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Nr certvfikatu
PV 50401891

Arku;;

ż;:ak K!ienta

Nasz znak
01-WJT-50114263 004

TU-*'

DaĘ wystąwienla
09.1ż.2019 {dzieff miesiądrok)

?esiadacz ticencji
Chint Solar (Zhejiang) Co,, Ltd.
1335 Bin An Rd., Binjians Distri€
Hangzhou 31005ą
i-hińcka Renłrhlika l ttdnrrue

Zakład produkcyjny
Patrz najnowsza w€r§ja

załącznika z |isQ fańqĄ.

§znaczenie testu

PĘetestowano zgodnie

z:

i+znaczenie testu_l

lEC 61215-1:2016

€ć 51ż15-1-t:20t6
lEC6L275-2.żO18
lEC 61730-1:2016
lEC 61730-2:20X.€

€**61215-1:żO16
EN 61215-2:2O17

Eil 61215-1-1:2015
EN iEc 6173ó-i:ż018
EN tEC 61730-2.żO18

Certyfikowa ny produkt
B.ilnrlr lł f ntnwnlta icz

( ł

Opłata licencyjna - jednostka

nformacje o produ kcie)

nv

4

igodnie

z opisem na stronach 1-4 i 6
Dodatkowo:
Wskazanie typu:
Z ogniwami krzemowymi monokrystalicznymi€o:
cHsM72M (DG) lF-B-xxx {xxx=345-395, co 5,72 ogniwaj
i-H§N/6nMl lDGl /F_R-vyv lyxy=79Ę-3?Ę rn 5 6Onpniurl
CłISM72M {DGT} /F-B-xxx (xxx=340-37Q co5,72 ogniwa}
CHSM6OM (DGT) /F-B-xxx (xxx=280-305, co 5, 60 ogniw)
Z agniwami krzemowymi monokrystalicznymi 6" typu % cut:
CHSM72M (DG) -BH-xxx {xxx=355-415, co 5, 144 ogniwa}
CHSM6OM (DG) -BH-xxx (xxx=305-340, co 5, 120 ogniw}
CHSM72M (DG) /F-BH-xxx (xxx=365-415, co 5,1,44 ogniwa}
al-ł§N/l6nN/ lnG} /F_RH-YYY lxyy=1o5-34o co § 17o noniw\

CHSM72M {DGT} -BH-xxx {xxx=355-405, co 5, 144 ogniwa}
CHSM6OM (DGT) -BH-xxx {xxx=295-335, co 5, 120 ogniw)
CHSM72M tD6T} /F-BH-xxx (xxx=355-405, co 5, 144 ogniwa}
CHSM6OM {DGT) /F-BH-xxx (xxx=295-335, co 5, 120 ogniw}
Ciąg dalszv na stronie 18

Niniaiczrl rartrłFilrł wrrr{lnn zonł{nia 7-._-rrlr
ńżc7vń Racttlaminam
t-ilŃj+i

Rerlań i

Certyfikacji- Produkt spełnia powyższe wymagania, Brodukcja jest
nadzorowana.
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[okrągla Bieeżęć TOV Rheinland w języku

niemieckiml

[podpis niecrytelny]

TUV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystra8e 2. 90431 Ntirnberg
Tel.: +49 z21 ao6-1371- e-mai|: cert-valiciity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 ."1,,_ ,, ., ' ,,,, .:l ,,' ,.,:--

Dipl.-tng. (Flt) Tim

Kirschng

Ja, niżej podpisana Jańłiga StolareŁ tłumacz qsrzysięsły j. ąnqielskiego, wpisnna na Li§tę Tłumaczy
Prrysięgfuch ]ńnisterstwa Sprawiedltwości pod nr TP8fia/as, niniejszym pośwtcdczam zgodność
tłumaczenia z dokumefttem oryginalą)m w jęzllku cttlgtelskiln
Liczba znakł;w: 1993
ś
Repertorium Nr : 086 5/2 02a
Data: 07.08.2a20
a
Pobrano: wg cennika
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