
 

 

Tłumaczenie poświadczone z języka angielskiego 

 

[Tłumaczenie elektronicznej kopii dokumentu sporządzonego na 3 stronach. Dokument został 

opatrzony podpisem elektronicznym, który może zostać zweryfikowany w panelu podpisów. Strony są 

numerowane. W nagłówku każdej strony znajduje się znak certyfikacyjny CE oraz logo TUV SUD. Po 

lewej stronie każdej strony znajduje się pionowy pasek z następującą treścią: CERTYFIKAT oraz z 

treścią w języku trzecim. W stopce każdej strony znajduje się logo TUV. Tłumaczenie zgodne z 

dokumentem źródłowym.] 
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Świadectwo zgodności 
Nr N8A 082429 0148 Rew. 17 
 

Posiadacz 
certyfikatu: 

Risen Energy Co., Ltd. 
Meilin, Ninghai, 
315609 Ningbo, Zhejiang 
CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA 

  

Produkt: Naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu 
krystalicznego 
Moduł fotowoltaiczny z krzemu monokrystalicznego 

 
Niniejsze świadectwo zgodności wydaje się dobrowolnie, zgodnie z Dyrektywą 2014/35/UE w 
sprawie sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach 
napięcia. Potwierdza ono, że wskazane urządzenie spełnia zawarte w dyrektywie podstawowe 
wymagania w zakresie ochrony i jest wytworzone w oparciu o specyfikacje techniczne aktualne 
na dzień wystawienia. Świadectwo dotyczy wyłącznie określonej próbki przekazanej do 
badania i certyfikacji. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.tuvsud.com/ps-
cert 
 

Nr protokołu z badań: 704061704311-26 

  

Data: 23 lipca 2021 r. [nieczytelny podpis] 
(Zhulin Zhang) 
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Świadectwo zgodności 
Nr N8A 082429 0148 Rew. 17 
 
 

http://www.tuvsud.com/ps-cert
http://www.tuvsud.com/ps-cert


 

 

Model(e): RSM72-6-xxxM, xxx=330 do 405 rosnąco co 5, 
RSM60-6-xxxM, xxx=275 do 340 rosnąco co 5, 
RSM156-6-xxxM, xxx=410 do 455 rosnąco co 5, 
RSM156-6-xxxMB, xxx=410 do 455 rosnąco co 5, 
RSM144-6-xxxM, xxx=350 do 420 rosnąco co 5, 
RSM144-6-xxxMB, xxx=350 do 420 rosnąco co 5, 
RSM144-6-xxxM, xxx=425 do 450 rosnąco co 5, 
RSM144-7-xxxM, xxx=425 do 465 rosnąco co 5, 
RSM144-7-xxxMB, xxx=425 do 465 rosnąco co 5, 
RSM132-6-xxxM, xxx=320 do 385 rosnąco co 5, 
RSM132-6-xxxMB, xxx=320 do 385 rosnąco co 5, 
RSM120-6-xxxM, xxx=295 do 350 rosnąco co 5, 
RSM120-6-xxxMB, xxx=295 do 350 rosnąco co 5, 
RSM120-6-xxxM, xxx=355 do 375 rosnąco co 5, 
RSM120-7-xxxM, xxx=355 do 390 rosnąco co 5, 
RSM120-7-xxxMB, xxx=355 do 390 rosnąco co 5, 
RSM150-8-xxxM, xxx=465 do 515 rosnąco co 5, 
RSM150-8-xxxMB, xxx=465 do 515 rosnąco co 5, 
RSM40-8-xxxM, xxx=385 do 415 rosnąco co 5, 
RSM40-8-xxxMB, xxx=385 do 415 rosnąco co 5, 
RSM144-9-xxxM, xxx=525 do 555 rosnąco co 5, 
RSM144-9-xxxMB, xxx=525 do 555 rosnąco co 5, 
RSM132-9-xxxM, xxx=485 do 510 rosnąco co 5, 
RSM132-9-xxxMB, xxx=485 do 510 rosnąco co 5, 
RSM120-9-xxxM, xxx=440 do 465 rosnąco co 5, 
RSM120-9-xxxMB, xxx=440 do 465 rosnąco co 5, 
RSM120-8-xxxM, xxx=575 do 610 rosnąco co 5, 
RSM120-8-xxxMB, xxx=575 do 610 rosnąco co 5, 
RSM110-8-xxxM, xxx=525 do 560 rosnąco co 5, 
RSM110-8-xxxMB, xxx=525 do 560 rosnąco co 5, 
RSM156-6-xxxBMTG, xxx=410 do 455 rosnąco co 5, 
RSM144-6-xxxBMTG, xxx=350 do 420 rosnąco co 5, 
RSM132-6-xxxBMTG, xxx=320 do 385 rosnąco co 5, 
RSM120-6-xxxBMTG, xxx=295 do 350 rosnąco co 5, 
RSM120-6-xxxBMTG, xxx=355 do 375 rosnąco co 5, 
RSM150-8-xxxBMTG, xxx=465 do 515 rosnąco co 5, 
RSM144-9-xxxBMTG, xxx=525 do 555 rosnąco co 5, 
RSM132-9-xxxBMTG, xxx=485 do 510 rosnąco co 5, 
RSM120-9-xxxBMTG, xxx=440 do 465 rosnąco co 5, 
RSM120-8-xxxBMTG, xxx=575 do 610 rosnąco co 5, 
RSM110-8-xxxBMTG, xxx=525 do 560 rosnąco co 5, 
RSM144-6-xxxBMTG, xxx=425 do 450 rosnąco co 5, 
RSM144-7-xxxBMTG, xxx=425 do 465 rosnąco co 5, 
RSM120-7-xxxBMTG, xxx=355 do 390 rosnąco co 5, 
RSM40-8-xxxBMTG, xxx=385 do 415 rosnąco co 5, 
RSM132-8-xxxM, xxx=635 do 670 rosnąco co 5, 
RSM132-8-xxxMB, xxx=635 do 670 rosnąco co 5, 
RSM132-8-xxxBMTG, xxx=635 do 670 rosnąco co 5, 
xxx oznacza znamionową moc wyjściową w standardowych 
warunkach testowych (STC) 
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Świadectwo zgodności 
Nr N8A 082429 0148 Rew. 17 
 
 

Parametry:   

 Budowa: W obudowie, ze skrzynką 
przyłączeniową, kablami i złączami. 
 

 Laboratorium badawcze: Yangzhou Opto-Electrical Products 
Testing Institute 
No. 10 West Kaifa Road, Yangzhou 
225009 Jiangsu, Chińska 
Republika Ludowa 

 Klasa bezpieczeństwa: Klasa II 
 Maksymalne napięcie układu: 1500 V DC 
 Klasa bezpieczeństwa 

pożarowego: 
Klasa C zgodnie z UL790 

   

Przebadano zgodnie z: EN IEC 61730-1:2018 
EN IEC 61730-1:2018/AC:2018-06 
EN IEC 61730-2:2018 
EN IEC 61730-2:2018/AC:2018-06 
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[koniec tłumaczenia] 

Rep. 1153/2021 

Ja, niżej podpisana Marta Anna van der Hoeven, tłumacz przysięgły języka angielskiego zarejestrowana 

w Ministerstwie Sprawiedliwości na oficjalnej liście tłumaczy przysięgłych pod numerem TP/6077/05 

niniejszym potwierdzam, iż powyższy tekst jest wiernym tłumaczeniem dokumentu sporządzonego w 

języku angielskim.  
Warszawa, dnia 13 września 2021 r. 
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