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از  قرارداد خرید تضمینی برق سامانه خورشیدی : موضوع

 اشتراک شماره 

 

 شماره قرارداد: 
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 "مشترکین برقویژه "قرارداد خرید تضمینی برق تجدید پذیر و پاک از انشعاب شماره ........
 

به همراه سایر مستندات و مدارک پیوست و به استناد مصوبه شماره شماره.............. در تاریخ ......................این قرارداد به 
 92049/ت 090771و تصویب نامه شماره ( 0)پیوست شماره وزیر محترم نیرو  05/2/59مورخ  011/01/07240/59

 (2)پیوست شماره  قانون اصالح الگوی مصرف 10محترم وزیران، موضوع آئین نامه اجرایی ماده هیات  20/00/57مورخ ه 
وری های تجدید پذیر و بهرهسازمان انرژیکه جزء الینفک این قرارداد و حاکم بر آن است و اصالحات بعدی آنها بین 

با مشخصات مندرج در  . . . . به عنوان فروشنده برق . . . .خانم/آقایاز یک طرف و  یدار برقانرژی برق )ساتبا( به عنوان خر
که پیوست این قرارداد و جزء الینفک آن است از طرف دیگر، به منظور خرید تضمینی برق به شرح ذیل  0جدول شماره 

 080/101به نمایندگی ساتبا طبق برگ نمایندگی شماره  شمال استان کرمان شرکت توزیع نیروی برقگردد و منعقد می
 .نمایدآن را امضا می 10/19/54مورخ 

 

 موضوع قرارداد -1ماده 
ظرفیت  محدود بهاز مشترکین برق  خورشیدیموضوع قرارداد عبارت است از خرید تضمینی برق تجدید پذیر و پاک 

 انشعاب مشترکین.
 باشد.می .............. کیلووات: حداکثر ظرفیت مجاز مندرج در این قرارداد 0تبصره
شود و چنانچه برداری به عنوان پروانه بهره برداری تلقی می: این قرارداد به عنوان پروانه احداث و پس از شروع بهره2تبصره

ها، نهادها و واحدهای دولتی و غیر دولتی برای دریافت تسهیالت، تغییر کاربری و فروشنده قصد ارائه این قرارداد به سازمان
برای لتی و نظایر آنها را داشته باشد باید تحقق موضوع قرارداد را به نحو اطمینان آوری معافیت از حقوق گمرکی و دو

 اثبات نماید و ساتبا در این خصوص مسئولیتی ندارد.مرجع ذیربط 
 

 مبلغ قرارداد -2ماده 
به ازای هر  وزیر محترم نیرو 05/2/59مورخ  011/01/07240/59مبنای محاسبه نرخ خرید برق به استناد مصوبه شماره 

ساله دوم نرخ خرید  01باشد و در می )به حروف .........ریال( ........... ریالسال از دوره قرارداد  01کیلوواتساعت برای مدت 
( 0د. در هر حال نرخ خرید برق این قرارداد بر اساس ضریب موضوع ماده )گردمی نرخ مصوب پرداختدرصد  هفتادبرق 

 هیات محترم وزیران تعدیل می شود.فوق الذکر تصویب نامه
 

 مدت قرارداد -3ماده 
 .آن معتبر خواهد بود ............سال از تاریخ  21این قرارداد به مدت 

 

 تعهدات فروشنده -4ماده 
 باشد.فروشنده موظف به رعایت کلیه مقررات مربوط به تولید، خرید و فروش برق در کشور می 0-7

 .مبادله ننمایدمنعقد و گردد، به طور همزمان قرارداد فروش برق دیگری بر روی این انشعاب، فروشنده متعهد می 2-7

روز کاری کتبا به  9گردد تا در صورت تغییر در مالکیت نیروگاه، مراتب را حداکثر به مدت فروشنده متعهد می 0-7

 خریداراعالم نماید تا قرارداد با مالک جدید نیروگاه ادامه یابد.
وزارت نیرو در خصوص تولید، تزریق و اتصال به شبکه توزیع از جمله تشخیص  ملی و رعایت کلیه استانداردهای 7-7

الزامی بوده های مجاز، قطع اتصال کوتاه، تزریق جریان مستقیم به شبکه توزیع ای شدن و قطع از شبکه، هارمونیکجزیره
 باشد.بر عهده فروشنده میو 
یروگاه را در طول مدت احداث بیمه مسئولیت وحوادث نماید لکن بیمه کردن نیروگاه در طول فروشنده ملزم است ن 9-7

های مذکور رخ دهد مسئولیت آن بعهده ای در دورهبرداری به اختیار فروشنده بوده و به هر حال چنانچه حادثهدوره بهره
 باشد.فروشنده می
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برداری نیروگاه موضوع قرارداد بر خسارات جانی و مالی احتمالی ناشی از احداث و بهره صدمات و مسئولیت کلیه 1-7
 باشد و خریدار هیچگونه مسئولیتی در این زمینه ندارد.عهده فروشنده می

 فروشنده موظف است جهت بازدید از نیروگاه موضوع قرارداد اجازه الزم را به نماینده معرفی شده خریدار بدهد.  4-7
های اخذ هر گونه مجوز قانونی از مراجع ذیصالح برای احداث و بهره برداری از موضوع این قرارداد و همچنین هزینه 8-7

 بهره برداری و تعمیر و نگهداری بر عهده فروشنده است.
در  انتخاب شرکت پیمانکار باید از طریق فهرست شرکتهای تایید صالحیت شده و انتخاب تجهیزات مورد استفاده 5-7

در صورت استفاده از پیمانکار خارج . نیروگاه از فهرست تجهیزاتی که از نظر کیفیت مناسب ارزیابی شده است، انجام گردد

 از فهرست مذکور، قبول خرید برق تولیدی منوط به تایید نصب و احداث نیروگاه توسط خریدار خواهد بود.
وسائل اندازه گیری و تجهیزات و متعلقات مربوط به فروش برق و  هزینه تهیه و تعمیر و نگهداری کلیه ملزومات و 01-7

 هزینه های مربوط به عرضه برق بعهده فروشنده می باشد.
جهت واریز مبالغ مربوط به فروش )ساتبا( فروشنده موظف است نسبت به افتتاح حساب بانکی طبق نظر خریدار  00-7

های تعیین شده به آن حساب واریز صل از فروش برق بر اساس تعرفههای مشخص مبالغ حابرق اقدام نماید تا در تاریخ
 گردد.
 فروشنده موظف است پس از احداث نیروگاه نسبت به تکمیل جدول شماره یک پیوست این قرارداد اقدام و  02-7

 ای از آن را به خریدار ارائه نماید.نسخه
 

 تعهدات خریدار -5ماده
 

خریدار موظف به نظارت بر حسن انجام احداث نیروگاه مطابق با دستورالعمل شرح کلی خدمات و مشخصات فنی نصب  -

 می باشد. قرارداد  0سامانه های خورشیدی/ بادی موضوع پیوست شماره 

محاسبه مبلغ خریدار موظف است بوسیله نماینده خود با قرائت کنتور و برآورد میزان انرژی تزریق شده به شبکه و  -

 قابل پرداخت مربوط به خرید تضمینی برق، مبالغ مربوطه را به حساب فروشنده در ظرف مدت شصت روز اقدام نماید.

 

 خاتمه قرارداد -6ماده 
فروشنده در هر زمان می تواند با اعالم کتبی به خریدار به این قرارداد خاتمه دهد. با تسویه حساب برق تزریق شده به  -

 حقوقی دو طرف پایان می پذیرد. شبکه رابطه

 

 فسخ قرارداد -7ماده 
با اعالم کتبی موضوع به  تواند، خریدار مینگرددرعایت  ی که به تشخیص خریدارهر یک از مواد این قرارداددر صورت -

فروشنده مهلتی برای رفع اشکال و یا انجام تعهد منظور نموده و در صورت عدم اقدام فروشنده، خریدار محق خواهد 

ساقط سلب و نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید و فروشنده حق هرگونه اعتراض را نسبت به  این موضوع از خود  بود

 .نمود

 

 هاز تاخیر در پرداختخسارت ناشی ا -8ماده

چنانچه از زمان قرائت کنتور تا زمان پرداخت وجوه حاصل از فروش برق بیش از شصت روز کاری سپری گردد، حسب 

تا حداکثر نرخ سود سپرده سالیانه ها معادل نرخ تورم مورد خریدار موظف است خسارت ناشی از تاخیر تادیه در پرداخت

 انتهای هر سال( را محاسبه و پرداخت نماید. اعالم شده توسط بانک مرکزی )در

 

 حل اختالف  -9ماده
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اختالف ناشی از اجرای مفاد این قرارداد و یا تفسیر مواد آن حتی المقدور از طریق مذاکره بین خریدار و فروشنده حل و 
 .حل و فصل خواهد شدمراجع صالحه قضائی اختالف از طریق گردد، درغیر این صورت فصل می

 حوادث قهریه -11ماده 
 آید.تا زمان بر طرف شدن آن اجرای تعهدات طرفین به حالت تعلیق در می در صورت بروز حوادث قهریه

 

 نشانی طرفین -11ماده 
ساختمان معاونت  -جنب بزرگراه یادگار امام  -انتهای بلوار شهید دادمان)پونک باختری(  –شهرک قدس  -تهران : نشانی خریدار

 ۸۸۱۱۱-۸۸۱۱صندوق پستی  - ۸۸۱۴۱۸۸۶۴۱پستی  ی کدامور انرژ
 نشانی فروشنده: 

روز کاری قبل از تغییر نشانی آن را به طرف مقابل  11دهد، می بایست ظرف هر یک از طرفین که نشانی خود را تغییر می

 لقی می گردد.اعالم نماید. در غیر این صورت کلیه مکاتبات به نشانی مندرج در این قرارداد ارسال و ابالغ شده ت

 

 
نسخه تنظیم و پس از امضاء مبادله گردیده و کلیه نسخ  2در  وتبصره و مستندات پیوست  2ماده و  11این قرارداد در 

 حکم واحد رادارند.

 
 خریدار  

 سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق )ساتبا(

 

 فروشنده
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 جدول شماره یک

دال بر مالکیت انشعاب ، تصویر شناسنامه و کارت ملی  و مدارک مربوط به تصویر آخرین نسخه ی روزنامه مدارک * 

 رسمی حاوی آخرین تغییرات در مورد مدیران )اعضای هیات مدیره( و سهامداران برای شخص حقوقی پیوست شود.

 متقاضیان احداث نیروگاههای فوق می توانند: -0

 اختصاصی خود و در حد ظرفیت آن جهت احداث نیروگاه به استثنای انشعابات آزادالف( استفاده از انشعاب 

ب( استفاده  از انشعاب اختصاصی خود و یا انشعاب شخص ثالث با کسب اجازه کتبی و واگذاری امتیاز مربوط به 

 برخورداری برای احداث نیروگاه خورشیدی/ بادی

می بایست حق استفاده  و انتفاع از  بام ساختمان یا محل نصب نیروگاه و  در کلیه موارد فوق متقاضی احداث نیروگاه  -2

 محل نصب کنتور فروش برق را برای مدتی که نیروگاه دائر خواهد بود بطور قابل اطمینان کسب نماید.

عاب و محل انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق تجدید پذیر و پاک منوط به فراهم بودن موجبات حقوقی استفاده از انش -0

 استقرار نیروگاه خواهد بود.

بهای برق تولیدی صرف نظر از مالکیت انشعاب برق به شخصی که با شرکت توزیع نیروی برق قرارداد خرید تضمینی  -7

 برق را منعقد نموده یا قائم مقام قانونی آن پرداخت می گردد.

 قطع برق مشترکین تاثیری در خرید برق تضمینی نخواهد داشت. -9

فروشنده می تواند برق تولیدی خود را به شبکه توزیع تزریق یا به اشخاص مورد نظر خود بر اساس ضوابط موجود  -1

 بفروشد.

 کلیه مسئولیت های ناشی از احداث نیروگاه و ورود خسارت احتمالی به اشخاص بعهده فروشنده می باشد. -4

ئولیت و حوادث  با شرکتهای بیمه معتبر، در دوره احداث نیروگاه فروشنده می بایست نسبت به انعقاد قرارداد بیمه مس -8

اقدام نماید. انعقاد قرارداد بیمه مسئولیت و حوادث بعد از دوره احداث اختیاری است ولی به هر حال فروشنده مسئولیت 

ه مسئولیتی نخواهند خسارت مالی و جانی احتمالی ناشی از نیروگاه خود را بعهده خواهد داشت و ساتبا و شرکت هیچگون

 داشت.

 نوع و ظرفیت و انشعاب آن : مشخصات فروشنده،1جدول 

 ظرفیت نامی نیروگاه تجدید پذیر: .0

 به ظرفیت .................کیلوواتنیروگاه فتوولتائیک 

 

 . نوع و ظرفیت انشعاب: 0 .شماره ی انشعاب:2

 
 

 ..................................................... .نشانی ساختگاه یا محدوده ی احداث نیروگاه:    استان................................... شهر....................................7

 .................................................................................................................................آدرس پستی ساختگاه..........................................................

 (..................GPSکد پستی...............................................................به مختصات جغرافیایی)

 .............................. تاریخ و محل تولد :پدرنام  :قییحقنوادگی شخص نام و نام خا

 

 :شناسنامه و محل صدورشماره  ملی: ک :تابعیت

 تلفن تماس:

 
 :/دورنگارپست الکترونیک :سریال شناسنامه

حساب برق تولیدی به حساب واریز صورت

 .........................صاحب حساب............................................    شماره.....................................بانک....................................................شعبه.......................
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 : 1پیوست شماره 

 وزیر محترم نیرو 19/2/1395مورخ  111/31/14273/95مصوبه شماره 
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 : 2پیوست شماره 
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 :3پیوست شماره 

 های برق خورشیدیشرایط کلی و مشخصات فنی نصب سامانه

 

 دستورالعمل فنیشرایط اجرا و 

 های فتوولتائیک:نصب سامانه 
 

 شرح کلی خدمات و مشخصات فنی

 نصب سامانه های فتوولتائیک
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 شرح کلی خدمات انجام کار  (9

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

برای هر مشترک متقاضی محدود به ظرفیت انشعاب متقاضی  "سامانه "مشترکین متقاضی، حداکثر میزان توان 

ن برق دارای کلیهمشترکی( کیلووات، می باشد. منظور از مشترک متقاضی، 011تا سقف صد )

 می باشد. (آزاد) استثنایانشعابموقتبهانشعاب

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

 ( کیلووات نیروگاه فتوولتائیک می باشد. 011حداکثر یکصد)

 اقدامات مقدماتی (2

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

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

 در این خصوص انجام می گیرد. 

 عملیات طراحی: (3

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

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

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

 :شرح عملیات تهیه و خرید (4
خرید تجهیزات شامل پانل ها، اینورترها، سازه های نگهدارنده به همراه پایه های بتنی، کابل ها و لوله های 

مربوطه و سایر متعلقات ، تابلو ها، فیوزها وکلید های الزم ،تهیه تابلوی اتصال به شبکه و کابل کشی های الزم و  

 می باشد، که توسط مالک نیروگاه تامین می گردد. تهیه سیستم زمین به همراه متعلقات

 شرح عملیات نصب و راه اندازی: (5

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

یم کشی ، کابل کشی پانل ها به همراه داکت ها شامل، نصب سازه ها و پایه بتنی، نصب پانل های خورشیدی، س

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

 است.ACو DCشبکه، اجرای سیستم زمین مورد نیاز، راه اندازی کل سیستم شامل راه اندازی بخش 

 مشخصات فنی تجهیزات 

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

 است. 

 الف( مشخصات فنی عمومی جهت انتخاب پنل فتوولتائیک 

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

 پنل فتوولتائیک با تکنولوژی کریستالی( 9
 تکنولوژی ساخت ازنوع پلی یا منو کریستال  

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

در نصب سامانه  وات  باشد )این موضوع در این مشخصات صرفا بدلیل سهولت 111توان پنل انتخابی حداقل  

 وات توصیه می گردد. 211است(.انتخاب پنل های خورشیدی با ظرفیت بیش از 

 پاسکال( باشد. 1411تحمل باراستاتیکی مطابق استاندارد )معادل  

 درجه سیلسیوس است.  81الی  -41دمای کارکرد از  

 و دیود سدکننده باشند. Bypassمدول ها باید مجهز به دیود  

 باشد. Solar gradeجنس  شیشه روی پنل از 
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 ، ضد آب و مقاوم در مقابل شرایط جوی باشد.UVصفحه پشت پنل از نوع فیلم مرکب مقاوم در مقابل اشعه  

 تجهیزات و تمهیدات الزم جهت نصب در جدار محافظ پنل های انتخابی تعبیه شده باشد. 

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

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

 (IEC,61730) 11274-1ملی 

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

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

 ( باشد. %81و  بیست و پنج سال بیش از  %91زمان بیش از ده سال 

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. (MC4)ها 

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.

 د زیر باشد.کاتالوگ و مشخصات فنی پنل پیشنهادی، می بایست شامل موار 

 مشخصات فیزیکی پنل: 

 سیلیکونکریستالی نوع ردیف

 کشور سازنده 0
 ساخته شده در کشور ایران -0

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

 درصد باشد( 07) راندمان می بایست بزرگتر مساوی  %07≥ راندمان 2

0 Fill factor ≤41%  (FF  41می بایست بزرگتر مساوی )درصد باشد 

 گارانتی)فرسایش یا افت توان( 7

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

تا  01توان طراحی پنل ( باشد، و از سال   %51سال ) برابر یا بیشتر از  01تا 

پنل برابر یا بیشتر از نیز این افت توان به گونه ای باشد تا توان خروجی  29

 توان طراحی پنل باشد. 81%

 قاب یا چهار چوب ماژول 9
مواد استفاده شده در قاب پنل می بایست از مواد ضد خورنده و گالوانیز گرم و 

 سازگار با استراکچر نگهدارنده پنل باشد.

 (junction box)جعبهترمینال 1

استاندارد جهت   97IPاین جعبه می بایست از جنس ترمو پالستیک با 

خورشید  UVتجهیزات قابل نصب در محیط بیرونی و مقاوم در برابر اشعه 

 باشد. DIN V VDE 0126-5و یا  EN 50 548باشد.مطابق با استاندارد

ابزار محدود کننده حرکت جریان  4
(Blocking diodes) 

 ویا نوع مناسب دیگر Schottkyنوع 

8 
حداقل قدرت ماژول 

(minimumrated power) 
 وات باشد. 091( pWتوان نامی مربوط به هر ماژول نباید کمتر از )

5 
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.

01 
اطالعات مربوط به برچسب 

 RFشناسایی 

 نام شرکت و کشور سازنده ماژول فتوولتایک -0

 نام شرکت و کشور سازنده سلول خورشیدی -2

 درج ماه و سال ساخت ماژول و سلول به صورت تفکیک شده -0

 برای ماژولها FFو  Wm ،Im  ،Vmتعین  -7

 شماره سریال منحصر به فرد و شماره مدل ماژول -9

تاریخ و سال اخذ گواهی نامه صالحیت و کیفیت ماژول  -1

 IECتائیک از فتوول

 IECنام آزمایشگاه صادر کننده گواهی  -4

در 9000ISOسایراطالعاتمربوطه و قابل ردیابیبراساساستاندارد -8
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 خصوص سلولهایخورشیدیو ماژولهای فتوولتائیک 

 نرخ توان خروجی 00

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

جهت اخذ تاییدیه به آزمایشگاه جریان یک ماژول نمونه می بایست 

 مربوطه ارسال گردد )ماژول ساخت داخل(

در صورت خرید ماژول از سازندگان خارجی نیز گواهی تست  -

 مربوطه می بایست اخذ گردد.

02 
مطابقت با استانداردها و کد های 

 مربوطه

IEC 61215 IEC 

61730 Part 1 and 2 

 

 ISIRI 11277(As per IEC 61701) *(Salt Mistآزمونهایخوردگی ) 00

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

 *فقط برای محیط های خورنده و با رطوبت باال

 ( پنل فتوولتائیک 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  

 وات باشد. 11توان پنل انتخابی حداقل  

 پاسکال باشد. 2411تحمل باراستاتیکی معادل  

 درجه سیلسیوس باشد.  81الی  -41دمای کارکرد از  

هیزات الزم جهت نصب در جداره محافظ )فریم( آن تعبیه شده باشد. )درصورت عدم وجود جداره محافظ، پیشنهاد تج 

 دهنده می بایست مشخصات سازه نگهدارنده مناسب را بمنظور نصب پنل و حفاظت از آن اعالم نماید( 

 تحمل رطوبت و یخزدگی )سازگار با شرایط محیطی محل نصب( 

 باشد.  %21( مدول ها بیش از Filled Factorضریب پری ) 

 وات  )این موضوع بدلیل سهولت در نصب سامانه(باشد. 11توان پنل انتخابی حداقل  

 و دیود سدکننده باشند. Bypassمدول ها باید مجهز به دیود  

 باشد. Solar gradeشیشه روی پنل از جنس  

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

 و اتصاالت مخصوص به خود باشند. (MC4)ها 

(و شماره ملی IEC61646) 61646داشتن گواهی های استاندارد ساخت و کیفیت معتبر طبق استاندارد آی ای سی  

1-11274 (61730IEC) 

 وصیه می شود . ت UL, TUV, VDE, IECدارابودن دیگر گواهی های استاندارد  

 راندمان کارکرد و منحنی عملکرد پنل درطول عمراعالم شود.  

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

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  

 یان ورودی اینورتر انتخابی سازگاری داشته باشد.مشخصات ولتاژ و جر

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

  

نکته: بدیهی است، پنل منتخب در پروژه با مقایسه مشخصات فنی ارسالی از سوی پیشنهاد دهندگان و ازمیان آن ها  

 باشد در اولویت خواهند بود. Aکه  کالس کاری آن از نوع کالس انتخاب خواهد گردید. پنل هایی

  
 ب( مشخصات فنی عمومی سازه نگهدارنده
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 مشخصات فنی مربوط به استراکچر ردیف

0 
توانایی مقاومت در برابر  سرعت 

 باد
 می بایست متناسب ومقام در برابر سرعت باد محل نصب باشند.

 مواد استراکچر یا سازه 2
گالوانیزه گرم با حداقل ضخامت گالوانیزه شده مطابق با استاندارد فوالد 

 و یا آلیاژ آلو مینیوم

0 

پیچ و مهره ها ، واشرها، بست 

ها، کلمپ ها یا گیره های نصب 

 پنل

 SS 304از جنس استیل ضد زنگ 

7 

نصب و چیدمان برای پشت بام 

های سطح صاف با ساختار بتن 

 RCC-flatمسلح 

(Reinforced Cement 

Concrete) 

With removable concrete ballast made of pre-fabricated PCC 

(1:2:4), M15 

9 
نصبوچیدمانبرایپشتبامهایپوشیده 

 شده با ورق های فلزی

نصب مستقیم بر روی ورق فلزی با اطمینان از پایداری و مقاومت در 

اطمینان از ضد  برابر وزش باد یا با نفوذ در ورقه فلزی پشت بام البته با

آب باقی ماندن ورق پشت بام و استراکچر و پایداری و مقاومت در برابر 

 وزش باد

 نصبوچیدمانبرایسازه های بلند 1

سازه های بلند می بایست توسط لنگرهایی به سطح مناسب متصل و 

محکم گردند. پایه های بتنی با وزن و عمق مناسب برای نصب سازه 

طور مستقیم در زمین کار گذاشته شوند. این های بلند می بایست به 

( به سطح anchor boltsسازه ها می بایست توسط بولت لنگری شکل )

 ساختمان متصل گردند. RCC پشت بام از نوع 

 نصبوچیدمانبر روی سطح زمین 4

با استفاده از بلوک های بتنی آماده و پیش ساخته، و در زمین مناسب 

از آسیب های ناشی از آب، حیوانات و به طوری که سیستم نصب شده 

 سایر فاکتورهای محیطی در امان باشد.

 نصب 8

استراکچر باید به گونه ای طراحی شود تا امکان نصب ساده و آسان آن 

در سایت فراهم گردد. و نیازی به جوشکاری و یا یک ماشین پیچیده 

 برای نصب در سایت نداشته باشد.

5 
اه حداقل فاصله بین لبه پرتگ

 پشت بام و استراکچر نصب شده
 متر 1/1

01 
دسترسیبرایتمیزکردنپنل و 

 تعمیر و نگهداری

تمامی پنل های فتوولتائیک می بایست به گونه ای نصب گردند که 

تمیز نمودن قسمت های باال و پایین پنل و همچنین جعبه اتصاالت 

 پنل ها امکان پذیر باشد.

 زاویهشیبپنل 00

ایران در جهت شمالی جنوبی نصب می گردند به پنل ها در کشور 

طوری که صفحه روبه روی پنل می بایست به سمت جنوب و رو به 

خورشید باشد. زاویه نصب پنل نیز تابعی از عرض جغرافیایی منطقه و 

 قابل محاسبه می باشد.

پنل های خورشیدی می بایست به گونه ای نصب گردند  که امکان تمیز 

 ترین خطر و هزینه امکان پذیر باشد.نمودن آنها با کم
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 مشخصات تجهیزات و اتصاالت بکار رفته در سازه نگهدارنده به شرح زیر می باشد.

 یا آلومینیومی باشد. ST37تمامی مقاطع، اتصاالت فلزی، ناودانی و نبشی ها از آهن گالوانیزه گرم با گرید  

 گالوانیزه گرم شوند. ISIRI2478و یا  ASTM123کلیه مقاطع فوالدی باید پس از مرحله ساخت، طبق استاندارد  

 می بایست گالوانیزه و یا کروماته باشند. A325و  A153تمامی اتصاالت )پیچ و مهره( طبق استاندارد  

نری گالوانیزه و یدکی کافی در مجموعه های تمامی اتصاالت )پیچ و مهره ها( به همراه دو عدد واشر تخت و یک واشر ف 

 مجزا بسته بندی و تحویل گردد.

درصورتی که پنل های انتخاب شده در این پروژه فاقد جدار محافظ )فریم( باشند، انتخاب سازه مناسب و ارائه مشخصات  

 تمهیدات الزم در سازه نگهدارنده، جهت نصب پنل ها الزامی می باشد. 

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

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

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

ه ای باشد که در برابر باد مطابق با استاندارد و شرایط جوی منطقه و بارش برف نحوه تثبیت و مهار بندی سازه باید بگون 

 مقاوم و مستحکم باشد.

 مدارک و مستندات مربوط به مقاومت سازه در برابر خوردگی می بایست به کارفرما ارائه گردد. 

 ا الزامی است.ارائه نقشه، دفترچه محاسبات و مشخصات فنی سازه نگهدارنده در دو نسخه، به کارفرم 

 

 ج( مشخصات فنی عمومی اینورتر متصل به شبکه 

 مشخصات فنی مربوط به اینورتر فتوولتائیک متصل به شبکه ردیف

 قابلیت دستیابی به حداکثر توان خروجی نیروگاه با راندمان باال (ACتوانخروجی ) 0

 حاصل از ماژولها نصب شده باشد. DCمتناسب با ولتاژ خروجی  ورودی DCنرخ ولتاژ  2

 باید گنجانیده شده باشد (MPPT) ردیابینقطهبیشینهتوان 0

 یا بیشتر 0 مستقل ورودی MPPTتعداد  7

 (- %21و  + 0229%) V 709و سه فاز  V 201تک فاز  ACولتاژ عملکرد  9

 Hz 9/92 – 9/74 محدوده فرکانس عملکرد 1

 Hz 91 فرکانس نامی  4

 در توان نامی 5/1بیش از  قدرت اینورترضریب  8

 %0کمتر از  مجموعاعوجاجهارمونیکی 5

 Built-in AC high / low voltage; AC high /low frequencyحفاظت  01

 Anti-islanding VDE 0126-1-1حفاظت  00

 مطابق با استاندارد و بر اساس شرایط محیطی منطقه محدوده دمای محیط عملکرد 02

 Rh %95 – 0 رطوبت 00

 (درصد 59برابر یا بیش از ) %95 =< راندمان اینورتر 07

 درجهحفاظت 09
و برای نصب در محیط های سر  IP55جهت نصب در محیط رو باز 

 IP45پوشیده 

01 
رابطهایارتباطی 

(Communication interface) 
RS 485 / RS 232  
 

IEC 62109-1, IEC 62109-2 تطابقایمنی 04 ی گواهی ارئه  

 (Convection)حد اقل از نوع همرفتی   سیستم خنک کننده 05

 LCDصفحه نمایش اطالعات  - نوعصفحهنمایش 21



 

21 

 

- LCD/LEDجهتنمایشوضعیت 

 پارامترهاینمایش داده شدهشامل 20

برحسب ولت، جریان  DC، ولتاژ (Wh)(، انرژیتجمعیWتوان خروجی )

DC بر حسب آمپر،  ولتاژAC برحسبولت، فرکانسAC  ،بر حسب هرتز

 (.h) برحسبآمپر، ساعتتجمعی کارکرد بر حسب ساعتACجریان

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

 باشد.Short circuit protectionمجهز به سیستم حفاظت در برابر از اتصال کوتاه  

 باشد.مجهز به سیستم حفاظت خطای زمین  

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

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

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

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

و یا استانداردهای بین ( IEC 61727) 11819داشتن گواهی های استاندارد معتبر طبق استاندارد ملی شماره 

 ، الزامی می باشد. IEEE1754, UL 1741 , 61000 ،IEC62109-1,2المللی

 سال را داشته باشد. 11سال و خدمات پس از فروش تا  1ارائه گواهی ضمانت تعویض تا  

 باشد، دراولویت می باشد. DCدرصورتیکه اینورتر دارای کلید قطع بار  

نس خروجی، بازه ابعاد، وزن، نقشه ورودی ها و خروجی ها و نحوه اتصال، بازه جریان ورودی، بازه ولتاژ ورودی، بازه فرکا 

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

 شده باشد.

ارائه کاتالوگ کامل تجهیز پیشنهادی به کارفرما الزامی می باشد. ارائه گواهی های تائید و اسناد معتبر مشخصات  

 پیشنهادی الزامی می باشد.واستانداردهای تجهیزات 

 فهرست قطعات اصلی و لوازم یدکی پیشنهادی به همراه مدارک ارائه گردد. 

 د( مشخصات فنی عمومی سیم کشی و اتصاالت

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

 ( می باشد.VDC 1111برابر ) DCو برای جریان VAC 1111برابر  ACجریان 

استفاده گردد. این کابل ها می بایست در برابر  XLPOو یاXLPEاز کابل های با عایق و روکش  DCبرای جریان های  -

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

 چند رشته نباید استفاده نمود.

با هادی مسی، یک یا چند رشته، قابل  XLPEو یا PVCباید از کابل های با عایق و روکش  ACبرای جریان های  

 انعطاف )افشان(  استفاده نمود.

 آفتاب مقاوم باشند. UVمورد استفاده در فضای آزاد می بایست در برابر اشعه  ACف کابلهای غال 

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

 باشد.

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

 باشد.

یا جنس مناسب و  PVCخارج شده از آرایه های ماژول فتوولتائیک باید از داخل لوله کاندویت از جنس  DCکابل های  

خورشید عبور نماید. ضمنا این کابل ها در محل اتصال با قطب های  UVمطابق با استاندارد، مقاوم در برابر اشعه 

ثبت و منفی استرینگ می بایست مجهز به اتصال دهنده استاندارد باشد. ضخامت این لوله می بایست مطابق با م

 استاندارد و قطر آن متناسب با تعداد و قطر کابلها، انتخاب می گردد.
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ل ها، رابط کابل ها و سیم های مورد استفاده برای اتصاالت داخلی ماژول های فتوولتائیک می بایست مجهز به سرکاب  

 و یا اتصاالت مخصوص به خود باشند. (MC4)یا (H4)ها، 

کلیه کابل ها و لوله های کاندویت باید توسط بست های مناسب به دیوارهای پشت بام متصل و محکم شوند ، فاصله  

مورد  سانتی متر نسبت به یکدیگر باشد.در صورت عدم اعمال مورد مذکور تجهیزات 111این بست ها نباید بیش از 

 اشاره می بایست بر اساس استاندارد نصب گردند.

 ACو هادی آن نیز از جنس مس باشد. همچنین حداقل سایز کابل  2mm 4می بایست برابر  DCحداقل سایز کابل 

 و هادی آن از جنس مس باشد. 2mm 4نیز می بایست برابر 

 فاز باشد. در سیستم سه فاز، سایز کابل نول می بایست برابر همان ساز کابل

 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  -

 : سیم فاز به رنگ قرمز و سیم نول به رنگ آبی ACکابل تک فاز  -

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

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

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

PVC.عبور کنند 

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

، می بایست در اینورتر های متصل به شبکه DCو  ACکابل ها جلوگیری شود. در ترمینال های مربوط به کابل های 

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

 کابل ها و کاندویت ها می بایست بصورت یک تکه باشند. -

 ذ( سیستم زمین

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

 سیستم ارت و زمین کردن تجهیزات مطابق روش های استاندارد و مورد تائید کارفرما ضروری است.استفاده از 

به گونه ای،طراحی شودکه باعث ایجاداضافه ولتاژی فراترازمقدارنامی تجهیزات متصل شده به شبکه ،بایدبراساس استاندارد

 درشبکه برق گردد.  برق نشود و همچنین نباید موجب اختالل درهماهنگی حفاظت خطای زمین

باید نول سیم  ACدر سمت  ولت است، 11برای آرایشی از صفحات فتوولتائیک اگر ماکزیمم ولتاژ سیستم بیشتر از  

 . زمین شود

 اهم باشد و به تائید دستگاه اجرایی برسد.  2مقاومت سیستم زمین کمتر از  

دار باشد، باید ازطریق هادی و یا ارتباطات مکانیکی که وظیفه زمین  تواند برق حفاظ که می تمام سطوح فلزی بی 

 کردن تجهیزات را دارند، زمین شوند. 

برابر جریان  21/1ها و در سمت مدار خروجی، باید حداقل ظرفیت عبور جریانی معادل هادی زمین در سمت پانل 

 ها را داشته باشد.اتصال کوتاه پانل

استاندارد، در هر محل می بایست توسط پیمانکار محاسبه و پس از تائید کارفرما اجرا طراحی سیستم زمین مناسب و  

 گردد.

اجزاء موجود در استراکچر باید از لحاظ الکتریکی به هم متصل بوده و در نهایت استراکچر باید به سیستم زمین  1 

 متصل گردد.

، هادی های سیم زمین باید حداقل با سایز سیستم زمین می بایست مطابق با استاندارد های موجود اجرا شده  
2mm 6  ، 2برای جنس هادی مسیmm 11 .برای جنس هادی آلومینیومی باشند 

 نقطه به شینه اصلی سیستم زمین متصل باشد . 2استراکچر می بایست حداقل از  
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شرایط موجود آن امکان پذیر الکترود ها و یا صفحه سیستم زمین باید به گونه ای باشد تا امکان بازرسی و بازدید از  

باشد ) سازه های بتنی که در باالی چاه ها و الکترودها احداث می گردد(. در احداث سیستم زمین نیز می بایست از 

 تجهیزاتی استفاده نمود که غیر خورنده باشند.
 صاعقه گیر

مجهز می باشد. درصورت عدم وجود درصورتیکه احتمال وقوع صاعقه وجود داشته باشد، ساختمان معموال به صاعقه گیر 

صاعقه گیر و احتمال برخورد صاعقه، سیستم صاعقه گیر باید اجرا شود. طراحی این بخش بر عهده پیمانکار بوده و پس از 

 تائید دستگاه اجرایی، توسط پیمانکار اجرا خواهد گردید. 

 

 ه( مشخصات عمومی تابلوها

  جعبهDC : 

 مورد استفاده قرار گیرد. DCباید جهت اتصال کابلهای خروجی از ماژولها با فیوزهای حفاظتی  DCجعبه  -

 

 

  تابلو توزیعDC : 

باید در نزدیکی اینورتر متصل به شبکه نصب گردد. این تابلو می بایست از جنس مناسب ویا  DCتابلو توزیع   

مطابق با استاندارد در محیط های خارجی  ویا حفاظت منطبق با محل نصب و دارای ریل  IP55ترموپالستیک با درجه 

 های مخصوص نصب فیوز و ترمینال باشد.

 این تابلو از ترمینال کابلها و تجهیزات اشاره شده در ذیل تشکیل شده است. 

 اشاره شده درفوق  DCخارج شده از جعبه  DCدارای ورودی مثبت و منفی کابل  -

 وارد بخش ورودی این فیوز های می گردند(  DCقطب ) که کابل های خروجی جعبه  DC  ،2اتوماتیک  فیوز -

 ;IEC 60364-5-53مطابق با استاندارد  2کالس ((surge protection device (SPD)تجهیزات حفاظتی در برابر  -

 کهبه ورودی اینورتر متصل به شب DCاز تابلو توزیع  DCخروجی مثبت و منفی کابل  -

و یا در  DCدر ورودی تابلو توزیع  DCمی توان از یک جدا کننده )کلید(  DCبه عنوان جایگزین مناسب برای فیوز  -

می بایست  DCاستفاده شود، فیوز  DCبه جای فیوز  DCخروجی آن تابلو استفاده نمود. اگر از یک جدا کننده )کلید( 

 ای خروجی از این تابلو به اینورتر متصل به شبکه نصب گردد.جهت حفاظت از کابله DCدر قسمت ورودی تابلو توزیع 

 نمی باشد. DCباشد نیازی به تابلوی  DCتبصره : درصورتیکه اینورتر مجهز به کلید قطع 

  تابلو توزیعAC : 

می بایست در نزدیکی اینورتر نصب گردد. این تابلو می بایست از جنس مناسب ویا ترموپالستیک  با  ACتابلو توزیع   -

مطابق با استاندارد برای محیط های خارجی  و یا حفاظت منطبق با محل نصب و دارای ریل های  IP55درجه 

ی مربوط به کابلهای مرتبط با این مخصوص نصب ترمینال های مربوط به کابلها و فیوزها باشد. تجهیزات و ترمینالها

 تابلو به شرح ذیل می باشد.

 قطب ) تک فاز / سه فاز ( جهت کابلهای خروجی مربوط به اینورتر خورشیدی متصل به شبکه 1قطب /  3ورودی  -

 قطب 4قطب /  AC 2فیوز اتوماتیک  -

 IEC 60364-5-53استاندارد مطابق با  2کالس ((surge protection device (SPD)تجهیزات حفاظتی در برابر  -

 کابل خروجی جهت اتصال به تابلو توزیع برق ساختمان -
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 رنگ آمیزی تابلوها 

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

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

 شود.

 میکرون زده شود. 81رنگ 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( -

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

 و( اتصال شبکه 

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

 های توزیع نیروی برق امکان پذیر می باشد.

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

 

مطابق با نقشه، سیستم زمین مطمئن، طراحی و نصب دیگر تجهیزات مربوطه می بایست پس از تائید دستگاه اجرایی، 

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

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

 وصل، فیوزها کابل های ارتباطی و دیگر بخش ها الزامی است. 

 ز( حفاظت ها و ایمنی

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

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

لیدات پراکنده، حفاظتی اعم از جریان مستقیم و متناوب،  باید مطابق با استانداردهای ملی، بین المللی و دستورالعمل تو

 . که در بخش استانداردها ذکر شده، طراحی و رعایت گردد. در جدول زیر خالصه مشخصات الزم آورده شده است
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، درصورت تغییرات فرکانس می بایست اینورتر از شبکه جدا گردد. این مقادیر در جدول زیر 11819طبق استاندارد ملی 

 .ارائه شده است
 عملکردی عادیشرایط  هرتز  ±1بین 

 ثانیه 1.2 هرتز  ±1خارج از محدوده 

 2سیستم باید حفاظت ضد جزیره ای را دارا باشد.درصورت بروز قطعی شبکه توزیع، سامانه فتوولتائیک باید ظرف مدت 

 ثانیه تزریق انرژی به شبکه را متوقف کند. 

 را داشته باشد.  EMC,EMIها سامانه باید از لحاظ تداخل الکترومغناطیسی گواهی تائید استاندارد

دقیقه، پس از اینکه ولتاژ و فرکتنس شبکه  1ثانیه الی  21پس از وصل مجدد شبکه، براساس استاندارد اینورتر ظرف مدت 

 به حالت عادی درآمد، طبق شرایط شبکه منطقه، می تواند به شبکه تزریق داشته باشد.

 تذکرات:

 .فنی و دستور العمل بهره برداری به کارفرما الزامی میباشد ارائه کلیه مدارک فنی طراحی، نقشه های

 
 ط( مدارک فنی و  مستندات قابل ارائه به کارفرما

حداقل مستنداتی که پیمانکار اجرایی نصب سامانه فتوولتائیک متصل به شبکه تهیه و به کارفرما می بایست تحویل دهد. 

 های اساسی سامانه و اطالعاتی است که به شرح زیر میباشد. این مستندات شامل داده

 اطالعات اصلی سامانه

 جلد مجموعه مستندات سامانه ارائه شده باشد(.باید )بر روی « 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

 تایید تجهیزات ارائه گواهی
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 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

 محتوی گزارش تفصیلی سامانه شامل بخش های زیر است.

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

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

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

 زمین، دفترچه تعمیر نگهداری و بهره برداری.  

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

 اندازه و نوع. –مشخصات کابل رشته  -

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

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

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

 شده است. که نصبجایی

( که شامل محل، نوع و مقدار مجاز DCو  ACبرای حفاظت ضربه )روی هر دو خط  شدهجزئیات هر وسیله نصب -

 است.

 باشد. ACکشی باید شامل اطالعات زیر برای سامانه نقشه سیم

 .ACمحل، نوع و مقدار مجاز مجزاکننده  -

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

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

 تهیه شود. برگحداقل، باید برای اجزای سامانه زیر، داده

 .IEC61730-1مطابق با الزامات استاندارد  –شده در سامانه ی انواع مدول استفادهبرگ مدول برای همهداده -

 شده در سامانه.انواع اینورترهای استفادهی برگ اینورتر برای همهداده -

 شود.ها برای دیگر اجزای مهم سامانه نیز توصیه میبرگی 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.هایی برای تأیید بهرهرویه -

 های خاموش کردن / جداسازی اضطراری.رویه -

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

 )مثل کارهای مربوط به بام(.فتوولتائیکی با آرایه مالحظات هر گونه کار ساختمانی آتی در ارتباط -
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 شامل تاریخ شروع ضمانت و مدت ضمانت. –فتوولتائیکها و اینورترهای مستندسازی ضمانت برای مدول -

 اندازیهای راهو داده نتایج آزمون

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

 ی( ضمانت و گارانتی تجهیزات

 سال 1گارانتی تعویض پنل ها برای  -

 باشد. %81و  بیست و پنج سال بیش از  %91راندمان پنل ها در طول زمان بیش از ده سال  -

 گارانتی اینورترها برای پنج سال و خدمات پس از فروش برای پانزده سال -

 مانیتورینگ و اندازه گیری برای دو سال و خدمات پس از فروش برای ده سال گارانتی تجهیزات -

 گارانتی  و خدمات پس از فروش سازه های نگهدارنده برای ده سال -

 مدارک مربوط به گارانتی تجهیزات و ادوات می بایست به کارفرما ارائه گردد. -

 بهره برداری، تعمیر و نگهداری و بازرسی: -1

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

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

 .توصیه های الزم جهت تعمیر و نگهداری سیستم 

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

های 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.

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

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

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

ت. لذا پس از بازرسی بر اساس موارد یاد شده، اقدامات الزم  جهت رفع موانع و مشکالت، فتوولتائیک را ارائه نموده اس

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

1 
ماژول های 

 فتوولتائیک

چک کردن گرد و غبار و نخاله های موجود بر روی 

 صفحه ماژول فتوولتائیک

باید به صورت تمیز پاک گردد. 

برای تمیز کردن فقط از آب 

استفاده شده و 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

کردن کابل های شل شده در ترمینالهای چک 

موجود مربوط به ماژول های فتوولتائیک، آرایه 

 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

از قابلیت چک نمودن قابلیت های اینورتر اعم 

 قطع اتوماتیک )در صورت نبود منبع توان شبکه(

جایگزین نمودن اینورتر در صورت 

 وجود چنین خطایی

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

 موجود در سیستم تهویه هوا

 مربوطهمحکم نمودن اتصاالت چک کردن کابل های شل شده در ترمینالهای 
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 موجود در اینورتر

چک کردن دمای عملکرد )در صورت غیر نرمال 

 بودن(
 جایگزین نمودن 

 کابل 3

 چک کردن شرایط کابل ها، اعم از ساییدگیوپارگی
جایگزین نمودن کابل ها، در 

 صورت نیاز

چک کردن ترمینال کابل ها جهت مشاهده عالئم 

سوختگی، نقطه جوش یا ذوب شدگی و یا شل 

 شدناتصاالت 

مربوطه یا  اتصاالت نمودن محکم

جایگزین نمودن تجهیزات مربوطه 

 در صورت نیاز

4 
جعبه تقسیم یا 

 جعبه اتصاالت

چککردنترمینالکابلهااعمازساییدگیوپارگی یا شل 

 شدگی

 یا مربوطه اتصاالت نمودن محکم

 مربوطه تجهیزات نمودن جایگزین

 نیاز صورت در

 چک کردن )برچسب( تذکراتهشداردهنده
جایگزین نمودن برچسب تذکرات 

 هشدار دهنده در صورت لزوم

 جایگزین نمودن چک کردن ظاهر فیزیکی

 نمودن جایگزین چک کردن قابلیت عملکرد عایق ها تجهیزات عایقی 1

6 

سیستم زمین یا 

ارتینگ مربوط به 

 نیروگاه فتوولتائیک

چک کردن شرایط کابل های مربوط به سیستم 

 زمین
 نمودن در صورت لزوم جایگزین

چک نمودن ظاهری و فیزیکی اتصاالت مربوط به 

 سیستم زمین
 محکمنمودناتصاالتمربوطه

 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 کابلچک کردن شرایط اتصال 

 مربوطه اتصاالت نمودن محکم چککردنو رویت ظاهری و فیزیکی اتصالکابل

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

 لزوم درصورت
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 استاندارهای الزم االجرا:

 

 
 

 

 

 


