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DEKLARACJA ZGODNOŚCI  26/2023 

 
 
1. Producent wyrobu: RADPOL S.A.   

                                     ul. Batorego 14, 77-300 Człuchów   

 

2. Nazwa wyrobu: Mufy kablowe przejściowe termokurczliwe z opancerzonego kabla 3-żyłowego o ekranowanej 

izolacji papierowej z syciwem nie ściekającym i wspólnej powłoce metalowej na trzy 1-żyłowe kable o wytłaczanej, 

ekranowanej izolacji polimerowej z żyłami powrotnymi z drutów  typ:  JHP-20-CF/CXd 3/1 (S) 

 

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: Do stosowania w polskich sieciach elektroenergetycznych jako mufy  

przejściowe do łączenia 3-żyłowych kabli energetycznych na napięcie znamionowe do 12/20 kV o izolacji papierowej  

przesyconej syciwem nieściekającym i powłoce ołowianej typu H(A)KnFtA(y) wg PN-E-90251:1976lub PN-HD 621  

S1:2003 z trzema 1-żyłowymi kablami energetycznymi na napięcie znamionowe do 12/20 kV o izolacji z polietylenu  

usieciowanego typu YH(A)AXS (N(A)2XSY); X(RU)H(A)KXS (N(A)2XS(FL)2Y) wg PN-E-90411:1994 lub PN-HD 620  

S2:2010, z  żyłami powrotnymi z drutów miedzianych o przekroju geometrycznym do 50 mm2 włącznie. Zestaw zawiera  

aluminiowe ocynowane złączki kablowe ze śrubami zrywalnymi. 

Mufy należy montować zgodnie z Instrukcją montażu RADPOL SA: 

 

 

4. Specyfikacja techniczna: spełniają wymagania ustalone w normie 

-PN-E-06401-04:1990 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe  

-PN-HD 629.2 S2:2006 i PN-HD 629.2 S2:2006/A1:2008 „Badania osprzętu przeznaczonego do kabli na napięcie 

znamionowe od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Część 2: Kable o izolacji papierowej przesyconej” 

 

 

5. Nazwa jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu lub numer raportu badań typu:  

Nr raportu z ocen wyrobu DZC/86c/E/2017-1 Instytut Energetyki, Warszawa. 

 

RADPOL SA posiada Certyfikat Rejestracji Systemu Zarządzania Organizacją  zgodny z wymagania normy ISO 9001:2015  

i ISO 14001:2015 , numer 15557-Q15 PL / 15557-E15 PL zatwierdzony przez Alcumus ISOQAR z siedzibą w Warszawie. 

 

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby z  partii są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi 

w pkt. 4.  

 

 

 

 

 

 

 

Wykonał(a) Zatwierdził(a) 

Wojciech Dończyk  
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