
  

خراسان رضوي                                                    شركت توزيع نيروي برق استان  

  (سهامي خاص) 

  ين مشترك يديسامانه خورش  احداث  نظارت بر ستيچك ل

 35C09/00كد:  

 

ازصفحه

 

  سمت سازماني :                             : تكميل كنندهنام و نام خانوادگي 

  تاريخ بازديد :     شماره بازديد: 

  د. شوزمين تكميل  سيستماحداث  ها وكشي، نصب تابلوه، نصب پنل، كابل ، نصب سازنداسيون ف*اين چك ليست بايستي در زمان نصب 

  سامانه  جدول اطالعات اوليه -١

 عنوان 

  )( اطالعات زير بايستي قبل از مراجعه به ساختگاه و از سامانه مهرسان تكميل شود
  بررسي اطالعات در محل  

      ك مشتر نام 
     شماره انشعاب 

      ساختگاه  ينشان 
      تلفن تماس 

      عقد قرارداد  خي تار
     نامي سامانه    توان

       اينورترها/توان نامي/مدل تعداد 
        ها/نوع تكنولوژي/مدل/توان  تعداد پنل

  ناظر اطالعات

    ناظر نام 
    شهرستان 

    تماس  تلفن
    تاريخ بازديد 

  

    



  

خراسان رضوي                                                    شركت توزيع نيروي برق استان  

  (سهامي خاص) 

  ين مشترك يديسامانه خورش  احداث  نظارت بر ستيچك ل

 35C09/00كد:  

 

از صفحه

 

  جدول نظارت بر فنداسيون و سازه : -٢

  توضيحات   وضعيت   سند تطبيقي   موضوع   رديف 

بوده و فاقد شكستگي يا ترك خوردگي  فنداسيون بايد كامالً سالم    وضعيت فنداسيون    ١
  باشد. 

    

٢  
  اتصال سازه با ساختمان  

  (درصورت وجود) 

هاي نصب شده روي ساختمان، در صورت امكان سازه به  در سامانه
طور مناسبي به اسكلت فلزي ساختمان متصل شود. در محل  
  اتصال سازه با اسكلت ساختمان از اسپري زينك استفاده شود.

    

زاويه نصب سازه بايد اندكي كمتر از عرض جغرافيايي محل نصب    زاويه نصب سازه    ٣
  سامانه باشد.

    

      ها بايد به سمت جنوب جغرافيايي باشد.  جهت نصب پنل  جهت نصب    ٤

      سازه بايد فاقد لبه يا گوشه نوك تيز و برنده باشد.  شكل سازه   ٥

      تراز باشند.   قطعات سازه   تراز بودن سازه   ٦

      سازه بايد به لحاظ استحكام داراي تاييديه معتبر باشد.    استحكام سازه    ٧

      ها وجود داشته باشد.اندازي دائمي نبايد روي پنلهيچ گونه سايه  اندازي وضعيت سايه  ٨

  وجود واشر فنري    ٩
هاي مختلف سازه  در محل اتصال پنل روي سازه و يا اتصال بخش

  يكديگر از واشر فنري مناسب استفاده شود.به  
    

  ها  وضعيت پيچ  ١٠

هاي مورد استفاده بايد از جنس گالوانيزه گرم باشند. اين  پيچ
ها بايد به صورت محكم بسته شوند. همچنين وضعيت  پيچ

اندازي جزئي روي  اي نباشد كه باعث سايهها به گونه قرارگيري آن
  ها شوند.پنل

    

  صاالت سازه  استحكام ات  ١١
هاي سازه بايد مستحكم بوده و هيچ گونه لقي  اتصاالت بخش

  مشاهده نشود.  
    

      براي سازه مسير دسترسي ايمن و مناسب در نظر گرفته شود.    مسير دسترسي سازه   ١٢
  امضاء :           نام و نام خانوادگي تكميل كننده :                                          تاريخ بازديد :        

  

  

  

  

  

  

  

  



  

خراسان رضوي                                                    شركت توزيع نيروي برق استان  

  (سهامي خاص) 

  ين مشترك يديسامانه خورش  احداث  نظارت بر ستيچك ل

 35C09/00كد:  

 

از صفحه

 

  : كشينظارت بر كابل جدول  -٣

  توضيحات   وضعيت   سند تطبيقي   موضوع   رديف 

  هاي روي زمين  وضعيت كابل  ١
هاي روي زمين (پاخور) بايد از لوله خرطومي  كابل

  مناسب يا رايزر مناسب عبور داده شوند. 
    

      هاي هوايي بايد به صورت مناسبي مهار شوند.  كابل  هاي هوايي  وضعيت مهار كابل  ٢

  وجود حفاظ براي كابل    ٣
ها  هاي برنده و تيز بايد حفاظي براي كابلدر قسمت

  وجود داشته باشد. 
    

  كابل خروجي اينورتر   ٤
كابل خروجي اينورتر بايد درون گلند قرار داشته  

  باشد.  
    

  كشي وضعيت ظاهري كابل  ٥
و با رعايت اصول   بصورت منظمكشي بايد  كابل

  انجام شود.   S 5آراستگي 
    

      مطابق با طراحي اوليه سامانه  DCهاي سطح مقطع كابل  ٦
      سامانه   هياول يمطابق با طراح  ACهاي سطح مقطع كابل  ٧
      سامانه   هياول يمطابق با طراح  ها ولتاژ عايقي كابل  ٨

 DCاتصاالت سمت   ٩
استاندارد   تاتصاال  قي از طر DCاتصاالت سمت  هيكل

MC4  باشد.انجام شده  
    

١٠  
- كشي بين سازهوضعيت كابل

  ها  

هاي اتصال به زمين و  ها (كابلسازهكابل كشي بين
ها) بايد داراي سطح مقطع  اتصال بين رشته پنل

- بوده و كابلشده)  (مطابق با طراحي تاييدمناسب  
  كشي از مسير مناسب انجام شده باشد.  

    

  امضاء :               نام و نام خانوادگي تكميل كننده :                                          تاريخ بازديد :

  

  :و نصب اينورتر DCو  ACجدول نظارت بر نصب تابلوهاي  -٤

  توضيحات   وضعيت   سند تطبيقي   موضوع   رديف 

  هاي زير تابلو  گلندوضعيت   ١
خود محكم شده   جاي در  بايد تابلو برق  ر يز  يگلندها

  باشند.
    

٢  
تغيير وضعيت اينورتر با اتصال  

  آن به شبكه 
از حالت  بايد  نورتر يا  نورتر،يا  يبا وصل كردن خروج

  دهد. تغيير وضعيت نرمالبه حالت   خطا
    

  ها  رعايت پالريته رشته  ٣
  نورتر يبه ا  يبه درست ها رشته يمثبت و منف ته يپالر

  باشد. وصل شده  
    

  نصب تابلوها    ٤
مناسب   ي دسترس ريها از مسمحل نصب تابلو برق

  باشد و نصب به صورت مستحكم انجام شود.   برخوردار
    

  وجود نقشه در تابلوها   ٥
نقشه تك خطي با طول    DCو  ACبايد در تابلوهاي 

  عمر باال وجود داشته باشد.  
    

٦  IP   تابلوها  
IP تابلوها بايد متناسب با محل نصب سامانه باشد .  

و جهت نصب در    IP65جهت نصب در محيط باز (
 ) .IP55محيط هاي پوشيده 

    

٧  
فيوزهاي مورد استفاده در  

  تابلوها  

استفاده نشده  و بالعكس  DCدر تابلو  ACاز فيوز 
بايد با  . همچنين بايد رنج فيوزهاي مورد استفاده باشد

  مطابقت داشته باشد. سامانه طراحي تاييد شده  
    



  

خراسان رضوي                                                    شركت توزيع نيروي برق استان  

  (سهامي خاص) 

  ين مشترك يديسامانه خورش  احداث  نظارت بر ستيچك ل

 35C09/00كد:  

 

از صفحه

 

  توضيحات   وضعيت   سند تطبيقي   موضوع   رديف 
      تطبيق با طراحي تاييد شده سامانه.   ها  توان پنلتعداد و   ٨

  ها  ولتاژ رشته  ٩
شده مطابقت داشته   د ييتا يبا طراح  دي باها ولتاژ رشته

  باشد. 
    

١٠  
وجود مسير جداگانه براي  

و سيستم  DC ،ACمدارات 
  مانيتورينگ  

 ستميو س ACو  DC ان ي مدارات حامل جر
  راهميس كي (در صورت وجود) از داخل   نگيتوريمان 

  . باشند  نشدهمشترك عبور داده 
    

  باراني بودن تابلوها    ١١
اند،  باز نصب شده يكه تابلوها در فضا يدر صورت

  باشد.   يبصورت باران 
    

  DC وزيف اي  ياتورينيم ديكل  ١٢
  وزيف ا ي ياتور ينيم ديكل ، DCحفاظت سمت    يبرا

DC  در   ،يمثبت و منف يهر دو هاد اير مناسب ب
  . شده باشدنصب تابلو برق 

    

 ACكليد مينياتوري   ١٣
در   ACمناسب جهت حفاظت سمت  ياتورينيم ديكل

تكفاز و   ستميس  يدوپل برا دي(كل نصب شودتابلو برق 
  .سه فاز) ستميس ي چهارپل برا ديكل

    

١٤  

كليد محافظت از جان  
)RCD (  
مخصوص   AC(در تابلو  

اينورتر برابر داده برگ شركت  
  سازنده اينورتر) 

در صورتي كه شركت سازنده اينورتر نصب كليد  
محافظت از جان را الزم بداند، بايستي يك كليد  

حداقل برابر   ينام ي خطا ان ي جرمحافظت از جان با 
سامانه از نوع    ينورترهايضربدر تعداد ا آمپريليم ١٠٠
A اي  B   در تابلوAC  و بعد از كليد قطعAC    نصب

 شنهاديپ يمبنا  مورد استفاده بر RCD(نوع   گردد.
    )انتخاب گردد  نورتر يشركت سازنده ا

    

  وجود تجهيز برقگير در تابلوها   ١٥
وجود داشته   ) SPD( ر يبرقگ DCو  ACبايد در تابلو 

  ريگكه ساختمان مجهز به صاعقه  يدر صورتباشد. 
  باشد. ٢ يكالس حفاظتداراي  SPD  باشد،

    

١٦  
عدم وجود سركابل رها شده  

  تابلوها در 

مربوطه    زاتيها به تجهكابل يتمام يابتدا و انتها
وجود  رها شده در تابلو  يسركابل  چيمتصل بوده و ه

  باشد.   نداشته
    

      جنس تابلوها بايد از نوع كامپوزيت باشد.  جنس تابلوها    ١٧

 DCفاصله بين اينورتر و تابلو    ١٨
  ٣٠بايد   DCحداقل فاصله بين اينورتر و تابلو 

  متر باشد.  سانتي
    

١٩  
اتصاالت در جعبه تركيب  

(در صورت    DCكننده 
  وجود) 

هاي ورودي به جعبه تركيب كننده سرسيم  كابل
  خورده و به شكل مناسبي مهار شده باشد.

    

  تاريخ بازديد :                     امضاء :   نام و نام خانوادگي تكميل كننده :                              

  

  

  

  



  

خراسان رضوي                                                    شركت توزيع نيروي برق استان  

  (سهامي خاص) 

  ين مشترك يديسامانه خورش  احداث  نظارت بر ستيچك ل

 35C09/00كد:  

 

ازصفحه

 

  : جدول نظارت بر سيستم زمين  -٥

  توضيحات   وضعيت   سند تطبيقي   موضوع   رديف 

١  
همبندي سازه با سيستم 

  اتصال به زمين 
سازه بايد از دو مسير با سيستم اتصال به زمين  

  همبند شده باشد.
    

٢  
ها با سيستم  همبندي پنل

  اتصال به زمين  
  ها به سيستم اتصال به زمين همبندبدنه تمام پنل

    .باشد  شده
    

٣  
اتصال اينورتر و بدنه فلزي  
تابلوها به سيستم اتصال به  

  زمين

اينورتر و بدنه فلزي تابلوها به سيستم اتصال به زمين  
  .متصل باشد

    

  رنگ كابل اتصال به زمين   ٤
با نوار  زرد  زرد يا  زاتيتجه نيزم ي رنگ روكش هاد

     .رنگ باشدسبز 
    

٥  
اصلي  سطح مقطع كابل 

    سيستم اتصال به زمين 

در داخل   ن يزم نه يبه شسيستم زمين جهت اتصال 
  ١٦با سطح مقطع حداقل   يمس ميتابلو برق از س

  ٢٥يا آلومينيوم با سطح مقطع   مربع متريليم
  .شوداستفاده   ميليمتر

    

  امضاء :   نام و نام خانوادگي تكميل كننده :                                          تاريخ بازديد :

   



  

خراسان رضوي                                                    شركت توزيع نيروي برق استان  

  (سهامي خاص) 

  ين مشترك يديسامانه خورش  احداث  نظارت بر ستيچك ل

 35C09/00كد:  

 

از صفحه

 

  نحوه نشانه گذاري و آموزش مشترك :جدول نظارت بر  -٦

  توضيحات   وضعيت   سند تطبيقي   موضوع   رديف 

  گيري تابلو اندازهمحل نصب   ١

فاز نزديكترين نقطه ممكن به تابلو  براي مشتركين سه
و با هماهنگي   گيري مشترك باشدبرق و لوازم اندازه

براي مشتركين تك    /ناظر در مديريت برق شهرستان  
و به  فاز الزاما جنب كنتور برق انشعاب مشترك 

  تشخيص ناظر در مديريت برق شهرستان 

    

٢  
ر محل  وضعيت اتصاالت د

  تزريق توان به شبكه 
      اتصاالت در محل تزريق توان به شبكه مستحكم باشد.  

  گذاري  برچسب  ٣

ها و مدارات در تابلو  كابل ي،ظتاحف  زاتيتجه هيكل
باشند.  شده  يبرق به شكل مناسب برچسب گذار

شده   نصب ها به صورت مناسب و برچسب مئ همه عال 
  باشند.مقاوم   نور و در برابر رطوبت و تابش 

    

  ها زني كابلبرچسب  ٤
شده و به    زني برچسبها مطابق با نقشه  تمام كابل

  وند.مربوطه متصل ش  زات يتجه
    

  گرفتگي برچسب هشدار برق  ٥
(ها) و بدنه  نورتريا  يبر رو  يگرفتگبرچسب هشدار برق

    باشد.تابلو برق نصب شده  
    

٦  
وجود مشخصات شركت  

  مجري سامانه در محل نصب  
در محل  مجري  مشخصات و شماره تماس شركت 

  .باشدموجود سامانه نصب  
    

٧  
آموزش روشن و خاموش  

كردن سامانه/ تعمير  
  نگهداري/خرابي  

سامانه و تعمير و  مراحل روشن و خاموش كردن  
خرابي بايستي به مشترك آموزش داده  نگهداري و 

شده و روش اجرايي آن بصورت مكتوب تحويل ايشان  
  شود.

    

  امضاء :                                  نام و نام خانوادگي تكميل كننده :                               تاريخ بازديد :             

  


