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CERTYFIKAT SPRZ TU
Certyfikat nr:

Data wydania:

Termin a no ci:

Klasa GCC

TC-GCC-DNVGL-SE-0124-07160-2

2.07.2021

Bezterminowo

TCI

Wydany dla:

Falowniki fotowoltaiczne SUN2000-[3-10]KTL-[M0/M1]
(PPM Typ A)
Ze spec fikacjami i ersj oprogramo ania

mienion mi

Za c niku 2.

Producent:

Klient:

HUAWEI Technologies Co., Ltd

HUAWEI Polska Sp. z o.o.

Bantlan, Longgang District,
Shenzhen 518129, ChRL

Budynek Horizon Plaza, ul. Domaniewska 39A
02-672 Warszawa, Polska

Zgodnie z:

DNVGL-SE-0124, 2016-03: Ce

fikacja g d

ci

e i ami d

c

c mi ieci

PTPiREE, 2021-04: Wa
ki i
ced
k
a ia ce fika
m d
a a ia e e gii d ieci elek e e ge c
ch
32016R0631, 2016-04: W maga ia d
PSE, 2018-12: W m gi g l eg
2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
opisem s c eg o

m

c

ce jed
a ia

ek
ikaj ce

c

ce ie

c e ia

ch (NC RfG)

R

d e ia K mi ji (UE)

Za c niku 1

Na podstawie dokumentu:
CR-GCC-DNVGL-SE-0124-07160-A072-2

Wymagania Kodeksu Sieci dla modu
energii (PGM) typu A - Polska,
certyfikacyjne, z dnia 30.06.2021

t ar ania
Sprawozdanie

Dals e informacje dot c ce ocen , t m jej akres i arunki, najduj si
Za c niku 1. Opis falo nik
fotowoltaicznych oraz przeprowadzonych bada t pu najduje si odpo iednio Za c niku 2 i Za c niku 3.

Hamburg, 2.07.2021
W imieniu DNV Renewables Certification

Hamburg, 2.07.2021
W imieniu DNV Renewables Certification

(Podpis)
Bente Vestergaard
D rektor i Lider Pionu Us ug w zakresie
cert fikacji t pu i komponent

(Podpis)
Akred tacja jednostki cert fikuj cej pr e DAkkS
godnie DIN EN IEC/ISO 17065 dla produkt .
Akred tacja jest a na
d ied inach cert fikacji
wymienionych w certyfikacie.

Li el e Ul g d
Kierownik Projektu

Akred to an jednostk cert fikuj c jest Germanischer Llo d Industrial Services GmbH, Brooktorkai 18, 20457 Hamburg.
DNV Rene ables Certification jest na
handlo
d ia alno ci cert fikac jnej pro ad onej pr e firm DNV bran energii odnawialnej.
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Warunki, kryteria oceny i zakres oceny
O ile arunki
mienione punkcie 1 s u gl dnione na po iomie projektu, falo niki foto oltaic ne, godnie
spec fikacj
Za c niku 2, spe niaj
magania
akresie niniejs ej cert fikacji, godnie punktem 3.
Odpo ied ialno
certyfikatu
1

a utr manie cert fikatu spoc

a na kliencie, kt r

osta

dals

ska an na pier s ej stronie niniejs ego

Warunki
Zmian
projekcie s stemu,
zatwierdzone przez DNV.

posa eniu lub oprogramo aniu cert fiko an ch falo nik

PV mus

osta

Usta ienia falo nika mus b ostatec nie u godnione i spra d one na po iomie projektu, ab ape ni pe n
godno
kodeksem sieci,
oparciu o
magania
a ci ego operatora s stemu (OS). Odno nie
funkcjonalno ci obj t ch akresem niniejs ej cert fikacji i cej informacji na temat ocenian ch usta ie najduje
si
punkcie
4.2
ora
punktach
5.1-5.4
sprawozdania
certyfikacyjnego
CR-GCC-DNVGL-SE-0124-07160-A072-1.
Ab ape ni godn charakter st k LFSM-O, nale u
pra id o ej moc referenc jnej do oblic enia
stat mu, u ciem esta u parametr
EN50549-PL (kt r mo e b
bran jako kod sieci
interfejsie
stero ania) lub popr e r c n regulacj parametr , co nie osta o opisane ramach niniejs ej certyfikacji i
musi osta ocenione na po iomie projektu. Wi cej informacji mo na nale
punktach 4.2 i 5.5 spra o dania
certyfikacyjnego CR-GCC-DNVGL-SE-0124-07160-A072-1.
2

Kryteria oceny i odniesienia normatywne dla niniejszego certyfikatu:

/A/

Specyfikacja serwisowa DNVGL-SE-0124: Cert fikacja godno ci

/B/

Warunki i procedur
kor stania cert fikat
procesie pr
c enia modu
t ar ania energii do sieci
elektroenergetycznych, wersja 1.2, PTPiREE, z dnia 28.04.2021 (opubl. w: PTPiREE 2021-04)

/C/

W mogi og lnego stoso ania
nikaj ce Ro por d enia Komisji (UE) 2016/631 dnia 14 k ietnia 2016 r.
ustana iaj cego kodeks sieci dot c c
mog
akresie pr
c enia jednostek t rc ch do sieci (NC
RfG), PSE S.A.,
dnia 18.12.2018, at ierd one Dec j Pre esa Ur du Regulacji Energet ki
DRE.WOSE.7128.550.2.2018.ZJ z dnia 2 stycznia 2019 r.(opubl. w: PSE 2018-12)

/D/

Ro por d enie Komisji (UE) 2016/631
dnia 14 k ietnia 2016 r. ustana iaj ce kodeks sieci dot c c
mog
akresie pr
c enia jednostek t rc ch do sieci, opubliko ane D ienniku Ur do m Unii
Europejskiej L112/1, Komisja Europejska, 27.04.2016, dokument nr 32016R0631, (opubl. w: NC RfG)

3

Zakres oceny i wyniki

kodeksem sieci, DNV GL, mar ec 2016 r.

Poni s e funkcjonalno ci osta ocenione oparciu o asad stoso ania cert fikat
spr tu dla modu
parku energii
(PPM), okre lone ro d iale 7 i 9 dokumentu PTPiREE 2021-04 /B/. Funkcje o nac one jako Nie dot c
tabeli
ro d iale 7 nie osta u gl dnione.
Parametr

NC RfG /D/

PSE 2018-12 /C/

Zakres c stotli o ci
13.1 (a)
13.1 (a)(i)
Zdolno
tr mania pr dko ci mian
13.1 (b)
13.1 (b)
c stotli o ci (RoCoF), df/dt
Zdalne zaprzestanie generacji mocy czynnej
13.6
13.6
Tr b prac modu u t ar ania energii,
13.2
13.2 (a), (b), (f)
kt r m genero ana moc c nna mniejs a si
odpo ied i na rost c stotli o ci s stemu
po
ej okre lonej arto ci (LFSM-O)
(*) Nale
nie
ci
ag na od o iednie a nki godno ci ok e lone

Typ A

Wynik oceny (*)

x
x

Zgodny
Zgodny

x
x

Zgodny
Zgodny

nkcie 1

Akred to an jednostk cert fikuj c jest Germanischer Llo d Industrial Services GmbH, Brooktorkai 18, 20457 Hamburg.
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Schematyczny opis i dane techniczne jednostek wytwarzania energii
1

Schematyczny opis jednostki wytwarzania energii

Rod ina falo nik
solarn ch Hua ei M0 i M1,
sk ad kt rej chod : SUN2000-3KTL-M0, SUN2000-3KTL-M1,
SUN2000-4KTL-M0,
SUN2000-4KTL-M1,
SUN2000-5KTL-M0,
SUN2000-5KTL-M1,
SUN2000-6KTL-M0,
SUN2000-6KTL-M1 SUN2000-8KTL-M0, SUN2000-8KTL-M1, SUN2000-10KTL-M0, SUN2000-10KTL-M1, z kon ersj
energii elektr c nej genero anej pr e modu foto oltaic ne (DC) na tr jfa o pr d mienn (AC).
Ur d enia pracuj pr
namiono m napi ciu
j cio m 400 V i namiono
R ne ariant moc
j cio ej s osi gane popr e programo e obni anie
po iomu moc
j cio ej dost pne s d a opcjonalne ariant (o nac one
dodatko e funkcje, kt re nie s
i ane interakcj jednostki sieci i nie
mo li o ci. Inne r nice
astoso an m spr cie lub firm are nie st puj .
Dane elektr c ne jednostki
2

Dane techniczne g

Zgodnie
2.1.

t ar ania energii podsumo ano
ch

dals ej c

ej moc c nnej od 3 kW do 10 kW.
arto ci namiono ch. Dla ka dego
jako M0 lub M1), gd ie M1 a iera
b d mia
p u na cert fiko ane

ci ro d ia u.

d e

dokumentacj dostarc on pr e producenta stoso ane s nast puj ce komponent .
S ec fikacje g l e

Liczba faz

SUN2000-3KTL-M0
SUN2000-3KTL-M1
3

SUN2000-4KTL-M0
SUN2000-4KTL-M1
3

SUN2000-5KTL-M0
SUN2000-5KTL-M1
3

Znamionowa moc pozorna

3,3 kVA

4,4 kVA

5,5 kVA

Znamionowa moc czynna

3,0 kW

4,0 kW

5,0 kW

Napi cie namiono e AC (mi d fa o e) 400 VAC

400 VAC

400 VAC

C

Liczba faz

50 Hz
SUN2000-6KTL-M0
SUN2000-6KTL-M1
3-faz.

50 Hz
SUN2000-8KTL-M0
SUN2000-8KTL-M1
3-faz.

50 Hz
SUN2000-10KTL-M0
SUN2000-10KTL-M1
3-faz.

Znamionowa moc pozorna

6,6 kVA

8,8 kVA

11,0 kVA

Znamionowa moc czynna

6,0 kW

Jednostka wytwarzania energii

stotli o

namiono a

Jednostka wytwarzania energii

8,0 kW

10,0 kW

Napi cie namiono e AC (mi d fa o e) 400 VAC

400 VAC

400 VAC

C

50 Hz

50 Hz

2.2.

stotli o

namiono a

50 Hz

Wej cie DC

Min. napi cie MPPT

140 V

Maks. napi cie MPPT

980 V

Maks. napi cie ej cio e DC

1100 V

Maks. pr d ej cio

11 A

2.3.

DC

2 ci gi ogni

Wersja oprogramowania

Wersja firmware
Wersja oprogramowania

2.4.
Transformator jednostki
Transformator nie jest c
ci jednostki

V100R001
V100R001.C00.SPC[x] dla [ ] 133
pod arunkiem, e aktuali acje [ ] nie b d mia
p u na acho anie
elektr c ne, kt re osta o badane dla cert fiko an ch funkcji. Ka da inna
aktuali acja b d ie
maga a at ierd enia pr e DNV, ab
ape ni
a no cert fikatu.
t ar ania energii i

i

ku

t m nie osta u

gl dnion

Akred to an jednostk cert fikuj c jest Germanischer Llo d Industrial Services GmbH, Brooktorkai 18, 20457 Hamburg.
DNV Renewables Certification jest na
handlo
d ia alno ci cert fikac jnej pro ad onej pr e firm DNV bran energii odna ialnej.
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2.6.
Ochrona sieci
Ochrona nie jest obj ta akresem cert fikacji.
2.7.
Ustawienia sterowania
Interfejs stero ania po ala na
b r r n ch esta
parametr , popr e parametr kod sieci , kt re ape niaj
dom lne usta ienia parametr . W t m celu oceniono dost pn
interfejsie esta parametr
o na ie
EN50549-PL pod k tem funkcjonalno ci obj t ch akresem niniejs ej cert fikacji.
Nale
au a
, e godno mo na osi gn r nie pr inn ch esta ach parametr
i usta ieniach stero ania,
ale mian usta ie stero ania p aj na acho anie stero ania falo nika, co mo e mie
p
na godno .
Ostatec ne usta ienia mus b u godnione na po iomie projektu poro umieniu
a ci m operatorem s stemu.
Usta ienia ochron nie s obj te akresem ocen . Ze gl du na mo li o ich ad ia ania, co mog ob mie
godno ocenian ch funkcjonalno ci, nale je podda dals ej ocenie na poziomie projektu.

Akred to an jednostk cert fikuj c jest Germanischer Llo d Industrial Services GmbH, Brooktorkai 18, 20457 Hamburg.
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Badania typu
1

Badania typu

Badania osta pr epro ad one dniach od 19.12.2019 do 24.04.2020 Laboratorium Bada c m Bureau Veritas
Shenzen,
celu cert fikacji godnie
norm EN 50549-1:2019. Ws stkie badania osta
konane
ramach
akredytacji ISO-17025, pr c m pr epro ad ono je na ur d eniu SUN2000-10KTL-M0.
W niki

kor stane do ocen s udokumento ane

spra o daniu(-ach) z pomiar

Zakres
Zakres c
Zdolno

, jak okre lono poni ej:

Odniesienie
stotli o ci
tr

4.4.2 i 4.4.3 w /1/

mania pr dko ci mian c

stotli o ci (RoCoF), df/dt

4.5.2 w /1/

Zdalne zaprzestanie generacji mocy czynnej
4.11.1 w /1/
Tr b prac modu u t ar ania energii, kt r m genero ana moc c nna
mniejs a si
odpo ied i na rost c stotli o ci s stemu po
ej
4.6.1 w /1/
okre lonej arto ci (LFSM-O)

Sprawozdanie(-a)
/1/

mia

Numer dokumentu

Te

PVNL191219N027

Wymagania dla instalacji t rc ch t pu
A i B zgodnie z EN 50549-1:2019

W niki bada osta ocenione pod k tem
maga dokument
PSE 2018-12 /C/ i NC RfG /D/. Dals e s c eg
opisane w odpowiednim sprawozdaniu certyfikacyjnym CR-GCC-DNVGL-SE-0124-07160-A072-2.

s

Niniejs m po iadc am godno po
s ego t umac enia kopi dokumentu j
ku
angielskim.
Jan Pr em s a Kubik, t umac pr si g j
ka angielskiego, pisan na list t umac
pr si g ch, pro ad on pr e ministra spra iedli o ci, pod numerem TP/5/16.
Numer w repertorium: 1356/2021
Bielsko-Bia a, 16.07.2021 r.

Jan
Przemys aw
Kubik

Elektronicznie
podpisany przez Jan
Przemys aw Kubik
Data: 2021.07.16
07:18:36 +02'00'
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