خذٍل اعتاًذاردّای هزتثظ تا عاهاًِ ّای فتٍَلتائیه هتقل تِ ؽثىِ -دفتز اًزصی خَرؽیذی

بسمٍ تعالی

ساسمان اوزژی َای وً ایزان
معايوت فىی ي اجزایی

کتابچه استانداردها
در

"نیروگاه های فتوولتائیک متصل به شبکه "

تْیِ وٌٌذُ:
دفتز اًزصی خَرؽیذی
پائیش 1395

0

http://renews.pro

خذٍل اعتاًذاردّای هزتثظ تا عاهاًِ ّای فتٍَلتائیه هتقل تِ ؽثىِ -دفتز اًزصی خَرؽیذی

مقذمٍ:
تذٍیي ،تٌؾین ٍ رفایت اعتاًذاردّای هلی ٍ تیي الوللی اس خولِ دعتاٍردّای اعتاًذاردعاسی ،تزای
هَثز تَدى ٍ تْیٌِ عاسی فقالیت ّا درفزفِ ّای هختلف فٌقت هی تاؽذ .اعتاًذاردّا هَافمت ًاهِ ّایی
ّغتٌذ ،ؽاهل ٍیضگیْای فٌی ٍ یا هقیار دلیك وِ تِ فٌَاى لَاًیي ،دعتَرالقول ّا ٍیا تقاریف ٍ ٍیضگیْا
هَرد اعتفادُ لزار هی گیزًذ ٍ هَاد ،هحقَالت ،فزایٌذّا ٍ خذهات هتٌاعة تقزیف ؽذُ تا اّذاف را
تضویي هی ًوایٌذ .لذا تَعقِ تذٍى رفایت اعتاًذارد هوىي ًیغت.
در ایي گشارػ اتتذا فٌاٍیي اعتاًذاردّای هلی ٍ تیي الوللی پیؾٌْادی خْت خْت افالم تِ عزهایِ
گذاراى ٍ هتماضیاى ًیزٍگاُ ّای تدذیذپذیز اس ًَؿ خَرؽیذی ،خْت پیَعت لزاردادّای خزیذ تضویٌی
تزق آٍردُ ؽذُ اعت.
استاوذاردَای ساماوٍ َای فتًيلتائیک متصل بٍ شبکٍ سزاسزی بزق
در خذٍل سیز تِ اعتاًذاردّای هلی وِ در سهیٌِ هذٍل فتٍَلتائیه ،عاهاًِ ّای فتٍَلتائیه هتقل تِ ؽثىِ تذٍیي هلی
ؽذُ ٍ رفایت آى اعتاًذاردّا الشاهی هی تاؽذ ،اؽارُ ؽذُ اعت.
جدول ( :)1فهرست استانداردهای ملی تدوین شده و الزم االجرا در سامانه های فتوولتائیک متصل به شبکه
National
Code

عىًان استاوذارد Standard Title

هذٍلْای عیلیىَى -وزیغتالی سهیٌی فتٍَلتائیه -فالحیت عزاحی ٍ تأییذ ًَؿ

11111
آی ای
سی11616
*1-11216
**11211

هذٍلْای الیِ ًاسن سهیٌی فتٍَلتائیه -فالحیت عزاحی ٍ تأییذ ًَؿ
Thin-film terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and
type approval

فالحیت ایوٌی هذٍلْای فتٍَلتائیهً -یاسهٌذیْای عاخت
Photovoltaic (PV) module safety qualification

آسهَى خَردگی هذٍل ّای فتٍَلتائیه
Salt mist corrosion testing of photovoltaic (PV) modules

IEC
61215

IEC
61646
IEC
61730

1

مذيل (پىل) فتًيلتائیک

qualification Crystalline silicon terrestrial photovoltaic(PV) modules- Design
and type approval

Standar
d Code

Category
Name

ردیف

2

3

IEC
61701

4

عاهاًِ ّای فتٍَلتاییه هتقل تِ ؽثىِ – ووتزیي الشاهات تزای هغتٌذعاسی عاهاًِ ،تاسرعی
ٍ آسهَى ّای حك القول واری
Grid connected PV-Systems - minimum requirements to system
documentation, final acceptance and testing requirements
11111
11112

عاهاًِ ّای فتٍَلتائیهٍ -یضگی ّای اتقال تِ ؽثىِ
interface Photovoltaic (PV) systems – Characteristics of the utility

Automatic disconnection device between a generator and the public
low-voltage grid

ساماوٍ

11611

IEC
***62446

5

IEC
61727

6

DIN V
VDE V
0126-1

7

*بخش وخست استاوذارد  IEC 61730تحت عىًان  ISIRI 7-77211تذيیه ملی شذٌ است.
** ایي اعتاًذارد در خقَؿ خَردگی در هذٍل ّای فتٍَلتائیه تَدُ ٍ در اًتخاب هذٍل ّای فتٍَلتائیه ،تزای هحل ّای تا رعَتت تاال (هٌاعك خٌَتی ٍ ؽوالی
وؾَر) لاتل اعتٌاد ٍ هَرد وارتزد هی تاؽذ.
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 دفتز اًزصی خَرؽیذی-ِخذٍل اعتاًذاردّای هزتثظ تا عاهاًِ ّای فتٍَلتائیه هتقل تِ ؽثى

. خایگشیي ؽذُ اعتIEC62446-1 ُ تا ؽوارIEC ِ تَعظ هَعغIEC62446 *** اعتاًذارد تیي الوللی

ٍاستاوذاردَای بیه المللی قابل قبًل مزتبط با ساماوٍ َای فتًيلتائیک متصل بٍ شبک:)2( جذيل
Row
1

Category
Name
Module()مدول

Standard Number

Title

IEC 61730,UL 1703

Photovoltaic (PV) module safety qualification
Safety of power converters for use in photovoltaic power
systems - Part 1: General requirements
Electromagnetic compatibility (EMC). Generic standards.
Immunity for residential, commercial and light-industrial
environments
Test procedure of islanding prevention measures for utilityinterconnected photovoltaic inverters
Overall efficiency of grid connected photovoltaic inverters
Interconnecting Distributed Resources with Electric Power
Systems

IEC 62109-1 ,2

2
3

Inverter

EN 61000-6-1,2,4

)(اینورتر

4

IEC 62116

5

EN 50530

6

System ) (سامانهIEEE 1547-UL 1741

ِ اعتاًذاردّای هٌذرج در دعتِ ایٌَرتزّا تز اعاط اٍلَیت ٍ اّویت تَدُ ٍ داؽتي گَاّی تائیذ در تواهی اعتاًذاردّای ایي دعت:)2(در خذٍل
.) الشاهی اعت4  (ردیف،EMC  ٍ ّن در2 خذٍل فَق) الشاهی ًوی تاؽذ ٍلی داؽتي اعتاًذرد ّای ایٌَرتز در ردیف8  الی2 (ردیف
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بخش ديم:
شرح موضوعی استانداردهای اعالم شده
الف) استانداردهای ملی تدوین شده در سامانه های فتوولتائیک متصل به شبکه:
-1

اعتاًذارد  IEC 61215وذ هلی  ،11881هذٍلْای عیلیىَى -وزیغتالی سهیٌی فتٍَلتائیه-

فالحیت عزاحی ٍ تأییذ ًَؿ
ایي اعتاًذارد الشاهات احزاس ؽزایظ عزاحی ٍ تائیذ ًَؿ هذٍل ّای فتٍَلتائیه وزیغتالی تزای تْزُ تزداری
عَالًی هذت در ؽزایظ َّای آساد را تیاى ًوَدُ اعت .تقییي هؾخقات دهایی ٍ الىتزیىی هذٍل عاختِ
ٍ تَلیذ ؽذُ ،تزای اعتماهت عَالًی در ؽزایظ خَی اسدیگز هَارد آى هی تاؽذ .هیاًگیي عَل فوز ٍالقی
هذٍل ّای دارای ؽزایظ السم تِ عزح آًْا ،هحیظ آًْا ٍ ؽزایظ تْزُ تزداری تغتگی دارد .تواهی هذٍل
ّای وزیغتالی عاختِ ؽذُ ٍ یا تاهیي ؽذُ هی تایغت دارای گَاّی تائیذ آى اعتاًذارد تاؽٌذ .تاتَخِ تِ
ایي هَارد ،اسآًدائیىِ رفایت ایي اعتاًذارد ؽزط السم تزای واروزد پٌل درؽزایظ فادی هی تاؽذ،لذا السم
االخزا تَدُ ٍ داؽتي گَاّی تائیذ آى در هذٍل ّای فتٍَلتائیه اًتخاتی الشاهی اعت.
 -2اعتاًذارد  ،IEC 61646وذ هلی آی ای عی  ،61646هذٍلْای الیِ ًاسن سهیٌی فتٍَلتائیه-
فالحیت عزاحی ٍ تأییذ ًَؿ
ایي اعتاًذارد هزتَط تِ عاخت هذٍل ّای فتٍَلتائیه الیِ ًاسن ،الشاهات احزاس ؽزایظ عزاحی ٍ تائیذ
ًَؿ هذٍل ّای فتٍَلتائیه الیِ ًاسن ،تزای تْزُ تزداری عَالًی هذت در ؽزایظ َّای آساد را تیاى ًوَدُ
اعت .تاتَخِ تِ ایي هَارد هؾاتِ تا اعتاًذارد ؽوارُ یه (اعتاًذارد  IEC 61215وذ هلی  )11881ایي
اعتاًذارد ًیش تزای هذٍل ّای الیِ ًاسن اخثاری ٍ رفایت ایي اعتاًذارد ،در تَلیذ ٍ یا اًتخاب هذٍل
ّای فتٍَلتائیه الشاهی اعت.
 -3اعتاًذارد  ،IEC 61730-1تا وذ هلی  ،1-11274فالحیت ایوٌی هذٍلْای فتٍَلتائیه-
ًیاسهٌذیْای عاخت
تقییي الشاهات تٌیادی عاختواى هذٍل ّای فتٍَلتائیه تِ هٌؾَر تاهیي تْزُ تزداری ایوي الىتزیىی ٍ
هىاًیىی در عَل فوز آى ،اس اّذاف تذٍیي ایي اعتاًذارد اعت .تزای ارسیاتی خلَگیزی اس ؽَن
الىتزیىی ،خغز آتؼ عَسی ٍ آعیة ّای ؽخقی تِ فلت تٌؼ ّای هىاًیىی ٍ هحیغی ،هغالة خافی
ارائِ ؽذُ اعت .ایي اعتاًذارد تا اعتاًذاردّای ً IEC61215یش ّواٌّگ اعت .رفایت ایي اعتاًذارد ًیش
تِ لحاػ رفایت ایوٌی هىول اعتاًذارد ّای فَق الذوز هی تاؽذ ٍ رلذا رفایت ایي اعتاًذارد ًیش الشاهی
هی تاؽذ.
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تذکز :السم تذوز اعت وِ اعتاًذارد ، UL 1703هقادل اعتاًذارد  ،IEC 61730-1هی تاؽذ ٍ لذا اًتخاب
هذٍل ّای فتٍَلتائیىی وِ دارای گَاّی تائیذ ٍ اخذ اعتاًذارد UL 1703تاؽٌذ ،هَرد تائیذ ٍ تال هاًـ
هی تاؽذ.
 -4اعتاًذارد  ،IEC 61701تا وذ هلی  ،112774آسهَى خَردگی هذٍل ّای فتٍَلتائیه
هذٍل ّای فتٍَلتائیه لَاسم الىتزیىی ّغتٌذ وِ تزای حضَر دائن در فضای آساد ،در دٍراى فوز خَد
در ًؾز گزفتِ ؽذُ اًذ .خَرًذگی تاالی َّای هزعَب ،هی تَاًذ تِ تذریح تقضی اس لغقات هذٍل PV

( خَردگی لغقات فلشی ،تغییز هؾخقات تقضی هَاد غیز فلشی هثل رٍوؼ ّای هحافؼ ٍ پالعتیىی
تا تزویة تا آهًَیان) فزعَدُ وٌذ ٍ تافث خغارت اعاعی وِ هی تَاًذ واروزد ٍ ایوٌی وار را هختل
وٌذ .لذا تا تَخِ تِ تذٍیي هلی ایي اعتاًذارد در خقَؿ خَردگی در هذٍل ّای فتٍَلتائیه تَدُ ٍ
در اًتخاب هذٍل ّای فتٍَلتائیه ،تزای هحل ّای تا رعَتت تاال ّووَى هٌاعك خٌَتی وؾَر لاتل
اعتٌاد ،هَرد وارتزد ٍ ٍ الشام آٍر هی تاؽذ.
 -5اعتاًذارد  ،IEC 62446تا وذ هلی  ،16478عاهاًِّای فتٍَلتائیه هتقل تِ ؽثىِ -حذالل الشاهات
تزای هغتٌذعاسی ،آسهَىّای راُاًذاسی ٍ تاسرعی عاهاًِ
ایي اعتاًذارد حذالل اعالفات ٍ هغتٌذات السم را وِ هیتایذ پظ اس ًقة یه عاهاًِ فتٍَلتائیه
هتقل تِ ؽثىِ در اختیار هاله پزٍصُ ،هؾتزی یا هقزف وٌٌذُ عاهاًِ لزار گیزد ،تقزیف هیوٌذّ .ووٌیي ایي
اعتاًذارد ،تضویي هیوٌذ وِ دادُّای ولیذی عاهاًِ تِ عَْلت در دعتزط هؾتزی ،تاسرط یا هٌْذط تقویز ٍ
ًگْذاری لزار گیزد .ایي اعتاًذارد ّووٌیي حذالل آسهَىّای راُاًذاسی ،هقیارّای تاسرعی ٍ هغتٌذات هَرد
اًتؾار تزای تأییذ ًقة ایوي ٍ تْزُتزداری فحیح اس عاهاًِ را تَضیح هیدّذ .ایي عٌذ هیتَاًذ تزای
آسهَىّای دٍرُای ًیش ،اعتفادُ ؽَد .ایي اعتاًذارد لقذ دارد تا ؽزح دادى حذالل آسهَىّای راُاًذاسی هَرد
اًتؾار ٍ هقیارّای تاسرعی ،تِ تأییذ/تاسرعی یه عاهاًِ فتٍَلتائیه هتقل تِ ؽثىِ تقذ اس ًقة ٍ تزای
تاسرعیّای هدذد تقذی ،تقویز ٍ ًگْذاری یا افالحات ووه وٌذ .لذا تا تَخِ تِ هحتَی ایي اعتاًذارد ٍ
اعالفات ٍ هغتٌذات السم در آى ،ایي اعتاًذارد ًیش السم االخزا ٍ الشاهی هی تاؽذ.
 -6اعتاًذارد  ،IEC 61727اعتاًذارد هلی  ،11859الشاهات عاهاًِ ّا فتٍَلتائیه هتقل تِ ؽثىِ
ایي اعتاًذارد در خقَؿ هؾخـ وزدى الشاهات عاهاًِ ّای فتٍَلتائیه هتقل تِ ؽثىِ ،خْت
تشریك اًزصی الىتزیىی تِ ؽثىِ عزاعزی تزق اعت .اس آًدائیىِ ویفیت تَاى تَلیذی ٍ تشریمی
عاهاًِ فتٍَلتائیه تزای ؽثىِ عزاعزی تزق اّویت دارد لذا اًحزاف اس ایي ًماط افالم ؽذُ در
اعتاًذارد تیاًگز خ ارج ؽذى اس هزسّای هداس تقزیف ؽذُ تزای ؽثىِ هی تاؽذ .لذا رفایت ایي
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اعتاًذارد هلی وِ تَفیِ ّای ٍیضُ ای تزای عاهاًِ ّای ووتز اس  10ویلٍَلت آهپز دارد ٍ تزای اتقال
تِ عاهاًِ ی فؾار ضقیف وارتزد دارد ،الشاهی هی تاؽذ.
 -7اعتاًذارد  ،DIN V VDE V 0126-1,2استاوذارد کذ ملی  ،15652تدْیشات لغـ خَدوار
تیي هَلذ ٍ ؽثىِ ٍلتاص پاییي فوَهی
تدْیشات لغـ خَدوار تِ فٌَاى یه ٍعیلِ ایوٌی تیي هَلذ ٍ ؽثىِ تَسیـ ٍلتاص پاییي فوَهی اعتفادُ
هی ؽَد ٍ تِ فَرت یه خاًؾیي تزای ولیذ لغـ وِ ّویؾِ تَعظ تْزُ تزدار لاتل دعتزط اعت،
تىار هی آیذ .ایي هَضَؿ هاًـ اس تشریك اًزصی الىتزیىی ًاخَاعتِ اس هَلذ ؽثىِ فزفی تِ ؽثىِ تَسیـ
ٍ یا ایداد یه ؽثىِ فزفی ،هی ؽَد (خافیت ضذ خشیزُ ای ؽذى) ،تٌاتزایي حفاؽت هضاففی را
تزای واروٌاى تْزُ تزدار ،دعتگاّْا ٍ  ...در هماتل ٍلتاص ّا ٍ فزواًظ ّای غیز هداس ایداد هی وٌذ ٍ
دعتگاّْا را در هماتل تغذیِ خغاّای هَلذ حفاؽت هی وٌذ .اگز خغاّایی اس عزف ؽثىِ ٍلتاص پاییي
تِ ٍخَد آیذ ایي ٍعیلِ لغـ خَدوار ،دعتگاُ هَلذ را اس ٍلتاص ّا ٍ فزواًظ ّای غیز هداس هحافؾت
هی وٌذ .ایي هَضَؿ ،هَلذ را در هماتل تار اضافی ٍ خزیاى اتقال وَتاُ حفؼ ًوی وٌذ ٍ تزای آًْا
هی تایذ توْیذ دیگزی اًذیؾیذُ ؽَد .لذا تا تَخِ تِ هَضَؿ ایي ٍ هحتَی آى ،اعتاًذارد هذوَر اس
اعتاًذاردّای سیزعاختی در ایٌَرتزّا تَدُ ٍ رفایت ایي اعتاًذرد در اًتخاب ایٌَرتزّای هتقل تِ
ؽثىِ تغیار تا اّویت هی تاؽذ .اعتاًذارد هلی  )IEC61727( 11859هؾتزواتی ًیش تا ایي اعتاًذارد
دارد.

ب) استاوذاردَای بیه المللی ساماوٍ َای فتًيلتائیک متصل بٍ شبکٍ:
 -1اعتاًذارد  ،IEC 61730تا وذ هلی  ،1-11274فالحیت ایوٌی هذٍلْای فتٍَلتائیه-
ًیاسهٌذیْای عاخت
تقییي الشاهات تٌیادی عاختواى هذٍل ّای فتٍَلتائیه تِ هٌؾَر تاهیي تْزُ تزداری ایوي الىتزیىی ٍ
هىاًیىی در عَل فوز آى ،اس اّذاف تذٍیي ایي اعتاًذارد اعت .تزای ارسیاتی خلَگیزی اس ؽَن
الىتزیىی ،خغز آتؼ عَسی ٍ آعیة ّای ؽخقی تِ فلت تٌؼ ّای هىاًیىی ٍ هحیغی ،هغالة خافی
ارائِ ؽذُ اعت .رفایت ایي اعتاًذارد ًیش تِ لحاػ رفایت ایوٌی هىول اعتاًذارد ّای فَق الذوز هی
تاؽذ ٍ رلذا رفایت ایي اعتاًذارد ًیش الشاهی هی تاؽذ.
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تذکز :السم تذوز اعت وِ اعتاًذارد ، UL 1703هقادل اعتاًذارد  ،IEC 61730هی تاؽذ ٍ لذا اًتخاب
هذٍل ّای فتٍَلتائیىی وِ دارای گَاّی تائیذ ٍ اخذ اعتاًذارد UL 1703تاؽٌذ ،هَرد تائیذ ٍ تال هاًـ
هی تاؽذ.
 -1اعتاًذارد  ،IEC 62109-1ٍ2ایوٌی هثذل ّای تزق تزای اعتفادُ در عاهاًِ ّای تزق فتٍَلتاییه
اعتاًذارد  : IEC 62109-1تخؼ اٍل ،ؽاهل ،ضزٍرت ّای ولی (فوَهی) است .ایي

-

اعتاًذارد تزای دعتگاّْای هثذل تزق هَرد اعتفادُ در عاهاًِ ّای فتٍَلتاییه ،اس ًؾز ایوٌی ٍ عغح
تىٌَلَصی (اتقال تِ ؽثىِ ٍ عغح ٍلتاص) وارتزد داؽتِ ٍ رفایت آى ضزٍری اعت .ایي اعتاًذارد
حذالل الشاهات را تزای عزاحی ٍ عاخت ،هثذل ّای تزق لاتل وارتزد در عاهاًِ ّای فتٍَلتائیه تزای
حفاؽت درهماتل ؽَن ّای الىتزیىی ،اًزصی ،آتؼ ،هىاًیىی ٍ عایز خغزات را تقزیف هی وٌذ .ایي
اعتاًذارد تزای هثذل ّایی لاتل وارتزد اعت وِ عغح ٍلتاص  DCآى ووتز ٍ 1500لت ٍ عغح ٍلتاص
 ACآى ووتز اس ٍ 1000لت هیثاؽذ.
-

اعتاًذارد  ،IEC 62109-2ایوٌی هثذل ّای تزق تزای اعتفادُ در عاهاًِ ّای تزق

فتٍَلتاییه -تخؼ دٍم  :ایي اعتاًذارد الشاهات خافی را اس ًؾز ایوٌی تزای ایٌَرتز ّا ٍ هثذل ّای dc
ٍ  acاس ًؾز عاسگاری الىتزیىی ،تزای اعتفادُ در عاهاًِ ّای فتٍَلتاییه ،را پَؽؼ هی دّذ.
ایٌَرتزّایی وِ تَعظ ایي اعتاًذارد پَؽؼ دادُ هی ؽًَذ هوىي اعت در ؽثىِ ّای تقاهلی (ّووَى
هتقل تِ ؽثىِ) ،هغتمل اس ؽثىِ ٍ یا ایٌَرتز ّای چٌذ گاًِ یا تَام ،وِ تَعظ آرایؼ ّای هتفاٍتی اس
هذٍل ّای فتٍَلتائیه تاهیي تَاى هی ؽًَذ ،وارتزد دارد .ایي اعتاًذارد تایذ ّوزاُ تا IEC 62109-1
اعتفادُ ؽَد.
ت ا تَخِ تِ اّویت هَضَؿ ایي اعتاًذاردّا اس اعتاًذاردّای سیزعاختی در ایٌَرتزّا تَدُ ٍ رفایت ایي
اعتاًذرد در اًتخاب ایٌَرتزّای هتقل تِ ؽثىِ الشام آٍر ٍ اخثاری هی تاؽذ.

 -2اعتاًذارد  ، EN 61000-6-1,2,4هقادل الىتزٍهغٌاعیغی ( -)EMCاعتاًذاردّای فوَهی،
ایوٌی تزای هحیظّای فٌقتی
الشاهات ایوٌی  EMCتِ دعتگاّْای الىتزیىی ٍ الىتزًٍیىی وِ در ًؾز اعت در هحیظ ّای فٌقتی،
غیز فٌقتی ٍ یا هغىًَی اعتفادُ ؽًَذ افوال هی ؽَد .ایي اعتاًذارد هزتَط تِ ایٌَرتزّای فتٍَلتائیه
هتقل تِ ؽثىِ تَدُ ٍ تزای تَلیذات اختقافی یا تَلیذات خاًَادُ  EMCوِ اعتاًذاردّای هَخَد
ایوٌی تِ آًْا تخقیـ دادُ ًؾذُ لاتل افوال اعت .تا تَخِ تِ اّویت هَضَؿ ٍ اثزاتی وِ هی تَاًذ تز
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هحیظ اعزاف تگذارد ،لذا رفایت ایي اعتاًذارد ٍ تخؼ ّای هزتَعِ آى در ٌّگام عاخت ،ارائِ،
اًتخاب ایٌَرتز تغیار هْن ٍ الشام آٍر هی تاؽذ.
 -3اعتاًذارد  ،IEC 62116رٍػ آسهَى اًذاسُگیزی ّای پیؾگیزاًِ خشیزُ ای ؽذى تزای ایٌَرتز
ّای فتٍَلتاییه در تقاهل تا ؽثىِ (تزق رعاًی)
ایي اعتاًذارد تزای فولىزد اًذاسُ گیزی ّای پیؾگیزاًِ (خْت حفاؽت خشیزُ ای ؽذى) ،تِ فَرت
خَدوار ،درایٌَرتز ته فاس ٍ چٌذ فاس فتٍَلتاییه وِ در تقاهل تا ؽثىِ هی تاؽٌذ ،وارتزد دارد .تخؾی
اس ایي الشاهات ٍ هَارد تزای حفاؽت غیز خشیزُ ای در  IEC 61727تقزیف ؽذُ اعت .تاتَخِ تِ
هحتَای ایي اعتاًذارد ٍ اّویت خافیت حفاؽت در تزاتز خشیزُ ای تَدى ،رفایت ایي اعتاًذارد در
اًتخاب ایٌَرتزّا هفیذ تَدُ ٍ ایي اعتاًذارد تقٌَاى یه اعتاًذارد هفیذ ٍ هٌاعة لاتل اعتفادُ ٍ وارتزد
هی تاؽذ.

 -4اعتاًذارد  ،EN 50530تغاهذ ولی ایٌَرتز ّای فتٍَلتاییه هتقل تِ ؽثىِ
ایي اعتاًذارد رٍؽی تزای اًذاسُ گیزی تْزُ ردیاتی تیؾیٌِ ًمغِ تَاى ( )MPPTایٌَرتزّایی اعت وِ در
عاهاًِ ّای فتٍَلتاییه هتقل تِ ؽثىِ اعتفادُ هی ؽًَذ .در ایي حالت ایٌَرتز یه ؽثىِ ون ٍلتاص را تا
ٍلتاص  ACهقیي ٍ تغاهذ هقیي اًزصی دار هی وٌذ .تز اعاط تْزُ اعتاتیه  ٍ MPPTتْزُ تثذیل ،تْزُ
ولی ایٌَرتز هحاعثِ هی ؽَد .تا تَخِ تِ هحتَی ایي اعتاًذارد ٍ ارتثاط آى تا هیشاى تَاى تَلیذی ٍ
تشریمی تِ ؽثىِ عزاعزی تزق ،ایي اعتاًذارد تِ فٌَاى یه اعتاًذارد هٌاعة ٍ هفیذ در فٌقت عاهاًِ
ّای فتٍَلتائیه هتقل تِ ؽثىِ هی تاؽذ.
-5

اعتاًذارد ( ،IEEE 1547هقادل  ،)UL 1741تزای اتقال تیي هٌاتـ پزاوٌذُ ٍعاهاًِ ّای تزق

تزق رعاًی
ایي اعتاًذارد ضَاتظ ٍ الشاهات را تزای اتقال تیي هٌاتـ پزاوٌذُ ٍ تزق رعاًی ایداد هی وٌذ.
اعتاًذارد تزای ایٌَرتز ،هثذل ّا ،وٌتزل وٌٌذُ ّا ٍ تدْیشات اتقال تیي عاهاًِ ای تزای اعتفادُ هٌاتـ
اًزصی تَسیـ ؽذُ ،تا تَخِ تِ دعتَرالقول ّای تَلیذات پزاوٌذُ هَرد تائیذ ٍ الشاهی ؽزوت تَاًیز ایي
اعتاًذارد الشام آٍر ٍ اخثاری هی تاؽذ.
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