Աշխատանքի անվանումը - Նոր 110 կՎ ե/կ “Մատուռ”-ի շինարարություն
Պատվիրատու - Efacec Contracting Central Europe (Ավստրիա)
Տարի - 2013-2014թթ․
Կատարված աշխատանքներ՝
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

ԲԲՍ-110 կՎ ուժային սարքավորումների և մեխանիզմների մոնտաժ
ՕԿԿ-ում, ՓԲՍ-35 և ՓԲՍ-10 կՎ ուժային սարքավորումների և
մեխանիզմների մոնտաժ
Հակակայծակային համակարգի մոնտաժ
Մետաղական կոնստրուկցիաների պատրաստում և մոնտաժ, ներառյալ
օդային գծերի պորտալները, հաղորդակների համակարգի և
սարքավորումների հենակառույցները, ինչպես նաև 35 և 10 կՎ
ուժային կաբելների անցուղիների հենակառույցները
Էլեկտրոմեխանիկական նյութերի մոնտաժ (բարձր լարման տերմինալներ,
օդային գծերի հաղորդալարեր, հաղորդաձողերի համակարգ, իզոլյատորներ և
այլն)
Մոնտաժված սարքավորումների միացումը հողանցման համակարգին
ԲԲՍ-110 կՎ արտաքին լուսավորության համակարգի մոնտաժ
ԲԲՍ-110կՎ, ՓԲՍ- 35կՎ և ՓԲՍ-10կՎ կառավարման, չափման, կապի և
ռելեական պաշտպանության բջիջների մոնտաժ
Ցածր և միջին լարման ուժային և կառավարման մալուխների մոնտաժ
Օժանդակ սարքավորումների մոնտաժ, ներառյալ՝ փոփոխական հոսանքի
վահանները, հաստատուն հոսանքի վահանները, ակումլյատորներ և
լիցքավորող սարքեր
Մոնտաժած սարքավորումների և համակարգի կոմպլեքսային կարգաբերում

Աշխատանքի անվանումը - Դիլիջանի Միջազգային Դպրոց
Պատվիրատու - RD Construction Management (Ռուսաստանի Դաշնութուն)
Տարի - 2013-2014թթ.
Կատարված աշխատանքներ՝
•
•
•
•
•
•
•
•
•

42,5կմ ուժային մալուխների մոնտաժ
“Բժշկական Կենտրոն” շինության հողանցման կոնտուրի պատրաստում
10 կՎ օդային գծի տեղափոխում
Արտաքին լուսավորության համակարգի մոնտաժ
Դանդաղահոս կոյուղու շինարարություն
Ներքին լուսավորության համակարգի մոնտաժ
Կառավարման բջիջների մոնտաժ
Ուժային բջիջների կարգաբերում
Լոսավորության հենարանների հիմքերի պատրաստում

Աշխատանքի անվանումը -"Թեղուտ" պղնձի հանք։ 10 և 6 կՎ բջիջներ
Պատվիրատու - "Սիմարտեկ" ՓԲԸ (Հայաստան)
Տարի - 2014թ․
Կատարված աշխատանքներ՝
•
•
•
•
•
•
•
•

Առաջնային մեկուսիչի դիմադրության ստուգում
Հաղորդաձողի և բարձրավոլտ անջատիչի ստուգում
Անջատիչի անցումային դիմադրության ստուգում
Տրանսֆորմատորի մեկուսիչի դիմադրության ստուգում
Հոսանքի տրանսֆորմատորի մագնիսացման կորեր
Լարման տրանսֆորմացիայի գործակից
Երկրորդական շղթայի ստուգում
10կՎ և 6 կՎ ենթակայանների բջիջների շահագործման հանձնում

Աշխատանքի անվանումը - Նոր 110 կՎ ե/կ “Կաշեն”-ի շինարարություն
Պատվիրատու - Efacec Contracting Central Europe (Ավստրիա)
Տարի - 2014-2015թթ․
Կատարված աշխատանքներ՝
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

Աշխատանքի նախագծային և շինարարական փուլերի վերահսկում և
անհրաժեշտ խորհրդատվություն
ԲԲՍ-110 կՎ ուժային սարքավորումների և մեխանիզմների մոնտաժ
ՕԿԿ-ում, ՓԲՍ-35 և ՓԲՍ-10 կՎ ուժային սարքավորումների և
մեխանիզմների մոնտաժ
Հակակայծակային համակարգի մոնտաժ
Մետաղական կոնստրուկցիաների պատրաստում և մոնտաժ, ներառյալ
օդային գծերի պորտալները, հաղորդակների համակարգի և
սարքավորումների հենակառույցները, ինչպես նաև 35 և 10 կՎ
ուժային կաբելների անցուղիների հենակառույցները
Էլեկտրոմեխանիկական նյութերի մոնտաժ (բարձր լարման տերմինալներ,
օդային գծերի հաղորդալարեր, հաղորդաձողերի համակարգ, իզոլյատորներ և
այլն)
Մոնտաժված սարքավորումների միացումը հողանցման համակարգին
ԲԲՍ-110 կՎ արտաքին լուսավորության համակարգի մոնտաժ
ԲԲՍ-110կՎ, ՓԲՍ- 35կՎ և ՓԲՍ-10կՎ կառավարման, չափման, կապի և
ռելեական պաշտպանության բջիջների մոնտաժ
Ցածր լարման ուժային և կառավարման մալուխների մոնտաժ
Միջին լարման ուժային և կառավարման մալուխների մոնտաժ
Օժանդակ սարքավորումների մոնտաժ, ներառյալ՝ փոփոխական հոսանքի
վահանները, հաստատուն հոսանքի վահանները, ակումլյատորներ և
լիցքավորող սարքեր
Մոնտաժած սարքավորումների և համակարգի կոմպլեքսային կարգաբերում

Աշխատանքի անվանումը – Քանաքեռ ՀԷԿ N 6 ուժային տրանսֆորմատորի
մուտքի վերականգնում
Պատվիրատու - “Միջազգային Էներգետիկ Կորպորացիա” ՓԲԸ (Հայաստան)
Տարի – 2014թ․
Կատարված աշխատանքներ՝
•
•
•
•
•

Հավաքովի հոսանքադողերի դեմոնտաժ
Մալուխային իջեցումների դեմոնտաժ
Նոր հավաքովի հոսանքադողերի մոնտաժ
Նոր մալուխային իջեցումների մոնտաժ
Համակարգի կոմպլեքսային ստուգում

Աշխատանքի անվանումը – Արգել ՀԷԿ-ի ՓԲՍ-ում 10 կՎ մալուխի վերականգնում
Պատվիրատու - “Միջազգային Էներգետիկ Կորպորացիա” ՓԲԸ (Հայաստան)
Տարի – 2014թ․
Կատարված աշխատանքներ՝
•
•

10 կՎ միացուցիչ և ծայրային կցորդիչների մոնտաժ
Համակարգի կոմպլեքսային ստուգում

