Աշխատանքի անվանումը - SCADA/COMMUNICATION առաջին փուլ
Պատվիրատու - ABB AB Network Management (Շվեդիա)
Տարի - 2008-2011թթ․
Կատարված աշխատանքներ՝
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Հին սարքավորումների հեռացում, շինհրապարակի նախապատրաստում նոր
սարքավորումների մոնտաժային աշխատանքների համար
Մալուխային խրամատաների փորում ԲԲՍ-ում
Բջիջների մոնտաժ, ներառյալ բոլոր անհրաժեշտ աշխատանքները
Բջիջների նեցուկների, մալուխային խրամատների և անցուղիների մոնտաժ
Բջիջների և պատային պանելների հողանցման համակարգերի մոնտաժ
RTU-ներից ներկայանային աղբյուրների, AC/DC բաշխիչ կետի և RTUների, RTU-ների և Telecom-ի բջիջների միջև մալուխների մոնտաժ
Մալուխային անցութղիների մոնտաժ
Մալուխային ունկերի և ելքերի մոնտաժ
Տրանսդուսերների և օժանդակ ռելեների մոնտաժ կայանների բջիջներում
Ձևափոխված սխեմաների պատրաստում և ստուգում կայաններում
Բոլոր մոնտաժված մալուխների և հաղորդալարերի ստուգում
Բոլոր գործող և նոր մոնտաժվող սարքավորումների՝ տրասդուսերների,
ինտերպոզիցիոն ղեկավարման ռելեների, ինդիկացիոն ռելեների և
սիգնալիզացիայի համակարգի ստուգում
RTU-ների, մարտկոցների, լիցքավորող համակարգերի և գեներատորների
մոնտաժ
Կայանից մինչև SCADA համակարգի տերմինալ յուրաքանչյուր ազդանշանի
ստուգում
Կատարողական գծագրերի ուղղում մոնտաժման և կարգաբերման
աշխատաներից հետո

Աշխատանքի անվանումը - SCADA/COMMUNICATION առաջին փուլ
Պատվիրատու - ELTEL Networks Oy (Ֆինլանդիա)
Տարի - 2008-2011թթ․
Կատարված աշխատանքներ՝
•
•
•
•
•
•
•
•

Մալուխների մոնտաժ ներառյալ ամրակցումը
OPAC մալուխի մոնտաժ պաշտպանիչ խողովակում
DPLC- ի համակարգի շրջանակներում աշխատանքներ (Հրազդան ՀԷԿ Սեվան ՀԷԿ)
Գոյություն ունեցող DPLC համակարգի շրջանակներում
աշխատանքներ (ե/կ Ագարակ- ե/կ Շինուայր)
Գոյություն ունեցող DPLC համակարգի շրջանակներում
աշխատանքներ (Սպանդարյան ՀԷԿ - Շամբ ՀԷԿ)
OPAC մալուխի փռման համար հողային աշխատանքներ
DPLC համակարգի տեղադրման համար շինարարական աշխատանքներ
Հիմքերի պատրաստում և մոնտաժ

Աշխատանքի անվանումը - Քաջարան։ 110/35/6 կՎ ե/կ “Կոմբայն”
Պատվիրատու - AREVA Energietechnik GmbH (Գերմանիա)
Տարի - 2009-2010թթ․
Կատարված աշխատանքներ՝
•

Մոնտաժային աշխատանքների վերահսկում

Աշխատանքի անվանումը - Քաջարան։ 110/35/6 կՎ ե/կ “Աղաց”
Պատվիրատու - AREVA Energietechnik GmbH (Գերմանիա)
Տարի - 2009-2010թթ․
Կատարված աշխատանքներ՝
•

Մոնտաժային աշխատանքների վերահսկում

Աշխատանքի անվանումը - 110 կՎ "Վանաձոր-1" ե/կ-ի վերանորոգում
Պատվիրատու - SIEMENS AG (Ավստրիա)
Տարի - 2009-2010թթ․
Կատարված աշխատանքներ՝
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

110 կՎ ուժային սարքավորումների մատակարարում և մոնտաժ (ուժային
տրանսֆորմատորներ, բաժանիչներ, հոսանքի տրանսֆորմատորներ, լարման
տրանսֆորմատորներ, ԳՍՍ-ներ և հենարանային մեկուսիչներ)
Մալուխային միացումների մատակարարում և մոնտաժ
Ուժային, կառավարման և պաշտպանության մալուխների մատակարարում և
մոնտաժ
Կառավարաման նոր սարքավորումների մոնտաժ
Չափիչ տրանսֆորմատորների տերմինալային բջիջների մատակարարում,
մոնտաժ և կարգաբերում
Բոլոր հողանցման սարքվորումների փոխարինում, ներառյալ նոր
սարքավորումների և պորտալների միացումը
Լուսավորության համակարգի մոնտաժ
Երկրորդային բաշխիչ սարքի մատակարարում և մոնտաժ
PLC-ի 220 կՎ հաղորդման գծի ալիքային խափանիչի մատակարարում,
մոնտաժում և կարգաբերում, ներառյալ ամրակցման հարամարանքները և
հողանցման աշխատանքները
PLC սարքավորման կարգաբերում
Ուժային սարքավորումների համար հիմքերի մատակարարում և մոնտաժ

