Oświadczenie instalatora mikroinstalacji
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Oświadczam, że:
1. Mikroinstalacja w obiekcie została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, w szczególności: NC RfG i
Wymogami Ogólnego Stosowania opracowanymi na podstawie przepisów NC RfG, IRiESD w zakresie nieobjętym zapisami NC
RfG i zasadami wiedzy technicznej i znajduje się w stanie umożliwiającym załączenie jej pod napięcie.
2. Zainstalowane w mikroinstalacji urządzenia spełniają wymogi Dyrektyw 2014/35/UE i 2014/30/UE oraz normy PN-EN
50549-1:2019-02 w zakresie nieobjętym zapisami NC RfG oraz określonych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 30 listopada 2021r. wymaganiami technicznymi, warunków przyłączenia oraz współpracy mikroinstalcji z systemem
elektroenergetycznym.
3. Moduły wytwarzania energii spełniają postanowienia dokumentu Warunki i procedur wykorzystywania certyfikatów
w procesie przyłączenia modułów energii do sieci elektroenergetycznych opracowanego zgodnie z wymaganiami
Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016, ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie
przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci, regulujący zasady wykorzystywania certyfikatów w procesie przyłączania do
sieci.
4. Dla trybu LFSM-O wprowadzone zostały następujące nastawy:
nastawa progu aktywacji 50,2 Hz, w zakresie wymaganej zdolności 50,2 Hz – 50,5 Hz,
nastawa statyzmu 5%, w zakresie wymaganej zdolności 2 – 12 %.
5. W zakresie regulacji mocy biernej uruchomiono:
sterowanie mocą bierną w funkcji napięcia na zaciskach generatora (tryb Q(U)) jako tryb podstawowy.
W przypadku braku możliwości uruchomienia trybu podstawowego, ze względu na
●
●

uruchomiono:
sterowanie współczynnikiem mocy w funkcji generacji mocy czynnej (tryb cos φ(P))
(dopuszczalny przedział nastawionych wartości w granicach od cos φ = 0,9ind
cos φ stałe o wartości
do cos φ = 0,9poj)
6. Wymagane nastawy zabezpieczeń dla mikroinstalacji ustawiono zgodnie z tabelą nastaw układów zabezpieczeń, zawartą w
IRiESD (pkt. 9.1.3.2 tabela nr 1).
za co przyjmuję odpowiedzialność.
Informuję że, posiadam uprawnienia do wykonywania mikroinstalacji:
ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy
o odnawialnych źródłach energii) numer
ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci numer
ważne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi numer
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Czytelny podpis i pieczątka instalatora
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Adres korespondencyjny:
TAURON Dystrybucja S.A.
Skrytka pocztowa nr 2708
40-337 Katowice

Telefoniczna Obsługa Klienta:
32 606 0 616

(opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne,
zgodnie z taryfą operatora)

Elektroniczna Obsługa Klienta:
info@tauron-dystrybucja.pl
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