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LA SOLARA ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒ�ԱՆ ԿԱՐ�ՈՐ ՑՈՒՑՈՒԵՐ

ԱՅՍ ՁԵՌՆԱՐԿԸ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ Է ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԱՆ ԿԱՐ�ՈՐ ՑՈՒՑՈՒ�ԵՐ LA SOLAR GROUP LLC-Ի 
(ԱՅՍՈՒՀԵՏ՝ LA SOLAR) ԱՐ�ԱՅԻՆ ՖՈՏՈԳԱԼՎԱՆԱՅԻՆ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (ԱՅՍՈՒՀԵՏ՝ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐ): 
ՏԵՂԱԴՐՈՂՆԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ՀԵՏ�ԵՆ ԱՅՍ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՈՒՄ ՆԿԱՐԱԳՐՎԱԾ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԱՆ ԲՈԼՈՐ 
ՆԱԽԱԶԳՈՒՇԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻՆ։ ԱՐ�ԱՅԻՆ ՖՈՏՈՎՈԼՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄԸ 
ՊԱՀԱՆՋՈՒՄ Է ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀՄՏՈՒՈՒՆՆԵՐ � ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ: ՏԵՂԱԴՐՈՒՄԸ ՊԵՏՔ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԻ 
ՄԻԱՅՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԿՈՂՄԻՑ: ԱՐ�ԱՅԻՆ ՖՈՏՈՎՈԼՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՏԵՂԱԴՐԵԼՈՒՑ 
ԱՌԱՋ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ԾԱՆՈԹԱՆԱՆ ԴՐԱ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ � ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԻՆ: 
ՊԱՀԵՔ ԱՅՍ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆ ԱՊԱՀՈՎ ՎԱՅՐՈՒՄ՝ ՏԵՂԵԿՈՒԱՆ � ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԿԱՄ ՀԵՌԱՑՄԱՆ 
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԱՆ ԴԵՊՔԵՐԻ ՀԱՄԱՐ: ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՀԱՐՑՈՎ ԽՆԴՐՈՒՄ ԵՆՔ ԿԱՊՎԵԼ ՄԵՐ ՈՐԱԿԻ � 
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԲԱԺՆԻ ՀԵՏ՝ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒՈՒՆՆԵՐ։
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2. ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ ԿԵՏԵՐՆ ՈՒ  ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

Շնորհակալ ենք, որ ընտրել եք LA SOLAR-ի ար�ային վահանակները

ՆԱԽԱԲԱՆ 
LA SOLAR ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ

ՆՈՐՄԵՐՆ ՈՒ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

LA SOLAR ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԸ � ՇԵՐՏԱՎՈՐ ՀԱՎԱՔԱԾԻ ՀԱՏՈՒՄԸՆԿԱՐ 1

Տեղադրման այս ձեռնարկը պարունակում է կար�որ  տեղեկություններ էլեկտրական � մեխանիկական 
տեղադրման համար, որոնք դուք պետք է իմանաք մինչ� LA SOLAR մոդուլները տեղադրելը: Այս ձեռնարկը 
պարունակում է նա� անվտանգության տեղեկություններ, որոնց պետք է ծանոթ լինեք: Սույն ձեռնարկում 
նկարագրված ամողջ տեղեկատվությունը LA SOLAR-ի մտավոր սեփականությունն է � հիմնված է LA SOLAR-ի 
կողմից ձեռք բերված � կուտակված տեխնոլոգիաների ու փորձի վրա: 

Այս ձեռնարկը չի հանդիսանում երաշխիք, ցուցված կամ արգելված: LA SOLAR-ը պատասխանատվություն չի 
ստանձնում � հստակորեն հրաժարվում է պատասխանատվությունից մոդուլների տեղադրման, շահագործման, 
օգտագործման կամ սպասարկման հետ կապված կորստի, վնասի պատճառով: LA SOLAR-ը 
պատասխանատվություն չի կրում երրորդ կողմերի արտոնագրերի կամ այլ իրավունքների խախտման համար, 
որոնք կարող են առաջանալ մոդուլների օգտագործման արդյունքում: LA SOLAR-ն իրեն իրավունք է 
վերապահում փոփոխություններ կատարել արտադրանքի, տեխնիկական բնութագրերի կամ տեղադրման 
ձեռնարկում առանց նախնական ծանուցման: 

Սույն ձեռնարկում թվարկված պահանջներին չհամապատասխանելը անվավեր կճանաչի մոդուլների 
սահմանափակ երաշխիքը, որը տրամադրվում է LA SOLAR-ի կողմից՝ միաժամանակ ուղղակի հաճախորդին 
վաճառելու ժամանակ: Տրվում են լրացուցիչ առաջարկություններ՝ բարելավելու անվտանգության պրակտիկան 
� կատարողականի արդյունքները: Խնդրում ենք սույն ձեռնարկի մեկ օրինակը տրամադրել ՖՎ համակարգի 
սեփականատիրոջը � տեղեկացնել անվտանգության, շահագործման � սպասարկման բոլոր 
համապատասխան ասպեկտների մասին:

ՖՎ համակարգերի մեխանիկական � էլեկտրական տեղադրումը պետք է իրականացվի բոլոր 
կիրառելի կետերի համաձայն՝ ներառյալ էլեկտրական ծածկագրերը, շինարարական ծածկագրերը � 
էլեկտրական կոմունալ փոխկապակցման պահանջները: 

Պահանջները կարող են տարբեր լինել մոնտաժման վայրի համար, օրինակ՝ տանիքի շենքերի կամ 
շարժիչային տրանսպորտային միջոցների օգտագործման համար: Պահանջները կարող են  տարբեր 
լինել՝ կախված համակարգի լարումից, ինչպես նա� DC կամ AC կիրառման համար: 



3.1 ԱՊՐԱՆՔԻ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 3.3 ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒ�ՈՒՆ

3.2 ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒ�ՈՒՆ

Յուրաքանչյուր մոդուլ ունի երկու պիտակ, որոնք պարունակում 
են հետ�յալ տեղեկատվությունը՝

1. Անվանական պիտակը. նկարագրում է արտադրանքի տեսակը, առավելագույն  
հզորությունը, առավելագույն հզորության հոսանքը, առավելագույն հզորության 
լարումը, օպերացիոն միացման լարումը, կարճ միացման հոսանքը, այն ամենը,
ինչը  չափվում է ստանդարտ փորձարկման պայմաններում, հավաստագրման 
նշաններ, համակարգի առավելագույն լարումը � այլն:

2. Շտրիխ կոդ. Յուրաքանչյուր առանձին մոդուլ ունի առանձին սերիական համար: 
Սերիական համարն ունի 17 նիշ։ Առաջին 9 թվանշանները LA Solar կոդն են, իսկ 
մնացած 8 նիշերը՝ վահանակի կոդը: Այն մշտապես կցված է մոդուլներին
� տեսանելի է : Այս շտրիխ կոդը տեղադրվում է նախքան լամինացումը: Բացի այդ, 
դուք կարող եք գտնել այն նույն շտրիխ-կոդը անվանատախտակի կողքին:

Երբ մոդուլները տեղադրվում են տանիքների վրա, տանիքը պետք է ունենա հրդեհակայուն 
ծածկույթ: Տանիքի ՖՎ համակարգերը պետք է տեղադրվեն միայն տանիքի վրա, որն ի 
վիճակի է դիմակայել ՖՎ համակարգի բաղադրիչների՝ ներառյալ մոդուլների լրացուցիչ 
ծանրաբեռնվածությունը, վկայագրված շենքի մասնագետների կամ ինժեների կողմից � 
ունեն ամբողջական վերլուծության արդյունքի պաշտոնական կառուցվածք:

Ձեր անվտանգության համար մի փորձեք աշխատել տանիքի վրա, քանի դեռ չեն 
հայտնաբերվել � ձեռնարկվել անվտանգության նախազգուշական միջոցներ, այդ թվում ՝ 
առանց սահմանափակման ընկնելուց պաշտպանվելու միջոցները, սանդուղքները կամ 
աստիճանները � անձնական պաշտպանիչ սարքավորումները: 

Ձեր անվտանգության համար մի տեղադրեք � մի աշխատեք մոդուլների վրա անբարենպաստ 
պայմաններում ՝ ներառյալ ուժեղ կամ փոթորկոտ քամիները � 
տանիքի թաց կամ ցրտահարված մակերեսները:

Ֆոտովոլտային մոդուլները կարող են արտադրել հաստատուն հոսանք, երբ ենթարկվում 
են լույսի, �, հետ�աբար, կարող են առաջացնել էլեկտրական ցնցում : 

30 վոլտ կամ ավելի բարձր DC լարումը մահացու է: 

Մոդուլները հոսանք են արտադրում նույնիսկ այն դեպքում, երբ միացված չեն էլեկտրական 
ցանցին : 

Խնդրում ենք օգտագործել մեկուսացված գործիքներ � ռետինե ձեռնոցներ ար�ի լույսի 
տակ մոդուլների հետ աշխատելիս: Մոդուլները չունեն միացման/անջատման կոճակ: 

Մոդուլները կարող են անգործունակ լինել միայն դրանք հեռացնելով ար�ի լույսից, կամ 
դրանց առջ�ի մակերեսը ամբողջությամբ ծածկելով կտորով, ստվարաթղթով կամ այլ 
ամբողջովին անթափանց նյութով։

Էլեկտրական ցնցումներից խուսափելու համար խնդրում ենք 
մի անջատեք էլեկտրական միացումները ծանրաբեռնվածության տակ: 

Սխալ միացումները կարող են նա� հանգեցնել էլեկտրական ցնցումների: 
Այսպիսով, խնդրում ենք միացումները պահել չոր � մաքուր, � համոզվեք, որ դրանք 
պատշաճ աշխատանքային վիճակում են: 

Երբեք մի մտցրեք մետաղական առարկաներ  միակցիչի մեջ կամ  ձ�ափոխեք դրանք 
էլեկտրական միացումն ապահովելու համար:

Ձյան կամ ջրի արտացոլումը կարող է մեծացնել ար�ի լույսը �, հետ�աբար, բարձրացնել 
հոսանքը � հզորությունը: 

Բացի այդ, ավելի ցուրտ ջերմաստիճանը կարող է զգալիորեն մեծացնել լարումը � 
հզորությունը: Եթե   ապակին կամ այլ նյութը վնասված է, խնդրում ենք կրել անհատական   
պաշտպանության սարքավորումներ � անջատել մոդուլները միացումից:
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3.4 ՕՊԵՐԱՑԻՈՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒ�ՈՒՆ

3.5 ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒ�ՈՒՆ

Մի բացեք LA SOLAR մոդուլների փաթեթները տեղափոխման � պահպանման ժամանակ, 
քանի դեռ դրանք պատրաստ չեն տեղադրման: 

Մի�նույն ժամանակ խնդրում ենք պաշտպանել փաթեթը վնասվածքներից: 

Մի գերազանցեք ծղոտե ներքնակների առավելագույն բարձրությունը, ինչպես նշված է 
ծղոտե ներքնակների փաթեթավորման վրա:

Պահպանեք ծղոտե ներքնակները օդափոխվող, անձր�ային տանիքի � չոր տեղում, 
մինչ� մոդուլները պատրաստ լինեն բացելու համար: 

Խնդրում ենք հետ�ել <<LA SOLAR modules Un-Pack հրահանգին>> մոդուլների փաթեթները
բացելու համար: 

Ոչ մի դեպքում մի բարձրացրեք մոդուլները՝ բռնելով մոդուլի միացման տուփից կամ 
էլեկտրական մալուխներից:

Մի կանգնեք � մի քայլեք մոդուլների վրա: 

Մի գցեք մոդուլները մեկ այլ մոդուլի վրա: 

Մոդուլների վրա որ�է ծանր առարկա մի դրեք: 

Զգույշ եղեք, երբ մոդուլները տեղադրեք մակերեսի վրա, հատկապես մոդուլների 
անկյունում:

Անհամապատասխան տեղափոխումից � տեղադրումից կարող են կոտրվել մոդուլները: 

Մի շտապեք ապամոնտաժել մոդուլները � մի հանեք մոդուլներից որ�է կցված 
անվանատախտակ կամ բաղադրիչ: 

Մի քսեք ներկ կամ սոսինձ մոդուլի վերին մակերեսին: 

Հետ�ի թերթիկը չվնասելուց խուսափելու համար մի քերծեք կամ հարվածեք հետ�ի 
շերտին:

Մի փորեք անցքեր շրջանակում: Սա կարող է խախտել շրջանակի ամրությունը � առաջացնել 
շրջանակի կոռոզիա: 

Մի քերծեք շրջանակի անոդացված ծածկույթը : Դա կարող է 
առաջացնել շրջանակի կոռոզիա կամ խախտել շրջանակի ամրությունը: Աշխատեք միայն չոր 
պայմաններում � օգտագործեք միայն չոր գործիքներ: 

Մի զբաղվեք մոդուլներով, երբ դրանք թաց են, առավել �ս եթե չեք կրում համապատասխան 
պաշտպանիչ սարքավորումներ: Տեղադրված մոդուլները ցանկացած ժամանակ դրսում պահելիս, 
միշտ ծածկեք դրանք � համոզվեք, որ ապակին շրջված է դեպի ներք�, որպեսզի մոդուլների 
ներսում ջուր չհավաքվի � չվնասի բաց միակցիչները:

Խորհրդակցեք մասնագետների հետ շենքերի կամ կառուցվածքների հրդեհային անվտանգության 
ուղեցույցների � պահանջների վերաբերյալ: Տանիքի համար մոդուլները պետք է տեղադրվեն 
հրդեհակայուն ծածկույթի վրա, որը հարմար է կիրառման համար, համապատասխան 
օդափոխությամբ, մոդուլների հետ�ի շերտերի � մոնտաժային մակերեսի միջ�: 
Տանիքների կառուցումը � տեղակայանքները կարող են ազդել շենքի հրդեհային անվտանգության վրա: 

Սխալ տեղադրումը կարող է վտանգներ առաջացնել  հրդեհի դեպքում: Հրդեհային դասի վարկանիշը 
պահպանելու համար մոդուլների շրջանակի մակերեսի (ապակի) � տանիքի մակերեսի միջ� 
հեռավորությունը պետք է լինի առնվազն 10 սմ: Օգտագործեք համապատասխան բաղադրիչներ, 
ինչպիսիք են ապահովիչները, միացումային արգելակիչները � հողակցող միակցիչները, ինչպես 
պահանջվում է: 

Մի տեղադրեք մոդուլներ այնտեղ, որտեղ կարող են առաջանալ դյուրավառ գազեր:
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4. ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 

LA SOLAR մոդուլները նախատեսված են միայն ցամաքային կիրառության մեջ օգտագործելու համար: 

Մոդուլները չպետք է տեղադրվեն կամ շահագործվեն այն վայրերում, որտեղ աղը, կարկուտը, ձյունը, 
ավազը, փոշին, օդի աղտոտվածությունը, քիմիապես ակտիվ գոլորշիները, թթվային անձր�ները, մուրը 
� այլն չափազանց շատ են:

Խնդրում ենք ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ՝ ապահովելու համար 
մոդուլների աշխատանքը � անվտանգությունը, երբ դրանք տեղադրվում կամ շահագործվում են առատ 
ձյուն, չափազանց ցուրտ, ուժեղ քամի կամ կղզու կամ անապատի մոտակայքում: 

Մոդուլները պետք է տեղադրվեն համապատասխան մոնտաժային կառույցների վրա, որոնք տեղակայված 
են համապատասխան շենքերի, գետնի կամ մոդուլների համար հարմար այլ կառույցների վրա (օրինակ՝ 
սալիկներ, շենքերի ճակատներ կամ ՖՎ հետքեր): Մոդուլները չպետք է տեղադրվեն 
ցանկացած տեսակի շարժվող տրանսպորտային միջոցների վրա: 

Մոդուլները չպետք է տեղադրվեն այնպիսի վայրերում, որտեղ դրանք կարող են ընկղմվել ջրի մեջ:

Առաջարկվող շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը պետք է լինի -20C (-4F)-ից մինչ� 46C (115F): 
Ջերմաստիճանի սահմանները որոշվում են որպես տեղադրման վայրի միջին ամսական բարձր � 
ցածր: Սահմանային աշխատանքային ջերմաստիճանը պետք է լինի -40C (-40F) � 85C (185F): 

Համոզվեք, որ մոդուլները ենթակա չեն քամու կամ ձյան ծանրությանը, որոնք գերազանցում են առավելագույն 
թույլատրելի բեռնվածությունը:

Մոդուլները պետք է տեղադրվեն այնպիսի վայրում, որտեղ ամբողջ տարվա ընթացքում ստվեր չկա: 
Համոզվեք, որ տեղադրման վայրի մոտ լույսը փակելու որ�է խոչընդոտ չկա: Մի օգտագործեք մոդուլները 
սարքավորումների մոտ կամ այն   վայրերում, որտեղ կարող են առաջանալ կամ հավաքվել դյուրավառ գազեր:

LA SOLAR մոդուլները չպետք է տեղադրվեն այնպիսի վայրերում, որտեղ ագրեսիվ նյութերը, 
ինչպիսիք են աղը կամ աղի ջուրը, կամ ցանկացած այլ տեսակի քայքայիչ նյութ, կարող են 
ազդել մոդուլների անվտանգության � կամ աշխատանքի վրա: 

Գալվանական կոռոզիա կարող է առաջանալ մոդուլների ալյումինե շրջանակի � մոնտաժող 
կամ ամրացնող սարքերի միջ�, եթե այդպիսի սարքավորումները կազմված են տարբեր 
մետաղներից: 

LA SOLAR-ը խորհուրդ է տալիս միայն չժանգոտվող պողպատից � ալյումինե մետաղից։ 

Մոդուլների թեքությունը չափվում է մոդուլների մակեր�ույթի � հողի հորիզոնական 
մակերեսի միջ�: Մոդուլներն արտադրում են առավելագույն հզորություն, երբ այն 
ուղղակիորեն թեքված էդեպի ար�ին: 

Հյուսիսային հատվածում մոդուլները սովորաբար պետք է ուղղված լինեն դեպի հարավ, 
իսկ հարավային մասերում մոդուլները պետք է ուղղված լինեն դեպի հյուսիս: 

Լավագույն տեղադրման մասին մանրամասն տեղեկությունների համար դիմեք 
ստանդարտ ար�ային ֆոտովոլտային տեղադրման ուղեցույցներին կամ խորհրդակցեք 
հեղինակավոր ար�ային տեղադրողի կամ համակարգերի մասնագետի հետ: 

Հրդեհի համապատասխան աստիճանը պահպանելու համար, տանիքի վրա մոդուլների 
տեղադրման ժամանակ սլաքը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 5 դյույմ/ֆտ (127 մմ/305 մմ):

Մոդուլների մակերեսին կուտակված փոշին կարող է խաթարել մոդուլների աշխատանքը: 

LA SOLAR-ը խորհուրդ է տալիս մոդուլները տեղադրել առնվազն 10 աստիճանի թեքության 
անկյան տակ, ինչը հեշտացնում է փոշու լվացումը անձր�ից:

ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
LA SOLAR ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ

ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ
LA SOLAR ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ

4.1 ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՎԻՃԱԿԸ, ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԴԻՐՔԸ � 
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ

4.2 ԹԵՔՈՒ�ԱՆ ԱՆԿՅՈՒՆԻ ԸՆՏՐՈՒ�ՈՒՆ



5. ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ

Համոզվեք, որ մոդուլների տեղադրման եղանակը � համակարգը բավականաչափ 
ամուր են, որպեսզի մոդուլները կարողանան դիմակայել ծանրաբեռնվածության բոլոր 
պայմաններին: Տեղադրողը պետք է տրամադրի այս երաշխիքը: Տեղադրման օժանդակ 
համակարգը պետք է փորձարկվի երրորդ կողմի կազմակերպության կողմից՝ ստատիկ 
մեխանիկական վերլուծության հնարավորությամբ՝ համաձայն տեղական ազգային կամ միջազգային 
ստանդարտների, ինչպիսիք են DIN1055-ը կամ համարժեք ստանդարտները: Մոդուլների ամրացման 
կառուցվածքը պետք է պատրաստված լինի դիմացկուն, կոռոզիակայուն � ուլտրամանուշակագույն 
ճառագայթների դիմացկուն նյութից: 

Մոդուլները պետք է ապահով կերպով ամրացվեն մոնտաժային կառուցվածքին: Ձմռանը ձյան առատ 
տեղումներով շրջաններում ընտրեք մոնտաժային համակարգի բարձրությունը: Որպեսզի մոդուլների 
ամենացածր եզրը երկար ժամանակ ծածկված չլինի ձյունով: 

Բացի այդ, հոգացեք, որ մոդուլների ամենացածր հատվածը տեղադրվի բավական բարձր: Երբ 
մոդուլները հենվում են շենքի պատի կամ տանիքի մակերեսին զուգահեռ, մոդուլների շրջանակի � 
պատի կամ տանիքի մակերեսի միջ� նվազագույնը 10 մմ հեռավորություն է պահանջվում, որպեսզի 
օդը միանա մոդուլների հետ�ում � կանխի լարերի վնասումը:

Մի փորձեք անցքեր փորել ապակե մակերեսին �  մոդուլների շրջանակներին, քանի որ դա 
դուրս կմնա երաշխիքից: Տանիքի վրա մոդուլներ տեղադրելուց առաջ համոզվեք, որ տանիքի 
կառուցվածքը հարմար է: 

Բացի այդ, մոդուլները տեղադրելու համար անհրաժեշտ տանիքի ցանկացած ներթափանցում պետք է 
պատշաճ կերպով կնքված լինի՝ արտահոսքը կանխելու համար: 

Հետ�եքմոդուլների շրջանակների գծային ջերմային ավելցմանը  (երկու մոդուլների միջ� առաջարկվող 
նվազագույն հեռավորությունը 1 սմ է): 

Վահանակի հետ�ի շերտը միշտ զերծ պահեք օտար առարկաներից կամ կառուցվածքային 
տարրերից, որոնք կարող են շփվել վահանակի հետ, հատկապես, երբ վահանակը 
մեխանիկական բեռի տակ է: 

LA SOLAR մոդուլներն ունեն առավելագույն ստատիկ բեռ 2400Pa հետ�ի մասում (այսինքն՝ քամու 
բեռը) � առավելագույն ստատիկ բեռ առջ�ի մասում ՝ 2400Pa կամ 5400Pa : 

Մոնտաժման մեթոդը չպետք է բերի տարբեր մետաղների 
անմիջական շփման մոդուլների ալյումինե շրջանակի հետ, ինչը կհանգեցնի գալվանական 
կոռոզիայի: UL ստանդարտ 1703 հարթ թիթեղային ֆոտոգալվանային մոդուլների � պանելների 
լրացումով խորհուրդ է տրվում մետաղական համակցությունները չգերազանցել 0,6 վոլտ 
էլեկտրական պոտենցիալ տարբերությունը: 

LA SOLAR մոդուլները կարող են տեղադրվել նա� լանդշաֆտային  
կողմնորոշմամբ:

Մոդուլները կարող են տեղադրվել շրջանակի վրա՝ օգտագործելով մոնտաժային անցքեր, 
սեղմակներ կամ ներդիր համակարգ: Մոդուլները պետք է տեղադրվեն հետ�յալ օրինակների 
համաձայն. Այս հրահանգներին համապատասխան մոդուլները չմոնտաժելը կարող է չեղյալ 
համարել երաշխիքը:

Մոդուլները պետք է տեղակայվեն կառուցվածքներին աջակցելու համար շրջանակի հետ�ի 
եզրերում տեղադրված մոնտաժային անցքերի միջով: տես, թե ինչ է ցույց տրված Նկար 
2-ում (մոնտաժման մանրամասները):

ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ
LA SOLAR ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ

ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ
LA SOLAR ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ

5.1 ՊԱՐԶ ՊԱՀԱՆՋ

5.2 ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ Ձ�ԵՐԸ

5.2.1  ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՆՑՔԵՐՈՎ ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ ՄՈԴՈՒԼՆԵՐ



ՆԿԱՐ 2 ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԸ

ՆԿԱՐ 3 ԱՄՐԱՑՈՒՑԻՉԻ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԸ (ՄԻԱՎՈՐՆԵՐ` ՄՄ)

Ձեր ապահովության համար, խնդրում ենք աչքի անցկացնել ներք�ում նշված բաղադիչները

1. Հեղույս 

Հեղույս M8 

3.  Լվացող սարք 4.  Մանեկ

2. Լվացող մեքենա
Նյութ՝ չժանգոտվող պողպատ

Առաջարկվող ոլորող հատվածը 14 Ն.մ-ից մինչ� 20 Ն.մ է:

Բ) Պտուտակի ոլորող մասերի առաջարկվող միջակայքը՝ 18 Ն.մ-ից մինչ� 24 Ն.մ,

Գ) Մոդուլների սեղմակները չպետք է շփվեն առջ�ի ապակու հետ կամ ցանկացած 
կերպ դեֆորմացնել շրջանակը: Խուսափեք մոդուլների սեղմակների ստվերային 
ազդեցություններից: Մոդուլների շրջանակի վրա դրենաժային անցքերը չպետք է 
փակվեն կամ փակվեն սեղմակներով:

Ամրացուցիչ A (X = մոդուլների շրջանակի բարձրությունը) Ամրացուցիչ B

Մոդուլները պետք է տեղադրվեն հատուկ սեղմակների միջոցով, ինչպես ցույց է տրված նկ. 3. 

Ա) Մոդուլները պետք է ամրացվեն կրող կառուցվածքին մետաղական սեղմիչներով: 
Խորհուրդ է տրվում սեղմակներ օգտագործել հետ�յալ պայմաններում ՝

Նյութ՝ չժանգոտվող պողպատ Նյութ՝ չժանգոտվող պողպատ

Նյութ՝ չժանգոտվող պողպատ
Չափս � երկարություն՝ M8*16 մմ,. Չափս M8

Չափս M8Չափս M8

ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ
LA SOLAR ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ

ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ
LA SOLAR ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ

5.2.2 ՄՈԴՈՒԼՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ ԵՆ ՍԵՂՄԱԿՈՎ

Չափսը՝ 38 մմ-ից ոչ պակաս
Հաստությունը՝ 3 մմ-ից ոչ պակաս
Նյութը՝ ալյումինե համաձուլվածք



ՆԿԱՐ 4 ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ
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Մոնտաժման անցքեր

Ամրացուցիչի թույլատրելի միջակայք

Ամրացուցիչի թույլատրելի միջակայք Ամրացուցիչի թույլատրելի միջակայք

Ամրացուցիչի թույլատրելի 
միջակայք

Ամրացուցիչի թույլատրելի միջակայք

Մոնտաժման անցքեր

Օգտագործեք չորս մոնտաժային անցքեր Օգտագործեք ութ մոնտաժային անցքեր

ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ
LA SOLAR ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ

ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ
LA SOLAR ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ

5.2.3 ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԴԻՐՔԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒ�ՈՒՆԸ

Բեռի պայմանների հետ�յալ ցածր/նորմալ մակարդակը կիրառելի է շատ 
միջավայրերում տեղադրման համար. մոդուլների հետ�ի առավելագույն ստատիկ 
բեռը 2400Pa է (այսինքն՝ քամու բեռը), իսկ մոդուլների առջ�ի առավելագույն 
ստատիկ բեռը 2400Pa է (այսինքն. քամու � ձյան ծանրաբեռնվածություն):

Բեռի պայմանների ավելի բարձր մակարդակը կիրառելի է ծայրահեղ 
միջավայրում տեղադրման համար. մոդուլների հետ�ի առավելագույն ստատիկ 
բեռը 2400 Պա է (այսինքն՝ քամու բեռը), իսկ մոդուլների առջ�ի առավելագույն 
ստատիկ բեռը 5400 Պա է (այսինքն՝ քամի � ձյուն: ծանրաբեռնվածություն), 
կախված ճնշման մակարդակից, որը այն կդիմանա՝ համաձայն IEC ստանդարտի:

Դինամիկ ուժգնության դեպքում, ինչպիսին է քամին, անվտանգության 
գործակիցը պետք է 3 անգամ ավելացվի: Դա նշանակում է, որ առավելագույն 
դինամիկ բեռը 800 Պա է, երբ քամու արագությունը 130 կմ/ժ-ից պակաս է:

Բեռի վիճակի ցածր/նորմալ մակարդակ 
(կիրառվում է շրջակա միջավայրի պայմանների 
մեծ մասի համար)

Բեռի բարձր մակարդակ (կիրառվում է շրջակա 
միջավայրի ավելի կոշտ պայմանների դեպքում, 
ինչպիսիք են փոթորիկը, առատ ձյունը � այլն)



ՆԿԱՐ 5 ՍԵՐԻԱՅԻ � ԶՈՒԳԱՀԵՌ ԼԱՐԵՐԻ, ՍԵՐԻԱՅԻ ԼԱՐԵՐԻ, ԶՈՒԳԱՀԵՌ ԼԱՐԵՐԻ, 
ՍԵՐԻԱԿԱՆ ԼԱՐԵՐԻ � ԶՈՒԳԱՀԵՌ ԼԱՐԵՐԻ, ԴԻՈԴՆԵՐԻ, ԳԵՐՀՈՍԱՆՔԻՑ 
ՊԱՇՏՊԱՆՈՂ ՍԱՐՔԵՐԻ, ՄԻԱԿՑԻՉԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԴԻԱԳՐԱ�ԵՐ:

6 ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ

LA SOLAR ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ

LA SOLAR ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ

6.1 ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔ

6.2 ՄԱԼՈՒԽ � ԼԱՐԵՐ

՜Էլեկտրական բնութագրերը, ինչպիսիք են Isc-ը, Voc-ը � Pmax-ը, չափվում են չափման +/- 3%-ի 
սահմաններում ՝ անորոշ ստանդարտ փորձարկման պայմաններում: Ստանդարտ փորձարկման պայմաններ՝ 
1000 Վտ/մ ճառագայթում, 25C բջջի ջերմաստիճան � 1,5 օդի զանգված: 

Նորմալ պայմաններում ֆոտոգալվանային մոդուլները կարող են արտադրել ավելի բարձր հոսանք �/կամ 
լարում, քան հաղորդվում է ստանդարտ փորձարկման պայմաններում: Համապատասխանաբար, մոդուլների 
վրա նշված կարճ միացման հոսանքի, Isc-ի � բաց շղթայի լարման, Voc-ի արժեքները պետք է 
բազմապատկվեն 1,25 գործակցով բաղադրիչի լարման գնահատականները, հաղորդիչի հզորությունները, 
միաձուլման չափերը � մոդուլների ելքին միացված կառավարիչների չափերը որոշելիս:Լարումները 
հավելում են, երբ մոդուլները միացված են ուղիղ շարքով, իսկ մոդուլների հոսանքները հավելում են, երբ 
մոդուլները միացված են ուղղակիորեն զուգահեռ, ինչպես ցույց է տրված 

Նկար 5-ում:Տարբեր էլեկտրական բնութագրերով մոդուլները չպետք է ուղղակիորեն միացվեն 
հաջորդականությամբ: 

Մոդուլների առավելագույն քանակը, որոնք կարող են միացվել շարքային լարերով, պետք է հաշվարկվի 
համապատասխան կանոնակարգերի համաձայն, որպեսզի մոդուլների � բոլոր այլ համակարգի նշված 
առավելագույն լարումը (LA SOLAR մոդուլների առավելագույն համակարգի լարումը DC 1500V է): 

Էլեկտրական DC բաղադրիչները չեն գերազանցվի բաց միացումում ՖՎ համակարգի գտնվելու վայրում 
սպասվող ամենացածր ջերմաստիճանը: Բաց շղթայի լարման ուղղման գործակիցը կարող է հիմնված լինել 
հետ�յալ բանաձ�ի վրա՝                            .T-ը շրջակա միջավայրի ամենացածր ջերմաստիճանն է համակարգի 
գտնվելու վայրում: 

              ն ընտրված Voc մոդուլի ջերմաստիճանի գործակիցն է (Տե՛ս համապատասխան տվյալների թերթիկը): 
Պետք է օգտագործվի համապատասխան գնահատված գերհոսանքից պաշտպանող սարք, երբ հակադարձ 
հոսանքը կարող է գերազանցել մոդուլների ապահովիչների առավելագույն արժեքի արժեքը: Յուրաքանչյուր 
սերիայի տողի համար պահանջվում է գերհոսանքից պաշտպանող սարք, եթե զուգահեռաբար միացված են 
երկու շարքից ավելի տողեր:

Այս միացման տուփերը նախագծված են, որպեսզի հեշտությամբ միացվեն հաջորդականությամբ իրենց լավ 
միացված մալուխի � IP68 պաշտպանության աստիճան ունեցող միակցիչի համար: 

Օգտագործեք  լարերը համապատասխան  հատվածներով, որոնք հաստատված են մոդուլների կարճ 
միացման առավելագույն հոսանքի դեպքում օգտագործելու համար: 

LA SOLAR-ը խորհուրդ է տալիս տեղադրողներին օգտագործել միայն ար�ի լույսի դիմացկուն մալուխներ, 
որոնք որակավորված են ուղղակի հոսանքի (DC) լարերի համար ՖՎ համակարգերում: Լարերի նվազագույն 
չափը պետք է լինի 4 մմ 2:



LA SOLAR ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ

7. ՀԻ�ԱՎՈՐՈՒՄ

LA SOLAR ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ
ՀԻԱՎՈՐՈՒՄ

6.3 ՄԻԱԿՑԻՉՆԵՐ

6.4 ՇՐՋԱՆՑՈՂ ԴԻՈԴՆԵՐ

7.1 ՀԻ�ԱՎՈՐՈՒՄ՝ ՀԻ�ԱՎՈՐՎԱԾ ՍԵՂՄԱԿԻ ՄԻՋՈՑՈՎ

Մալուխները պետք է ամրացվեն մոնտաժային կառուցվածքին այնպես, որ խուսափեն մալուխի �/կամ 
մոդուլների մեխանիկական վնասվածքից: 

Ամրացնելու համար օգտագործեք համապատասխան միջոցներ, ինչպիսիք են ար�ի լույսի դիմացկուն 
մալուխային կապերը �/կամ մետաղալարերի կառավարման սեղմակները, որոնք հատուկ նախագծված են 
մոդուլների շրջանակին միացնելու համար: 

Թե� մալուխները դիմացկուն են ար�ի լույսի հանդեպ � անջրանցիկ, հնարավորության դեպքում խուսափեք 
ար�ի ուղիղ ճառագայթներից � մալուխների ջրի մեջ ընկղմումից:

LA SOLAR մոդուլներն օգտագործում են անոդային օքսիդացված ալյումինե շրջանակ՝ կոռոզիային 
դիմակայելու համար: Այսպիսով, մոդուլների շրջանակը պետք է միացված լինի սարքավորման հողակցիչին, 
որպեսզի պաշտպանի ամպրոպից � վնասվածքից: 

Ամրացնող սարքը պետք է ամբողջությամբ շփվի ալյումինե խառնուրդի ներսի հետ � պետք է թափանցի 
շրջանակի օքսիդացման թաղանթի մակերեսը: 

Խնդրում ենք մոդուլների շրջանակի վրա որ�է լրացուցիչ հողակցող անցք մի փորեք, այլապես LA SOLAR-ը 
հստակորեն հրաժարվում է երաշխիքի անվավերության պատասխանատվությունից:

Ընտրովի կատարման համար La SOLAR-ը խորհուրդ է տալիս, որ մոդուլների զանգվածի DC 
կաթոդը միացված է գետնին, այս պահանջին չհամապատասխանելը կարող է նվազեցնել 
համակարգի աշխատանքը: 

Հիմնավորման մեթոդը չպետք է հանգեցնի տարբեր մետաղների անմիջական շփման մոդուլների ալյումինե 
շրջանակի հետ, ինչը կհանգեցնի գալվանական կոռոզիայի: 

UL ստանդարտ 1703 Flat Plate Photovoltaic մոդուլների � վահանակների լրացոււմով խորհուրդ է տրվում 
չօգտագործել մետաղական համակցություն մոդուլները տեղադրելու համար: 

Հասանելի են հիմնավորման հետ�յալ մեթոդները.

Մոդուլների հետ�ի շրջանակի կեսին ավելի մոտ գտնվող եզրային կողմում 4,2 մմ տրամագծով հողակցման 
անցք կա: Ամրացնող  նշանի միջին գիծը համընկնում է հողակցման անցքի հետ, � ուղղությունը նույնն է, ինչ 
ավելի երկար շրջանակը: 

Մոդուլների միջ� հիմնավորումը պետք է հաստատվի որակավորված էլեկտրիկի կողմից: Իսկ հողակցող 
սարքը պետք է արտադրվի որակյալ էլեկտրիկի կողմից: 

Պտտման ոլորման առաջարկվող արժեքը 2,3 Նմ է: Տեղադրման ընթացքում պղնձե մետաղալարը չպետք է 
սեղմվի:

Միակցիչները պահեք չոր � մաքուր, � համոզվեք, որ միակցիչի գլխիկներն  ամուր են մոդուլները 
միացնելուց առաջ: 

Մի փորձեք էլեկտրական միացում կատարել թաց, կեղտոտ կամ այլ կերպ անսարք միակցիչների հետ: 
Խուսափեք ,որ միակցիչները հենվեն գետնին: 

Սխալ միակցիչները կարող են հանգեցնել  էլեկտրական ցնցումների: Ստուգեք, որ բոլոր էլեկտրական 
միացումներն ապահով կերպով ամրացված լինեն: Համոզվեք, որ բոլոր միակցիչները լիովին միացված են � 
կողպված:

Շրջանցող դիոդներ. LA SOLAR մոդուլների հետ օգտագործվող միացման տուփերը պարունակում են 
շրջանցող դիոդներ, որոնք զուգահեռ են լարով ՖՎ բջիջների լարերին: 

Մասնակի ստվերավորման դեպքում դիոդները շրջանցում են ոչ ստվերային բջիջների կողմից առաջացած 
հոսանքը՝ դրանով իսկ սահմանափակելով մոդուլների տաքացումը � կատարողականի կորուստները: 

Շրջանցող դիոդները մասնակի ստվերի դեպքում շեղում են հոսանքը բջջային լարերից: 

Տես 7-րդ գծապատկերը, որը ցույց է տալիս, թե ինչպես են բջջային տողերը էլեկտրականորեն կապված 
դիոդների հետ: Դիոդի հայտնի կամ կասկածելի խափանման դեպքում տեղադրողները կամ սպասարկող 
մատակարարները պետք է դիմեն LA SOLAR-ին: Երբեք մի փորձեք ինքնուրույն բացել միացման տուփը:
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ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐ, ՇՐՋԱՆԱԿ, ՄԵՏԱՂԱԼԱՐ, ԿՈՂՊՎՈՂ ՄԱՍ, 
ԱՏԱՄԻԿՆԵՐՈՎ ՀԱՏՎԱԾ, ՄԵՏԱՂԱԼԱՐԵՐ ԿԱՊՈՂ ԽՐՈՑԱԿ, 
ՀՈՂԱՅԻՆ ՊՏՈՒՏԱԿ

ՆԿԱՐ 7
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7.2 ՀԻ�ԱՎՈՐՈՒՄ՝ ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ՀՈՂԱԿՑՈՂ ԱՆՑՔԻ ՄԻՋՈՑՈՎ
7.3 ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԵՐՐՈՐԴ ԿՈՂՄԻ ՀԻ�ԱՎՈՐՈՂ ՍԱՐՔԵՐ

Գոյություն ունեցող հողակցման անցքերը, որոնք չեն օգտագործվել, կարող են օգտագործվել հողակցման 
համար: 

Ա) Հողակցող սեղմակը ուղղեք դեպի շրջանակի ամրացման անցքը: Անցեք հողակցման սեղմակը � 
շրջանակը հողակցող պտուտակով: 

Բ) Ատամավոր միջադիրը դրեք մյուս կողմի մեջ, այնուհետ� ամրացրեք: Կողպելու առաջարկվող ոլորող 
հատվածը 2.0N-M-2.2N-M է։ 

Գ) Անցեք հողակցիչ սեղմիչը հողակցող մետաղալարով: Հողանցման մետաղալարի նյութը � չափը պետք է 
համապատասխանի  տարածաշրջանային � տեղանքի համապատասխան պայմաններին, ցածր � 
ստանդարտ: 

Դ) Ավարտեք մոնտաժը հողակցող մետաղալարի կապող պտուտակն ամրացնելով: 

LA SOLAR մոդուլները կարող են ամրացվել երրորդ կողմի հողակցման սարքերի միջոցով, քանի դեռ 
դրանք հավաստագրված են հողակցման մոդուլների համար, � սարքերը տեղադրված են 
արտադրողի կողմից սահմանված հրահանգների համաձայն:
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8. ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ � ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

8.1 ՄԱՔՐՈՒՄ

8.2 ՄՈԴՈՒԼՆԵՐԻ ՏԵՍՈՂԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄ

8.3 ՄԻԱԿՑԻՉԻ � ՄԱԼՈՒԽԻ ՍՏՈՒԳՈՒՄ

Պահանջվում է մոդուլների ստուգում � սպասարկում երաշխիքի շրջանակներում: Օգտագործողի 
պարտականությունն է 2 շաբաթվա ընթացքում հայտնել մատակարարին հայտնաբերված վնասվածքների 
մասին:

Բ) Կոռոզիա բջիջի  երկայնքով: Կոռոզիան առաջանում է մոդուլների մեջ ներթափանցված խոնավությունից, 
քանի որ մակեր�ույթը վնասվում է տեղադրման կամ տեղափոխման ընթացքում: 
Գ) Արդյո՞ք հետ�ի թերթիկի վրա այրող մնացորդ կա:

Ամեն 6 ամիսը մեկ խորհուրդ է տրվում իրականացնել հետ�յալ կանխարգելիչ միջոցառումները.

Ա) Ստուգեք միակցիչի պարկուճը մալուխով:

Բ) Ստուգեք միացման տուփը։

Առջ�ի թափանցիկ հիմքի վրա կուտակված փոշին կարող է նվազեցնել ելքային հզորությունը: 
Արդյունաբերական կեղտաջրերը կամ թռչունների կղանքը կարող են լուրջ խնդիր առաջացնել։

Սովորաբար կուտակված փոշու համար վտանգավոր չէ ար�ի լույսը նվազեցնելը, քանի որ լույսի 
ինտենսիվությունը դեռ միատարր է, � էներգիայի նվազումը սովորաբար ակնհայտ չէ: Երբ մոդուլներն 
աշխատում են, չպետք է լինեն շրջակա միջավայրի վրա ազդող գործոններ՝ ստվերներ գցելու � մոդուլների 
մի մասը կամ նույնիսկ ամբողջը ծածկելու համար, ինչպիսիք են այլ մոդուլները, համակարգի աջակցությունը,  
կաթիլները � փոշին, կավը կամ բույսը � այլն: Դրանք կարող են հստակորեն նվազեցնել ելքային 
հզորությունը: 

Մաքրման հաճախականությունը կախված է աղտոտման կուտակման հաճախականությունից: Շատ 
դեպքերում մոդուլների առջ�ի մակերեսները կարող են մաքրվել անձր�ից, � մենք կարող ենք նվազեցնել 
մաքրման հաճախականությունը: Խորհուրդ է տրվում ապակին սրբել թթու կամ ալկալի պարունակող 
մաքրող նյութով:

Տեսողականորեն ստուգեք մոդուլները՝ պարզելու համար, թե արդյոք արտաքին տեսքի թերություններ կան, 
հետ�յալ երեք տեսակները հատկապես հատուկ ուշադրության կարիք ունեն.
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1  ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ
Էլեկտրական բնութագրերը գտնվում են ISC-ի, Voc-ի � Pmax-ի նշված արժեքների +/-3%-ի սահմաններում 
ստանդարտ փորձարկման պայմաններում (ճառագայթումը 1000 Վտ/մ, AM 1,5 սպեկտր � բջիջի 
ջերմաստիճանը 25 C):

Առավելագույն սերիայի 
ապահովիչների վարկանիշը

Ջերմաստիճանի 
գործակիցըՍերիան

Ջերմաստիճանի 
գործակիցը

Ջերմաստիճանի 
գործակիցը Ընդհանուր չափերը Քաշը

մմ կգ

մմ

մմ

մմ
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ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ � ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ � ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐ


