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[na każdejstronie na lewym marginesie znaiduje się napis ,,A4 / 07.17" oraz pionowy pasek z napisem ,,TOV

suD" i napisem ,,cERTYFlKAT" W wielu językach]

[kod 2D]

LEx l Y F|KA l
Nr 22 072092 0295 Rew. 21

Posiadacz certyfikatu:

logo TOV saD Product serviCe]

znak certyfikacyinyi

produkt:

shanghai JA solar Technology Co., Lid.
No. 118. Lane 3111,

West HUancheng Road
Fen8xian District
201401 Shan8hai
CHlŃSKA REPUBLlKA LUDOWA

[logo TUV SOD Product Service z ncp[sc'mi: Zbadano bezpieczeństwo}

Produkcja je,t monitorowono, lEC 61,730; Fotowoltoika; lEc 61215]

Naziemne modUly fotoWoltaiczne z krzemu krystalicznego

Moduł fotowoltaiczny z krzemu monokrystaiicznegó

Produkt ten został przebadany dobrowolnie ispełnia podstaWoWe Wyma8ania. Znak certyfikacyjny pokazany

powyżej może być umieszczany na produkcie, Nie jest dozwolone jakiekolwiek zmienianie znaku

certyfikacy.inego, Ponadto, posiadacz certyfikatu nie może przenosić certyfikatu na strony trzecie. Zob. teŻ

uWagi na odWrocie.

Raport z badań nr:

Data Ważności:

Data, 23 kwietnia 2020 r. (Zhulin Zhang)
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CERTYFIKAT
Nr Z2 072092 0295 Rew.21

Model{e):

strona 2 .,3
TUv sOD Producł service GmbH . Jednostk!

[loqoTav saD Product ser,rice]

Mak§Ymalne napięcie systemu - 1500 V Dc,
ModuĘ o klasie c ochrony przeciwpożarowej1
]AM6lK) 72 xxx/PR/1500V, xxx = 345 to 370, Bdlie numerY zwiększają 5ię o 5;

JAM6(K]-60-xxx/PR/1500V, xxx = 285 to 310 cdzie numery zwiększa]ą się o 5;

JAM6(K)-72-xxxlaBB/1500V, xxx = 320 to 345 8dzie nUmery zwiększają 5ię o 5;

JAM6(K)-60-xxx/488/1500V }xx = 265 to 285 gdzie numery zwiększają 5ię o 5;

Maksymalne napięcie systemu - 1500 V Dc,
Moduły o klasie A lub c ochrony przeciwpożarowejI
.]AM72DOO-XXX/BP, xxx = 330 to 3B5 gdzie numery ZWiększają 5ię o 5;

]AM6OD0O-xxx/BP, xxx = 275 to 320 gdzie numery zWiększają 5ię o 5;

.jAM6OD0O-xxx/PR, xxx . 285 to 320 8dzie numery żWięk52ają §ię o 5;

]AM72DoO-xxx/PR, xxx = 340 to 385 gdzie num€ry żWiększają się o 5;

]AM6OD0O-xxx/MB, xxx = 310 to 315 gdzie nume,} zwiększają 5ię o 5;

]AM72D00 xxx/MB, xxx = 370 to 380 gdzie nUmery zwiększają się o 5;

]AM72D09,xxx/BP, xxx = 360 to 400 gdlie numery zwięk57ają 5ię o 5;

]AM6OD09-xxx/BP, xxx = 300 to 34o gdzie numery zwięksżają się o 5;

JAM72D1o-xxx/MB, xxx = 385 to 415 gdż]e numery żWiqkszają s]ę o 5;

]AM60D1o-xxx/MB, xxx - 320 to 345 gdż]e nUm€ry zW]ększa]ą sję o 5;

JAM72D10 xxx/BP, xxx = 385 to 405 gdzie nUmery zWięksżają 5ię o 5;

]AM6ODlO,Xxx/BP, xxx = 320 to 335 gdzie nUm€ly zwiękslają s]ę o 5;

JAM66D1o-xxx/MB, xxx = 360 to 380 gdzie numery zwiększają się o 5j

]AM78Dlo,xxx/MB, xxx = 440 to 450 cdzie nUmery zwiększają się o 5;

JAM72D20 xxx/MB, xxx = 430 to 450 gdzie numery żWiększają się o 5;

]AM6OD2O-xxx/MB, xxx = 355 to 375 gdzie num€ry zwiększają się o 5;

.]AM72D1o-xxxĄB, xxx = 400 to 420 gdzie numery zwiększają się o 5;

]AM6OD10 xxx^B, xxx = 335 to 350 gdzie nL]mery zwiększają się o 5;

Maksymalne napięcie syśtemu - 1000 V Dc,
Modułv o klasie c ochrony przeCiwpożarowei:
]AM6(K)-72-xxxlPR, xxx = 345 to 370 cdzie numely zwjeks/ają s]ę o 5j

.lAM6(K)-60-}xxlPR, xxx = 285 to 310 gdzie numery zwięksżają sję o 5;

JAM6(K)-7z-xxx/4BB, xxx = 320 to 345 gdzie numery lWięksżają siq o 5j

JAM6lK} 60 xxx/4BB, xxx = 265 to 285 gdzie nUmery zWiększają 5ię o 5;

Maksymalne napięcie syst€mu - 1000 V Dc lub 1500V Dc,
Moduły o klasie c ochrony przeciwpożarowej:
lAM72501-xxx/sc, xxx = 320 to 365 gdżie numery zwiqkszają się o 5;
jAM60501 ,xxxlsc, xxx = 265 to 305 gdżie numery zwiększają się o 5;

JAM72S0l-xxx/PR, xxx = 345 to 390 gdzie numery zwiększają §ię o 5;

]AM6Os0l-xxx/PR, xxx = 285 to 325 gdzie nUmery żWiększają się o 5;

]AM7250l-xxx/MR, xxx = 365 to 385 gdzie numery zwięksżają się o 5,

]AM6Os01 -xxxlMR, xxx = 305 to 320gdzie numery zwiększal'ą się o 5;

]AM72s03 xxx/PR, xxx = 360 to 395 gdlie nUmery zwiększają się o 5;

JAM6os03-xxx/PR, xxx = 300to 330 8dzie numery zwiększają się o 5;

]AM72s09-xxx/PR, xxx = 370 to 405 gdzie numery zwiększają się o 5;

]AM60509-xxx/PR, xxx = 310 to 335 Bdzie numery zwiększają 5iq o 5;

lAM72Slo-xxx/PR, xxx = 380 to 410 8dzie nUmery zwiększają 5ię o 5;

]AM60510 xxx/PR, xxx = 315 to 345 gdzie nUmery żWiękslają się o 5;

]AM72S1o xxx/MR, xxx = 390 to 420gdzie nUmery żWięksżają sie o 5,

JAM6os1o-xxx/MR, xxx = 325 to 345 Et]Zie nuntery zwiększają 5ię o 5;

]AM78s1o-xxx/MR. xxx = 435 to 455 gdżie nUmery zwiększają 5ię o 5;

JAM6651O-xxx/MR, xxx = 345 to 380gdzie num€ry zwiększają się o 5;

JAM72s09 xxx/BP, xxx = 375 to 385 gdzie nUmery żwiększają się o 5;

JAM6OS09-xxX/BP, xxx = 315 to 320 gdz]e numery zw]ększają s]ę o 5;

.]AM72slO,xxx/BP, xxx = 385 to 400 gdzie num€ry zwiększają się o 5;

.lAM6Os10 xxx/BP, xxx = 320 to 330 gdzie numery zwiększają się o 5,

JAM72so2-Xxx/PR, xxx = 345 to 390 gdzie nUmery żwiększają 5ię o 5;

lAM6OSo2-xxx/PR, xxx = 285 to 325 8dzie numery żWięksżają się o 5;

]AM72502-xxx/sc, xxx = 320 to 365 gdzie numery żWięk5zają się o 5;

.lAM6Os02 xxx/Sc, xxx = 265 to 305 gdzie numery zwiększają się o 5;

Inieczytelny podpis odlęczny]
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cERTYFlKAT
Nr Llul Lv9lv295 KeW, ZI

zbadano zgodnie zi

zakład(y) produkcyjny(-e):

flogoTOv sOD Product

]AM72s02_xxx/MR, xxx = 365 to 385 gdżie numery zwiększają się o 5)

]A,M6Os02-XxxlMR, xxx. 305 to 320 gd.ie numerY zwiększają się o 5;

.]AM72so8-xxi/PR, xxx = 360 to 395 gdz;e nUmery zwiekszają 5;ę o 5j

,tAM60508 xxxlPR, xxx = 300 to 330 8dzie nUmely zwiększają sie o 5;

iAill//l L. xil/ rlż 
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i 5UJ lU Jó) ślZlP llu,llcly.wlęĄJ.J]q slq 0 )

]AM60512 xxx/PR, xxx = 305 to 330 gdzie numery Zwiększa]ą się o 5j

JAM72517 xxx/PR, xxx = 380 to 390 gdżie numery zwięksżaią 5ię o 5j

]AM6Os17-xxx/PR, xxx = 315 to 325 gdzie numery zwiĘkszają sie o 5;

JAM72517,xXx/MR, xxx = 390 to 395 8dzie numery ZWięk5Zają 5]ę o !;
]AM60517-xxx/MR, xxx = 315 to 335 gdżie numery żWięksżają s]ę o 5;

JAM725lo-xxx/MB, xxx = 395 to 415 gdzie nUmery zwiększają się o 5;

JAM6Os10 xxx/MB, xxx = 330 to 345 8dzie numery zwięksża]'ą 5ię o 5;

]AM72s20-xxx/MR, xxx = 430 to 45oBdzi€ nUmerY zwiększają siĘ o 5;

JAM60520 xxx/MR, xxx = 355 to 375 gdzie numery zwiększają się o 5;
jAM78s10 xxx/MRJ, xxx = 435 to 455 8dzie numery zwiększają się o 5i
J(xx ożnacza znamionową moc wyjściową w standardowych war nkach testowych

Konstrukcja:

ŁabolatoriUm badaiące:

Z obramowaniem lub bez obramowania, ze skrzynką
przylączową. kablem i tącznikami,

Yan8zhou opto-Electrical Products Testin8 lnstitute
(!n§tytut Badania ProduktóW optoel€ktronicznYch w
Yangzhou)
No. 10 West Kaifa Road, Yan8żho!
225009Ji3ngsu, chińśk3 Republik3 Ludowa

1500 V Dc hrb 10oo V Dc
Klasa c lub Klasa A Wedtug UL790.

Klasa bezpiecźeństwa:

Maksymalne napiecie svstemui
Klasa ochrony przeciwpoźaaowej:

lEc 61215-1lwyd. 1)

EN 61215-1:2016
IEc 61215-1-1(Wyd. 1)

EN 61ź15-1-1:20t6
lEc 61215-2 |Wyd, 1)

EN 61215-2:2017
lEc 61730-1(wyd. 2)

EN 61730-1:2o18
lEc 61730,2 (WVd,2)

EN 61730-2:2018

012056, o7209z, 07939 5, 090968, 095903, 097323, 101572, 001783, 089 66l , 102621 ,

102852, 104156, 104151, 078666, 09007 5, 076053, 078439, 104704, 1057ż7, 105613,
082738, 107160, 104585, 105674, 084671, 096716, 103323

Jnieczytelny podp is odręczny]

[logo Tuv 6l

stloBa 3 -ć J
TUV sUD Product service GmbH . Jednostka ceńyfikacyjna . RidJerstraBe 65 . 80339 Monachium . Niemcy

,ILl, niżcj podpisanct ,Iadwiga Stolarck, tlunacz przysięgły j. angielskiego, wpisund na Lisl9
Tlumaczy Przysięglych Mini.rter.rfu,a Spruwiadliurl,ści pod nr 7'?/3330/05, niniejsz.vm
pośviadczaltt zgodność tlunnczenia z dokunlantenl ot7gilluhym w języku mgielskinl.
Liczba znaków: ó433
ląeperlQrium Nr: 05] 2/2020
Dala: 1 1.05,2a20
]'obrano: u,g cenniktl
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