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nr.

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

Numer inwentarzowy / Inwentory number:
Numer zlecenia producenta /Nr of producer order:

1. Rodzaj i napięcie znamionowe/Grade and nominal voltage: TN 230/400V

2. Metody badania / testing methods:

3. Do badania użyto przyrządu/The instrument used to test: Miernik Parametrów Instalacji typ  

MPI - 530  nr fabryczny AH 2354

4. Data pomiaru / Date of measurement: ……………................

5. Miejsce zainstalowania wyłącznika różnicowo-prądowego/residual current location:
rozdzielnica RP 1x………... natynkowa wewnątrz kontenera / wall switchboard RP 1x …………. installed inside of container

6. Wyniki pomiarów/Results of measurement:
Wyłącznik różnicowo prądowy zabudowany w rozdzielni w kontenerze: 
Residual current circuit breaker built-in switching in a container

Firma – SCHNEIDER
Typ AC AC A9Z05440
Napięcie znamionowe/Rated voltage – U = 230/400 V ~ 
Częstotliwość znamionowa/Rating frequency – f = 50 do 60 Hz 
Znamionowy prąd obciążenia/Rated load current  – In = 40 A 
Znamionowy prąd różnicowy/Rated Differential - IAn = 30 mA 

7. Wynik oględzin wyłącznika jest/The result of the breaker ispection is: pozytywny (positive) 
8. Badanie wyłącznika po naciśnięciu przycisku kontrolnego T /breaker test after pressing the control button: T 

Po naciśnięciu przycisku kontrolnego wyłącznik natychmiast wyłączył:
After pressing the control button the breaker works immediately:

wyłącznik wyłączył się przy prądzie/switch operates at current of: IAn = ...............mA
w czasie/at time: TA =............ ms 
napięcie dotyku / touch voltage: Ud = ...........V 

9. ORZECZENIE/PREDICATE: 
Badany wyłącznik jest sprawny/The tested breaker works:

Wyłącznik może być eksploatowany/The breaker can be used:

10. Następne badanie : po podłączeniu na miejsce przeznaczenia /   Next test : after connecting to destination 

11. OGLĘDZINY - po zabudowaniu kontenera w miejscu przeznaczenia, po przyłączeniu napięcia
INSPECTION - after container installation at its destination, after the voltage connecting

12. PRZEGLĄD - po zabudowaniu kontenera w miejscu przeznaczenia po przyłączeniu pod napięcie.
REVIEW - after container installation at its destination, after the voltage connecting

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

Pomiar wykonał / The measurement was made by

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

TAK(YES)   /   NIE (NOT)

TAK(YES)   /   NIE (NOT)

TAK(YES)   /    NIE (NOT)

Protokół badania wyłącznika różnicowo-prądowego
The test of residual current circuit breaker
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