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GUIDELINE FOR APPROVAL OF STANDBY POWER GENERATION

ްސްޓޭންޑްބައި ޖެނަރޭޓަރ ބޭނުންކޮށްގެން ކަރަންޓު އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާ ބެހޭ ގައިޑްލައިނ
Information required to be
submitted for the approval of using
standby generation:

ިށ ެއދ
ް ކ ުރ ުމގެ ުހ ްއ ަދ ައ
ް ރ ަޓރ ބޭ ުނ
ޭ ބއި ެޖ ަނ
ް ޭސޓ
ް
ު ނ
ަ ް ނޑ
:ނޖެ ހޭ ަމ ުއލޫމާ ުތ
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ިޖެނަރޭޓަރ ބޭނުންކުރަމުންދާ އިމަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދ
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1.

Name and address where the generator is
located, and name and address of the owner.

2.

Generator model and manufacturer.

3.

Generator KVA rating.

4.

Generator voltage and power factor.

5.

Daily usage hours and average ampere and
load.

6.

Single line diagram of generator control.

ްޖެނަރޭޓަރގެ ކޮންޓްރޯލް އިލެކްޓްރިކަލް ސިންގަލް ލައިނ

7.

Single line diagram of distribution panel.

.ްޑިސްޓްރިބިއުޝަން ޕެނަލްގެ ސިންގަލް ލައިން ޑައިގްރަމ
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8.

Sound level (dB,A), at 1 meter from the
generator.

(dB,A) ު މީޓަރ ދުރުމިނުގައި އަޑ1 ްޖެނަރޭޓަރުން ފެށިގެނ
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9.

Detail of fuel and lub oil handling.

.ްވެރިފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސ
.ޖެނަރޭޓަރުގެ މޮޑެލް އާއި މެނުފެކްޗަރަރ
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. ރޭޓިންގ.ޭއ.ީވ.ޭޖެނަރޭޓަރުގެ ކ
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.ޖެނަރޭޓަރުގެ ވޯލްޓޭޖް އާއި ޕަވަރ ފެކްޓަރ
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ާއާއްމުގޮތެއްގައި ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ޖެނަރޭޓަރ ބޭނުންކުރ
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.ްގަޑިތަކާއި އެވްރެޖް އެމްޕެއަރ އަދި ލޯޑ
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.ްޑައިގްރަމ

10.

Detail of the disposal of by-products.

11.

Design of the ventilation system where
generator is installed.

Minimum standard required for
using standby generators
1.

2.
3.

4.

5.
6.

.ުހުންނަ ވަރ
.ްފިއުލް އަދި އަޑީތެޔޮ ގެންގުޅޭ ގޮތުގެ ތަފްސީލ
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.ްބައިޕްރޮޑަކްސް ނައްތާލާ ގޮތުގެ ތަފްސީލ
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ިޖެނަރޭޓަރ ބަހައްޓަފައި ހުރި ތަނުގެ ފެންޓިލޭޝަން ހުރ
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.ްގޮތުގެ ކުރެހުނ

ކ ުރމު ަގ ިއ
ެ
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ޭ ބއި ެޖ ަނ
ް ޭސޓ
ު ނ
ަ ް ނޑ
ނ ަގޑ ު ަތ ްއ
ް ެއ ްއ ެމ ަދ
ް ނ ަނ
ް ށ ެވ ެގ
ް ނޖެހޭ ިމ
ް ނ ުހ

Generator shall be installed inside a canopy to
make it soundproof, or the generator hut shall
be soundproofed.
Sound level at 1 meter from the generator
shall not be higher than 70 dB,A.

ާސައުންޑް ޕްރޫފްކުރުމަށްޓަކައި ޖެނަރޭޓަރ ކެނޮޕީއަކަށް ލާފައިވ

People living in the surrounding area shall not
be disturbed by exhaust emission from the
generator.
Temperature immediately outside the wall
where the generator is located shall not be
more than 10 degree Celsius higher than the
ambient temperature.
Cooling air released from the generator shall
not be faster than 5 meter per second.

ުޖެނަރޭޓަރުން ބޭރުވާ ދުމުގެ ސަބަބުން ހިސާބުގަނޑ

Transmission of vibration from the generator
to the floor shall be prevented using antivibration mounts.
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.ްހުރުން ނުވަތަ ޖެނަރޭޓަރ ހަޓް ސައުންޑް ޕްރޫފް ކުރުނ
70 ު މީޓަރ ދުރުމިނުގައި އަޑ1 ްޖެނަރޭޓަރުން ފެށިގެނ

.2

.ް އަށް ވުރެން މަތި ނުވުނdB,A
.3

.ްމީހުންނަށް އުނދަގޫ ނުވާގޮތަށް ހުރުނ
ްޖެނަރޭޓަރ ބަހައްޓާފައިހުރި ތަނުގެ ބޭރު ފާރުކައިރީގެ ހޫނުމިނ

.4

ް ޑިގްރީ ސެލްސިއަސ10 ްއެމްބިއަންޓް ހޫނުމިނަށް ވުރެނ
.ްމަތިނުވުނ
 މީޓަރ5 ުޖެނަރޭޓަރުން ބޭރުވާ ކޫލިންގ އެއާރ ސިކުންތަކ

.5

.ްއަށްވުރެން ބާރުނުވުނ
ް ބަހައްޓާފައިހުރި ތަޅުންގަނޑަށ،ްޖެނަރޭޓަރުގެ ވައިބްރޭޝަނ

.6

ްޓްރާންސްމިޓް ވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި އެންޓި ވައިބްރޭޝަނ
.ްމައުންޓް ލައްވާފައި ހުރުނ
1 ް ސަފުހާގެ ތެރޭނ1

