
 
 

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- 220 կՎ  "Մեղրի-1" օդային գծի մասնակի տեղափոխում 

Պատվիրատու -  "Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ" ՓԲԸ (Հայաստան) 

Տարի - 2015-2016թթ. 

Կատարված աշխատանքներ՝ 

• 220 կՎ լարման 6 հենասյան մատակարարում և մոնտաժ, ներառյալ հողային 
աշխատանքները 

• 220 կՎ լարման 4 հենասյան դեմոնտաժ, ներառյալ հողային աշխատանքները 

 

Աշխատանքի անվանումը- 10 կՎ օդային գծի և ենթակայանի կառուցում "Լիճք" 
պղնձե հանքի համար 

Պատվիրատու -  "Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ" ՓԲԸ (Հայաստան) 

Տարի - 2015-2016թթ. 

Կատարված աշխատանքներ՝ 

• 10/6 կՎ КРУН-59 տիպի կոնտեյներային ենթակայանի մատակարարում և 
մոնտաժ 

• 10 կՎ օդային գծի հիմքերի և հենասյուների պատրաստում, մատակարարում 
և մոնտաժ 

• Մոնտաժված սարքավորումների կոմպլեքսային ստուգում և կարգաբերում 

 

Աշխատանքի անվանումը-0.4 կՎ մալուխային գծով էլեկտրամատակարարման 
կազմակերպում 

Պատվիրատու - "Հայաստանի Էլեկտրական Ցանցեր" ՓԲԸ 

Տարի -2015թ. 

Կատարված աշխատանքներ՝ 

• Ուժային մալուխների մոնտաժ 
• Միացուցիչ և ծայրային կցորդիչների մոնտաժт 
• Մալուխային ուղիների կառուցում և ասֆալտային շերտի վերականգնում 

 



 
 

 

Աշխատանքի անվանումը- РП-1 (35/6 կՎ), РП-2 (35/6 կՎ) и РП-3 (35/6 կՎ) 
ենթակայաններում ռելեյական պաշտպանության, ավտոմատիկայի, յուղային 
անջատիչների և ազդանշանային համակարգերի վերանորոգում ր կարգաբերում 

Պատվիրատու - "Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ" ՓԲԸ 

Տարի -2015թ. 

Կատարված աշխատանքներ՝ 

• Պաշտպանության ռելեների կոմպլեքսային վերանորոգում, անհրաժեշտ 
սարքավորումների փոխարինումով 

• Ռելեյական պաշտպանության, ավտոմատիկայի, յուղային անջատիչների և 
ազդանշանային համակարգերի համալիր կարգաբերում 


