
Հաստատում եմ 

«Հայ կանայք հանուն առողջության և  

առողջ շրջակա միջավայրի» ՀԿ-ի  

նախագահ՝ Ելենա Մանվելյան 

 

 

Տեխնիկական պահանջներ արևային ֆոտովոլտային կայանի վերաբերյալ 

ՀՀ Կոտայքի մարզի Սոլակ բնակավայրի ՋՕԸ տեղադրվելիք պոմպակայանի համար արևային 

ֆոտովոլտային On_Grid/ցանցային կայանի կառուցում: 

 

1.Ելակետային տվյալներ. 

Տեղակայման վայրը՝ ՀՀ Կոտայքի մարզի Սոլակ բնակավայրի ՋՕԸ-ի պոմպակայանի տանիքը 

երկողմանի է, երկարությունը 17մ 50 սմ է, իսկ յուրաքանչյուր կողմի լայնությունը՝ 3մ 35սմ, իսկ 

տանիքի բարձրությունը 1 մ է: 

 

Արևային ֆոտովոլտայիկ վահանակները պետք է տեղադրվեն պոմպակայանի տանիքի լանջերին` 

հաշվի առնելով տանիքի հենակային համակարգի տվյալները։ 

Արևային ֆոտովոլտայիկ կայանների տարեկան նվազագույն արտադրանքը պետք է 

համապատասխանի globalsolaratlas.info  կայքում տրամադրվող տվյալներին՝ ըստ իրենց 

տեղակայման վայրի, տեղակայման անկյան և կորուստների։ 

Տեխնիկական առաջարկում պետք է նշվի կայանի առաջիկա 10 տարվա արտադրանքի չափը՝ ըստ 

տարեկան կտրվածքների։ 

 

Պահանջվող ելակետային փոփոխական լարումը՝ 380Վ: 

Պահանջվող ելակետային հաճախությունը՝ 50Հց 

 

2. Պահանջը սարքավորումների նկատմամբ 

Էլեկտրասնուցման համակարգը պետք է ինտեգրվի գործող էլեկտրաէներգետիկական 

համակարգին և ապահովի դրա համար անհրաժեշտ պայմաններ 

 

Արևային ֆոտովոլտային կայանը (ԱՖԿ) պետք է ներառի, սակայն չսահմանափակվի, հետևյալ 

բաղկացուցիչ մասերով՝ 

 արևային ֆոտովոլտային վահանակների համակարգ (ԱՖՎՀ) 

 փոխակերպիչ(ներ)/inverter համակարգ   

 արտաքին կամ ներկառուցված կառավարման և հսկման համակարգ (ԿևՀՀ) 

 ալյումինե հենակային համակարգ 

 հաղորդալարերի և մալուխների համակարգ 

 
Արևային ֆոտովոլտային վահանակների և փոխակերպիչների բնութագրերի պարամետրերը պետք է 

ցածր չլինեն կցված տեխնիկական բնութագրի պարամետրերի արժեքներից: 

 

ԱՖԿ-ն պետք է համալրված լինի, սակայն չսահմանափակվի, սթրինգային մոնիտորինգի 

համակարգով՝ համացանցով հետևելու հնարավորությամբ։  



ԱՖԿ-ն պետք է միացված լինի մատակարարի (մրցույթի հաղթող ) կողմից նոր կառուցված 

հողանցման համակարգին։ 

 

3. Համակարգի աշխատանքի սկզբունքը 

 

ԱՖԿ-ն պետք է ապահովի անխափան աշխատանք հետևյալ սկզբունքով; 

1. Բնական լուսավորության և էլեկտրական ցանցի բնականոն աշխատանքի դեպքում պետք է 

արտադրի գործող նորմատիվներին համապատասխան էլեկտրական հոսանք և հաղորդի 

էլեկտրաէներգետիկական համակարգ։ 

2. Էլեկտրական ցանցի վթարների, նորմատիվներին հակասող պայմանների դեպքում 

փոխակերպիչները պետք է ԱՖԿ-ն ավտոմատ անջատեն գործող համակարգից։ 

 

4. Սարքավորումների երաշխիք և սպասարկում 

 

Մատակարարը պարտավորվում է 10 աշխատանքային օրվա ժամկետում, սեփական ուժերով և 

միջոցներով, իրականացնի խոտանված սարքավորման փոխարինում/վերանորոգում, ստորև 

նշված երաշխիքային ժամանակահատվածի ընթացքում; 

o արևային ֆոտովոլտային վահանակներ – 10 տարի 

o կառավարման և հսկման համակարգ – 5 տարի 

o փոխակերպիչներ - 5 տարի 

o հենակային համակարգ 1 տարի 

ԱՖԿ-ի գնաառաջարկը պետք է ներառի 1 տարվա սպասարկում՝ բաղկացած ըստ աշխատանքների 

անվանումների 

 

5. Անձնակազմի ուսուցում 

Մատակարարը պարտավոր է Սոլակի անձնակազմի համար անցկացնել անհրաժեշտ ուսուցում, 

ինչպես նաև տրամադրել անհրաժեշտ միջոցները և գործիքները սարքավորումների պատշաճ 

սպասարկման և շահագործման համար: 

 

6. Տեղակայման պահանջներ 

Սարքավորումների տեղադրումը պետք է իրականացվի հաշվի առնելով տեղակայման վայրի 

կլիմայական և շինության տեխնիկական պայմանները: 

Մրցույթում հաղթած տեխնիկական առաջարկը պետք է որպես նախագիծ ներկայացվի  

հաստատման և համաձայնեցվի այլ շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ։ 

Բոլոր աշխատանքները պետք է իրականացվեն համաձայն Հայաստանի տարածքում գործող 

նորմաների և պահանջների: 

7.Լրացուցիչ պայմաններ 

Տեխնիկական առաջարկում՝ այնուհետև նախագծում, տարեկան կտրվածքով ներկայացված 

սպասվելիք արտադրողականության քանակը չապահովվելու դեպքում, տեղադրող ընկերությունը 

պարտավորվում է փոխհատուցել չարտադրված էլեկտրաէներգիայի համարժեք գումարի չափով։ 

 


