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Przygotowano dwa opracowania dotyczące normatywnych oraz formalno-prawnych uwarunkowań 
dotyczących uruchomienia i prowadzenia laboratorium certyfikacji paneli fotowoltaicznych w 
oparciu o doświadczenia istniejących w krajach europejskich Laboratoriów Certyfikacji oraz 
obowiązujące w tym zakresie uregulowania normowe. 
 
LABORATORIUM CERTYFIKUJĄCE MODUŁY FOTOWOLTAICZNE (PV) 
a) Zebranie istniejących uregulowań formalnych (dokumentów normatywnych) aktualnie 
obowiązujących w Europie i w Polsce wykorzystywanych do certyfikacji modułów 
fotowoltaicznych, w tym norm będące w fazie opracowywania przez IEC 
b) Omówienie zakresu podstawowych testów jakościowych i związanych z 
bezpieczeństwem procesu instalacji i użytkowania modułów; 
c) Testy specjalne związane z określoną technologią PV oraz specyficznymi warunkami 
eksploatacji modułów PV; 
d) Opracowanie ogólnych założeń dla laboratorium mającym zajmować się kompleksowo 
certyfikacją jakości modułów fotowoltaicznych (PV), (zarówno krzemowych, jak i 
cienkowarstwowych) - propozycja zestawu podstawowych norm i wybranych testów 
wymaganych dla wiarygodnej certyfikacji modułów (PV). 
e) Raport z przedstawionych ważniejszych laboratoriów europejskich oraz zakresu 
oferowanych przez nie usług, akredytowanych w zakresie certyfikowania modułów PV. 
 
Wstęp 
 
By z powodzeniem konkurować na globalnym rynku producenci modułów fotowoltaicznych (PV) 
muszą certyfikować swoje produkty w niezależnych laboratoriach w celu zweryfikowania jakości ich 
wykonania, parametrów elektrycznych a także bezpieczeństwa ich konstrukcji i użytkowania. W 
większości krajów wymaga się by produkt był zgodny z międzynarodowymi i lokalnymi 
dokumentami normatywnymi czy też zapisami prawnymi mającymi zastosowanie. Proces 
certyfikacji powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 17025 w laboratorium 
akredytowanym przez uprawnioną do tego instytucję.  
 
ZEBRANIE ISTNIEJĄCYCH UREGULOWAŃ FORMALNYCH (DOKUMENTÓW NORMATYWNYCH) 

AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH W EUROPIE I W POLSCE WYKORZYSTYWANYCH DO CERTYFIKACJI 

MODUŁÓW FOTOWOLTAICZNYCH, W TYM NORM BĘDĄCE W FAZIE OPRACOWYWANIA PRZEZ IEC 
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1.1. Wybór modułów do testowania oraz ich formalna weryfikacja  
Podstawową rzeczą jest weryfikacja czy moduły dostarczone do badań certyfikacyjnych są 
prawidłowo oznakowane (etykietowane), czy dokumentacja techniczna jest kompletna i sporządzona 
prawidłowo oraz czy wybór próbki modułów został dokonany prawidłowo. Służą temu procedury i 
wskazania zawarte w normach wymienionych w Tabeli I 
 
Tabela I Oznaczanie (znamionowanie, etykietowanie) ogniw i modułów fotowoltaicznych, 
dokumentacja techniczna (Uwaga! normy nie dotyczą systemów z koncentratorami światła, CPV) 
 

UL 4730 Ed. 1 (2017) Nameplate, 
Datasheet, and Sampling Requirements 
of Photovoltaic Modules  

UL 4730 Ed. 1 (2017) Wymagania dotyczące 
etykietowania, danych technicznych i 
wybieranie próbek dla modułów 
fotowoltaicznych 

Norma określa: 
• wymagania dla producenta dotyczące informacji związanej z tolerancją 
parametrów znamionowych podanych na tabliczce znamionowej modułu PV 
• pięć warunków znamionowania modułów, dla których parametry elektryczne 
modułu powinny zostać określone (IEC 61853-1)   
• statystyczną metodę wyznaczenia liczby próbek (modułów) wymaganej dla 
określenia znamionowej mocy modułów (wybór losowy zgodny z normą ANSI/ASQ Z1.4 
• minimum informacji, które powinny znaleźć się na tabliczce znamionowej 
(etykiecie) modułu 
• minimum informacji, które powinny znaleźć się w karcie katalogowej 
(dokumentacji technicznej) modułu 
EN 50380:2017  Marking and 
documentation requirements for 
Photovoltaic Modules 

EN 50380:2017 Wymagania związane z 
oznaczaniem i dokumentacją modułów 
fotowoltaicznych  

Określa obowiązkowy zakres informacji, które powinny znaleźć się w dokumentacji 
technicznej modułów (Uwaga! dokument oddzielny od konkretnego modułu). 
Rekomendowane są procedury (tzw. dobre praktyki) pozwalające uzyskać dodatkowe 
informacje, np. parametry modułu dla różnych wartości natężenia promieniowania 
Oznakowanie modułu, włączając w to tabliczkę znamionową, musi być w sposób trwały 
dołączone do modułu – określa parametry znamionowe oraz inne informacje związane z 
bezpiecznym i prawidłowym użytkowaniem a określone w stosownej normie.  
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EN 50461:2015 Solar cells - Datasheet 
information and product data for 
crystalline silicon solar cells 

EN 50461:2015 Ogniwa słoneczne - Karta 
informacyjna produktu i specyfikacja 
parametrów dla krystalicznych ogniw 
krzemowych słonecznych  

Zapewnia minimum informacji określających dane techniczne i parametry dla 
krystalicznych (mono- i multi-) ogniw krzemowych niezbędnych do produkcji optymalnych 
i bezpiecznych modułów. W tym sensie informacje te nie są związane z samym modułem. 
Dane związane z produkcją modułów (sposób pakowania, oznakowanie, przechowywanie) 
oraz informacje dotyczące wszelkich zmian w procesie produkcji ogniw potrzebne są w 
procesie montażu ogniw w moduły fotowoltaiczne. 

 
1.2. POMIARY - Podstawowe procedury oceny parametrów modułów 
Pomiary modułów oraz ogniw wykorzystywanych dla ich montażu mają miejsce właściwie na 
każdym etapie testowania – poczynając od weryfikacji danych technicznych podanych przez 
producenta. W Tabeli II podano zestaw norm opisujących kompletne wymagania dla pełnej 
weryfikacji parametrów elektrycznych modułów przy ściśle zdefiniowanych warunkach pomiaru. 
Oprócz dokumentów określających sposób pomiaru samych charakterystyk prądowo-napięciowych 
(I-V) (IEC 60904-1, 60904-1-1, 60904-1-2, 60904-3) podano też wymagania dotyczące elementów 
wzorcowych – ogniw (IEC 60904-4) i modułów (IEC 60904-6).  
Normy określają jakość zastosowanego źródło światła, symulatora światła słonecznego (IEC 60904-
9, IEC 60904-9-1), wymagania też w jaki sposób weryfikować niezgodności pomiędzy widmem 
wzorcowym promieniowania (AM1.5G) a widmem symulatora na podstawie pomiarów 
charakterystyk czułości widmowych ogniwa mierzonego i wzorcowego dla określonego źródła 
światła (IEC 60904-7, IEC 6094-8, IEC60904-8-1). Dodatkowo podano też nowe dokumenty 
odnoszące się do pomiarów związanych z początkową degradacją krzemowych ogniw krystalicznych 
indukowaną światłem typu LID (Light Induced Degradation) (IEC 69904-11), pomiarów 
termowizyjnych (Infrared Thermography) (IEC 60904-12) czy elektroluminescencji (EL) (IEC 
60904-13). Norma IEC 60891 określa sposób przeliczania parametrów ogniwa/modułu PV 
zmierzonych w określonych warunkach natężenia światła i temperatury elementu do innych 
warunków, najczęściej STC (Standard Test Conditions). Rys. 1 pokazuje schemat pomiaru i 
wzorcowania elementów PV i punkty, w których mają zastosowanie wspomniane normy. 
  



 

 

 
                                                                                                           
 

 „Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł” 
Projekt realizowany w ramach programu DIALOG  0047/2016 

 

Akademia Górniczo–Hutnicza  
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej    
al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków,  
tel. +48 12 617 36 14,  
e–mail: dialog@agh.edu.pl                                                                                                   
www.dialog.agh.edu.pl  
REGON 000001577, NIP 6750001923 

  

Tabela II Normy wykorzystywane przy pomiarach i wyznaczaniu parametrów modułów PV  
(źródło: Certyfikacja modułów fotowoltaicznych. Magazyn Fotowoltaika, 3/2017) 
Tytuł w jęz. angielskim Tytuł w jęz. polskim 
IEC 60904-1 Ed. 3 2017 Photovoltaic 
devices - Part 1: Measurement of 
photovoltaic current-voltage 
characteristics 

PN-EN 60904-1 Ed. 3 2017 Elementy 
fotowoltaiczne Część 1: Pomiar 
charakterystyk prądowo-napięciowych  

IEC 60904-1-1 Ed. 1 2017 Photovoltaic 
devices - Part 1-1: Measurement of 
current-voltage characteristics of multi-
junction photovoltaic (PV) devices 

PN-EN 60904-1-1 Ed. 1 2017 Elementy 
fotowoltaiczne Część 1-1: Pomiar 
charakterystyk prądowo- 
napięciowych wielozłączowych elementów 
fotowoltaicznych (PV) 

IEC 60904-1-2 Ed. 2 2017 Photovoltaic 
Devices - Part 1-2: Measurement of 
current-voltage characteristics of bifacial 
PV devices 

PN-EN 60904-1-2 Ed. 2 2017Elementy 
fotowoltaiczne Część 1-2: Pomiar 
charakterystyk prądowo-napięciowych 
dwustronnych elementów fotowoltaicznych 

IEC 60904-2 Ed. 3 2014 Photovoltaic 
devices - Part 2: Requirements for 
photovoltaic reference devices 

PN-EN 60904-1 Ed. 3 2014 Elementy 
fotowoltaiczne -- Część 2: Wymagania 
dotyczące fotowoltaicznych elementów 
wzorcowych 

IEC 60904-3 Ed. 4 2018 Photovoltaic 
devices - Part 3 Measurement principles 
for terrestrial photovoltaic (PV) solar 
devices with reference spectral irradiance 
data (CDV) 

PN-EN 60904-3 Ed. 4 2018 Elementy 
fotowoltaiczne Część 3: Zasady pomiaru 
fotowoltaicznych (PV) elementów 
słonecznych przeznaczonych do zastosowań 
naziemnych z wykorzystaniem wzorcowego 
widma promieniowania słonecznego 
(Uwaga! Dokument w wersji roboczej uznaje 
normę IEC 60904-3 :2016 za obowiązującą) 

IEC 60904-4 Ed. 2 2018 Photovoltaic 
Devices - Part 4: Procedures for 
establishing the traceability of the 
calibration of reference solar devices 

PN-EN 60904-4 Ed. 2 2018 Elementy 
fotowoltaiczne Część 4: Procedury 
zapewniające spójność procesu kalibracji 
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IEC 60904-5 Ed. 2 2011 Photovoltaic 
devices - Part 5: Determination of the 
equivalent cell temperature (ECT) of 
photovoltaic (PV) devices by the open-
circuit voltage method 

PN-EN 60904-5 Ed. 2 Elementy 
fotowoltaiczne Część 5: Wyznaczanie 
równoważnej temperatury (ECT) elementów 
fotowoltaicznych metodą pomiaru napięcia 
obwodu otwartego 

IEC 60904-6 2002 Photovoltaic devices - 
Part 6: Requirements for reference solar 
modules 

PN-EN 60904-6 Ed. 2 2018 Elementy 
fotowoltaiczne Część 4: Wymagania dla 
wzorcowych modułów słonecznych 

IEC 60904-7 Ed. 4 2018 Photovoltaic 
devices - Part 7: Computation of the 
spectral mismatch correction for 
measurements of photovoltaic devices 

PN-EN 60904-7 Ed. 4 2018 Elementy 
fotowoltaiczne Część 7: Obliczanie błędu 
wynikającego z niedopasowania spektralnego 
powstającego w trakcie testowania elementu 
fotowoltaicznego 

IEC 60904-8 Ed. 3 2012 Photovoltaic 
Devices - Part 8: Measurement of 
spectral response of a photovoltaic (PV) 
device  

PN-EN 60904-8 Ed. 3 2012 Elementy 
fotowoltaiczne Część 7: Pomiar czułości 
widmowej elementu fotowoltaicznego (PV) 

IEC 60904-8-1 Ed. 1 2017 Photovoltaic 
devices - Part 8-1: Measurement of 
spectral responsivity of multi-junction 
photovoltaic (PV) devices 

PN-EN 60904-8-1 Elementy fotowoltaiczne 
Część 8-1: Pomiar odpowiedzi widmowej 
wielozłączowych elementów 
fotowoltaicznych (PV) 

IEC 60904-9 Ed. 3 2017 Photovoltaic 
devices - Part 9: Solar simulator 
performance requirements 

PN-EN 60904-9 Elementy fotowoltaiczne 
Część 9: Wymagania dla symulatorów 
promieniowania słonecznego 

IEC 60904-9-1 Ed. 1 2017 Photovoltaic 
devices - Part 9-1: Collimated beam 
solar simulator performance requirements 

PN-EN 60904-9-1 Ed. 1 2017 Elementy 
fotowoltaiczne Część 9-1: Wymagania dla 
symulatorów promieniowa- 
nia słonecznego ze skolimowaną wiązką 
światła 

IEC 60904-10 Ed. 3 2017 Photovoltaic 
devices - Part 10: Methods for linearity 
measurements  

PN-EN 60904-10 Ed. 3 2017 Elementy 
fotowoltaiczne Część 10: Metody pomiaru 
liniowości 
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IEC 60904-11 Ed. 1 2017 Photovoltaic 
devices - Part 11: Measurement of initial 
light-induced degradation of crystalline 
silicon solar cells and photovoltaic 
modules 

PN-EN 60904-11 Ed. 1 2017 Elementy 
fotowoltaiczne Część 11: Pomiar wstępnej 
degradacji krystalicznych krzemowych ogniw 
słonecznych wywołanej światłem (propozycja 
nowego projektu, NP-New Proposal ) 

IEC 60891 2010 Photovoltaic devices - 
Procedures for temperature and 
irradiance corrections to measured I-V 
characteristics 

EN-PN 60891 2010 Elementy fotowoltaiczne 
- Procedury dla korekcji zmierzonych 
charakterystyk I-V do określonych wartości 
temperatury i natężenia promieniowania 

IEC TS 60904-12 Ed. 1 2017 
Photovoltaic devices - Part 12: Infrared 
thermography of photovoltaic modules  

IEC TS 60904-12 Ed. 1 2017 Elementy 
fotowoltaiczne Część 12: Termografia w 
podczerwieni modułów fotowoltaicznych 
(charakter dokumentu: Specyfikacja 
techniczna) 

IEC TS 60904-13 Ed. 1 2017 
Photovoltaic devices - Part 13: 
Electroluminescence of photovoltaic 
modules 

IEC TS 60904-13 Ed. 1 2017 Elementy 
fotowoltaiczne Część 12: 
Elektroluminescencja modułów 
fotowoltaicznych (charakter dokumentu: 
Specyfikacja techniczna) 

 

Rys. 
Rys.1 Zestawienie norm przeznaczonych do pomiaru charakterystyk I-V oraz wyznaczania 
parametrów „mocowych” (ang. power rating) ogniw i modułów PV (na podstawie: IP Performance, 
Guidelines for PV Power Measurement in Industry - JRC Scientific & Technical Reports, 2010) 
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Rys. 2 Nowe technologie ogniw i modułów krzemowych wytwarzane po roku ~2009, ze względu na 
konstrukcję ogniw (PERC, HIT, HJT, IBC) wymagają innego podejścia do pomiaru co uwzględniają 
zweryfikowane, uaktualnione nowsze wydania norm.  
 
Rys. 3 pokazuje główne źródła błędów przy znamionowaniu parametrów elektrycznych, w tym mocy 
znamionowej, modułów PV. 
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Rys. 3 Czynniki wpływające na niepewność pomiaru mocy modułów PV 

1.3. Normy wykorzystywane dla certyfikacji jakości wykonania, trwałości modułów 
fotowoltaicznych oraz bezpieczeństwa ich użytkowania.  
Podstawową Normą Międzynarodową służącą do certyfikowania modułów PV jest norma IEC 
61215. Jej pierwsze wydanie (Ed. 1) miało miejsce w 1993, drugie (Ed. 2) w 2005, natomiast trzecie 
wydanie (Ed. 3) jako całość opracowane było w latach 2012-2013 jedynie jako wersja robocza 
IEC/TC 82. Norma IEC 61215 przeznaczona była do badania modułów montowanych z 
krystalicznych (mono- i multi-) ogniw krzemowych i na dzień dzisiejszy określa na wielu rynkach 
absolutne minimum wymagań, które powinny spełniać krzemowe moduły PV. W 1998 na bazie IEC 
61215 opublikowano pierwsze wydanie normy IEC 61646 (Ed. 1), która - uaktualniona w 2008 (Ed. 
2) - obejmowała aspekty specyficzne dla technologii modułów cienkowarstwowych. Oba 
wymienione dokumenty określają zestaw badań oraz warunków wymaganych przy kwalifikacji 
konstrukcji modułów PV, która pozwolą na ich bezawaryjną wieloletnią eksploatację w określonych 
warunkach klimatycznych (zdefiniowanych w IEC 60721-2-1). 
Pierwszą międzynarodową normą określające minimalne wymagania związane z konstrukcją modułu 
i odnoszącą się do najważniejszych aspektów związanych z bezpieczeństwem jego użytkowania była 
norma UL 1703 (1985 rok) opracowana pod kątem eksploatacji modułów krzemowych. Na bazie 
tego dokumentu powstało pierwsze wydanie normy IEC 61730 z 2004 roku (Ed. 1), która pomyślana 
była jako uzupełnienie norm IEC 61215 i IEC 61646. Zasadnicze elementy IEC 61646 zostały 
wprowadzone do ostatniego wydania IEC 61215 a sama norma IEC 61646 zasadniczo została 
wycofana w 2016 roku (chociaż w dalszym ciągu wielu producentów modułów cienkowarstwowych 
się na nią powołuje).  
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Rys. 4 ilustruje proces poszerzania i połączenia norm IEC 61215 i IEC 61646. 
 

 

Rys.4 Poprzednie i stare wersje norm na badanie jakości i trwałości modułów PV – IEC 61215 oraz 
IEC 61046 (źródło: PV MODULE CERTIFICATION FOR NEW STANDARDS AND NEW 
TECHNOLOGIES, ISE-FhG) 
Do przeprowadzeniu kompletu testów opisanych w normie IEC 61215 wymagana jest próbka 8 
modułów, w tym jeden jako moduł referencyjny. 
Normy IEC 61730-1 oraz IEC 61730-2 określają odpowiednio wymagania dotyczące konstrukcji oraz 
badań modułów fotowoltaicznych (PV), które powinny zapewnić ich bezpieczną eksploatację. 
Określono wytyczne mające na celu zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym, 
niebezpieczeństwem pożaru oraz urazami w wyniku narażeń zarówno mechanicznych jaki i 
związanych z oddziaływaniem warunków środowiskowych. Norma składa się z dwóch wzajemnie 
połączonych części: 
Część 1: Opisuje wymagania związane z konstrukcją modułów fotowoltaicznych dotyczące 
bezpieczeństwa w trakcie całego okresu ich eksploatacji zarówno pod względem mechanicznym jak 
i elektrycznym. Uzupełnienia, które pojawiły się w najnowszej wersji tej normy (Ed. 2 2016) dotyczą 
takich aspektów  jak: 
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-  połączenia zgrzewane dla zapewnienia trwałości własności izolacyjnych modułów, 
-  wprowadzenie kategorii przepięciowych, klasyfikacja napięciowa systemu i sposoby 
ochrony, 
-  wymagania dla aprobaty komponentów. 
Część 2: Opisuje sekwencje testów (prób), których celem jest weryfikacja bezpieczeństwa 
eksploatacji  modułu związaną z elementami konstrukcyjnymi opisanymi w Części 1. Dla 
przeprowadzenia kompletu testów opisanych w normie IEC 61730-2 wymagana jest minimalna 
próbka 9 modułów oraz dodatkowo jeden moduł bez ramy. 
Wiele testów opisanych w nowej wersji IEC 61730 jest zgodnych z testami opisanymi w 
uaktualnionej wersji serii IEC 61215, a rodzaje defektów i wad oraz wymagania testowe są podobne 
zarówno przy ocenie parametrów jakościowych modułu jak i w aspekcie bezpieczeństwa jego 
użytkowania. Jednak w IEC 61730 większy nacisk został położony na aspekty bezpieczeństwa, np. 
związane z ochroną przed porażeniem elektrycznym a także ochroną przeciwpożarową. Należy 
zauważyć, co jest bardzo ważne, że komponenty składające się na konstrukcję modułu nie mogą być 
rozpatrywane w oderwaniu od pozostałej części samego modułu. Jakiekolwiek zmiany w zestawieniu 
materiałów (ang. BOM, Bill of Materials) wymagają analizy technicznej w celu określenia ich 
potencjalnego wpływu na całość, łącznie z nieprzewidzianym oddziaływaniem pomiędzy różnymi 
materiałami, z których skonstruowany jest moduł. Aktualnie, w fazie opracowywania znajduje się 
dokument IEC/TS 62915, który szczegółowo będzie się odnosił do wymagań związanych z 
powtórzeniem testów zawartych w IEC 61215 i IEC61730, w sytuacji gdy takie zmiany u producenta 
miały miejsce. 
Niezależnie od wymienionych podstawowych Norm Międzynarodowych opracowanych zostało 
wiele norm zajmujących się konkretnymi problemami, jak np. degradacja modułów PV typu LID 
(degradacja powodowana światłem, ang. Light Induced Degradation ) czy PID (degradacja 
powodowana napięciem, ang. Potential Induced Degradation ), eksploatacja w szczególnie ciężkich 
warunkach (korozyjna atmosfera, obfite opady śniegu, silne wiatry, burze piaskowe it.). Komplet 
norm przeznaczonych jest również dla modułów pracujących w warunkach wysokiej koncentracji 
światła (tzw. systemy CPV). Podjęto też próbę znormalizowania oceny jakości modułów w sensie 
nie tylko generowanej mocy ale też jego zdolności do wyprodukowania energii elektrycznej w 
określonym przedziale czasu w zdefiniowanych warunkach klimatycznych (komplet norm 
IEC61853, Tabela III ).  
Normy związane z oceną jakości, trwałości oraz bezpieczeństwa eksploatacji modułów 
fotowoltaicznych (PV) ujęte zostały w Tabeli III. W Tabeli III ujęte zostały także normy związane ze 
specjalnymi wymaganiami i konstrukcją modułów instalowanych w systemach CPV. 
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Tabela III Normy wykorzystywane do określenia jakości / trwałości modułów PV  
(źródło: Certyfikacja modułów fotowoltaicznych. Magazyn Fotowoltaika, 3/2017) 
 

Tytuł w jęz. angielskim Tytuł w jęz. polskim 

Normy podstawowe 

IEC 61215  Ed. 2  Crystalline silicon 
terrestrial photovoltaic (PV) modules - 
Design qualification and type approval(1) 

PN-EN 61215 Ed.2 Moduły fotowoltaiczne 
(PV) wykonane z krystalicznych ogniw 
krzemowych przeznaczone do zastosowań 
naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i 
aprobata typu(1) 

IEC 61646 Ed. 2 Thin-film terrestrial 
photovoltaic (PV) modules - Design 
qualification and type approval(2) 

PN-EN 61646 Ed. 2 Cienkowarstwowe 
moduły fotowoltaiczne (PV) przeznaczone do 
zastosowań naziemnych - Kwalifikacja 
konstrukcji i aprobata typu(2) 

ANSI/UL 1703 Safety standard for 
flatplate photovoltaic modules and 
panels(3) 

UL1703 Zasady bezpieczeństwa mające 
zastosowanie się do płaskich modułów i 
paneli fotowoltaicznych(3) 

IEC 61730-1 Ed.2 PV module safety 
qualification –  Part 1: Requirements for 
construction 

PN-EN 61730-1 Ed.2 Ocena bezpieczeństwa 
modułu fotowoltaicznego (PV) - Część 1: 
Wymagania dotyczące  konstrukcji 

IEC 61730-2  Ed.2 PV module safety 
qualification –  Part 2: Requirements for 
testing 

PN-EN 61730-2 Ed.2 Ocena bezpieczeństwa 
modułu fotowoltaicznego (PV) - Część 2: 
Wymagania dotyczące badań 

IEC 61215-1 Ed. 2 2017 Terrestrial 
photovoltaic (PV) modules - Design 
qualification and type approval - Part 1: 
Test requirements 

PN-EN 61215-1 Ed.1 Moduły fotowoltaiczne 
(PV) do zastosowań naziemnych - 
Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu - 
Część 1: Wymagania dotyczące badań 

IEC 61215-2 Ed. 2 2017 Terrestrial 
photovoltaic (PV) modules - Design 
qualification and type approval - Part 2: 
Test procedures 

PN-EN 61215-2 Ed.1 Moduły fotowoltaiczne 
(PV) do zastosowań naziemnych - 
Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu - 
Część 2: Procedury testowe  
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IEC 61215-1-1 Ed.1 2017 Terrestrial 
photovoltaic (PV) modules - Design 
qualification and type approval - Part 1-
1: Special requirements for testing of 
crystalline silicon photovoltaic (PV) 
modules 

PN-EN 61215-1-1 Ed.1 Moduły 
fotowoltaiczne (PV) do zastosowań 
naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i 
aprobata typu - Część 1-1: Wymagania 
szczególne dotyczące badań naziemnych 
modułów fotowoltaicznych (PV) wykonanych 
z krzemowych ogniw krystalicznych 

IEC 61215-1-2 Ed. 2 2017 Terrestrial 
photovoltaic (PV) modules - Design 
qualification and type approval - Part 1-
2: Special requirements for testing of 
cadmium telluride (CdTe) photovoltaic 
(PV) modules 

PN-EN 61215-1-2 Ed. 1 Moduły 
fotowoltaiczne (PV) do zastosowań 
naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i 
aprobata typu - Część 1-2: Wymagania 
szczególne dotyczące badań modułów 
fotowoltaicznych (PV) wykonanych z tellurku 
kadmu (CdTe) 

IEC 61215-1-3 Ed. 2 2017 Terrestrial 
photovoltaic (PV) modules - Design 
qualification and type approval  
- Part 1-3: Special requirements for 
testing of amorphous silicon (a-Si) and 
microcrystalline silicon (µc-Si) 
photovoltaic (PV) modules   

PN-EN 61215-1-3 Moduły fotowoltaiczne 
(PV) do zastosowań naziemnych - 
Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu - 
Część 1-3: Wymagania szczególne dotyczące 
badań modułów fotowoltaicznych (PV) 
wykonanych z krzemu amorficznego (a-Si) 
oraz krzemu mikrokrystalicznego (µc-Si) 

IEC 61215-1-4 Ed. 2 Terrestrial 
photovoltaic (PV) modules - Design 
qualification and type approval - Part 1-
4: Special requirements for testing of 
copper indium gallium selenide (CIGS) 
and copper indium selenide (CIS) 
photovoltaic (PV) modules 

PN-EN 61215-1-2 Ed. 1 Moduły 
fotowoltaiczne (PV) do zastosowań 
naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i 
aprobata typu - Część 1-4: Wymagania 
szczególne dotyczące badań modułów 
fotowoltaicznych (PV) wykonanych z selenku 
indowo-galowo-miedziowego (CIS) 

IEC 61215-1-5 Ed. 1 Terrestrial 
photovoltaic (PV) modules - Design 
qualification and type approval - Part 1-
5: Special Requirements for testing 
flexible modules (NWIP) 

PN-EN 61215-1-5 Ed. 1 Moduły 
fotowoltaiczne (PV) do zastosowań 
naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i 
aprobata typu - Część 1-5: Wymagania 
szczególne dotyczące badań elastycznych 
modułów (Charakter dokumentu: NWIP) 



 

 

 
                                                                                                           
 

 „Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł” 
Projekt realizowany w ramach programu DIALOG  0047/2016 

 

Akademia Górniczo–Hutnicza  
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej    
al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków,  
tel. +48 12 617 36 14,  
e–mail: dialog@agh.edu.pl                                                                                                   
www.dialog.agh.edu.pl  
REGON 000001577, NIP 6750001923 

  

IEC TS 62915 Photovoltaic (PV) 
modules - Retesting for type approval, 
design and safety qualification (IEC 
Draft) (4) 

IEC/TS 62915 Moduły fotowoltaiczne (PV) 
– powtórzenie badań w celu aprobaty typu, 
kwalifikacji konstrukcji i bezpieczeństwa 
(status dokumentu: IEC Draft) (4) 

IEC 62941 Ed. 1 Terrestrial photovoltaic 
(PV) modules - Guideline for increased 
confidence in PV module design 
qualification and type approval 

IEC 62941 Ed. 1 Moduły fotowoltaiczne 
(PV) do zastosowań naziemnych – 
Wskazówki dla w celu podwyższenia 
pewności jakości kwalifikacji konstrukcji 
oraz aprobaty typu modułu PV 
(przewidywana akceptacja w 2018) 

Normy szczegółowe 
IEC 60904-11 Photovoltaic devices - 
Part 11: Measurement of initial light-
induced degradation of crystalline silicon 
solar cells and photovoltaic modules 

PN-EN 60904-11 Elementy fotowoltaiczne – 
Część 11: Pomiar wywołanej światłem 
wstępnej degradacji w krzemowych 
krystalicznych ogniwach i modułach 
fotowoltaicznych 

IEC 62804-1-1 Ed. 1 Photovoltaic (PV) 
modules - Test method for detection of 
Potential Induced Degradation - Part 1-1: 
Delamination for crystalline silicon PV 
modules 

IEC 62804-1-1 Moduły fotowoltaiczne (PV) 
- Metoda badan mająca na celu wykrycie 
degradacji wywołanej napięciem – Część 1-1: 
Proces delaminacji krzemowych 
krystalicznych modułów PV 

IEC 62804-2 Ed. 1 Photovoltaic (PV) 
modules - Test methods for the detection 
of potential-induced degradation - Part 
2: Thin-film 

IEC 62804-1-1 Moduły fotowoltaiczne (PV) - 
Metoda badan mająca na celu wykrycie 
degradacji wywołanej napięciem – Część 1-1: 
Moduły cienkowarstwowe 

IEC 61701 Ed.2 Salt mist testing of 
photovoltaic (PV) modules  

PN-EN 61701 Ed.2 Badania modułów 
fotowoltaicznych (PV) w atmosferze mgły 
solnej 

IEC 62716 Ed1 Ammonia corrosion 
testing of photovoltaic (PV) modules 

PN-EN 62716 Ed.1 Badania korozji 
modułów fotowoltaicznych (PV) w 
atmosferze zawierającej amoniak 

IEC 61721 Susceptibility of a 
photovoltaic (PV) module to accidental 
impact damage (resistance to impact test)  

IEC 61721 Podatność modułu 
fotowoltaicznego (PV) na uszkodzenia 
wywołane przez przypadkowe uderzenie 
(badanie odporności na uderzenie) 
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IEC 61345 UV test for PV modules IEC 61345 Badanie odporności modułów na 
promieniowanie UV 

IEC 62938 Ed. 1 Non-uniform snow load 
testing for photovoltaic (PV) modules 
(82/1195/CDV) 

IEC 62938 Badanie modułów 
fotowoltaicznych pokrytych nierównomierną 
warstwą śniegu 

PNW TS 82-1357 Ed. 1 
Electroluminescence of photovoltaic cells 

PNW TS 82-1357 Ed. 1 
Elektroluminescencja ogniw 
fotowoltaicznych (charakter dokumentu: NP, 
specyfikacja techniczna) 

IEC TS 62782: Cyclic dynamic 
Mechanical Load Testing for Photovoltaic 
(PV) Modules  

IEC TS 62782 Badania modułów 
fotowoltaicznych (PV) pod zmiennym 
obciążeniem mechanicznym  
(charakter dokumentu: draft specyfikacji 
technicznej, DTS) 

Moduły dla CPV 
IEC 62108:2016 Concentrator 
photovoltaic (CPV) modules and 
assemblies – Design qualification and 
type approval 

IEC 62108:2016 Moduły fotowoltaiczne oraz 
systemy z koncentratorami światła (CPV) - 
Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu 

IEC 62688 Ed. 1 Concentrator 
photovoltaic (CPV) modules and 
assemblies – Safety qualification (2017, 
FDIS) 

IEC 62688 Ed.1 Moduły i podzespoły do 
koncentratorów fotowoltaicznych (CPV) – 
Ocena bezpieczeństwa 

IEC 62670-1 Ed. 1 Concentrator 
photovoltaic (CPV) - performance testing 
- Part 1: Performance measurements and 
power rating - Irradiance and temperature 

IEC 62670-1 Ed.1 Koncentratory 
fotowoltaiczne (CPV) - Badanie wydajności - 
Część 1: Pomiar parametrów i mocy - 
natężenie promieniowania i temperatury 

IEC 62670-2 Ed. 1 Concentrator 
photovoltaic (CPV) - performance testing 
- Part 2: Energy rating by measurement 

IEC 62670-2 Ed.1 Koncentratory 
fotowoltaiczne (CPV) - Badanie wydajności - 
Część 2: Pomiar energii 

IEC 62670-3 Ed. 1 Concentrator 
photovoltaic (CPV) - performance testing 
- Part 3: Performance measurements and 
power rating 

IEC 62670-3 Ed.1 Koncentratory 
fotowoltaiczne (CPV) - Badanie wydajności - 
Część 3: Pomiar wydajności i mocy 
znamionowej 
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IEC 62925 CPV modules - Thermal 
cycling test to differentiate increased 
thermal fatigue durability 

IEC 62925 Moduły CPV -Test cyklicznych 
zmian temperatury mający w celu wykazania 
ich zwiększonej odporności na obciążenia 
cieplne 
 

Badania materiałowe klimatyczne 
IEC 62994-1 Ed. 1 Environmental 
health and safety (EH&S) risk 
assessment of the PV module through 
the life cycle – Part 1: General 
principles and definitions of terms 

IEC 62994-1 Ed. 1 Ocena ryzyka 
szkodliwości i bezpieczeń- 
stwa dla środowiska (EH&S) modułu w 
całym okresie jego eksploatacji – Zasady 
ogólne i określenie terminologii (charakter 
dokumentu: roboczy) 

IEC 60068 -2-68 Environmental testing 
- Part 2-68: Tests -Test L: Dust and 
sand Part 3: desert qualification testing 
and quality standards(5) 

IEC 60068 -2-68 Badania środowiskowe - 
Część 2-68: Badania-Test L: Kurz i piasek 
Część 3: Badania kwalifikacyjne oraz 
normy jakościowe dla warunków 
pustynnych (5) 

IEC 60068 -2-64 Environmental testing 
- Part 2-64: Test guidance Dynamic load 
(shaker test) 

IEC 60068 -2-64 Badania środowiskowe - 
Część 2-64: Badania-Test Fh: Wibracje, 
szerokopasmowe losowe (kontrola 
cyfrowa) obciążenia dynamiczne (test 
wstrząsania) (5)  

IEC TS 62892 Ed. 1 Test procedure for 
extended thermal cycling of PV modules 

IEC TS 62892 Ed. 1 Procedura badań z 
poszerzonymi cyklicznymi zmianami 
temperatury (status dokumentu: roboczy, 
wersja TS spodziewana w 2018) 

EN 62892-1 Ed. 1 Comparative testing of 
PV modules to differentiate performance 
in multiple climates and applications - 
Part 1: Requirements for testing 

IEC 62892-1 Ed.1 Porównawcze testowanie 
modułów PV w celu zróżnicowania ich 
wydajności w rozmaitych warunkach 
klimatycznych I zastosowaniach - Część 1: 
Wymagania dotyczące testowania (charakter 
dokumentu: IEC Draft) 
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IEC 62892-3:2017 Testing of modules to 
differentiate performance in multiple 
climates and applications – Part 3: Test 
procedure for encapsulant transmittance 

IEC 62892-3 Ed.1 Porównawcze testowanie 
modułów PV w celu zróżnicowania ich 
wydajności w rozmaitych warunkach 
klimatycznych I zastosowaniach - Część 3: 
Badanie transmitancji enkapsulantu 
(charakter dokumentu: IEC Draft) 

IEC 60721-2-1 Ed.2 Classification of 
environmental conditions - Part 2-1: 
Environmental conditions appearing in 
nature - Temperature and humidity(6) 

IEC 60721-2-1 Ed.2 Classification of 
environmental conditions - Part 2-1: 
Environmental conditions appearing in nature 
- Temperature and humidity(6) 

Pomiar wydajności i uzysku energii (power and energy ratings) 
IEC 61853 Performance testing and 
energy rating of terrestrial photovoltaic 
(PV) modules(7) 

IEC 61853 Badanie wydajności i pomiar 
uzysku energii modułów fotowoltaicznych 
(PV) do zastosowań naziemnych (charakter 
dokumentu: NWIP IEC Draft)(7) 

IEC 61853-1: Photovoltaic module (PV)  
performance testing and energy rating 
Part 1: Irradiance and temperature 
performance measurements and power 
rating  

IEC 61853 Badanie wydajności i pomiar 
uzysku energii modułów fotowoltaicznych 
(PV) do zastosowań naziemnych Część 1: 
Pomiar wpływu temperatury i natężenia 
światła na wydajność i wyznaczanie mocy 
znamionowej 

IEC 61853-2: Photovoltaic module (PV)  
performance testing and energy rating 
Part 2: Spectral responsivity, angle of 
incidence and module operating 
temperature measurements  

IEC 61853 Badanie wydajności i pomiar 
uzysku energii modułów fotowoltaicznych 
(PV) do zastosowań naziemnych Część 2: 
Pomiary odpowiedzi widmowej, w zależności 
od kąta padania i znamionowej temperatury 
pracy modułu 

IEC 61853-3: Photovoltaic module (PV)  
performance testing and energy rating 
Part 3: Calculations of module energy 
rating  

IEC 61853 Badanie wydajności i pomiar 
uzysku energii modułów fotowoltaicznych 
(PV) do zastosowań naziemnych Część 3: 
Obliczenie wydajności energetycznej modułu 

IEC 61853-4 Photovoltaic module (PV)  
performance testing and energy rating 
Part 4: Time periods for calculation of 
energy rating 

IEC 61853 Badanie wydajności i pomiar 
uzysku energii modułów fotowoltaicznych 
(PV) do zastosowań naziemnych Część 4: 
interwały czasowe dla obliczenia wydajności 
energetycznej (charakter dokumentu: draft) 
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Normy dodatkowe i specjalne 
IEC 63163 Ed. 1 2018 Terrestrial 
photovoltaic (PV) modules for consumer 
products - Design qualification and type 
approval (82/1317/NP) 

IEC 63163 Ed. 1 Moduły fotowoltaiczne 
(PV) do zastosowań w produktach 
konsumenckich - Kwalifikacja konstrukcji i 
aprobata typu (charakter dokumentu: NP) 

IEC TS 62941 Guideline for increased 
confidence in PV module design 
qualification and type approval (TS) 
 
 

IEC TS 62941 Wskazówki mające na celu 
podniesienie jakości modułów PV w zakresie 
kwalifikacji konstrukcji i aprobaty typu 
(charakter dokumentu: specyfikacja 
techniczna) 

IEC TS 63126 Ed. 1 Guidelines for 
qualifying PV modules, components and 
materials for operation at higher 
temperatures (82/1216/NP) 

IEC TS 63126 Ed. 1 Wskazówki dla 
kwalifikowania modułów PV, komponentów i 
materiałów przeznaczonych do pracy  w w 
podwyższonej temperaturze (charakter 
dokumentu: NP) 

IEC 62980 Ed. 1 Photovoltaic modules 
for building curtain wall applications  

IEC 62980 Ed. 1 Moduły fotowoltaiczne dla 
zastosowań jako ściany osłonowe (charakter 
dokumentu: NP) 

IEC TS 63140 Ed. 1 Photovoltaic (PV) 
modules - Partial shade endurance testing  

IEC TS 63140 Ed. 1 Moduły fotowoltaiczne 
(PV) modules – Badanie odporności na 
częściowe zacienienie (charakter dokumentu: 
specyfikacja techniczna TS, NP) 

IEC PAS 62257-10 Ed1 (2017) 
Recommendations for small renewable 
energy and hybrid systems for rural 
electrification - Part 10: Silicon solar 
module visual inspection guide 

IEC PAS 62257-10 Ed1 (2017) Zalecenia dla 
małych systemów energetyki odnawialnej i 
hybrydowych dla elektryfikacji obszarów 
rolniczych – Część 10: wskazówki dotyczące 
oględzin modułów krzemowych  

IEC 62145 Crystalline silicon terrestrial 
photovoltaic (PV) modules - Blank detail 
specification 

IEC 62145 Moduły fotowoltaiczne (PV) do 
zastosowań naziemnych - formularze dla 
specyfikacji szczegółowej 

EN 62759-1 Ed. (2014) Photovoltaic 
(PV) modules - Transportation testing - 
Part 1: Transportation and shipping of 
module package units 

EN 62759-1 Ed. (2014) Moduły 
fotowoltaiczne (PV) - Badania związane z 
transportem - Część 1: Transport i przewóz 
opakowań zawierających moduły 
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(1) Norma IEC 61215 Ed.2 zastąpiona zostaje normami IEC 61215-1 oraz IEC 61215-1-1. 
(2) Norma IEC 61246 została wycofana w 2016 roku i zastąpiona normami IEC 61215-1 oraz 
IEC 61215-1-1, IEC 61215-1-2, IEC 61215-1-3  oraz IEC 61215-1-4. 
(3) Uwaga! Zamiast certyfikatów na normy IEC61730-1,2 moduły PV często posiadają 
certyfikat na równoważną normę UL1703. Dotyczy to w szczególności, choć nie jest to regułą, 
producentów ze Stanów Zjednoczonych; począwszy od stycznia 2015 moduły sprzedawane w 
Kalifornii muszą posiadać certyfikat na zgodność z normą UL 1703, inne rejony USA wymagają 
tego certyfikatu od roku 2016; 
(4) Specyfikacja techniczna IEC/TS 62915 (dokument IEC przyjęty przez DIN w 2015) dotyczy 
powtórnego testowania modułów na zgodność z wymaganiami zarówno IEC 61215 jak i IEC 61730 
w przypadku gdy producent wprowadził jakieś zmiany w konstrukcji modułu czy materiałach; 
(5) Normy IEC 60068-2-68 oraz IEC 60068-2-64 zostały opracowane w celu oceny wpływu 
niesionych przez wiatr cząstek piasku i kurzu oraz intensywnych wibracji na urządzenia 
elektroniczne w tym moduły PV (np. zastosowania np. w warunkach pustynnych, na pojazdach itp.); 
(6) Norma wykorzystywana w celu definiowania warunków środowiskowych dla badań 
modułów PV w warunkach naturalnych 
(7) Propozycja opracowania normy IEC 61853 chociaż miała miejsce już w roku 2001, a jej 
pierwsze opracowanie (NWIP draft) służyło przez wiele jako nieformalna podstawa badań, nigdy 
jednak nie doczekała się sfinalizowania; prace zostały podjęte po roku 2010 i ich w efekcie 
powstały  dokumenty IEC 61853-1, IEC 61853-2, IEC 61853-3 (draft) IEC 61853-4 (draft). 
 
1.4. Weryfikacja jakości komponentów wykorzystywanych do produkcji modułów - 
normy przeznaczone dla producentów modułów  
Szereg norm opracowano z przeznaczeniem przede wszystkim dla producentów modułów PV 
(Tabela IV) i mają one na celu: 
- pomoc w opracowaniu standardowych testów w celu określenia parametrów i selekcji 
materiałów używanych do produkcji modułów (enkapsulanty, folie na front i tył modułu, kleje, 
żywice silikonowe, uszczelnienia krawędzi itp.) zgodnie z wymogami jakościowymi, 
- określenie, które z testów materiałowych należy wykonać by mieć pewność, że w trakcie 
długiego okresu  
 eksploatacji zachowają one swoje właściwości decydujące o bezpiecznej eksploatacji modułu. 
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Tabela IV Normy Międzynarodowe przeznaczone do certyfikowania materiałów i komponentów 
stosowanych do produkcji modułów PV. (źródło: Certyfikacja modułów fotowoltaicznych. Magazyn 
Fotowoltaika, 3/2017) 
Tytuł w jęz. ang. Tytuł w jęz. pol. 
IEC 62788-1-2 Measurement procedures for 
materials used in photovoltaic modules - Part 
1-2: Encapsulants - Measurement of volume 
resistivity of photovoltaic encapsulants and 
other polymeric materials (FDIS) 

IEC 62788-1-2 Procedury pomiarowe dla 
materiałów stosowanych w modułach 
fotowoltaicznych - Część 1-2: 
Enkapsulanty -- Pomiar rezystywności 
enkapsulantów oraz  innych materiałów 
polimerowych 

IEC 62788-1-4 Measurement procedures for 
materials used in photovoltaic modules - Part 
1-4: Encapsulants - Measurement of optical 
transmittance and calculation of the solar-
weighted photon transmittance, yellowness 
index, and UV cut-off wavelength(FDIS) 

IEC 62788-1-4 Procedury pomiarowe dla 
materiałów stosowanych w modułach 
fotowoltaicznych - Część 1-4: 
Enkapsulanty -- Pomiar transmitancji 
optycznej i obliczenia transmitancji 
odpowiadającej rozkładowi fotonów w 
widmie promieniowania słonecznego, 
wskaźnika zżółknięcia i krawędzi absorpcji 
w zakresie UV 

IEC 62788-1-5 Materials used in photovoltaic 
modules - Measurement procedures - Part 1-5: 
Encapsulants - Measurement of change in 
linear dimensions of sheet encapsulation 
material resulting from applied thermal 
conditions (FDIS) 

IEC 62788-1-5 Procedury pomiarowe dla 
materiałów używanych w modułach 
fotowoltaicznych Część 1-5: Enkapsulanty 
– Pomiar zmiany wymiarów liniowych 
arkuszy materiału enkapsulantu 
wynikających z zastosowanych warunków 
termicznych 

IEC 62788-1-6 Measurement procedures for 
materials used in photovoltaic modules - Part 
1-6: Encapsulants - Test methods for 
determining the degree of cure in Ethylene-
Vinyl Acetate (FDIS) + Amd 1 (Amendment 
1)  

IEC 62788-1-6: Procedury pomiarowe dla 
materiałów używanych w modułach 
fotowoltaicznych - Część 1-6: 
Enkapsulanty -- metody badań w celu 
określenia stopnia obróbki cieplnej octanu 
etylenowo-winylowego 
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IEC TS 62788-2 Measurement procedures for 
materials used in photovoltaic modules - Part 
2: Polymeric materials - Frontsheets and 
backsheets 

IEC 62788-2: Procedury pomiarowe dla 
materiałów używanych w modułach 
fotowoltaicznych - Część 2: Materiały 
polimerowe – folie używane na część 
frontową i tył modułu 

IEC 62788-1-7 Ed. 1 Measurement procedures 
for materials used in photovoltaic modules – 
Part 1-7: Test procedure for the optical 
durability of transparent polymeric PV 
packaging materials 

IEC 62788-7-1: Procedury pomiarowe dla 
materiałów używanych w modułach 
fotowoltaicznych - Część 7-1:  (charakter 
dokumentu: CDV)  

EC 62788-5-1 Ed. 1 Measurement procedures 
for materials used in photovoltaic modules - 
Part 5-1: Edge seals - Suggested test methods 
for use with edge seal materials   

IEC 62788-5-1 Ed. 1 Procedury 
pomiarowe dla materiałów używanych w 
modułach fotowoltaicznych - Część 5-1: 
Uszczelnienia krawędzi - Sugerowane 
metody badań do wykorzystania 
materiałów stosowanych na uszczelnienia 
(charakter dokumentu: roboczy) 

IEC 62788-5-2 Ed. 1 Measurement procedures 
for materials used in photovoltaic modules - 
Part 5-2: Edge seals - Edge-seal durability 
evaluation guideline   

IEC 62788-5-2 Ed. 1 Procedury 
pomiarowe dla materiałów używanych w 
modułach fotowoltaicznych - Część 5-2: 
Uszczelnienia krawędzi – Wskazówki 
oceny trwałości uszczelnień (charakter 
dokumentu: roboczy) 

IEC TS 62788-6-2 Ed. 1 Measurement 
procedures for materials used in photovoltaic 
modules - Part 6-3: General tests - Moisture 
permeation testing with polymeric films 

IEC TS 62788-6-2 Ed. 1 Procedury 
pomiarowe dla materiałów używanych w 
modułach fotowoltaicznych - Część 6-3: 
Badania ogólne – Badanie przenikania 
wilgoci przez warstwy polimerowe                 
(charakter dokumentu: roboczy, TS) 

IEC 62788-6-3 Ed. 1 Measurement procedures 
for materials used in photovoltaic modules - 
Part 6-3: Adhesion testing of interfaces within 
PV modules 

IEC 62788-6-3 Ed. 1 Procedury 
pomiarowe dla materiałów używanych w 
modułach fotowoltaicznych - Część 6-3: 
Badanie adhezji na powierzchniach 
przylegania wewnątrz modułów (charakter 
dokumentu: NP) 
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IEC TS 62788-7-2:2017 Measurement 
procedures for materials used in photovoltaic 
modules - Part 7-2: Environmental exposures - 
Accelerated weathering tests of polymeric 
materials 

IEC 62788-7-2:2017 Procedury pomiarowe 
dla materiałów używanych w modułach 
fotowoltaicznych - Część 7-2: 
Odziaływanie środowiska – badania 
przyśpieszonego procesu starzenia 
materiałów polimerowych   

IEC 62805-1 Method for measuring 
photovoltaic (PV) glass - Part 1: Measurement 
of total haze and spectra distribution of haze 

IEC 62805-1 Metoda pomiaru 
fotowoltaicznych (PV) szyb szklanych -- 
Część 1: Pomiar rozproszenia całkowitego 
światła i jego rozkładu widmowego 

IEC 62805-2:2017  Method for measuring 
photovoltaic (PV) glass – Part 2: 
Measurement of transmittance and reflectance  

IEC 62805-1:2017 Metoda pomiaru 
fotowoltaicznych (PV) szyb szklanych -- 
Część 2: Pomiar transmitancji i odbicia 

IEC 62979:2017  Photovoltaic module bypass 
diode thermal runaway test  

IEC 62979:2017 Test na przebicie cieplne 
diod bocznikujących (bypass) w modułach 
fotowoltaicznych  

IEC/TS 62916:2017 Bypass diode 
electrostatic discharge susceptibility testing 

IEC/TS 62916:2017 Badanie odporności 
diody bocznikującej (by-pass) na 
rozładowanie elektrostatyczne 

IEC 62790: 2014 Ed. 1 Junction boxes for 
photovoltaic modules - Safety requirements 
and tests + Amendment (2018) EN 50548 
Junction boxes for photovoltaic modules 

IEC 62790: 2014 Puszki przyłączeniowe 
dla modułów fotowoltaicznych - 
Wymagania bezpieczeństwa i badania  
EN 50548 Puszki przyłączeniowe dla 
modułów fotowoltaicznych 

82_655e_NP Cross-linking degree test method 
for Ethylene-Vinyl Acetate applied in 
photovoltaic modules - Differential Scanning 
Calorimetry (DSC)  

82_655e_NP Badanie stopnia usieciowienia 
Octanu Etylenowo-Winylowego (EVA) 
stosowanego w modułach fotowoltaicznych 
- Różnicowa Kalorymetria Skaningowa 
(DSC) (charakter dokumentu: NP) 

PNW 82-1358 Measurement procedures for 
materials used in photovoltaic modules – Part 
1-1: Polymeric materials used for encapsulant 
(82/1365/NP) 

PNW 82-1358 Procedury pomiarowe dla 
materiałów używanych w modułach 
fotowoltaicznych - Część 1-1: Materiały 
polimerowe wykorzystywane jako 
enkapsulant (charakter dokumentu: NP) 
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PNW 82-1365 Measurement procedures for 
materials used in photovoltaic modules - Part 
8-2: Materials and coatings for the irradiant 
incident surface of photovoltaic modules or 
similar solar devices: Abrasion and 
environmental testing (proposed IEC 62788-8-
2) (82/1365/NP) 

PNW 82-1365 Procedury pomiarowe dla 
materiałów używanych w modułach 
fotowoltaicznych - Część 1-1: Materiały i 
pokrycia oświetlanej strony modułów  
fotowoltaicznych bądź podobnych urządzeń 
wykorzystujących promieniowanie 
słoneczne: Badanie na zarysowania i 
środowiskowe (dokument proponowany 
jako IEC 62788-8-2) (charakter 
dokumentu: NP) 

EN 50618 Electric cables for Photovoltaic 
systems 

EN 50618 Kable i przewody elektryczne do 
systemów fotowoltaicznych 

 

ZAKRES PODSTAWOWYCH TESTÓW JAKOŚCIOWYCH I ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM 

PROCESU INSTALACJI I UŻYTKOWANIA MODUŁÓW; - TESTY SPECJALNE ZWIĄZANE Z OKREŚLONĄ 

TECHNOLOGIĄ PV ORAZ SPECYFICZNYMI WARUNKAMI EKSPLOATACJI MODUŁÓW PV; 
 
Testy wykorzytywane do certyfikowania modułów PV można podzielić na kilka grup 
tematycznych. Ilustruje to Rys. 5. Tabela V przedstawia ważniejsze testy opisane w normach IEC 
61215, IEC 61646 oraz IEC 61730 wraz z ich krótkim opisem oraz odniesiem do konkretnej normy. 
 

 

Normy jakościowe IEC 61215/61646 
 
Diagnostyka: Inspekcja wizualna, gorące punkty. 
Elektryczne: test rezystancji, prąd upływu na mokro 
Wydajność: PMAX w STC, współczynniki temperaturowe, 
NOCT, PMAX w warunkach niskiego natężenia 
promieniwania 
Cieplne: Bypass diode test, Hot spot. 
Promieniowanie: w warunkach zewn., UV, „light 
soaking” 
Środowiskowe: Cykle temperaturowe, wymrażanie w 
warunkach wysokiej wilgotności,  wysoka temp./wysoka 
wilgotność. 
Mechaniczne: Obciążenia mechaniczne, trwałość 
wyprowadzeń, gradobicie 



 

 

 
                                                                                                           
 

 „Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł” 
Projekt realizowany w ramach programu DIALOG  0047/2016 

 

Akademia Górniczo–Hutnicza  
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej    
al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków,  
tel. +48 12 617 36 14,  
e–mail: dialog@agh.edu.pl                                                                                                   
www.dialog.agh.edu.pl  
REGON 000001577, NIP 6750001923 

  

 
_____________________________________________ 
Normy związane z bezpieczeństwem IEC 61730-1, 2 
Narażenia elektryczne: wytrzymałość dielektryczna, 
ciągłość uziemienia, impulsy przepięciowe, prąd wsteczny, 
wyładowania … 
Narażenia mechaniczne: pękanie szyb, łączeń ram itp…. 
Narażenia cieplne: testy cieplne 
Ryzyko pożarowe: badania p.-poż. 

Rys. 5 Podział tematyczny testów zawartych w normach IEC 61215, IEC 61646 oraz IEC 
61730 (źródło: R. Arndt, R. Puto “Basic Understanding of IEC Standard Testing For 
Photovoltaic Panels”, TÜV SÜD Product Service) 

 
Tabela V Standardowe testy wykonywane na modułach PV w procesie ich certyfikowania (kod test 
odnosi się bezpośrednio do oznaczenia testu w teście normy) 
 

Nazwa testu Kod 
testu 

Cel testu / Mierzone parametry Norma 

Badania środowiskowe 
Cykle 
temperaturowe 

10.11 
MST 
51 

Badanie odporności mechanicznej i zmian 
parametrów elektrycznych modułów (Voc, Isc, 
Pmax, FF, h) na cykliczne zmiany temperatury (-
40 - +85oC, określony gradient zmian) bez lub 
pod ociążeniem prądowym modułu 

IEC 
61215 
IEC 
61646 
IEC 
61730 

Test odporności na 
zamrażanie przy 
wysokiej 
wilgotości 

10.12 
MST 
52 

Badanie odporności konstrukcji modułu 
(szczelności) na gwałtowne obniżanie 
temperatury w atmosferze o wysokiej 
wilgotności 

IEC 
61215 
IEC 
61646 
IEC 
61730 
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Test odporności na 
zawilgocenie przy 
 
wysokiej 
temperaturze 

10.13 
MST 
53 

Badanie odporności konstrukcji modułu na 
długotrwałe przebywanie w atmosferze o bardzo 
wysokiej wilgotności i  
 
temperaturze; pomiary przed i po parametrów  
elektrycznych  

IEC 
61215 
IEC 
61646  
 
IEC 
61730 

Test odporności na 
promieniowanie 
UV 
 

10.10 
MST 
54 

Badanie odporności modułów na 
promieniowanie UV (po zaabsorbowaniu 
określonej dozy energii), pomiary przed i po 
parametrów elektrycznych 

IEC 
61215 
IEC 
61646 
IEC 
61730 

„Nasączanie” 
światłem (light 
soaking) 

10.19 Stabilizowanie parametrów elektrycznych 
modułów cienko-wartswowych pod wpływem 
naświetlania światłem sztucznym lub 
naturalnym; pomiary przed i po parametrów 
elektrycznych 

IEC 
61646  

 

Diagnostyka podstawowa (oględziny) 
Oględziny (ocena 
wizualna) 

10.1   
MST 
01 

Wykrycie wszelkich widocznych defektów – 
jakość i ułożenie i ogniw, jakość laminatu, 
uszkodzenmia szyby i ram, okablowania, puszki 
przyłączeniowej  

IEC 
61215 
IEC 
61646 
IEC 
61730 

Pomiary wydajności, parametrów elektrycznych 
Wyznaczenie 
Pmax 

10.2 Wyznaczenie Pmax przed i po różnych testach 
środowiskowych 

IEC 
61215 
IEC 
61646 

Pomiar 
współczynników 
temperaturowych 

10.4 Wyznaczenie współczynników temperaturowych 
prądu ��), napięcia (�) i mocy maks. (�) 

IEC 
61215 
IEC 
61646 
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Wyznaczenie 
NMOT 

10.5 Wyznaczenie znamionowej temperatury modułu 
(Nominal Operating Cell Temperature) 

IEC 
61215 
IEC 
61646 

Parametry 
elektrycz- 
ne w STC i NMOT  

10.6 Wyznaczenie parametrów elektr. modułu w 
warunkach STC i NOCT 

IEC 
61215 
IEC 
61646 

Parametry przy 
niskim poziomie 
promieniowania 

10.7 Wyznaczenie parametrów elektr. modułu w 
temperaturze T=25oC i natężeniu 
promieniowania G=200 W/m2 

IEC 
61215 
IEC 
61646 

Testy związane z ryzykiem porażenia elektrycznego 
Test bezpiecznego 
dostępu do modułu 
(Accessibility test) 

MST 
11 

Sprawdzenie czy nieziolowane eleemnty modułu 
nie powodują narażenia na porażenie elektr.  

IEC 
61730 

Test odporności 
powłok polimero- 
wych na 
uszkodzenia 
mechaniczne 

MST 
12 

Sprawdzenie czy polimerowe folie (front lub/i 
tył) użyte w module są odporne na rutynowe 
działanie podczas instalacji czy prac serwsoych 
nie powodując narażenia na porażenie  elektr. 

IEC 
61730 

Test ciągłości 
uziemienia 
(Ground continuity 
test) 

MST 
13 

Sprawdzenie czy jest połącznie elektr. pomiędzy 
wszystkimi eksponowanymi przewodzącymi 
elementami modułu umożliwiając jego 
prawidłowe uziemienie w sysemie PV 

IEC 
61730 

Test odporności na 
impulsy wysoko- 
napięciowe  

MST 
14 

Sprawdzenie czy izolacja modułu posiada 
zdolność wytrzymania impuslów 
wysokonapięciowych pojawiających się w 
atmosferze 

IEC 
61730 

Test izolacji i 
wytrzymałości 
dielektr. 

10.3   
MST 
16 

Kontrola jakosci izolacji pomiędzy 
wyprowadzeniami modułu a ramą lub 
otoczeniem 

IEC 
61215 
IEC 
61646 
IEC 
61730 
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Upływ w 
warunkach  
 
silnego 
zawilgocenia (wet 
leakage current) 

10.15 
 
MST 
17 

Ocena jakości izolacji modułu w warunkach 
silnego  
 
zawilgocenia, podobnie jak 10.3 i MST 16 ale w 
mokrym środowisku 

IEC 
61215  
 
IEC 
61646 
IEC 
61730 

Test 
wytrzymałości 
(trwałości) 
wyprowadzeń 

10.14 
MST 
42 

Test na wytrzymałość mechaniczną okablowania 
modułu 

IEC 
61215 
IEC 
61646 
IEC 
61730 

Test związane z zagrożeniem pożarowym 
Temperature test MST 

21 
Określenie maksymalnych temperatur 
dopuszczalnych dla różnych komponentów i 
materiałów użych w module 

IEC 
61730 

Hot spot test 10.09 
MST 
22 

Test na obecność „gorących punktów”; 
zacienianie poszczególnych fragmentów modułu 
przy wysokim natężeniu światła (>1500 W/m2) 

IEC 
61215 
IEC 
61646 
IEC 
61730 

Test pożarowy 
(fire test) 

MST 
23 

Badanie odporności modułu na obecność 
„otwartego” ognia; test połączony z przepisami 
p.poż obowiązującymi w budownictwie 

IEC 
61730 

Test łatwopalności 
(ignitability test ) 

MST 
24 

Badanie łatwopalności modułów IEC 
61730 

Test termiczny 
diody 
bocznikującej (by-
pass) 

10.18 
MST 
25 

Ocena jakości konstrukcji pod wzgędem 
długoterminowej cieplnej wytrzymałości diod 
by-pass 

IEC 
61215 
IEC 
61646 
IEC 
61730 
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Test na 
przeciążenie 
prądowe w 
kierunku 
zaporowym 

MST 
26 

Ocena odporności modułu na sytuację gdy 
wymuszany jest przepływ nadmiernego prądu w 
kierunku zaporowym 

IEC 
61730 

Testy związane z jakością i bezpieczeństwem konstrukcji mechanicznej modułu 
Test odporności na 
gradobicie 

10.17 Weryfikacja mechanicznej odporności modułu 
(szyby) na gradobicie 

IEC 
61215 
IEC 
61646  

Test odporności na 
stłuczenia szyby 

MST 
32 

Badanie podatności szyby modułu na stłuczenia i 
pęknięcia i weryfikacja czy w przypadku 
pęknięcia szyby modułu występuje ryzyko 
pojawienia się pęknięć czy przerw w izolacji  

IEC 
61730 

Test połączeń 
śrubowych 

MST 
33 

Badanie sprawdzenie jakości montażu w 
miejscach połączeń (oparty na IEC 60598-1) 

IEC 
61730 

Odporność na 
obciążenia 
mechaniczne 

10.16  
MST 
34 

Określenie wytrzymałości modułu na działanie 
wiatru, śniegu, obciążeń staycznych lub 
oblodzenia 

IEC 
61215 
IEC 
61646 
IEC 
61730 

Próba na 
odrywanie  
(peel test)  

MST 
35 

Testy  wytrzymałości na odrywanie (oparty na 
ISO 5893) połączeń zgrzewanych obecnych w 
konstrukcji modułu 

IEC 
61730 

Próba 
wytrzymałości na 
ścinanie (lap shear 
strength test) 

MST 
36 

 Testy  wytrzymałości na ścinanie połączeń 
zgrzewanych „na zakładkę”) obecnych w 
konstrukcji modułu (oparty na  ISO 4587:2003) 

IEC 
61730 

Test na”pełzanie” 
materiału  
(material creep 
test) 

MST 
37 

Ocena czy materiały zastosowane w module nie 
wykazują tendencji do „pełzania” lub utraty 
adhezji  pod wpływem działania podwyższonej 
temperatury 

IEC 
61730 
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Dodatkowe testy 
Test odporności na  
zmęczenie 
mechaniczne 

PIT 1 Określenie mechanicznej wytrzymałości modułu, 
badania  
podobne do 10.16 w IEC 61215 ale wykonywane 
są z inną czestoliwością  

 

Parametry dla 
różnych warunków 
klimatycznych 

PIT 1 Określenie jaki wpływ na parametry elektr. 
modułu mają różne wa-runki klimatyczne (Hr , 
T, G); testy wykonywane podobnie jak 10.2 w 
IEC61215 ale dla różnych warunków 
temperatury T i wilgotności Hr  

IEC 
62892 

 
TESTY SPECJALNE ZWIĄZANE Z OKREŚLONĄ TECHNOLOGIĄ PV ORAZ SPECYFICZNYMI 

WARUNKAMI EKSPLOATACJI MODUŁÓW PV; 
 
Rys. 6 Przedstawia sekwencję testów wymaganą przez normy IEC 61215/61646. Sekwencja testów 
odpowiadająca normie IEC 61730-1,2 jest dużo bardziej złożona i nie jest tu przedstawiona. Warto 
zwrócić uwagę na znaczną ilość testów związanych z bezpieczeństwem i trwałością mechaniczną 
konstrukcji i komponentów modułu. Niemal wszystkie, podobnie jak testy związane z 
bezpieczeństwem przeciwpożarowym, zostały wprowadzone dopiero w drugieg edycji normy (IEC 
61730-1,2 Ed.2) wprowadzonej w 2016 roku.  
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Rys. 6 Schemat badań dla normy IEC 61215 z dodatkowymi badaniami z normy IEC61646 
(niebieskie pola); test 10.15 zaznaczony żółtym polem nie występuje w sekwencji badań dla normy 
IEC 61215; natomiast test 10.14.3 zaznaczony zielonym polem jest opcjonalny (opracowane na 
podstawie o IEC 61215 Ed.2 oraz IEC 61646 Ed.2, Magazyn Fotowolatika, 3/2017); 
 
Ogólne założenia dla laboratorium mającego zajmować się kompleksowo certyfikacją jakości 
modułów fotowoltaicznych (pv) (zarówno krzemowych jak i cienkowarstwowych) - zestaw 
podstawowych norm i wybranych testów wymaganych dla wiarygodnej certyfikacji modułów 
(pv). 
Podstawową częścią wyposażenia laboratorium zajmującego się kompleksowo certyfikacją jakości 
modułów PV jest zestaw sprzętu pomiarowego służących do określania znamionowych parametrów 
elektrycznych modułów. W skład takiego sprzętu muszą wchodzić następujące urządzenia: 
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Ø źródło światła, tj. symulator promieniowania słonecznego klasy AAA (wg EN 60904-9) 
wraz z system pomiarowym (I-V) umożliwiający pomiar modułów wykonanych w różnych 
technologiach (Uwaga! Dla niektórych technologii – np. HIT, IBC, niektóre cienkowarstwowe - 
niezbędny jest symulator o długim czasie trwania impulsu, tzw. long pulse lub system pomiarowy 
tzw. multiflesh bądź źródło światła ciągłego (tzw. steady light); dla niektórych technologii, np. DSSC, 
wręcz niezbędne jest źródło światła stałego. 
Ø zestaw atestowanych czujników natężenia promieniowania (tzw. secondary standard 
reference cells) z różnymi filtrami lub kalibrowanych modułów wzorcowych (tzw. golden modules) 
Ø system umożliwiający kontrolę temperatury modułu 
Ø system umożliwiający pomiar charakterystyki widmowej modułu 
Ø spektroradiometr do pomiarów charakterystyki widmowej źródła światła () 
Ø system umożliwiający pomiar charakterystyki kątowej modułu 
Ø wskazane byłoby opracowanie stanowiska umożliwiającego pomiar parametrów modułu 
dla kliku wybranych (określonych w normie IEC 61853) poziomów natężenia światła i temperatury 
w celu tworzenia matryc Pm vs. (G,Tm)   
Układy pomiarowe wraz z mierzonym modułem powinny znajdować się w klimatyzowanym 
pomieszczeniu z zaczernionymi (nieodblaskowymi ścianami). 
Ponadto niezbędne wydają się następujące systemy pomiarowe: 
Ø system o pomiarów elektroluminescencji (EL) 
Ø system do pomiarów termowizyjnych 
Ø komora UV do naświetleń wstępnych i długoczasowych 
Ø urządzenia do pomiarów izolacji i testów wysokonapięciowych   
Rys. 7 pokazuje warunki potrzebne do uzyskania wysokiego poziomu ufności pomiarów w przypadku 
modułów pozyskiwanych od określonego producenta. 
 Jeżeli chodzi o testy jakościowe i trwałościowe przede wszystkim należy realizować te, które 
stosunkowo najmocniej określają żywotność modułów w trakcie ich wieloletniej eksploatacji. Rys. 8 
pokazuje rezultaty badań trwałościowych (testy z IEC 61215) dla ponad 5000 modułów.  
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Rys. 7 Warunki prawidłowej weryfikacji parametrów modułów PV    
 

 
Rys. 8 Najczęściej występujące defekty w modułach PV poddanych wybranym testom 
trwałościowym (żródło: NIST)  
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Wyniki przedstawione na Rys.8 jednoznacznie wskazują, że najbardziej krytyczne są następujące 
testy: 
• test odporności na zwiększona liczbę cykli temperaturowych (Thermal Cycling TC 200) 
• test odporności na gwałtowne wymrażanie w warunkach wysokiej wilgotności (Humidity 
Freeze,  HF) 
• test odporności na wysoką temperaturę w warunkach podwyższonej wilgotności Damp 
Heat, DH) 
• test trwałości wyprowadzeń (Termination) 
• test diod bocznikujących (by-pass) 
• test na obciążenia statyczne (Static load) 
• test odporności na gradobicie (Hail test) 
• test na “gorące punkty” (zacienianie) (Hot Spot) 
Wydaje się, że komory klimatyczne i stanowiska umożliwiające wymienione wyżej testy są 
niezbędne dla realizacji pełnego certyfikowani modułów PV. Poniżej przedstawione zostały dwa 
protokoły testowania modułów PV – realizowane odpowiednio przez ISE-FhG (Rys. 9) i VDE (Rys. 
10).  
 

 
Rys. 9 Schemat badań modułów PV realizowany w akredytowanym laboratorium CalLab w 
Instytucie ISE-FhG we Frieburgu 
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Rys. 10 Schemat badań modułów PV realizowany przez VDE. 
 
Raport z przedstawionych ważniejszych laboratoriów europejskich oraz zakresu oferowanych 
przez nie usług, akredytowanych w zakresie certyfikowania modułów PV. 
 
1. TÜV Rheinland (Kolonia, Niemcy) 
2. ISE FhG (Freiburg, Niemcy) 
3. JRC (ESTI) EC (Ispra, Włochy) 
4. AIT - Austrian Institute of Technology (Wiedeń, Austria)  
5. LEEE-TISO (Lugano, Szwajcaria) 
6. IECEE PV CERTIFICATION (Szwajcaria) 
7. VDE  (Niemcy) 
8. ECN (Petten, Holandia) 
9. PI - Photovoltaik Institut Berlin AG (Niemcy) 
10. SGS 
11. TUV Nord (Niemcy) 
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1. TÜV Rheinland (Kolonia, Niemcy) 
 
 
TÜV Rheinland AG Am Grauen Stein 51105 Cologne, Germany 

Phone +49 221 806-0 info@tuv.com 
 
Oddziały w Polsce: polska wersja językowa WWW: https://www.tuv.com/poland/pl/ 
https://www.tuv.com/pl/poland/adresy_na_swiecie/locations_global.jsp?location=Polska 
 
Badania i certyfikacja modułów fotowoltaicznych - certyfikat potwierdzający jakość modułów 
fotowoltaicznych. TÜV Rheinland przeprowadza kompleksowe badania w laboratoriach 
badawczych należących do Grupy TÜV Rheinland, zgodnie z obowiązującymi normami.  
Usługi oferowane przez TÜV Rheinland obejmują 
 
1. Badania, certyfikacje oraz certyfikacje Co-OEM 
2. Pomiary wydajności w warunkach normalnych i specyficznych 
3. Indywidualne badania wyrywkowe modułów słonecznych 
4. Badania w warunkach specjalnych, na przykład podczas transportu 
5. Badania prototypów dla projektów rozwojowych 
6. Badania porównawcze modułów fotowoltaicznych 
7. Pomiary wydajności, szczególnie wydajności energetycznej 
8. Długoterminowe badania klimatyczne w różnych strefach 
9. Analiza starzenia modułów cienkowarstwowych 
10. Zastosowanie metod analitycznych, w tym termografii i elektroluminescenc 
11. Badania i certyfikacja produktów fotowoltaicznych 
 
TÜV Rheinland przeprowadza kontrole standardowych systemów i elementów PV - w tym modułów 
fotowoltaicznych, systemów połączonych w sieć, przetwornic prądu, ram, kabli i złączy zgodnie z 
obowiązującymi normami. W przypadku braku obowiązujących norm, eksperci TÜV Rheinland 
przeprowadzają kontrole w oparciu o wewnętrzne specyfikacje TÜV Rheinland. 
Proces certyfikacji 
Oprócz badań laboratoryjnych, proces certyfikacji modułów fotowoltaicznych i elementów 
fotowoltaicznych, obejmuje konktrolę zakładów produkcyjnych. Wybrane próbki bada się w 
akredytowanym laboratorium w celu ustalenia, czy produkty spełniają wymagania obowiązujących 
norm. Wyniki testów dokumentuje się raportach z badań. 
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Kontrole podczas produkcji 
Specjaliści TÜV Rheinland przeprowadzają w zakładach produkcyjnych okresowe kontrole jakości i 
produktu. Daje to pewność, że wszystkie moduły fotowoltaiczne produkuje się z tych samych 
materiałów, tą samą metodą co próbki badane w laboratorium oraz że produkty zachowują wysoką 
jakość.TÜV Rheinland posiada laboratorium badawcze akredytowane zgodnie z normą 
DIN/EN/ISO/IEC 17025, które znajduje się na liście laboratoriów certyfikujących światowego 
systemu certyfikacji IECEE w kategorii ogniw fotowoltaicznych. Dodatkowo, TÜV Rheinland LGA 
Products GmbH jest kwalifikowaną krajową jednostką certyfikującą. Normy dotyczące badań: 
• IEC 61215: naziemne moduły fotowoltaiczne z krystalicznego krzemu, wymagania 
bezpieczeństwa i badania typu 
• IEC 616146: naziemne cienkowarstwowe moduły fotowoltaiczne, wymagania 
bezpieczeństwa i badania typu 
• IEC 61730: wymagania dotyczące bezpieczeństwa modułów fotowoltaicznych, część 1 i 2; 
wymagania dotyczące budowy i badań, w tym ochrony klasy II 
• UL 1703 UL: norma bezpieczeństwa płaskich modułów fotowoltaicznych i paneli; 
rozszerzone kontrole bezpieczeństwa dla konstrukcji zintegrowanych modułów fotowoltaicznych 
(BIPV) 
• IEC 62108: wymagania dotyczące konstrukcji i badań modułów CPV (fotowoltaiczny 
koncentrator) zgodnie z IEC 62108:2007/EN 62108:2008 
• IEC 61701: Badania korozyjne z użyciem mgły solnej, wymagania dla modułów 
fotowoltaicznych instalowanych w miejscach, gdzie powietrze zawiera sól 
 
Rheinland oferuje wsparcie dla producentów i usługodawców z zakresu kontroli jakości modułów 
fotowoltaicznych, elementów systemów fotowoltaicznych oraz całych systemów fotowoltaicznych. 
Nowe centrum TÜV Rheinland w Kolonii zajmujące się ewaluacją energii słonecznej działała od 
czerwca 2009 roku. W pełni zoptymalizowane procesy, najnowocześniejsze urządzenia badawcze i 
symulacyjne sprawiają, że obiekt ten, o powierzchni 2000 m2, jest jednym z wiodących laboratoriów 
badawczych. 
TÜV Rheinland oferuje: 
• Przeprowadzenie ewaluacji zakładu, w tym oceny wydajności 
• Kwalifikacje i certyfikacje systemów PV 
• Kontrole i zatwierdzanie systemów PV 
• Ewaluacje wad i uszkodzeń 
• Monitorowanie systemów PV 
• Certyfikacja dużych instalacji fotowoltaicznych 
• Dalsze informacje znajdują się pod nagłówkiem "Elektrownie słoneczne / elektrownie PV." 
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• Kwalifikacje producentów i usługodawców 
• Certyfikacje "Power-controlled", w tym potwierdzenie wydajności modułów 
• Klasyfikacja migaczy (symulatory słońca) 
• Kalibracja systemów pomiarowych 
• Certyfikacja instalacji fotowoltaicznych 
• Kontrole zakładów produkcyjnych 
• Kontrole przed wysyłką 
• Kontrole ładunków transportowych 
• Kwalifikacja i certyfikacja produktów fotowoltaicznych 
TÜV Rheinland przeprowadza kontrole standardowych systemów i elementów PV - w tym modułów 
fotowoltaicznych, systemów połączonych w sieć, przetwornic prądu, ram, kabli i złączy zgodnie z 
krajowymi i międzynarodowymi normami. W przypadku braku obowiązujących norm, eksperci TÜV 
Rheinland przeprowadzają kontrole w oparciu o wewnętrzne specyfikacje TÜV Rheinland. 
TÜV Rheinland posiada laboratorium badawcze akredytowane zgodnie z normą DIN/EN/ISO/IEC 
17025,  
które znajduje się na liście laboratoriów certyfikujących światowego systemu certyfikacji IECEE w 
kategorii ogniw fotowoltaicznych. Dodatkowo, TÜV Rheinland LGA Products GmbH jest 
kwalifikowaną krajową jednostką certyfikującą 
 
Badania i rozwój 
Badania prowadzone przez TÜV Rheinland w dziedzinie ogniw fotowoltaicznych koncentrują się na 
rozwoju metod analitycznych, metrologicznych i badawczych dotyczących modułów 
fotowoltaicznych, a także możliwościach zastosowania procesów przyspieszonego starzenia się 
modułów fotowoltaicznych w celu poprawy oceny zachowania w długim okresie czasu. TÜV 
Rheinland bierze udział w posiedzeniach komisji normalizacyjnych, co daje pewność, że ogólnie 
obowiązujące wymagania testowe stosowane w kontrolach są zgodne z najnowocześniejszą 
technologią w dziedzinie ogniw fotowoltaicznych. 
 
2. Fraunhofer ISE (Niemcy) 

 
 
 

WWW: https://www.ise.fraunhofer.de/en/service-units/testlab-pv-modules.html 
Broszura: 
https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/infomaterial/brochures/photovoltaik/1
7_en_ISE_Flyer_TestLab_PVModules.pdf 
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Based on many years of experience in the area of service life analysis, TestLab PV Modules was 
founded at Fraunhofer ISE in 2006 and accredited in accordance with ISO/IEC 17025. High-grade 
and innovative testing facilities enable a comprehensive range of services and meet highest quality 
demands. In addition, customers profit from the embedded TestLab PV Modules in the scientific 
environment of Fraunhofer ISE. 
 
Quality and Safety Certification of PV Modules 
• For the certification of PV modules we work closely with our experienced cooperation partner, 

the VDE Testing and Certification Institute in Offenbach, Germany. Our TestLab PV Modules is 
accredited for the following standards: 

• IEC 61215:2016, Crystalline Silicon Terrestrial Photovoltaic Modules – Design Qualification and 
Type Approval 

• IEC 61646:2008, Thin-Film Terrestrial Photovoltaic Modules Design Qualification and Type 
Approval 

• IEC 61730:2016, Photovoltaic Module Safety Qualification 
To ensure a safe and reliable operation of PV modules, ISE offers various services going beyond certi 
cation. Our experienced technicians and engineers consult our customers individually on purposeful 
and cost-efficient solutions. 
 
Enhanced Quality and Reliability Tests 
ISE adapts test conditions to specific climate requirements and thus reduce the risk of failures: 
•  enhanced mechanical load test (pressure load up to 10 kPa, temperatures down to -40 °C; 
maximum frequency of 0.2 Hz) 
•  enhanced hail test (hail grain Ø: 25 mm, 35 mm, 45 mm)  
• salt mist corrosion test 
Moreover, ISE performs specific tests for degradation effects not included in the PV module 
certification, For example:  
• PID (Potential Induced Degradation): In a PID test the module’s sensitivity towards electrical 
potential differences between cell and frame / glass is tested. 
•  enhanced UV test: Since certain failure mechanisms are caused by UV irradiance, enhanced 
UV tests can help to detect if the module is sensitive to UV degradation.  
• climate chambers with integrated solar simulator and with integrated UV source, considering 
the combination of climatic loads under real conditions 
In the climate chamber with steady state solar simulator hot spot tests according to IEC 61215 are 
performed. The test facility is also suitable for customized testing, e.g. enhanced module 
characterization and BIPV applications. The mechanical load test facility allows the automated 
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performance of IEC-compliant tests as well as of tests going beyond standards (max. pressure and 
suction 10 kPa, maximum frequency 0.2 Hz). 
Evaluation and Analysis of Failures 
With access to a variety of analytical tools and platforms within the Institute, we purposefully 
examine damage or failures:  
• detection of root cause for damage„ 
• long-term degradation progress„ 
• development of accelerated test procedures to minimize future risks 
Quality Assurance, Quality Control, Bankability 
Frequently, manufacturers, investors and installers need special tests or test sequences which increase 
the trust in module reliability or allow a meaningful comparison between different module types. ISE 
provides advisory assistance with the definition of such test sequences and the evaluation of results. 
 
Reliability of New Materials and Module Designs 
We support our customers on reliability of new module developments or the introduction of new 
components like bifacial modules, modules with integrated optimizers or micro-inverters. In this way 
we can contribute to recognize possible failure causes at an early stage. 
 
CONTACT 
TestLab PV Modules 
Daniel Philipp 
Phone + 49 761 4588-5414 
tlpv@ise.fraunhofer.de 
======================================================================= 
CalLab PV Cells (Fraunhofer ISE) 
WWW: https://www.ise.fraunhofer.de/en/service-units/callab.html 
 
ISE provides a measuring service for solar cells and mini PV modules  
Cell material 
Single cells made of mono or multicrystalline silicon 
a-Si, CIS, CdTe, dye-sensitized solar cells or other cells on request 
 
Solar cells 
• Dimensions 1x1 cm² to 16x16 cm² (larger sizes on request) 
• Easily accessible, mechanically robust electrical contacts 
• Flat metallic rear surface with full-surface contact coating 
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• Bifacial solar cells (5" with 62.5mm busbar spacing) 
• Rear contact solar cells (2x2 cm² and 5") 
 
Encapsulated reference cells - Mounted in a metal casing or on a metal substrate with good thermal 
contact to the supporting surface 
Temperature sensor on the rear surface of the cell 
 
Robust electrical connections using standard connectors 
 
Reference and mini modules 
Overall size see sketch 
1 active cell up to max. 16x16 cm² 
Built-in PT100 temperature sensor 
Robust electrical connections using standard connectors 
 
Other devices can be measured on application. 
Our quotations include the following standard services: 
Comprehensive advice regarding the selection of suitable samples and measurement procedures 
Quality assurance through regular primary calibration of the reference cells 
Maintenance of international standards by means of regular international measurement comparisons 
Accredited by Germany's National Accreditation Body (DAkkS) in accordance with ISO 17025 
Internationally accepted: ilac-MRA 
Measurement procedure in accordance with IEC 60904-3 
Choice of the following standard conditions: AM1.5 global, AM1.5 direct or AM0 WRL 
Detailed documentation: calibration forms, diagrams and data carriers with measurement files 
Confidential treatment of orders and results 
 
CONTACT: 
Dr. Jochen Hohl-Ebinger 
CalLab PV Cells 
Heidenhofstr. 2 
79110 Freiburg 
Phone +49 761 4588-5359 
================================================================== 
CalLab PV Modules (Fraunhofer ISE) 
WWW: https://www.ise.fraunhofer.de/en/service-units/callab/callab-pv-modules.html 
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As a recognized test laboratory, the CalLab PV Modules carries out the following measurements: 
STC measurements for determining V-I and electrical output characteristics 
Measurement of temperature dependence 
Determining the irradiance dependence 
Measurement of output at NOCT 
 
Quality features of the CalLab PV Modules 
• Recognized test laboratory in accordance with ISO/IEC 17025 
• Regular calibration of our reference cells at the Federal Institute of Physics and Metrology, 

Braunschweig 
• Regular international round robin tests to ensure the highest standards of quality 
• Detailed documentation of the results 
• Confidential treatment of orders and results 
 
Technical details of the devices to be measured 
• Max. module dimensions: up to 2.7m x 2 m 
• Max. measured electrical output characteristics: Isc 20 A, Voc 250 
Module technologies 
• Mono, multi or single layer amorphous silicon as well as CIS and CdTe modules 
III-V and dye-sensitized solar modules or other modules on request 
 
CONTACT 
Frank Neuberger 
CalLab PV Modules 
Fraunhofer ISE, Heidenhofstr. 2, 79110 Freiburg 
Phone +49 761 4588-5280 
Mobile +49 170 9247193  
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3. JRC (Ispra, Włochy) 
 

 

 

WWW: https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/european-solar-test-installation 

European Solar Test Installation  
The European Solar Test Installation (ESTI) is a European reference laboratory for the verification 
of the power and energy generation of photovoltaic devices. ESTI is located at the JRC’s Ispra site in 
Italy. It has been the forefront of development of standards for electrical performance of PV products 
since its launch in the late 1970’s. 
 
Facilities 
ESTI has unique range of class AAA solar simulators for precision cell and module power 
measurements, as well as outdoor testing facilities. 
 
Wacom and Sciencetech continuous solar simulators for areas of up to 30 cm x 30 cm;  
• Oriel simulator for spectral response 
• High intensity simulator (up to more than 500 suns) for concentrator devices. 
• Pasan IIIB large area pulsed simulator 
• Pasan IIB simulator dedicated to module spectral response and temperature coefficient 
measurements 
• Apollo large area steady state simulator in a dedicated darkroom (2 m x 2 m test area). 
• Spire large area long-pulse (80 ms) simulator. 
• ESTI also operates an outdoor facility for  
• Flat-plate module and CPV calibrations 
• NOCT tests 
• Energy rating tests 
• Long-term exposure tests. 
 
Traceability of Measurements to Primary Standards 
To have legal validity, measurements need to have an unbroken traceability chain to international 
primary standards and a calculation of uncertainty.  For PV devices the most important and difficult 
aspect is the irradiance determination, for which ESTI is accredited for three methods. 
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Accreditation 
ESTI's maintains an ISO-17025 compliant laboratory management system and is accredited for the 
calibration of photovoltaic devices (LAT 225) by the Italian accreditation body ACCREDIA 
 
Services 
• Free-of-charge calibration of reference devices for national laboratories and verification on 
request of technologies developed in EU programmes 
• Collaborative research with industrial partners on new materials and/or concepts to promote 
European competitiveness and improved standards.  
• Funded R&D in shared-cost European programmes 
• Commercial calibration service for external customers, focusing on new technologies and 
respecting subsidiarity principles. 
 
Reference and measurement 
The JRC is a centre of reference in its key competence areas through extensive networks with the 
relevant organisations in the Member States and, where appropriate, international organisations. 
Some of the JRC's reference functions include the following: 
• Develops reference materials, harmonize measurements in support of a harmonised system of 
measurements in the EU and/or sector-specific legislative acts. 
• Validates data and measurements, particularly in the area of environment and health and 
consumer protection policies; JRC currently runs six European union Reference Laboratories (and 
their networks) in support of the implementation of various food safety control and health directives. 
In addition, the European Union Reference Laboratory for alternatives to animal testing (EURL 
ECVAM) validates alternative methods to animal experiments in the framework of the cosmetics 
directive; this validation is mandatory for such alternative methods to replace experiments on animals. 
• Certifies certain types of equipment (solar cells, digital tachograph). 
• Establishes interoperable services in the frame of the directive on "Infrastructure for Spatial 
Information in the European Community" (INSPIRE) based on harmonised data sets. 
• Establishes norms for directives and/or pre-normative research which is supported by a 
number of experimental facilities, such as the Vehicle Emissions Laboratory, the European 
Laboratory for Structural Assessment (ELSA) and test facilities for hydrogen storage and fuel cells. 
• Provides reference data through so-called "bureaus". For example, the European Bureau for 
Wine, Alcohol and Spirit Drinks supports anti-fraud in the European wines and spirits trade. Bureaux 
such as the European Soils one promote the establishment of harmonised data sets. Other bureaux 
promote best practices with reference function, for example, the European Bureau for Integrated 
Pollution Prevention and Control or the European Clearing House for Operational Safety Experience 
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of Nuclear Power Plant Operators in the EU. The European Coexistence Bureau for technical 
measures at farm level ensures coexistence between conventional, organic and GMO-bearing crops. 
• Operates two on-site laboratories for nuclear safeguards in reprocessing installations.
• The JRC operates key and sometimes unique experimental infrastructures, underpinning the
scientific-technical reference function, varying from nuclear research to production of certified
reference material.
• In addition, the JRC hosts a large number of unique pan-European and global environmental
information systems and data centres (e.g., the Global Land Cover 2000 database).
The EU Member States are in many cases direct beneficiaries of the above activities ESTI Meteo

On-Line
Comprehensive metrological solar resource data is essential for evaluating the results of ESTI's
outdoor exposure testing on PV modules.

CONTACT 
For the calibration price list or information on services please contact: esti.services@jrc.ec.europa.eu 

4. AIT Austrian Institute of Technology (Austria)

WWW: https://www.ait.ac.at/en/research-fields/photovoltaics/laboratories/ 

The AIT Austrian Institute of Technology is Austria's largest research and technology organisation. 
The Republic of Austria (through the Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology) 
has a share of 50.46%, while the Federation of Austrian Industries owns 49.54% of the AIT Austrian 
Institute of Technology. The AIT has about 1.300 employees - mostly based at the main facilities 
Vienna Tech Gate, Vienna Giefinggasse, Seibersdorf, Wiener Neustadt, Ranshofen and Engineering 
Seibersdorf GmbH" are located. 

AIT provides research and technological development to realize basic innovations for the next 
generation of infrastructure related technologies in the fields of Energy, Mobility Systems, Low-
Emission Transport, Health & Bioresources, Digital Safety & Security, Vision, Automation & 
Control and Technology Experience. These technological research areas are supplemented by the 
competence in the area of Innovation Systems & Policy. 
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• Technical due diligence 
• Support in drawing up invitations to tender 
• Plausibility analysis of predicted yield 
• Commissioning of power plants 
• Performance monitoring 
• Warranty inspections 
• Efficiency analysis/optimization 
• Consulting for investors, EPC- and O&M-providers 
• Bankable expertise 
• Support in the design of contracts 
 
CONTACT: 
Peter Steirer  
Research Engineer / Photovoltaics 
+43 50550-6488, +43 50550-6311 
peter.steirer(at)ait.ac.at 
=================================================================== 
QUALITY ASSURANCE OF SYSTEMS AND COMPONENTS 
Our service portfolio covers the entire value chain – from module and cell characterisation and type 
approval testing through to development support and scientific consulting. 
OUR SERVICES 
• PV modules and solar cells 
 
• Independent performance measurements 
• Type approval testing of PV modules 
• Quality measurements and accelerated aging tests 
• Benchmarking of PV module types and supplier assessmen 
 
Accelerated aging 
• Long term UV simulation (e.g. 25 years) 
• Dynamic mechanical load testing 
• Ammonia corrosion testing 
• Salt mis corrosion testing 
• Methods for detection of PID 
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Membership/Standardisation Committees 
CENELEC/IEC TC82, TC64IECEE CB SchemeOVE E03 (Austrian Electrotechnical 
Association)Lab accepted by First Solar (PD-5-434 Rev 3.1 - Qualified Laboratories) 
 
CONTACT: 
Christoph Mayr  
Head of Competence Unit 
Photovoltaic Systems 
+43 50550-6633, +43 50550-6390 
christoph.mayr(at)ait.ac.at 
 
LABORATORIES 
SOLAR- AND ENVIRONMENTAL SIMULATION 
• Pulsed and steady-state solar simulation 
• High UV irradiation (up to 250 W/m²) 
• Cooling down to -75 ºC 
• Weathering: rain, salt mist, snow, ice, dust and sand 
• Simulation of heavy mechanical loads caused by wind, snow or hail 
Contact: Thomas Krametz (thomas.krametz@ait.ac.at) 
 
ELECTRICAL CHARACTERISATION AND ANALYTICAL IMAGING 
• I /V measurements on PV prototypes, cells and modules 
• EQE measurement, spectral analysis 
• Electroluminescence, photoluminescence and IR-thermography 
Contact: Christoph Mayr (christoph.mayr@ait.ac.at) 
 
MATERIALS ANALYSIS AND PRODUCTION PROCESSES 
• Scanning electron microscope (SEM), atomic force microscope (AFM) 
• Sputtering system 
• Electrochemical deposition (potentiostat/galvanostat) 
• Optical and electron beam lithography 
Contact: Theodoros Dimopoulos (theodoros.dimopoulos@ait.ac.at) 
 
AKREDYTACJA: 
https://www.ait.ac.at/fileadmin/cmc/downloads/Akkreditierter_Umfang/Akkreditierungsurkunde_Pr
uefstelle_0001_17025_2016_Urkunde3.pdf 
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https://www.ait.ac.at/fileadmin/mc/energy/downloads/Akkreditierter_Bereich/IECEE_Acceptance_
Certrificate_AIT_2017.pdf 
 
CONTACT: 
AIT AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY GMBH 
Giefinggasse 4, 1210 Vienna, Austria     office@ait.ac.at  
 
5. LEEE-TISO (Lugano, Szwajcaria) 

 
 
 

WWW: http://leee.dct.supsi.ch 
 
The TISO is now a Swiss test centre for photovoltaic modules. The Centre's activities relate to 
controlling quality, reliability through time, the efficiency of the most common PV modules on the 
international market and studying ways to characterise in standardised terms their energy efficiency. 
Each year, about 20 pairs of modules using different technologies are tested by exposing them for a 
year to real operating conditions at maximum power. TISO also has a Class A solar simulator AD 
IMPULSO which is able to measure the electrical characteristics of PV modules at Standard 
Conditions (1000 W/m2, 25 C) according to IEC Norms (60904-1). 
 
CONTACT: 
Domenico Chianese, Antonella Realini, Enrico Burà, Niccolò Ballarini and Nerio Cereghetti LEEE-
TISO, University of Applied Sciences of Southern Switzerland (SUPSI)Via Trevano, CH - 6952 
Canobbio; Phone: +41 58 666 63 56, Fax: +41 58 666 63 49 Internet: http://www.leee.supsi.ch, E-
mail: leee@supsi.ch 
 
6. IECEE PV CERTIFICATION(Szwajcaria) 

Contact 
SYSTEM OF CONFORMITY ASSESSMENT SCHEMES FOR 
ELECTROTECHNICAL EQUIPMENT AND COMPONENTS (IECEE))c/o IEC 
Central Office 3, rue de Varembé PO Box 131CH 1211 Geneva 20 Switzerland Tel: 
+41 22 919 02 52 pro@iec.ch 

WWW: https://www.iecee.org/about/photovoltaics/ 
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All elements and components carrying the IECEE PV Quality Mark are designed, manufactured and 
tested according to IEC International Standards. They fulfil the highest expectations in respect to 
safety, performance and resistance. IECEE PV Certificates provide manufacturers with the most 
reliable tools for identifying and sourcing those components, which allow them to build quality PV 
products and systems. The PV Quality Seal and Quality Mark provide the confidence that products 
will perform safely at all times. The use of the IECEE PV Program offers clear advantages to industry 
and governments. 
 
Quality and safety 
• PV components and equipment are manufactured in accordance with IEC International 
Standards and must be found to comply with required safety and performance regulations  
• They provide developing countries with the guarantee that they are purchasing quality 
products and in this way are protecting their long- term investment 
The World Bank (www.worldbank.org) recognizes the PV Quality Mark and recommends that it be 
specified in tenders supported by the World Bank. 
 
Removes obstacles to international trade such as different national certification or approval criteria  
Assists manufacturers in obtaining certification or direct acceptance in global markets  Opens up 
access to more markets  
 
THE IECEE PV QUALITY SYSTEM 
The PV Quality Seal and Quality Mark are the internationally recognized quality benchmarks for PV 
products and the worldwide reference for manufacturers of PV products and systems, as well as for 
suppliers of components used in PV products. The well-recognized logos simplify the ultimate 
purchase decision and provide a clear competitive advantage to component suppliers and to PV 
product and system manufacturers. 
 
Once is enough 
The PV Quality Seal and Quality Mark greatly simplify exporting and the global certification process. 
They significantly reduce the number of steps required to obtain certification at the national level and 
help to reduce trade barriers created by different national certification criteria. One test, one factory 
inspection and one certification open many international markets while reducing both costs and time 
to market. In addition, for structurally similar products, only one needs to be tested, and for product 
upgrades or modifications, only a limited set of additional tests is required. 
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The PV Quality Seal 
This logo is applied to PV systems such as roof- top installations, street lights and similar structures 
that are powered by PV modules. The PV Quality Seal certifies that photovoltaic products and 
systems powered by a photovoltaic module are safe and manufactured according to IEC International 
Standards. 
 
The PV Quality Mark 
This logo is applied to PV components such as modules, regulators, inverters, batteries, connec- tors 
and other materials that are used in the manu- facturing of PV modulesthat, in turn, are part of larger 
PV systems. The PV Quality Mark certifies that components fulfil all relevant quality, safety and 
performance criteria. 
 
Built for safety, quality and performance 
Products displaying the PV Quality Seal and Quality Mark are recognized as fulfilling state of the art 
requirements, and are manufactured according to IEC International Standards for safety, quality and 
performance. Tests also include aging and impact resistance, endurance, and energy efficiency, all 
geared to secure long-term PV product reliability. To be able to display the PV Quality Seal and 
Quality Mark on products, the manufacturer must successfully pass the IECEE PV Conformity 
Assessment requirements. A passport to the world IECEE PV Program supplies proof that each 
product from a certified factory provides the same constant quality and safety level. It is accepted in 
all participating countries, and speeds up certification and market access by eliminating duplicate 
testing, sampling and factory inspections. This is possible because all members participating in the 
IECEE PV Programme mutually recognize theConformity Assessment Certificates and associated 
Conformity Assessment Reports. These also include factory inspection reports as the basis for 
national approval or certification, and in many cases, direct acceptance by the market. How do you 
obtain a PV Quality Seal or Quality Mark for PV components, products or systems?  You contact the 
NCB (National Certification Body)in the country where the factory operates  You provide samples 
for testing  You review the relevant factory and its Quality Management System during a factory 
inspection If the factory meets all quality requirements, the NCB issues the PV Conformity 
Assessment Certificate, which gives you the right to use the PV Quality Seal or Quality Mark. 
Relevant test and factory reports will be shared with all member countries to which you intend to 
export your goods. 
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Harmonized procedures 
IECEE PV Programme is based on the principle of mutual recognition of PV Conformity Assessment 
Certificates by all participants. Factory inspection procedures and guidance, all documents and forms 
used, as well as qualification requirements for all factory inspectors, are harmonized between 
members. The general idea is to have one test, one factory inspection and one certificate recognized 
by all participants without the need for further tests or inspections. 
 
Who issues IECEE PV Certificates? 
PV Conformity Assessment Certificates are delivered by an approved IECEE NCB (National 
Certification Body). Full list available on: http://members.iecee.org/.Each IECEE member NCB 
issues relevant certificates and testifies that products conform to IEC International Standards. 
 
What does IECEE PV Certificate cover? 
IECEE PV Quality Certification covers all photovoltaic components, modules and systems that fall 
under the scope of IEC International Standards developed by IEC Technical Committee 82: Solar 
photovoltaic energy systems. A number of other IEC International Standards complement this 
program. 
 
About IECEE:The IECEE is the world’s first truly international system for mutual acceptance of 
test reports and certificates, dealing with the safety, performance and quality of electrical and 
electronic components, equipment and products. It is based on the use of IEC International Standards 
and the mutual recognition of test results.  
About the IEC: The IEC publishes International Standards and handles three Conformity 
Assessment Systems for the millions of devices that use or produce electricity in any form. 
 
7. VDE Renewables (Niemcy) 

 
 

WWW: https://www.vde.com/renewables 
 
Energy Supply 
The future coexistence of centralized and decentralized supply systems demands an energy 
management based on the most advanced IT technology, the increased use of renewable energy and 
the introduction of large-scale automation and protection systems as well as real-time safety 
management. In addition to the technical challenge, it is highly important to ensure the supply quality 
of the public electricity networks. 
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Our services for Energy Provider 
• Testing and Certification of Grid Conformity 
• Testing and Certification of High- and Medium-Voltage Cables   
• Testing and Certification of Energy Storage Systems 
• Technical Safety Management (TSM) for Network Operaters 
• Energy providers trust in VDE-tested products 
 
 The VDE Institute provides expertise through standardization and testing of regenerative power 
sources. As part of the reorientation to a higher percentage of renewable energy sources, energy 
providers already utilize VDE-tested products, incorporate the knowledge of our experts into their 
planning, and seek certification by the VDE Institute. 
 
From the definition of general rules of technology to standards and finally the comprehensive testing 
of components, devices, and systems, the VDE Institute has evolved into a leading institute in the 
areas of 
• photovoltaics 
• wind energy 
• fuel cell technology 
• decentralized power supply 
• digital power technology. 
 
CONTACT: 
VDE RENEWABLES GmbH Siemensstraße 3063755 Alzenau | Germany Tel: +49 69 6308-5300 
renewables@vde.com 
 
Energy Supply - Katharina Heller 
Phone +49 69 8306-634 
Fax +49 69 8306-578 
katharina.heller@vde.com  
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8. ECN (Holandia) 
 
 
 
 

WWW: https://www.ecn.nl/expertise/solar-energy/ 
 
Solar energy technology is constantly evolving. ECN is a pioneer in smart designs and low-cost, 
efficient and sustainable solutions. 
 
Research, development and advice 
Tests and measurements 
Collaboration on investments  
In solar energy, ECN specializes in crystalline silicon and thin-film solar cells and panels. 
 
ECN services  
Products and services Solar Energy 
 
The products and services that ECN offers are divided into two phases: the solar energy roadmap 
phase and the roadmap realisation phase. 
 
1. Solar energy roadmap phase 
In the roadmap phase, ECN takes a leading role. We work with the client on a future-proof plan to 
develop solar energy within a business, a business cluster or a country. 
 
The roadmap culminates in a plan of action to achieve a leading role in the solar energy chain or part 
of it. In Qatar, ECN has developed a specific roadmap and taken responsibility for designing the R&D 
infrastructure. 
 
2. Realisation phase 
Improvement is always possible. In almost all solar energy sectors, it is possible to improve efficiency 
and reduce costs.  
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ECN offers various options to improve the efficiency of existing solar panel factories: 
• Factory inspection and technology due diligence 
• Factory optimisation 
• Process innovation in the manufacture of solar cells and panels 
• Improving solar panel efficiency 
• Enabling faster access to new technology 
 
Solar Energy Measurement Equipment Material characterization 
https://www.ecn.nl/publications/PDFfetch.aspx?nr=ECN-F--17-016 
 
CONTACT: 
ECN, P.O. Box 1, 1755 ZG Petten, the Netherlands, tel. + 31 88 5154949 
 
9. Photovoltaik Institut Berlin AG (Niemcy) 

 
 
 

WWW: https://www.pi-berlin.com/en/ 
PI Photovoltaik-Institut Berlin AG 
Module Technology | Testing | Consulting | 
Research 
Wrangelstrasse 100 10997 Berlin  Germany 
With its internationally focused team of experts, PI Berlin provides a wide spectrum of inspection, 
planning and consultation services. The core of our work is the implementation and quality assurance 
of complex PV projects. Area of over 2500 m², PI’s the state-of-the-art-equipped laboratory enables 
testing of standard modules and new prototypes for performance, reliability and durability. 
 
Recognition 
The photovoltaic test laboratory of PI Berlin is accredited by the national German accreditation 
authority (DAkkS) and internationally as a CBTL (Certified Body Testing Lab) by IECEE with TÜV 
Süd as NCB (National Certification Body). The accreditation is in accordance with 
IEC/ISO/EN/DIN 17025 and therefore PI Berlin is officially recognized to carry out testing according 
to IEC 61215/61646/61730. In addition the laboratory is an official photovoltaic testing laboratory of 
Intertek/ETL to carry out testing in accordance with UL 1703. PI Berlin is listed and accepted by 
CEC (California Energy Commission) as well as many banks (e.g. DKB German Credit Bank) and 
financing institutions. 
 

Tel.: +49 30 814 5264-0 
Fax: +49 30 814 5264-101 
E-mail: info@pi-berlin.com 
Web: www.pi-berlin.com 
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Certification Standards 
• IEC 61215 | Design qualification and type approval of crystalline PV-modules 
• IEC 61646 | Design qualification and type approval of thin film PV-modules 
• IEC 61730 | Photovoltaic module safety qualification 
• UL 1703 | Standard for safety flat-plate PV-modules 
• IEC 61701 ed.2 | PV-modules salt mist corrosion test 
• IEC 62716 | PV-modules ammonia corrosion test 
• MCS | Product certification for the British market 
 
Testing Lab Germany (Berlin) 
• Electrical Tests of PV-Modules 
• Power Determination at Standard Test Conditions 
• Determination of Temperature coefficients 
• Electric Insulation Test (dry and wet) 
• Impulse Voltage Test 
 
• Bypass Diode Test 
• Accessibility Test 
• Measurement of Spectral Response 
• Measurement of Angle-of-incidence effect 
• Weak Light Measurements 
• Reverse Current Overload Test 
• Robustness of Terminations 
• Ground Continuity Test 
• Partial Discharge Test 
• Leakage Current Test 
• Mechanical Tests of PV-Modules 
 
Mechanical and Dynamic Load Test 
• Hail Impact Test (even Swiss Standard up to 75mm) 
• Module Breakage Test 
• Peel Test 
• Cut Test 
• Wiring Compartment Test and Terminal Knock-Out Test 
• Strain Relief Test 
• Terminal Torque Test 
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• Push Test 
• Transport Test 
 
Environmental Simulation Tests on PV-Modules 
• Temperature Test 
• Humidity-Freeze-Climate Chamber Test 
• Damp-Heat-Climate Chamber Test 
• Thermal-Cycles-Climate Chamber Test 
• Fire Test Light Soaking Test 
• Hot-Spot Test and Risk Analysis 
• Light Soaking Test 
• UV – Test (Ultraviolet) 
• TCO-Layer Corrosion Test (PID) 
• PID – Test; Determination of sensitivity of Potential Induced Degradation 
• LID – Test; Determination of sensitivity of Light Induced Degradation 
• Determination of NOCT (NMOT) 
• Water Spray Test 
• Corrosive Gas Test (e.g. Ammonia) 
• Salt Mist Corrosion Tests 
• Sand and Dust Test 
 
Thermographic Analysis 
Electroluminescence Analysis 
 
Visual Inspection 
EVA Gel Content Determination / Cross linking 
Accelerated Aging Test 
Aging Tests at Real Conditions in Field 
Prototyping with own Laminator 
 
Testing Lab China (Suzhou) 
• Output measurements under standard test conditions (STC) via AAA+ simulator 
• Electroluminescence imaging (EL) 
• Low-light measurements 
• Damp heat tests (1000 h at 85°C and 85% humidity) 
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•  
• Degradation tests with continuous light solar simulator: “light soaking”, “preconditioning” 
(LID) 
• Wet insulation test 
• Foil/laminate peel test 
• Determining EVA crosslinking (gel-content test) 
• PID: Potential Induced Degradation tests 
•  
10. SGS (Geneva, Szwajcaria) 

 
 
 
 

WWW: http://www.sgs.com/en/energy/energy-sources/solar/services-in-the-designing-phase/pv-
module-certification 
PDF Brochure: http://www.sgs.com/-/media/global/documents/flyers-and-leaflets/sgs-cts-ee-
photovoltaics-brochure-a4-en-16-v7-web.pdf 
 
We can help you: 
• Gain effective photovoltaic module testing for performance, durability, safety and compliance 
with legal regulations 
• Ensure that your modules comply with a range of international standards including IEC 
61215, IEC 61646, IEC 61730-1/2, ISO 9000, ISO 14001 
• Assure that your PV modules are certified and suitable for sale and for renewable energy 
funding programs 
• Gain prequalification and retesting for PV modules of up to 2.60 meters by 2.20 meters in size 
and all module technologies 
• Enjoy fast turnaround times of less than four months with our national and international 
accredited photovoltaic module testing laboratory 
 
As a trusted world leader in PV module certification, we develop test methods, and collaborate on 
research and development projects for the use of solar energy. Our global knowledge, expertise and 
state-of-the-art facilities for solar technology ensure manufacturers develop better solar products that 
are marketable worldwide. As a market leader we offer not only testing and certification but are able 
to serve the entire value chain of the photovoltaic industry. 
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Our PV module certification services are in line with International Electrotechnical Commission 
(IEC) standards and include: 
• Power measurements to standard test conditions (STC) 
• Performance at low irradiance 
• Performance to nominal operating cell temperature (NOCT) 
• Performance evaluation in maritime climate (salt mist) and corrosive gas climate (NH3) 
• Measurement of temperature coefficients 
• Climatic tests (such as damp-heat, thermal cycling and humidity-freeze) 
• Ultra violet (UV) preconditioning tests 
• Hot spot endurance tests 
• Mechanical load tests 
• Push tests 
• Hail impact tests 
 
• Electrical safety tests 
• Wet leakage current tests 
• Insulation tests 
• Ground continuity tests 
• Outdoor exposure tests 
• Impulse voltage tests 
• Electroluminescence test and IR testing 
• Factory inspections 
 
Photovoltaic module test segments 
• Optical investigations 
• Mechanical stress tests (wind, snow) 
• Climate simulation (heat, humidity, frost) 
• Salt mist 
• Fire behaviour 
• Corrosive gas testing 
• Hail impact, transport impact 
• Electrical safety (isolation, overload) 
• Electrical properties (sun simulation, light soaking, UV)Weathering 
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CONTACT 
Centrala: 
1 Place des Alpes 
P.O. Box 2152 
1211 Geneva 1 
Switzerland 
t +41 22 739 91 11  
f +41 22 739 98 86 
 
 
  

Polska: 
SGS Polska Sp. z o.o. 
Jana Kazimierza 3 
Warszawa, 01-248 
Polska 
t +48 22 329 22 22  
f +48 22 329 22 20 
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11. TUV Nord 
 
 
 
 

 
WWW: https://www.tuev-nord.de/en/company/energy/renewables/photovoltaics/ 
Niemcy: TÜV NORD GROUP, Am TÜV 1, 30519 Hannover, +49 511 998-0, info@tuev-nord.de 
USA : TUV USA, Inc., 215 Main Street, Salem, NH 03079, 844-488-8872, request-us@tuv-nord.com 
 
Polski oddział: 
https://www.tuv-nord.com/pl/pl/home/ 
TÜV NORD Polska Sp. z o.o. , ul. Mickiewicza 29, 40-085 KATOWICE / Poland 
+48 32 786 46 46, biuro@tuv-nord.pl 
 
TÜV NORD CERT offers type testing and certification of photovoltaic modules and power 
converters for use in photovoltaic power systems according to EN 61730-1, EN 61730-2, EN 61215 
and prEN 62109-1 for manufacturers and importers of photovoltaic modules and power converters as 
well as complete system providers. 
 
• Performing the type testing 
• Initial inspection of the manufacturing site 
• Certification of photovoltaic modules 
• Certification of the mains connection 
• Control measures for monitoring manufacturing 
 	 


