
Տեխնիկական բնութագրերի պահանջներ գնվող սարքավորումների վերաբերյալ 

 

1.Արևային ՖՎ-PV վահանակներ 

 Արևային վահանակները պետք է լինեն մոնոբյուրեղային: 

 Արևային վահանակները պետք է լինեն նվազագույնը A դասի 

 Պետք է ունենան IEC կամ IECRE, IEEE,  TUV կամ նմանատիպ այլ միջազգային 

սերտիֆիկատ 

 Վահանակի մեջ օգտագործվող բջիջը պետք է պատրաստված լինի 5 Bus Bar 

տեխնոլոգիայով: 

 Հաստատուն հոսանքի արևային վահանակների և ինվերտորների միացումը պետք է 

կատարվի հատուկ արևային կցիչների (MC4) և TUV սերտիֆիկատ ունեցով 4 քառ. մմ պղնձե 

լարերով: 

 Միակցման տուփը պետք է ունենա  MC4 միակցիչ, նվազագույնը IP65 պաշտպանության 

դաս, հերմետիկ, ամուր և ջերմային հոսքերի ցրման հնարավորությամբ, 0,8-1մ 

երկարությամբ 4մմ2 կտրվածքով TUV կամ համարժեք սերտիֆիկատով պղնձե միացման 

հաղորդալար 

 Մեխանիկական լարումը պետք է լինի` քամու դեպքում ≥2400 Պա, ձյան դեպքում ≥5400Պա 

 PID free or Anti PID- Potential reduced degradation- Պետք է լինեն պոտենցիալ նվազող 

դեգրադացիայից զուրկ 

 UV induced degradation free- Պետք է լինեն  ուլտրամանուշակագույն  ճառագայթների 

պատճառով դեգրադացիայից  ազատ 

 Positive power tolerance  0/+5 Վտ 

 Աշխատանքային ջերմաստիճան -40+80°C 

 Պետք է անցած լինեն Ammonia Resistance- Ամոնիակի կոռոզիայի թեստ 

 Պետք է անցած լինեն Salt mist resistance-Աղակալման թեստ 

 10 տարվա ընթացքում էֆեկտիվությունը պետք է նվազի ոչ ավելի քան 10% 

 Պետք է դիմանան մինչև 2,5մմ3  չափերով կարկուտի հարվածներին 

 Ջերմաստիճանից կախվածության գործակիցները պետք է լինեն ոչ ավել քան 

o Pmax - 0.40%/0 C 

o Voc -  0.32%/0 C 

o Isc -  0.06%/0 C 

o NOCT 45±30 C 

 

2.Ինվերտերներ/փոխակերպիչներ  grid tie-on grid 

 Պետք է ունենան IEC, UL, IEEE, CEN, TUV կամ համարժեք այլ միջազգային ստանդարտ 

 պետք է տան սինուսոիդալ փոփոխական հոսանք 

 ելակետային լարումը՝ փոփոխական 380 Վ 

 օգտակար գործողության գործակիցը ոչ քիչ քան 98% 

 ելակետային հաճախությունը 50 Հց 

 Պետք է ունենան հոսանքի և լարման համապատասխան պաշտպանություններ 

 Ամեն ինվերտորը պետք է ունենա առնվազն 2/1 անկախ MPP tracker 

 պետք է ունենան հետևելու հնարավորություն՝ Wi Fi կապի միջոցով: 

 PF հզորության գործակիցը≥0.9 -Աղմուկը ≤50Դբ 

 Աշխատանքային ջերմաստիճան -20+60°C 

 Նվազագույնը IP 65 պաշտպանության դաս 



 Total current harmonic distortion- Հոսանքի հարմոնիկ տատանման շեղում ≤3.5% 

 DC connection-  հաստատուն հոսանքի միացումը  MC4 կամ համարժեք միջոցով 

 AC connection screw terminal- փոփոխական հոսանքի միացումը винтовая клемма կամ 

համարժեք միջոցով 

Էլեկտրական ցանցի վթարների, նորմատիվներին հակասող պայմանների դեպքում 

փոխակերպիչները պետք է ԱՖԿ-ն ավտոմատ անջատեն գործող համակարգից: 

 

 


