
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR 002/2010 
z dnia 14.01.2010 

Opracowany przez Zespół ds. Certyfikacji Instytutu Energetyki 

 

Nazwa i adres posiadacza 
certyfikatu: 

AREVA T&D   
9 rue des patis BP251, 76142 Petit quevilly cedex 

Nazwa wyrobu: Transformatory olejowe, rozdzielcze trójfazowe 
Typ: 1) TTHA-160/20   

2) TTHA-250/20     
3) TTHA-400/20 
4) TTHA-630/20 

Producent: AREVA T&D 
9 rue des patis BP251, 76142 Petit quevilly cedex 

Podstawowe parametry i 
zastosowanie: 

(W sprawie poświadczonych parametrów urządzenia prosimy o kontakt 
z przedstawicielami Zespołu ds. Certyfikacji IEn) 

Wyrób spełnia wymagania 
zawarte w: 

HN 52-S-27 de Juin 2008 2ème Edition 

Zgodnie ze sprawozdaniem z 
badań wykonanych przez: 

Instytut Energetyki 

Nr i data sprawozdania: DZC/49n/E/2009 
Okres ważności: od stycznia 2010 do stycznia 2013 

 

Prawo do posługiwania się certyfikatem zgodności w okresie jego ważności dotyczy wyłącznie tych 
egzemplarzy/partii wyrobów, które spełniają wyżej 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. 



ZAŁĄCZNIK CERTYFIKATU ZGODNOŚCI 
NR 013/2009 

 
ZESTAWIENIE PRZYPISYWANYCH PARAMETRÓW 

 

Napięcie znamionowe izolacji 690 V AC 

Napięcie znamionowe 400 V AC 

Częstotliwość znamionowa 50 Hz 

Prąd znamionowy ciągły: 

 obwodu zasilającego 

 

1250 A 

 obwodów odpływowych 250 A, 400 A, 630 A 

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (Icw) obwodu 
głównego 

25,0 kA 

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany (Ipk) obwodu 
głównego 

50,0 kA 

Prąd znamionowy zwarciowy umowny (Icc) obwodu 
ochronnego 

15,0 kA 

Stopień ochrony obudowy od strony obsługi IP 2X 

Maksymalna liczba pół odpływowych 16 

Aparaty instalowane w rozdzielnicy oraz instalacja wewnętrzna i oprzewodowanie spełniają 
wymagania normy PN-EN 60439-1:2003 + A1:2006 p. 7.10.2 w zakresie kompatybilności 
elektromagnetycznej 

 
 

 

 

UWAGI: 
 

1. Wyżej podane parametry  przypisuje się do rozdzielnicy nN typu RTP opcjonalnie 
wyposażonej w: 

 
 rozłącznik główny - OT (OETL) prod ABB, SALIT-N prod. JEAN 

MUELLER, FMU prod. EFEN, RA prod. APATOR, SIRCO prod. 
SOCOMEC, SIDER prod. SOCOMEC, SIDERMAT prod. SOCOMEC,  LTL 
4a prod. JEAN MUELLER, NT 4a prod. EFEN, BSL prod. APATOR, SL 
prod. JEAN MUELLER, NSL prod. EFEN, NSL prod. EFEN, NTSL 4a prod. 
EFEN, MULTIVERT 4a prod. SCHNEIDER, 

 rozłączniki bezpiecznikowe  – SLBM prod. ABB lub APATOR, NSL prod. 
EFEN, SL prod. JEAN MUELLER, ARS prod. APATOR, MULTIVERT 
prod. SCHNEIDER, XLBM prod. ABB, XLP systemu FastLine prod. ABB. 

 
Oraz w wykonaniu przyściennym lub wolnostojącym: 
 

 w obudowie: typu TriLine lub betonowej lub z tworzyw termoutwardzalnych lub 
metalowej wnętrzowej, 

 przy zasilaniu: lewym, lub środkowym lub prawym, 
 z wyprowadzenie zasilania: w górę lub od tyłu lub w dół. 



2. Łączniki zainstalowane w badanej rozdzielnicy mają udokumentowane badania zgodnie z 
Rozp. Min. Gospodarki z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
sprzętu elektrycznego (dyrektywa 2006/95/WE). 

 
 


