
 
 

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- Կարմիր Բլուր կայանի արտաքին լուսավորության 
վերականգնում 

Պատվիրատու - "Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ" ՓԲԸ 

Տարի - 2016թ. 

Կատարված աշխատանքներ՝ 

• Պայթյունապաշտպան լուսամփոփների մատակարարում և մոնտաժ 
• Մետաղական կոնստրուկցիաների վերականգնում 
• Ուժային մալուխների մոնտաժ 
• Բաշխիչ վահանի մոնտաժ 
• Հողանցման համակարգի վերականգնում 



 
 

 

Աշխատանքի անվանումը – Երևան ՀԷԿ-1- ին ենթակայանի վերանորոգում 

Պատվիրատու - "Пауер Инжиниринг и Консалтинг ПТЭ" ՍՊԸ 

Տարի - 2016թ. 

Կատարված աշխատանքներ՝ 

• Ուժային մալուխների դեմոնտաժ 
• 110 կՎ գերլարման սահմանափակիչների դեմոնտաժ  
• Երկաթ-բետոնե կանգնակների դեմոնտաժ 
• Մետաղական կոնստրուկցիաների, հաղորդաձողերի և հենարանային 

մեկուսիչների դեմոնտաժ 
• Մալուխային ուղիների վերականգնում 
• Երկպատ խողովակների մոնտաժ 
• Հենարանային մեկուսիչների մոնտաժ 
• Հաղորդաձողերի համակարգի մոնտաժ 
• Ուժային մալուխների մոնտաժ 
• Ծայրային կցորդիչների մոնտաժ 
• Կարգաբերման աշխատանքներ 

 

 

Աշխատանքի անվանումը –  Ремонт шинного моста 10 кВ Разданской ГЭС 

Պատվիրատու - "Զենոն" ՍՊԸ 

Տարի – 2016թ. 

Կատարված աշխատանքներ՝ 

• Պոլիմերային մեկուսիչների մատակարարում և մոնտաժ 
• Կարգաբերման աշխատանքներ 

 

 

 

 



 
 

 

Աշխատանքի անվանումը –  Հրազդան ՀԷԿ-ի 10 կՎ հաղորդաձողային կամրջակի 
վերանորոգում 

Պատվիրատու -  "Միջազգային Էներգետիկ Կորպորացիա" ՓԲԸ (Հայաստան) 

Տարի – 2016թ. 

Կատարված աշխատանքներ՝ 

• 10 կՎ ուժային մալուխների վերականգնում 
• Միացուցիչ և ծայրային կցորդիչների մոնտաժ 
• Կարգաբերման աշխատանքներ 

 

Աշխատանքի անվանումը –  ք․ Գյումրի, ТП-219 և ТП-165 ենթակայանների միջև 
10 կՎ մալուխային ուղղու վերականգնում 

Պատվիրատու - "Հայաստանի Էլեկտրական Ցանցեր" ՓԲԸ 

Տարի – 2016թ. 

Կատարված աշխատանքներ՝ 

• Ուժային մալուխների մոնտաժ 
• Միացուցիչ և ծայրային կցորդիչների մոնտաժ 
• Մալուխային ուղիների շինարարություն՝ ասֆալտե ծածկի վերականգնումով 

 

Աշխատանքի անվանումը –  ք․ Գյումրի, ТП-64 և ТП-25 ենթակայանների միջև 10 
կՎ մալուխային ուղղու վերականգնում 

Պատվիրատու - "Հայաստանի Էլեկտրական Ցանցեր" ՓԲԸ 

Տարի – 2016թ. 

Կատարված աշխատանքներ՝ 

• Ուժային մալուխների մոնտաժ 
• Միացուցիչ և ծայրային կցորդիչների մոնտաժ 
• Մալուխային ուղիների շինարարություն՝ ասֆալտե ծածկի վերականգնումով 

 



 
 

 

Աշխատանքի անվանումը –  ք․ Գյումրի, ТП-38 և КТП-65Б ենթակայանների միջև 
10 կՎ մալուխային ուղղու վերականգնում 

Պատվիրատու - "Հայաստանի Էլեկտրական Ցանցեր" ՓԲԸ 

Տարի – 2016թ. 

Կատարված աշխատանքներ՝ 

• Ուժային մալուխների մոնտաժ 
• Միացուցիչ և ծայրային կցորդիչների մոնտաժ 
• Մալուխային ուղիների շինարարություն՝ ասֆալտե ծածկի վերականգնումով 

 

Աշխատանքի անվանումը –  ք․ Վանաձորում նոր բժշկական կենտրոնի 6/0.4 կՎ 
ենթակայանի կառուցում 

Պատվիրատու - “Ֆիլիշին” ՍՊԸ (Հայաստան) 

Տարի –2016- 2017թթ․  

Կատարված աշխատանքներ՝ 

• 1000 կՎԱ, 6/0.4 կՎ ուժային տրանսֆորմատորների մատակարարում, 
մոնտաժ և կարգաբերում 

• КСО տիպի ուժային բջիջների պատրաստում և մոնտաժ 
• ЩО տիպի բջիջների պատրաստում և մոնտաժ 
• Դողահաղորդակ համակարգի պատրաստում և մոնտաժ 
• Ուժային և ղեկավարման մալուխի մատակարարում և մոնտաժ 
• Միացուցիչ և ծայրային կցորդիչների մոնտաժ 
• Լուսավորության համակարգի մոնտաժ 
• Ենթակայանի կոմպլեքսային կարգաբերում 

 

 

 

 


