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DEKLARACJA ZGODNOŚCI 40/2023 

 
 
1. Producent wyrobu: RADPOL S.A. 

          77-300 Człuchów ul. Batorego 14 

 

2. Nazwa wyrobu: Końcówki kablowe miedziane kątowe 90o typu: 

bez pokrycia galwanicznego - KP  

cynowane galwanicznie - KPS 

 

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

zakańczania miedzianych żył roboczych kabli o przekroju żył od 10 do 240mm2, o napięciu znamionowym nie 

przekraczającym 30 kV. Zwiększają bezpieczeństwo i trwałość połączenia m.in. przez zmniejszenie zjawiska 

przegrzewania się żył i izolacji przewodów.  

 

4. Specyfikacja techniczna:  Spełniają wymagania określone w normie  

• PN-90/E-06401.02 „Elektryczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie 

przekraczającym 30 kV. Połączenia i zakończenia żył.” 

• PN-EN 61238-1:2004 Zaciskowe i mechaniczne złącza kabli energetycznych na napięcie znamionowe nie 

przekraczające 36 kV (Um=42 kV). Część 1 Metody badania i wymagania. 

• Wykonane z rur miedzianych w gatunku Cu-ETP norma PN-EN 13600:2004 

 

5. Deklarowane cechy techniczne:  

• spadek napięcia na nagrzanych prądem końcówkach nie jest większy niż spadek napięcia na nagrzanym odcinku 

równoważnym 

• temperatura końcówki nie jest wyższa od temperatury żyły odcinka równoważnego 

• procentowe wartości spadków napięć na końcówkach nie przekraczają 3 % (wartość dopuszczalna 15%) 

 

6. Nazwa jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu lub numer raportu badań typ:  Raport badań                                      

nr EWP/42/E/97/98-I z dn. 30.01.1998 ; Nr EWP/42/98/99 – VI z dn. 25.02.1999 Instytut Energetyki, Warszawa 

 

RADPOL SA posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015 i ISO 

14001:2015 oznaczony numerem 15557-Q15-001PL i 15557-E15-001PL wydany przez Alcumus ISOQUAR. 

 

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

w pkt. 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonał(a) Zatwierdził(a) 

Łukasz Kowalczyk  
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