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 املواصفات الفنية الخاصة:. 1

بهدف العمل  (Photovoltaicبتوريد نظام الخاليا الشمسية ) املقاول يشترط تقيد ا •

( وبحسب متطلبات شركة الكهرباء Net-Meteringصافي القياس )عداد بحسب نظام 

الصادر عن شركات الكهرباء واملصادق عليه من قبل  ذات العالقة والدليل اإلرشادي

( ENA G83/1 أو ENA G59/2)الفنية هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن، املواصفات 

 واستطاعة النظام. مالواردة في الدليل اإلرشادي أعاله، وحسب حج

يشترط ان تكون بيانات اإلشعاع الشمس ي املستخدمة في الحسابات دقيقة ومن جهة  •

 معتمدة.

 ةالسنويالشهرية و ( Energy Yield)الطاقة الناتجة قيمة  املقاول يشترط ان يحدد  •

 .خالل عمر املشروع للنظام

 (:Solar PV Modulesالخاليا الشمسية )

 .%16.75قل كفاءة الخاليا الشمسية عن يشترط ان ال ت •

واط عند  325( الواحد عن PV Moduleيشترط ان ال تقل قدرة لوح الخاليا الشمسية ) •

 (.STCظروف القياس املعيارية )

 نوع اللوح الشمس ي املحدد: •

(Poly-Crystalline / 4 Busbar technology) . 

( املتعلقة بالخاليا الشمسية Data Sheetيشترط تزويد كافة البيانات الفنية ) •

 والرسومات الخاصة بالخاليا.

مع تقديم  و مطابقة للمواصفات املعتمدة يشترط ان تكون الخاليا الشمسية مفحوصة •

 .Tier1وعلى أن تكون  شهادات الفحص حسب األصل
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سنوات من  10بضمان جودة الخاليا الشمسية املقدمة للمشروع ملدة  قاول يلتزم امل •

 العيوب املصنعية وبكفالة عدلية.

 الكهربائية( في كفاءة إنتاج الطاقة Degradation)  الخطي يشترط ان ال يتجاوز التناقص •

 سنوات ( من تاريخ التشغيل التجاري. 10بعد )   %10 عن

  %.3+ ~0يجب اال يزيد التفاوت املسموح به للقدرة املولدة من الخاليا الشمسية عن •

 درجة مئوية.( 85+~ 40-) للخاليادرجة حرارة التشغيل  •

مواصفات الخاليا الشمسية مطابقة للمواصفة األردنية ذات العالقة  كون يشترط ان ت •

 ,TUV Rheinland) يعادلهاان وجدت أو املواصفات التالية أو ما 

IEC61215,IEC61701, IEC 61730.) 

وألثر اإلنعكاس  يشترط ان يكون السطح االمامي للخاليا الشمسية مقاوم ألثر الصدمات •

 .(Self-Cleaning Layer) ومقاوم لتراكم األتربة

 .By-Bass Diodsباستخدام   يشترط وجود حماية من التظليل الجزئي •

 :يجب أن تتضمن البيانات الفنية للخاليا الشمسية •

Voc,Isc,Wp at STC, Current/Voltage Curves for Radiation Levels (1000 W/m2 ,                            

800 W/m2( 

اإلطار الخاص بالخاليا مطليا كهربائيا ومقاوم للصدأ ومتوافق مع مادة يشترط ان يكون  •

 الدعائم الخاصة بالخاليا.

( على كل لوح من ألواح الخاليا الشمسية Name Plateيشترط ان يتوفر لوحة أسمية ) •

 مع وضوح األرقام التسلسلية لكل لوح من ألواح الخاليا الشمسية.
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 (:ctureMounting Struدعائم التركيب )

طليه طالء كهربائيا، وجميع ميشترط ان تكون دعائم التركيب مقاومة للصدأ والتآكل و  •

( بالجلفنة الساخنة، ASTMA-123)ـ فنة طبقا للالبراغي والصواميل يشترط ان تكون مج

مقواه مايكرون، ويمكن استخدام دعائم تركيب أملنيوم  70وبسمك جلفنة ال يقل عن 

 وحسب املواصفة األردنية ذات العالقة.حسب املقاطع املعتمدة 

التدعيم والخاليا الشمسية بعد تركيبها قادرة على تحمل أثر  ميشترط ان يكون نظا •

ك باسكال  106.7كم/ساعة( وضغط جوي  130الرياح الشديدة بما ال يقل عن )

 يقة.ملم/دق 5درجة مئوية وأمطار  75ودرجة حرارة حتى  %100ورطوبة 

( سم لتقليل أثر تراكم الغبار 3-2يلتزم املقاول بترك فراغ بين صفوف الخاليا بمقدار ) •

 واألتربة.

 (steel structureللهيكل املعدني ) ومخططات تنفيذيةتقديم دراسة يطلب من املقاول  •

 .وحسب املخططات التصميمية

 (: sInverterStringمحول العكس )

الفنية املتعلقة بمحول العكس شاملة كافة أنماط التشغيل يشترط تزويد كافة البيانات  •

 والكفاءة ومعايير األداء وجودة الطاقة وغيرها.

  .50Kw  العكس حول مقدرة  تكون يشترط ان  •

ت العكس بحيث يتم توصيل الخاليا عليها حوال ملStrings  (12(-SX/-SY)يشترط وجود  •

  مباشرة.

سنوات من العيوب  10بضمان جودة محول العكس املقدم للمشروع ملدة  املقاول يلتزم  •

  املصنعية.
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فولت ـ تيار  230فولت/ 415يشترط ان تكون الفولتية اإلسمية ملخرج محول العكس:  •

 هيرتز. 50متناوب، والتردد 

( مفحوص من جهة معتمدة مع تقديم Inverterيشترط ان يكون محول العكس ) •

   IEC , EN , TUV , UL , CE     .ألصول شهادات الفحص حسب ا

 .%97يشترط ان ال تقل كفاءة محول العكس عن •

( أن يعمل بشكل سليم وبقدرته االسمية ضمن Inverterيجب على محول العكس ) •

 ( درجة مئوية.60الى + 25-درجة الحرارة الظاهرية من )

الكهرباء ذات ةشركيشترط ان يحتوي محول العكس على جميع الحمايات التي تتطلبها  •

 رشادي الصادر عن شركات الكهرباء.العالقة وبحسب الدليل اإل 

يشترط ان يكون محول العكس مقاوم للرطوبة والغبار والرتفاع درجات الحرارة ومطابق  •

  IP65لـ

على يشترط ان يكون محول العكس مصمم بحيث يتوافق مع التغيرات التي تحدث  •

جها ألي سبب و التلقائي عن شبكة الكهرباء في حال خر  شبكة الكهرباء من خالل الفصل

 كان والعودة تلقائيا للربط مع الشبكة الكهربائية.

  1.1:1( عن DC/ACأن ال تتجاوز نسبة معدل تحويل الطاقة ) •

 THD  ≤3% الكلي ال ينبغي أن يتجاوز التشويه التوافقي •

 (: DC , AC Cablesالكوابل )

 :( مطابقة للفحوصات التاليةDCاملباشر ) يشترط ان تكون كيبالت التيار  •

PV cable test UL4703 (900C) or TUV “2 PFG 1169/08.7” 

( وتكون DCفي كيبالت ال )   Double insulationيشترط ان تتوفر خاصية العزل الثنائي  •

 (.XLPE or equivalentمن مادة )
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 يشترط ان تكون مادة املوصل من النحاس. •

 نظام التأريض:

( Panelيشترط ان يتم تأريض الخاليا تأريضا وثيقا بسلك نحاس بين كل لوح شمس ي ) •

 وآخر.

 يشترط أن يتم تأريض الهيكل املعدني الحامل لأللواح الشمسية. •

يشترط أن يتم فصل االرض ي الجزاء النظام التيار املستمر عن االرض ي الخاص باجزاء  •

 النظام من جهة التيار املتناوب.

 

 ية أخرى:مواصفات فن

،ومناسبة لحجم  IP 65يشترط ان تكون جميع صناديق التجميع والتوصيل مطابقة ل  •

 الكوابل ومزودة بجلندات لدخول الكوابل وبحيث تشبك الكوابل برؤوس شبك الكوابل.

 .IP 65 ـلوحات التوزيع يجب ان تكون مطابقة ل •

وداخل مواسير  الكوابلحوامل ية على ئتركيب األسالك والكوابل الكهربا يشترط أن يتم •

 مجلفنة.

يشترط تثبيت حوامل الخاليا الشمسية على قواعد اسمنتية حسب األصول الفنية  •

 .املهندس املشرفاملعتمدة وبموافقة 

لجميع االعمال الكهربائية و ( Work shop drawing) يشترط تقديم مخططات تنفيذية •

 املهندس املشرف.املدنية قبل املباشرة بالتنفيذ و اعتمادها من قبل 

 


