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به نام خدا
آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ 3قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استتاندارد وتحقیقتات
صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشر استتاندارداا میتیسرستمی 
ایران را به عهده دارد .
نام موسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبهموجبیکصدوپنجاهودومتینجیستهرتورا عتادیادار متور 29/6/92بته
سازمانمییاستانداردایرانتغییروطینامهرماره996/33333مور 29/3/92جهتاجراابالغردهاست .
تدوین استاندارد در حوزه اا مختیف در کمیسیون اا فنی مرکب از کاررناستانستازمان ،صتاحب نظتران مراکت  و مؤسستات
عیمی ،پژواشی ،تودید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می رود وکورشی امگام با مصادح میتی و بتا توجته بتهرترایط تودیتد ،
فناور و تجار است که از مشارکت آگااانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع ،رامل تودیدکنندگان ،مصرفکنندگان،صادرکنندگان و
وارد کنندگان ،مراک عیمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دودتی و غیر دودتی حاصل می رود .پیش نویساستتاندارداا  میتی
ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنی مربوط ارسال میرود و پس ازدریافت نظراا و پیشتنهاداا
در کمیتۀ میی مرتبط با آن ررته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد مییسرسمی ایرانچاپ و منتشر می رود .
پیش نویس استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عالقه مند و ذ صالح نی با رعایت ضتوابط تعیتین رتده تهیته متی کننتد
درکمیتۀ میی طرح و بررسی و درصورت تصتویب ،بته عنتوان استتاندارد میتی ایتران چتاپ و منتشتر متی رتود .بتدینترتیتب،
استاندارداایی میی تیقی می روند که بر اساس مفاد نورته رده در استاندارد میی ایران رمارۀ  3تدوین و در کمیتۀ مییاستاندارد
مربوطکه سازمانمییاستانداردایرانتشکیل میداد به تصویب رسیده بارد .
9
1
سازمانمییاستاندارد ایران از اعضا اصیی سازمان بین ادمییی استاندارد)، (ISOکمیسیون بین ادمیییادکتروتکنیتک) (IECو
سازمان بین ادمییی اندازه رناسی قانونی)3(OIMLاست و بهعنوان تنها رابتط 2کمیستیون کتدکسغتیایی) 3(CACدر کشتور
فعادیت می کند.در تدوین استاندارداا میی ایران ضمن توجته بته رترایط کیتی و نیازمنتد  اتا  ختا  کشتور ،از آخترین 
بینادمییی بهرهگیر میرود  .

پیشرفتاا عیمی ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا
سازمانمییاستانداردایرانمی تواند با رعایت موازین پیش بینی رده در قانون ،برا حمایت از مصرف کنندگان،حفظ سالمت و
ایمنی فترد  و عمتومی ،حصتول اطمینتان از کیفیتت محصتوتت و مالحظتات زیستت محیطتی و اقتصتاد  ،اجترا بعضتی از
استاندارداا میی ایران را برا محصوتت تودید داخل کشور و/یا اقالم وارداتی ،با تصویب رورا عادی استاندارد،اجبار نماید.
سازمان می تواند به منظور حفظ بازاراا بین ادمییی برا محصوتت کشور ،اجرا استاندارد کاتاا صادراتی ودرجهبند آن
را اجبار نماید .امچنین برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازماناا و مؤسسات فعال درزمینۀ مشتاوره،
آموزش ،بازرسی ،ممی و صدورگواای سیستت  اتا  متدیریت کیفیتت و متدیریت زیستتمحیطتی ،آزمایشتگاه اتا ومراکت 
کادیبراسیونسواسنجی وسایل سنجش ،سازمانمییاستانداردایران این گونه سازمان اا و مؤسسات را بر استاس ضتوابط نظتام
تأییدصالحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز ررایط تزم ،گوااینامۀ تأیید صالحیت به آن اا اعطا و بر عمیکترد آناتا
نظارتمی کند.ترویج دستگاه بین ادمییی یکااا ،کادیبراسیونسواسنجی وسایل سنجش ،تعیین عیتار فیت ات گرانبهتا و انجتام
تحقیقاتکاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا میی ایران از دیگر وظایف این سازمان است .

1- International Organization for Standardization
2 - International Electrotechnical Commission
)3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale
4 - Contact point
5 - Codex Alimentarius Commission
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پیش گفتار
استاندارد"راانما پیشگیر ازآتشسوز پانلاا،ماژولااوسامانهاا فتوودتاییک"کهپیشنویسآندر
کمیسیوناا مربوطتوسطسازمانمییاستانداردایترانتهیتهوتتدوینرتدهاستتودرافتصتدوپنجتاهو
چهارمیناجالسکمیتهمییاستانداردبرقوادکترونیکمور 29/19/12موردتصویبقرارگرفتهاست،اینتک
بهاستنادبندیکماده3قانوناصالحقوانینومقرراتموسسهاستانداردوتحقیقتاتصتنعتیایتران،مصتوب
بهمنماه،1331بهعنواناستانداردمییایرانمنتشرمیرود .
برا حفظامگامیواماانگیباتحوتتوپیشرفتاا مییوجهانیدرزمینتهصتنایع،عیتوموختدمات،
استاندارداا مییایراندرمواقعد ومتجدیدنظرخواادردوارپیشنهاد کتهبترا اصتالحوتکمیتلایتن
استانداردااارائهرود،انگامتجدیدنظردرکمیسیونفنیمربوطموردتوجهقترارخوااتدگرفتت.بنتابراین ،
بایداموارهازآخرینتجدیدنظراستاندارداا مییاستفادهکرد .

منبعوماخی کهبرا تهیهایناستانداردمورداستفادهقرارگرفتهبهررحزیراست :
ASTM E2908: 2012, Standard guide for fire prevention for photovoltaic panels, modules, and
systems
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راهنماي پیشگیري از آتشسوزي پانلها ،ماژولها و سامانههاي فتوولتايیک
2

هدف و دامنه کاربرد

ادفازتدوینایناستاندارد،تعییناصولاساسیطراحیماژولاا فتوودتاییک،مونتاژپانلونصتب
2-2
سامانهبرا کااشخطرآتشسوز ناریازمدارمنبعفتوودتاییکمیبارد .
ایناستانداردبرا پورشدادنتمامحاتتیکهمیتواندمنجربهآتشسوز رتود،درنظترگرفتته
1-2
نشدهاست.ایناستاندارددرنظرداردمجموعهروشاا کییپییرفتهردهمونتاژراارائهنماید .
1
وپانلاابهعنوانچشمه dcاستند

ماژولاا فتوودتاییک
ایناستانداردبرا سامانهااییکهرامل 
3-2
سامانهاتاییکتهازمتاژولاتا ac

رامیتوانبرا 
درنظرگرفتهردهاست،ارچندکهروشاا توصیهرده 
بهرهمیگیرند،نی بهکاربرد .

ایناستانداردروشاا مهارآتشدرحادثهآتشسوز مربوطبهیکماژولویاسامانهفتوودتاییتک
4-2
راپورشنمیداد .
ایناستانداردآتشناریازسایرمنابعراپورشنمیداد .
5-2
ایناستانداردمالحظاتمکانیکی،ساختار ،وادکتریکیماژولفتوودتاییکویادیگرمالحظاتکیید 
6-2
برا طراحی،نصبسامانهراپورشنمیداد .
ایناستانداردمعدومکردنماژولاا آسیبدیدهتوسطآتش،ویادیگرخطراتموادمربوطبتهایتن
9-2
ماژولااراپورشنمیداد .
يکاها -مقادیرمعینردهدرسیست SIبهعنواناستتاندارددرنظترگرفتتهمتیرتود.اتی یکتا 
8-2
اندازهگیر دیگر درایناستانداردبهکارگرفتهنشدهاست .
ایناستاندارد،درخصو مطرحکردنتماممسائلایمنیکهممکناستدرارتباطبااستتفادهازآن
7-2
وجوددارتهبارد،صحبتنمیکند.اینامرمسئودیتکاربراستتاندارداستت،کتهعمییتاتتزمبترا ایمنتیو
سالمترافراا آوردهوعمییبودنمحدودیتاا نظارتیراقبلازاستفادهمشخصنماید.
1

مراجع الزامی

مدارکاد امیزیرحاو مقرراتیاستکهدرمتنایناستانداردمییایترانبتهآناتاارجتاددادهرتدهاستت .
بدینترتیبآنمقرراتج ئیازایناستانداردمییایرانمحسوبمیرود .

1
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درصورتیکهبهمدرکیباذکرتاریخانتشارارجاددادهردهبارتد،اصتالحیهاتاوتجدیتدنظراتا بعتد آن 
موردنظرایناستانداردمییایراننیست.درموردمدارکیکهبدونذکرتاریخانتشاربهآنااارجتاددادهرتده
است،اموارهآخرینتجدیدنظرواصالحیهاا بعد آنااموردنظراست .
استفادهازمراجعزیربرا ایناستاندارداد امیاست :
 2-1استانداردمییایرانرماره،1333:11331ماژولاا فتوودتاییک ) (PVزمینیسیییکونکریستادی-احراز
ررایططراحیوتائیدنود 
 1-1استانداردمییایرانرماره،1333:11932-1احترازرترایطایمنتیمتاژولفتوودتاییتک-قستمتاول-
اد اماتساختمانماژول 
 3-1استانداردمییایرانرماره،1329:61339-9صالحیتایمنیماژولفتوودتاییک ) (PVقسمت-9اد امات
آزمون 
2-4 E772 Terminology of Solar Energy Conversion
2-5 E2481 Test Method for Hot Spot Protection Testing of Photovoltaic Modules
2-6 North American Board of Certified Energy Practitioners (NABCEP), Study Guide for
Photovoltaic System Installers
)2-7 NFPA 70 US National Electrical Code (article 690
2-8 UL 1703 Standard for Flat-Plate Photovoltaic Modules and Panels
2-9 UL 1741 Inverters, Converters, and Controllers for Use in Independent Power Systems

3

اصطالحات و تعاريف

درایناستاندارد،عالوهبراصطالحاتوتعاریفتعیینردهدراستاندارد،ASTM E772اصطالحاتو
2-3
تعاریفزیرنی بهکارمیرود :
1-3

تعاريف و اصطالحات خاص اين استاندارد:

2-1-3
خطاي اتصال به زمین

وضعیتیکهدرآناتصالادکتریکیناخواستهبینمدارفتوودتاییکفعالوزمینوجوددارد .
4

خالصه آيینکار

ماژولااوپانلاا فتوودتاییکبایدطور طراحیروندتاخطرآتشسوز کمینهردهوبتاآیتین
2-4
کاراا کنترلکیفیتمناسبیمونتاژروند .
9
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1-4

سامانهاا فتوودتاییکبایدطور طراحیروندتاخطرآتشسوز کمینهردهودرانگتامنصتب،

ایمنیآنهادربرابرآتشسوز مدنظرقرارگیرد.نصبکنندگاناینسامانهاابایدازمواردآتشسوز مرتبطبا
سیولاا فتوودتاییککهتاکنوناتفاقافتادهوامچنینعیتاینآتشسوز ااآگاهبارند .

5

اهمیت و کاربرد 

ماژولاا فتوودتاییک،منابعادکتریکیجریانمستتقی س dcاستتند.بتاتوجتهبتهنحتوه

2-5
رکلگیر قوسادکتریکیوقطعآندرمداراا ،dcکهبهیکبارهتشکیلردهوبهددیتلعتدمگتیرجریتان
مستقی ازصفر،قوسادکتریکیبهطورخودکارقطعنمیرود،منابعdcتوجهخاصیرامیطیبند.ماژولاتا 
خوررید درمجموعها کهدرکناریکدیگرقرارگرفتهاند،ازطریقنورخورریدویتادرختاللرترایطخطتا،
انرژ دارخوااندرد .
بااف ایشروزاف وننصبتعدادسامانهاا فتوودتاییک،ایناستانداردباادفاف ایشسطحآگتاای
1-5
ازروشاابرا کااشخطرآتشسوز سامانهاا فتوودتاییکتالشمیکند .
ایتناستتتانداردبتترا راانمتاییتودیدکننتتدگانمتتاژول،مونتتتاژکننتدگانپانتتل،طراحتتانستتامانه،
3-5
تشریحکنندگانسامانهدرنظرگرفتهردهاست .

نصبکنندگانو

ایناستانداردرامیتوانبرا تعیینحداقلاد اماتمورداستفادهقرارداد.درایتناستتانداردتمتام
4-5
ررایطویاحاتتیکهمیتواندمنجربهیکآتشسوز رود،درنظرگرفتهنشدهاست .
6
2-6

ايجاد قوس الکتريکی
 ايجاد قوس الکتريکی  :dc

 1-1-6قوسادکتریکیمیتواندبیندوااد مجاوردارا اختالفپتانسیلادکتریکیتشکیلرتود.بترخالف
قوساا acکهممکناستدرطولدورهتناوبجریاندرنقطهگیرازصفرجریانخاموشروند،یکقتوس

ادکتریکیdcبهطورنامحدودتازمانیکهقطعرود،ادامهخوااددارت.تازمانیکهاعمادینظیترکتااشانتدازه
ودتاژ،اختاللدرجریانقوستوسطدسنگاهتشخیصقوسویااف ایشفاصیهموثربینااد اتاانجتامنشتود،
قوسdcتداومخوااددارت،حتیزمانیکهقوسادکتریکیحیفرودممکناستموجبسوختنویاارتتعال
مواداطرافآنرود .
 1-2-6قوسادکتریکیممکناستدرسراسرسطحماژولسبهعنوانمثال،درامتدادفاصیهبینردیفااییاز
سیولاا امچنانکهمواددرحالسوختناستند،انتشاریابد .
 3-2-6قوسادکتریکیممکناستخاموشودوبارهبددیلتغییرررایطمحیطیویابتاانبستاطوانقبتا 
موادسوختهمشتعلرود،وامچنینممکناستدرربخاموشردهوروزبعددوبارهقوسادکتریکتیایجتاد
رود .
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منابعمتداولقوساا ادکتریکیدرماژولاا فتوودتاییک :
 4-2-6
ترکااییدرسیولاا خوررید سکریستادییاتیهنازک  .
وجود 
2-4-2-6
عدموجودفاصیهکافیبینبخشاا دارا اختالفپتانسیل .
1-4-2-6
پیوندنامناسباتصاتتبینسیولاا  .
3-4-2-6
پیوندنامناسباتصاتتبهباسبار .
4-4-2-6
اتصالنامناسبباسباربهپایانهسی کشیویااتصالگر .
5-4-2-6
1
فاصیهآزادناکافیبرا انبساطوانقبا حرارتیبینموادکهمنجربهخستتگیمکتانیکی 
6-4-2-6
تجهی اتمیرود.مثالاا متداولورایعراملاتصاتتسیولااومفصلانبساطیدرکانالاا محتلعبتور
سی اااست .
فضا رفعکنش9ناکافیبینبخشاا،بهخصو انتها ررتهسی کشیواتصاتتدحی -
9-4-2-6
کار ،ورسانااا داخیی .
1-6

قوس الکتريکی :ac

 2-1-6درسامانهاا فتوودتاییکخوررید ممکناستاردومدارacوdcوجوددارتتهبارتندواتردو
مدارراملمنابعبادقوهقوسادکتریکیاستند.باتوجهبهیکجهتهبودنجریان ،dcقوسادکتریکیdcممکن
استدرفاصیهب رگترومدتزمانطوتنیتر نسبتبهیکقوسادکتریکیacبرقراربمانتدوایتنقتوسبته
راحتینی قطعنمیرود.جریاندرقوسادکتریکیacامیشهدراردورهتناوبدوبارصفرمیرود .

9

پانلها و ماژولهاي فتوولتايیک

طراحی در برابر قوس الکتريکی-ماژولاابایدبهگونها طراحیردهبارندتااحتمالخطترقتوس
2-9
ادکتریکیکااشیابد .
 2-2-9ماژولاابایداد اماتمربوطبهفواصلراطبقاستاندارداا میتیایترانبتهرتماره11932-1و-9
61339یاUL 1703برآوردهسازندتاامکانوقودقوسادکتریکیتحتررایطبهترهبتردار عتاد ورترایط
خطاکااشیابد .
ماژولاا فتوودتاییکبایدبهگونها طراحیرتوند
 1-2-9موادوروشاا اجراییمورداستفادهدرساخت 
کهدرتماممدتعمرکار ماژولفتوودتاییکقابلاعتمادوبادوامبارند .
 3-2-9سازوکاراا خرابی،مانندعدمتطابقضرایبانبساطحرارتی،خستگیفی ،خوردگیویادرزش،باید
درطیانتخابمواد،جانماییماژولومونتاژآننی درنظرگرفتهروند .
 4-2-9انتخابموادبایدباتوجهبهدما عمییاتیومشخصهاا پیر موادبارد .

1- Mechanical fatigue
2- strain
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1-9

طراحی براي مهار قوس الکتريکی و آتش:

 2-1-9مواددرتماسن دیکبامنابعبادقوهقوسادکتریکی،مانندجعبهانشعاب،بایتددارا کمتترینقتوس
ادکتریکیومی انارتعالپییر مطابقبااستاندارداا مییایرانبتهرتماره11932-1و61339-9یتا UL
میرود .
1703بارد.اینویژگیسببکااشخطرآتشسوز درانگامبروزقوسادکتریکی 
 1-1-9باتوجهبهکدمنطقها برق1ویرایشسال،9911دستگاهآرکارسازقوسادکتریکیبرا قطعجریان
درصورتبروزقوسادکتریکیموردنیازاست.بستهبهمحلنصبدستگاه،قابییتمحافظتتازمتاژولتتکیتا
مجموعها ازماژولااتوسطدستگاهفوقوجوددارد.مالحظاتیبرا قابییتاطمینانچنیندستگاهااییبایتد
مبیولدارتتاازدردسرسفرااوسرویسدایا ینهبر،جیوگیر رود .
3-9

دماي عملیاتی:

 2-3-9یکماژولفتوودتاییکبخشیازانرژ خورریدرابهانرژ ادکتریکیتبدیلمیکند.بخشتیازانترژ 
خورریدکهبهانرژ ادکتریکیتبدیلنمیرودبازتابرده،ازمیانماژولمنتقلگردیدهویاتبدیلبتهانترژ 
حرارتیمیرود.بنابراین،ماژولفتوودتاییکبهطورمعمولدردماییگرمترازدما محیطاطرافآنعملمی-
کند .
مالحظات مربوط به دماي عملیاتی-دما عمییاتیدقیقماژولواریکازاج ا داخیتی
 1-3-9
آن،بستگیبهعواملمختیفدارد .
عوامل محیطی-سرعتباد،جهتباددما محیط،تابشخوررید ،وپورشابر .
2-1-3-9
عوامل مربوط به نصب -زاویهنصب،نودقاباا،فاصیهگیار ماژول،محلقرارگیر ،موانع
1-1-3-9
وزشباد،تجهی سیولبهردیابخوررید ویاعدمنصبردیاب،تهویه،حوادثمنجربهسایهدارردنسیول .
عوامل مرتبط با ماژول–راملعدمتطابقسیولسکهمنجربهتودیدحرارتغیریکنواختت
3-1-3-9
میرود ،عایقبند بخشااسبهعنوانمثالجعبهاا انشعاب ،رنگ،فری ،رتفافیت،رستاناییحرارتتیمتواد،
ویژگیاا امرفتحرارتی،محدودیتعبورجریانازقطعاتبرقدارمیبارد .
 3-3-9سايهدار شدن –رویداداا منجربهسایهدارردنمیتواندباعثایجادسیولاا سایهداررده کهبه
عنوانمصرفکنندهتوانادکتریکیسمقاومت درمقابلموددتوانادکتریکیعملمیکنند.بنابراین،ستیولاتا 
سایهداررده میتوانندبسیارداغترازسیولاا مجاوربارند.اگرچهماژولاابهمنظورعملدررترایطبتدون
سایه طراحیردهاند،ودیچنددرجهسایهموضعیدربسیار ازتاسیساتاجتنابناپییراست.بترا اطالعتات
بیشتربهاستانداردمییایرانرماره.....س ASTM E2481مراجعهکنید .
مقدارحرارتیکسیولبهویژگیاا مقاومتسر ورنتدرسیولاا سایهدار،جریتان
2-3-3-9
میتوانندنوردریافتکنند،بستگیدارد .
عبور ازطریقسیول،واینکهسیولااتاچهحد  

1- National Electrical Code in usa

3
www.renews.pro

اشتعال مواد–مواد کهدرتماسباسیولاااستند،بایتدقتادربتهتحمتلدمتا تحتت
1-3-3-9
ررایطسایهداربدونفراتررفتنازمی اندما ارتعالموادبارند.اینطرحدرارزیابیتناسبمتوادمنتدرجدر
،UL 1703بخش،12قسمتآزموندماقابلآزموناست .
ماژولاابایدحفاظتکافیدربرابروقودسایهدارتهبارد .
3-3-3-9
ديودها -یک روشمعمولبرا حفاظتدربرابرسایهاستفادهازدیوداا کنارگتیراستت
4-3-3-9
کهبهصورتمواز باسیولاا موردنظرمتصلمیروند.ازآنجاییکهمشخصهاا مستتقی ومعکتوسیتک
گونها سای بند روندکهدرانگامبروزستایهدر
سیولفتوودتاییکباامدیگرمتفاوتاستند،دیوداابایدبه 
تمامیاقسمتیازیکیاچندسیولازتشکیلنقاطداغموضعیجیوگیر رود.دیوداا کنارگیربایتدتوانتایی
عبورجریانمجموعهسیولاارادارتهبارند.فعالردندیوددرخاللیکرویدادوقودستایهدرستیولنبایتد
موجباف ایشبیشازحدگرما دیودومواداطرافآنرود.دیودبایدبااستفادهازیتکروشمقتاوموقابتل
اعتماد،بهصورتمناسبنصبومتصلرود.کیفیتدیودوروشنصببایدازدحاظمی اندواممتوردارزیتابی
قرارگرفتهبارد.اگردیوداابهصورتمکانیکینصبردهبارند،برا حصولاطمینانازاتصالمناسبدرطول
زماننگهدار بایدتحتررایطمیدانیربیهساز رده،تحتآزمونقرارگیرند .
4-9

مستندسازي:

 2-4-9تشخیص-ماژولبایتدتوستطستازمانمصتوببترا بترآوردنحتداقلستطحایمنتیتاییتدرتود.
استاندارداا UL 1703واستاندارداا مییایرانبهرتماره11932-1و61339-9بتهطتورمعمتولبترا 
ارزیابیحداقلسطحایمنیمورداستفادهقرارمیگیرند .
 1-4-9سیستم کیفیت-تودیدکنندهفتوودتاییکبایددارا یکسیست مدیریتکیفیتباردتتااطمینتان
حاصلرودکهتمامماژولاا ساختهردهازسطحپایهکیفیتازنقطهنظترایمنتیآتتشبرخوردارنتد.منتابع
قوسdcوامچنینارگونهموادیافرایندگاماا حیاتیبرا دما عمییاتیماژول،بایدموردتوجتهختا 
بارند .
 3-4-9راهنماي نصب -ارگونهمحتدودیتدرمحتلورترایطنصتبمتوثربتربهترهبتردار ایمتنستامانه
فتوودتاییکبایددرراانما نصبنشاندادهرتدهبارتد.ایتنراانمتاممکتناستترتاملرترایطمحیطتی،
پیکربند نصب،اد اماتسی کشی،دستگاهاا حفاظتاضافهجریانوجریاننامیفیوزبارد .
8

سامانههاي فتوولتايیک

2-8

مالحظات طراحی سامانه:

 2-2-8حفاظت از فیوزسري -دراغیبمواردکهدرآندویاچندررتهماژولفتوودتاییکبهصورتمتواز 
بها متصلردهاند،ارراخهویاررتهفرعیبایدتوسطیکفیوزمحافظترتود.فیتوزازمتاژولاتاودیگتر
اج ا ادکتریکیسامانهدربرابراضافهجریاندرزمانبروزوضعیتخطامحافظتمیکند.
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 1-2-8اتصاالت ماژول به ماژول -تمامسی کشیواتصاتتمورداستفادهبایتدازنظترنتودوانتدازهمطتابق
توصیهتودیدکنندهماژولومطابقباقوانینمنطقها بارد.سی کشیبایدمتناسبباکتاربردآنازجمیتهبتازه
دمایی،سنجهسی ،مقاومتدربرابرارعهماوراءبنفش،مقاومتدربرابرآبوودتاژسامانهدرنظرگرفتتهرتده
بارد.مالحظاتیدرخصو ررایطحد واسمیموردانتظاردرسراسرطولعمرماژولبایداتخاذرود.وسییه
اتصالبایدمطابقباراانمااا نصبوراهانداز ماژولواتصالگرویااترقتانونمنطقتها قابتلاجترابارتد.
سی کشیبایستیبهدحاظمکانیکیایمنبودهودرصتورتدت وم،بترا جیتوگیر ازفشتاربتررو اتصتاتت
ادکتریکی،بافاصیهکافیبرا انبساطحرارتیوانقبا سی کشیانجامرود .
 3-2-8ساير سیمکشی –سایرسی کشیاادرسامانهفتوودتاییکبایدایمنومتناسببابرنامهدرنظرگرفته
ردهبارندودرصورتد وم،بهامانعوامییکهبرا سی کشیماژولبهماژولرترحدادهرتدهاستتتوجته
رود.سی کشیایمنیعنیبایدقادربهتامیناستقامتکافیدربرابرررایطفضتا بتاز،ازجمیتهارتعهمتاوراء
بنفش،طولعمرکارکردموردانتظارازسامانه،بودهوامچنینبایدبهطورمداومبهعنتوانبخشتیازتعمیترو
نگهدار سامانهبهطورمنظ بررسیرود.اگرسی کشیدرمجرا فی انجامرود،بایدتوجهخا بهنصتب
صحیحوفنونمدیریتسی بهمنظورکااشاحتمالخطا اتصالزمینصورتگیرد .
 4-2-8قطع کننده مدار - dcبرا قطعایمنیکررتهdcدرسامانه،ازاینورتر،جعبهترکیب،کنترلکننده
رارژویاسایراج ا ادکتریکیبایدازقطعکنندهdcاستفادهرود.مقادیرنامیقطعکننتدهبایتدمتناستببتا
جریانdcوودتاژسامانهومطابقباقوانینمنطقها بارد.یادآور میرودکهقطعکنندهacبرا یکمدارdc
باتوجهبهاینکهاساسکارآنبهماایتطبیعیجریانacمتکیاست،ممکناستمناسبباردیانبارد .
 5-2-8اينورتر-اینورتربایدبااندازهمناسببرا محلدرنظرگرفتهرودوتوسطاستاندارداا منطقها 
مانندUL1741تاییدوقوانینمنطقتها متوردنیتازبترا اتصتالبتهرتبکهرابترآوردهستازد.ممکتناستت
اینورتراادارا قابییتآرکارساز قوسادکتریکیداخییبارندکهدرصورتوقودقوسادکتریکی،بتهمنظتور
کااشآسیببهسامانهوساختاراا پشتیبانی،سامانهراقطعکند .
 6-2-8حفاظت اتصالزمین–مالحظاتیبایدبرا طرحپایه،بهمنظتورکمینتهکتردنقتوسومستیراا 
جریانناریازاختالفپتانسیلبینقطعاتفعالوودتاژزمیندرنظرگرفت .
1-8

دماي عملیاتی:

 2-1-8دما عمییاتیماژولفتوودتاییکبهردتبهمحلنصبوروشاا نصبمورداستفادهوابستهاست .
 1-1-8طراحییکسامانهفتوودتاییکبایدطور باردکهدما عمییاتیماژولفتوودتاییکوتماماجت اءدر
مقادیرنامیقرارگیرد.موادمناسببرا محلنصبوراهانداز ودمااا عمییاتیدراتردورترایطعتاد و
خطاسمانندسایهوجریانمعکوس بایداستفادهرود .
 3-1-8تاباندننورخورریدبهصورتمتمرک درماژولمجازنیست،مگراینکهبهصراحتتوسطتودیدکننده
فتوودتاییکمجازردهبارد .
3
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 4-1-8ماژولفتوودتاییکرامطابقباروشاجراییتوصیهرده،نصبکنید .
 5-1-8ازتهویهکافیماژولفتوودتاییک،مطابقباآیینکارتوصیهردهسازندهاطمینتانپیتداکنیتد.توجته
دارتهباریددرموردپورشخوررید ،کاریاتا فتودتاییتک،ویتادیگترمحصتوتتفتوودتاییتکیکپارچته
ساختمان1س، BIPVتودیدکنندهممکناست،حداقلتهویهمطابقبااد امتاتزیبتاییرتناختیطراحتیویتا
ج ئیاتخا ازرتبهبند آتشسوز ماژولراتوصیهنماید.نتایجدما عمییاتیانوزا بایددرحتدمقتادیر
نامیبرا ماژولوموادپشتیبانباقیبماند .
 6-1-8برا جیوگیر ازرویداداا سایهمتداولبررو آرایهفتوودتاییک،آرایهرابافاصیهکافیقرارداید .
3-8

نصب:

 2-3-8امهنصاباابایدبهصورتمناسبروشصحیحاتصالادکتریکیورفعکنشراآموزشدیدهبارتند.
توجهکنیدکهیکستامانهفتوودتاییتک،درحضتورنتورویتابتاتر درستامانه،مثتلیتکمنبتعفعتالمتدار
است .توصیهمیرودنصبکنندهااییکهگوااینامهمعتبردارندعمییاتسی کشیواتصاتتادکتریکیازآرایه
فتوودتاییکبهبقیهمدارسامانهراانجامداند .
 1-3-8درحادتایدهآلبرا بهحداقلرساندنخطراتروک،قطعووصلاتصاتتادکتریکیبایدزمانیکه
سامانهفتوودتاییکرورننیستسعدمتودیدجریان انجامرود،اماواقعیتایناستکهاینکتارعمیتینیستت.
بهترینکارحداقلکردنمواردقطعووصلمنبعمدارفتوودتاییکواطمینانازبترقدارنبتودنمتداراا بتار
معکوسپیشازقطعیاوصلمداراست.نصبکنندهبایدبرا جیوگیر ازتشکیلقوسدرطولروشاجرایتی
توجهویژها دارتهباردواتصاتتفتوودتاییکفهرسترده،برا اشداردربرابراینخطربایدعالمتگتیار 
روند.،برا ج ئیاتبیشتربهفهرستمدارکاتصالماژولفتوودتاییکمراجعهرود .
 3-3-8ترتیب اتصال–اتصالماژولااابتدابایددرمجموعهبهرکلررتهااییباودتاژمشخصرده،پتس
ازآناتصالزنجیرهسمتDCاینورتر،سپسسمتACاینورتر،ودرنهایتبرقدارکردنازستامانهادکتریکتی
ساختمانسبهطورمعمولبایکقطعکنندهاختصاصی انجامرود.انگامقطع،ترتیببایدمعکتوسرتود،اول
قطعبرقمدار،پسازآناتصاتتACاینورتر،وسپساتصاتتDCبهزنجیرهاا ماژول،ودرنهایتاتصاتت
ارکدامازماژولااصورتگیرد .

4-8

راه اندازي:

 2-4-8تماماتصاتتادکتریکیبایدپسازنصبوپیشازراهانداز سامانهبرا اطمینانازاتصالادکتریکی
ورفعکرنشدرتماماتصاتتادکتریکیتاییدوثبتروند.رفعکرنشنبایدمنجتربتهفشتردگییتاکشتیدگی
سی اارود.توصیهمیرودکهگشتاورتماماتصالداندهاتا مکتانیکیبتهانتدازهکتافیدرجریتانعمییتات
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نگهدار وتعمیراتبهطورمنظ بررسیرود،چراکهآنهادرطولزمانبهعیتتنشحرارتیچرختها متی-
تواندرلروند .
1
 1-4-8جریاندرست وودتاژdcاسمیتماماج ا ادکتریکیبایدتصدیقردهبارند .
 3-4-8ازتاییدعاد سایهکردنماژولاجتنابنمودهوفواصلتوصیهردهبینماژولااوسطوحنصبحفظ
رود .
 4-4-8اطمینانحاصلکنیدکهاقداماتاحتیاطیمناسبیبرا جیوگیر ازصدمهمکانیکیبهمتاژولاتا 
فتوودتاییکوتجهی اتادکتریکیبهکارگرفتهردهاست.ترکاا،فرورفتگتیاتاودیگترآستیباتا فی یکتی
میتوانندبهرویداداا قوسمنجتررتوند.بتهخصتو ،ریشتهمتاژولوپشتتورقاتادرمعتر ختراشو
ضربهپییر درطولجابجایی،نصبوراهانداز استند.نصبکنندهبایدبرا محافظتازایتنستطوحکورتا
بارد،حتیخراشج ئیمیتواندمنجربهخطراتروکاحتمادیدرطولزمانرود .
5-8

تعمیر و نگهداري:

 2-5-8تعمیرونگهدار منظ برا اطمینانازایمنیودردسترسبودنسامانهدرطولعمرمتوردانتظتار
اینسامانهاا،مه است.تعمیرونگهدار راملبازرسیچشمیدقیقبرا نشانهاا باترفتنررایطعمییاتی
یاقوسسمانندتغییررنگمواد،قوس،ونقاطداغ ،آسیباا فی یکیسمانندماژولرکسته،سورا یابریتدگی
سطوحپالستیکی ونقصاندریکپارچگیسی کشیودستگاهاا رفعکرنشسمانندرلبودناتصاتت،ستی -
کشیاا رکننده،یامهارسی کشیرکسته است.تماماجت اازجمیتهاینتورتروجعبتهترکیتبکننتدهبایتد
بازرسیروند .
 1-5-8یکروشاجراییعاد بازرسیبرا کااشاحتمالخطرآتشسوز ایجادکنید.برا مثال،بازرسی
اودیهبایدیکسالپسازبهرهبردار انجامردهودستک اردوسالتکراررود.فواصلکوتاهترممکناستت
براساسآییننامهاا محییموردنیازباردیااگرنقصیامشکالتقبالمشاادهردهبارند .
 3-5-8استفادهازدوربینمادونقرم میتوانددرتشخیصگرمایشموضعیدرمداراا dcوacکمککند.
تشخیصزودانگامگرمایشموضعیممکناستازایجادررایطناایمنوآسیبفاجعهباربهستامانهجیتوگیر 
کند.
 4-5-8مسیراا دسترسیبهقطعاتبحرانیمانندجعبهاا ترکیبکنندهواینورتراابایدبتهطتورمتنظ 
کنترلونگهدار روندتاامکانبازرسیوخاموریاضطرار وجوددارتهبارد .
 5-5-8سامانههاي نصب شده بر روي زمین:

بستهبهررایطاقییمیوخاکمحیی،بهطورمنطقیمیتتوانانتظتاردارتتکتهپورتش
2-5-5-8
9
گیاایبررو ارقطعهآرایهخوررید سایت کهبررو زمیننصبردهرردکند.اینررایطخطرآتتش-
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سوز جنگلیاپورشگیاایرااف ایشمیداد،بنابراینبایددرمرحیهاودیهبهکنترلمداومپورشگیاایدر
محلسایتتوجهدادهرود.کهمیتواندراملخصوصیاتپورشگیاایک رردسپورشزمین ویاستب هبتا
رردمحدودرده،اماانوزا بارردبهاندازهمناسبدریکمحیطسایهدار،بارد .
اقداماتکنتردیپورشگیاایممکناستراملچمنزنیبهطورمنظ ،کنترلرتیمیایی
1-5-5-8
نر ررد،یااستفادهازحیواناتعیفخوارسگوسفند،ب ،غازیادیگر برا حفتظررتدپتایینبارتد.دفعتاتآن
بستگیبهعواملمحیی،ازجمیهخاک،آبواواوپورشگیاایمحییدارد.اگرچمنزنیبرا کنترلپورش
گیاایمورداستفادهقرارمیگیرد،مه ایناستکهتمامچمنوسایرپورشاا گیاایپسازقطتع،جمتع-
آور ردهونبایددرمحلسایتانبارتهروند .
پورشگیاایسب تازهبهطورمعمولتاارتفاد99سانتیمترقابلقبولاستوبستگیبته
3-5-5-8
ارتفادپایینترینپنلوقفسهآندارد.پورشگیااینفوذ ویاسایرموادخارجیدرزیرماژولاابایدبهطور
منظ بردارتهروند .
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