIE PRZYPISYWANYCH PARAMETRÓW 

 
Stacja transformatorowa 

Moc znamionowa, maksymalna stacji: 
• moc znamionowa transformatora 
• straty całkowite, znamionowe transformatora 

 
630 kVA 
8153 W 

Częstotliwość znamionowa 50 Hz 
Liczba faz 3 
Wytrzymałość dachu na obciąŜenie 2500 N/m2 
Wytrzymałość obudowy na uderzenia o energii 20 J 
Klasa obudowy 10 
Stopień ochrony obudowy IP43 
Prąd wytrzymywany połączeń uziemiających stacji1): 

• szczytowy 
• krótkotrwały, w ciągu 0,5 s 

 
34,0 kA 
13,8 kA  

Klasyfikacja odporności na łuk wewnętrzny IAC-B-16-0,5s 
Gabaryty obudowy: 

• długość x szerokość x wysokość {mm} 
• wysokość nad terenem {mm} 
• głębokość posadowienia {mm} 

 
2700 x 2100 x 2300 

1700 
600 

Strona SN2) 
Napięcie znamionowe3) 17,5 kV lub 24 kV 
Poziom znamionowy izolacji3) 95 kV/38 kV lub 125 kV / 50 kV 
Prąd znamionowy ciągły3): 

• szyn zbiorczych i pola liniowego 
• pola transformatorowego (wkładka bezpiecz. 24 kV,  

40 A) 
• pola z modułem rozłącznikowo-pomiarowym POM 

 
400 A lub 630 A 

 
29 A 
40 A 

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany pola liniowego, 
szyn zbiorczych, uziemika3) 

 
40 kA lub 50 kA 

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany pola 
liniowego, szyn zbiorczych, uziemika3) 

 
16 kA lub 20 kA 

Stopień ochrony od strony obsługi3) IP2X lub IP3X lub IP31D lub IP4X 
Strona nN 4) 

Napięcie znamionowe 400 V 
Napięcie znamionowe izolacji 690 V 
Prąd znamionowy ciągły5): 

• pola zasilającego i szyn zbiorczych 
• pól odpływowych 

 
980 A lub 1250 A 

250 A lub 400 A lub 630 A 
Prąd znamionowy wytrzymywany obwodu głównego5): 

• szczytowy 
• krótkotrwały w ciągu 1 s 

 
32 kA lub 40 kA 
16 kA lub 20 kA 

Liczba pól odpływowych, maksymalnie  10 
Stopień ochrony od strony obsługi IP2X 
 
 

 

 
 



UWAGI: 
 

1. 1) Parametry wytrzymałości zwarciowej połączeń uziemiających dotyczą stacji 
wyposaŜonej w rozdzielnice SN typów: SVS, GA, FBX, XIRIA, SafeRing,  
RM6, FBA i POM.. Wytrzymałość połączeń uziemiających w warunkach 
zwarcia podwójnego w przypadku rozdzielnicy SM6 wymaga 
udokumentowania. 

2. 2) Opcjonalnie mogą być instalowane rozdzielnice SN typów:  FBA, FBX, 
prod. AREVA T&D, lub XIRIA i SVS prod. Eaton Electric, lub SM6 i RM6 
prod. Schneider Electric, lub GA prod. Ormazabal/F&G, lub SafeRing, prod. 
ABB lub POM prod. EKUT. 

3. 3) W zaleŜności od typu zainstalowanej rozdzielnicy SN. 
4. 4) Opcjonalnie mogą być instalowane rozdzielnice nN typów: RTP lub RTP 

1250 prod. EKUT. 
5. 5) W zaleŜności od typu zainstalowanej rozdzielnicy nN. 
6. Zaleca się aby transformatory instalowane w stacji transformatorowej miały 

udokumentowane badania w zakresie wytrzymałości zwarciowej i pomiaru 
dźwięku. 


