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Deklaracja zgodności składana przez dostawcę 

zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17050-1 

 

1. Nr deklaracji/declaration number: Nr deklaracji 1/04/2021. 

2. Dane wystawcy: /manufacturer’s data:  

Pełna nazwa wystawcy/ full name of issuer of the document: VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP. 

Oddział/biuro// Department/ office: VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP. 

Adres wystawcy/ issuer’s address: No.406, Xinhu 1st Rd., Neihu Dist., Taipei, Taiwan, R.O.C. 

3. Przedmiot deklaracji: subject of the declaration 

Producent manufacturer : VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY (SHENZHEN) CORP.,  falownik 

hybrydowy sieciowo-wyspowy, 

Infinisolar 10K -PAR-B, firmware 00G, konfiguracja Polska, kod kraju 03 

(Producent, Typ, Model, Seria oprogramowania, konfiguracja) 

4. Przedmiot deklaracji opisany wyżej jest zgodny z wymaganiami następujących dokumentów, 

określonymi dla instalacji PGM do typu B włącznie z nim: 

a. Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci 

dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (Dz.U. UE L 112/1 

z 27.4.2016) ,  

b. Wymogi Ogólnego Stosowania wynikające z rozporządzenia komisji UE 2016/631 z dnia 14 

kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia 

jednostek wytwórczych do sieci - zatwierdzone Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  

DRE.WOSE.7128.550.2.2018.ZJ z dnia 2 stycznia 2019 r. 

z zastrzeżeniem punktu 5. 

5. Informacje dodatkowe: ( additional information)  

a. Wykluczenia / exclusions 

Lista wymagań, których ww. przedmiot deklaracji nie spełnia (za spełnienie tych wymagań 

odpowiada inny komponent instalacji PGM): 

The list of requirements which the above-mentioned the subject of the declaration does not meet (another component of the 

installation is responsible for meeting these requirements 

L.p./no Artykuł 
/article 

Wymóg/ requirement Uwagi/comments 
 

 
 

  Brak/no   

 
 

   

 
 

   

    

https://www.pse.pl/documents/20182/31216853/20190102_decyzja_wymogi_RfG.pdf/1edc511f-14f3-4280-aaba-f6d9cf36c8f6?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
https://www.pse.pl/documents/20182/31216853/20190102_decyzja_wymogi_RfG.pdf/1edc511f-14f3-4280-aaba-f6d9cf36c8f6?safeargs=646f776e6c6f61643d74727565
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b. bank nastaw 

Przyjęty dla Polski bank nastaw dla poszczególnych parametrów jest zgodny z wymaganiami 

dokumentów wskazanych w punkcie 4., o ile wartość danego parametru została w nich 

określona. 

The bank of settings for individual parameters adopted for Poland complies with the requirements of the documents indicated 

in point 4, provided that the value of a given parameter has been specified in them. 

 
6. Podpisano w imieniu i z upoważnienia:  

 Signed for and on behalf of: 

 Voltronic Power Technology Corp. 

Miejsce wystawienia, data: Shenzhen, China.  date: …………………… 
/Place and date of issue/ 

 

Imię i nazwisko, funkcja: ………………………………………………..…... , …………………………………………. 

Name and surname, function: 

 

Podpis/signature: ………………………………….. 

 

 

1/04/2021

Kevin, product manager


