
Weldon Sp. z o.o. 
39-102 Brzezówka 90A 
tel.+48 14 64-66-700

nr

Typ kontenera / Type of container:
Numer seryjny / Serial Number:

Numer zlecenia producenta /Nr of producer order:

Miejsce testu / Place of testing: 39-102 Brzezówka 90A

4. Data pomiaru / Date of measurement: ………………………………………………………………
5. Temperatura przy której wykonano pomiar/Temperature of measurement: …………………………˚C
6. Wyniki pomiarów/Results of measurement:………………………

L1-L2 L1-L3 L2-L3 L1-N L2-N L3-N L1-PE L2-PE L3-PE N-PE

1.
WLZ

2.

Obwód 
oświetlenia / light 

circuit

3.

obwód gniazda 1-
faz-1 / socket 

circuit 1-phase1

4.

obwód gniazda 1- 
faz -2 / socket 

circuit 1-phase 2

5.

obwód gniazda  1-
faz 3 / socket 

circuit 1-phase 3

6.

obwód gniazda  1-
faz 4 / socket 

circuit 1-phase 4 

7.

obwód gniazda  1-
faz 5 / socket 

circuit 1-phase 5

8.

Obwód 
wentylatora / Fan 

circuit 

Ciągłość przewodu ochronnego jest zachowana/
Continuity of protection wire is kept:

Instalacja nadaje się do eksploatacji/
Installation is suitable for use

Ocena wyników badania wnioski, zalecenia, nakazy/
The test results estimation: conclusions, recommendations, orders:

7. Następne badanie : po podłączeniu w miejscu przeznaczenia / Next test : after connection at destination

………………………………………………….
Data i czytelny podpis/date and signature

Protokół badania stanu izolacji przewodów elektrycznych
Test Report of the electrical wires insulation 

1. Rodzaj i napięcie znamionowe/Grade and nominal voltage: TN 230/400V
2. Metody badania / testing methods: 

pomiar oporności i oględziny stanu izolacji/ the 
measurement and test of insulation state

3. Do badania użyto przyrządu/The instrument used to test: MIERNIK REZYSTENCJI IZOLACJI typ MPI-530 nr 
fabryczny AH2354

Pomiar wykonał / The measurement was made by

TAK(YES)   /   NIE (NOT)

Lp.

Oznaczenie i 
nazwa obwodu/ 

Name and 
indication of 

electrical 
circuit

Pomierzona rezystancja izolacji w Mega OM Ocena i uwagi 
dotyczące stanu 

izolacji 
/assessments and 

remarks concerning 
the insulation

Measured insulation resistance [mega ohm]

TAK(YES)   /   NIE (NOT)

7


