
 
 
 
 
 
 
 

 "ال حمایت از تولیدات داخلیس "

 احداث سامانه برق خورشیدي، تولید و فروش برق ویژه مشترکین شرکت توزیع

 سامانه برق خورشیديتواند نسبت به احداث  وزیر محترم نیرو، هر مشترك شرکت توزیع، می 19/2/95مورخ  100/30/14273/95در راستاي اجراي مصوبه شماره 
  .کند سال به صورت تضمینی خریداري می 20ها را به مدت  وزارت نیرو انرژي تولیدي این سامانه. کیلووات اقدام نماید 100محدود به ظرفیت انشعاب تا سقف 

 کشاورزي یا صنعتی باشد)غیردولتی(عمومی تواند خانگی، تجاري،  یماین انشعاب  .سامانه باید در محلی نصب شود که حتما انشعاب برق داشته باشد ،. 

  هایی با  سامانه براي این نرخ. است انرژيریال به ازاي هرکیلووات ساعت 8000کیلووات و کمتر معادل 20هایی با ظرفیت  خرید تضمینی برق سامانهپایه قرارداد نرخ
  .است يتولید انرژي ساعتریال به ازاي هرکیلووات 7000کیلووات معادل  100تا   20ظرفیت بیشتر از 

  شود درصد تعدیل می30سال دوم  10سال اول قرارداد ثابت و در  10نرخ پایه در  .ساله است 20قرارداد خرید تضمینی. 

  گردد به نرخ پایه اعمال می) متاثر از تغییرات نرخ ارز و نرخ تورم(در هر دوره پرداخت، ضریب تعدیل نرخ سازمان برنامه و بودجه. 

 کیلووات و کمتر 20ظرفیت (ریال  8000کیلووات ساعت است و درآمد حاصل از فروش آن با نرخ  1750ساالنه هرکیلووات سامانه برق خورشیدي تقریبا برابر با  تولید( ،
 .میلیون ریال درآمد دارد 70کیلووات خانگی ساالنه  5یعنی یک سامانه . باشد میلیون ریال می 14بالغ بر 

 شود ماه یکبار به حساب مالک واریز می 2وش انرژي هر درآمد حاصل از فر. 

  30کیلووات و ظرفیت معادل یک انشعاب  5آمپر تکفاز، 25مثال ظرفیت معادل یک کنتور . کیلووات است 100ظرفیت سامانه محدود به ظرفیت انشعاب و سقف آن 
 .کیلووات است 30، معادل یکیلووات

 کیلووات 100سقف . (انشعابات باشدظرفیت تواند برابر با مجموع  ظرفیت سامانه می) ...و  آپارتمان مسکونی( برق در یک پالك زمین با چند انشعاب    ( 

 ساله براي برخورداري از امتیاز و حق انتفاع احداث سامانه خورشیدي و فروش  20نامه محضري  انشعابات باشد یا از مالک اجازه/گذار باید مالک ملک و انشعاب سرمایه
 .ضمینی برق را ارائه نمایدت

  بام،  تواند بخشی از پشت مترمربع فضا الزم دارد که می 50کیلوواتی تقریبا  5یک سامانه . مترمربع فضا الزم است10براي هر کیلووات سامانه برق خورشیدي تقریبا
 .  بان پنجره و حتی بخشی از نماي ساختمان باشد سقف پارکینگ، سایه

 است محل نصب از استحکام کافی برخوردار باشد  الزم. کیلوگرم بر مترمربع است50رشیدي تقریبا معادل بارگذاري تجهیزات خو. 

 فاز استسه کیلووات و بیشتر 5با ظرفیت   اتصال سامانه .شود سامانه خورشیدي با یک کنتور جداگانه و مستقل از انشعاب برق مصرفی به شبکه وصل می. 

  شود سامانه است که پس از اعالم به حساب شرکت توزیع واریز میهزینه کنتور برعهده مالک. 

 پیمانکار سامانه است/برعهده مالک) مطابق با طرح و تعهدات ابالغی(گیري  اندازه اجراي طرح اتصال به شبکه و نصب تابلو لوازم . 

  هاي برق خورشیدي الزامی است براي سامانه) اهم 2کمتر از (اجراي سیستم ارت مناسب. 

 طراحی و اجرا شده باشند...) تحمل بار، بادگیري و (از استحکام کافی برخوردار بوده و به شکل مناسب  .باشندیا آلیاژ آلومینیوم گالوانیزه از جنس فوالد  ها باید سازه. 

 باید از نوع و سایز مناسب انتخاب شده، استاندارد محیط بیرونی را داشته باشندو اتصاالت آنها ها  کابل. 

 برداري تضمین شود سال بهره 20ها در طول  عملکرد درست آن و فحات خورشیدي و اینورتر استاندارد بوده و از سازندگان معتبر انتخاب شوندص . 

 هاي برق خورشیدي الزامی است گیر براي سامانه نصب برق . 

 شود انجام می 38121تلفن  با شماره و تماس ثبت درخواست از طریق سامانه خدمات غیرحضوري شرکت توزیع شهرستان اصفهان. 

  مالک خواهد بود/گذار ثبت درخواست براي اطمینان از کیفیت انجام طرح، تا خاتمه درکنار سرمایهناظر شرکت توزیع بر فرایند انجام کار نظارت داشته و پس از. 

 :توانید میدر حوزه شرکت توزیع نیروي برق شهرستان اصفهان، جهت کسب اطالعات بیشتر 

   به سایت شرکت به آدرسwww.eepdc.ir مراجعه نمایید.  
  تماس بگیرید) االسالم، دادخواه و خانم فرخنده آقایان شیخ(همکاران شرکت در حوزه ستادي  03136620713و  03136644070هاي  با شماره تلفن.  
  تماس بگیرید ،شرکتزاده نماینده دیگر ناظر  خانم پزشک 09131044736آقاي سیفی نماینده ناظر و شماره  09138300595  با شماره تلفن.  
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 ترکین شرکت توزیعویژه مش سامانه برق خورشیدي احداث جهتمراحل انجام کار 

تواند نسبت به احداث سامانه  وزیر محترم نیرو، هر مشترك شرکت توزیع، می 19/2/95مورخ  100/30/14273/95در راستاي اجراي مصوبه شماره 
سال به وزارت نیرو  20صورت تضمینی طی و انرژي تولیدي را به . کیلووات اقدام نماید 100برق خورشیدي محدود به ظرفیت انشعاب تا سقف 

  : گذاري بدین شرح است مراحل انجام کار و نحوه اقدام متقاضی سرمایه .بفروشد
  اعالم شماره اشتراك ضروري است. تماس گرفته و درخواست خود را سامانه خدمات غیرحضوري سمیع ثبت نماید 38121متقاضی باید با شماره تلفن. 

 شود ظارت بر انجام پروژه به صورت تصادفی از طریق سیستم به یکی از ناظران شرکت ارجاع میپس از ثبت درخواست، ن . 

 اسامی ناظران در سایت شرکت توزیع برق . نماید معرفیرا به عنوان ناظر پروژه خود  ناظران شرکتتواند هنگام ثبت درخواست، به اختیار یکی از  متقاضی می
 .دباش شهرستان اصفهان در دسترس می

  برعهده دارد "ساله 20برداري  گذار در طول دوره بهره تضمین کیفیت و حفظ منافع سرمایه"ناظر شرکت توزیع وظیفه نظارت بر انجام پروژه را به منظور. 

  دهد الزم را انجام می هماهنگی ،، با متقاضی تماس گرفته و جهت انجام بازدید از محل نصبیک هفتهناظر حداکثر ظرف مدت. 

  امکان نصب، حداکثر ظرفیت قابل نصب، نقطه اتصال به شبکه، طرح اتصال و تعهدات اتصال به شبکه تعیین و با تایید همکاران شرکت توزیع به ،از بازدید از محلپس 
 .گردد میوي تنظیم گذار صادر و قرارداد خرید تضمینی  نامه احداث سامانه برق خورشیدي براي سرمایه و موافقتمتقاضی ابالغ 

 ساله قرارداد20ماه از دوره 15. (ماه فرصت دارد تا سامانه برق خورشیدي خود را احداث نماید 15گذار  از تاریخ تنظیم قرارداد، سرمایه( 

 از فهرست پیمانکاران مورد تایید شرکت توزیع، یک پیمانکار را انتخاب و براي انجام پروژه با او قرارداد منعقد کند ،هاي الزم متقاضی باید پس از بررسی. 

 خذ کندا و نیز طراحی سامانه... گذار باید پیش از انعقاد قطعی قرارداد با پیمانکار، تایید ناظر را براي تجهیزات سامانه اعم از پانل، اینورتر، برقگیر و  سرمایه. 

 گذار از نظر مشورتی ناظر در انعقاد قطعی قرارداد با پیمانکار، بهره گیرد شود سرمایه پیشنهاد می. 

 گذار، مشاوره الزم را ارائه نماید ناظر موظف است در هر مرحله از انجام کار بنا به درخواست سرمایه. 

 عملیات نصب سامانه را آغاز نموده و پروژه را اجرا نماید تواند پس از اخذ تاییدیه طرح سامانه و تجهیزات آن، پیمانکار می. 

 نظارت حین اجرا برعهده ناظر است. 

  شود جهت اجرا ابالغ می ،پیمانکار وي/گذار ناظر به سرمایهتوسط  ،)نماینده امور(تایید شرکت توزیع طرح اتصال به شبکه و الزامات آن، پس از. 

 گذار و پیمانکار وي است و نیز اخذ هرگونه مجوز در این ارتباط برعهده سرمایه... گیري، حفاري و  وازم اندازهلکشی، نصب تابلو  اجراي طرح اتصال به شبکه اعم از کابل. 

 را به حساب شرکت توزیع واریز نماید) کنتور(گیري  بایست پس از اعالم هزینه توسط ناظر، هزینه لوازم اندازه گذار می سرمایه. 

  معادل، نصب کنتور انجام خواهد شدپس از واریز وجه. 

 و اصالحات الزم انجام گردد پیمانکار وي رفع/گذار سرمایهاعالم شده از طرف ناظر، باید توسط  تتمامی اشکاال. 

 گردد ه میپس از خاتمه کار، درصورت تایید ناظر، اتصال به شبکه سامانه درحضور نمایندگان توزیع انجام شده و قرارداد خرید تضمینی برق مبادل. 

 بار، کنتور سامانه قرائت شده، صورت وضعیت انرژي تولیدي تنظیم و پس از پرداخت مبالغ متناظر از طرف ساتبا به شرکت توزیع،  پس از اتصال به شبکه، هر دوماه یک
 . مالک سامانه واریز خواهد شد/گذار این مبالغ به حساب سرمایه

   شود هاي تنظیم و ابالغ شده انجام می روش ها و تمامی مراحل فوق، طبق دستورالعمل  . 

 :توانید جهت کسب اطالعات بیشتر در حوزه شرکت توزیع نیروي برق شهرستان اصفهان، می

   به سایت شرکت به آدرسwww.eepdc.ir مراجعه نمایید.  
  تماس بگیرید) االسالم، دادخواه و خانم فرخنده آقایان شیخ(همکاران شرکت در حوزه ستادي  03136620713و  03136644070هاي  با شماره تلفن.  
  زاده نماینده دیگر ناظر شرکت، تماس بگیرید خانم پزشک 09131044736آقاي سیفی نماینده ناظر و شماره  09138300595  با شماره تلفن.      

 


