
21/3/1393  

1359/11  

رد   دا

    
  

  »اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادي سال 93سال «

 )يرهبر معظم مقام(                                                                                                 

9 3/ 3 /18 -N A 10 -K    

    

   هاي توزیع نیروي برق شرکت  

  

  )فتوولتائیک(اندازي و بازرسی سامانه برق خورشیـدي  هاي راه ابالغ حداقل الزامات براي مستندسازي، آزمون: موضوع 

  

 سالم، با

ـندسازي، آزمونبه پیوست حداقل الزاما ه برق ـاندازي و بازرسی سامان هاي راه ت براي مست

II استاندارد ایران به شمارهی ـتهیه شده توسط سازمان مل )کـفتوولتائی( خورشیدي CC SS ::  2277..116600  

 يخورشیدهاي برق  دستور فرمائید در اتصال سیستممقتـضی است . گردد برداري ارسال می جهت بهره

  .، الزامات فوق رعایت گرددهـبه شبک

    

  همایون حائري

  رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  جمهوري اسالمی ایران

Islamic Republic of Iran 

  استاندارد ایرانسازمان ملی 

Iranian National Standardization Organization 

 
 
 
 

  

  

حداقل  - متصل به شبکه کیفتوولتائ يهاسامانه

 و ياندازراه يها آزمون ،يمستندساز يالزامات برا

  سامانه یبازرس

  

  

  

 

Grid connected photovoltaic systems – 
Minimum requirements for system 

documentation, commissioning tests and 
inspection 

 
 
 
 
 

ICS: 27.160 

  

  

 

 INSO  استاندارد ملی ایران

 1st. Edition  چاپ اول

 (date )  )تاریخ(

   

   



 أ 

 

  به نام خدا

  استاندارد ایران با سازمان ملیآشنایی 

استاندارد و تحقیقات  ۀسسؤقانون اصالح قوانین و مقررات م 3 ةموسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک ماد

) رسـمی (تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهاي ملی  1371صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 

  . ایران را به عهده دارد

بـه   29/6/90دومین جلسه شـوراي عـالی اداري مـورخ    نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و 

  .جهت اجرا ابالغ شده است 24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملی استاندارد ایران تغییر و طی نامه شماره 

صاحب نظران مراکز و موسسات علمی،  سازمان،هاي فنی مرکب از کارشناسان  هاي مختلف در کمیسیون تدوین استاندارد در حوزه

اوري و   ی، تولیدي و اقتصادي آگاه و مرتبط انجام میپژوهش شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدي، فـن

کننـدگان، صـادرکنندگان و    کننـدگان، مصـرف   تجاري است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفـع، شـامل تولیـد   

پیش نویس استانداردهاي ملی ایران . شود هاي دولتی و غیردولتی حاصل می سازمانواردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، 

شود و پـس از دریافـت نظرهـا و پیشـنهادها در      هاي فنی مربوط ارسال می نفع و اعضاي کمیسیون براي نظرخواهی به مراجع ذي

  . شود ایران چاپ و منتشر می) یرسم(کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی 

کننـد در   صالح نیز با رعایت ضوابط تعیین شـده تهیـه مـی    مند و ذي نویس استانداردهایی که موسسات و سازمان هاي عالقه پیش

بدین ترتیب، استانداردهایی . شود کمیته ملی طرح و بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می

تدوین و در کمیتـه ملـی اسـتاندارد مربـوط کـه       5شود که براساس مفاد نوشته شده در استاندارد ملی ایران شماره  لی تلقی میم

  . دهد به تصویب رسیده باشد تشکیل می ایران استانداردسازمان ملی 

و  2(IEC)المللی الکتروتکنیـک   ون بین، کمیسی1 (ISO)المللی استاندارد  از اعضاي اصلی سازمان بینسازمان ملی استاندارد ایران 

در کشـور   5(CAC)کمیسیون کـدکس غـذایی    4 است و به عنوان تنها رابط 3(OIML)المللی اندازه شناسی قانونی  سازمان بین

هاي  هاي خاص کشور، از آخرین پیشرفت در تدوین استانداردهاي ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندي. کند فعالیت می

  . شود گیري می المللی بهره علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهاي بین

کننـدگان، حفـظ سـالمت و     بینی شده در قانون، براي حمایت از مصرف تواند با رعایت موازین پیش می سازمان ملی استاندارد ایران

اقتصادي، اجراي بعضی از استانداردهاي محیطی و  ایمنی فردي و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات زیست

اري نمایـد    / ملی ایران را براي محصوالت تولیدي داخل کشور و سـازمان  . یا اقالم وارداتی، با تصویب شوراي عـالی اسـتاندارد، اجـب

ه منظور حفظ بازارهاي بین می آن را اجباري  بندي المللی براي محصوالت کشور، اجراي استاندارد کاالهاي صادراتی و درجه تواند ب

هـا و موسسـات فعـال در زمینـه مشـاوره، آمـوزش،        کنندگان از خدمات سازمان همچنین براي اطمینان بخشیدن به استفاده. نماید

) واسنجی(ها و مراکز کالیبراسیون  گاه هاي مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمون بازرسی، ممیزي و صدور گواهی سامانه

ـابی   تأییدها و موسسات را بر اساس ضوابط نظام  این گونه سازمانملی استاندارد ایران  سازمانوسایل سنجش،  صالحیت ایران ارزی

رویج دسـتگاه   . کنـد  صالحیت به آنها اعطا و بر عملکرد آنها نظـارت مـی   تأییدکند و در صورت احراز شرایط الزم، گواهینامه  می ـت

ل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردي براي ارتقاي سـطح  وسای) واسنجی(المللی یکاها، کالیبراسیون  بین

  . است سازماناستانداردهاي ملی ایران از دیگر وظایف این 

  

1- International Organization for S tandardization 
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  پیش گفتار

ـازي، آزمـون   -متصل به شبکه فتوولتائیکهاي  سامانه "استاندارد  انـدازي و   هـاي راه  حداقل الزامات براي مستندس

ـاي مربـوط توسـط جهاددانشـگاهی صـنعتی شـریف تهیـه و         که پیش نویس آن در کمیسیون "بازرسی سامانه  ه

، اینـک بـه   مورد تصویب قرار گرفتـه اسـت   ................مورخ  کمیته ملی استاندارداجالس ........ ودر  است تدوین شده

قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایـران، مصـوب بهمـن     3استناد بند یک ماده 

  .، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود1371ماه 

هـاي ملـی و جهـانی در زمینـه صـنایع، علـوم و خـدمات،         براي حفظ همگامی و هماهنگی با تحوالت و پیشـرفت  

انداردهاي ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشـنهادي کـه بـراي اصـالح و تکمیـل ایـن       است

بنـابراین، بایـد   . استانداردها ارائه شود، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهـد گرفـت  

  .همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهاي ملی استفاده کرد

  

  :این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است  تهیهي که براي و ماخذمنبع 

  
IEC 62446: 2009, Grid connected photovoltaic systems – Minimum requirements for system 
documentation, commissioning tests and inspection 
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  مقدمه

طول ، هاي فتوولتائیک متصل به شبکه، با نگهداري یا اصالحات محتمل  سامانهانتظار می رود تا  مواقعدر بعضی 

بسیار  فتوولتائیک 1هاي ساز یا انجام کارهاي الکتریکی در مجاورت آرایه و ساخت .عمري برابر چند دهه داشته باشند

در ) ساختاري یا الکتریکی(ها قرار دارد یا تغییرات روي سقفی که در نزدیکی آرایه براي مثال کار محتمل است،

هاي نصب شده خصوص سامانهممکن است مالکیت یک سامانه نیز، به .است فتوولتائیکاي که داراي سامانه خانه

توان عملکرد بلند مدت و ي اسناد و مدارك کافی در ابتدا میفقط با ارائه. روي ساختمان، در طول زمان تغییر کند

  .یا مجاور آن را تضمین کرد لتائیکفتووایمنی، و کار روي سامانه 

  :شودبخش تقسیم می 2این استاندارد به 

این بند، حداقل اطالعاتی که باید از طریق مستندسازي آماده و در اختیار  - ) 4بند (سامانه سازي  الزامات مستند

  .دهدمتصل به شبکه را شرح می فتوولتائیکشامل نصب یک سیستم  ،مشتري قرار گیرد

یک سامانه نصب شده را فراهم ) ايدوره(اولیه  تصدیق براي این بند، اطالعات مورد انتظار -) 5بند (صدیق تفرایند 

  .این اطالعات شامل الزامات بازرسی و آزمون است. کند می

  

  

  

                                                 
1- Array        
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ي ها آزمونحداقل الزامات براي مستندسازي،  -یک متصل به شبکهئي فتوولتاها سامانه

  سامانهاندازي و بازرسی  هرا

  کاربرد دامنه و هدف   1

است که باید پس از نصب یک سامانه فتوولتائیک  مستنداتی هدف از تدوین این استاندارد تعریف حداقل اطالعات و

 .متصل به شبکه در اختیار مشتري قرار گیرد

  یمراجع الزام   2

 بدین .ها ارجاع داده شده است  حاوي مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن مدارك الزامی زیر

  .شود محسوب میملی ایران ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد  

ه مدرکی با  تجدید نظرهاي بعدي آن مورد شده باشد ، اصالحیه ها و داده ذکر تاریخ انتشار ارجاع در صورتی که ب

ر به آن .نظر این استاندارد ملی ایران نیست ها ارجاع داده شده است،  در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشا

   .ها مورد نظر است هاي بعدي آن همواره آخرین تجدید نظر و اصالحیه

  :زیر براي این استاندارد الزامی استاستفاده از مراجع 

الزامات عمومی براي افزار حفاظتی فعال شونده با  ،1390سال  :60755آي اي سی تی آر  - استاندارد ایران 2-1

   جریان پسماند

: قسمت اول - احراز شرایط ایمنی مدول فتوولتائیک ،1387سال  :11274-1استاندارد ملی ایران شماره  2-2

  الزامات ساختمان مدول

2-3 IEC 60364-6(all parts), Low-voltage electrical installations1 
2-4 IEC 60364-6, Low-voltage electrical installations – Part 6: Verification. 
2-5 IEC 60364-7-712:2002, Electrical installations of buildings– Part 7-712: Requirements for 

special installation or locations –Solar photovoltaic power supply systems. 
2-6 IEC 61557 (all parts), Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1000 V AC 

and 1500 V DC – Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures. 

  ف یتعاراصطالحات و    3

  :روند به کار می زیر اصطالحات و تعاریف در این استاندارد،

                                                 

 .تدوین شده اند 1937و  4967قسمت هایی از این استاندارد با شماره ملی  -  1
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3 -1    

  1تصدیق

 .شود یم یبررس مربوطه يها الکتریکی با استاندارد منصوبات قیتطبآن  لهیوس هاقداماتی که ب تمام

  .است یده گزارشو  آزموننظارت، : این اقدامات شامل -یادآوري

3 -2    

  2بازرسی 

تا اثبات شود تجهیزات الکتریکی درست انتخاب و به طور  ،حواسالکتریکی با استفاده از تمام  منصوببررسی 

  .اند صحیح نصب شده

3 -3     

 آزمون

 .ها کارایی منصوب الکتریکی اثبات شود انجام اقداماتی که توسط آن

قابل شناسایی  بازرسی با مذکور مقادیر ؛استگیري  هي مناسب اندازها توسط دستگاهمقادیر  تعیین شاملاین اقدامات  -یادآوري

  .نیستند

3 -4     

  3دهی گزارش

 . آزمونو  بازرسیثبت نتایج 

3 -5    

  4ها برگ داده

  .محصولاصلی و مشخصات شرح 

  .نیستاز محصول  یکتابچه راهنماي کاملو  یک یا دو صفحه استبه طور معمول برگ  داده  - یادآوري

                                                 

1  - Verification 

2  - Inspection 

3  - Reporting 

4  - Data sheet 
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  سامانهالزامات مستندسازي    4

  اتیکل   4-1

متصل به  فتوولتائیک سامانهنصب  الزم است به دنبال ی است کهمستندات کردن حداقل فهرست، بندهدف از این 

به سهولت در دسترس مشتري،  سامانهي کلیدي ها کند که داده یتضمین م، اطالعاتاین . شبکه فراهم شود

 است یو اطالعات سامانهي اساسی ها این مستندات شامل داده. گیرد می قرار  و نگهداري بازرس یا مهندس تعمیر

  .ارائه شودنگهداري تعمیر و برداري و  هراهنماي بهر هرود در کتابچ یکه انتظار م

  سامانهي ها داده   4-2

  سامانهاصلی اطالعات    1- 4-2

این اطالعات ، طور معمول به. .که در زیر به آنها اشاره شده است فراهم شوند سامانهاصلی اطالعات باید ، حداقل

  . می شوند ارائه سامانهمستندات  مجموعه روي جلدر ب 1»مشخصهپالك «

  ).جایی که کاربرد دارد( طرح شناساییمرجع ) الف

  )  kVA ACیا  kW DC( سامانهتوان نامی ) ب

  .تعداد، مدل و سازنده - 2اینورترهاو  فتوولتائیکي ها مدول) پ

  .تاریخ نصب) ت

  .اندازي هتاریخ را) ث

  .نام مشتري) ج

  .سامانه محلنشانی ) چ

  سامانهاطالعات طراح    2- 4-2

بیش از یک شرکت در که  درجایی. شودتهیه  ،سامانهمسئول طراحی  اشخاص  همهبراي  دبای زیراطالعات ، حداقل

  .تهیه شودطرح ها در  همراه با نقش آن ،ها شرکتهمه براي  زیر اطالعات بایدمسئولیت دارد،  سامانهطراحی 

  .، شرکتسامانهطراح ) الف

  .رابط، شخص سامانهطراح ) ب

  .تلفن و آدرس پست الکترونیکی هپستی، شمارنشانی ، سامانهطراح ) پ

                                                 
1- Nameplate 
2- Inverter 
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هکننده  نصباطالعات    3- 4-2   سامان

بیش از یک شرکت در که  درجایی. شود هیسامانه، ته کننده نصبهمه افراد مسئول  يبرا دیبا ریحداقل، اطالعات ز 

  .تهیه شود طرحها در  ها همراه با نقش آن شرکت همهاین اطالعات براي  بایدنصب سامانه مسئولیت دارد، 

  .، شرکتسامانه هکنند بنص) الف

  .رابط، شخص سامانه هکنند بنص) ب

  .تلفن و آدرس پست الکترونیکی هپستی، شمارنشانی ، سامانه هکنند بنص) پ

 کشی مسی نقشه   4-3

  اتیکل   1- 4-3

  .درج شود اطالعات زیر باید در این نقشه .تهیه شود خطی تک کشی سیم نقشهیک  دبای، حداقل

معمول طور  بهدر بعضی مواقع، . شودداده نشان  خطی تک کشی سیم نقشهاین اطالعات در رود که  انتظار می، به طور کلی -یادآوري

  .شود ارائهجدول صورت این اطالعات به مجاز است که  ،باشد محدود  نقشه يفضاممکن است ي بزرگتر که ها سامانهبراي 

  مشخصات کلی –آرایه    2- 4-3

  :باشدآرایه زیر براي شامل اطالعات طراحی  دیباکشی  مسی نقشه

  مدول) انواع(نوع ) الف

  ها مدولتعداد کل ) ب

  ها تعداد رشته) پ

  در هر رشته ها مدولتعداد ) ت

  فتوولتائیکاطالعات رشته    3- 4-3

  .:باشد فتوولتائیکرشته زیر براي شامل اطالعات  بایدکشی  مسی نقشه

  .اندازه و نوع –مشخصات کابل رشته ) الف

 نامی اسمی مقدارنوع و  -)در جایی که نصب شده باشد(حفاظتی اضافه جریان رشته  همشخصات وسیل) ب

  .جریان/ولتاژ

  ).مربوط باشداگر ( 1سدکنندهنوع دیود ) پ

  الکتریکی آرایه جزئیات   4- 4-3

  .:باشدآرایه  زیر براي شامل اطالعات الکتریکی بایدکشی  سیم نقشه

                                                 
1- Blocking diode 
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  .اندازه و نوع –مشخصات کابل اصلی آرایه ) الف

  ).جایی که کاربرد دارد(آرایه اتصال جعبه  هاي محل) ب

  ).جریان/ولتاژ( نامیمقدار ، محل و DC کنندهجدانوع ) پ

  ).جریان/ولتاژ( نامیمقدار نوع، محل و  –) جایی که کاربرد دارد(حفاظتی اضافه جریان آرایه وسایل ) ت

  زمین کردن و حفاظت اضافه ولتاژ   5- 4-3

  .:باشدزمین کردن و حفاظت اضافه ولتاژ زیر براي  شامل اطالعات بایدکشی  مسی نقشه

پتانسیل قاب  مههمبند کابل  جزئیاتشامل . اندازه و نقاط اتصال - همبند/ ي زمین ها رساناکل  جزئیات) الف

  .است نصب شده که یجای ،آرایه

  .موجود )LPS(1هحفاظت صاعق سامانهبه  ،اتصاالتهر یک از  جزئیات) ب

مقدار که شامل محل، نوع و ) DCو  ACخط روي هر دو ( 2ولتاژ حفاظت ضربه  هشد نصب وسیلههر  جزئیات) پ

  .است نامی

  AC سامانه   6- 4-3

 .:باشد AC سامانهزیر براي  شامل اطالعات بایدکشی  مسی نقشه

  .ACجدا کننده  نامی مقدارنوع و  ،محل) الف

  .ACوسیله حفاظتی اضافه جریان  نامیمقدار نوع و  ،محل) ب

  ).نصب شده جایی که() RCD(نشتیوسیله جریان  نامیمقدار  محل، نوع و) پ

  ها برگ داده   4-4

 :تهیه شود  برگ ، داده، باید براي اجزاي سامانه زیرحداقل

  11274- 1  ملیمطابق با الزامات استاندارد  –شده در سامانه  مدول براي همه انواع مدول استفاده برگ داده) الف

 .شده در سامانه اینورتر براي همه انواع اینورترهاي استفاده برگ داده) ب

 .شود براي دیگر اجزاي مهم سامانه نیز توصیه می ها برگ دادهتهیه  -یادآوري

  اطالعات طراحی مکانیکی   4-5

 .باید براي سامانه استقرار آرایه تهیه شود برگ دادهیک 

 نگهداريتعمیر و برداري و  اطالعات بهره   4-6

 :باشدهاي زیر  ، باید شامل بخشحداقلنگهداري باید تهیه شود و  و تعمیربرداري و  اطالعات بهره

                                                 
1- Lightning Protection System 
2- Surge 
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  .برداري صحیح سامانه بهره تصدیقبراي هایی  رویه) الف

  .خرابی سامانه انجام شود هنگام باید می آنچهفهرستی از ) ب

  .جداسازي اضطراري/ خاموش کردن هاي  رویه) پ

  ).در صورت وجود(هاي تعمیر و نگهداري و تمیز کردن  توصیه) ت

  ).بام مثل کارهاي مربوط به( فتوولتائیکمالحظات هر گونه کار ساختمانی آتی در ارتباط با آرایه ) ث

  .شامل تاریخ شروع ضمانت و مدت ضمانت – فتوولتائیکها و اینورترهاي  ضمانت براي مدول سازيمستند) ج

  .1آب و هوا بديهرگونه ضمانت قابل اجرا در ارتباط با طرز کار یا مستندسازي ) چ

  اندازي هاي راه و داده  نتایج آزمون   4-7

حاصل از ها باید شامل نتایج  ، این دادهحداقل. اندازي تهیه شود هاي آزمون و راه داده همههایی از  باید نسخه

  .این استاندارد تشریح شده است 5باشد که در بند تصدیق هاي  آزمون

 قیتصد   5

  کلیات   5-1

انجام  IEC 60364-6استاندارد  با رجوع بهسامانه فتوولتائیک متصل به شبکه  هاي تصدیقبیشتر  شود توصیه می

 .کند هر منصوب الکتریکی را فراهم میتصدیق اي  شود که الزامات اولیه و دوره

متصل به شبکه را فراهم  فتوولتائیکاي یک منصوب الکتریکی  و دوره اولیه تصدیقالزامات  ،طور خاص این بند به

براي  بیشتردهد و همچنین، الزامات و مالحظات  ارجاع می IEC 60364-6هر جا اقتضا کند، به استاندارد . کند می

  .کند را تشریح می فتوولتائیکیک سامانه  تصدیق

. شود میمحض تکمیل یک منصوب جدید یا تکمیل ضمایم یا تغییرات در منصوبات موجود انجام  اولیه به تصدیق

 طیآن در شرا يمنصوب و اجزا ایکه آکند  می  تعیینباشد،  یعمل به طور منطقیتا آنجا که  ،يا دوره تصدیق

 .اند مانده یاستفاده باق يبرا یبخش تیرضا

 .شده است ارائه هاي این استاندارد در پیوستتصدیق هاي آزمون  نمونه برگه -یادآوري

 کلیات   5-2

 و تکمیل پس ازعملی است، به طور منطقی ها و اجزا باید در طول زمان نصب، تا آنجا که  هرگونه نصب زیرسامانه

اولیه  تصدیق. تصدیق شود IEC 60364-6، با توجه به استاندارد مورد استفاده قرار گیردپیش از آنکه توسط کاربر 

تایج با معیارهاي مربوطه باشد تا م  باید شامل مقایسه برآورده  IEC 60364استانداردهاي  سجل شود که الزاماتن

  .اند شده

                                                 
1- Weather-tightness 
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 IEC استانداردشود که این افزودن یا تغییر مطابق با تصدیق براي افزودن به یا تغییر در یک منصوب موجود، باید 

  .زند و به ایمنی منصوبات موجود آسیب نمی 60364

ه که در  اولیه و دوره هاي تصدیق   .، انجام شوددارد تخصص تصدیقامر اي باید توسط یک شخص ماهر و باتجرب

  بازرسی   5-3

  کلیات   5-3-1

بازرسی باید . باید پیش از برقدار کردن منصوب انجام شودطور معمول  بهباشد و  آزمونبازرسی باید مقدم بر 

  .انجام شود IEC 60364-6الزامات  مطابق

متصل به شبکه، در فرآیند  فتوولتائیکهاي  سامانه به ویژه براي هاي زیر، اطمینان حاصل کرد که بخشباید 

 :بازرسی گنجانده شوند

  DCبازرسی سامانه    5-3-2

 :موارد زیر باشدتصدیق  باید حداقل شامل DCبازرسی منصوب 

طور خاص،  به IEC 60364-7-712طور کلی، و  به IEC 60364 استاندارد با توجه به الزامات DCسامانه ) الف

  .طراحی، تعیین و نصب شده است

و بیشترین جریان  DCو بیشترین ولتاژ ممکن سامانه  DCبرداري پیوسته در  براي بهره DCهمه اجزاي ) ب

و محدوده دماي محلی و نوع مدول؛  اساسشده بر  تصحیح Voc stc(اند  ارزیابی و تنظیم شده DCخطاي ممکن 

  ).IEC 60364-7-712.433:2002 مطابق با، Isc stcبرابر  25/1جریان در  

 IIکالس (خیر /بلی –یا معادل آن انجام شده است IIکالس بندي  عایقبا استفاده از  DCسمت حفاظت در ) پ

  ).IEC 60364-7-712.413.2:2002 –است ارجح 

اي انتخاب و  گونه به فتوولتائیک DCهاي اصلی  و کابل فتوولتائیکهاي آرایه  ، کابلفتوولتائیکهاي رشته  کابل) ت

-IEC 60364-7(ها را به حداقل برسانند  کوتاه نصب شده باشند که خطر ناشی از خطاهاي زمین و اتصال

شده حاصل  و تقویت حفاظتیهایی با عایق  ، این هدف با استفاده از کابلطور معمول به). 712.522.8.1:2002

  ).شود نامیده می» 1مضاعفبندي  عایق«که اغلب (شود  می

 اند که در برابر تأثیرات مورد انتظار خارجی از قبیل باد، کشی طوري انتخاب و نصب شده هاي سیم سامانه) ث

  ).IEC 60364-7-712.522.8.3:2002(، دما و تابش خورشید مقاومت کنند  زدگی یخ

                                                 
1- Double insulated 
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بزرگتر ) Ir(شود که جریان نامی معکوس مدول  تأیید:  ه جریان رشتههاي فاقد وسیله حفاظتی اضاف براي سامانه) ج

اي هستند که با بیشترین  هاي رشته به اندازه کابلشود که  تأییدباشد؛ همچنین،  ،ممکن از جریان معکوسِ

  ).IEC 60364-7-712.433:2002( هاي موازي، مطابقت داشته باشد جریان خطاي ترکیبی حاصل از رشته

هاي حفاظتی اضافه جریان  شود که وسیله تأیید:  هاي داراي وسیله حفاظتی اضافه جریان رشته براي سامانه) چ

هاي سازنده براي  یا دستورالعمل يا و برق منطقه رویمقررات وزارت ندرستی بر طبق  رشته نصب هستند و به

  .اند تعیین شده IEC 60364-7- 712.433.2:2002 یادآوري مطابق با فتوولتائیکهاي  حفاظت مدول

 -IEC 60364-7(شده باشد نصب اینورتر  DCدر سمت  DC  کننده شود که یک کلید قطع تأیید) ح

712.536.2.2.5:2002.(  

 Voc stcبرابر  دوشود که ولتاژ نامی معکوس آنها حداقل تصدیق اند،  درست نصب شده سدکننده اگر دیودهاي) خ

  ).IEC 60364-7-712.512.1.1:2002(اند  دیودها به آن وصل شدهی باشد که فتوولتائیکرشته 

 ACهاي  شود که حداقل جدایی ساده بین بخشتصدیق ، باشدبه زمین متصل شده  DCهاي  رسانااگر یکی از ) د

-IEC 60364-7( است1خوردگی مانع اند که  که اتصاالت زمین طوري ساخته شده وجود دارد و این DCو 

712.312.2:2002(. 

  .نیازمند آگاهی از بیشترین ولتاژ و جریان سامانه است DCبازرسی سامانه  -1یادآوري 

  ها  آرایه، ولتاژ مدار باز مدول/ بیشترین ولتاژ سامانه تابعی از طراحی رشته)Voc ( و یک ضریب براي لحاظ کردن تغییرات

 .دما و تابش است

  آرایه، جریان اتصال کوتاه / بیشترین جریان خطاي ممکن، تابعی از طراحی رشته)Isc (ها و یک ضریب براي لحاظ  مدول

 .)IEC 60364-7-712.433:2002(کردن تغییرات دما و تابش است 

رابر  35/1نشده، بهتر است مقدار آن ارائه توسط سازنده ) Ir(در جایی که جریان نامی معکوس مدول  - 2یادآوري مقدار نامی ب

  .شود نظر گرفتهدر ها  حفاظت اضافه جریان مدول

استاندارد بهتر است حفاظت نامی اضافه جریان مدول همان مقداري اتخاذ شود که توسط سازنده بر طبق الزامات  -3یادآوري

ه  11274- 1ملی ایران شماره   .شده استارائ

  شوك الکتریکی/ حفاظت در برابر اضافه ولتاژ    5-3-3

 :را تصدیق کند زیرموارد  ،باید حداقل فتوولتائیکبازرسی سامانه 

و  ACفاقد حداقل جدایی ساده بین بخش  فتوولتائیکنصب شده و اینورتر  RCDیک : Bنوع  RCD2 تصدیق )الف

DC  طبق  –استIEC 60755 )IEC 60364-7-712.413.1.1.1.2:2002  712.1و شکل.(  

کشی تا حد  هاي سیم حلقه  شود که سطح همهتائید کردن ولتاژهاي القاء شده توسط صاعقه،  کمینهبراي ) ب

  ).IEC 60364-7-712.444.4:2002(اند  امکان کوچک نگه داشته شده

                                                 
1-  corrosion 
2- Residual Current Device 
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قاب آرایه   هاي محافظ زمین رساناشود که تصدیق ، باشدکرده  ملزم يا و برق منطقه رویمقررات وزارت ن اگر) پ

 همبندهاي  رسانایا /و  هاي محافظ زمین رساناکه  در جایی. اند درستی نصب و به زمین متصل شده یا قاب مدول به/و

-IEC 60364( اند     دسته شده ، موازي و یکDCهاي  ها با کابل رساناشود که این تصدیق اند،  پتانسیل نصب شده هم

7-712.54:2002(.  

  ACسامانه    5-3-4

 :باید حداقل، موارد زیر را تصدیق کند فتوولتائیکبازرسی سامانه 

  .فراهم شده باشد ACجداسازي اینورتر در سمت   یک وسیله) الف

و تغذیه  ،»بار«به سمت  فتوولتائیکاند که منصوب  نحوي متصل شده همه وسایل جداسازي و کلیدزنی به) ب

  .)IEC 60364-7-712.536.2.2.1:2002(کشی شده است  سیم ،»منبع«عمومی به سمت 

  .اند ریزي شده برنامه يا و برق منطقه رویمقررات وزارت نپارامترهاي عملیاتی اینورتر طبق ) پ

 زنی و شناسایی برچسب   5-3-5

  :باید حداقل، موارد زیر را تصدیق کند فتوولتائیکبازرسی سامانه 

  .اند زده شدهمناسبی برچسب  صورت ها به همه مدارها، وسایل حفاظتی، کلیدها و پایانه) الف

داراي یک برچسب هشدار هستند ) فتوولتائیک  آرایهو  فتوولتائیکمولد  هاي جعبه( DCهاي  اتصال همه جعبه) ب

شوند و ممکن است هنوز بعد از  تغذیه می فتوولتائیک  آرایهها از یک  هاي فعال داخل جعبه دهد بخش که نشان می

ر باشند و تغذیه فتوولتائیکجدا شدن از اینورتر    .عمومی، برقدا

  .است زده شدهواضح برچسب  صورت اصلی به ACکلید جداکننده ) پ

  .اند نصب شدهآنها هاي هشدار منبع تغذیه دوتایی در محل اتصال  برچسب) ت

  .نمایش داده شده است ،نصب خطی در محل کشی تک سیمنقشه یک ) ث

  .نمایش داده شده است ،نصب آن در محلنصاب مشخصات تنظیمات حفاظتی اینورتر و ) ج

  .نمایش داده شده است ،نصب کردن اضطراري در محل خاموش هاي رویه) چ

  .مناسب چسبانده شده و با دوام هستند صورت ها به همه عالئم و برچسب) ح

  آزمون   5-4

  تاکلی   5-4-1

 .انجام پذیرد IEC 60364-6منصوبات الکتریکی باید بر طبق الزامات  آزمون

اگر . انتخاب شوند IEC 61557هاي مرتبط با  باید مطابق بخش ي پایشها گیري و تجهیزات و روش اندازهابزارهاي 

  هاي آزمون روش. ارزِ باشند از درجه هم ها آن و ایمنیکارایی شود، باید  میگیري دیگري استفاده  اندازه اتاز تجهیز

هاي دیگري وجود دارد که در اینجا عنوان  روش ؛شوند میارائه هاي مرجع  عنوان روش به ،در این بندشده  داده شرح

  .اعتبار کمتري ندارندکه  اند، در حالی نشده
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هاي قبلی،  باید همه آزمونکه آن خطا برطرف شد،  هنگامی: یک خطا باشدکننده  مشخصآزمونی  که صورتی در

  .دنتکرار شو ،گذارد تأثیر می آنهاروي نتایج  خطااین ردي که ادرمو

  :به ترتیب زیر صورت پذیرند بهتر استباید انجام شود و  ،رتبطدر موارد م، هاي زیر آزمون

  .IEC 60364-6الزامات  با مطابق AC )هاي(مدار  روي همهرب ها  آزمون) الف

را شکل  فتوولتائیک  آرایهکه  DC )هاي(روي مدار هاي زیر  ، باید آزمونAC )هاي(هاي مدار آزمون پس از تکمیل

  .شودانجام دهند،  می

 2-4- 5بند (است  که نصب شده جایی ،پتانسیل همهمبند  هاي رسانا یا/زمین حفاظتی وهاي  رسانا پیوستگی) ب

  ).را ببینید

  ).را ببینید 3- 4-5بند ( 1قطبیت  آزمون) پ

ر باز رشته   آزمون) ت   ).را ببینید 4-4- 5بند (ولتاژ مدا

  ).ببینیدرا  5-4-5بند (جریان اتصال کوتاه رشته   آزمون) ث

  ).را ببینید 6-4- 5بند ( 2کرديعملهاي  آزمون) ج

  ).را ببینید 7- 4-5بند ( DCمقاومت عایقی مدارهاي ) چ

هاي  و هر یک از آزمون  طابق با الزامات باشد، باید آن آزموننقصی در تکننده  مشخص  که هر آزمون در صورتی

  .تکرار شوند ،دنخطا قرار گرفته باشتحت تأثیر این قبلی که ممکن است 

  پتانسیل همهمبند هاي  رسانایا /وهاي زمین حفاظتی  پیوستگی رسانا   5-4-2

اتصال   قاب آرایه، باید آزمون همبند ماننداند،  نصب شده DCدر سمت  ،یا حفاظتی همبندهاي  رساناکه  در جایی

  .ید شودأیزمین تاصلی باید اتصال با پایانه  ،همچنین. انجام شودها  رسانااین  همهالکتریکی روي 

  یتقطب  آزمون   5-4-3

ز . یید شودأمناسب ت  هاي آزمون با استفاده از دستگاهباید  DCهاي  کابل همه یتقطب  تأیید یتقطباینکه پس ا

وسایل  مانندسامانه وسایل به  درستی بهو  اند شده شناسایی درستی بهبراي اطمینان از اینکه باید ها  شد، کابل

  .بررسی شوند ،اند متصل شده اینورترهاکلیدزنی یا 

هاي  قبل از آزمون یتقطبمتصل، بسیار مهم است که بررسی  اتایمنی و جلوگیري از آسیب زدن به تجهیزمنظور به  -یادآوري

 بررسیي که از قبل متصل است ا اگر سامانه. صورت پذیرد ،وسایل حفاظتی اضافه جریان رشته نصبها یا  دیگر و قبل از بستن کلید

براي هر گونه صدمه ناشی از این  3ها و دیودهاي کنارگذر مهم است که مدول ،معکوس یک رشته تشخیص داده شود یتقطبشود و 

 .خطا بررسی شوند

                                                 
1- Polarity  
2- Functional tests 
3- Bypass 
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  گیري ولتاژ مدار باز اندازه – فتوولتائیکرشته    5-4-4

قبل از شود  توصیه می. گیري شود هاي مناسب اندازه باید با استفاده از دستگاه فتوولتائیکولتاژ مدار باز هر رشته 

 .انجام شودگیري  این اندازه ،)درصورت وجود( بستن هر کلید یا نصب وسایل حفاظتی اضافه جریان رشته

بررسی صحت براي مقایسه با مقادیر مورد انتظار . دنشده باید با مقادیر مورد انتظار مقایسه شو گیري مقادیر اندازه

آرایه خارج از اهداف این استاندارد /مدول عملکرد صدیقت. یستن عملکرد مدول یا آرایهبراي  معیاريو  ،استنصب 

  .است

ها  باید ولتاژهاي بین رشتهکه شرایط تابش پایدار وجود دارد،  یکسان و جایی  رشته چندین هایی با براي سامانه

 براي شرایط تابش. باشند )پایدار براي شرایط تابش %5حدود  معموالً(این مقادیر باید یکسان . دنمقایسه شو

  :تواند اتخاذ شود میزیر هاي  ، روشناپایدار

  ه تأخیر بیفتد آزمونمجاز است که   .ب

 ز توانند  ها می آزمون  باشد، گیري روي رشته مرجع یک وسیله اندازه که گیري اندازهچند وسیله با استفاده ا

 .انجام شوند

  استفاده شودتابش  گیري اندازهوسیله از یک  ،شده مقایر خواندهبراي تنظیم مجاز است که. 

ناشی ي هااشتباه، یا خطا یتقطبدهنده اتصال یک یا چند مدول با  نشانممکن است ولتاژهاي کمتر از مقدار مورد انتظار،  -یادآوري

  نتیجه قرائت ولتاژهاي باال معموالً. باشداتصال  هاي یا انباشتگی آب در مجاري یا جعبه/و هاي بعدي آسیبضعیف،  بندي عایقاز 

  .کشی است اشتباهات سیم

  گیري جریان اندازه – فتوولتائیکرشته    5-4-5

  کلیات   5-4-5-1

است که این  تأیید ،فتوولتائیک  گیري جریان رشته اندازه  هاي ولتاژ مدار باز، هدف از آزمون گیري همانند اندازه

آرایه /عملکرد مدول معیاري برايها نباید  این آزمون. نداردوجود  فتوولتائیککشی آرایه  خطاهاي عمده در سیم

  .قرار گیرد

هرجا ممکن باشد، . خواهد کردارائه اطالعاتی از عملکرد رشته  ،روشاست و هر دو پذیر  امکان  دو روش آزمون

  .ندک جلوگیري می اینورترها از هرگونه تأثیر  آزموناین  ؛ چراکهاتصال کوتاه ارجحیت دارد  آزمون

  اتصال کوتاه  آزمون – فتوولتائیکرشته    5-4-5-2

قطع  /ایجاد . مناسب سنجیده شودآزمون هاي  با استفاده از دستگاهباید  فتوولتائیک  جریان اتصال کوتاه هر رشته

تشریح آنچه در زیر از قبیل  آزمون مناسب،  رویهپر خطر است و باید از یک  بالقوه ،هاي اتصال کوتاه رشته جریان

 .شود پیروي شده است،
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یکسان کامالً هاي متعدد  هایی با رشته براي سامانه. شوندشده باید با مقادیر مورد انتظار مقایسه  گیري مقادیر اندازه

این مقادیر باید . ها مقایسه شوند رشتهتک  تکها در  جریان  که شرایط تابش پایدار وجود دارد، باید اندازه و جایی

  ).براي شرایط تابش پایدار% 5حدود  معموالً(یکسان باشند 

  :د اتخاذ شودتوان هاي زیر می براي شرایط تابش ناپایدار، روش

 ه تأخ آزموناست که  مجاز   .فتدیب ریب

 باشد، مرجع رشته يرو يریگ اندازه لهیوس کی که يریگ اندازه لهیوس چند از استفاده با توانند یم ها آزمون 

 .شوند انجام

 گیري تابش استفاده شود وسیله اندازهاز یک شده،   مجاز است که براي تنظیم مقایر خوانده. 

 اتصال کوتاه  آزمون  رویه   5-4-5-2-1

وسایل کلیدزنی و   اند و اینکه همه از یکدیگر جدا شده فتوولتائیکهاي  رشته  همهاطمینان حاصل شود که 

  .قطع، باز هستند تجهیزات 

 انجامزیر  هاي  روشیکی از  اتواند ب این عمل می. اعمال شود  تحت آزمون  به رشته باید یک اتصال کوتاه موقت

  :شود

وجود دارد، متصل از قبل در مدار رشته  کهبار وسیله کلیدزنی قطع طور موقت به  یک کابل اتصال کوتاه  به) الف

   .شود

 ،طور موقت هتوان آن را ب بار است که می قطعیک وسیله مجاز  - »1جعبه آزمون کلید اتصال کوتاه«استفاده از ) ب

  .اعمال کرد مداربه  قابل قطع و وصل، اتصال کوتاهیک براي ایجاد 

جریان  مقادیر بالقوه بزرگتر ازباید اتصال کوتاه رساناي و  کلیدزنیتجهیزات مقادیر اسمی در هر یک از دو حالت، 

  .باشنداتصال کوتاه و ولتاژ مدار باز 

  .گیري شودهبا استفاده از آمپرمتر انبري یا آمپرمتر درون خط انداز دتوان سپس جریان اتصال کوتاه می

 همچنین و اتصال کوتاه هاي تواند براي آزمون ست که میا  اي از دستگاه آزمون قطعه ،»کلید اتصال کوتاه  جعبه« یک -یادآوري

  ).را ببینید 7- 4- 5بند (هاي عایقی آرایه استفاده شود  آزمون

  برداري  بهره  آزمون – فتوولتائیک  رشته   5-4-5-3

باید ، )اینورترهاتوسط  2نقطه توان حداکثر ییابرد(برداري عادي است  بهرهوقتی که سامانه روشن است و در حالت 

گیرد،  رشته قرار میهمان با استفاده از آمپرمتر انبري مناسب که در دور کابل  فتوولتائیک  جریان هر رشته

 .شود گیري اندازه

                                                 
1- Short circuit switch test box 
2- Maximum power point tracking 
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یکسان کامالً هاي متعدد  هایی با رشته براي سامانه. شوندگیري شده باید با مقادیر مورد انتظار مقایسه  مقادیر اندازه

این مقادیر باید . مقایسه شوند ها تک رشته تکها در  جریان  باید اندازه ،که شرایط تابش پایدار وجود دارد و جایی

  ). براي شرایط تابش پایدار% 5حدود  معموالً(یکسان باشند 

  :ند اتخاذ شودتوا میزیر هاي  ، روشتابش ناپایداربراي شرایط 

 ه تأخیر بیفتد  .مجاز است که آزمون ب

 گیري روي رشته مرجع باشد،  گیري که یک وسیله اندازه توانند با استفاده از چند وسیله اندازه ها می آزمون

  .انجام شوند

 گیري تابش استفاده شود وسیله اندازهاز یک  شده،  مجاز است که براي تنظیم مقایر خوانده. 

  عملیاتیي ها آزمون   5-4-6

 :زیر انجام شودعملیاتی ي ها آزمونباید 

 نصب و مناسب و اطمینان از عملکرد صحیح  که براي هاي کنترلی دیگر و دستگاهو وصل  1وسایل قطع باید) الف

  .قرار گیرند  آزمون مورد اند، شده

 .صحیح آن اطمینان حاصل شودکارکرد د تا از نشو آزمونباید  فتوولتائیک سامانهموجود در  اینورترهاي همه) ب

  .باید همان رویه تعریف شده توسط سازنده اینورتر باشد  آزمون رویه

برداري  بهرهدر حال  سامانهکه  ی، هنگامAC اصلی 2 باید جدا کننده: انجام شودباید قطع شبکه   آزمونیک ) پ

صفحه  يمثال رو يبرا( کند یتولید را متوقف م فوراً فتوولتائیک سامانهباید مشاهده شود که  –باشد باز شود  یم

به  سامانهباید دوباره بسته شود و مشاهده شود که  AC  ه، جداکننددر ادامه. )يریگ دستگاه اندازه شینما

   .گردد یعادي باز م برداري بهره

تا  ،اصلی AC  هاز باز کردن جداکنند در چنین مواردي، قبل. شرایط تابش پایدار اصالح شوددر تواند  یقطع شبکه م  آزمون -یادآوري

ولید شده  ،بارهاي داخل ساختمانآنجا که در عمل ممکن است ،  توانند انتخاب  یم ،فتوولتائیکتوسط سامانه براي تطبیق با توان ت

 .شوند

  فتوولتائیک  همقاومت عایقی آرای  آزمون   5-4-7

 اتیکل   5-4-7-1

قبل توانند  نمی مرسوم ACمدار یک در طول روشنی روز برقدار هستند و بر خالف  فتوولتائیک  هآرای DCمدارهاي 

 .جدا شوند  آزموناز انجام این 

هر به انجام مهم است که قبل از شروع بسیار  بنابراین ،داردالکتریکی شوك خطر   به صورت بالقوه آزمونانجام این 

ز اقدامات ایمنی  یمتوصیه . کاري، دستورالعمل آن به طور کامل فهمیده شود   :زیر پیروي شوداولیه شود که ا

                                                 
1- Switchgear  
2- Isolator 
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 ه ناحی   .در حال کار را محدود کنید  هدسترسی ب

 اقدامات الزم براي ممانعت از و  را لمس نکنیددهید هیچ سطح فلزي  یعایقی را انجام م  آزمونکه  یهنگام

 .د برخورد هر بخش از بدن اشخاص با سطح فلزي راانجام دهی

 را لمس نکنیدصفحه  /مدولي ها یا پایانه 1صفحه /مدولدهید پشت  یعایقی را انجام م  آزمونکه  یهنگام 

 .را انجام دهیدخود ها این قسمتبا هر بخش از بدن  از برخورد براي ممانعتو اقدامات الزم 

 د یبادستگاه . وجود دارد  آزمون منطقهدر برقدار شود، ولتاژ  مقاومت عایقی وسیله آزمونکه  نهر زما

 .دنخودکار داشته باش  یهت تخلیقابل

 ده شودیپوش  آزموندر هنگام  ،مناسب یشخصمحافظ زات یتجه /شود لباس یه میتوص. 

ا ینصب  نقص در ناشی از یقیعا هاي خطاکه احتمال وجود  ییا جایبزرگتر  هاي سامانهمثال  ي، برامنصوباتاز  یبعض يبرا -یادآوري

. ه مناسب باشدیآرا يمرطوب برا یقیعا آزمونخشک مشکوك هستند، ممکن است   آزمونج ینتاکه  جایی ایوجود دارد ساخت 

آزمون  يبرا  آزموندر بخش روش  ASTM Std E 2047 در استاندارد توان یرا م ها هیآرا يمرطوب برا یقیعا آزموندستورالعمل 

  .دا کردیپ فتوولتائیک هاي هیق مرطوب آرایعا یکپارچگی

   آزمونروش  – فتوولتائیک  یهآرا یقیمقاومت عا  آزمون   5-4-7-2

 ،از باشدیاگر ن نیهمچن. هاي فتوولتائیک تکرار شود توصیه می شود این آزمون به عنوان کمینه بر روي تمام آرایه

 :استر یپذ نامکا  آزموندو روش . شوند آزمونز ین ها رشتهتک تک 

  .آرایه و زمینمثبت  بین  آزمونآرایه و زمین و به دنبال آن منفی بین   آزمون - 1  آزمونروش 

  .اتصال کوتاه شده  آرایهمنفی  - مثبت  بین زمین و  آزمون - 2  آزمونروش 

ا قاب ین مناسب یزمهر  از طریق ،نیاست، ممکن است اتصال به زمهمبند شده ن یقاب به زم /که سازه در جایی

 نیز وک تماس خوب یاستفاده شده است، از وجود براي اتصال به زمین  از قاب آرایه که ییجا(شود برقرار ه یآرا

  ).کنیدنان حاصل یاطم يقاب فلز سراسردر  پیوستگی

وجود  II کالس اتمنصوبکه  ییمثال جا يبرا(نشده است همبند ن یه به زمیقاب آرا ها که در آن هایی سامانه يبرا

عالوه ن و یه و زمیآرا هاي ن کابلیب) الف: را انجام دهد آزموندو  ممکن است  يانداز هرانصب و ک مهندس ی) دارد

  .ه و قابیآرا هاي ن کابلیب) ب ،بر آن

ن یبباید آزمون ) 2بامی يهافتوولتائیک مثال يبرا(ندارند دسترس  هاي رساناي قابل بخشکه  هایی هیآرا يبرا 

 . ردین ساختمان صورت پذیه و زمیآرا هاي کابل

، شود توصیه می یکیالکتر هاي از قوس یخطرات ناش نحداقل کرد يشود، برا یاتخاذ م 2  آزمونکه روش  ییجا -1یادآوري 

د اتصال کوتاه مناسب یک جعبه کلین کار با استفاده از یامعموال . دنامن اتصال کوتاه شو يا هویش هب  آرایه یمثبت و منف هاي کابل

من مدار اتصال کوتاه را قطع و یتواند به طور ا یباشد که م یممجاز  DCبار   هکنند عد قطیشامل کل يا هلین وسیچن. شود یحاصل م

  .متصل شدندکلید  جعبهمن به یطور ا هه بیآرا هاي که کابل ینبعد از ا –وصل کند 

                                                 
1- Laminate 
2- PV roof tiles 
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فراتر ا کابل ی مدول یاز مقدار نام یا قلهاوج ولتاژ  ،نان حاصل شودیشود که اطم یطراح يطورباید   آزمونرویه   -2یادآوري 

  .رود نمی

  آزمونرویه  – فتوولتائیک  یهآرا یقیمقاومت عا   5-4-7-3

به طور (د یجدا کناینورتر را از  فتوولتائیک  یهآرا. دیرمجاز را محدود کنیپرسنل غ یدسترس:  آزمون قبل از شروع

تواند بر  یکه مرا  1کننده یا جمعاتصال  هاي تجهیزات در جعبهاي از  ههر قطع). هیآرا  هکنند عد قطیدر کلمعمول 

تاژمحافظ براي مثال (گیري عایق  هانداز  .دیقطع کن ،تاثیر بگذارد) اضافه ول

ه یآرا هاي شود کابل یه میشود، توص یاستفاده م 2روش به  ونآزم يد اتصال کوتاه برایکل  هجعباز یک که  ییجا

  .اتصال کوتاه متصل شوند  دستگاه من بهیطور ا هب ،فعال شودد اتصال کوتاه ینکه کلیقبل از ا

ه متصل یآرا) يها(ن و کابل ین زمیب ،انتخاب شده  آزمونمتناسب با روش  دیبا، یقیمقاومت عا  آزمون  دستگاه

  .من شودیا  آزمونقبل از انجام  2رابط برقِ آزمونشود  یه میتوص. شود

و  1بر طبق جدول   آزمونکه ولتاژ  مطمئن شویدد تا یرا دنبال کن یقیمقاومت عا  آزمون  دستگاههاي  دستورالعمل

وقتی قابل  1نشان داده شده در جدول   با ولتاژ آزمون گیري شده مقاومت عایقی اندازه. است MΩبر حسب قرائت 

  .نباشد 1کمتر از مقدار مناسب داده شده در جدول  یقیهر مدار، مقاومت عا که در قبول است

تخلیه  ،رسانا هاي ک از بخشیهر  اب تماسا ی  آزمون هاي کابل جدا کردنقبل از  سامانهکه  مطمئن شوید

  .استشده  3الکتریکی

  یقیمقاومت عاکمینه ر یمقاد  –1جدول 

  

   یقیمقاومت عاکمینه 
MΩ 

 

  

   آزمونولتاژ 
V 

 

  

 سامانهولتاژ 

(Voc stc × 1.25) 

V 

  

  

   آزمونروش 

 

  1  آزمونروش  > 120 250 5/0

 يجداگانه رو  هايآزمون

 آرایه یمنفآرایه و  مثبت
1 500 500  - 120 

1 1000 500 > 

  2  روش آزمون > 120 250 5/0

مثبت و منفی آرایه به هم 

 اند اتصال کوتاه شده
1 500 500  - 120 

1 1000 500 > 

  

                                                 
1- Combiner  
2- Test lead 
3- De energised 
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  تصدیق هاي گزارش   5-5

  اتیکل   5-5-1

ز اتمام فرآیبا  :ر باشدید شامل اطالعات زین گزارش بایا. ه شودیک گزارش تهیتصدیق ند ید پس ا

 غیرهاسم، آدرس و ( دهد شرح میرا  سامانه ی کهاطالعات  خالصه.(  

 اند قرار گرفته  آزمونو  یبازرس مورد که ییاز مدارها یستیل. 

 یاز بازرس یادداشتی. 

 شده ایشهر مدار آزم يبرا  آزمونج ینتا ی ازادداشتی. 

 يبعدتصدیق ه شده تا یتوص یفاصله زمان. 

 اند(عهده گرفته است  هرا بتصدیق که ) یاشخاص( یشخص يامضا.( 

 .ستا شده ارائه ن استانداردیا هاي وستیدر پتصدیق  هاي گزارشنمونه 

  هیاولتصدیق    5-5-2

د شامل یه بایاولتصدیق گزارش . ن استاندارد انجام شودیا 5طبق الزامات بند د بر یجد تصدیق یک منصوبد یبا

محدوده و ) هستند(است  سامانهتصدیق و   ت، ساخیکه مسئول طراح) یاشخاص( یشخص بارهدر تکمیلی اطالعات

 .باشد )ها ( آن  به مربوط هاي تیمسئول

د با یبا این فاصله زمانی .ارائه کند يشنهادیپ ،يا هدور هاي ین بازرسیب یزمان  هفاصل يد برایه بایاولتصدیق گزارش 

رات یو تاث ينگهدارتعمیر و ت یفی، تناوب و کبرداري استفاده و بهره حوهن زات،یو تجهمنصوبات توجه به نوع 

 .ن شودییتع ،ردیکه ممکن است در معرض آنها قرار گ یخارج

  .شود ین مییتع ، در صورت وجود،ین ملیقوان با توجه بهها  تصدیقن یب یزمان  هفاصل -یادآوري

 

 يا هدورتصدیق    5-5-3

ه الزامات بند یموجود بامنصوبات  يا هدورتصدیق  شنهادات یج و پید نتایبا. ردین استاندارد صورت پذیا 5د با توجه ب

 .در نظر گرفته شود ،که مقتضی است ییدر جا ،یقبل يا هدورهاي  تصدیق

ا بهبود ی اتریتعم يشنهادات برایخطاها و پ هاز هم یستیه شود و شامل لیته يا هدورتصدیق ک گزارش ید یبا

  ).جاري يمنظور برآورده کردن استانداردها هب سامانهل ارتقاء یاز قب(باشد 
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  الفوست یپ

  )یاطالعات(

  

  تصدیق یگواهنمونه 

  

  فتوولتائیکسامانه تصدیق   گواهی
  اولیهتصدیق 

  اي دورهتصدیق 

  

    منصوبشرح       مشتري

    منصوبآدرس 
  kW DC  - توان نامی    

    محل  

    مدارهاي آزمایش شده       تاریخ آزمون

          

    نام و آدرس پیمانکاران

بر اساس          بازرسیگزارش شماره   

IEC 60364-6  
  

  بر اساس           گزارش آزمونشماره   

IEC 60364-6  
  

    فتوولتاییکآرایه بازرسی گزارش شماره   

    فتوولتاییکآرایه   گزارش آزمونشماره   

  

   آزمونو  ی، ساخت، بازرسیطراح

که  یکیالکترمنصوبات ش کردن یو آزما ی، ساخت، بازرسیت طراحیکه مسئول) میهست(  مهست) یاشخاص( یما شخص/من

مهارت و دقت خود را هنگام انجام   همه گرفته وعهده  هب) هاي(با استناد به امضا است را آن در باال شرح داده شده هاي یژگیو

ما /شود که کار ذکر شده، که من یم یله گواهین وسیبد ).ایم(ام  به خدمت گرفته  آزمونو  ی، ساخت، بازرسیدادن طراح

.... ، مطابق با )مان(ددانش و اطالعات خو همهبا استفاده از ) میبود( ممسئول آن بود .... .... .... .... ....   .است.

  .نباشد .......................شود بازرسی بعدي دیرتر از  توصیه می

  )ها( امضا  

  )ها(نام و نام خانوادگی 

  تاریخ

  

 شده داده شرح کاربه ) ها(امضاء مسئولیت(

  )شود محدود می باال در

  :نظرات
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  بوست یپ

  )یاطالعات(

  

  یگزارش بازرسنمونه 

  

 فتوولتائیکگزارش بازرسی سامانه 
    تصدیق اولیه 

  اي تصدیق دوره

 

  :شماره  :منصوبآدرس 

  :تاریخ

  :بازرس  :شدهبازرسی مدارهاي 

  

  تاکلی

 IECبرآورده کردن الزامات  يبرا یک گزارش بازرسیشده و رسی رب IEC 60364-6با توجه به الزامات  سامانه  تمام

  .وست شده استیبه آن پ 60364-6

 فتوولتائیک  یهآرا یطراح و نصب

، یطراح IEC 60364-7-712 طبقخاص  به طورو  IEC 60364 استانداردالزامات  طبق یکل به طور DC سامانه

  .است شدهن و نصب ییتع

  .اند در نظر گرفته شده DC  هوستیپکار  يبرا DC ياجزا

و نوع  یمحل محدوده دمايمقدار  براساس Voc stc اند در نظر گرفته شدهان و ولتاژ حداکثر یجر يبرا DC ياجزا

 )-IEC 60364-7 -  طبق .است Isc stcبرابر ٢۵/١ان یمقدار جر و  شدهح یتصح مدول

712.433:2002(  

  ریخ/  یبل –.است انجام شده DCدر سمت آن معادل   قیا عای II کالس قیعاحفاظت با استفاده از 

  )IEC 60364-7-712.413.2:2002 - ت دارد یارجح II کالس(

انتخاب و  اي به گونه فتوولتائیک یاصل DC هاي و کابل فتوولتائیک  یهآرا هاي ، کابلفتوولتائیک  هرشت هاي کابل

-IEC 60364-7( را حداقل کنند ها ن و اتصال کوتاهیزم ياز خطاها یاند تا خطرات ناش هشدنصب 

712.522.8.1:2002.(  
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در برابر تاثیرات مورد انتظار خارجی از قبیل باد،  اند تا اي انتخاب و نصب شده به گونه کشی مي سیها سامانه

  ).IEC 60364-7-712.522.8.3:2002(مقاوم باشند ، دما و تابش خورشید زدگی  یخ

بیشترین جریان خطاي براي پذیرش   هي رشتها کابلابعاد : حفاظتی اضافه جریان رشته  هي فاقد وسیلها سامانه

  )IEC 60364-7-712.433:2002( اند گرفته شدهدر نظر ي موازي ها شده از رشته جمع

ر طبق ها وسیله: حفاظتی اضافه جریان رشته  هي داراي وسیلها سامانه ي حفاظتی اضافه جریان رشته ب

 IEC  یادآوريبر طبق  فتوولتائیک مدول سازندهي ها یا دستورالعمل اي وزارت نیرو و برق منطقهي ها نظامنامه

  .اند هشد تعیین طور صحیح، به، 712.433.2:2002 -60364-7

  ).IEC 60364-7- 712.536.2.2.5:2002(است  هشدنصب  اینورتر DCدر سمت  DC  هکنند عقطکلید 

  هرشت Voc stc برابر 2شود که ولتاژ نامی معکوس آنها حداقل  تأییددیودهاي سدکننده، بودن در صورت نصب 

  ).IEC 60364-7-712.512.1.1:2002( ،اند هشد نصبکه در آن  است یفتوولتائیک

ه زمین،  DCي ها رسانایکی از  متصل بودندر صورت   ACي ها ساده بین بخش جداییشود که حداقل یک  تأییدب

-IEC 60364-7( استاز خوردگی  اند که مانع اي ساخته شده به گونه وجود دارد و آن اتصاالت زمین DCو 

712.312.2:2002.(  

  شوك الکتریکی/در برابر اضافه ولتاژ حفاظت -فتوولتائیک سامانه

ساده بین بخش  جداییحداقل یک و عدم وجود  )تشخیص جریان نشتی  هوسیل( RCDیک در صورت نصب بودن 

AC  و بخشDC فتوولتائیک  اینورتر:  

و  IEC 60364 712.413.1.1.1.2:2002-7-( 60755آي اي سی تی آر -استاندارد ایران بر طبق Bنوع  RCD ایآ

 IEC( است شدهکشی تا آنجا که ممکن است کوچک نگاه داشته  مسی ناشی از يها حلقه  هسطح هم ؟ستا )712.1شکل

60364-7-712.444.4:2002(.  

  )يا و برق منطقه رویوزارت ني ها دستورالعمل بربرا(نصب شده است  قاب آرایه براي پتانسیل همبند هم

بندي  دستهو با آنها قرار گرفته  DCي ها با کابلموازي  ند،شده اجایی که نصب در پتانسیل  مه همبندي ها رسانا

  .شده اند

  ACمالحظات خاص مدار  -فتوولتائیک سامانه

  .فراهم شده است ACدر سمت  اینورترجداسازي  تجهیزات

ب فتوولتائیک در سمت بار و تغذیه عمومی در ونصم اند که همتصل شد اي به گونهجداسازي و کلیدزنی تجهیزات 

  ).IEC 60364-7-712.536.2.2.1:2002( کشی شده است سمت منبع سیم

رنام اي وزارت نیرو و برق منطقهتنظیمات جهت حفاظت اینورتر بر طبق مقررات    .است شده انجام ریزي هب

  و شناسایی زنی برچسب -فتوولتائیک سامانه

  .اند شدهطور مناسب برچسب زده  هب ها مدارها، وسایل حفاظتی، کلیدها و پایانه  همه
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برچسب هشدار  شامل یک) فتوولتائیک هو آرای فتوولتائیکژنراتور اتصال هاي  جعبه( DCي اتصال ها جعبه  ههم

شوند و ممکن است  یتغذیه م فتوولتائیک  هاز یک آرای ها فعال داخل جعبه قطعاتد نده ینشان م هستند و

  .باشند برقدارعمومی   هو تغذی فتوولتائیکهمچنان بعد از جداسازي از اینورتر 

  .زده شده است به طور مشخص برچسب ACاصلی   هجدا کنند

  .اند نصب شدهاتصال داخلی   هدر نقط ،)از دو منبع( دوتاییتغذیه   هي هشدار دهندها برچسب

  .شده استنمایش داده  در محلخطی  ککشی ت مسی نقشه

  .شده استنمایش داده  در محلنصب کننده  مشخصاتو  اینورترتنظیمات حفاظتی 

  .شده استنمایش داده  در محلي خاموش کردن اضطراري ها شرو

  .هستندبه طور مناسبی چسبانده شده و با دوام  ها و برچسب ها عالمت  ههم

  )مکانیکی(اندازي کلی  هنصب و را -فتوولتائیک سامانه

  .فراهم شده استدر پشت آرایه  سوزي آتش خطر/براي جلوگیري از گرم شدن بیش از حد ،گردش هوا

  .هستند قاب آرایه ضد خوردگیمواد و 

 مقاوم در برابر تغییرات آب و هوایی  دگان بامنکن تثبیت. شده و پایدار است تثبیتقاب آرایه به طور صحیح 

  .هستند

  .باشد کابل ورودي در برابر تغییرات آب و هوایی مقاوم .
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  وست پیپ

  )یاطالعات(

  

  فتوولتائیک  هآرای  آزمونگزارش نمونه 

  

  فتوولتائیک  آرایه  گزارش آزمون
  تصدیق 

  اي تصدیق دوره

  

  :شماره  :منصوبآدرس 

  :تاریخ

  :بازرس  : شرح کار تحت آزمون

  : آزمونتجهیزات ا 

  

  n     4  3  2 1 رشته  

  آرایه
              مدول

              تعداد

آرایه  مشخصات

 عینهمانگونه که ت(

 )شده

Voc (stc)              

Isc (stc)              

وسیله حفاظتی اضافه 

  جریان رشته

              نوع

              )A( ینام انیجر

             DC(V) یولتاژ نام

             (kA)ظرفیت 

              نوع  کشی سیم

              )mm2( فاز

              )mm2( زمین

              Voc (V) رشته  آزمون

Isc (A)              

              تابش

              یتبررسی قطب
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              )V(  ولتاژ آزمون  مقاومت عایقی آرایه

              (MΩ) زمین- مثبت

              (MΩ) زمین- منفی

وجود اتصال زمین که  جایی(زمین پیوستگی 

  )دارد

            

              وسایل قطع و وصل صحت عملکرد

              اینورتر 1مدل/ ازندهس

              شماره سریال اینورتر

              اینورترصحت عملیات 

               شبکهقطع   آزمون

  

  نظرات

 
   

                                                 
1- Make/Model 
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  وست تیپ

  )یاطالعات(

  

  ن مادون قرمزیبا استفاد از دورب فتوولتائیک  یهآرا یبازرسرویه 

  

  تاکلی  1-ت

 ١دوربین مادون قرمزبا هدف از بازرسی 
(IR) در  فتوولتائیک يها مدول تشخیص تغییرات دماي غیر معمول در

ل یه از قبیا آرای/و ها مدولمشکالت در   هدهند نممکن است نشا ییرات دمایین تغیچن. استحال کار در محوطه 

که  يگریط دیف و شرایاتصاالت، اتصاالت ضع يکار یملح ی، خرابکنارگذر ودید یاس معکوس، خرابیبا هاي سلول

  .باشد ،کارن یباال در ح یموضع دمايمنجر به 

همچنین ممکن است  .وداي گنجانده ش هاولیه یا دور تصدیقاین بازرسی می تواند به عنوان بخشی از یک فرآیند 

  .مورد استفاده قرار گیرد ،، رشته یا آرایهمدولبراي حل مشکالت مشکوك در یک 

  رویه  2-ت

تابش در ). بیشینهتوان  یابیرد(باشد  يعادکار در حالت باید  هین مادون قرمز، آرایدورب  هلیوس هب یبازرس يبرا

W/m 400از بیشتر  باید هیسطح آرا
ان یجروجود  نان ازیاطم يبرا آل، به طور ایده .دار باشدیپا يط جویو شرا ²

 سطح آرایه در W/m² 600شتر از یثابت و ب نسبتاًباید تابش   به منظور ایجاد اختالف دماي قابل تشخیص، یکاف

  .باشد

قابل  یر حرارتین تصویشتریب مدولد که کدام سمت ین کنیی، تعاستقرار آن يکربندیو پمدول بسته به ساختمان 

  ).هر سمت تکرار شود يبرارویه از باشد که یممکن است ن(کند  ید میتول را صیتشخ

، اتصال هاي سدکننده، جعبه هاي ودیبه د يا هژید و توجه ویکن یه را بررسیآرایرا زی  هیآرامدول موجود در   ره

ط مجاور خود یبا مح یمحسوس يشده و اختالف دما ییژه که شناسایو يا یها هر مشکل آرای یکیاتصاالت الکتر

  .دیمعطوف کن ند،دار

ن و کاربر به ینان حاصل شود که دوربیشود، اطم یه انجام میآرا يرو هبواز ر یکه بررس یید توجه شود که در جایبا

  .کنند یجاد نمیه ایسا یتحت بررس یهناح يرو

ل یدل هرو معموال ب هبوآن از ر  همشاهد یکند ول یرا حداقل م مدول هشی، تداخل نور منعکس شده از شپشته از یآرا  همشاهد: يادآوری

  .کند یجاد میا بهتريص یر قابل تشخیشه تصاویش یحرارت ییرسانا

                                                 
1- Infrared camera 
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  جیر نتایتفس  3-ت

  تاکلی 1-3-ت

بال تغ  هدر درج  آزمونن یا  یعیرات طبییتغشود،  توصیه مین یبنابرا. استه یدر آرا يعادیرغ يرات دماییاول به دن

دما  طبیعیرات ییاجتناب از ثبت تغ يگر براید هاي و بخش  ببرچس هاي از نقاط استقرار، کاغذ یدرجه حرارت ناش

  .شوندشناسایی 

ک ین یبنابرا. ر خواهد کردییتغ يریگ مطور کامال چش هب فتوولتائیک یهک آرایمتوسط  يدما روز، کیطول  در

اي  یهداغ و آرا هن نقطیب ياختالف دما. نیستد یمف ییبه تنها ها يناهنجار ییشناسا يبرا ،مطلق دماییاستاندارد 

از تابش، سرعت باد  یه تابعیآرا يد توجه شود که دمایبا. ردت را داین اهمیشتری، بکند کار می يعاد که به صورت

  .کند یر مییروز تغ یروشنساعات در طول  یمقدار قابل توجه هکه باست ط یمح يو دما

رشته / محل هایی که دماي باالیی دارند را، در محل آنها یا خود قطعه مشکوك، یا روي نقشه هاي چیدمان آرایه 

از  . ممکن،  بررسی کنید) علل(ي تعیین علت را برا غیرمتعارف  گرمايهرگونه  .کنید گذاري به طور واضح عالمت

 یممکن است در بعض. دیاستفاده کن یبررس يبرا یکیالکتر هاي  آزمونو ) مدولسطح رشته و در (دیداري  یبازرس

که  مدولک ی I-V ینامتعارف است با منحن ییرات دماییتغ يکه دارا مدولا چند یک ی I-V یمنحن هسیموارد مقا

  .د باشدیک ابزار مفیباشد،  یمتعارف میرغ ییرات دماییفاقد تغ

اطالعات  يحاوممکن است ه که مدار باز شده است یاز آرا یبخش يرو یط تکرار کردن بررسیشرا یدر بعض

که  مدول هاي رشته. دیه منتظر بمانیآرامدار قه بعد از باز کردن یدق 15، حداقل ییجهت تعادل دما. باشد يدیمف

  .د کنندیط بار تولیان تحت شرایستند جریکند قادر ن یر نمییتغ ها ر مادون قرمز آنیتصو

  مدولنقاط داغ  2-3-ت

عدم به دلیل  رود می انتظارچه راگ. عمده باشد يبا اختالف دما یکنواخت و فاقد مناطقینسبتا  مدول يباید دما

ر یین تغیهمچن. باشد مدولگر ید هاي تر از بخش غدا مطلوب گرما به محیط مجاور، اطراف جعبه اتصالهدایت 

  .است یعیطب ،ها گاه یهو تک ها در لبه فتوولتائیک هاي مدول يدرجه حرارت برا

عدم تطابق احتماال  ،یکیک مشکل الکتری همعموال نشان دهند مدولگر ید يجاهر داغ در  هک نقطیوجود 

با  )نقاط(نقطه که  هایی مدول ه، عملکرد همتدر هر حال. است فتوولتائیکا سلول ی ي، مقاومت موازيمقاومت سر

ک یش از حد مانند یب يعالئم گرماچشمی  یممکن است بازرس. کنید یبررس را دهندقابل توجه نشان می یداغ

  .را نشان دهندر رنگ داده شده ییا تغیرنگ  يا هقهو همنطق

  کنارگذر هاي ودید  3-3-ت

 مدول يرو ها خاك و شن بیه یل واضح مانند سایافتن دالی ي، براهستندکنارگذر داغ  هاي ودیک از دیاگر هر 

  .دیخراب مظنون شو مدولیک وجود ندارد، به  یل واضحیاگر دل. دیکن یه را بررسیآرا ،ودیحفاظت شده با د
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  اتصاالت کابل 4-3-ت

با ها مدولن یب هاي میاتصاالت در س تر  غاگر اتصاالت دا. م باشدیتر از خود س غدا یزان قابل توجهیبه م یستین

  .خوردگی نداشته باشندا ی  هشدنشود که اتصاالت شل  یشدند بررس




