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پيكبراي كنترل هاي پاسخگويي بار برنامه  

ر وا ر   
  ضوابط اجرايي 

 

  
  34از  32 صفحه

   امضاء

 خودتاميناضطراري/استفاده از مولدهاي برنامه ضوابط اجرايي  -10

شبكه سراسري برق ضوابط به  نترل پيك باركجهت مشاركت در  طراري/خودتامينمولد اض به منظور تشويق مشتركين داراي
  گردد:شرح ذيل جهت اجرا ابالغ مي

  ماه است. شهريور پانزدهم يماه ال تير ياز ابتدا يطول دوره همكار 1-10
 باشد.ساعت و در روزهاي كاري هفته مي 500اركت در اين برنامه حداكثر ساعات مش 2-10

 پذير خواهد بود.ت توانير و با توجه به شرايط شبكه امكانساعت در صورت تائيد شرك 500مشاركت بيش از  :25تبصره 
باشد ميباري) (ساعات ميان 19 الي 16و  12الي  8بار) و ساعت (ساعات اوج 23الي  19و  16الي  12ت از ساع مشاركتزمان  3-10

 .ساعت در روز)15(
شود مشترك براي همكاري با صنعت ماه قبل مشترك بايد مورد بررسي قرار گرفته كه مشخص  2صورتحساب  پروفيل بار/ 4-10

 در صورت درخواست توانير قابل ارائه باشد.اين مستندات بايد  اندازي مولد خود نموده است.برق اقدام به راه
 انرژي روزانه توليديگيري و يا ديتاالگر مناسب براي ثبت تواند در اين برنامه شركت نمايد كه داراي وسايل اندازهمشتركي مي 5-10

 باشد.
 تنظيم شوند. 10-3كنتور نصب شده بر روي مولد مشترك بايد با ساعات تعيين شده در بندهاي  :26صره تب

ها را اصالح و راساً به شركت »14«هاي جدول شماره هاي گازوئيل و گاز شركت توانير مجاز است نرخدر صورت تعديل نرخ 6-10
 ابالغ نمايد.

 براي مولدهاي گازسوز خواهد بود.» 14«پاداش مشاركت در اين برنامه طبق جدول شماره  7-10
  گيرد.مورد محاسبه قرار مي 5/1با ضريب » 41«هاي جدول شماره سوز باشد، نرخدر صورتيكه مولد گازوئيل :72تبصره    
  

  »14«جدول شماره 
  سوزمولدهاي گاز

یان     بارخ اوج  باری خ 
  4500  3000  خ (ریال)

  
روز بعد از اتمام  10نامه اطالعات مشترك را در سامانه پيك بار وارد نموده و حداكثر ادل تفاهمشركت بايد بالفاصله بعد از تب 8-10

و در صورت  شده باشدپروفيل بار روزهاي همكاري در سامانه مديريت پيك بار بارگذاري بررسي نمايد همكاري بايد 
 عدم وجود پروفيل بار در سامانه، اقدام الزم را بعمل آورد.

 ت به هماهنگي و معرفي مشترك جهت تامين سوخت همكاري الزم را خواهد نمود.شركت نسب 9-10
  

  نامهفرم تفاهم 11-10
  
  


