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 * کلیات

 
 

 شرح کلی خدمات انجام کار  (1

طراحی، تهیه و تامین تجهیزات، ساخت ،نصب و راه اندازی سامانه فتوولتائیک از نوع متصل به شبکه برای مشترکین 

برای هر مشترک متقاضی محدود به ظرفیت انشعاب متقاضی تا سقف صد  "سامانه "متقاضی، حداکثر میزان توان 

 عابانش استثنای به ین برق دارای انشعابمشترک کلیه( کیلووات، می باشد. منظور از مشترک متقاضی، 100)

زیر نیرو نصب سامانه های فتوولتائیک تا دو برابر ظرفیت انشعاب تا مصوبه جدید و)با توجه به  می باشد. موقت

 (گردد رعایت به شرایط این دستورالعمل و میبایست کلیه مالحظات فنی مربوط کیلووات مجاز میباشد 100سقف 

مجاز به احداث  مشترک متقاضی در صورت احراز شرایط مندرج در دستور العمل اجرایی،در این طرح برای هر 

 ( کیلووات نیروگاه فتوولتائیک می باشد. 100حداکثر یکصد)

 اقدامات مقدماتی (2

تعیین محل پیشنهادی و اولیه، بررسی وضعیت محل ازنظر  بازدید اولیه از محل جهت انجام برآوردهای مورد نیاز،

جهت احداث ازجمله اقدامات اولیه است که  و فضای مناسب جهت نصب، حفاظت و ایمنی ساختمان آفتابگیری

 در این خصوص انجام می گیرد. 

 عملیات طراحی: (3

تهیه مشخصات فنی و نقشه های اجرایی، انتخاب  طراحی نیروگاه فتوولتائیک، در این قسمت عملیات مربوط به

، طراحی سازه و پایه نگهدارنده مبتنی به انتخاب کابل ها اینورتر )اینورترها( خورشیدی، یتجهیزات مانند پانل ها

 صورت می گیرد. ، به همراه تجهیزات الزم جهت اتصال به شبکه، توسط پیمانکارو متعلقات و تابلو های الزم

 :شرح عملیات تهیه و خرید (4
 ،، کابل ها و لوله های مربوطه و سایر متعلقاتپنلها خرید تجهیزات شامل پانل ها، اینورترها، سازه های نگهدارنده

تهیه تابلوی اتصال به شبکه و کابل کشی های الزم و  تهیه سیستم زمین به  ،تابلو ها، فیوزها وکلید های الزم

 ، که توسط مالک نیروگاه تامین می گردد.می باشد همراه متعلقات

 شرح عملیات نصب و راه اندازی: (5

و راه اندازی  عملیات نصببازدید نهایی از محل تعیین شده، بررسی و تعیین محل نهایی جهت نصب سامانه، 

، کابل کشی پانل ها به همراه داکت ها و لوله های ، نصب پانل های خورشیدی، سیم کشیشامل، نصب سازه ها

، نصب تابلو های الزم به همراه تجهیزات جهت تزریق به شبکه، اجرای الزم و تابلو های مربوطه ، نصب اینورتر

 است. ACو DCزمین مورد نیاز، راه اندازی کل سیستم شامل راه اندازی بخش اتصال سیستم 

 باشد.سازندگان توصیه شده نصب و راه اندازی تجهیزات می بایست مطابق با دستورالعمل نصب 
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 مشخصات فنی تجهیزات 

دراین قسمت مشخصات فنی عمومی که جهت انتخاب تجهیزات مد نظر میباشد به تفکیک اجزا و تجهیزات ارائه شده 

 است. 

 مشخصات فنی عمومی جهت انتخاب پنل فتوولتائیك  -بخش اول 

   نکات حائز اهمیت در خصوص انتخاب مدول فتوولتائیکی جهت کاربرد در این پروژه به شرح زیر مطرح شده است.
 

 ( پنل فتوولتائیك با تکنولوژی کریستالی1

با توان نیروگاه فتوولتائیک احداثی برابر  متناسب یستیبا ، STCتوان تجمعی پنل های فتوولتائیک، در شرایط استاندارد  -

 باشد.

 درصد باشد. 16حداقل  راندمان پنل -

 پاسکال( باشد. 5400تحمل باراستاتیکی مطابق استاندارد )معادل  -

 لسیوس است.درجه س  80الی  -40دمای کارکرد از  بازه -

 باشند.  Bypassمدول ها باید مجهز به دیود  -

 باشد. Temperedاز جنس مدول شیشه روی  -

 رطوبت و یخزدگی )سازگار با شرایط محیطی محل نصب( را داشته باشد.تحمل شرایط محیطی و اقلیمی،  -

و شماره ملی   (IEC61215) 11882داشتن گواهی های استاندارد ساخت و کیفیت معتبر طبق استاندارد ملی شماره   -

1-11274 (61730,IEC)  و سایر استانداردهای اعالم شده در وبسایت رسمی ساتبا با عنوان استانداردهای منضم به

 برق با عنوان مدول های فتوولتائیکتضمینی قراردادهای خرید 

 درانتخاب مدول ها توصیه  می شود .   UL, TUV, VDE, IECدارابودن دیگر گواهی های استاندارد بین المللی  -

ن کارکرد و منحنی عملکرد پنل درطول عمراعالم شده )الزم است که راندمان پنل ها در طول طول عمر پنل و راندما -

 ( باشد. %80و  بیست و پنج سال بیش از  %90 حداقل  زمان بیش از ده سال

ایست مجهز به سرکابل ها، رابط کابل ها و سیم های مورد استفاده برای اتصاالت داخلی ماژول های فتوولتائیک می ب -

 و اتصاالت مخصوص به خود باشند.استاندارد  DC یها

باید تعداد و توان پنل ها به گونه ای انتخاب شود که پس از سری و موازی کردن آنها، ولتاژ و جریان هر رشته با  -

 مشخصات ولتاژ و جریان ورودی اینورتر انتخابی سازگاری داشته باشد.

 شامل موارد زیر باشد.کاتالوگ و مشخصات فنی پنل پیشنهادی، می بایست  -
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 مشخصات فیزیکی پنل: -

 کریستالی سیلیکون نوع ردیف

 کشور سازنده 1
 ساخته شده در کشور ایران -1

 سایر کشورهای تولید کننده )بر اساس استانداردها و دستورالعمل( -2

 درصد باشد16راندمان می بایست بزرگتر مساوی   راندمان 2

 توان( )فرسایش یا افت گارانتی 3

 1( می بایست در طول زمان عملکرد پنل از Wp)ظرفیت توان خروجی پنل 

 10توان طراحی پنل ( باشد، و از سال   %90سال ) برابر یا بیشتر از  10تا 

نیز این افت توان به گونه ای باشد تا توان خروجی پنل برابر یا بیشتر  25تا 

 توان طراحی پنل باشد. %80از 

 باشد.آلومینیومی مواد استفاده شده در قاب پنل می بایست  ماژولقاب  4

 (junction box)ترمینال جعبه 5

استاندارد   54IP حداقل این جعبه می بایست از جنس ترمو پالستیک با

 UVجهت تجهیزات قابل نصب در محیط بیرونی و مقاوم در برابر اشعه 

  DIN V VDE 0126-5و یا   EN 50 548استانداردمطابق با  خورشید باشد.

 باشد.

6 
برای هر  RFبرچسب شناسایی 

 ماژول

می بایست در داخل ماژول ارائه گردد. و باید قادر به تحمل شرایط محیطی 

 تا پایان طول عمر مفید ماژول باشد.

7 
اطالعات مربوط به برچسب 

 RFشناسایی 

 فتوولتایکنام شرکت و کشور سازنده ماژول  -1

 برای ماژولها Wm  ،Im  ،Vmن یتعی -2

 ماژول مدل شماره و فرد به منحصر الیسر شماره -3

 نرخ توان خروجی 8

. منحنی ولتاژ (STC)بر اساس استاندارد ارائه شده شرایط تست  -

و جریان یک ماژول نمونه می بایست جهت اخذ تاییدیه به 

 آزمایشگاه مربوطه ارسال گردد )ماژول ساخت داخل(

در صورت خرید ماژول از سازندگان خارجی نیز گواهی تست  -

می یا گواهی کلی که در سایت اینترنتی موجود است مربوطه 

 بایست اخذ گردد.

9 
مطابقت با استانداردها و کد های 

 مربوطه

IEC 61215 IEC 

61730 Part 1 and 2 

 

 ISIRI 11277(As per IEC 61701) *(Salt Mistخوردگی ) آزمونهای 10

 
 باشد، در اولویت خواهند بود.   Aمدول هایی که کالس کاری آن از نوع کالس  نکته:

 *فقط برای محیط های خورنده و با رطوبت باال
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 ( پنل فتوولتائیك با تکنولوژی الیه نازک2

 تکنولوژی ساخت ازنوع غیر کریستالی یا الیه نازک                        -

 ، با توان نیروگاه فتوولتائیک احداثی برابر باشد. STCتوان تجمعی پنل های فتوولتائیک، در شرایط استاندارد  -

 ( باشد.%9راندمان پنل )حداقل  -

 پاسکال باشد. 2400تحمل باراستاتیکی معادل  -

 درجه سیلسیوس باشد.  80الی  -40دمای کارکرد از  -

از کلمپ های مورد ، عبیه شده باشد. )درصورت عدم وجودریم( آن تتجهیزات الزم جهت نصب در جداره محافظ )ف -

پیشنهاد دهنده می بایست مشخصات سازه نگهدارنده مناسب را تأیید سازنده پنل در دستورالعمل استفاده شود و 

 بمنظور نصب پنل و حفاظت از آن اعالم نماید( 

 باشند.و   Bypassمدول ها باید مجهز به دیود  -

 باشد.  Tempered glassشیشه روی پنل از جنس  -

کابل ها و سیم های مورد استفاده برای اتصاالت داخلی ماژول های فتوولتائیک می بایست مجهز به سرکابل ها، رابط  -

 و اتصاالت مخصوص به خود باشند. استاندارد DCی ها 

و شماره ملی   IEC 61215: 2-4 (IEC61646استاندارد )داشتن گواهی های استاندارد ساخت و کیفیت معتبر طبق  -

1-11274 (61730IEC) مطابق با بند باال 

 توصیه می شود .   UL, TUV, VDE, IECدارابودن دیگر گواهی های استاندارد  -

 راندمان کارکرد و منحنی عملکرد پنل درطول عمراعالم شود.  -

 اجرا و انتخاب اینورتر نیز در پروژه باید رعایت گردد. در صورت استفاده از مدول های الیه نازک، الزامات -
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 : مشخصات فنی عمومی سازه نگهدارنده -بخش دوم 

 فنی ساخت و نصب سازه های خورشیدی  مشخصات

 ردیف ساخت و نصب سازه خورشیدی شرح

 بار مرده  وزن اجزاء سازه و وزن پنل خورشیدی 

 بارگذاری
 

محاسب*

 سازهات  
1 

 بار برف مبحث ششم مقررات ملی ساختمان 

 ASCE 7-2016 (Open Buildings with Monoslope, Pitched, orآیین نامه    27.3.2مطابق با بخش  -

Troughed Free Roofs ) 

مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و با تبدیل به سرعت تندباد لحظه ای ذکر شده در استاندارد  براساسسرعت باد  -
ASCE2016 

 بار باد

 بار زلزله زلزله  2800آیین نامه 

 ترکیب بارها بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، -

و طراحی اعضاء آلومینیمی به  AISCمطابق با مبحث دهم مقررات ملی ساختمان وآیین نامه طراحی اعضاء فوالدی  -

 ,Aluminum Manual, Specification for Aluminum structures  روش تنش مجاز مطابق با آیین نامه

allowable stress design 

 طراحی سازه ) طراحی اعضاء(

و با ضخامت و با پوشش گالوانیزه گرم  ST52یا  ST37تمامی مقاطع مورد استفاده می بایست از جنس  فوالد، با گرید  -

 باشند. T6با سختی   6063ویا  6061و یا از جنس آلومینیومی ردهمیلی متر  1.5حداقل 

 مقاطع سازه ای

 2 استاندارد مصالح **

مقررات ملی ساختمان)طرح و اجرای  11می بایست مطابق ضوابط مبحث  سوراخ کاری و برش کاری سازه فوالدی -

 صنعتی ساختمان ها( صورت گیرد.

عملیات جوشکاری سازه ها قبل از انجام عملیات گالوانیزه می بایست منطبق بر آیین نامه جوشکاری ساختمانی  -

جوش و اتصاالت جوشی در ساختمان)دفتر تدوین و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور( و راهنمای  228ایران)نشریه 

 ترویج مقررات ملی ساختمان( باشد.

 گالوانیزه گرم شوند. ISIRI2478و یا  ASTM 123کلیه مقاطع فوالدی باید پس از مرحله ساخت، طبق استاندارد  -

 گالوانیزه گرم یا داکرومات باشند.و یا فوالد با پوشش  SS316 ،SS304پیچ و مهره میبایست از جنس استیل گرید  -

پیچ و مهره و 

 واشر

 منطبق باشد. ASTMیا  ISO ،DINاستاندارد تولید پیچ و ومهره فوالدی باید بر یکی از استاندارد های ملی ایران،  -

 انجام شود ASTM A153پوشش گالوانیزه پیچ و مهره فوالدی می بایست بر اساس استاندار  -

تمامی اتصاالت )پیچ و مهره( به همراه دو عدد واشر تخت و یک عدد واشر فنری و یدکی کافی در مجموعه های مجزا  - 

 بسته بندی و تحویل گردد.

 بتن رده بتن مطابق با مبحث نهم مقررات ملی ساختمان  -

 سانتی متر می باشد. 100حداقل فاصله بین لبه پرتگاه پشت بام و استراکچر نصب شده  -

 3 استانداردهای نصب

 ریذامکان پ نهیخطر و هز نینمودن آنها با کمتر زینصب گردند که امکان تم یبه گونه ا ستیبا یم یدیخورش یها پنل -

 باشد.

 پاشش حداقل ارتفاع سازه و لبه پایینی پنل ها از زمین باید به گونه ای در طراحی لحاظ شود که گل و الی ناشی از -

 باران بر پنل ها ننشیند و امکان تمیزکاری و شستشوی سطح زمین باشد.

 زاویه نصب پنل ها بر سازه توسط پیمانکار محاسبه و اجراء می گردد. -

استراکچر باید به گونه ای طراحی شود تا امکان نصب ساده و آسان آن در سایت فراهم گردد و نیازی به جوشکاری و یا  -

 پیچیده برای نصب در سایت نداشته باشد.ماشین 

تمامی پنل های فتوولتائیک می بایست به گونه ای نصب گردند که تمیز نمودن قسمت های باال و پایین پنل و  -

 همچنین دسترسی به جعبه اتصاالت پنل ها امکان پذیر باشد.

*** انجام سوراخ کاری در محل ) بعد از گالوانیزه( به دلیل آسیب پذیر شدن سازه در محل سوراخ به لحاظ زنگ    -

  زدگی و خوردگی مجاز نمی باشد. 

مقررات ملی ساختمان  12در کلیه مراحل ساخت و نصب سازه نیروگاه های خورشیدی می بایست دستورالعمل مبحث 

 اجرا( رعایت گردد. )ایمنی و حفاظت کار در حین

 

 است. یسازه نگهدارنده، به کارفرما الزام ی* ارائه نقشه، دفترچه محاسبات و مشخصات فن

 به کارفرما ارائه گردد. سستیبا یم ی** مدارک و مستندات مربوط به مقاومت سازه در برابر خوردگ

و  یالزم جهت حفاظت در برابر خوردگ داتیتمه ستیبا یشده م زهیقطعه گالوان یرو ی*** در صورت انجام سوراخ کار

 .دیبه عمل آ یزنگ زدگ

 
 

barghnews.com



 

7 

 

 محاسبات:

محاسبات سازه نیروگاه های خورشیدی  می بایست بر مبنای آخرین ویرایش مباحث مقررات ملی ساختمان و  -

 آیین نامه های مندرج در جدول فوق انجام شود.

 تولید:

 تولید شود. ST37 , ST52مقاطع سازه ای می بایست از مقاطع استاندارد و یا سرد نورد شده از آلیاژ  -

مقررات ملی ساختمان)طرح و اجرای صنعتی  11برش کاری سازه فوالدی می بایست مطابق ضوابط مبحث  -

 ساختمان ها( صورت گیرد.

 ایت گردد.در خم کاری مقاطع سازه ای می بایست شعاع استاندارد خم رع -

اندازه سوراخ های الزم برای اتصال به وسیله پیچ و مهره باید با ضوابط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان انطباق  -

 (92مبحث یازدهم ویرایش  8-1-8-1-11داشته باشد.)بند 

بند د.)تمامی جوش ها باید پس از پایان جوشکاری، مورد بازدید چشمی مطابق با مبحث دهم مقررات ملی قرار گیرن -

 (92مبحث یازدهم ویرایش  11-1-8-1-44

 جوش شده زدوده شود. یقسمت ها هیکل یگل جوش از رو ستیبا یم زهیگالوان اتیقبل از انجام عمل -

 14-3-8-1-11مشخصات مکانیکی پیچ ها باید مطابق ضوابط مبحث دهم مقررات ملی ساختمان باشد.)بند  -

 (92مبحث یازدهم ویرایش 

-1-11از کاربرد پیچ های هم اندازه با رده های مقاومتی مختلف در یک سازه پرهیز نمود.)بند باید تا حد ممکن  -

 (92مبحث یازدهم ویرایش  8-3-15

طول پیچ باید به اندازه ای باشد که پس از محکم کردن آن، حداقل سه دندانه کامل پیچ از مهره بیرون بماند.  -

 (92مبحث یازدهم ویرایش  16-3-8-1-11.)بند 

 نصب:

رعایت ضوابط طراحی و اجرای شالوده برای سیستم ساختمان فوالدی باید مطابق مباحث نهم و هفتم مقررات  -

 (92مبحث یازدهم ویرایش  4-1-11ملی ساختمان باشد.)بند 

 در اتصاالت توسط پیچ  و مهره ای با توجه به ماهیت دینامیکی بار باد، الزاما می بایست از برای تمامی پیچ ها از -

 واشر فنری و واشر تخت  استفاده شود.

در صورتی که پیچ در سوراخ لوبیایی یا سوراخ بزرگ شده نصب می شود، الزم است که از واشر مناسب زیر پیچ و  -

 (92مبحث یازدهم ویرایش  19-3-8-1-11مهره استفاده شود.)بند 

 ضوابط ضوابط مبحث دهم مقررات ملی بستن و محکم کردن پیچ ها با عملکرد اصطکاکی و اتکایی باید مطابق با -

 (92مبحث یازدهم ویرایش  24-3-8-1-11ساختمان باشد.)بند 

در صورت نصب سازه بر روی بام، اعم از مسطح، شیبدار، پوشیده شده با ورق های فلزی و... حفظ مقاومت بام در  -

 برابر رطوبت الزامیست .

در صورت انجام می بایست تمهیدات الزم جهت ترمیم سوراخ کاری روی عایق رطوبتی بام مجاز نمی باشد و  -

 قسمت های آسیب دیده عایق به عمل آید.

هرگونه سوراخ کاری بر روی فریم پنل ها غیر مجاز می باشد و اتصال پنل ها به سازه تنها از طریق کلمپ یا سوراخ  -

 های موجود بر روی فریم پنل ها و طبق دستورالعمل سازنده پنل مجاز می باشد.

در صورت نصب سازه بر روی سطح زمین می بایست سیستم نصب شده از آسیب های ناشی از آب، حیوانات و سایر فاکتورهای 

 محیطی در امان باشد.
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 مشخصات فنی عمومی اینورتر متصل به شبکه  -بخش سوم 

 

 مشخصات فنی مربوط به اینورتر فتوولتائیك متصل به شبکه ردیف

 حاصل از ماژولها نصب شده باشد. DCمتناسب با ولتاژ خروجی  ورودی DCنرخ ولتاژ  1

 (- %15و  + 10%)V 400و سه فاز  V 230تک فاز  ACولتاژ عملکرد  2

 /+ هرتز-1مطابق دستورالعمل  محدوده فرکانس عملکرد 3

 Hz 50 فرکانس نامی  4

 در توان نامی 9/0بیش از  ضریب قدرت اینورتر 5

 (THDضریب اعوجاج هارمونیکی کلی جریان در بار نامی ) %5کمتر از  هارمونیکی اعوجاج مجموع 6

 Built-inحفاظت  7
AC high / low voltage; AC high /low frequency  مطابق

 آخرین ویرایش دستورالعمل اتصال به شبکه

  IECیا معادل استاندارد ملی یا Anti-islanding VDE 0126-1-1حفاظت  8

 محدوده دمای محیط عملکرد 9
درجه نسبت به حداکثر و حداقل دمای  -+/5 مطابق با استاندارد و 

 محیط

 دهد.حداقل این بازه را پوشش  Rh %95 – 0 رطوبت 10

 (درصد 95برابر یا بیش از ) %95 =<  راندمان اینورتر 11

 حفاظت درجه 12
و برای نصب در محیط های سر  IP65جهت نصب در محیط رو باز 

 IP55پوشیده 

13 
ارتباطی  های رابط

(Communication interface) 
RS 485 / RS 232  
 

 (Convection)حد اقل از نوع همرفتی   سیستم خنک کننده 14

 نمایش صفحه نوع 15
 LCDصفحه نمایش اطالعات  -

 وضعیت نمایش جهت LED/یا چراغ  -

 مدول های الیه نازک، الزامات اجرا و انتخاب اینورتر نیز در پروژه باید رعایت گردد. در صورت استفاده از* 

 
 عالوه بر مشخصات جدول فوق لحاظ نمودن موارد زیر نیز ضروری است: 

 باشد.Short circuit protection مجهز به سیستم حفاظت در برابر از اتصال کوتاه  -

 مجهز به سیستم حفاظت خطای زمین باشد. -

 باشد.، اضافه بار ، اضافه ولتاژ، اتصال مجدد( Standby عملکرد اتوماتیک در شرایط مختلف)شناسائی بار، حالت  -

 باشد. Over Temp/Over Loadسیستم جلوگیری از دمای باال و یا بار بیش از حد مجهز به  -

 را حداقل از طریق پورت کامپیوتری داشته باشد. سیستم یاطالعات کارکرد ، انتقال و ارسالامکان ثبت -

 نمایش وضعیت کارکرد دستگاه )اتصال به شبکه، قطعی برق، ، خرابی دستگاه( را داشته باشد. -

 ,IEEE1754و یا استانداردهای بین المللی( IEC 61727) 11859داشتن گواهی های استاندارد معتبر طبق استاندارد ملی شماره -

UL 1741 , 61000 ،IEC62109-1,2 .الزامی می باشد ، 

 سال را داشته باشد. 15سال و خدمات پس از فروش تا  5ارائه گواهی ضمانت تعویض تا  -

 می باشد.الزامی   DCکلید قطع بار استفاده از  -

ابعاد، وزن، نقشه ورودی ها و خروجی ها و نحوه اتصال، بازه جریان ورودی، بازه ولتاژ ورودی، بازه فرکانس خروجی، بازه  -

دستگاه پیشنهادی می بایست در کاتالوگ دستگاه پیشنهادی ارائه Stand by دمایی کارکرد دستگاه، مصرف توان در حالت 

 شده باشد.
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هادی به کارفرما الزامی می باشد. ارائه گواهی های تائید و اسناد معتبر مشخصات واستانداردهای ارائه کاتالوگ کامل تجهیز پیشن -

 تجهیزات پیشنهادی الزامی می باشد.

  به همراه مدارک ارائه گردد.در صورت وجود فهرست قطعات اصلی و لوازم یدکی پیشنهادی  -

 

 

 

 مشخصات فنی عمومی سیم کشی و اتصاالت -بخش چهارم 

 

 باشند. میزان ولتاژ نیز برای  IEC 60502/ IS 1554و  IEC 60227/ IS 694 ،کلیه کابل ها باید مطابق با استاندارد  -

 می باشد. VDC 1000/1500برابر  DCسمت و برای ولت  VAC 400/690برابر  ACسمت 

استفاده گردد. این کابل ها می بایست در برابر اشعه  XLPO یاو  XLPEاز کابل های با عایق و روکش  DCسمت برای  -

UV  و از نوع افشان و انعطاف پذیر باشند. از کابل های چند رشته هادی مقاوم باشند. هادی کابلها باید از جنس مس، تک

 نباید استفاده نمود.

میلیمتر مربع باشد و  4باید  DCسیم مورد استفاده در سمت رعایت گردد. حداقل  IEC 62930الزامات استاندارد  -

 حداقل هم سایز با سیم پنل باشد.

 استفاده نمود.یک یا چند رشته، قابل انعطاف   XLPE و یا PVCباید از کابل های با عایق و روکش  ACسمت برای  -

 آفتاب مقاوم باشند.  UVمورد استفاده در فضای آزاد می بایست در برابر اشعه  ACغالف کابلهای  -

 %2افت ولتاژ کل مربوط به بخش کابل خروجی از ماژول فتوولتائیک تا ورودی اینورتر متصل به شبکه نباید بیش از   -

 باشد.

 باشد. %2بلو توزیع اصلی نباید بیش از افت ولتاژ کل مربوط به بخش کابل خروجی از اینورتر متصل به شبکه  تا ورودی تا -

به نحوی توسط کاندوئیت حفاظت شود که امکان آسیب  خارج شده از آرایه های ماژول فتوولتائیک باید DCکابل های  -

ضمنا این کابل ها در محل اتصال با قطب های مثبت و منفی استرینگ می بایست مجهز به  رسیدن به کابل نباشد.

می بایست مطابق با استاندارد و قطر آن متناسب با تعداد و قطر کاندوئیت اتصال دهنده استاندارد باشد. ضخامت این 

 کابلها، انتخاب می گردد.

استفاده برای اتصاالت داخلی ماژول های فتوولتائیک می بایست مجهز به سرکابل ها، رابط  کابل ها و سیم های مورد  -

 20019و  21038مطابق با استانداردهای ملی  و یا اتصاالت مخصوص به خود باشند. ، استاندارد DCی ها

اشته دو یا مسیر مناسبی بام متصل و محکم شوند باید توسط بست های مناسب به دیوارهای  ها کاندویتکلیه کابل ها  -

سانتی  100نباید بیش از  در مسیر افقی ، فاصله این بست هاکه به ساختگاه محل نصب سامانه آسیبی وارد نکندباشد 

متر نسبت به یکدیگر باشد.در صورت عدم اعمال مورد مذکور تجهیزات مورد اشاره می بایست بر اساس استاندارد نصب 

 گردند.

 محل اتصال کاندویت محافظ کابل به تابلو ها و سایر تجهیزات می بایست کامال آب بندی و محکم باشد. -

 .کد گذاری رنگ های کابل نیز به شرح ذیل می باشد و رعایت آن الزامی است 

 می تواند به رنگ مشکی با خط قرمز باشد (  PVC : رنگ قرمز )غالف خارجی DCقطب مثبت کابل  -

 : رنگ مشکی DCقطب منفی کابل  -

 : فاز ها به رنگ قرمز، زرد و مشکی و سیم نول به رنگ آبی ACکابل سه فاز  -

 به رنگ سبز و یا )زرد با خط سبز( سیم ارت: سیم ارت -

 PVC( از جنس Sleeveکابل ها و کاندویت هایی که باید از دیوار یا سقف عبور نمایند، می بایست از داخل یک لوله )  -

 عبور کنند.
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و سیم ها باید قلع اندود شده تا از ایجاد آشفتگی و شکستن رشته های موجود در  DCی نوک هادی های کابل ها -

در اینورتر های متصل به شبکه،  DCو  ACسیم ها و کابل ها جلوگیری شود. در ترمینال های مربوط به کابل های 

 می بایست کابل ها مطابق با دستورالعمل سازندگان اینورتر به آن متصل گردند.

 باشند.و یا از اتصاالت مناسب استفاده کرده کاندویت ها می بایست بصورت یک تکه کابل ها و  -

 لیبل گذاری روی کابل ها و تجهیزات حفاظتی رعایت گردد. -

 

 

 

 زمیناتصال سیستم  -بخش پنجم 

 
 دربه منظور حفاظت افراد و دستگاه ها، زمین کردن ازجنبه های گوناگون ایمنی وحفاظتی دارای اهمیت فراوان میباشد. 

 BSو  VDE 0100و  NFPA 70و  IEC 60364های استانداردهر یک از رعایت  اتصال زمین سیستماستفاده از 

 ضروری است. 7430

 و از بروز اضافه ولتاژ های خطرناک در سامانه فتوولتائیک جلوگیری نمایدطراحی شودکه به گونه ای  بایداین سیستم 

  سیستم کمک کند. (EMC)به سازگاری الکترومغناطیسی همچنین 

زمین ال اتصبا سیستم به صورت مشترک را میتوان سامانه های خورشیدی محدود به ظرفیت انشعاب سیستم اتصال زمین 

 برای هر یک از این دو کاربرد ضروری نیست. الکترودمستقل . به عبارت دیگر نصب دو الکترود زمین استفاده نمودمحل نصب 

مقررات ملی ساختمان )الکترود  13مبحث  4 - 10 -1زمین مشترک که به شرح فوق بهره برداری میشود باید شرایط بند پ 

  اساسی( را داشته باشد.

داشته باشد می تواند  IEC 62305را طبق  1الکترود زمین مناسب برای صاعقه گیردر صورتی که شرایط مورد نظر الکترود 

 به عنوان الکترود زمین صاعقه گیر هم به کار رود و بدین منظور نیز نیاز به اجرای الکترود مستقل نخواهد بود.

مقررات ملی  13مبحث  3-8-2-1اگر برای صاعقه گیر خارجی، الکترود زمین اختصاصی نصب گردد، میبایست طبق بند پ 

 ساختمان، از طریق شینه اصلی زمین با سایر الکترودهای زمین هم بند گردد.

 
 1شکل شماره 

                                                           
1 Lightning arrester ( سیستم حفاظت از صاعقه خارجی ) 
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 دار برقممکن است که ها، استراکچر نصب، تابلوها و سینی ها، بدنه اینورترها مدول بدنه های هادی از جمله فریم تمام 

 ، زمین شوند. (PEحفاظتی )، باید ازطریق هادی شوند

ضمن مناسب بودن برای تحمل جریان دائمی، جریان اتصال و در سمت مدار خروجی، باید مدول ها هادی زمین در سمت 

 کوتاه را نیز تا زمانی که فیوز قطع کند، تحمل نماید. برای کنترل این مسئله مقطع هادی باید در رابطه زیر صدق کند:

𝑆 >
𝐼𝑠𝑐 ∗ √𝑡

𝐾
 

زمان قطع فیوز  tحداقل سطح مقطع هادی بر حسب میلیمتر مربع،  KA ،Sجریان اتصال کوتاه بر حسب  Iscدر این رابطه 

 است. 0.076و برای آلومینیوم  0.115ثابتی است مرتبط با جنس هادی زمین که برای مس  Kبر حسب ثانیه، 
 

ساس یکی از استانداردها یا مقررات معتبر داخلی یا خارجی بر ازمین ، در هر محل می بایست توسط پیمانکار اتصال سیستم 

در صورت الزام به نصب  اجرا گردد. ناظر فنیمحاسبه و پس از تائید (  BS 7430سازمان برنامه یا  110-1)مانند نشریه 

ه یه نموده و بسیستم اتصال زمین مجزا، پیمانکار موظف است در هر مرحله از اجرای سیستم زمین، مستندات مربوطه را ته

 تأیید ناظر پروژه برساند.

 د.زمین متصل گردبوده و در نهایت استراکچر باید به سیستم  همبنداجزاء موجود در استراکچر باید از لحاظ الکتریکی 

برای جنس هادی  mm2 10برای جنس هادی مسی ،  mm2 6باید حداقل با سایز هادی همبندی مدول ها و سازه 

 آلومینیومی باشند.

 .متصل باشد نیزم ستمیس یاصل نهینقطه به ش 2حداقل از  ستیبا یم ستراکچرا

 8 - 1پ )بند سیستم زمین باید به گونه ای باشد تا امکان بازرسی و بازدید از شرایط موجود آن امکان پذیر باشدالکترود 

در انتخاب نوع الکترود،  .جزئیات اجرای دریچه بازدید و ترمینال زمین را نشان می دهد(مقررات ملی ساختمان  13مبحث 

 مقررات ملی ساختمان استناد شود. 13از مبحث  4-10-2-1بک فیل و نحوه اجرای آن به توضیحات بند پ

 

 

 صاعقه گیر

انجام شود. هرگاه این محاسبات ضرورت  IEC62305-1برای کلیه ساختمان ها باید محاسبات ریسک براساس استاندارد 

نصب صاعقه گیر را نشان دهد، باید سیستم حفاظت از صاعقه )داخلی و خارجی( به همراه سیستم زمین مناسب برای آن 

 توسط پیمانکار طراحی و اجرا شود.

 

 

 

 مشخصات عمومی تابلوها -بخش ششم 

 

 ( در تابلو الزامی می باشد. as builtوجود نقشه چون ساخت )  -

( الزامی می  as builtنام و شماره گذاری کلیه تجهیزات و کابل ها و سیم های داخل تابلو مطابق نقشه چون ساخت )  -

 باشد.
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 : DCتابلو توزیع  -1

ر در نزدیکی اینورتمتناسب با استانداردهای مربوطه و دستورالعمل نصب اینورتر و حتی االمکان باید  DCتابلو توزیع   -

و مطابق با استاندارد  IP55با درجه حفاظت حداقل متصل به شبکه نصب گردد. این تابلو می بایست از جنس مناسب 

 و یا توافق و تأییدیه اداره توزیع مربوطه را داشته باشد.  IEC 60670-24و یا  8620ملی 

باید جدا باشند و در صورت عدم امکان جداسازی و موافقت شرکت توزیع، میتوان هر دو قسمت را  ACو  DCتابلوی  -

 گذاری شود. در یک تابلو اجرا نمود و هر بخش باید به طور کامالً مجزا نام

منفی(  قطب مثبت و یکی برای قطب یکی برای(باید برای هر استرینگ دو عدد فیوز حفاظت اضافه جریان  DCدر تابلو  -

 گذاشته شود. IEC60269-6( و یا تحت استاندارد gPVمخصوص حفاطت استرینگ ) DCاز نوع ذوب شونده 

 .و با درجه ولتاژ عایقی مناسب باشنداستاندارد پایه فیوز های مورد استفاده برای فیوز های های ذکر شده باید  -

جریان های برگشتی، استفاده از این نوع کلید ها در برابر  DCبا توجه به عدم حفاظت مناسب کلید های مینیاتوری  -

 .برای حفاظت استرینگ مناسب نخواهد بود

 انی استرینگ به صورت زیر می باشد:وه انتخاب فیوز مناسب برای حفاظت جریحن -

𝑰 ≥ (جریان اتصال کوتاه استرینگ) × 𝟏. 𝟒 
𝑰 ≤  ماکزیمم فیوز مجاز در دیتاشیت پنل ها 

الزامی می باشد  DCبرای حفاظت اضافه ولتاژ در سمت  IEC61643-32و یا    EN50539-12رعایت استاندارد  -

حداقل یک سرج ارستر  MPPT( به ازای هر 3شماره در شکل  Aاینورتر ) نقطه  DCبدین ترتیب می بایست در سمت 

DC ا ه ها تنصب گردد و همچنین طبق استاندارد های مذکور در صورتی که طول کابل بین خروجی استرینگ یا آرای

( نیز سرج ارستر 3در شکل شماره  Bمتر باشد پیشنهاد میشود در محل خروجی استرینگ) نقاط  10اینورتر بیشتر از 

DC نصب گردد. 

 باشند.  EN50539-11می بایست دارای استاندارد  DCمورد استفاده در بخش  DCارستر های  -

درصد ولتاژ مدار باز استرینگها )بدون در نظر گرفتن ضرایب  20 حداقل ولتاژ نامی ارستر های مورد استفاده باید بیشتر از -

 دمایی( باشد.

در صورت وجود میله صاعقه گیر و یا صاعقه گیر های خارجی در محیط نیروگاه، کالس ارستر های مورد استفاده در  -

 Cده از ارستر کالس ( باشد  و در صورت عدم وجود میله یا صاعقه گیر خارجی استفا2+1( و یا )B+Cباید ) DCبخش 

 کافی خواهد بود. DCدر تابلوع توزیع  2یا تایپ 

   (DC SWITCH DISCONNECTORقابل قطع زیر باز با جریان نامی مناسب ) DCپیشنهاد می گردد از کلید  -

 قبل از اینورتر استفاده گردد. DCدر تابلو توزیع 

می بایست به ولتاژ عایقی ترمینال  DCه از ترمینال در تابلو در صورت استفاد DCبا توجه به باال بودن ولتاژ ها در سمت  -

 های مورد استفاده توجه شود.

باید دارای عایق ولتاژ مناسب  DCسیم و کابل های مورد استفاده در تابلو  DCبا توجه به باال بودن ولتاژ ها در سمت  -

 .باشند
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 2شکل شماره 

 

 : ACتابلو توزیع  - 2

 

 .مطابق با استاندارد های مربوطه و دستورالعمل اینورتر بعد از خروجی یک یا چند اینورتر نصب می گردد ACتابلو توزیع  -

-IEC 60670و با   8620مطالبق با استاندارد  ملی  IP55این تابلو می بایست از جنس مناسب با درجه حفاظت حداقل  -

و دارای ریل های مخصوص نصب فیوز ، سرج ارستر و ترمینال  و یا با توافق و تاییدیه اداره توزیع برق مربوطه باشد    24

 .ها و سایر تجهیزات باشد

پیشنهاد میشود که تابلو کنتور خورشیدی به صورت مجزا باشد مگر آنکه شرکت توزیع نسبت به نصب آن در تابلو برق  -

 ورودی موافقت نماید و در این صورت باید مالحظات مربوطه را رعایت نمود.

 که خروجی اینورترها در آن تجمیع بشود الزامی است. ACتابلو توزیع در صورت وجود چند اینورتر در نیروگاه وجود  -

و در خروجی اینورتر  B( تیپ 1P+Nپل ) 2در خروجی اینورتر های تکفاز ازکلید مینیاتوری   TN-C-Sدر سیستم  -

 استفاده گردد. B( تیپ 3P+Nپل ) 4های سه فاز از کلید مینیاتوری 

و در خروجی اینورتر های  B( تیپ 1Pدر خروجی اینورتر های تکفاز ازکلید مینیاتوری تک پل )  TN-Cدر سیستم  -

 .استفاده گردد B( تیپ 3Pپل ) 3سه فاز از کلید مینیاتوری 

 ورتر باشد.نامی خروجی این ACدرصد بیشتر از جریان  25جریان کلید های مینیاتوری انتخاب شده باید حداقل  -

 .الزامی می باشد ACبرای حفاظت اضافه ولتاژ در سمت    IEC61643-32و یا    EN50539-12رعایت استاندارد  -

نصب گردد  AC( حداقل یک سرج ارستر 3در شکل شماره  Cبدین ترتیب می بایست در نقطه اتصال به شبکه ) نقطه 

ابل بین خروجی اینورتر ها تا نقطه اتصال به شبکه )تابلو و همچنین طبق استاندارد های مذکور در صورتی که طول ک
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در شکل  Dمتر باشد پیشنهاد میشود در محل خروجی اینورتر یا تابلو تجمیع اینورترها ) نقاط  10کنتور( بیشتر از 

 نصب گردد. AC( نیز سرج ارستر 3شماره 

 باشند.  IEC61643-11می بایست دارای استاندارد  ACمورد استفاده در بخش  ACارستر های  -

در صورت وجود میله صاعقه گیر و یا صاعقه گیر های خارجی در محیط نیروگاه، کالس ارستر های مورد استفاده در  -

 C( باشد  و در صورت عدم وجود میله یا صاعقه گیر خارجی استفاده از ارستر کالس 2+1( و یا )B+Cباید ) ACبخش 

 خواهد بود.کافی  ACدر تابلو توزیع  2یا تایپ 

، استفاده از ارستر های تک پل در سیستم های تکفاز و ارستر های ACبا عنایت به الزام هم بندی نول و ارت در بخش  -

 .سه پل در سیستم های سه فاز کافی خواهد بود

 باشد. ACولت  280باید حداکثر  AC( ارستر های مورد استفاده در بخش Ucولتاژ کاری ) -

ارت در داخل تابلو، الزامی به استفاده از سیم بدون روکش وجود ندارد ولی در صورت استفاده، یک برای استفاده از سیم  -

 .سایز باالتر باید در نظر گرفته شود
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 3شکل شماره 
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 رنگ آمیزی تابلوها  - 3

 

که از تابلوهای فلزی استفاده شده باشد، این تابلوها باید در برابر خوردگی، زنگزدگی و شرایط رطوبت محل نصب  در صورتی

بدنه تابلو باید با پوشش رنگ مطابق درخواست کارفرما و طبق مراحل زیر رنگ آمیزی مقاومت داشته باشند. کلیه قطعات 

 شود.

 میکرون زده شود. 80رنگ تابلوها به صورت کوره ای الکترواستاتیک طبق مراحل زیر به ضخامت حداقل 

 چربی زدایی)در وان مخصوص( -

 اکسید زدایی)در وان مخصوص( -

 فسفاته)در وان مخصوص( -

 یک الیه رنگ پایانی که هر الیه رنگ در کوره بطور کامل پخته می شود. "دوالیه آستری ونهایتا -

 

 

 
 

 شبکه  به اتصال -بخش هفتم 

 

رعایت کلیه موارد و الزامات اتصال به شبکه و تولیدات پراکنده الزامی می باشد. امکان اتصال به شبکه پس از تائید شرکت 

 پذیر می باشد.های توزیع نیروی برق امکان 

 در شکل زیر شماتیک یک سامانه متصل به شبکه نشان داده شده است. 

 

 

 

 

 

 

 4شکل شماره 

 

تگاه پس از تائید دسانجام شده و مطابق با نقشه سیستم زمین مطمئن، طراحی و نصب دیگر تجهیزات مربوطه می بایست 

اجرایی، پیاده سازی و اقدام شود. انرژی الکتریکی پس از سربندی مدول های فتوولتائیک، از طریق کابل ارتباطی به اینورتر 

و پس از آن به شبکه سراسری برق تزریق می گردد. رعایت الزامات ایمنی در انتخاب تجهیزات جعبه و تابلوها، کلیدهای 

 کابل های ارتباطی و دیگر بخش ها الزامی است.  قطع و وصل، فیوزها
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 حفاظت ها و ایمنی -بخش هشتم 

ارج از خفرکانس جزیره ای، اتصال کوتاه، شرایط غیرعادی شبکه ازجمله اضافه/ کاهش ولتاژ و یا ضد در سامانه باید حفاظت 

مربوط به شبکه سراسری و کلیه کلیدها و فیوزهای حفاظتی شبکه و دیگر حفاظت های  میزان استاندارد، بازه هارمونیکی مجاز

اعم از جریان مستقیم و متناوب،  باید مطابق با استانداردهای ملی، بین المللی و دستورالعمل تولیدات پراکنده، که در بخش 

 . استانداردها ذکر شده، طراحی و رعایت گردد. در جدول زیر خالصه مشخصات الزم آورده شده است

 

 حداکثر دامنه هارمونیك THD > %5هارمونیك های ولتاژ شبکه 

 %4.0کمتر از  سوم تا نهم

 %2.0کمتر از  یازدهم تا پانزدهم

 %1.5کمتر از  هفدهم تا بیست و یکم

 %0.6کمتر از  بیست و سوم تا سی و سوم

 

 حدود اعوجاج هارمونیك های زوج

 %1.0کمتر از  دوم تا هشتم

 %0.5کمتر از  دهم تا سی و دوم

 

 

 
، درصورت تغییرات فرکانس می بایست اینورتر از شبکه جدا گردد. این مقادیر در جدول زیر 11859طبق استاندارد ملی 

 .ارائه شده است

 بیشینه زمان قطع محدوده فرکانس
 شرایط عملکردی عادی هرتز  ±1بین 

 ثانیه 0.2 هرتز  ±1خارج از محدوده 

  0.2درصورت بروز قطعی شبکه توزیع، سامانه فتوولتائیک باید ظرف مدت  ضد جزیره ای را دارا باشد.سیستم باید حفاظت 

 ثانیه تزریق انرژی به شبکه را متوقف کند. 

 را داشته باشد.   EMC,EMIباید از لحاظ تداخل الکترومغناطیسی گواهی تائید استانداردها  اینورتر ها
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 یا بهره بردار سامانه مدارک فنی و  مستندات قابل ارائه به کارفرما -بخش نهم 

 

به حویل دهد به کارفرما ت تهیه ومی بایست حداقل مستنداتی که پیمانکار اجرایی نصب سامانه فتوولتائیک متصل به شبکه 

 شرح زیر میباشد. 

 اطالعات اصلی سامانه

 )بر روی جلد مجموعه مستندات سامانه ارائه شده باشد(.باید « پالک مشخصه»طور معمول، این اطالعات به

و  فتوولتائیکهای (، مدل، تعداد و سازنده مدولACآمپر -یا کیلوولت DCعنوان پروژه، توان نامی سامانه )کیلووات  -

 اندازی و نشانی محل سامانه. نقشه چون ساخت و کابل کشی کل سامانه، تاریخ نصب، تاریخ راهاینورترها

 ئه گواهی تایید تجهیزاتارا

 اطالعات شرکت پیمانکار پروژه 

 شود هی، تهیشرکت های همکار در پروژههمه یبرا دیبا ریحداقل، اطالعات ز

  یکیتلفن و آدرس پست الکترون یشماره ،یپست ینشان، شرکتنام  -

 طراحی تفصیلی سامانه - 1

 محتوی گزارش تفصیلی سامانه شامل بخش های زیر است.

کشی، سازه های نگهدارنده و مشخصات سازه و مواد نقشه ی کلی و دیاگرام سامانه و مختصات فیزیکی، نقشه سیم -

تشکیل دهنده، دفترچه محاسبات و طراحی:  محاسبات بخش جریان مستقیم و متناوب و انتخاب سایز کابل، نقشه سازه ها 

عات و کاتالوگ کامل کلیه تجهیزات منصوبه، سیستم زمین، و پنل های نصب شده، آرایه های فتوولتائیک، دفترچه اطال

 دفترچه تعمیر نگهداری و بهره برداری.  

 باشد. فتوولتائیک( stringکشی باید شامل اطالعات زیر برای رشته های)نقشه سیم

 اندازه و نوع. –مشخصات کابل رشته  -

 وع و نرخ مجاز ولتاژ/جریان.ن -ی حفاظتی اضافه جریان رشته )جایی که نصب شده(مشخصات وسیله -

 نوع دیود مسدودکننده )اگر وجود داشته باشد(. -

 جزئیات الکتریکی آرایه

 اندازه و نوع. –مشخصات کابل اصلی آرایه  -

 های جعبه اتصال آرایه )جایی که کاربرد دارد(.محل -

 ، محل و مقدار مجاز )ولتاژ/جریان(.DCی نوع مجزاکننده -

 نوع، محل و مقدار مجاز )ولتاژ/جریان(. –وسایل حفاظتی اضافه جریان آرایه )که به کار برده شده(  -

 کشی باید شامل اطالعات زیر برای زمین کردن و حفاظت اضافه ولتاژ باشد.نقشه سیم

مدول قاب پتانسیل اندازه و نقاط اتصال. شامل جزئیات کابل اتصال هم -ی زمین / اتصال هاجزئیات کل هادی -

 که نصب شده است.آرایه در جاییفتوولتائیک 

کشی باید شامل اطالعات زیر نقشه سیمبه تفکیک کلیه تجهیزات مورد استفاده در تابلوها ACو  DCجزئیات تابلوهای  

 باشد. ACبرای سامانه 

 .ACکلید جداکننده محل، نوع و مقدار مجاز  -

 .ACی حفاظتی اضافه جریان محل، نوع و مقدار مجاز وسیله -

 ی جریان پسماند )جایی که نصب شده(.محل، نوع و مقدار مجاز وسیله -

 هابرگداده - 2

 تهیه شود. برگاجزای سامانه زیر، دادهحداقل، باید برای 
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 .IEC61730-1مطابق با الزامات استاندارد  –شده در سامانه ی انواع مدول استفادهبرگ مدول برای همهداده -

 شده در سامانه.ی انواع اینورترهای استفادهبرگ اینورتر برای همهداده -

 شود.سامانه نیز توصیه میها برای دیگر اجزای مهم برگی دادهتهیه -یادآوری

 اطالعات طراحی مکانیکی  

 برگ باید برای سازه های نگهدارنده و  استقرار آرایه تهیه شود.یک داده

 برداری و تعمیر و نگهداریاطالعات بهره  

 های زیر باشد:برداری و تعمیر نگهداری باید تهیه شود و حداقل، باید شامل بخشاطالعات بهره

 برداری صحیح سامانه.برای تأیید بهرههایی رویه -

 های خاموش کردن / جداسازی اضطراری.رویه -

 های تعمیر و نگهداری و تمیز کردن )در صورت وجود(.توصیه -

 )مثل کارهای مربوط به بام(.فتوولتائیکی مالحظات هر گونه کار ساختمانی آتی در ارتباط با آرایه -

 شامل تاریخ شروع ضمانت و مدت ضمانت. –فتوولتائیکترهای ها و اینورمستندسازی ضمانت برای مدول -

 اندازیهای راهو داده نتایج آزمون - 3

 و اتصال به شبکه تهیه شود.  AC، اینورتر، بخش DCاندازی پنل ها، بخش های آزمون و راههایی از دادهباید نسخه

 

 ضمانت و گارانتی تجهیزات  - 4

مشمول ضمانت سازنده های تجهیزات )مدول، تجهیزات منصوبه در سامانه های فتوولتائیک محدود به سقف انشعاب بایستی 

عهد به به ارائه این مدارک و متملزم  مانکاریپ یا و کننده نیتأماینورتر، سازه، تابلو و قطعات الکتریکی، کابل و ... ( باشند؛ 

 پوشش آن ضمانت باشند.

 

 

 

 بهره برداری، تعمیر و نگهداری و بازرسی: -بخش دهم 

 

  به طور کلی سیستم های فتوولتائیک به دلیل عدم وجود سیستم های متحرک به سیستمهای بدون نیاز به تعمیر

 و نگهداری معروف هستند. هرچند این سیستم ها نیز به تعمیر ونگهداری اندکی نیاز دارند.

 گهداری سیستم.توصیه های الزم جهت تعمیر و ن 

ماه یکبار انجام گردد. ماژول های  6توصیه می گردد که فعالیت های مربوط به تعمیر و نگهداری و بازرسی سیستم هر 

فتوولتائیک نیازمند به بازدید بصری جهت رویت آسیب دیدگی احتمالی پنل ها، کثیف شدن آنها، و یا ایجاد سایه توسط 

 سازه های مجاور سیستم می باشند.

بازرسی لوازم جانبی سیستم فتوولتائیک از لحاظ عدم خوردگی تجهیزات الزامی است. اتصاالت مربوط به اینورتر، 

 وضعیت حفاظت در برابر صاعقه و فیوزهای مربوط به اینورتر می بایست مورد بازرسی قرار گیرند.

 سامانه های فتوولتاییک منصوبه روی جهت توضیحات بیشتر به راهنمایی های تعمیرات و نگهداری و بهره برداری از

 بام ساتبا رجوع شود.

جدول ذیل، توصیه هایی در خصوص تعمیر و نگهداری و همچنین بازرسی از تجهیزات و قطعات مربوط به سیستم 

، مشکالتفتوولتائیک را ارائه نموده است. لذا پس از بازرسی بر اساس موارد یاد شده، اقدامات الزم  جهت رفع موانع و 

 می بایست توسط افراد و یا شرکتهای واجدالشرایط انجام گردد.
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 چاره اندیشی / اقدام توضیحات تجهیزات/  قطعات ردیف

 ماژول های فتوولتائیک 1

چک کردن گرد و غبار و نخاله های موجود بر روی 

 صفحه ماژول فتوولتائیک

باید به صورت تمیز پاک گردد. برای 

آب استفاده شده و تمیز کردن فقط از 

 استفاده از سایر حالل مجاز نمی باشد.

چک کردن سالمت فیزیکی و ظاهری کلیه ماژول های 

 موجود در سیستم

جایگزین نمودن ماژول آسیب دیده با 

 ماژول سالم با همان مشخصات فنی

چک کردن کابل های شل شده در ترمینالهای موجود 

 آرایه های فتوولتائیکمربوط به ماژول های فتوولتائیک، 

 و سایر موارد مشابه

 محکم نمودن اتصاالت مربوطه

 چک کردن اتصاالت کابل ها
جایگزین نمودن کابل ها، در صورت 

 نیاز

 اینورتر فتوولتائیک 2

چک نمودن قابلیت های اینورتر اعم از قابلیت قطع 

 اتوماتیک )در صورت نبود منبع توان شبکه(

ر در صورت جایگزین نمودن اینورت

 وجود چنین خطایی

 چک کردن شرایط تهویه هوا
تمیز نمودن گرد و خاک و غبار موجود 

 در سیستم تهویه هوا

چک کردن کابل های شل شده در ترمینالهای موجود 

 در اینورتر
 محکم نمودن اتصاالت مربوطه

 جایگزین نمودن  چک کردن دمای عملکرد )در صورت غیر نرمال بودن(

 کابل 3

 پارگی و چک کردن شرایط کابل ها، اعم از ساییدگی
جایگزین نمودن کابل ها، در صورت 

 نیاز

چک کردن ترمینال کابل ها جهت مشاهده عالئم 

 سوختگی، نقطه جوش یا ذوب شدگی و یا شل شدن

 اتصاالت 

مربوطه یا  اتصاالت نمودن محکم

جایگزین نمودن تجهیزات مربوطه در 

 صورت نیاز

4 
جعبه تقسیم یا جعبه 

 اتصاالت

ا پارگی ی و ساییدگی از اعم ها کابل ترمینال کردن چک

 شل شدگی

 یا مربوطه اتصاالت نمودن محکم

 در مربوطه تجهیزات نمودن جایگزین

 نیاز صورت

 دهنده هشدار چک کردن )برچسب( تذکرات
جایگزین نمودن برچسب تذکرات 

 هشدار دهنده در صورت لزوم

 جایگزین نمودن ظاهر فیزیکی چک کردن

 نمودن جایگزین چک کردن قابلیت عملکرد عایق ها تجهیزات عایقی 5

6 

سیستم زمین یا 

ارتینگ مربوط به 

 نیروگاه فتوولتائیک

 نمودن در صورت لزوم جایگزین چک کردن شرایط کابل های مربوط به سیستم زمین

چک نمودن ظاهری و فیزیکی اتصاالت مربوط به 

 سیستم زمین
 مربوطه اتصاالت نمودن محکم

 چک کردن پیوستگی کابل سیستم زمین
یابی و جایگزین نمودن در  عیب

 صورت لزوم

7 

اتصال فلزی استراکچر 

سیستم فتوولتائیک 

مربوط به ارت رعد و 

 برق

 لزوم صورت در نمودن جایگزین چک کردن شرایط اتصال کابل

 مربوطه اتصاالت نمودن محکم کابل فیزیکی اتصالو رویت ظاهری و  کردن چک

 چک کردن پیوستگی اتصال ارت رعد و برق
 در نمودن جایگزین و یابی عیب

 لزوم صورت
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 استاندارهای الزم االجرا: -بخش یازدهم 

 نسخه جدید جایگزین شود.
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