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ENYSUN
Przyłączenie instalacji prądotwórczych do sieci

W przypadku równoległej pracy instalacji prądotwórczych 
(np. elektrowni fotowoltaicznej, wiatrowej, wodnej, 
elektrociepłowni) w publicznej sieci elektroenergetycznej 
obowiązują różne wytyczne, w zależności od poziomu napięcia. 
Istotne jest, gdzie znajduje się punkt przyłączenia do operatora 
sieci:

Punkt przyłączenia w sieci niskiego napięcia

Zastosowanie mają w takim przypadku wytyczne  
VDE-AR-N 4105 „Instalacje prądotwórcze w sieci niskiego napięcia 
- Techniczne wymagania minimalne do podłączenia i równoległej 
pracy instalacji prądotwórczych w sieci niskiego napięcia”

Które wytyczne dotyczą podłączania instalacji 
prądotwórczych do sieci?

Falownik

Zestaw przyłączeniowy 
falowników

Podłączenie do sieci z 
modułem pomiarowym

Moduły 
fotowoltaiczne

Skrzynka 
przyłączeniowa 
łańcuchów PV

Punkt przyłączenia w sieci średniego napięcia
Zastosowanie ma w takim przypadku dyrektywa BDEW „Instalacje 
prądotwórcze w sieci średniego napięcia -Dyrektywy do podłączenia 
i równoległej pracy instalacji prądotwórczych w sieci średniego 
napięcia”

Podłączenie do sieci przebiega w tym przypadku wg specyficznych 
wymogów, które  nie są identyczne jak te zdefiniowane w  
VDE-AR-N 4105.

Indywidualne rozwiązania rozdzielnic firmy Hensel służących do 
przyłączania instalacji prądotwórczych do sieci średniego napięcia.

Indywidulane 
rozwiązania?

Skontaktuj się 
z nami!

Lista kontrolna na końcu katalogu!

PV
3~

G

G

Punkt przyłączenia do  
sieci średniego napięcia

Punkt przyłączenia do  
sieci niskiego napięcia

Instalacja prądotwórcza

Instalacja prądotwórcza

DC

AC

SPD

SPD

Sieć AC 230/400 V

Miejscowość

Transformator miejski
(np. 630 kVA)

Transformator klienta

Odbiory własne klienta
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Nowe wymagania VDE-AR-N 41051) zastępują dotychczasową dyrektywę VDEW2)!
Dynamiczny wzrost produkcji energii w instalacjach prądotwórczych podłączanych bezpośrednio do sieci niskiego napięcia wymaga 
zastosowania nowych rozwiązań w miejscu przyłączania tych instalacji do sieci. 

Celem jest zagwarantowanie bezpiecznej i niezawodnej pracy sieci (stabilności sieci). W przypadku instalacji prądotwórczych mowa jest 
między innymi o instalacjach fotowoltaicznych, jako tych, które wymagają zastosowania nowych rozwiązań.

W przypadku instalacji PV, które połączone są z siecią publiczną po stronie niskiego napięcia, wiążące stają się z dniem 1. stycznia 2012 
wymagania VDE-AR-N 4105. Zastępują one dotychczas obowiązującą dyrektywę VDEW2).

1)  VDE-AR-N 4105:2011-08:  
„Instalacje prądotwórcze w sieci niskiego napięcia - Minimalne wymagania techniczne do podłączenia i równoległej pracy instalacji 
prądotwórczych w sieci niskiego napięcia”

2) Dyrektywa VDEW „Instalacje prądotwórcze w sieci niskiego napięcia” (wyd. 2001/2006)

Treść nowych wymagań VDE-AR-N 4105:
Nowe zalecenia VDE definiują minimalne wymagania techniczne do podłączania i równoległej pracy instalacji prądotwórczych w sieci 
niskiego napięcia. Zarówno dla operatora sieci, jak i dla inwestora służą one jako dokumentacja wyjściowa przy planowaniu i pomoc przy 
podejmowaniu decyzji oraz zawierają informacje z zakresu następujących zagadnień:

1  Zakresy stosowania
2 Przywołania normatywne
3  Pojęcia i skróty
4   Ogólne informacje ramowe
5 Podłączanie do sieci 
6  Warianty instalacji prądotwórczych / Zabezpieczeń Sieci i Instalacji (ZSiI)
6.1 Wymagania ogólne
6.2  Centralne Zabezpieczenie Sieci i Instalacji (ZSiI)
6.3 Zintegrowane Zabezpieczenie Sieci i Instalacji (ZSiI)

6.4 Wyłącznik sprzęgłowy
6.4.1 Informacje ogólne
6.4.2 Centralny wyłącznik sprzęgłowy
6.4.3 Zintegrowany wyłącznik sprzęgłowy
6.5  Urządzenia zabezpieczające dla 

wyłącznika sprzęgłowego
6.5.1 Informacje ogólne
6.5.2 Funkcje ochronne
6.5.3 Rozpoznawanie sieci wyspowych

7 Pomiar energii
8 Eksploatacja instalacji
9  Świadectwo właściwości elektrycznych

Połączenie wymaganego centralnego wyłącznika sprzęgłowego (6.4.2) i urządzeń zabezpieczających dla wyłącznika sprzęgłowego (6.5) 
tworzy moduł przyłączeniowy umożliwiający podłączenie instalacji prądotwórczej do sieci (zarządzanej przez operatora sieci) po stronie 
niskiego napięcia.

Z

AC

DC

ENYSUN
Przyłączanie instalacji prądotwórczych do sieci niskiego napięcia DC

AC

ZSiL
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Moduł przyłączeniowy dla instalacji o mocy
od 30 kVA do 100 kVA:

Moduł przyłączeniowy dla instalacji o mocy
powyżej 100 kVA:

w układzie sieciowym TN-C w układzie sieciowym TN-S / TT w układzie sieciowym TN-C w układzie sieciowym TN-S / TT

W jaki sposób realizowana jest ochrona sieci i instalacji w instalacjach fotowoltaiczych o 
mocy większej niż 30 KVA wg nowych przepisów VDE-AR-N 4105?
Instalacje prądotwórcze > 30 kVA muszą być podłączone do sieci niskiego napięcia lub do innej instalacji klienta poprzez centralny wyłącz-
nik sprzęgłowy. Wyłącznik sprzęgłowy składa się z dwóch połączonych szeregowo aparatów łączeniowych i pracuje dzięki temu 
w sposób nadmiarowy. Dopuszcza się styczniki w roli aparatów łaczeniowych wyłącznie do mocy 100 kVA.

ENYSUN
Przyłączanie instalacji prądotwórczej do sieci niskiego napięcia

AC

DC

Z

L1, L2, L3, N, PE

4

4

AC

DC

Z

L1, L2, L3, PEN

3

3

Z

AC

DC

L1, L2, L3, PEN

3

3

M

M

Z

AC

DC

L1, L2, L3, N, PE

4

4

M

M

Przykład rozwiązania:
Aparat łączący : stycznik (dopuszczalny tylko do mocy 100 kVA)
Aparat łączący : stycznik (dopuszczalny tylko do mocy 100 kVA)
Dodatkowy aparat łączący : rozłącznik bezpiecznikowy mocy NH

Przykład rozwiązania:
Aparat łączący : napędzany silnikiem wyłącznik mocy
Aparat łączący : napędzany silnikiem wyłącznik mocy

Podczas podłączania instalacji 
prądotwórczej należy uwzględnić 
następujące wymagania:

Wymagania względem wyłącznika sprzęgłowego lub wymagania względem 

dodatkowego łącznika:Aparat łączeniowy : Aparat łączeniowy :

Ilość łączonych biegunów 3/4 X X

Zdolność do manewrów pod 
obciążeniem

X X

Wytrzymałość zwarciowa* X X

Separacja galwaniczna (bez półprzewodników) X X

Wyzwolenie przy zaniku napięcia pomocniczego X X

Wskaźnik zadziałania Zabezpieczenia 
sieci i Instalacji (ZSiI) X

Funkcja separacji** X X

Zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe** X X

Ochrona przed porażeniem prądem** X X

Centralny wyłącznik sprzęgłowy

*   Wytrzymałość zwarciowa właściwa dla maksymalnego możliwego prądu zwarciowego z sieci energetycznej  
(np. transformator 630 kVA: IK = 23 kA ≤ ICP modułu przyłączeniowego do sieci) 

**  zgodnie z PN-HD 60364

   

 

 

DC

AC

ZSiI ZSiI ZSiI ZSiI

zabezpieczenie
styczników

zabezpieczenie
styczników
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Zabezpieczenie do wyłącznika sprzęgłowego (ZSiI)
Gdy mowa o zabezpieczeniu sieci i instalacji (ZSiI), chodzi o urządzenie 
zabezpieczające ze świadectwem typu dla wyłącznika sprzęgłowego, dla którego 
wymagane jest świadectwo zgodności z wymogami VDE-AR-N 4105 załącznik G.3.

Zabezpieczenie sieci i instalacji (ZSiI) ma za zadanie odłączyć instalację prądotwórczą od sieci z chwilą wystąpienia niedopuszczalnych 
wartości napięcia i częstotliwości. 
Ma to zapobiec wyspowej pracy sieci (6.5.3 Rozpoznawanie sieci wyspowej) oraz zasilaniu sieci o błędnych parametrach.  
Pod pojęciem wyspowej pracy sieci rozumie się zasilanie całej sieci przez instalację prądotwórczą w przypadku awarii publicznej sieci 
energetycznej.

Należy tak dobrać parametry Zabezpieczenia Sieci i Instalacji (ZSiI), aby łączny czas wyłączania zabezpieczenia ZSiI i wyłacznika 
sprzęgłowego nie przekraczał 200 ms. Dla wyłącznika sprzęgłowego przewidziano czas wyłączenia równy 100 ms.

W zależności od maks. mocy pozornej instalacji prądotwórczej Smax dla Zabezpieczenia Sieci i Instalacji (ZSiI) wynikają następujące warunki:
Smax ≤ 30 kVA: centralne zabezpieczenie (ZSiI) lub niecentralne zabezpieczenie (ZSiI) lub zintegrowane zabezpieczenie (ZSiI).
Smax > 30 kVA: centralne zabezpieczenie (ZSiI).

Centralne Zabezpieczenie Sieci i Instalacji (ZSiI)
Dla tego zabezpieczenia konieczne jest założenie plomby lub zastosowanie zabezpieczenia hasłem, a także musi być ono wyposażone w 
przycisk kontrolny, którego użycie spowoduje rozłączenie styków wyłącznika sprzęgłowego.
Zanik napięcia pomocniczego musi prowadzić do niezwłocznego wyzwolenia wyłącznika sprzęgłowego.
Zabezpieczenie Sieci i Instalacji (ZSiI) musi być urządzeniem dwukanałowym, które przy uszkodzeniu jednego z kanałów spowoduje 
skuteczne zadziałanie wyłącznika sprzęgłowego składającego się z dwóch połączonych szeregowo aparatów łączeniowych.

Funkcja ochronna Wartości nastaw 
zabezpieczenia (ZSiI)

Zabezpieczenie przed spadkiem napięcia U< 0,8 Un < 100 ms

Zabezpieczenie przed wzrostem napięcia U> 1,1 Un < 100 ms

Zabezpieczenie przed wzrostem napięcia U>> 1,15 Un < 100 ms

Zabezpieczenie przed spadkiem częstotliwości f< 47,5 Hz < 100 ms

Zabezpieczenie przed wzrostem częstotliwości f> 51,5 Hz < 100 ms

Wartości nastaw Zabezpieczenia Sieci i Instalacji (ZSiI):

ENYSUN
Przyłączanie instalacji prądotwórczych do sieci niskiego napięcia DC

AC
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G

PV
3~

G

Instalacja prądotwórcza

Napięcie sieci 
≤ AC 400 V?

Indywidulane 
rozwiązania?

Skontaktuj się 
z nami!

Tak
Moc pozorna 
≤ 220 kVA?

Tak

Nie

Punkt przyłączenia do 
sieci niskiego napięcia

Zabezpieczenie sieci i instalacji wg VDE-AR-N 4105

W 6 krokach do modułu przyłączeniowego

Zgodnie z VDE-AR-N 4105 instalacje 
prądotwórcze o mocy powyżej 30 kVA 
muszą być podłączane do sieci niskiego 
napięcia poprzez centralny wyłącznik 
sprzęgłowy,  składający się z dwóch 
aparatów łączeniowych połączonych 

szeregowo. Ponadto konieczne jest 
zastosowanie zabezpieczenia sieci i 
instalacji (ZSiI). 
Gdy mowa o Zabezpieczeniu Sieci i 
Instalacji (ZSiI), to chodzi o urządzenie  
współpracujące z wyłącznikiem 

sprzęgłowym, ze świadectwem typu dla 
wyłącznika sprzęgłowego, dla którego 
wymagane jest świadectwo zgodności 
z wymogami VDE-AR-N 4105 załącznik 
G.3.

Tak

Arkusz danych instalacji wytwórczej

Betreiber (Vertragspartner)

 Anlagenanschrift  mit gültigem Lageplan

Name:

  Straße: 

Straße:

  PLZ/Ort:

PLZ/Ort:

  Errichter der Anlage

Telefon:

  Name:

Telefax:

  Anschrift:

  Tel/FAX:

Anlage
Hersteller:

Anzahl baugleicher

Typ:

Einzelanlagen:

Genutzte Wind

Deponiegas

Kraft-Wärme-Kopplung

Energie
 Regelung: "Stall"

Klärgas

 mit Gas

              
     "Pitch"

Rest-/Abfallstoffe
 mit Öl

Sonne

Sonstiges

 mit 

Wasser

Einspeisung Asynchrongenerator
Photovoltaikgenerator mit Wechselrichter

in das Netz Synchrongenerator
 und dreiphasiger Einspeisung

Wechselrichtertyp:

durch
Wechselrichter

 und einphasiger Einspeisung

Betriebs- Inselbetrieb vorgesehen

ja 

nein

weise/
Rücklieferung vorgesehen

ja 

nein

Einsatzart Einspeisung der Gesamtenergie in das EVU-Netz
ja 

nein

ENS Typ:

D t
Wi kl i t

P

kW
N b i Wi dk ft l

Datenblatt für eine Eigenerzeugungsanlage

für den Parallelbetrieb mit dem Netz des Elektrizitätsversorgungsunternehmens (EVU)

(Diese Seite wird vom Betreiber oder vom Errichter ausgefüllt)

Daten
Wirkleistung

P

kW
Nur bei Windkraftanlagen:

der
Scheinleistung S

kVA
 Spitzenleistung Smax

kVA

Einzel-
Nennspannung Un

V
  gemittelt über ein Dauer von

1
s

anlage
Strom

I

A
Anlagenflickerbeiwert c

Trafoleistung

kVA
Die Spitzenleistung Smax ist die relevante Größe 

für die vertraglich vereinbarte Einspeiseleistung.

Motorischer Anlauf des Generators vorgesehen
ja  

nein

  falls ja: Anzugsstrom Ia

A

Nur bei Wechselrichter:

  Steuerung

netzgeführt  

selbstgeführt

  inselbetriebsfähig

ja  

nein

  Pulszahl
6-pulsig 12- pulsig

24-pulsig  

pulsweit.mod.

  Oberschwingungsströme gemäß
DIN VDE 0838 Teil 2  

beigefügter Anlage

Beitrag der Eigenerzeugungsanlage zum Kurzschlußstrom

kA

Kurzschlußfestigkeit der Gesamtanlage

kA

Kompensationsanlage
nicht vorhanden  vorhanden 

mit  
kVAr

  zugeordnet der
Einzelanlage  

Gesamtanlage

  geregelt

ja  

nein

  verdrosselt

ja  
mit  %

nein

  mit TF-Sperre

ja  
für  

Hz

nein

  zu Saugkreisen ausgebaut
ja  

für n=  

nein

Mit der Unterzeichnung des Datenblatts erklärt der Anlagen-Betreiber, daß die Bedingungen der VDEW-Richtlinie

für den Parallelbetrieb mit dem
Niederspannungsnetz/ Mittelspannungsnetz erfüllt sind.

Ort, Datum:

Unterschrift des Betreibers:

Lister- und Lennekraftwerke GmbH, In der Wüste 8, 57462 Olpe

Datenblatt Eigenerzeugungsanlage_NEU.xls

Arkusz danych instalacji prądotwórczej

Do pracy równoległej z siecią zakładu energetycznego (EVU)

(Tę stronę wypełnia operator lub inwestor)

Nie

Instalacja prądotwórcza

Tu obowiązuje dyrektywa BDEW 
dla instalacji prądotwórczych 
w sieci średniego napięcia. 
Wymagania VDE-AR-N 4105 tutaj 
nie obowiązują.

Punkt przyłączenia 
do sieci średniego 
napięcia

ENYSUN
Przyłączanie instalacji prądotwórczej do sieci niskiego napięcia DC

AC

Układ 
sieci?

Krok 1:
Gdzie znajduje się punkt 
przyłączenia do sieci?
(operator instalacji)

Krok 4:
Układ sieci w sieci niskiego 
napięcia?
(operator sieci)

Krok 3: 
Zamówiona moc pozorna 
instalacji prądotwórczej?
(operator instalacji)

Krok 2:
Jakie napięcie sieciowe panuje 
w sieci lokalnej?
(operator sieci)

Zab. 
różnicowoprądowe 

wymagane?

TT-/  TN-S

Miejscowość

Transformator klienta

Odbiory własne klienta
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Betreiber (Vertragspartner)

 Anlagenanschrift  mit gültigem Lageplan

Name:

  Straße: 

Straße:

  PLZ/Ort:

PLZ/Ort:

  Errichter der Anlage

Telefon:

  Name:

Telefax:

  Anschrift:

  Tel/FAX:

Anlage
Hersteller:

Anzahl baugleicher

Typ:

Einzelanlagen:

Genutzte Wind

Deponiegas

Kraft-Wärme-Kopplung

Energie
 Regelung: "Stall"

Klärgas

 mit Gas

              
     "Pitch"

Rest-/Abfallstoffe
 mit Öl

Sonne

Sonstiges

 mit 

Wasser

Einspeisung Asynchrongenerator
Photovoltaikgenerator mit Wechselrichter

in das Netz Synchrongenerator
 und dreiphasiger Einspeisung

Wechselrichtertyp:

durch
Wechselrichter

 und einphasiger Einspeisung

Betriebs- Inselbetrieb vorgesehen

ja 

nein

weise/
Rücklieferung vorgesehen

ja 

nein

Einsatzart Einspeisung der Gesamtenergie in das EVU-Netz
ja 

nein

ENS Typ:

D t
Wi kl i t

P

kW
N b i Wi dk ft l

Datenblatt für eine Eigenerzeugungsanlage

für den Parallelbetrieb mit dem Netz des Elektrizitätsversorgungsunternehmens (EVU)

(Diese Seite wird vom Betreiber oder vom Errichter ausgefüllt)

Daten
Wirkleistung

P

kW
Nur bei Windkraftanlagen:

der
Scheinleistung S

kVA
 Spitzenleistung Smax

kVA

Einzel-
Nennspannung Un

V
  gemittelt über ein Dauer von

1
s

anlage
Strom

I

A
Anlagenflickerbeiwert c

Trafoleistung

kVA
Die Spitzenleistung Smax ist die relevante Größe 

für die vertraglich vereinbarte Einspeiseleistung.

Motorischer Anlauf des Generators vorgesehen
ja  

nein

  falls ja: Anzugsstrom Ia

A

Nur bei Wechselrichter:

  Steuerung

netzgeführt  

selbstgeführt

  inselbetriebsfähig

ja  

nein

  Pulszahl
6-pulsig 12- pulsig

24-pulsig  

pulsweit.mod.

  Oberschwingungsströme gemäß
DIN VDE 0838 Teil 2  

beigefügter Anlage

Beitrag der Eigenerzeugungsanlage zum Kurzschlußstrom

kA

Kurzschlußfestigkeit der Gesamtanlage

kA

Kompensationsanlage
nicht vorhanden  vorhanden 

mit  
kVAr

  zugeordnet der
Einzelanlage  

Gesamtanlage

  geregelt

ja  

nein

  verdrosselt

ja  
mit  %

nein

  mit TF-Sperre

ja  
für  

Hz

nein

  zu Saugkreisen ausgebaut
ja  

für n=  

nein

Mit der Unterzeichnung des Datenblatts erklärt der Anlagen-Betreiber, daß die Bedingungen der VDEW-Richtlinie

für den Parallelbetrieb mit dem
Niederspannungsnetz/ Mittelspannungsnetz erfüllt sind.

Ort, Datum:

Unterschrift des Betreibers:

Lister- und Lennekraftwerke GmbH, In der Wüste 8, 57462 Olpe

Datenblatt Eigenerzeugungsanlage_NEU.xls

Układ 
sieci?

Rodzaj  
3-biegunowych 
aparatów łącze-

niowych?

TN-C Stycznik 
Stycznik

70 kVA

100 kVA

100 kVA

140 kVA

220 kVA

Wyłącznik mocy   
Rozłącznik mocy 

70 kVA

100 kVA

Rodzaj  
4-biegunowych 
aparatów łącze-

niowych?

100 kVA

140 kVA

220 kVA

Wyłącznik mocy   
Rozłącznik mocy

Stycznik 
Stycznik

Mi AE 3123

Mi AE 3333

Mi AE 3134

Mi AE 1354

Krok 6: 
Moc znamionowa modułu 
przyłączeniowego
(operator instalacji)

Krok 5: 
Wybór aparatów łączeniowych dla 
centralnego wyłącznika sprzęgło-
wego (operator instalacji)

Krok 4:
Układ sieci w sieci niskiego 
napięcia?
(operator sieci)

Przykładowy wybór modułu 
przyłączeniowego:

Nie

Betreiber (Vertragspartner)  Anlagenanschrift  mit gültigem Lageplan
Name:   Straße: 
Straße:   PLZ/Ort:
PLZ/Ort:   Errichter der Anlage
Telefon:   Name:
Telefax:   Anschrift:

  Tel/FAX:

Anlage Hersteller: Anzahl baugleicher
Typ: Einzelanlagen:

Genutzte Wind Deponiegas Kraft-Wärme-Kopplung
Energie  Regelung: "Stall" Klärgas  mit Gas

                   "Pitch" Rest-/Abfallstoffe  mit Öl
Sonne Sonstiges  mit 
Wasser

Einspeisung Asynchrongenerator Photovoltaikgenerator mit Wechselrichter
in das Netz Synchrongenerator  und dreiphasiger Einspeisung Wechselrichtertyp:
durch Wechselrichter  und einphasiger Einspeisung

Betriebs- Inselbetrieb vorgesehen ja nein
weise/ Rücklieferung vorgesehen ja nein
Einsatzart Einspeisung der Gesamtenergie in das EVU-Netz ja nein

ENS Typ:

D t Wi kl i t P kW N b i Wi dk ft l

Datenblatt für eine Eigenerzeugungsanlage

für den Parallelbetrieb mit dem Netz des Elektrizitätsversorgungsunternehmens (EVU)

(Diese Seite wird vom Betreiber oder vom Errichter ausgefüllt)

Daten Wirkleistung P kW Nur bei Windkraftanlagen:
der Scheinleistung S kVA  Spitzenleistung Smax kVA
Einzel- Nennspannung Un V   gemittelt über ein Dauer von 1 s
anlage Strom I A Anlagenflickerbeiwert c

Trafoleistung kVA Die Spitzenleistung Smax ist die relevante Größe 
für die vertraglich vereinbarte Einspeiseleistung.

Motorischer Anlauf des Generators vorgesehen ja  nein
  falls ja: Anzugsstrom Ia A
Nur bei Wechselrichter:
  Steuerung netzgeführt  selbstgeführt
  inselbetriebsfähig ja  nein
  Pulszahl 6-pulsig 12- pulsig 24-pulsig  pulsweit.mod.
  Oberschwingungsströme gemäß DIN VDE 0838 Teil 2  beigefügter Anlage
Beitrag der Eigenerzeugungsanlage zum Kurzschlußstrom kA
Kurzschlußfestigkeit der Gesamtanlage kA
Kompensationsanlage nicht vorhanden  vorhanden mit  kVAr
  zugeordnet der Einzelanlage  Gesamtanlage
  geregelt ja  nein
  verdrosselt ja  mit  % nein
  mit TF-Sperre ja  für  Hz nein
  zu Saugkreisen ausgebaut ja  für n=  nein

Mit der Unterzeichnung des Datenblatts erklärt der Anlagen-Betreiber, daß die Bedingungen der VDEW-Richtlinie
für den Parallelbetrieb mit dem Niederspannungsnetz/ Mittelspannungsnetz erfüllt sind.

Ort, Datum: Unterschrift des Betreibers:

Lister- und Lennekraftwerke GmbH, In der Wüste 8, 57462 Olpe

Datenblatt Eigenerzeugungsanlage_NEU.xls

Zab. 
różnicowoprądowe 

wymagane?

TT-/  TN-S

ENYSUN
Przyłączanie instalacji prądotwórczej do sieci niskiego napięcia DC

AC

Dane
modułu
przyłą-
czeniwego

Moc czynna
Moc pozorna 
Napięcie sieci
Prąd
Moc transformatora
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DC

AC

ENYSUN
Moduły przyłączeniowe instalcji prądotwórczej do sieci 
zgodne z VDE-AR-N 4105

Mi AE 3123
 

IP

65  
PC

 

RAL

7032  Moc znamionowa: 70 kVA
Dla sieci 4-bieg. (TN-C)
�� gotowy do podłączenia
�� z Zabezpieczeniem Sieci i Instalacji (ZSiI)
�� wyłącznik sprzęgłowy składa się z 2 styczników, 3-bieg., AC-1, 

potrzeby własne modułu przyłączeniowego: 110 kWh/rok
�� przygotowany do współpracy z uproszczonym modułem 

zarządzania zasilaniem
�� Instalacja prądotwórcza: 

przyłącze: maks. 50 mm², Cu 
1 zacisk PEN

�� Sieć: 
rozłącznik bezpiecznikowy NH, 3-bieg. 
wielkość bezpiecznika: NH 00 
przyłącze: maks. 70 mm², Cu 
1 zacisk PEN

�� zamki pokryw otwierane wkrętakiem
�� możliwość plombowania
�� dołączone dławnice: 2 x ASM 50
�� z uchwytami do mocowania z nierdzewnej stali
�� wg IEC 61 439-2

Napięcie znamionowe AC 230/400 V
Prąd znamionowy InA 100 A
Zabezpieczenie topikowe maks. 125 A (gG)
Prąd zwarciowy (lcp) 50 kA

Mi AE 3124
 

IP

65  
PC

 

RAL

7032  Moc znamionowa: 70 kVA
Dla sieci 5-bieg. (TN-S lub TT)
�� gotowy do podłączenia
�� z Zabezpieczeniem Sieci i Instalacji (ZSiI)
�� wyłącznik sprzęgłowy składa się z 2 styczników, 4-bieg., AC-1, 

potrzeby własne modułu przyłączeniowego: 110 kWh/rok
�� przygotowany do współpracy z uproszczonym modułem 

zarządzania zasilaniem
�� Instalacja prądotwórcza: 

przyłącze: maks. 50 mm², Cu 
1 zacisk PE

�� Sieć: 
rozłącznik bezpiecznikowy NH, 3-bieg. 
wielkość bezpiecznika: NH 00 
przyłącze: maks. 70 mm², Cu 
1 zacisk dla każdego z potencjałów PE i N

�� zamki pokryw otwierane wkrętakiem
�� możliwość plombowania
�� dołączone dławnice: 2 x ASM 50
�� z uchwytami do mocowania z nierdzewnej stali
�� wg IEC 61 439-2

Napięcie znamionowe AC 230/400 V
Prąd znamionowy InA 100 A
Zabezpieczenie topikowe maks. 125 A (gG)
Prąd zwarciowy (lcp) 50 kA

Indywidulane 
rozwiązania?

Skontaktuj się 
z nami!

Lista kontrolna na końcu katalogu!
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DC

AC

ENYSUN
Moduły przyłączeniowe instalcji prądotwórczej do sieci 
zgodne z VDE-AR-N 4105

Mi AE 3133
 

IP

54  
PC

 

RAL

7032  Moc znamionowa: 100 kVA
Dla sieci 4-bieg. (TN-C)
�� gotowy do podłączenia
�� z Zabezpieczeniem Sieci i Instalacji (ZSiI)
�� wyłącznik sprzęgłowy składa się z 2 styczników, 3-bieg., AC-1, 

potrzeby własne modułu przyłączeniowego: 60 kWh/rok
�� przygotowany do współpracy z uproszczonym modułem 

zarządzania zasilaniem
�� Instalacja prądotwórcza: 

przyłącze: maks. 1 x 120 mm², Cu 
1 zacisk PEN

�� Sieć: 
rozłącznik bezpiecznikowy NH, 3-bieg. 
wielkość bezpiecznika: NH 1 
przyłącze: M 10 (maks. 1 x 240 mm² na fazę) 
1 zacisk PEN

�� zamki pokryw otwierane wkrętakiem
�� możliwość plombowania
�� z szynami do montażu na ścianie
�� wg IEC 61 439-2

Napięcie znamionowe AC 230/400 V
Prąd znamionowy InA 145 A
Zabezpieczenie topikowe maks. 200 A (gG)
Prąd zwarciowy (lcp) 50 kA

Mi AE 3134
 

IP

54  
PC

 

RAL

7032  Moc znamionowa: 100 kVA
Dla sieci 5-bieg. (TN-S lub TT)
�� gotowy do podłączenia
�� z Zabezpieczeniem Sieci i Instalacji (ZSiI)
�� wyłącznik sprzęgłowy składa się z 2 styczników, 4-bieg., AC-1, 

potrzeby własne modułu przyłączeniowego: 60 kWh/rok
�� przygotowany do współpracy z uproszczonym modułem 

zarządzania zasilaniem
�� Instalacja prądotwórcza: 

przyłącze: maks. 1 x 120 mm², Cu 
1 zacisk PE

�� Sieć: 
rozłącznik bezpiecznikowy NH, 3-bieg. 
wielkość bezpiecznika: NH 1 
przyłącze: M 10 (maks. 1 x 240 mm² na fazę) 
1 zacisk dla każdego z potencjałów PE i N

�� zamki pokryw otwierane wkrętakiem
�� możliwość plombowania
�� z szynami do montażu na ścianie
�� wg IEC 61 439-2

Napięcie znamionowe AC 230/400 V
Prąd znamionowy InA 145 A
Zabezpieczenie topikowe maks. 200 A (gG)
Prąd zwarciowy (lcp) 50 kA

Indywidulane 
rozwiązania?

Skontaktuj się 
z nami!

Lista kontrolna na końcu katalogu!
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DC

AC

Mi AE 3333
 

IP

65  
PC

 

RAL

7032  Moc znamionowa: 100 kVA
Dla sieci 4-bieg. (TN-C)
�� gotowy do podłączenia
�� z Zabezpieczeniem Sieci i Instalacji (ZSiI)
�� wyłącznik sprzęgłowy składa się z 1 wyłącznika i 1 rozłącznika 

(oba aparaty z napędem silnikowym), 3-bieg., potrzeby własne 
modułu przyłączeniowego: 82 kWh/rok

�� przygotowany do współpracy z uproszczonym modułem 
zarządzania zasilaniem

�� Instalacja prądotwórcza: 
przyłącze: maks. 95 mm², Cu i Al 
1 zacisk PEN

�� Sieć: 
przyłącze: maks. 95 mm², Cu i Al 
1 zacisk PEN

�� zamki pokryw otwierane wkrętakiem
�� możliwość plombowania
�� dołączone dławnice: 2 x ASM 63
�� z szynami do montażu na ścianie
�� wg IEC 61 439-2

Napięcie znamionowe AC 230/400 V
Prąd znamionowy InA 145 A
Prąd zwarciowy (lcp) 36 kA
Wyzwalacz przeciążeniowy  Zakres nastawy 112-160 A

ENYSUN
Moduły przyłączeniowe instalcji prądotwórczej do sieci 
zgodne z VDE-AR-N 4105

Mi AE 3334
 

IP

65  
PC

 

RAL

7032  Moc znamionowa: 100 kVA
Dla sieci 5-bieg. (TN-S lub TT)
�� gotowy do podłączenia
�� z Zabezpieczeniem Sieci i Instalacji (ZSiI)
�� wyłącznik sprzęgłowy składa się z 1 wyłącznika i 1 rozłącznika 

(oba aparaty z napędem silnikowym), 4-bieg., potrzeby własne 
modułu przyłączeniowego: 82 kWh/rok

�� przygotowany do współpracy z uproszczonym modułem 
zarządzania zasilaniem

�� Instalacja prądotwórcza: 
przyłącze: maks. 95 mm², Cu i Al 
1 zacisk PE

�� Sieć: 
przyłącze: maks. 95 mm², Cu i Al 
1 zacisk PE

�� zamki pokryw otwierane wkrętakiem
�� możliwość plombowania
�� dołączone dławnice: 2 x ASM 63
�� z szynami do montażu na ścianie
�� wg IEC 61 439-2

Napięcie znamionowe AC 230/400 V
Prąd znamionowy InA 145 A
Prąd zwarciowy (lcp) 36 kA
Wyzwalacz przeciążeniowy  Zakres nastawy 112-160 A

Indywidulane 
rozwiązania?

Skontaktuj się 
z nami!

Lista kontrolna na końcu katalogu!
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DC

AC

Mi AE 1343
 

IP

54  
PC

 

RAL

7032  Moc znamionowa: 140 kVA
Dla sieci 4-bieg. (TN-C)
�� gotowy do podłączenia
�� z Zabezpieczeniem Sieci i Instalacji (ZSiI)
�� wyłącznik sprzęgłowy składa się z 1 wyłącznika i 1 rozłącznika 

(oba aparaty z napędem silnikowym), 3-bieg., potrzeby własne 
modułu przyłączeniowego: 82 kWh/rok

�� Instalacja prądotwórcza: 
przyłącze: maks. 185 mm², Cu i Al 
1 zacisk PEN

�� Sieć: 
przyłącze: maks. 185 mm², Cu i Al 
1 zacisk PEN

�� zamki pokryw otwierane wkrętakiem
�� możliwość plombowania
�� z szynami do montażu na ścianie
�� wg IEC 61 439-2

Napięcie znamionowe AC 230/400 V
Prąd znamionowy InA 200 A
Prąd zwarciowy (lcp) 36 kA
Wyzwalacz przeciążeniowy Zakres nastawy 175-250 A

ENYSUN
Moduły przyłączeniowe instalcji prądotwórczej do sieci 
zgodne z VDE-AR-N 4105

Mi AE 1344
 

IP

54  
PC

 

RAL

7032  Moc znamionowa: 140 kVA
Dla sieci 5-bieg. (TN-S lub TT)
�� gotowy do podłączenia
�� z Zabezpieczeniem Sieci i Instalacji (ZSiI)
�� wyłącznik sprzęgłowy składa się z 1 wyłącznika i 1 rozłącznika 

(oba aparaty z napędem silnikowym), 4-bieg., potrzeby własne 
modułu przyłączeniowego: 82 kWh/rok

�� Instalacja prądotwórcza: 
przyłącze: maks. 185 mm², Cu i Al 
1 zacisk PE

�� Sieć: 
przyłącze: maks. 185 mm², Cu i Al 
1 zacisk PE

�� zamki pokryw otwierane wkrętakiem
�� możliwość plombowania
�� z szynami do montażu na ścianie
�� wg IEC 61 439-2

Napięcie znamionowe AC 230/400 V
Prąd znamionowy InA 200 A
Prąd zwarciowy (lcp) 36 kA
Wyzwalacz przeciążeniowy Zakres nastawy 175-250 A

Indywidulane 
rozwiązania?

Skontaktuj się 
z nami!

Lista kontrolna na końcu katalogu!
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DC

AC

Mi AE 1353
 

IP

54  
PC

 

RAL

7032  Moc znamionowa: 220 kVA
Dla sieci 4-bieg. (TN-C)
�� gotowy do podłączenia
�� z Zabezpieczeniem Sieci i Instalacji (ZSiI)
�� wyłącznik sprzęgłowy składa się z 1 wyłącznika i 1 rozłącznika 

(oba aparaty z napędem silnikowym), 3-bieg., potrzeby własne 
modułu przyłączeniowego: 82 kWh/rok

�� Instalacja prądotwórcza: 
przyłącze: maks. 240 mm², Cu i Al 
1 zacisk PEN

�� Sieć: 
przyłącze: 240 mm², Cu i Al 
1 zacisk PEN

�� zamki pokryw otwierane wkrętakiem
�� możliwość plombowania
�� z szynami do montażu na ścianie
�� wg IEC 61 439-2

Napięcie znamionowe AC 230/400 V
Prąd znamionowy InA 320 A
Prąd zwarciowy (lcp) 36 kA
Wyzwalacz przeciążeniowy Zakres nastawy 160-400 A

ENYSUN
Moduły przyłączeniowe instalcji prądotwórczej do sieci 
zgodne z VDE-AR-N 4105

Mi AE 1354
 

IP

54  
PC

 

RAL

7032  Moc znamionowa: 220 kVA
Dla sieci 5-bieg. (TN-S lub TT)
�� gotowy do podłączenia
�� z Zabezpieczeniem Sieci i Instalacji (ZSiI)
�� wyłącznik sprzęgłowy składa się z 1 wyłącznika i 1 rozłącznika 

(oba aparaty z napędem silnikowym), 4-bieg., potrzeby własne 
modułu przyłączeniowego: 82 kWh/rok

�� Instalacja prądotwórcza: 
przyłącze: maks. 240 mm², Cu i Al 
1 zacisk PE

�� Sieć: 
przyłącze: 240 mm², Cu i Al 
1 zacisk PE

�� zamki pokryw otwierane wkrętakiem
�� możliwość plombowania
�� z szynami do montażu na ścianie
�� wg IEC 61 439-2

Napięcie znamionowe AC 230/400 V
Prąd znamionowy InA 320 A
Prąd zwarciowy (lcp) 36 kA
Wyzwalacz przeciążeniowy Zakres nastawy 160-400 A

Indywidulane 
rozwiązania?

Skontaktuj się 
z nami!

Lista kontrolna na końcu katalogu!
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ENYSUN
Moduł zarządzania zasilaniem wg EEG  
(ustawy o odnawialnych źródłach energii)

DC

AC

�� Moduł zarządzania zasilaniem: 
Stopniowe włączanie instalacji 
prądotwórczych do sieci zgodnie z EEG 
(ustawa o odnawialnych źródłach energii)

�� Obudowa dodatkowego urządzenia:  
z materiału izolacyjnego do montażu 
odbiornika zdalnego sterowania (OZS)

Falownik

Zestaw przyłączeniowy 
falowników

Moduły 
fotowoltaiczne

Skrzynka 
przyłączeniowa 
łańcuchów PV

Przyłączenie do sieci z 
modułem pomiarowym

SPD

SPD

Sieć AC 230/400 V
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ENYSUN
Zarządzanie zasilaniem zgodnie z ustawą o odnawialnych  
źródłach energii (EEG)

DC

AC

Rozwiązania techniczne uzależnione są od mocy instalacji prądotwórczej oraz od różnych przepisów. 
Określają one sposób przyłączenia i pracy instalacji prądotwórczej.

Oto jakie wymagania prawne i techniczne stawiane są instalacjom fotowoltaicznym:

Zarządzanie zasilaniem

Generalnie operator sieci zgodnie z przepisami może zarządać lub przeprowadzić samemu wyłączenie instalacji 
prądotwórczej w przypadku: 

    potencjalnego zagrożenia dla  
bezpiecznej pracy sieci

    niedoboru lub ryzyka przeciążenia sieci

    zagrożenia statycznego lub dynamicz-
nego stabilności sieci

   zagrożenia wzrostu częstotliwości 
systemowej

    wykonywania napraw lub konserwacji

   użytkowania awaryjnego systemu
   synchronizacji z podsiecią
     przyczyn związanych z 

zarządzaniem zasilaniem

Zwiększająca się ilość systemów fotowoltaicznych podłączanych do sieci  sprawia, że konieczne jest dostosowanie prawne i techniczne 
regulacji dotyczących zarządzania zasilaniem. Zarządzanie zasilaniem określone jest w różnych dokumentach prawnych. 

W tym zakresie należy przestrzegać:
�� Ustawa o odnawialnych żródłach energii - EEG 2012 
�� Wymagania VDE-AR-N 4105 dla instalacji prądotwórczych przyłączanych do sieci niskiego napięcia oraz 
�� Dyrektywa BDEW dotycząca instalacji prądotwórczych przyłączanych do sieci średniego napięcia

EEG 2012 
Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Wymagania 
VDE-AR-N 4105 
dla instalacji 
przyłączonych do sieci 
niskiego napięcia

Dyrektywa BDEW 
 
dla instalacji 
przyłączonych do sieci 
średniego napięcia

większa niż  
100 kW

Producent energii w instalacjach kogeneracyjnych musi ustalić 
każdorazowo z operatorem sieci techniczne parametry swoich 
instalacji 
1.  umożliwić zdalne zredukowanie mocy w przypadku 

przeciążenia sieci oraz
2.  umożliwić odczyt aktualej wartości oddawanej mocy.

Instalacje prądotwócze muszą mieć możliwość 
stopniowego redukowania wytwarzanej mocy. 
Wymagane są następujące stopnie redukcji mocy: 
100% / 60% / 30% / 0%.

Uproszczone zarządzanie zasilaniem ze stopniami redukcji mocy 100% i 0% nie jest dopuszczalne.

30 kW  
do 
100 kW

Producent energii z instalacji fotowoltaicznej musi wyposażyć 
swoją instalację prądotwórczą w środki techniczne umożliwiające 
operatorowi sieci w przypadku przeciążenia sieci zdalne, na-
tychmiastowe zredukowanie pobieranej mocy.  

brak wytycznych

Instalacje prądotwócze 
muszą mieć możliwość 
stopniowego redu-
kowania wytwarzanej 
mocy. Wymagane są 
następujące stopnie 
redukcji mocy:  
100% / 60% / 30% / 0%.

Uproszczone zarządzanie zasilaniem ze stopniami redukcji mocy 100% i 0%  
jest dopuszczalne 

mniejsza 
niż 
30 kW

Producent energii z instalacji fotowoltaicznej musi wyposażyć 
swoją instalację prądotwórczą w środki techniczne umożliwiające 
operatorowi sieci w przypadku przeciążenia sieci zdalne, na-
tychmiastowe zredukowanie pobieranej mocy.  
lub
ograniczyć aktywną moc czynną w punkcie przyłączenia instalacji 
prądotwórczej do sieci do 70% całej zainstalowanej mocy czynnej.

brak wytycznych

Instalacje prądotwócze 
muszą mieć możliwość 
stopniowego redu-
kowania wytwarzanej 
mocy. Wymagane są 
następujące stopnie 
redukcji mocy:  
100% / 60% / 30% / 0%.Uproszczone zarządzanie zasilaniem ze stopniami redukcji mocy 100% i 0%  

jest dopuszczalne 

Dodatkowo, we „wskzówkach stosowania“ dla systemów PV 
dla  mocy do 100 kW od grudnia 2011 Ministerstwo Ochrony 
Środowiska oraz Gospodarki zaleca, że do zarządzania zasila-
niem należy stosować sprawdzone, znormalizowane i szeroko 
dostępne trchnologie zdalnego sterowania. 

Urządzenia techniczne muszą mieć przynajmniej możliwość 
wyboru między 100% (WŁĄCZONY) lub 0 % (WYŁĄCZONY) 
mocy. Stopniowanie redukcji mocy przy małych mocach nie jest 
konieczne.

Przepis

Moc  
instalacji



ENYSUN
Zarządzanie zasilaniem zgodnie z ustawą o odnawialnych  
źródłach energii (EEG)

DC

AC

Moduł przyłączeniowy do sieci dla 
uproszczonego zarządzania zasilaniem 
100 % / 0 %

AC

DC

NA-Schutz

Z

AC 230/400 V

AC

DC

NA-Schutz

RSE

Z

AC 230/400 V

Odbiornik zdalnego sterowania (OZS) 
dla uproszczonego zarządzania  
zasilaniem

Wytyczne  VDE-AR-N 4105 określają, że instalacje 
prądotwórcze o mocy większej niż 30 kW wyposażone są w 
Zabezpieczenie Sieci i Instalacji (ZSiI) i wyłącznik sprzęgłowy 
zbudowany z dwóch aparatów łączeniowych. 

Oba te zespoły tworzą razem moduł przyłączeniowy do sieci nn.

Jako moduły przyłączeniowe oferuje Hensel gotowe do 
podłączenia rozwiązania od 70 do 220 kVA.

Odbiornik zdalnego ste-
rowania z 3-punktowym 
mocowaniem zamontowany 
w dodatkowej obudowie licz-
nikowej, którą łatwo połączyć 
mechanicznie i elektrycznie z 
modułem przyłączeniowym do 
sieci nn.

AC

DC

NA-Schutz

Z

AC 230/400 V

AC

DC

NA-Schutz

RSE

Z

AC 230/400 V

Kompletne rozwiązanie

Warto obie funkcje: zarządzania zasilaniem i wyłącznika 
sprzęgłowego umieścić w jednej rozdzielnicy. Obie wymagają 
podłączenia do sieci elektroenergetycznej.

Nowe moduły przyłączeniowe do sieci firmy Hensel o 
mocy od 70 do 100 kVA oraz obudowy rozszerzające 
umożliwiają umieszczenie wyłącznika sprzęgłowego i 
uproszczonego zarządzania zasilaniem w jednej roz-
dzielnicy. 

To uproszczone zarządzanie (100% / 0%) może zostać zinte-
growane z modułem przyłączeniowym w momencie jego insta-
lowania lub później, gdy tego operator sieci będzie wymagał. 

Moduł przyłączeniowy i odbiornik  
zdalnego sterowania (OZS) w jednej  
rozdzielnicy

15

ZSiI

OZS

ZSiI
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Informacja o pozostałych obudowach licznikowych i modułowych dostępna  
w aktualnym katalogu głównym firmy Hensel.

ENYSUN
Zarządzanie zasilaniem zgodnie z ustawą o  
oszczędzaniu energii (EEG)

System obudów: KV ENYSTAR Mi

Montaż na krzyżu 
licznikowym
w obudowach licznikowych

na przykład: KV 9339 FP 2211 Mi 2200

Montaż na szynie nośnej
w obudowach modułowych 
bez zacisków PE i N

na przykład: KV PC 8104 FP 1101 Mi 81115

Użycie po uzgodnieniu z miejscowym zakładem energetycznym

Gotowe rozwiązania  
do montażu odbiorników zdalnego sterowania działających na częstotliwościach radiowych lub akustycznych w obudowach z materiału 
izolacyjnego

Obudowy przeznaczone

do montażu odbiorników

zdalnego sterowania zgodnie 

z ustawą o odnawialnych 

źródłach energii EEG!

DC

AC
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ENYSUN
Przyłączanie instalacji prądotwórczych do sieci niskiego napięcia
Przykłady indywidualnych rozwiązań:

Rozdzielnice niskiego napięcia z materiału izolacyjnego do 560 kVA z modułem pomiarowym, 
zgodnie z wytycznymi operatora sieci 

Rozdzielnice niskiego napięcia z blachy stalowej do 2800 kVA z modułem pomiarowym, 
zgodnie z wytycznymi operatora sieci 

DC

AC

Indywidulane 
rozwiązania?

Skontaktuj się 
z nami!

Lista kontrolna na końcu katalogu!
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ENYSUN
Lista kontrolna dla modułu przyłączeniowego do sieci nn DC

AC

Punkt przyłączenia do sieci   transformator operatora sieci  sieć niskiego napięcia 
(VDE-AR-N 4105 „Instalacje prądotwórcze w sieci niskiego napięcia”)

  transformator klienta sieć średniego napięcia 
(dyrektywa BDEW „Instalacje prądotwórcze w sieci średniego napięcia”)

Moc instalacji prądotwórczej:                        kVA

Materiał obudowy:  tworzywo izolacyjne (maks. do 560 kVA)  blacha stalowa (maks. do 2800 kVA)

Ustawienie: Mocowanie

  na ścianie za pomocą szyn 
montażowych

  na ścianie za pomocą uchwytów 
zewnętrznych

 ustawienie na podłodze

 w pomieszczeniu

 na wolnym powietrzu bez osłony  na wolnym powietrzu z osłoną

Klasa ochronności:   II (izolacja ochronna maks.  
do 1380 kVA)

  I (uziemienie ochronne maks.  
do 2800 kVA)

Przewód do instalacji prądotwórczej: Rodzaj przewodu:

Liczba przewodów:

Przekrój:

Materiał przewodzący:  Cu                              Al

Wprowadzenie kabla:  z odciążeniem kabla  bez odciążenia kabla

Aparaty łączeniowe wyłącznika 
sprzęgłowego:

  wyłączniki mocy z napędem 
silnikowym

 styczniki

Przewód do sieci: Rodzaj przewodu:

Liczba przewodów:

Przekrój:

Materiał przewodzący:    Cu                              Al

Wprowadzenie kabla:  z odciążeniem kabla  bez odciążenia kabla

Uwagi:

Zleceniodawca:

Nazwa:

Adres:

Tel.  
(w przypadku  

ew. pytań):

Projekt:

Hensel Polska Sp. z o.o. 
Poznań ∙ www.hensel-electric.pl ∙ www.enysun.pl

 Zapytanie/oferta  Zlecenie  Konsultant firmy Hensel:  Data:

Lista kontrolna również w postaci edytowalnego pliku PDF w Internecie pod adresem www.enysun.pl.
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ENYSUN
Deklaracja zgodności

Deklaracja Zgodności
z dyrektywami UE      Nr ENY 2011a
Declaration of EC-Conformity      

Produkt,

The product

 Oznaczenie/Name: ENYSUN  

 Typy/Types: Mi AE....

 Producent: Gustav Hensel GmbH & Co. KG 

 Manufacturer Gustav-Hensel-Straße 6

  57368 Lennestadt

 Opis: Moduły przyłączeniowe instalacji prądotwórczych do sieci nn

 Description: Switching device for electrical power generation plant

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z następującymi normami lub dokumentami normatywnymi:

to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or normative document(s):

 Norma/ Standard: DIN EN 61 439-2

   

i spełnia wymogi przepisy następujących dyrektyw WE:

and is in accordance with the provisions of the following EC-directive(s)

  Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE

  Low voltage directive 2006/95/EC

Niniejsza deklaracja zgodności odpowiada Normie Europejskiej EN 17050-1 „Ogólne wymagania dla deklaracji zgodności oferentów”. 

Przedsiębiorstwo Gustav Hensel GmbH & Co. KG jest członkiem ALPHA, Stowarzyszenia ds. badań i certyfikacji urządzeń niskiego 

napięcia T.z. Niniejsza deklaracja ma zasięg globalny i jest oświadczeniem producenta o zgodności z wymienionymi powyżej normami 

krajowymi i międzynarodowymi.

This Declaration of Conformity is suitable to the European Standard EN 17050-1 „General requirements for supplier‘s declaration of 

conformity”. The company Gustav Hensel GmbH & Co. KG is member of ALPHA, Association for testing and certification of low voltage 

equipment. The declaration is world-wide valid as the manufacturer’s declaration of compliance with the requirements of the a.m. national 

and international standards.

Rok oznakowania 

znakiem CE: 2012 

Year of affixing CE-Marking  

  

Data wystawienia: 01.03.2012  

Date of issue  

   

Gustav Hensel GmbH & Co. KG

R. Cater

- Dyrektor Techniczny -

- Technical Managing Director - 



PASSION FOR POWER.

Profesjonalne, gotowe do użycia podzespoły łączące moduły PV i falowniki w jeden system. Pewność działania i 
bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu najwyższej jakości materiałów. Zgodność z  najnowszymi europejskimi normami. 
Wykorzystaj doświadczenia i kompetencje firmy Hensel. ENYSUN ujarzmi energię słońca w każdej elektrowni PV !   

  Moduły przyłączeniowe stringów PV do 1000 V DC oraz zestawy do podłączenia falowników  dla dowolnego z systemów:  
“Grid”, “On Grid” i “Off Grid”

 Stopień ochrony IP 65, klasa izolacyjności II, 

  Zgodne z wymaganiami najnowszej normy IEC 60 364-7 część 712 (projekt)

Hensel Polska Sp. z o. o.
61-248 Poznań • www.hensel-electric.pl

Korzyści jasne jak słońce!
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