
  

 شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي 

  (سهامي خاص) 

  ينمشترك يديخورش  سامانهاوليه  يطراح بررسي ستيچك ل

 35C05/00كد:  

 

ازصفحه

 

  : تاريخ بررسي        سمت سازماني :        :  ناظرنام و نام خانوادگي 

 باشد.  هاي آن مبناي فرآيند نظارت بر احداث سامانه مياين چك ليست و پيوست 

 : اطالعات سامانه  ١جدول  

 

  اطالعات طرح : چك ليست  ٢جدول  

  سند تطبيقي   موضوع   تجهيز  رديف 

تطابق با طرح 
  ارسالي پيمانكار 

  ( با عالمت 
  تاييد شود ) 

  اشكاالت

١  

طراحي نقشه
ك 

هاي ت
 

ش پنل
خطي و آراي

ها
  

هاي تك خطي سامانه  نقشه
  خورشيدي 

ها، تعداد و نوع  رشتهها بايستي  تعداد پنل، تعداد در نقشه
به زمين و   نوع و محل اتصال) اينورتر،  (تكفاز يا سه فاز

  . اتصاالت مشخص باشد ساير
ها و  پيمانكار بايد نوع و سازنده پنلعالوه بر موارد باال، 

  . اينورتر را مشخص كند

    

  ها هاي چيدمان آرايهنقشه
نوع اتصاالت (سري يا موازي  در اين نقشه ها بايستي  

  .باشدديگر مشخص شده  به يك پنل ها   )بودن 
    

٢  

طراحي تابلو برق ها 
   ACبرق  هاينقشه الكتريكال تابلو  

   DCو 

وجود   مشخص باشد. SPD و هابايد ترتيب نصب فيوز
  در نقشه مشخص شده باشد.  ساير تجهيزات حفاظتي نيز

    

  الزامي مشخصات تجهيزات 
هاي  ، مدل، پارامترتجهيزاتتمام و مشخصات فني  نوع 

  مشخص باشد.هريك نامي و شركت سازنده 
    

جانمايي تجهيزات و شينه   نقشه 
  ارت 

،  نماي دقيق از تابلو شامل اندازه  نقشه شماتيك بايد داراي
  . اتصاالت باشد  نوع ، جانمايي وو مشخصه تجهيزاتنام 

    

٣  

طراح 
  تابش و دما   تحليلي نرم  

شامل جدول دما و  خروجي تهيه شده از نرم افزار بايد  
 باشد. سال هاي مختلف ميزان تابش در ماه

    

  عنوان 
تطابق با طرح ارسالي 

  پيمانكار
  تاييد شود )  ( با عالمت 

  مالحظات

        ك متقاضي مشتر نام 
        ساختگاه  ينشان 

        درخواست اوليه  خي تار
       سامانه   يتوان نام

  نيروگاه  طراح اطالعات
    پيمانكار طراح سامانه / نام رابطنام شركت 

    تلفن همراه 
    ثابت  تلفن

  اطالعات ناظر 

        نام ناظر / شهرستان / سمت 
تاريخ مطالعه  

  طرح
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  سند تطبيقي   موضوع   تجهيز  رديف 

تطابق با طرح 
  ارسالي پيمانكار 

  ( با عالمت 
  تاييد شود ) 

  اشكاالت

  تحليل تلفات 
خروجي تهيه شده از نرم افزار بايد تلفات شبيه سازي  در 

  باشد.   شده
    

  مشخصات مكاني سامانه 
- در نرممورد نظر بايد طول و عرض جغرافيايي ساختگاه 
  افزار مشخص باشد.  

    

      ، مدل و نوع پنل و اينورتر ذكر گردد. توان، شركت سازنده  سامانه تجهيزات مشخصات 

  تحليل سايه اندازي 

حي انجام شده در نرم افزار بايد شامل طراحي سه  اطر
راه تمام عوارض طبيعي و به هم  ساختگاه بعدي از 
  .....) باشد تا سايه اندازيو ساختمان ، ديوار مصنوعي (

  سازي شود.احتمالي شبيه

    

٤  

طراحي اتصال زمين 
اتصال  نقشه همبندي و سيستم   

  زمين

در شينه تابلو ها، اتصال   زميناين نقشه بايد شامل اتصال  
  زمين اينورتر و همبندي پنل ها و سازه باشد.

سطح مقطع كابل و محل و   در اين نقشه بايد اطالعات
  ها مشخص شود. جنس شينه

    

      ذكر شود. ...) روش اجرا و (نوع و بايد اطالعات چاه    مشخصات چاه اتصال زمين 

  تعداد چاه هاي اتصال زمين 
به صورت كامل ذكر  ها بايد  تعداد و محل قرارگيري چاه

  شود. 
    

٥  

طراحي كابل كشي 
تعيين و محاسبات سطح مقطع    

  كابل 

ها بر اساس جريان و نوع  بايد محاسبات سطح مقطع كابل
ذكر شده  دقيق و  زميني )كامالًكابل كشي ( هوايي يا  

  . باشد
  

    

  تعيين و محاسبات افت ولتاژ 
تاژ و طول  بايد محاسبات افت ولتاژ كابل ها بر اساس ول

  ذكر شده باشد.دقيق  كابل كشي كامالً 
    

  مشخصات كابل 
بايد در طراحي، جنس كابل ها، ولتاژ عايقي و شركت  

  سازنده مشخص گردد.
    

٦  

طراحي سازه 
  

  نقشه هاي مكانيكي سازه 

ها بايد شامل شماتيك سازه سامانه خورشيدي و  اين نقشه
  نماي پرسپكتيو سازه باشد. 

اي باشد كه بوضوح نوع نبشي ها و  ها بايد بگونهاين نقشه
  نمايش دهد. آن را  بست ها همراه ابعاد 

    

  تحليل استاتيكي و ديناميكي سازه 

برف و   ،اعم از وزن پنل هابايستي شامل تحليل بار مرده  
بار زنده همچون نيروي باد با در نظر گرفتن نوع مهار  

سازه ( همبند با ساختمان ، سيم مهار ، فنداسيون بتن  
  .....) ، نوع سازه و زاويه نصب باشد.

    

  جنس سازه 
) و الوانيزه ، آلومنيوم .....( فوالد گبايد جنس سازه  
  . استفاده بيان گرددهاي مواد مورد  استاندارد

    

      ابعاد، نوع و جنس فنداسيون بايد مشخص گردد.  مشخصات فنداسيون سازه 

٧  

نشانه  
  گذاري در طرح تابلو نشانهگذار 

در نقشه هاي الكتريكال و شماتيكي بايد عالئم حفاظتي  
  در مكان هاي مورد نياز لحاظ گردد.

    



  

 شركت توزيع نيروي برق استان خراسان رضوي 

  (سهامي خاص) 

  ينمشترك يديخورش  سامانهاوليه  يطراح بررسي ستيچك ل

 35C05/00كد:  

 

ازصفحه
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  تاييد شود ) 

  اشكاالت

  ها روي كابل نشانه گذاري

و   –با عالمت  DCهاي ارسال شده بايد كابلدر طراحي  
  + متمايز شده باشد.  

، نول و كابل زمين مشخص  زفا  ACهمچنين در بخش  
  گردد.

    

  نشانه گذاري در محل اتصال زمين 
  

ط متصل به زمين بايد با  اتمام نق ها، در طراحي نقشه
  عالمت مربوطه مشخص شود. 

    

٨  

استانداردها 
  ها ضروري پنلهاي داستاندار  

  
 IEC61215و ٢/١١٢٧٤و  ١/١١٢٧٤

  .و گواهي معتبر ارائه گردد
  

    

  هاي ضروري اينورترها داستاندار
١١٨٥٩  ،IEC62109-1,2  وIEC61000-

1,2,3,6….  
 .ارائه گرددگواهي معتبر  و

    

  

  تاريخ تكميل چك ليست:                       

  امضاء ناظر:  نام و نام خانوادگي ناظر: 
  

  

  ها:پيوست

 افزار  خروجي نرم - ١
 افزار  سازي در نرمفايل شبيه - ٢
 در سيستم اتوماسيون الصاق گردد.   ، موارد فوق بايد به صورت الكترونيكي در رايانه ناظر شهرستان بايگاني شده و به پيوست درخواست متقاضي 

 

 

 

 

 

 

 


