
CERTYFIKAT ZGODNO ŚCI NR 012/2009 
z dnia 17.06.2009 

Opracowany przez Zespół ds. Certyfikacji Instytutu Energetyki 

 

Nazwa i adres posiadacza 
certyfikatu: 

Siemens Sp. z o.o.  Energy Transmission and Distribution 
ul. śupnicza 11, 03-821 Warszawa 

Nazwa wyrobu: Trójbiegunowy napowietrzny wyłącznik wysokiego napięcia SF6 
Typ: 3AP1FG -123 kV – 3150 A – 40 kA – 50 Hz 
Podstawowe parametry i 
zastosowanie: 

Według załącznika   
Wyłącznik przeznaczony do instalowania w sieciach 
elektroenergetycznych 110 kV 

Wyrób spełnia wymagania 
zawarte w: 

PN-EN 62271-100:2006, PN-EN 62271-100:2006/A2:2006 (oryg.)  PN-
EN 60694:2004 

Zgodnie ze sprawozdaniem z 
badań wykonanych przez: 

Instytut Energetyki 

Nr i data sprawozdania: DZC/20c/E/2008 
Okres waŜności: od czerwca 2009 do czerwca 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 012/2009 

 
ZESTAWIENIE PRZYPISYWANYCH PARAMETRÓW 

 

 
UWAGI : 

Napięcie znamionowe 123 kV 
Poziom znamionowy izolacji 550 kV / 230 kV1) 

Poziom zakłóceń radioelektrycznych, nie więcej niŜ < 2500 µV 
Częstotliwość znamionowa 50 Hz 
Prąd znamionowy ciągły 3150 A 
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 40 kA 
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany 100 kA 
Czas znamionowy trwania zwarcia 3 s 
Prąd znamionowy załączalny zwarciowy 100 kA 
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy 40 kA 
Współczynnik pierwszego wyłączającego bieguna 1,3 i 1,52) 

Stała czasowa znamionowa 45 ms 
Szereg przestawieniowy znamionowy O-0,3s-CO-3 min.-CO 
Prąd znamionowy wyłączalny przy niezgodności faz 10 kA 
Prąd znamionowy wyłączalny linii napowietrznej 
nieobciąŜonej, klasa C2 (kc = 1,4) 

50 A3) 

Prąd znamionowy wyłączalny linii kablowej nieobciąŜonej, 
klasa C2 (kc = 1,4) 

160 A4) 

Prąd znamionowy wyłączalny baterii kondensatorów, 
klasa C2 (kc = 1,0) 

400 A5) 6) 

Klasyfikacja C2, E1, M2 
Czasy działania: 

- znamionowy czas własny przy otwieraniu 
(normalny/szybki wyzwalacz) 

- znamionowy czas zamykania (normalny/szybki 
wyzwalacz) 

- maksymalny czas wyłączania 
- minimalny czas załączania 
- czas zamykania-otwierania 
- niejednoczesność zał. / wył. 

 
 

31±3 / 24±2 ms 
 

57±6 / 48±5 ms 
57 / 49 ms 

49 ms 
30 ± 10 ms 
≤ 3 / ≤ 2 ms 

Rodzaj napędu  
zasobnikowo-spręŜynowy, 

wspólny dla trzech biegunów 
Znamionowe napięcie zasilania napędów, obwodów  
pomocniczych i sterujących 

110 V / 220 V DC 
230 V AC 

Klasa temperaturowa - 30˚C / + 55˚C7) 

Ciśnienie minimalne gazu SF6 (przy +20ºC) 0,6 MPa 
Ubytek gazu SF6 w ciągu roku, nie większy niŜ  0,5 % 
Podziałka biegunowa 1,7 m 

Droga upływu izolacji  
3625 mm / II strefa zabrudzeniowa 
4495 mm / III strefa zabrudzeniowa 

Maksymalna wysokość n.p.m. 1000 m 
Stopień ochrony obudowy napędu i szafki sterowniczej IP55 
Systemy wtórne wyłącznika spełniają wymagania normy PN-EN 60694:2004 w zakresie badań 
kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). 



1) Badania wykonane dla napięć wytrzymywanych 275 kV / 650 kV w przypadku 
wyłącznika o ciśnieniu minimalnym 0,6 MPa. 

2) Dla wyłączników pracujących w temperaturze otoczenia niŜszej niŜ - 30ºC kpp = 1,3 
3) Dla wyłącznika o ciśnieniu minimalnym gazu SF6 (przy +20ºC)  0,45 MPa kc = 1,7 – 

wyłączanie w obecności zwarć doziemnych. 
4) Dla wyłącznika o ciśnieniu minimalnym gazu SF6 (przy +20ºC) 0,45 MPa kc = 1,7 – 

wyłączanie w obecności zwarć doziemnych. 
5) Tylko do sieci i baterii kondensatorów z uziemionym punktem neutralnym, dotyczy 

wyłącznika o ciśnieniu minimalnym gazu SF6 (przy +20ºC) 0,6 MPa. 
6) Dla wyłącznika o ciśnieniu minimalnym gazu SF6 (przy +20ºC) 0,45 MPa kc = 1,4. 
7) Wariantowe wykonania wyłącznika: 

• do - 45ºC ciśnienie minimalne gazu SF6 (przy +20ºC) 0,45 MPa. 
• do - 40ºC ciśnienie minimalne gazu SF6 (przy +20ºC)  0,6 MPa z czujnikiem 

gęstości gazu o charakterystyce niskotemperaturowej. 
 
 
 
 
 
 


