
CERTYFIKAT ZGODNO ŚCI NR 003/2009 
z dnia 07.08.2009 

Opracowany przez Zespół ds. Certyfikacji Instytutu Energetyki 

 

Nazwa i adres posiadacza 
certyfikatu: 

PP-H „ELEKTROMONTAś - EXPORT” S.A.  
Oddział Produkcji Urządzeń we Wrocławiu Zakład w Lublinie 
ul. Diamentowa 1, 20-447 Lublin 

Nazwa wyrobu: Złącza kablowe SN 
Typ: ZKL-1,5; ZKL-1,6; ZKL-1,8; ZKL-2,3; ZKL-3 
Producent: PP-H „ELEKTROMONTAś - EXPORT” S.A. Oddział Produkcji 

Urządzeń we Wrocławiu Zakład w Lublinie 
Podstawowe parametry i 
zastosowanie: 

Według załącznika   
Złącza kablowe przeznaczone do instalowania w sieciach 
elektroenergetycznych o napięciach 15 - 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/12c/E/2009 
Okres waŜności: od sierpnia 2009 do sierpnia 2014 

 

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, 
� nadzór obejmujący okresowe kontrole systemu jakości dostawcy oraz badania  i ocenę jakości wykonania 

próbek pobieranych u dostawcy i/lub w handlu. 



ZAŁĄCZNIK CERTYFIKATU ZGODNO ŚCI 
NR 003/2009 

 
ZESTAWIENIE PRZYPISYWANYCH PARAMETRÓW 

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

- szczytowy 
- krótkotrwały w ciągu 1 s 

 
34,6 kA 

13,9 kA 

Klasyfikacja odporności na łuk wewnętrzny1) IAC–AB–16 kA–1s 
Gabaryty obudowy złącza typu ZKL-1,5: 

• szerokość× głębokość×wysokość [mm] 
• wysokość fundamentu [mm] 

 
1500 x 1200 x 1800 

700  
Strona SN2) 

Napięcie znamionowe 17,5 kV lub 24 kV3) 

Poziom znamionowy izolacji 95 kV/ 38 kV lub 125 kV/ 50 kV3) 

Prąd znamionowy ciągły: 
- szyn zbiorczych;  
- pola liniowego 

 
630 A  

400 A lub 630 A3) 

Prąd znamionowy ciągły pola transformatora 
z zestawem rozłącznika z bezpiecznikami  

 
40 A lub 50 A lub 63 A3) 

Prąd znamionowy wytrzymywany szyn zbiorczych, 
pola liniowego, uziemnika: 

- szczytowy  
- krótkotrwały w ciągu 1 s 

 
 

31,5 kA lub 40 kA lub 50 kA3) 
12,5 kA lub 16 kA lub 20 kA3) 

Stopień ochrony osłon rozdzielnicy – od strony obsługi IP3X lub IP3XD lub IP31D lub IP4X3) 

 

 

UWAGI: 
1. 1) Parametry odpowiadają złączom z wymienionymi rozdzielnicami SN w wersji 

łukoochronnej. 
2. 2) Opcjonalnie mogą być instalowane rozdzielnice SN typów: FBA lub FBX 

prod. AREVA T&D, GA lub CGMCOSMOS prod. Ormazabal/F&G, SafeRing 
lub Safe Plus prod. ABB, 8DJ20 lub 8DH10 lub 8DJH prod. SIEMENS, XIRIA 
prod. EATON Electric, RSL prod. ElektromontaŜ–Export S.A., Zakład w 
Lublinie, RM6 prod. Schneider Electric. 

3. 3)  W zaleŜności od zainstalowanej rozdzielnicy SN. 
4.  Podane wyŜej parametry przypisuje się rodzinie złączy kablowych typu ZKL, 

obejmującej następujące typo-odmiany: ZKL-1,5 lub ZKL-1,6 lub ZKL-1,8 lub 
ZKL-2,3 lub ZKL-3. 


