
TŁUMACZENlE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGlELSKlEGO

|Na obu stronach po lewej stronie pionowo na niebieskim posku stowo ,,CERWHKA( w 6

językach.) -/-

|Na obu stronach w prawym górnym rogu logol -/-

|strona 7l -/-

|U góry kod aRl -/-

CERTYF|KAT NR 22 101162 0003 wersja 00 -/-

Posiadacz certyfikatu : Betop(EU) Tech GmbH
Róding5markt 20
20459 Hamburg
GERMANY |Niemcyl

Znak certyfikacji: |znak certyfikacjil
Produ kt: Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystaliczne8o do

zastosowań naziemnych
Moduł fotowoltaiczny z krzemu monokrystalicznego

Produkt został dobrowolnie zgłoszony do badania, spełnia niezbędne wtrilóę;i il,r,loź;ia iia
nim zamieszczać wyżej wskazany znak certyfikacji. Dokonywanie jakichkolwiek zmiai,i w
znaku certyfikacji jest zabronione. Ponadto posiadacz cer$ikatu nie ma pralva przenosić
go na strony trzecie. Niniejszy certyfikat jest ważny do wskazanego terminu waŻnoŚci, o ile
ni. ".1teniA unieważniony wcześniej. Konieczne jest przestrzeg,ariie wszysikir-ir
ohowiązujących wymogów określonych w przepisach badania i certyfikacji grupy TUV SUD.
Szczegółowe informacie dostępne są na stronie www.tuvsud.com/ps-cert.
Raport z badania nr: 701262010601_00

Tei,min Ważności: 16 lipca 2025 roku
Data: 11 sierpnia 2020 roku

tPodpis nieczytelny1
(Zhulin Zhang)

|W stopcel Strona 1z 2 -/-

|W prawym dolnym rogu logol -/-

TUV SUD Product Service GmbH; Jednostka certyfikująca; RidlerstraBe 65, 80339 Munich

|Monachium], Germany INiemcyl -l-
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IStrona 21-1-

CERTYF|KAT NR Z2 101162 0003 wersja 00 -/-

Model(e): SRxxx-72M, xxx=360-395 zwiększające się kolejno co 5
SRxxx-60M, xxx=300-330 zwiększające się kolejno co 5

SRxxx-144M, xxx=370-400 zwiększające się kolejno co 5

sRno(-120M, xxx=310-335 zwiększające się kolejno co 5
SRlxx-lut4MH, xxx=410-450 zwiększające się kolejno co 5

SRxxx-120MH, xxx=340-375 zwiększające się kolejno co 5

gdzie xxx oznacza znamionową moc wyjściową w standardowych warunkach
atmosferycznych (ang. standard Test conditions, sTC).

Parametry: Konstrukcja: obramowane, z puszką rozdzielczą,
przewodem i złączkami

Laboratorium
badawcze:

Yangzhou opto-Electrical Products Testin8
lnstitute,
No. 10 West Kaifa Road, Yangzhou
225009 Jiangsu, P.R. China tChińska Republika
Ludowal

Klasa bezpieczeństwa: Klasa ll

Maksymalne napięcie
systemoWe:

1500 V Dc

Klasa odporności
ogniowej:

Klasa C według UL790

Badanie zgodne z: lEC6I2L5-I:żO16
lEC 61215-1:2016
lEC6L2L5-2:2OL6
lEC 61730-1:2016
lEC6L730-2:żOt6
EN 61215-1:2016
EN 61215-1-1;2016
EN 61215-2:2017
EN lEC 61730-1:2018
EN lEC 61730-1: żO18-^C/ 2OL8-06
EN lEC 61730-2:2018
EN l EC 61730-2: 2Ot8 l AC:20t8-06

Zakład(y)
produkcyjny(-e):

104990

[Wstopce] Strona ż z 2 -|-

|W prawym dolnym rogu logo\ -/-

TUV SUD Product Service GmbH; Jednostka
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.!a, Magdaleno Psiuk, tfumacz przysięgły języka angielskiego Wpisono no listę tłumaczy pr4sięglych prowadzonq

przez Ministra sprawiedliwości pod numerem TP/78/13, niniejszym poświadczam zgodnoŚć sporzqdzonego

pneze mnie tlumoczenia 2 przedstowionym mi dokumentem elektronicznym w języku ongielskim w postoci pliku

.pdf, którego wydruk dołączony jest do niniejszego tłumoczenia.

opole, 1j sierpnio 2020 roku.
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Test repoń no.:

valid until:

701262010601-00

2025_07_16

Date, 2020-08-11

( Zhulin Zhang )

Page 1 of 2

plOdrći servlce

cERT!FlcATE
No, Z2 101162 0003 Rev. 00

Holder of Ceńificate: Betop(EU) Tech GmbH
Ródingsmarkt 20
20459 Hamburg
GERMANY

Ceńification Mark:

Product: Crystalline Silicon Terrestrial Photovoltaic (PV) Modules

Mono-crystalline silicon Photovoltaic Module

The producł Was tested on a Voluntary basis and complies with the essential requirements, The
ceńilication mark shown above can be affixed on the product. lt i§ not permitted to alter the
ceńification mark in any Way. ln addition, the ceńification holder must not transfer the certificate to
third pańies. This ceńificate is Valid Until the listed date, unless it i§ cancelled earlier. All applicable
requirements of the testing and ceńification regulations of TUV sUD Group have to be complied. For
details see: Www.tuvsud.comlps-cert
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TtJV sUD Product servico GmbH . ceńification Body. RidlerstraBe 65 . 80339 Munich . Germany
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prod!cl seryjae

CERTIFlCATE
No. Z2 101162 0003 Rev, 00

Model(s):

parameters:

Tested
according to:

sRxxx-72M, xxx=360-395 in step of 5,
sRxxxóOM, xxx=300-330 in step of 5,
sRxxx.l.t4M, xxx=370-400 in step of 5,
sRxxx-l20M, xxx=310-335 in step of 5,
sRxxx-144MH, xxx=410.450 in step of 5,
sRxxx_r2OMH, xxx=340€75 in step of 5
xxx is standing for rated output power at STC

construction:

Test Laboratory:

Safety class:
Maximum system Voltage:
Fire safety class:

Framed, With Junction box,
cable and connectors.
Yangzhou opto-Electrical
Products Testing lnstitute,
No. 'l0 Wsst Kaifa Road, Yangzhou
225009 Jiangsu, P. R. china,
class ll
1500 V Dc
class c according to UL790

lEc 6l215-1:2016
lEc 61215-'l-'l:2016
lEc 61215-2;2016
lEc 61730-'t:2016
lEc 61730-2:2016
EN 61215-1:2016
EN 61215-'l-'l:2016
EN 61215-2:2017
EN lEc 61730ł:2018
EN lEC 61730ł :2018/AC:2018-06
EN lEc 61730-2:2018
EN lEc 61 730-2:20'l 8/Ac:201 8-06

production 104990

Facility(ies):

Page 2 of 2
TUV sUD Product service GmbH . ceńification Body . RidlerstraBe 65 . 80339 Munich . Germany
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