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Արևաձոր 1մՎտ

Նորապատի ԱԳԼՃԿ 530կՎտ

Մալայանի ակնաբուժական 
կենտրոն 145կՎտ + 5կՎտ հիբրիդ

SOS Children’s Village 20կՎտ

«Արծափ Հնդկացորեն» 600կՎտ

Ազատան համայնք 70կՎտԱզատան համայնք 70կՎտ

Green Lane կենտրոն
34,5կՎտ + 5կՎտ հիբրիդ

Ռանչպարի 
ձկնաբուծարան 505կՎտ 
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ՄԵՐ ԿԱՌՈՒՑԱԾ
ՈՐՈՇ ԿԱՅԱՆՆԵՐ

Ավելի քան 1600 բնակարաններ, 

առանձնատներ, պետական կառույց- 

ներ և բիզնես տնտեսություններ արևից 

անվճար ստանում են էլեկտրաէներգիա 

և տաք ջուր, ամսական խնայում են ֆի- 

նանսական շոշափելի միջոցներ՝ մեր 

բանիմաց մասնագետների կողմից 

տեղադրվածտեղադրված և հաջողությամբ գործող 

արևային կայանների շնորհիվ

ԱՎԵԼԻ ՔԱՆ 
7 ՏԱՐՎԱ ՓՈՐՁ



գործընկեր բանկերի հետ 

համագործակցելով կարողանում 

ենք առաջարկել վարկավորման, 

լիզինգի շահավետ առաջարկներ, 

ինչի շնորհիվ արևային կայան 

կարելի է տեղադրել նույնիսկ

0% կանխավճարով, 8% տարեկան 0% կանխավճարով, 8% տարեկան 

տոկոսադրույքով և 8 տարի 

մարման ժամկետով։ 

Արդյունքում ամսական 

վճարումները կազմում են շուրջ 

այնքան, որքան սովորաբար 

կոմունալ վճարներն են։ 

•

•

•

Յուրաքանչյուր պատվիրատուի և 

տեղանքի համար մշակվում է  

հատուկ նախագիծ, 

հիմքում Էներգառեսուրսների հիմքում Էներգառեսուրսների 

սպառման նախապես կատարված 

գնահատումն է և ճշգրիտ 

տեխնիկական հաշվարկները, 

արևային համակարգերը 

տեղադրվում են միջազգային 

ստանդարտներին և կազմված 

նախագծի խիստ պահպանմամբ նախագծի խիստ պահպանմամբ 

մեր կայաններն ունեն 10 տարի 

երաշխիքային սպասարկում 

•

•

•

•

Որակից բացի մեր առավելությունն է արդյունավետության և խնայողության գրանցած 

ցուցանիշները, որին մենք հասնում ենք արևային համակարգի տեղադրման դեռ 

նախապատրաստական փուլում, գնահատման, նախագծման ժամանակ։ 

ԻՆՉՈ՞Ւ ՖՐԻՆԵՐՋԻ

Արևային կայանների կառուցման տարիների մեր փորձը բազմիցս 
բարձր է գնահատվել տարբեր փորձագիտական կառույցների կողմից, 
իսկ վերջերս արժանացել «Որակի միջազգային մրցանակ 2020»-ի 

Մեր կայանների առավելությունը գնի, որակի, հուսալիության ու փորձառության 

համադրությունն է։ Ինչպես ջերմային, այնպես էլ արևային էլեկտրակայանների որակի 

և հուսալիության մասին խոսում է տրվող գործարանային 25 տարի երաշխիքը։ 

Որակի լուրջ ցուցանիշ է նաև Հայաստանում և Արցախում մեր տեղադրած և արդեն 

տևական ժամանակ անխափան գործող շուրջ 1600 կայանները։ 

Էներգիայի ստացման այս եղանակն ի 

տարբերություն փայտի, գազի, ածուխի 

կամ մազութի, անսպառ է, մաքուր է, չի 

աղտոտում շրջակա միջավայրը։

Մեր առաջարկած մատչելի, հուսալի Մեր առաջարկած մատչելի, հուսալի 

ջերմա- և էլեկտրակայանների միջոցով 

կարելի է ինքնուրույն արտադրել տաք 

ջուր և էլեկտրաէներգիա, խնայել 

ֆինանսական շոշափելի միջոցներ։ 

Լինելով առաջինը̀ ավելի քան 7 տարի Լինելով առաջինը̀ ավելի քան 7 տարի 

կուտակել ենք փորձ, յուրացրել ենք 

որակյալ ծառայություն մատուցելու 

լուծումներ։ 

Հայաստանում և Արցախում այլընտրանքային էներգիան սկսել ենք հասանելի դարձնել   

և ներդրումներ կատարել դեռ 2012 թ.-ից: «Freenergy» (անվճար էներգիա). մեր 
ընկերության գործունեության հիմքում արևից անվճար էներգիայի ստացումն է։

ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
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Վերջին 2 տարում մեր կողմից 

կառուցված արևային 

կայանների ընդհանուր 

դրվածքային հզորությունը 

գերազանցում է 6900կՎտ-ը

2115կՎտՄյուս մարզերը և Արցախ

190 արևային համակարգ     2000կՎտԳեղարքունիքի մարզ

585կՎտ

Մայրաքաղաք Երևան

635կՎտ
Տավուշի մարզ

1260կՎտՎայոց Ձորի մարզ

307կՎտ
Սյունիքի մարզ

համագործակցում ենք բոլոր 

ուսումնական հաստատությունների հետ։

Այդ նպատակով հիմնել ենք ուսումնական 

լաբորատորիաներ։ 

Մարզերում ունենք մասնագետների պատ- Մարզերում ունենք մասնագետների պատ- 

րաստման ծրագրեր։ Արտաշատի, Սևանի, 

Շուշիի արհեստագործական ուսումնա- 

րանների, ինչպես նաև Իջևանի քոլեջի 

հետ ունենք սերտ համագործակցություն։

•

•

•

Հարյուրավոր արևային կայաններ այս պահին անխափան աշխատում են՝ շնորհիվ մեր 

մեծ թիմի, մասնավորապես, բարձր որակավորում ունեցող ճարտարագետների 

անձնակազմի: 

Տարիներ առաջ, երբ հայաստանյան շուկայի համար արևային համակարգերը նորույթ 

էին և փորձառու մասնագետներ չկային, հենց մեր կողմից են վերապատրաստվել 

բազմաթիվ մասնագետներ, որոնցից էլ ձևավորվել է մեր այսօրվա թիմը։ 

ՄԵՐ ԹԻՄԸ ԵՎ ՓՈՐՁԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հավասարազոր է 400 ծառ/տարի

450 ՏՈՆՆԱ/ՏԱՐԻ CO2
Կենսագործունեության ժամկետ

25+ ՏԱՐԻ
Էներգիայի գեներացում

1564000 ԿՎՏ

Ð²Ø²¶àðÌ²ÎòàôÂÚ²Ǿ̀

Կառուցվել է եվրոպական և 

միջազգային ստանդարտների 

պարտադիր պահպանությամբ

Malesuada
ARTHAM MEAITHS

արևային վահանակները և 

փոխակերպիչները՝ եվրոպական 

արտադրության 

Suscipit
ORCHARD STONE

Կայանը բաղկացած է 

շուրջ 4000 վահանակներից, 

փոխակերպիչների ՕԳԳ-ն՝ 98,5%

Luctus Aenean
HAEL OUGLAS

Կառուցվել է Եվրամիության էկոտուրիզմի զարգացման ծրագրի շրջանակներում՝ մեր 

գյուղերն ավելի գրավիչ դարձնելու նպատակով։ Կայանը կհոգա 500 տան կարիքները

ԱՐԵՎԱՁՈՐ 1ՄՎՏ ԱՐԵՎԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆ
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Աջակցում ենք նաև արտոնյալ 

վարկավորման, ներդրումային 

ծրագրերի կազմման և ֆինան- 

սավորման հարցերում։

ԼԻԶԻՆԳ

Մեր էլեկտրական և ջերմային 

կայանների բաղկացուցիչ 

սարքավորումներն ունեն 25 

տարի գործարանային երաշխիք 

ԵՐԱՇԽԻՔ

Տրամադրում ենք անվճար 

խորհրդատվություն և մատուցում 

մինչև 10 տարի երաշխիքային 

սպասարկում  

ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Կայանների կառուցում, շինարա- 

րական և մոնտաժային աշխա- 

տանքների որակյալ կատարում, 

ստուգում, շահագործում

ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ

Կոնկրետ տնտեսության համար 

արևային օպտիմալ համակարգի, 

սարքավորումների հաշվարկ և  

փաստաթղթերի կազմում 

ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ

Էներգասպառման մանրամասն 

հետազոտություն, արդյունավե- 

տության, խնայողության հնարա- 

վորությունների բացահայտում

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

Մատուցում ենք էներգիայի արտադրության ավանդական ձևերից արևային մաքուր 

էներգիայի անցման, ինչպես նաև Ձեր տնտեսության էներգախնայողության, 

վառելիքաէներգետիկ ռեսուրսների սպառման արդյունավետության բարձրացման և 

էկոլոգացման համալիր ծառայություններ։ 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Մեր նախագծած կայանի շնորհիվ այստեղ 

գազալցակայանը խնայում է տարեկան 

9,4 միլիոն դրամ

Փոխակերպիչի մոդելը՝ GROWATT

ԾՈՎԻՆԱՐԻ ԱԳԼՃԿ 150ԿՎՏ

Մեր նախագծած կայանի շնորհիվ այստեղ 

գազալցակայանը խնայում է տարեկան 

31 միլիոն դրամ

տարեկան գեներացնում է 752.500 կՎտ էներգիա

«ԱՐԾԱՓՇԻՆ» 500ԿՎՏ

Ֆինանսավորումն իրականացվել է Ամերիաբանկի 

լիզինգի միջոցով։ Արևային վահանակներ՝ Risen 

Energy և փոխակերպիչ՝ Growatt

Տնտեսում է 387 տոննա/տարի CO2 ինչը հավասարազոր է 328 ծառ/տարի

Մեր նախագծած կայանի շնորհիվ այստեղ 

գազալցակայանը խնայում է տարեկան 

34,5 միլիոն դրամ

Բաղկացած է 1550 վահանակներից

ՏԱՐԵԿԱՆ 822 000 ԿՎՏ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԳԵՆԵՐԱՑՈՒՄ 

Մեր կողմից նախագծված և կառուցված արևային կայանները ոչ միայն Նորապատում, 

այլև Գավառում, Ծովինարում և Ծովագյուղում, ընդհանուր առմամբ, 10-ից ավել 

գազալցակայաններում արդեն ապահովում են զգալի խնայողություններ

ՆՈՐԱՊԱՏԻ ԱԳԼՃԿ 530ԿՎՏ

08



Կոտայքի SOS Children's Village-ում կա 12 տուն, որտեղ երեխաները ստանում են խնամք։ Արևային կայանին կից 

կաթսայատունն աշխատում է մեր տեղադրած էլեկտրական կաթսաներով և ապահովում է օբյեկտի ջեռուցումը 

ձմռան ամիսներին։ Համակարգն արդեն երկար ժամանակ տարեկան ապահովում է 1,5 միլիոն դրամ խնայողություն

Asia
86%

Europe
75%

South America

84%

North America
92%

էներգիայի գեներացումը՝ տարեկան 31200 կՎտ է։ Արևային վահանակները՝ Risen 

Energy, իսկ փոխակերպիչը՝ Growatt։ Տնտեսվում է 15 տոննա/տարի CO2

SOS CHILDREN’S VILLAGE 20 ԿՎՏ

11

Ցանցային անջատումների դեպ- 

քում օգտագործվում է մարտկոց- 

ներում կուտակված էներգիան

արևային վահանակները՝ Risen 

Energy, իսկ  փոխակերպիչները՝ 

Growwatt

ֆինանսավորումն արտոնյալ 

պայմաններով, կենտրոնի 

գործընկեր բանկի կողմից

Հեղինակավոր բուժհաստատությունը, էներգաարդյունավետության առաջանցիկ այս 

քայլի շնորհիվ տարեկան խնայում է 9.600.000 դրամ

Ս.Վ. ՄԱԼԱՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ 
ԱԿՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ 

150 ԿՎՏ ԱՐԵՎԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

10

Հավասարազոր է 98 ծառ/տարի

110 ՏՈՆՆԱ/ՏԱՐԻ CO2
Էներգիայի գեներացում 

240 000 ԿՎՏ
Վիրահատարանների համար

5ԿՎՏ ՀԻԲՐԻԴԱՅԻՆ



«ԱՐԾԱՓ» ՀՆԴԿԱՑՈՐԵՆ

Արևային վահանակներ՝ 

Risen Energy և 

փոխակերպիչ՝ Growatt

ֆինանսավորումն արտոնյալ 

պայմաններով, ընկերության 

գործընկեր բանկի կողմից

Հավասարազոր է 390 ծառ/տարի

440 ՏՈՆՆԱ/ՏԱՐԻ CO2  ՏՆՏԵՍՈՒՄ
տարեկան գեներացնում է 960.000 կՎտ էներգիա

600 ԿՎՏ ՖՈՏՈՎՈԼՏԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆ

«Սարի թեյ» հյուրատունը Գյումրիում 

«Հին կամուրջ», „Gog Hause” 

հյուրատները Եղեգնաձորում

«Արևի» հյուրանոցը Եղեգիսում 

«Արարատ», «Արևիկ», «Նորավանք», 

հյուրատները Չիվայում 

«Ուռենի» հյուրատունը Արփիում 

«Կամար» և «Անահիտ» «Կամար» և «Անահիտ» 

հյուրատները Իջևանում 

«Արծիվ», «Նինա» հյուրատները 

Դիլիջանում

•
•

•
•

•
•

••

«Արաքսի ափին» հյուրատունը 

Փշատավանում

«Հացեկացը» Օշականում 

«Բյուրական» հյուրատունը 

«Ծաղկունք» հյուրատունը 

«Իրիս» հյուրատունը Ալավերդիում «Իրիս» հյուրատունը Ալավերդիում 

«Աշոտ Շալունց» և «Սեդայի մոտ» 

հյուրատները Գորիսում, «Սարոյի 

մոտ» հյուրատունը Տաթևում և 

Հայաստանի մյուս գեղատեսիլ 

բազմաթիվ այլ վայրերում   

•

•
•
•
•
•

մեր կայանների շնորհիվ խնայում են և արևից են ստանում 

անվճար տաք ջուր և էլեկտրաէներգիա

ՄԻ ՔԱՆԻ ՏԱՍՆՅԱԿ
ՀՅՈՒՐԱՏՆԵՐ
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Մեր կայաններն են տեղադրված Թալինի, 

Սարիգյուղի, Աշոցքի և բազմաթիվ այլ 

դպրոցների տանիքներին, 

Ապարանի մշակույթի տանը, Կողբի 

արվեստի դպրոցում և այլ կրթօջախներում 

նույնպես մեր կայաններն են գործում։

Ֆրիներջիի կայանները կարող եք գտնել Ֆրիներջիի կայանները կարող եք գտնել 

Կողբավանի պոմպակայանի, Ապարանի 

համայնքապետարանի, Նոյեմբերյանի 

բժշկական կենտրոնի և այլ պետական ու 

համայնքային կառույցների 

տանիքներին։

•

•

•

Այս տարիների ընթացքում ձեռք ենք բերել տեղական և միջազգային հեղինակավոր 

գործընկերներ, որոնց հետ հաստատված ամուր համագործակցության համար 

հպարտ ենք։ «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի հետ մի քանի տասնյակ 

ջրատաքացուցիչներ ենք տեղադրել Ակնաղբյուրում, Այգեպարում, Լուսաձորում, 

խաշթառակում և ՀՀ հեռավոր այլ բնակավայրերում։

Շրջակա միջավայրի նախարարության հետ համագործակցությամբ 100-ից ավել 

ջերմային կայաններ ենք տեղադրում Ծավում, Ներքին Հանդաշենում, Սրաշենում։

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ, ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՆԵՐ

Հավասարազոր է 47 ծառ/տարի

52 ՏՈՆՆԱ/ՏԱՐԻ CO2
Կենսագործունեության ժամկետ

25+ ՏԱՐԻ
Էներգիայի գեներացում

108000 ԿՎՏ

 Միտված է բարելավել հարակից բնակավայրերի բնապահպանական 

վիճակը,  ինչպես նաև Ազատան համայնքի  բնակիչների 

սոցիալ-տնտեսական դրությունը

արևային վահանակները 

Risen Energy, 

փոխակերպիչները՝ Growatt

Կառուցվել է «Եվրասիա» ԲՀԿ և ՀՀ-ում Ճապոնիայի դեսպանության համատեղ համա- 

գործակցության արդյունքում՝ Ճապոնիայի դեսպանության «Դրամաշնորհային աջակ- 

ցություն հանուն մարդկության անվտանգության ապահովման» ծրագրի  շրջանակում։

ԱԶԱՏԱՆ 70ԿՎՏ ԱՐԵՎԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆ

ՀՀ բանկերի հետ համագործակ- 

ցությամբ առաջարկում ենք  

ֆինանսավորման արտոնյալ 

պայմաններ՝ կոնկրետ պատվի- 

րատուի և կայանի համար

«Ակբա Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկի արտոնյալ 

պայմաններից կարող են օգտվել Շիրակի և Գե- 

ղարքունիքի չգազաֆիկացված համայնքների 

քաղաքացիները և տեղադրել ջերմային, էլեկ- 

տրական կայաններ։ Ֆինանսավորման համար 

կարելի է օգտվել նաև KFW ֆոնդից, 

«Ամերիաբանկի» միջոցով Հայ գերմանական 

ֆոնդից և այլն։ֆոնդից և այլն։

ՀՀ տարբեր բանկեր առաջարկում են նաև 

լիզինգի շահավետ պայմաններ, 5-20% 

կանխավճարով, 8,5-13% տոկոսադրույքով, 

5-10 տարի մարման ժամկետով



Արևային էլեկտրական և ջերմային մեր կայանները անվճար լուսավորում են, ջեռուցում և տաք ջուր են ապահովում 

կազմակերպության օրգանական ֆերմերային տնտեսության միավորները, չրերի պատրաստման չորանոցները, 

ուսումնական կենտրոնը, հյուրատունը, ճաշարանը և մյուս կառույցները։

էներգիայի գեներացումը՝ տարեկան 58500 կՎտ է։ Արևային վահանակները՝ Risen 

Energy, իսկ փոխակերպիչը՝ Growatt։ Տնտեսվում է 29 տոննա/տարի CO2

GREEN LANE 34.5+5 ԿՎՏ ՀԻԲՐԻԴԱՅԻՆ

Ներդրման վերադարձը 

նախատեսվում է 

2,5-3 տարի

արևային վահանակները՝ Risen 

Energy, իսկ  փոխակերպիչները՝ 

Growwatt

ֆինանսավորումն արտոնյալ 

պայմաններով, պատվիրատուի 

գործընկեր բանկի կողմից

Խոշոր այս ձկնաբուծարանը տեղադրված արևային կայանների շնորհիվ, տարեկան 

խնայում է շուրջ 32.800.000 դրամ 

ՌԱՆՉՊԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ
ՁԿՆԱԲՈՒԾԱՐԱՆ

505 ԿՎՏ ԱՐԵՎԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Հավասարազոր է 328 ծառ/տարի

370 ՏՈՆՆԱ/ՏԱՐԻ CO2
Էներգիայի գեներացում 

810 000 ԿՎՏ
25+ տարի կենսագործունեություն

1528 ՎԱՀԱՆԱԿՆԵՐ
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