
CERTYFIKAT ZGODNO ŚCI NR 009/2009 
z dnia 22.04.2009 

Opracowany przez Zespół ds. Certyfikacji Instytutu Energetyki 

 

Nazwa i adres posiadacza 
certyfikatu: 

EL-Q Sp. z o.o. Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych  
ul. Jagiellońska 81/83, 42-200 Częstochowa 

Nazwa wyrobu: Rozdzielnica SN w izolacji powietrznej 
Typ: MSA-L-24/630-ELQ 
Podstawowe parametry i 
zastosowanie: 

Według załącznika. 
Rozdzielnica przeznaczona do instalowania w sieciach 
średniego napięcia 

Wyrób spełnia wymagania 
zawarte w: 

PN-EN 62271-202:2007 
PN-EN 60694:2004 

Zgodnie ze sprawozdaniem z 
badań wykonanych przez: 

Instytut Energetyki 

Nr i data sprawozdania: DZC/43c/E/2008/2009 
Okres waŜności: od kwietnia 2009 do kwietnia 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. 



ZAŁ ĄCZNIK CERTYFIKATU ZGODNO ŚCI 
NR 009/2009 

 
ZESTAWIENIE PRZYPISYWANYCH PARAMETRÓW 

 
 

 
 

 

UWAGI: 
 

Podane parametry przypisuje się rozdzielnicy typu MSA-L-24/630-ELQ wyposaŜonej w: 
• zestaw rozłącznika z bezpiecznikami typu KLFS 20/630-230-SU-EUKS-E1, 
• rozłącznik typu KLS 20/630-230-EUKS-E1, 
• uziemnik (uziemniki) typu EUKS-E1, 

produkcji UESA GmbH. 

Napięcie znamionowe 24 kV 
Poziom znamionowy izolacji 125 kV/50 kV 
Częstotliwość znamionowa 50 Hz 
Prąd znamionowy ciągły: 

• szyn zbiorczych 
• pola transformatorowego z zestawem rozłącznika z 

bezpiecznikami (wkładki bezp. SIBA 10/24 kV, 63 A) 

 
630 A 

 
50 A 

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany: 
• obwodu głównego i uziemnika, 
• połączeń uziemiających. 

 
50 kA 

45,6 kA 
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany: 

• obwodu głównego i uziemnika, 
• połączeń uziemiających 

 
20 kA 

18,8 kA 
Czas znamionowy trwania zwarcia 1 s 
Prąd znamionowy wyłączalny: 

• zestawu rozłącznika z bezpiecznikami w polu 
transformatorowym (wkładki bezp. SIBA 10/24 kV, 63 A) 

• rozłącznika obwodzie o małej indukcyjności 

 
 

20 kA 
630 A 

Prąd znamionowy załączalny zwarciowy: 
• zestawu rozłącznika z bezpiecznikami w polu 

transformatorowym (wkładki bezp. SIBA 10/24 kV, 63 A) 
• rozłącznika i uziemnika 

 
 

50 kA 
50 kA 

Klasa rozłącznika  E1 
Klasa uziemnika E1 
Prąd przechodni zestawu rozłącznika z bezpiecznikami w polu 
transformatorowym (wkładki bezp. SIBA 10/24 kV, 63 A) 

 
820 A 

Stopień ochrony osłon zewnętrznych IP2XC 
Klasyfikacja IAC: 
łuk wewnętrzny 

AFL 
16 kA 1 s 


