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ازصفحه

 

  و دستكش عايق) توسط مشترك انجام شود.  ، كاله ايمنياي با استفاده از وسايل ايمني شخصي (كفش عايقهاي زماني دو هفته* اين چك ليست بايستي در بازه
   نيست.مشترك هيچ تماس مستقيمي با اجزاي سامانه داشته باشد و نيز مجاز به انجام هيچ گونه تعميراتي روي اجزاي سامانه    نبايد  **اين بازديد صرفا چشمي بوده و

  نشاني ساختگاه:  نام و نام خانوادگي مشترك:
  تاريخ بازديد:   ظرفيت سامانه (كيلووات):  

  

  سند تطبيقي   موضوع   تجهيز
  وضعيت 

  تاييد شود )  (با عالمت 
  توضيحات 

ل 
پن

  

  ها تميز بودن سطح پنل
از گرد و خاك و فضوالت پرندگان    يعار د يسطح پنل با 
  نور باشد.  افتيموانع در  ريسا   اي

    

 هاي مويرگي عدم وجود ترك
ها يا تغيير رنگ  بر روي سلول 

  پنل 

ها نبايد  باشد/ رنگ پنل  ها فاقد هرگونه تركسطح سلول
  باشد.غير عادي شده 

    

  استحكام اتصاالت مكانيكي
اتصاالت بايد به صورت محكم بوده و در بدنه پنل تغيير  

  شكل مشاهده نشود.
    

  بازديد چشمي اتصاالت الكتريكي  

      .مشاهده شودها به يكديگر  تمامي پنل الكتريكي اتصال

مشاهده  ها به سيستم اتصال زمين پنلالكتريكي اتصال 
  .شود

    

      . مشاهده شود MC4اتصاالت   برقراري

  اندازي دائمي وجود سايه عدم 
  
  

اشته  ندها وجود پنل يرو ي به صورت دائم  ياندازهي سا
(عدم وجود سايه آنتن تلويزيون، شاخه درختان و   باشد.

  نبشي اضافي در حاشيه سازه)  
    

اينورتر
  

      .  نشده باشدفضاي تهويه اينورتر مسدود    تهويه مناسب 

  نصب مستحكم 
استحكام اينورتر بررسي شود. سايبان اينورتر (در صورت  

  وجود) سالم باشد.  
    

  صفحه نمايش ( در صورت وجود) 
(سبز رنگ)   نورتر يا  گناليچراغ سي، عاد ط يدر شرا 

  .  روشن و چراغ خطا (قرمز رنگ) خاموش باشد
    

      مسدود نشده باشد.   نورتريمحل نصب ا  يدسترس ريمس  نورتر يمحل نصب ا 

  بازديد چشمي اتصاالت الكتريكي
مشاهده   DCو  AC  هاياتصاالت در بخشبرقراري  

  شود.
  

در صورت مشاهده هرگونه قطعي  
خاموش و  با توجه به روش اجرايي 

روشن نمودن سامانه، سريعا  
سامانه خاموش و با شركت  
  پشتيبان تماس حاصل گردد.

ل 
كاب

ي 
ش

ك
  

      .مشاهده نگرددپارگي  هاكابلظاهر  شود كه در يبررس ها عدم وجود پارگي در كابل

  بازديد چشمي اتصاالت الكتريكي
 AC بخش

مشاهده   ACبخش برقراري تمام اتصاالت الكتريكي 
    شود. 

    

 ها مهار مناسب كابل
  ها در جاي اصلي خود بطور مستحكمها و سيمكابل

  مشاهده شود.  
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  سند تطبيقي   موضوع   تجهيز
  وضعيت 

  تاييد شود )  (با عالمت 
  توضيحات 

تابلو برق
  

  جلوگيري از نفوذ آب 
  (در فضاي باز) 

      باشد.    نشده  حذف يامحافظ و سايبان اطراف تابلو جابجا 

  ،يخوردگدر برابر  حفاظت 
  و رطوبت  يزدگزنگ

      و سالم باشد.  نشده رنگ روي بدنه تابلو مخدوش 

  
   DCيوزهايف  بازديد چشمي

  ACو
      تمامي فيوزها به صورت سالم و وصل مشاهده شود.  

  ) SPD( ر يبرقگ
SPD  تابلوهاي درAC  وDC  مشاهده  متصل و سالم

    شود. 
    

  محل نصب  
نشده    تابلوهاي برق  مسدودمسير دسترسي محل نصب 

 باشد.  
    

      مشاهده شده و سالم باشد.داخل تابلو  در نقشه تابلو برق   وجود نقشه در داخل تابلوها 
      استحكام تابلوهاي برق بررسي شود.  نصب مستحكم 

  برچسب گذاري وضعيت  
ها و مدارات در  كابل ،يحفاظت زات يتجهتمام  برچسب

  .  نشده باشدسالم بوده و جابجا  داخل تابلو برق  
    

- اتصال ابتدا و انتهاي تمامي كابل
  ها

مربوطه متصل   زاتيها به تجهكابل يتمام يابتدا و انتها
  نشود. دهي رها شده در تابلو د يسركابل چ يبوده و ه

    

راهنماي مراحل خاموش و روشن  
    سامانهكردن 

در   سامانهمراحل خاموش و روشن كردن برگه راهنماي 
موجود و سالم باشد و  خارج آن)  اي محل تابلو برق (داخل 

  مشترك به اين روش تسلط كافي داشته باشد.  
    

سازه
  

  سازه   ونينداسف  يظاهر ي نما
  ي در نما ب يو تخر  يترك، شكستگ چگونهيه دي نبا

  مشاهده شود. ها هي پا ون ينداسف يظاهر
    

  اتصاالت ي كياستحكام مكان 
مورد بازديد چشمي قرار  تمام اتصاالت  يكياستحكام مكان 

  گيرد.
    

ارتفاع سازه و لبه پاييني پنل از  
  زمين

  نكردهتغيير   زمين،  از  هاپنل پايينيارتفاع سازه و لبه 
  باشد. 

    

  همبندي به سيستم اتصال زمين  
دو مسير همبندي با سيستم زمين  اتصال برقراري  

  مشاهده شود.  
    

عدم زنگ زدگي/ تغيير رنگ در  
  سازه 

  يرنگ (برا رييتغ اي فوالد)   ي(برا  يزنگ زدگ چگونهيه
و   چيپ ره،يگ  ،قاب  شامل  ها) در سطوح سازهومينيآلوم

  . نشودمشاهده  مهره 
    

ن
ستم زمي

سي
  اتصال زمينچاه  درپوش  

  (درصورت وجود) 
     درپوش چاه اتصال به زمين، مشاهده شود و سالم باشد.

چاه اتصال    داشتننگهمرطوب  
  زمين  

    شود.  يچاه به صورت ماهانه آبده
 
 

  

تابلو 
كنتور 

  بررسي ميزان توليد انرژي   
تزريقي با توان در   ACتوليد اينورتر يا ميزان جريان 

  حال قرائت از كنتور همخواني داشته باشد.
    

      . مشاهده شودو وصل  كنتور سالم فيوز داخل تابلو ظاهر   فيوز داخل كنتور
  


