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  به نام خدا 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 اتوتحقیقت استتاندارد مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا میتیسرستمی  نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

.دارد عهده به را ایران

بته92/6/29موسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبهموجبیکصدوپنجاهودومتینجیستهرتورا عتادیادار متور نام

جهتاجراابالغردهاست.92/3/29مور 33333/996ستانداردایرانتغییروطینامهرمارهسازمانمییا

مؤسستات و مراکت  نظتران صتاحب کاررناستانستازمان، از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تودیتد ، بتهرترایط توجته بتا و میتی مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان،صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی ستتاندارداا نویسا پیش .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا و نظراا ازدریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

.رود می منتشر و ایرانچاپ مییسرسمی  استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد متی تهیته رتده تعیتین ضتوابط رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،بتدینترتیتب .رتود متی منتشتر و چتاپ ایتران میتی استتاندارد عنتوان بته ،تصتویب درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 مییاستاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی ارداستاند در رده نورته مفاد اساس بر که روند می تیقی میی استاندارداایی

.بارد رسیده تصویب به دادمی سازمانمییاستانداردایرانتشکیل مربوطکه

(ISO)استاندارد ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمانمییاستاندارد
9ادمیییادکتروتکنیتک بین ،کمیسیون1

(IEC)و 

3قانونی رناسی اندازه یادمیی بین سازمان
(OIML)2رابتط تنها بهعنوان و است

 کتدکسغتیایی کمیستیون 
3
(CAC)کشتور در 

 آخترین از کشتور، ختا  اتا  نیازمنتد  و کیتی رترایط بته توجته ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در.کند می فعادیت

 .رودمی گیر بهره ادمیییبین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ،عیمی پیشرفتاا 

 و سالمت ،حفظکنندگان مصرف از حمایت برا  ،قانون در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند سازمانمییاستانداردایرانمی

 از اجترا بعضتی ،اقتصتاد  و محیطتی زیستت مالحظتات و محصتوتت کیفیتت از اطمینتان حصتول ،عمتومی و فترد  ایمنی

نماید. استاندارد،اجبار  عادی رورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا/و کشور داخل تودید  محصوتت برا  را نایرا میی استاندارداا 

 آن بند ودرجه صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  ،کشور محصوتت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ،مشتاوره درزمینۀ فعال مؤسسات و سازماناا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین .نماید اجبار  را

 ومراکت  اتا آزمایشتگاه ،محیطتیزیستت متدیریت و کیفیتت متدیریت اتا  سیستت  گواایصدور و ممی   ،بازرسی ،آموزش

 نظتام ضتوابط استاس بر را مؤسسات و اا نسازما گونه این سازمانمییاستانداردایران ،سنجش وسایل  واسنجیکادیبراسیونس

 آناتا عمیکترد بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ،تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأییدصالحیت

 انجتام و انبهتاگر فیت ات عیتار تعیین ،سنجش وسایل  واسنجیکادیبراسیونس ،یکااا ادمییی بین دستگاه ترویج.کند نظارتمی

.است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقاتکاربرد 

                                                 

1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 یش گفتارپ

کهپیشنویسآندر"دتاییکوفتواا سامانهوااماژول،ااپانل سوزآتشاز ریگشیپراانما "استاندارد

یتهوتتدوینرتدهاستتودرافتصتدوپنجتاهوکمیسیوناا مربوطتوسطسازمانمییاستانداردایترانته

موردتصویبقرارگرفتهاست،اینتک12/19/29چهارمیناجالسکمیتهمییاستانداردبرقوادکترونیکمور 

مصتوبقانوناصالحقوانینومقرراتموسسهاستانداردوتحقیقتاتصتنعتیایتران،3بهاستنادبندیکماده

ناستانداردمییایرانمنتشرمیرود.،بهعنوا1331بهمنماه

،،عیتوموختدماتبرا حفظامگامیواماانگیباتحوتتوپیشرفتاا مییوجهانیدرزمینتهصتنایع

قعد ومتجدیدنظرخواادردوارپیشنهاد کتهبترا اصتالحوتکمیتلایتنااستاندارداا مییایراندرمو

،.بنتابراینتجدیدنظردرکمیسیونفنیمربوطموردتوجهقترارخوااتدگرفتت،انگاماستانداردااارائهرود

.بایداموارهازآخرینتجدیدنظراستاندارداا مییاستفادهکرد



:منبعوماخی کهبرا تهیهایناستانداردمورداستفادهقرارگرفتهبهررحزیراست
ASTM  E2908: 2012, Standard guide for fire prevention for photovoltaic panels, modules, and 

systems 









 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



1 

 

 لتايیکوفتو هايسامانهو  هاماژول ،هاپانلي سوزاز آتش يریگشیپراهنماي 

 دامنه کاربرد هدف و 2

ونصتبمونتاژپانلک،ییفتوودتا ااماژولیطراحیاصولاساستعیین،ادفازتدوینایناستاندارد2-2

.باردمیفتوودتاییکازمدارمنبعناریسوز کااشخطرآتش براسامانه

درنظترگرفتتهسوز رتود،تواندمنجربهآتشیکهمحاتتیپورشدادنتمام برااستانداردنیا2-1

.یدنماارائهرامونتاژردهرفتهیپییکی اامجموعهروشدارددرنظراستانداردنیا.استنشده

استندdc1چشمهبهعنوانااوپانلفتوودتاییک ااماژولکهراملااییسامانه استانداردبرانیا2-3

ac اتامتاژولاتاییکتهازسامانهرا بتوانرامیردههیتوص روشااارچندکهدرنظرگرفتهردهاست،

.گیرند،نی بهکاربردبهرهمی

فتوودتاییتکسامانهایوماژولکبهیمربوط سوزآتشحادثهمهارآتشدراا استانداردروشنیا2-4

داد.یراپورشنم

داد.یمنابعراپورشنمسایرازناریاستانداردآتشنیا2-5

 دیمالحظاتکیگریدیاوفتوودتاییکماژولادکتریکیو،ختار سا،یکیمکانمالحظاتاستانداردنیا2-6

داد.یراپورشنمسامانهنصبی،طراح برا

نیتخطراتموادمربوطبتهاگریدایتوسطآتش،ودهیدبیآس ااماژولمعدومکردناستانداردنیا  2-9

داد.یااراپورشنمماژول

یکتا رتود.اتی عنواناستتاندارددرنظترگرفتتهمتیبهSIمقادیرمعینردهدرسیست  -يکاها2-8

گیر دیگر درایناستانداردبهکارگرفتهنشدهاست.اندازه

ازآنایناستاندارد،درخصو مطرحکردنتماممسائلایمنیکهممکناستدرارتباطبااستتفاده2-7

کند.اینامرمسئودیتکاربراستتاندارداستت،کتهعمییتاتتزمبترا ایمنتیووجوددارتهبارد،صحبتنمی

 اا نظارتیراقبلازاستفادهمشخصنماید.آوردهوعمییبودنمحدودیتسالمترافراا 

 الزامیراجع م  1

.اتاارجتاددادهرتدهاستتبتهآنمدارکاد امیزیرحاو مقرراتیاستکهدرمتنایناستانداردمییایتران

.نترتیبآنمقرراتج ئیازایناستانداردمییایرانمحسوبمیرودبدی

                                                 
1 
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نظراتا بعتد آناتاوتجدیتداصتالحیه،رتیکهبهمدرکیباذکرتاریخانتشارارجاددادهردهبارتددرصو

ااارجتاددادهرتدهریخانتشاربهآنتاذکر.درموردمدارکیکهبدوناستانداردمییایراننیستموردنظراین

.ظراستااموردناا بعد آننظرواصالحیهاست،اموارهآخرینتجدید

:استفادهازمراجعزیربرا ایناستاندارداد امیاست

احراز-زمینیسیییکونکریستادی (PV) فتوودتاییکاا ماژول،11331:1333استانداردمییایرانرماره 1-2

ررایططراحیوتائیدنود

-قستمتاول-فتوودتاییتکمتاژولاحترازرترایطایمنتی،11932:1333-1استانداردمییایرانرماره 1-1

ماژولاد اماتساختمان

اد امات-9قسمت (PV) فتوودتاییکماژولصالحیتایمنی،61339:1329-9استانداردمییایرانرماره 1-3

نآزمو

2-4 E772 Terminology of Solar Energy Conversion 

2-5 E2481 Test Method for Hot Spot Protection Testing of Photovoltaic Modules 

2-6 North American Board of Certified Energy Practitioners (NABCEP), Study Guide for 

Photovoltaic System Installers 

2-7 NFPA 70 US National Electrical Code (article 690) 

2-8 UL 1703 Standard for Flat-Plate Photovoltaic Modules and Panels 

2-9 UL 1741 Inverters, Converters, and Controllers for Use in Independent Power Systems 

 اصطالحات و تعاريف 3

،اصطالحاتوASTM E772درایناستاندارد،عالوهبراصطالحاتوتعاریفتعیینردهدراستاندارد3-2

رود:تعاریفزیرنی بهکارمی

 استاندارد: نيخاص ا و اصطالحات فيتعار 3-1

3-1-2  

 نیاتصال به زم يخطا

وجوددارد.نیفعالوزمفتوودتاییکدارمنیناخواستهبیکیکهدرآناتصالادکتریتیوضع

 کارآيینخالصه   4

طور طراحیروندتاخطرآتشسوز کمینهردهوبتاآیتیندیبافتوودتاییک ااااوپانلماژول4-2

مونتاژروند.یکاراا کنترلکیفیتمناسب
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،درانگتامنصتبونهردهطور طراحیروندتاخطرآتشسوز کمیدیبافتوودتاییک ااسامانه4-1

مرتبطبا آتشسوزازموارددیباااسامانهکنندگانایننصب.مدنظرقرارگیرد سوزآتشیآنهادربرابرمنیا

بارند.ااآگاه آتشسوزنیعیتاامچنیناتفاقافتادهوتاکنونکهفتوودتاییکاا سیول

اهمیت و کاربرد 5

بتاتوجتهبتهنحتوه. استتندdcیجریانمستتقی سکیمنابعادکتر،فتوودتاییک ااماژول5-2

ردهوبهددیتلعتدمگتیرجریتانلیتشککبارهیبهکه،dcقطعآندرمداراا وادکتریکیقوس ریگرکل

 اتاماژول.رامیطیبندخاصیتوجهdcمنابعرود،نمیبهطورخودکارقطعادکتریکیقوسمستقی ازصفر،

خطتا،طیرتراختاللدراویتدینورخورراند،ازطریقا کهدرکناریکدیگرقرارگرفتهدرمجموعه دیخورر

.دارخوااندرد انرژ

یسطحآگتااشیاف اباادفاستانداردنیا،فتوودتاییک ااسامانهتعدادروزاف وننصبشیبااف ا5-1

.کندمیتالشتاییکفتوود ااسامانه کااشخطرآتشسوز اابراازروش

،ستتامانه،مونتتتاژکننتدگانپانتتل،طراحتتانمتتاژولکننتتدگاندیتودراانمتایی استتتانداردبتترانیتا5-3

درنظرگرفتهردهاست.سامانهکنندگانتشریحوکنندگاننصب

تمتامدارداستتاننیتادر.دادمورداستفادهقراراد اماتحداقلنییتع براتوانرامیاستانداردنیا5-4

درنظرگرفتهنشدهاست.رود، آتشسوزکیمنجربهتواندیکهمیحاتتایوطیررا

 الکتريکی قوسايجاد  6

:dc الکتريکی قوسايجاد  6-2

بترخالفرتود.لیتشکیکیادکترلیپتانسدارا اختالفمجاور دواادبینتواندیمیکیقوسادکتر6-1-1

قتوسکی،روندخاموشدرنقطهگیرازصفرجریانانیجردورهتناوبدرطولکهممکناستac ااقوس

زمانیکهاعمادینظیترکتااشانتدازهتا.دارتکهقطعرود،ادامهخواادیبهطورنامحدودتازمانdcیکیادکتر

جتامنشتود،اتااناختاللدرجریانقوستوسطدسنگاهتشخیصقوسویااف ایشفاصیهموثربینااد ،ودتاژ

ارتتعالایوسوختنممکناستموجبحیفرودیکیقوسادکترحتیزمانیکه،تداومخوااددارتdcقوس

.رودمواداطرافآن

ازییاافیردنیسبهعنوانمثال،درامتدادفاصیهبماژولممکناستدرسراسرسطحیکیقوسادکتر 6-2-1

.یابدانتشارند،امچنانکهمواددرحالسوختناستاا سیول

بتاانبستاطوانقبتا ایویطیمحطیررابددیلتغییرممکناستخاموشودوبارهیکیقوسادکتر6-2-3

قوسادکتریکتیایجتاددوبارهوروزبعدردهممکناستدرربخاموشنیوامچن،مشتعلرودسوختهمواد

رود.
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:فتوودتاییک ااماژولدریکیادکتر اامنابعمتداولقوس6-2-4

نازک .تیهاییستادیسکر دیخورر اادرسیولییااترکوجود6-2-4-2

.لیپتانسدارا اختالف اابخشنیبعدموجودفاصیهکافی6-2-4-1

اا.سیولبیننامناسباتصاتتپیوند6-2-4-3

.باسبارنامناسباتصاتتبهپیوند6-2-4-4

.گراتصالایویکش یسپایانهبهرباسبااتصالنامناسب 6-2-4-5

1یکیمکتانخستتگیموادکهمنجربهبینیحرارتانبساطوانقبا  براناکافیفاصیهآزاد6-2-4-6

اا محتلعبتورکانالدرمفصلانبساطیوااراملاتصاتتسیولعیمتداولورا اامثال.رودتجهی اتمی

.اااستسی 

- یواتصاتتدحیکش یررتهس ،بهخصو انتهااابخشنیبناکافی9رفعکنش فضا 6-2-4-9

.یداخیرسانااا و، کار

 :ac یکيقوس الکتر  6-1

واتردودنوجوددارتتهبارتdcوacاردومدارممکناست دیفتوودتاییکخورر اادرسامانه 6-1-2

ممکنdcیکیقوسادکتر، dcکجهتهبودنجریانباتوجهبهی.یاستندکیمدارراملمنابعبادقوهقوسادکتر

بتهبرقراربمانتدوایتنقتوسacادکتریکیقوسکنسبتبهی تریاستدرفاصیهب رگترومدتزمانطوتن

رود.یدوبارصفرمدورهتناوبدرارشهیامacادکتریکیدرقوسانیجر.رودیقطعنمنی یراحت



  ولتايیکفتو يهاماژولها و  پانل 9
قتوسخطتراحتمالا طراحیردهبارندتاگونهبهدیباااماژول-الکتريکی قوس برابردر  یطراح9-2

ادکتریکیکااشیابد.

-9و11932-1اا میتیایترانبتهرتمارهاستانداردراطبقفواصلاد اماتمربوطبهدیباااماژول9-2-2

طیورترا عتادبهترهبتردار طیتحترراادکتریکیقوسوقودنبرآوردهسازندتاامکاUL 1703ای61339

کااشیابد.خطا

ا طراحیرتوندبهگونهدیبافتوودتاییکاا ماژولمورداستفادهدرساختاا اجراییروشموادو9-2-1

.بارندبادواموقابلاعتمادفتوودتاییکماژولکار کهدرتماممدتعمر

دیدرزش،باایویخوردگ،فی یخستگ،یانبساطحرارتضرایبعدمتطابقمانند،خرابی سازوکاراا9-2-3

درنظرگرفتهروند.آننی ومونتاژماژول،جانماییانتخابموادطیدر

موادبارد.پیر اا مشخصهویاتیعمیدما باتوجهبهدیانتخابموادبا9-2-4

                                                 
1- Mechanical fatigue 

2- strain 
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 :و آتش یکيقوس الکترمهار براي  یطراح 9-1

قتوسدارا کمتتریندیت،باانشعاب،مانندجعبهادکتریکیقوسبادقوهمنابعباکیمواددرتماسن د9-1-2

 ULایت61339-9و11932-1اا مییایرانبتهرتمارهاستانداردمطابقبا ریارتعالپیمی انویکیادکتر

.رودمیقوسادکتریکیانگامبروزدر کااشخطرآتشسوزویژگیسببنیابارد.1703

انیقطعجر براادکتریکیقوسآرکارساز،دستگاه9911ویرایشسال1برقا منطقهکدباتوجهبه9-1-1

ایتتتکمتاژولازقابییتمحافظتتدستگاه،نصببهمحلبستهاست.ازیموردنادکتریکیقوسبروزدرصورت

ااییبایتددستگاهچنیننانیاطمتیقابیمالحظاتیبرا .ردااتوسطدستگاهفوقوجودداماژولا ازمجموعه

.ا ینهبر،جیوگیر روددایسیسرومبیولدارتتاازدردسرسفرااو

 :یاتیعمل يدما 9-3

 ازانترژیبخشتکند.یمتبدیلیکیادکتر رابهانرژدیخورر ازانرژیبخشفتوودتاییکماژولیک9-3-2

 بتهانترژلیتبدایوگردیدهمنتقلماژولمیانازرده،بازتابرودینملیتبدیکیترادک کهبهانرژدیخورر

-یاطرافآنعملمطیمح ترازدماگرمدماییدربهطورمعمولفتوودتاییکماژولن،یبنابرارود.یمحرارتی

کند.

 داخیتیزاج ااکیوارماژولیدقیقاتیعمیدما -یاتیعمل يدمامربوط به مالحظات 9-3-1

.داردبهعواملمختیفی،بستگآن

وپورشابر.، دیتابشخوررط،یمحدما سرعتباد،جهتباد-یطیعوامل مح 9-3-1-2

موانع،قرارگیر ،محلماژول گیار،فاصیهااقابنصب،نودهیزاو-نصب مربوط به عوامل 9-3-1-1

.دارردنسیولهیسامنجربهحوادثه،یتهو،دمنصبردیابتجهی سیولبهردیابخوررید ویاعباد،وزش

کنواختتیریغحرارتدیعدمتطابقسیولسکهمنجربهتودرامل–ماژولمرتبط با عوامل  9-3-1-3

متواد،یحرارتتییرستانات،یرتفاف ،ی ،رنگ،فرانشعاب ااعنوانمثالجعبهبهااسبخش بندقی ،عارودمی

بارد.یمداربرقازقطعاتانیجرعبورتیمحدود،یحرارترفتما اایژگیو

کهبه دارردههیسا ااسیولباعثایجادتواندیمدارردنرویداداا منجربهسایه– دار شدنهيسا 9-3-3

اتا ستیولن،یبنابراکنند.عنوانمصرفکنندهتوانادکتریکیسمقاومت درمقابلموددتوانادکتریکیعملمی

بتدونطیدررترااابهمنظورعملماژولچهاگربارند.مجاور ااترازسیولداغاربسیدنتوانیم دارردههیسا

اطالعتات بترااست.ریاجتنابناپیساتیازتاس اریدربسیموضعهیسادرجهچندودی،اندردهیطراح هیسا

.دیاجعهکنمر ASTM E2481س.....استانداردمییایرانرمارهبهشتریب

انیتدار،جرهیسا ااسیولدرورنت مقاومتسراا ویژگیسیولبهکیمقدارحرارت 9-3-3-2

.داردیبستگتوانندنوردریافتکنند،می حدچهااتاسیولنکهیسیول،واقیازطرعبور 

                                                 
1- National Electrical Code in usa 
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تحتتدمتا قتادربتهتحمتلدیتبااااستند،درتماسباسیولکه مواد–اشتعال مواد 9-3-3-1

درمنتدرجتناسبمتوادیابیارزدرطرحنیا.بارندارتعالمواددما می انفراتررفتنازبدوندارهیساطیررا

UL 1703،است.آزمونقابلآزموندما،قسمت12بخش

دارتهبارد.هیوقودسابرابردریحفاظتکافدیباااماژول 9-3-3-3

استتکنارگتیر وداایازداستفادههیسادربرابرحفاظت براروشمعمولکی- ودهايد   9-3-3-4

کمستتقی ومعکتوسیتاا ازآنجاییکهمشخصه.روندمیمتصلموردنظراا باسیول بهصورتموازکه

درهیستاا سای بند روندکهدرانگامبروزگونهبهدیباااودیمتفاوتاستند،دباامدیگرسیولفتوودتاییک

توانتاییدیتبااا کنارگیرودید.یجیوگیر رودنقاطداغموضعلیسیولازتشکچندایکیازیقسمتایتمام

دیتستیولنبادرهیستاوقوددادیروکیخاللدرودید.فعالردندنباراارادارتهجریانمجموعهسیولعبور

وقابتلمقتاومروشکیتاستفادهازبادیبادیودرود.ومواداطرافآندیود گرماموجباف ایشبیشازحد

یابیتارزازدحاظمی اندواممتورددیوروشنصبباودیدتیفیک.روداعتماد،بهصورتمناسبنصبومتصل

درطولمناسباتصالازنانیاطم حصول،برابارندنصبردهیکیمکاناابهصورتودیاگرد.قرارگرفتهبارد

 رده،تحتآزمونقرارگیرند.سازهیربیدانیمطیتحتررا بایدزماننگهدار

 سازي:مستند 9-4

.ودرتدییتتایمنتیبترآوردنحتداقلستطحا توستطستازمانمصتوببترادیتباماژول-صیتشخ 9-4-2

 بترابتهطتورمعمتول61339-9و11932-1اا مییایرانبهرتمارهاستانداردوUL 1703اا استاندارد

گیرند.قرارمیمورداستفادهیمنیحداقلسطحایابیارز

نتانیاطمباردتتاتیفیکتیریمدست یسکیدارا دیبافتوودتاییککنندهدیتود-تیفیک ستمیس  9-4-1

منتابع.برخوردارنتدآتتشیمنتیازنقطهنظتراتیفیکهیسطحپاازساختهرده ااماژولتمامکهحاصلرود

توجتهختا مورددیبا،ماژولیاتیعمی دما برایاتیح ااامگندیفراایارگونهموادنیوامچنdcقوس

.بارند

ستامانهبتردار ایمتنمتوثربتربهترهنصتبورترایطدرمحتلتیارگونهمحتدود-نصب  يراهنما 9-4-3

،یطتیمحطیممکتناستترتاملرتراراانمتانیتارتدهبارتد.نصبنشانداده درراانمادیفتوودتاییکبا

.باردوزیفجریاننامیوانیجراضافهحفاظت دستگاهاا،یکش یس اماتاد،نصب کربندیپ

 فتوولتايیک يهاسامانه 8

 :سامانه یمالحظات طراح 8-2

 فتوودتاییکبهصورتمتوازماژولچندررتهایدراغیبمواردکهدرآندو- يسروزیحفاظت از ف 8-2-2

گتریاتاودمتاژولازوزیتف.رتودمحافظتوزیفکیتوسطدیبافرعیررتهایراخهوار،اندبها متصلرده

 کند.میمحافظتخطاتیوضعدرزمانبروزانیجردربرابراضافهسامانهیکیادکتر اج ا
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مطتابقنتودوانتدازهنظترازدیتواتصاتتمورداستفادهبایکش یتمامس- ماژولبه  ماژولاتصاالت  8-2-1

بتازهازجمیتهآنکتاربردباناسبتمدیبایکش یسبارد. امنطقهنیومطابقباقوانماژولکنندهدیتودهیتوص

وودتاژسامانهدرنظرگرفتتهرتدهدربرابرآبتمقاومتدربرابرارعهماوراءبنفش،مقاوم ،یسسنجه،ییدما

یهیوس.بایداتخاذرودماژولسراسرطولعمردرانتظارموردیواسمحد طیررامالحظاتیدرخصو .بارد

.بارتدقابتلاجترا ااترقتانونمنطقتهایوگرواتصالماژول اندازنصبوراه مطابقباراانمااادیاتصالبا

اتصتاتت ازفشتاربتررو ریجیتوگ درصتورتدت وم،بترابودهومنیایکیمکانبایستیبهدحاظیکش یس

.انجامرودیکش یوانقبا سیانبساطحرارت برایکاففاصیهبا،یکیادکتر

متناسببابرنامهدرنظرگرفتهومنیادیدرسامانهفتوودتاییکبااایکش یسسایر– یکشمیس ريسا 8-2-3

توجتهرترحدادهرتدهاستتماژولبهماژولیکش یس کهبرایدودرصورتد وم،بهامانعوامینردهبار

بتاز،ازجمیتهارتعهمتاوراء فضتاطیدربرابرررااستقامتکافینیقادربهتامدیبایعنیایمنیکش یسرود.

وریتازتعمیبهطورمداومبهعنتوانبخشتدیبابودهوامچنین،موردانتظارازسامانهکارکردبنفش،طولعمر

توجهخا بهنصتبباید،درو انجامفی  درمجرایکش یساگررود.یسامانهبهطورمنظ بررس نگهدار

خطا اتصالزمینصورتگیرد.بهمنظورکااشاحتمالفنونمدیریتسی وحیصح

کنترلکنندهب،یجعبهترکنورتر،یازا،درسامانهdcررتهکبرا قطعایمنیdc - کننده مدار قطع 8-2-4

ااستببتتنمدیتکننتدهباقطعمقادیرنامی.روداستفادهdcکنندهقطعازدیبایکیادکتر اج اریساایرارژو

dcمدارکی براacکنندهکهقطعرودیادآور می. باردامنطقهنیمطابقباقوانووودتاژسامانهdcانیجر

بارد.نایباردممکناستمناسب،استیمتکacانیجرباتوجهبهاینکهاساسکارآنبهماایتطبیعی

 منطقها اااستانداردوتوسطدومحلدرنظرگرفتهر مناسببرااندازهبادیباورترنیا-نورتريا 8-2-5

استتممکتن.ستازدبترآوردهرااتصتالبتهرتبکه بتراازیتمتوردن امنطقتهنیقوانودییتاUL1741مانند

بتهمنظتور،یکیقودقوسادکترکهدرصورتوداخییبارندیکیقوسادکترآرکارساز تیقابیدارا اانورتریا

.راقطعکندسامانه،یبانیپشت وساختارااسامانهبهبیکااشآس

 راایقتوسومستکمینتهکتردنبهمنظتوره،یطرحپابرا دیبامالحظاتی–نیزماتصالحفاظت   8-2-6

درنظرگرفت.نیقطعاتفعالوودتاژزمنیبلیپتانسناریازاختالفانیجر

 :یاتیعمل يدما 8-1

.استوابستهاستفادهموردنصب اابهمحلنصبوروشبهردتفتوودتاییکماژولیاتیعمی دما8-1-2

وتماماجت اءدرفتوودتاییکماژولیاتیعمی کهدماباردطور دیبافتوودتاییکسامانهکییطراح8-1-1

و عتادطیدراتردورترایاتیعمی ودمااا زمحلنصبوراهاندا مناسببرامواد.ردیقرارگینامریمقاد

استفادهرود.دیمعکوس باانیوجرهیخطاسمانندسا

کنندهدیبهصراحتتوسطتودنکهیمگرا،مجازنیستماژولمتمرک دربهصورتدینورخوررتاباندن8-1-3

.ردهباردمجازفتوودتاییک
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کنید.نصب،ردههیتوصیاجرایمطابقباروشرافتوودتاییکماژول8-1-4

توجته.پیتداکنیتدنتانیسازندهاطمردههیتوصآیینکارمطابقبا،کییفتوودتاماژولیکافهیتهواز8-1-5

کپارچتهیفتوودتاییتکمحصتوتتگتریدایتو، فتودتاییتکاتاکاری، دیدرموردپورشخورردارتهبارید

ایتویطراحتیرتناختییبتایمطابقبااد امتاتزهیتهوحداقل،کنندهممکناستدی ،تودBIPVس1ساختمان

ریمقتادحتددردیانوزا بایاتیعمینماید.نتایجدما هیتوصراماژولسوز آتشبند رتبهخا ازاتیج ئ

ماند.بیباقپشتیبانوموادماژول براینام

قرارداید.یبافاصیهکافراآرایه،ییکفتوودتاآرایه بررومتداولهیسا داداایرواز ریجیوگ برا8-1-6

 نصب:  8-3

بارتند.دهیآموزشدرفعکنشراویکیاتصالادکترحیبهصورتمناسبروشصحدیااباباامهنص8-3-2

متدارفعتالمنبتعمثتلیتک،درستامانه بتاترایتدرحضتورنتورو،فتوودتاییتکستامانهکتوجهکنیدکهی

آرایهازیکیواتصاتتادکتریکش یساتیعمیمعتبردارندنامهیکهگوااییااکنندهرودنصبیمهتوصی .است

.داندانجامرامدارسامانههیفتوودتاییکبهبق

کهیزماندیبایکیاتصاتتادکتروصلوقطع،بهحداقلرساندنخطراتروک براآلدهیدرحادتا8-3-1

.ستتینیعمیتاینکتاراستکهنیاتی،اماواقعانجامرود یدجریانعدمتودسستیرورننفتوودتاییکسامانه

بتار متدارااازبترقدارنبتودننانیواطمفتوودتاییکمدارمنبعوصلقطعومواردکردنحداقلکارنیبهتر

روشاجرایتیقوسدرطوللیازتشک ریجیوگ برادیباکنندهنصب.استپیشازقطعیاوصلمدارمعکوس

گتیار عالمتدیباخطرنیاشداردربرابرا برا،فهرستردهفتوودتاییکواتصاتتدارتهبارد اژهیهوتوج

.مراجعهرودفتوودتاییکماژولاتصالمدارکبهفهرستشتریباتیج ئ برا.روند،

شخصرده،پتسباودتاژمااییرمجموعهبهرکلررتهددیباابتداااماژولاتصال–اتصال بیترت 8-3-3

یکتیادکترستامانهازدارکردنبرقتیودرنهانورتر،یاACسپسسمتنورتر،یاDCسمتزنجیرهلاتصاازآن

معکتوسرتود،اولدیباترتیبقطع،انگام.انجامرود یاختصاصقطعکنندهکیبابهطورمعمولساختمانس

تاتصاتتی،ودرنهاماژولاا زنجیرهبهDCصاتتوسپساتنورتر،یاACمدار،پسازآناتصاتتقطعبرق

.صورتگیردااماژولارکداماز



 ي:راه انداز 8-4

یکیازاتصالادکترنانیاطم براسامانه ازراهاندازپیشپسازنصبودیبایکیتماماتصاتتادکتر8-4-2

یدگیکشتایتدگیفشترمنجتربتهدینباکرنشرفع.روندوثبتدییتایکیدرتماماتصاتتادکتررفعکرنشو

اتیتعمیانیتدرجریانتدازهکتافبتهیکیمکتان اتاکهگشتاورتماماتصالداندهرودیمهیتوص.روداا یس

                                                 
1- Building-Integrated PhotoVoltaic  
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-یمتا چرختهیتنشحرارتعیترود،چراکهآنهادرطولزمانبهطورمنظ بررسیبهنگهدار وتعمیرات

.روندرلتواند

بارند.ردهتصدیقدیبایکیادکتراج ا تماماسمیdcودتاژو1رستجریاند8-4-1

حفظااوسطوحنصبماژولنیبردههیتوصاصلوفونمودهاجتنابماژولکردنهیساازتاییدعاد 8-4-3

رود.

 اتامتاژولبهیکیازصدمهمکان ریجیوگ برایمناسبیاطیاقداماتاحتاطمینانحاصلکنیدکه 8-4-4

یکتی یف اتابیآستگتریوداتایاا،فرورفتگتترک.بهکارگرفتهردهاستیکیادکتر اتیوتجهفتوودتاییک

درمعتر ختراشواتاورقوپشتتمتاژولشتهی،رو بتهخصتد.نقوسمنجتررتو داداایدبهرونتوانیم

کورتاستطوحنیتمحافظتازا برادیبادهکنننصب.استند نصبوراهانداز،جابجاییدرطولپییر ضربه

درطولزمانرود.احتمادیتواندمنجربهخطراتروکیمیخراشج ئیحت،بارد

 ي:و نگهدار ریتعم 8-5

درطولعمرمتوردانتظتارسامانهودردسترسبودنیمنیازانانیاطم منظ برا ونگهدارریتعم8-5-2

یاتیعمیطیرراباترفتن اانشانهبرا قیدقچشمییبازرسراملنگهدار تعمیرو.مه است،ااسامانهنیا

یتدگیبرای،سورا هرکستماژولسمانندیکی یف اابیرنگمواد،قوس،ونقاطداغ ،آسرییقوسسمانندتغای

- ی،ستتاتصاترلبودننندسمارفعکرنش اادستگاهویکش یسیکپارچگیدرنقصان ویکیسطوحپالست

دیتباکننتدهبیتوجعبتهترکنتورتریجمیتهاازاجت اتمام.استرکسته یکش یمهارسایرکننده، اایکش

.یروندبازرس

یمثال،بازرس ابر.کنیدجادیاسوز خطرآتشکااشاحتمال برایبازرسعاد اجراییروشکی8-5-1

ترممکناستتکوتاهفواصل.روداردوسالتکرارک تدسوردهانجامبردار بهرهسالپسازکیدیباهیاود

.مشاادهردهبارندمشکالتقبالایاگرنقصایباردازیموردناا محیینامهبراساسآیین

 کمککند.acوdcاا درمداریموضعگرمایشصیتوانددرتشخیمادونقرم منیاستفادهازدورب8-5-3

 ریجیتوگستامانهفاجعهباربهبیمنوآسینااطیرراازایجادممکناستیعموضشیگرمازودانگامصتشخی

 کند.

بتهطتورمتنظ دیبانورتراایکنندهوابیترک مانندجعبهاایبهقطعاتبحرانیدسترس راایمس8-5-4

.وجوددارتهبارد اضطراریوخاموریبازرس روندتاامکانکنترلونگهدار

 :نیزمروي بر  نصب شده هايسامانه 8-5-5

تتوانانتظتاردارتتکتهپورتشیمیمنطقبهطور،یخاکمحیواقییمیطیررابستهبه8-5-5-2

-آتتشخطرطیررانیاکهبررو زمیننصبردهرردکند.9سایتخوررید آرایهقطعهار بررویاایگ

                                                 
1- Correct current 

2- Site 
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دریاایبهکنترلمداومپورشگهییهاوددرمرحدیبانیداد،بنابرایمشیرااف ایاپورشگیاایجنگل سوز

بتاستب های ونیرردسپورشزمک یاایپورشگخصوصیاتراملکهمیتواند.روددادهتوجهسایتمحل

بارد.،دارهیساطیمحکیدرمناسباندازهارردبهانوزا باما،ردهرردمحدود

ییایمیبهطورمنظ ،کنترلرتیزنمنچراملممکناستیاایپورشگیاقداماتکنترد 8-5-5-1

دفعتاتآن.بارتدنییحفتظررتدپتا  براگریدایخوارسگوسفند،ب ،غازعیفواناتیاستفادهازحاینر ررد،

کنترلپورش برایزنچمناگر.داردیمحییاایازجمیهخاک،آبواواوپورشگ،یبهعواملمحییبستگ

-جمتع،پسازقطتعیاایگاا پورشسایراستکهتمامچمنونیمه ارد،یگمیمورداستفادهقراریاایگ

نبایددرمحلسایتانبارتهروند.وردهآور 

بتهیمترقابلقبولاستوبستگیسانت99تاارتفادبهطورمعمولسب تازهیاایپورشگ 8-5-5-3

بهطوردیااباماژولریدرزیموادخارجریساایو نفوذیاایگپورش.آنداردقفسهپنلونیترنییارتفادپا

د.ونربردارتهمنظ 




