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       امضاء

 ریزي شده کشاورزيضوابط اجرایی برنامه کاهش/ قطع بار برنامه -7
 هايبرنامه زیر براي مشترکین تعرفه 2 ،تقاضا با هدف مشارکت مشترکین تاثیرگذار در پیک بار شبکه سراسري و مدیریت سمت

 کشاورزي تدوین شده است:
 الف)-3ریزي شده مشترکین چاه آب کشاورزي (تعرفه قطع بار برنامه -1

 ج)-3ب و -3هاي کشاورزي (تعرفه دیمانديریزي شده مشترکین کاهش بار برنامه -2

  الف-3ریزي شده مشترکین کشاورزي تعرفه قطع بار برنامه 7-1
مصرف در ساعات  تیریمد يبار برا ییالف جهت مشارکت در برنامه پاسخگو -3با تعرفه  يکشاورز نیمشترک قیبه منظور تشو

 باشد:می لیبرق ضوابط به شرح ذ ياوج بار شبکه سراسر
 .ماه است وریشهر 15 یخرداد ال 15از  يطول دوره همکار 1-1-7
 .افزوده خواهد شد 29تبصره  يبه پاداش همکار %15مرداد ماه مقدار تیر و در  يصورت همکاردر  2-1-7
 روز متوالی و یا غیرمتوالی 7ساعت در  24ساعت در روز و یا  4همکاري بصورت  3-1-7

شوند، مشمول دریافت پاداش ها در بازه پیک قطع میمشترکین داراي کنتور هوشمند که از راه دور توسط شرکت 4-1-7
 باشند.همکاري می

دوره قرائت پس از همکاري مشترك اطالعات مصرف آن را در سامانه مدیریت پیک بار  شرکت موظف است در اولین 5-1-7
 بارگذاري نماید.

نامه را در نامه را امضاء نموده و شرکت موظف است بالفاصله تفاهممشترك باید یک هفته پیش از همکاري، تفاهم 6-1-7
 سامانه مدیریت پیک بار کشور ثبت نماید.

 مبناي قبض برقمحاسبه پاداش همکاري بر 
بار کنتور ساعت اوج تعرفه از این روش پاداش دریافت خواهند نمود. 2و یا  3فقط مشترکین داراي کنتورهاي دیجیتال  7-1-7

 این مشترکین باید مطابق با ساعات همکاري تنظیم شده باشد.

 ساعتلوواتیک 150 روز، 31در طی بار زمان اوج مجاز یمصرف يحداکثر مقدار انرژ ریرگرمسیتعرفه غ يدر مناطق دارا 8-1-7
 .است

 ساعتلوواتیک 300 روز، 31در طی بار زمان اوجمجاز  یمصرف يحداکثر مقدار انرژ ریتعرفه گرمس يدر مناطق دارا 9-1-7
 .است

اعالم  ریمقاد ندیدر برنامه مشارکت نما لوواتیک 100از  شتریب یمصرف قدرتالف با -3تعرفه  نیمشترک کهیدرصورت 10-1-7
 .خواهند شد لیمتناسباً تعد» 7-1-8«و » 7-1-9« يشده در بندها

» 11«و جدول شماره  لیبار به شرح ذ ییکننده در برنامه پاسخگوشرکت نیمشترک يپاداش در نظر گرفته شده برا 11-1-7
 :باشدیم
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 »11«شماره  جدول

 الف - 3 تعرفه

کاری  رد�ف د روز و سا�ت  �م ر ����ف و پاداش �عدا  �قدا

 Aحساب مصرفی + پاداش بخشودگی بهاي برق صورت بار)ساعت اوج  4روز ( 31 1

 ساعت اوج بار) 4روز ( 31کمتر از  2
تعداد  مصرفی به نسبت حساببخشودگی بهاي برق صورت

 روز همکاري

   حساببخشودگی بهاي برق صورت ساعته در ماه 24روز همکاري متوالی و یا غیرمتوالی  7حداقل  3
 

از رابطه زیر براي محاسبه تعداد روز همکاري استفاده  ،بار در روزساعت اوج 4کمتر از  در صورت همکاري :27 تبصره
 خواهد شد:

 ساعت کاهش بار  4=  يروز همکار کی
است. در زمان اجراي این برنامه بازه اوج بار از ساعت  يبار شبکه سراسرساعات اوجفقط بار ساعات اوج :28 تبصره

 ساعت مورد قبول است. 6از این ساعت  4است، که  18الی  12
مجموع ×  يدوره همکار یمصرف قدرت(متوسط ( افتهیکاهش يمقدار انرژ× بار نرخ تعرفه اوج A = پاداش :29 تبصره

 .مقدار انرژي قرائت شده در اوج بار)) -ز)رو دوره قرائتدر  يساعات همکار
روز همکاري در دوره پاداش تعلق خواهد  10حداکثر به  »11« جدول شماره 3در حالت همکاري ردیف  :30تبصره 

 گرفت. 
روزه، تعداد روز همکاري مطابق فرمول زیر محاسبه شده و متناسب  31در صورت عدم همکاري کامل در یک دوره  7-1-12

 با آن بهاي برق مصرفی دوره بخشوده خواهد شد:

تعداد روز همکاري = − تعداد روز دوره قرائت  
انرژي مصرفی اوج بار

4 × متوسط توان مصرفی دوره
 

 

 به پاداش کل همکاري افزوده خواهد شد. %25در صورت همکاري در کل زمان دوره همکاري مقدار  13-1-7
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 محاسبه پاداش همکاري بر مبناي پروفیل بار
 مشترکین داراي کنتور هوشمند فقط از طریق بررسی پروفیل بار پاداش دریافت خواهند نمود. 7-1-14
 است. »12«حداقل درصد کاهش بار قابل قبول مطابق با جدول شماره  7-1-15
 باشد.می 18الی  12ساعت در بازه زمانی ساعت  2به مدت حداقل ساعت همکاري  7-1-16
 افزایش خواهد یافت. »14«کیلووات به باال با ضرایب جدول شماره  150پاداش کل مشترکین با دیماند مصرفی  7-1-17
 روزانه بدست خواهد آمد. دیماند مصرفی مشترك از ماکزیمم بار مصرفی 7-1-18
 مشترکین مطابق با روابط زیر پاداش دریافت خواهند نمود: 7-1-19

× B افتهیکاهش  يکل انرژ ×يانرژ دینرخ خر (kWh) = پاداش  

A × يانرژ دیخر نرخ =) الیاوج بار (ر يانرژ يبها 

A ضریب تعدیل انرژي = 
B ضریب تعدیل ساعت همکاري = 

 متناسب با نوع همکاري بدست خواهد آمد. »13«و  »12« شماره ضرایب مورد استفاده از جداول :31تبصره 
 »13«جدول شماره   »12«جدول شماره 

 درصد کاهش قدرت
ضریب تعدیل انرژي 

)A( 
 ساعت همکاري 

ضریب تعدیل ساعت 
 )Bهمکاري (

60 2  4-40 1 

61-70 2.1  41-80 1.1 

71-80 2.2  81-120 1.2 

81-90 2.3  121-160 1.3 

91-100 2.4  161-200 1.4 

   201-240 1.55 

   241-280 1.7 

   281-320 1.85 

 2 321 به باال   

 »14«جدول شماره 

 افزایش پاداش درصد دیماند مصرفی (کیلووات)

150 10 

151-250 15 

251-500 20 

501-750 30 

 50 به باال 751
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 ج)-3ب و -3هاي ریزي شده مشترکین دیماندي کشاورزي (تعرفهکاهش بار برنامه 7-2
 تیریمد يبار برا ییج جهت مشارکت در برنامه پاسخگو -3ب و  -3با تعرفه  يکشاورز دیماندي نیمشترک قیمنظور تشو به

 شده است: تدوین لیبرق ضوابط به شرح ذ يمصرف در ساعات اوج بار شبکه سراسر
 .است ماه مرداد ماه الی انتهاي تیر از ابتداي يدوره همکار 1-2-7
 باشد. 23الی  19و یا  17الی  12تواند از ساعت میشرکت  صیتشخابالغ توانیر و یا توجه به ساعات اوج بار با  2-2-7

 8-2-7و متوسط دیماند مصرفی شرح داده شده در بند  »17«و  »15«حداقل قدرت کاهش یافته مطابق با جدول شماره  3-2-7
 باشد.می

این  15الی  13ساعت در روز، در صورت کاهش بار از ساعت  2در صورت تمایل مشترك براي کاهش بار به مدت  4-2-7
 همکاري بالمانع است.

 توافق شده مورد قبول است.فقط در بازه  قدرت مصرفیکاهش  5-2-7

 .بار روزانه باشد لیثبت پروف يمناسب برا يریگاندازه لیوسا يکه دارا دینما مشارکتدر طرح  تواندیم یمشترک 6-2-7
 مستمر است. يروز کار 5برنامه حداقل  ياجرا یدوره زمان یدر ط يحداقل بازه قابل قبول همکار 7-2-7

در صورت قرار گرفتن روزهاي تعطیل در بازه همکاري این روزها مالك محاسبه نبوده و باید بالفاصله بعد از  :32تبصره 
شنبه اقدام به همکاري نماید روزهاي تعطیل، مشترك اقدام به همکاري نماید. به عنوان مثال در صورتی که مشترك از روز سه

 روز مستمر حادث شود. 5شنبه و دوشنبه بعد نیز همکاري نماید تا شنبه و شنبه، یکشنبه، پنجباید در روزهاي چهار
 توانند بصورت غیرمستمر همکاري نمایند.ب آب شرب شهري می-3مشترکین  :33تبصره 
 روزه مشترك مشمول پاداش خواهد بود. 31روز غیرمستمر در بازه زمانی  10در صورت همکاري  :34تبصره 

ساعت قبل از ساعت توافق شده براي همکاري مورد  4ز از میانگین دیماند مصرفی متوسط دیماند مصرفی در هر رو 8-2-7
 محاسبه قرار خواهد گرفت.

پاداش  افتیمشمول در» 18«و » 17«، »16«، »15«و جداول شماره  ریبرنامه مطابق با روابط ز نیکننده در امشترك مشارکت 9-2-7
 .خواهد شد

   کل پاداش ) =ي+ پاداش انرژ ماندی(پاداش د 

   ماندید پاداش = (kW) افتهیکاهش  يماندهایمتوسط کل د × ماندید دینرخ خر

 × C افتهیکاهش  يکل انرژ ×يانرژ دینرخ خر (kWh) = يانرژ پاداش   

A  × ماندید دیخر نرخ =) لای(ر هاگزینه/گزینه ماندید يمتوسط بها    

B × يانرژ دیخر نرخ =) الی(ر هاگزینه/گزینه اوج بار يانرژ يمتوسط بها 
A ضریب تعدیل دیماند = 
B ضریب تعدیل انرژي = 
C ضریب تعدیل ساعت همکاري = 

 متناسب با نوع همکاري بدست خواهد آمد. »18«و » 17«، »16« ،»15« شماره ضرایب مورد استفاده از جداول :35تبصره 
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 ب - 3 تعرفه

 »16«جدول شماره   »15«جدول شماره 

 درصد کاهش قدرت
 ضریب تعدیل دیماند

)A( 
ضریب تعدیل انرژي 

)B( 
 ساعت همکاري 

ضریب تعدیل ساعت 
 )Cهمکاري (

10 1 2  20 1 

11-20 1.1 2.2  21-40 1.5 

21-30 1.2 2.4  41-60 1.65 

31-40 1.3 2.6  61-80 1.75 

41-50 1.4 2.8  81-100 1.85 

51-60 1.5 3  101-120 1.95 

61-70 1.6 3.2  121-140 2.1 

71-80 1.7 3.4  141-160 2.3 

81-90 1.8 3.6  161-180 2.5 

 2.7 181 به باال  3.8 1.9 91-100
 
 

 ج – 3 تعرفه

 »18«جدول شماره   »17«جدول شماره 

 درصد کاهش قدرت
 ضریب تعدیل دیماند

)A( 
ضریب تعدیل انرژي 

)B( 
 ساعت همکاري 

ضریب تعدیل ساعت 
 )Cهمکاري (

10 0.5 0.6  20 1.1 

11-20 0.51 0.8  21-40 1.2 

21-30 0.6 0.81  41-60 1.4 

31-40 0.7 0.82  61-80 1.6 

41-50 0.8 0.83  81-100 1.8 

51-60 0.85 0.88  101-120 1.9 

61-70 0.9 0.93  121-140 2 

71-80 0.94 0.99  141-160 2.1 

81-90 0.95 1.1  161-180 2.2 

 2.3 181 به باال  1.2 0.97 91-100
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نامه را در سامانه مدیریت نامه را امضاء نموده و شرکت موظف است بالفاصله تفاهممشترك باید یک هفته پیش از همکاري، تفاهم 7-2-10
  پیک بار کشور ثبت نماید.

پروفیل بار روزهاي همکاري در سامانه مدیریت بررسی نماید  نامهروز بعد از اتمام توافق 10شرکت موظف است طی مدت  7-2-11
 و در صورت عدم وجود پروفیل بار در سامانه، اقدام الزم را بعمل آورد. شده باشدپیک بار بارگذاري 

 
 نامهفرم تفاهم 3-7
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	3- برنامههای پاسخگویی بار
	4- اصول عمومی
	5- برنامه ذخیره عملیاتی
	در راستای کنترل هوشمند و هدفدار بار شبکه سراسری در مواقع مورد نیاز شبکه و ایجاد تعادل استاندارد فیمابین تولید، ذخیره گردان و بار مصرفی شبکه سراسری این برنامه با ضوابط زیر اجرا میگردد.
	5-1 اصول عمومی
	5-1-1  این برنامه فقط در روزهای کاری هفته قابل اجرا میباشد (بند 6-2 تعاریف).
	2-1-5  بازه زمانی اجرای این برنامه از 10 خرداد ماه الی 15 شهریور ماه است.
	3-1-5 مشترکین با قدرت قراردادی 200 کیلووات و بیشتر که امکان اندازهگیری بار ساعت به ساعت آنها وجود دارد مجاز به مشارکت در این برنامه میباشند.
	تبصره 10: در صورت مشارکت مشترکین دارای تعرفه غیرصنعتی در این برنامه جدول پاداش متناسب با نوع تعرفه مشترک تعدیل خواهد شد.
	5-1-4  حداقل میزان قدرت مشارکت در برنامه، معادل درصدهای درج شده در جدول شماره 1 از متوسط قدرت مصرفی میباشد.
	تبصره 11: در صورت کاهش بار به مقدار حداقل 40% در کلیه ابلاغهای اعلام شده، مقدار پاداش کل 20% افزایش خواهد یافت.
	5-1-5  مدت زمان همکاری حداکثر 200 ساعت در طی دوره همكاري و حد فاصل ساعات 10 الی 22 به تشخیص مرکز دیسپاچینگ ملي و ابلاغ توانیر خواهد بود.
	تبصره 12: در صورت نیاز دیسپاچینگ ملي و تمایل مشترک، میتوان بیش از 200 ساعت همکاری از مشترک اخذ نمود.
	تبصره 13: مدت زمان همکاری در روز مشارکت، حداکثر 8 ساعت به تشخيص مركز ديسپاچينگ ملي و ابلاغ توانیر خواهد بود.
	تبصره 14: هیچ شرکتی مجاز به تغییر ابلاغهای توانیر نبوده و محاسبات پاداش فقط بر اساس صحت سنجی ابلاغهای توانیر و عملکرد مشترک خواهد بود.
	5-1-6 متوسط قدرت مصرفی (Pav) در این برنامه از میانگین ساعتهای متناظر ابلاغ شده برای همکاری در 10 روز کاری قبل (بدون احتساب روزهای تعطیل) از اولین درخواست برای کاهش بار مورد محاسبه قرار گرفته و ملاک برای تمام ابلاغهای دیگر خواهد بود.
	5-1-7  روز و ساعات مشارکت عبارتند از مجموع روزها و ساعاتی كه توسط توانیر ابلاغ کاهش بار اعلام شده است.
	5-1-8  با توجه به نیاز شبکه میتوان از مشترک درخواست اضطراری کاهش بار نمود. درخواست اضطراری کاهش بار تا حداکثر 2 ساعت قبل از کاهش بار بوده که توسط دیسپاچینگ ملی/ محلی به مشترک اعلام خواهد شد.
	5-1-9  شركتها موظف هستند حداكثر تا 10 خرداد نسبت به عقد تفاهمنامه با مشتركین مشمول اقدام و نسبت به ثبت تفاهمنامه در سامانه مدیریت پیک بار (سمپ) اقدام نمایند.
	5-1-10 مشترکینی که نسبت به امضای توافقنامه اقدام کنند در اولویت پايينتر قطع احتمالی برق قرار میگيرند و در صورت نیاز شبکه به خاموشی برای این مشترکین با هماهنگی قبلی انجام خواهد شد.
	5-1-11 در صورت تمایل مشترک همکار برای مشارکت در برنامهی دیگری از این مجموعه ضوابط پیش از عمل کامل به تعهدات این برنامه، محاسبات پاداش عملکرد مشترک در این برنامه مطابق با برنامه کاهش بار برنامهریزی شده در ساعات اوج بار محاسبه خواهد شد.

	5-2  اطلاعرسانی و پایش
	1-2-5   شرکتها موظف به نصب لوازم اندازهگیری برای قرائت بار حداقل ساعت به ساعت مشترکان مشمول میباشند.
	2-2-5  اطلاعرساني و درخواست همكاري از مشترک همکار، حداكثر تا ساعت 17 روز قبل از روز مشارکت صورت میپذیرد. ابلاغ درخواست همکاری بعد از این ساعت، مشمول درخواست اضطراری خواهد شد.
	3-2-5 به منظور تخصيص عادلانه و اثربخش ساعات کاهش بار بین مشتركان همکار، خلاصه گزارش عملكرد مشتركان همكار در برنامه، توسط شرکتها تهیه و براي دیسپاچینگ ملی و توانیر ارسال ميشود.
	4-2-5  تخصيص سهميه كاهش بار به مشترك همکار بايد به گونهاي باشد كه تعداد ساعتهاي تأييد شده مشاركت در برنامه از تعهد مشترک همکار (200 ساعت و يا متناسب با تفاهمنامه) تجاوز نكند.
	5-2-5  در صورتي كه مشترك طی اجرای برنامه بيش از 3 بار عدم همكاري در روز مشاركت داشته باشد، به ازای هر بار عدم همکاری 10 درصد از پاداش کل همکاری کاهش مییابد و در اولويت مديريت بار قرار خواهد گرفت.
	تبصره 15: کاهش کمتر از 10% متوسط دیماند مصرفی عدم همکاری در نظر گرفته خواهد شد.
	تبصره 16: در صورتی به مشترک عدم همکاری تعلق خواهد گرفت که 50% از ساعات ابلاغ شده در یک روز را همکاری ننماید.
	تبصره 17: در صورت کاهش بار به مقدار 20% متوسط دیماند مصرفی، جریمهای به مشترک تعلق نخواهد گرفت.
	تبصره 18: تخطی لحظهای مشترکین تغذیه شده در شبکه انتقال با استعلام از دیسپاچینگ ملی به عنوان عدم همکاری منظور خواهد شد.

	3-5  پاداش همکاری
	1-3-5 کل پاداش پرداختی به مشترک همکار مطابق روابط زیر است:
	جریمه عدم همکاری – (پاداش دیماند + پاداش انرژی) = پاداش کل
	نرخ خرید دیماند × متوسط کل دیماندهای کاهش یافته (kW) =پاداش دیماند
	C × نرخ خرید انرژی × کل انرژی کاهش یافته (kWh) =پاداش انرژی
	A × متوسط بهای دیماند 3 گزینه (ریال) = نرخ خرید دیماند
	B × متوسط بهای انرژی اوج بار 3 گزینه (ریال) = نرخ خرید انرژی
	A = ضریب تعدیل دیماند
	B = ضریب تعدیل انرژی
	C = ضریب تعدیل ساعت همکاری
	تبصره 19 : ضرایب مورد استفاده از جداول شماره «1» و «2» متناسب با نوع همکاری بدست خواهد آمد.
	2-3-5  در صورت همکاری مشترک در حالت کاهش بار اضطراری، ساعت همکاری درخواست اضطراری بر مبنای 2 برابر محاسبه خواهد شد. به عنوان مثال در صورت همکاری 4 ساعته با درخواست اضطراری، مقدار 8 ساعت ملاک محاسبه پاداش انرژی خواهد بود.
	3-3-5  بهمنظور حفظ سطح تولید، مشترک همکار مجاز است به ازای هر روز مشارکت، یک روز از قدرت قراردادی به میزان مقدار کاهش بار در روز همکاری تجاوز نماید. زمان (تاریخ و ساعت) تجاوز از قدرت قراردادی با توجه به محدودیتهای شبکه و با هماهنگی دیسپاچینگ ملی مشخ...

	4-5  گزارشها
	1-4-5 شرکتها موظفند حداکثر تا 10 روز بعد از هر ابلاغ، بررسی نمایند پروفیل بار روز همکاری در سامانه مدیریت پیک بار بارگذاری شده باشد و در صورت عدم وجود پروفیل بار در سامانه، اقدام لازم را بعمل آورند.
	2-4-5 شرکتهای برق منطقهای موظفند یک نسخه از تفاهمنامههای منعقده با مشترکین و همچنین گزارشات هفتگی عملکرد را در قالب مشخص شده به معاونت راهبری شبکه برق در شرکت مدیریت شبکه برق ایران ارسال نمایند.
	5-5 فرم تفاهمنامه

	6- ضوابط اجرایی برنامههای کاهش/ قطع بار برنامهریزی شده صنایع
	(پاداش دیماند + پاداش انرژی) = پاداش کل
	نرخ خرید دیماند × متوسط کل دیماندهای کاهش یافته (kW) =پاداش دیماند
	C × نرخ خرید انرژی × کل انرژی کاهش یافته (kWh) =پاداش انرژی
	A × متوسط بهای دیماند 3 گزینه (ریال) = نرخ خرید دیماند
	B × متوسط بهای انرژی اوج بار 3 گزینه (ریال) = نرخ خرید انرژی
	A = ضریب تعدیل دیماند
	B = ضریب تعدیل انرژی
	C = ضریب تعدیل ساعت همکاری
	تبصره 20 : ضرایب مورد استفاده از جداول شماره «3» و «4» متناسب با نوع همکاری بدست خواهد آمد.
	A = ضریب تعدیل دیماند
	B = ضریب تعدیل انرژی
	C = ضریب تعدیل ساعت همکاری
	A = ضریب تعدیل دیماند
	B = ضریب تعدیل انرژی
	C = ضریب تعدیل ساعت همکاری
	A = ضریب تعدیل دیماند
	B = ضریب تعدیل انرژی
	C = ضریب تعدیل ساعت همکاری

	7- ضوابط اجرایی برنامه کاهش/ قطع بار برنامهریزی شده کشاورزی
	A = ضریب تعدیل انرژی
	B = ضریب تعدیل ساعت همکاری
	A = ضریب تعدیل دیماند
	B = ضریب تعدیل انرژی
	C = ضریب تعدیل ساعت همکاری

	1-
	8- ضوابط اجرایی برنامه کاهش بار برنامهریزی شده عمومی و سایر مصارف
	A = ضریب تعدیل دیماند
	B = ضریب تعدیل انرژی
	C = ضریب تعدیل ساعت همکاری

	9- ضوابط اجرایی برنامه قطع بار برنامهریزی شده مشترکین ایستگاه گاز طبیعی فشرده
	A = ضریب تعدیل دیماند
	B = ضریب تعدیل انرژی
	C = ضریب تعدیل ساعت همکاری

	10 - ضوابط اجرایی برنامه استفاده از مولدهای اضطراری/خودتامین
	11- برنامه کنترل مستقیم بار- بار سرمایشی
	11-1 تعریف برنامه

	11-3 شرایط و تعهدات
	1-3-11 در این برنامه، تجهیز مدیریت هوشمند بار سرمایشی، از طریق کارشناسان و نیروهای ماهر و مورد تأیید شرکت برق، بر روی تجهیزات و یا تاسیسات مشترک، نصب میشود. کارشناسان و نیروهای ماهر، از سوی شرکت برق و یا پیمانکار، معرفی میشوند.
	11-2-3 تجهیز مدیریت هوشمند بار سرمایشی نصب شده، دارای استانداردها و مجوزهای لازم از سوی شرکت برق و سازمانهای مربوطه میباشد.
	11-3-3 انجام برنامه، تنها در ساعات و روزهای تعیین شده و با هدف کنترل بار صورت میگیرد.
	11-3-4 تجهیز مدیریت هوشمند بار سرمایشی نصب شده، از دو طریق فرمان از راه دور و یا برنامهریزی شده از قبل، کنترل میشود. اطلاعات به صورت امن و با استفاده از استانداردهای بینالمللی رمزنگاری شده و هیچ ارتباطی با حریم خصوصی مشترک ندارد.
	11-3-5 اطلاعات استخراج شده از تجهیز منصوبه فقط برای پایش روند مصرف، بررسی عملکرد و محاسبه پاداش مورد استفاده قرار خواهد گرفت (پروفیل بار بصورت ۱۵ و یا ۵ دقیقهای).
	11-3-6 سیستم کنترل به گونهای طراحی شده است که هر گونه خرابی دستگاه کنترل، اختلالی در ادامه کار تجهیزات ایجاد نخواهد کرد.
	11-3-7 تجهیز مدیریت هوشمند بار سرمایشی توسط شرکت برق تهیه و نصب میشود. مشترک هزینهای بابت تجهیز پرداخت نمیکند. هموراه حق وارسی، سرویس و یا جمعکردن تجهیز منصوبه برای شرکت برق محفوظ میباشد.
	11-3-8 مشترک متعهد میشود که با دقت از تجهیز نصب شده نگهداری نماید و از آسیب رساندن به آن پرهیز نماید. در صورت انجام هرگونه فعالیتی که منجر به تخریب یا آسیب رساندن به تجهیز شود، مشترک موظف به جبران خسارت وارده خواهد بود.
	11-3-9 در طی انجام برنامه، هر زمان که مشترک کتباً از شرکت برق درخواست نماید میتواند از برنامه خارج شود.
	11-3-10 هرگونه دستکاری در تجهیزات منصوبه (نظیر دستکاری دستگاه توسط مشترکین، از کار انداختن دستگاه، فریب دستگاههای مربوطه و مسائلی از این قبیل)، موجب عدم دریافت پاداش توسط مشترک خواهد شد.
	11-3-11 با درخواست کتبی مشترک حق دسترسی به اطلاعات خود را در هر زمان خواهد داشت.
	11-3-12 نصب تجهیز کنترلی پس از تایید پیمانکار متخصص از سلامت سیستم سرمایشی موجود و با تایید شرکت برق امکانپذیر میباشد.

	4-11 فرم تفاهمنامه
	12- ضوابط تفسیر و بازنگری

