
Descrierea echipamentului electric

Func�ie: Modulele fotovoltaice sunt proiectate exclusiv pentru producerea de energie solară. 
Orice altă utilizare este considerată necorespunzătoare. Instala�ia electrică �i mecanică trebuie 
să fie realizată exclusiv de un specialist calificat �i autorizat.

Documenta�ia tehnică �i conformitatea deplină cu standardele enumerate mai jos dovedesc 
conformitatea conductei pro-conductă cu cerin�ele directivei CE men�ionate anterior:

DIN EN 61215 (VDE0126-31); EN 61215:2005-05; 1EC61215 (ed.2)
DIN EN 61730 (VDE0126 Teil 30-1):2007-10; EN 61730-1:2007-5
DIN EN 61730-1/A1 (VDE0126-30-1/A1):2012-09; EN 61730-1:2007/A1:2012 
DIN EN 61730-1/A2 (VDE0126-30-1/A2):2014-01; EN 61730-1:2007/A2:2013
DIN EN 61730-2 (VDE0126-30-2):2012-09; EN 61730-2:2007 + A1:2012
IEC 61215(ed.2) IEC 61730-1(ed.1)
IEC 61730-1(ed.1);am2
IEC 61730-2(ed.1)
IEC 61730-2(ed.1);am1

Toate produsele următoare primesc marcajul C E.

Denumirea produsului:

Premium L poly           Premium L poly black

Premium L mono         Premium L mono black

Seria P

Seria M

Declarația de Conformitate CE

Descrierea echipamentului electric

Funcție: Modulele fotovoltaice sunt proiectate exclusiv pentru producerea de energie solară. Orice altă utilizare este 
considerată necorespunzătoare. Instalația electrică și mecanică trebuie să fie realizată exclusiv de un specialist 
calificat și autorizat.

Documentația tehnică și conformitatea deplină cu standardele enumerate mai jos dovedesc conformitatea produsului 
cu cerințele directivei CE menționate anterior:

În conformitate cu Directiva 2014/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26/02/2014 privind 
armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice 
destinate utilizării în cadrul anumitor limite de tensiune.

Prin prezenta, SF Solar Fabrik GmbH & Co. KG declară că produsele enumerate sunt concepute și construite astfel 
încât să respecte cerințele de siguranță și sănătate prevăzute de Directiva europeană 2014/35/UE. În cazul în care o 
cerere de modificare a unui certificat de angajament de export nu este acceptată de către SF Solar Fabrik GmbH & 
Co. KG, aceasta trebuie să fie considerată ca fiind neacceptată de către SF Solar Fabrik GmbH & Co. KG.

Producător/Reprezentant Autorizat:

SF Solar Fabrik GmbH & Co. KG
IM Gewerbegebiet 12
63831 Wiesen
Telefon : +49 (0) 6096 9 700 790
Fax:        +49 (0) 6096 9 700 728


