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 آشكارساز خطا دستگاه اعضاي مشاركت كننده در جلسات تخصصي بررسي مشخصات فني

   كننـدة نيتأمي ها شـركتي توزيـع نيـروي بـرق، پژوهشـگاه نيـرو، ها شـركتبا تشكر از نمايندگان محترم 
ي تخصصي ها يبررسنويس و انجام  تجهيزات و شركت توانير به شرح زير كه در مراحل مختلف تهيه و بازنگري پيش

و نهايي كردن اين دستورالعمل با حضور در جلسات و اعالم نقطه نظرات كارشناسي موجبات هرچـه پربـارتر شـدن 
 هنـدينما يدريـح ياوليه اين دستورالعمل توسط آقاي مهندس مهـد سينو شيپ هيتهلب را فراهم آورند؛ ضمناً مطا

از  منصـوربخت ديمهنـدس فرشـ يآقـا هـا توسـط تهيه جـدول آزمون و برق مازندران يروين عيمحترم شركت توز
 انجام شده است. پژوهشگاه نيرو

 

  -1 دكتر ناصر اسكندريآقاي  شركت توانير
  -2 آقاي مهندس مهرداد صمدي شركت توانير
  -3 خانم مهندس سارا قرشي شركت توانير

  -4 منصوربخت ديمهندس فرش يآقا رويپژوهشگاه ن
  -5 آقاي مهندس رسول نوران شركت توانير

  -6 آقاي مهندس فرامرز سپري شركت توزيع نيروي برق مازندران
  -7 جمشيديآقاي مهندس شمس الدين  شركت توزيع نيروي برق مازندران
  -8 آقاي مهندس اسماعيل عابديني شركت توزيع نيروي برق مازندران
  -9 آقاي مهندس مهدي حيدري شركت توزيع نيروي برق مازندران

 -10 آقاي مهندس رضا لطفيان شركت توزيع نيروي برق استان تهران
 -11 آقاي مهندس حاج عسگري شركت توزيع نيروي برق استان قم

 -12 آقاي مهندس ايرج افشار استان همدانشركت توزيع نيروي برق 
 -13 آقاي مهندس محمدرضا بهمنش فر شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان

 -14 بافان يمحسن مشهدآقاي مهندس  شركت توزيع نيروي برق استان يزد
 -15 نژاد آقاي مهندس مجتبي موسوي شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد

 -16 زاده عليرضا فيض آقاي مهندس شركت يراق آوران پويا
 -17 ايرج بروجني آقاي مهندس شركت بهين تجربه

 -18 ا معظميتخانم مهندس مهس شركت مهندسي ستاره راه فردا
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 مقدمه
نظر به اهميت موضوع تعيين مشخصات فني و كنترل كيفيت تجهيزات و با توجه به معيارهاي فني مؤثر بر 

ي اسناد مناقصه  شود. گيرندگان سند موظفند در هنگام تهيه ها، اين سند تنظيم و جهت اجرا، ابالغ مي عملكرد آن
0Fآشكارساز خطا يها دستگاهخريد 

نموده و هنگام انجام مراحل بررسي و ارزيابي فني، آن را در پيوست اسناد منظور ، 1
شده، نسبت به ارزيابي و امتيازدهي پيشنهادها اقدام   براساس اين دستورالعمل و با توجه به مدارك و مستندات ارايه

 كنند.
هاي  (متشكل از كارشناسان شركت تجهيزات خاصاين دستورالعمل پس از طرح و تاييد در كميته تخصصي 

هاي توزيع، و شركت توانير)، جهت ابالغ به كليه شركت كنندگان تجهيزات نيتأم پژوهشگاه نيرو، يروي برق،توزيع ن
 نهايي شده است.

1- 0Bهدف و دامنه كاربرد 
هاي كيفي در انتخاب، خريد و آزمون دستگاه  اين سند با هدف ايجاد وحدت رويه در تعيين ويژگي

سازي و شفافيت در امر توليد و خريد تجهيزات و  اد مناقصه، هماهنگو تهية اسن ييآشكارساز خطا فشارمتوسط هوا
 است. ايجاد فضاي رقابتي جهت ارتقاء سطح كيفي آنها تنظيم شده 

آشكارساز با عنوان  رود و عموماً مي كاره ب شناسايي حوزه محل بروز خطا (زون خطا)به منظور  تجهيزاين 
 كه به شود ميي آشكارساز هاي دستگاه شاملتنها  دستورالعملاين  ود.ش شناخته مي خطا، نشانگر خطا و يا خطاياب

و ارسال  ي(كلكتور) جهت جمع آور اي كننده  جمع زيتجه چيهو داراي  دنگرد يفاز نصب م يرو رب ميصورت مستق
 د.نباش ياطالعات نم

2- 1Bمحدوده اجرا 
 باشند. هاي توزيع نيروي برق كشور مي شركت ر ويشركت توان محدوده اجراي اين دستورالعمل

3- 2Bاستناد استانداردهاي مورد 
هاي مورد نظر،   ها براي كنترل شاخص مبناي مشخصات فني در اين دستورالعمل و رويه هاي انجام آزمايش

 در اين زمينه است.  و استانداردهاي بين المللي كشور ياستانداردهاي مل
المللي است، چنانچه ويرايش جديدي از  بين اي يمرجع آن استانداردهاي ملبخشي از دستورالعمل كه  هر در

ييد آن تأخاص و  زاتياين استانداردهاي مرجع تدوين گردد، براساس تجديد نظر و طرح در كميته تخصصي تجه
 :اندقرارگرفتهكميته، ابالغ خواهد شد. براين اساس، استانداردهاي زير مورد استناد 

1- IEC62689-1, “Current and voltage sensors or detectors, to be used for fault passage indication 
purposes – Part 1: General principles and requirements”, 2016. 

2- IEC62689-2, “Current and voltage sensors or detectors, to be used for fault passage indication 
purposes – Part 2: System aspects”, 2016. 

3- IEEE 495, “IEEE Guide for Testing Faulted Circuit Indicators”, 2007. 

                                                 
1 Fault Indicator 



 

 
 وزارت نيـرو
 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:
 هاي تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

نصب  تيبا قابل ييشبكه فشارمتوسط هوا يآشكارساز خطا يدستگاه ها
 ارتباط از راه دور تيفاز و بدون قابل يرو

 18 از 5 صفحة
 01: ويرايششماره 
 98شهريور : تهيهتاريخ 

 
 
 

4- 3Bدستورانجام كار 
4-1- 4Bروش تكميل جداول 

شود. مراحل  انجام مي» محاسبة امتيازات فني«و » مشخصات اجباري«بررسي مشخصات فني در دوبخش 
 ها به شرح زير است: تكميل جداول و استفاده از آن

و همچنين شرايط و  خطا آشكارسازدر ارتباط با را هاي خود  ) خواسته1خريدار در جدول شماره ( •
 نمايد. اعالم مي برداري مشخصات محل نصب و بهره

 كند. توليد و عرضة آن ارائه مي  ) فروشنده اطالعاتي از كاالي پيشنهادي و سابقة2در جدول شماره ( •
الزامات و مشخصات  ) الزامي است و فروشنده بايد 3جدول شماره ( مقادير قابل قبول مندرج در  ارائة •

اجباري را با درج مهر و امضا در ذيل صفحات اين جدول در پيشنهاد خود تضمين نمايد. درصورت عدم 
 هاي بعدي انجام نخواهد شد.  تأمين هريك از مشخصات اجباري، پيشنهاد مردود شده و بررسي

اي مؤثر در ارزيابي و امتيازدهي عوامل كيفي كاالي مورد نظر به همراه ه ) مشخصه4در جدول شماره ( •
شود و ستون  بايد توسط فروشنده تكميل» مقدار پيشنهادي«ضرايب وزني آنها درج شده است. ستون 

) تكميل 2-4توسط كميتة فني خريد و با توجه به روش ارزيابي تعيين شده در بند (» امتياز نهايي«
 وط به اين جدول نيز بايد توسط فروشنده مهر و امضا شوند.گردد. صفحات مرب

4-2- 5Bيروش تعيين امتياز نهاي 
كيفي، كميته فني خريد بايد با توجه به مقادير پيشنهادي فروشنده براي هركدام از  براي تعيين امتياز

از بندهاي فوق(در  يابي و امتياز دهي هر كدامز) و مطابق با روش ار4بندهاي جدول امتياز دهي كاال(جدول شماره 
سپس امتياز نهايي هر آيتم با ضرب امتياز تعيين  .منظور نمايد 100) امتيازي را بر مبناي 4ادامه جدول شماره 

 100م بر يتقس شده در ضريب وزني مربوطه بدست خواهد آمد. بديهي است امتياز كل از مجموع امتيازهاي نهايي
 باشد. مي 60حد نصاب امتياز كيفي %  آيد. ميبدست 
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 شود. برداري تضمين مي بهرههاي خريدار و مشخصات محل نصب و  مطابقت كاالي پيشنهادي با خواسته
 :دهنده شنهاديپنام شركت 

 
 

 مهرشركت:
 

 تاريخ تكميل:
 

 نام ونام خانوادگي مدير:
 

 امضاء
 

 

1Fبرداريبهره نصب و مشخصات محل خريدار و شرايط و هاي خواسته) 1جدول شماره (

و1
2F

2 

 هاي خريدار خواسته

ف
دي

ر
 

 خريدار خواسته خواسته نوع

3Fنصب مورد نياز جهت تعداد ابزار  1

3  
4Fتنظيم مورد نياز جهت تعداد ابزار  2

4  

 برداري بهره نصب و مشخصات محل شرايط و

ف
دي

ر
 

 مقدار واحد مشخصه شرح

  v ولتاژ نامي   1

  Hz فركانس نامي   2

  C° حداقل درجه حرارت محيط  3

  C° درجه حرارت محيط حداكثر  4

  C° ساعته 24حداكثر دماي ميانگين هوا محيط در دوره   5

  % رطوبت محيط  6

  m ارتفاع از سطح دريا  7

5Fطح آلودگي منطقهس  8

5 -  

  mm يخحداكثر ضخامت   9

  m/s داكثر سرعت بادح  10

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 شود.  اين جدول توسط خريدار تكميل مي1
 آمده است. 1 وستيپدر  IEC62689شرايط بهره برداري عادي مطابق استاندارد  2
 باشد.  دستگاه آشكارساز كافي مي 20معموالً وجود يك ابزار نصب به ازاي هر  3
 باشد. دستگاه آشكارساز كافي مي 20معموالً وجود يك ابزار تنظيم به ازاي هر  4
 ))1، سنگين، فوق سنگين و ويژه (مطابق پيوست شماره (متوسطسبك،  5
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 تضمين مي شود. دهنده شنهاديپصحت كلية موارد ارائه شده در جدول فوق توسط 
 :دهنده شنهاديپنام شركت 

 
 

 مهرشركت:
 

 تاريخ تكميل:
 

 نام ونام خانوادگي مدير:
 

 امضاء
 

 

6F) شناسنامه كاالي پيشنهادي2جدول شماره (

1 

  كشور سازنده  1

  نام سازنده (نام شركت) 2

  سال ساخت 3

4 
 نام فروشنده و نوع ارتباط با سازنده 

 عرضه كننده انحصاري و ...) -(نماينده رسمي
 

  )Order Code( نوع و تيپ كاال با درج كد سفارش 5

  فهرست خريداران با ذكر نام، كشور، تاريخ و ميزان فروش 6

  سابقه كارخانه در ساخت اين نوع تجهيزات  7

  اين نوع تجهيزات  تاميندر  كنندهتامين سابقه  8

  مدت زمان گارانتي تعويض 9

  مدت زمان گارانتي تعمير 10

  مدت و نحوه ارائه خدمات پس از فروش 11

  نگهدارياستفاده و نحوة ارائة آموزش  12

  نوع بسته بندي 13

  حداكثر زمان تحويل بر حسب روز 14

  باتري دستگاه سازندهو كشور نام  15

  با ارائه مستندات طول عمر باتري دستگاهسال ساخت و  16

  ساير مزاياي رقابتي پيشنهادي 17

                                                 
هاي ضميمه  ر صورت كمبود فضا براي درج مطالب، با ذكر شماره صفحه، از برگهاين جدول توسط پيشنهاد دهنده تكميل مي شود. ضمنا د1

 استفاده شود.



 

 
 وزارت نيـرو
 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:
 هاي تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

نصب  تيبا قابل ييشبكه فشارمتوسط هوا يآشكارساز خطا يدستگاه ها
 ارتباط از راه دور تيفاز و بدون قابل يرو

 18 از 8 صفحة
 01: ويرايششماره 
 98شهريور : تهيهتاريخ 

 

 شود. مطابقت كاالي پيشنهادي با كلية مشخصات اجباري مورد نظر خريدار تضمين مي
:دهنده شنهاديپنام شركت   

 
 

 مهرشركت:
 

 تاريخ تكميل:
 

 نام ونام خانوادگي مدير:
 

 امضاء
 

 

 ) مشخصات اجباري3دول شماره(ج
 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

 Kgf 13,6 حداقل نيروي تحمل كششي آشكار ساز  1
 Hz 50 دستگاه فركانس نامي  2

 Hz محدوده فركانسي استاندارد  3
 ي% فركانس نام101% تا 99 ني: بيريگ اندازه يبرا
 ي% فركانس نام110% تا 90 نيخطا: ب يآشكارساز يبرا

 باشد. ضد زنگ - هاي فلزي بخش  4
 UV  مقاوم در برابر اشعه - ستيكيالپهاي  بخش  5
 الزامي است - مقاومت در برابر آتش و محدود كردن آن  6
 IP( - IP67حداقل سطح حفاظتي (  7
 IK07 - برابر برخورد اجسام سختحفاظت در   درجهحداقل   8
 الزامي است - بودن باتري آشكارساز  عويضت قابل  9

7Fنوع باتري آشكارساز  10

 غيرقابل شارژ از نوع  1
Lithium-thionyl chloride (Li-SOCl2)  

11  
حداقل طول عمر منبع تأمين انرژي دستگاه بدون نياز به 

 تعمير و نگهداري
- 

 يا به كاردر حالت آماده كاركرد  سال 8
 (در حالت هشدار) ئمساعت كار دا 1500 

12  
ها  يباترتعويض بي قيد و شرط گارانتي زمان حداقل مدت 

 از زمان تحويل
 4 سال

 سال قبل از تاريخ تحويل دستگاه دوحداكثر  - ها سال ساخت باتري  13
 الزامي است - ارائه گواهي اصالت باتري از سازمان هاي معتبر  14
 الزامي است - بدون اعمال خاموشي و تست نصب  15
 الزامي است - و تست و تنظيم ارائه ي ابزار الزم جهت نصب  16
 الزامي است - )di/dtقابليت تنظيم نرخ افزايش جريان (  17

18  
 dtدر مدت زمان  )diحداقل محدوده قابل تنظيم (

 پله قابل تنظيم 4با حداقل  60الي  A 10 مشخص شده توسط سازنده

19  
براي حضور و تداوم جريان خطا و  انتخابقابل  هايزمان 

 خطا وقوعمنظور نمودن آن به عنوان شرايط 
ms 20  60و 

 الزامي است - خطاهاي گذرا و ماندگارو تفكيك تشخيص امكان   20

21  
امكان تنظيم حداقل تفكيك زماني (تنظيم مرز زماني) بين 

 300تا  40از  s خطاهاي گذرا و ماندگار

                                                 
 تناسب نوع باتري، ميزان جريان دهي و مقاومت دروني باتري فوق با نوع و ميزان مصرف جريان بخش آشكارساز الزامي است  1



 

 
 وزارت نيـرو
 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:
 هاي تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

نصب  تيبا قابل ييشبكه فشارمتوسط هوا يآشكارساز خطا يدستگاه ها
 ارتباط از راه دور تيفاز و بدون قابل يرو

 18 از 9 صفحة
 01: ويرايششماره 
 98شهريور : تهيهتاريخ 

 

 شود. مطابقت كاالي پيشنهادي با كلية مشخصات اجباري مورد نظر خريدار تضمين مي
:دهنده شنهاديپنام شركت   

 
 

 مهرشركت:
 

 تاريخ تكميل:
 

 نام ونام خانوادگي مدير:
 

 امضاء
 

 

 ) مشخصات اجباري3دول شماره(ج
 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

22  
پايداري در برابر جريان هجومي و عدم منظور نمودن ايجاد 

  آن به عنوان خطا
 الزامي است -

 الزامي است - امكان تشخيص بي برقي شبكه   23

24  
هاي ريست و بازگشت از حالت اعالم خطا به حالت  مكانيزم

 )LEDعادي (رفع آالرم و خاتمه چشمك زدن 
- 

8F) برگشت جريان يا ولتاژ يا هردو1

1 
 ميتنظ تي) با قابل(تايمر ) زماني2
 دستي) 3

9Fجهت نمايش خطاLED  ديودهايمجهز به   25

2 - 

 مختلـف يهـا تيوضع كيتفك تيابلبه رنگ قرمز با ق
 :به صورت ذيل

 زن چشمك كباري: دائم يخطا
 زن چشمك دوبار: گذرا يخطا

26  
جهت هشدار پايان  زرد رنگ با LED  ديودهايمجهز به 

10Fماه قبل از اتمام كاملعمر باتري حداقل شش 

 است يالزام - 3

27  
استفاده شده با  يها LED ريتداخل رنگ سا عدم

 دستگاه ياصل يعملكردها
 است يالزام -

 متر 1000و در شب متر  200در روز  متر هاLED  قابليت رؤيتحداقل فاصله   28
 بار در دقيقه 20الي  15بين  - نمايش خطا فركانس چشمك زدنمحدوده   29
 يك بار در دقيقه - هشدار پايان عمر باترينمايش  فركانس چشمك زدن  30
 افقي درجه  Visibility Angle( - 360( ها LEDيت ؤحداقل زاويه ر  31
 +70 الي -40از  °C هاي دستگاه) ي كار (عملكرد صحيح تمام قابليتدما محدوده  32
 226تا  35از مقطع  mm2 هاي شبكه هوايي هادي قابل پذيرش مقطع  33

34  
بسته بندي مقاوم در برابر ضربه و شكستگي احتمالي 

 الزامي است - تجهيز حين حمل و نقل

35  
و نگهداري به زبان  بهره برداري نصب، دستورالعملارائه 

 الزامي است - فارسي

                                                 
باشد (به دليل امكان ايجاد ريست ناخواسته در شبكه هاي چند مداره يا دو تشخيص برگشت ولتاژ بايد قابل فعال سازي يا غيرفعال سازي داشته  1

 فاز شدن شبكه به دليل نصب دستگاه پس از كات اوت فيوز)
زن جهت نمايش خطاي گذرا بالمانع است.  استفاده از رنگ سبز به جاي دوبار چشمكدستورالعمل  نيسال پس از ابالغ ا كيدر مدت  2

 مدت مذكور انجام دهند.  انيبند در پا نيا تيرعا يالزم را برا تدايتمه ديبا سازندگان
 بالمانع است. يباتر تيهشدار كاهش ظرفعدم مجهز بودن تجهيز به دستورالعمل  نيسال پس از ابالغ ا كيدر مدت  3



 

 
 وزارت نيـرو
 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:
 هاي تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

نصب  تيبا قابل ييشبكه فشارمتوسط هوا يآشكارساز خطا يدستگاه ها
 ارتباط از راه دور تيفاز و بدون قابل يرو

 18 از 10 صفحة
 01: ويرايششماره 
 98شهريور : تهيهتاريخ 

 

 شود. مطابقت كاالي پيشنهادي با كلية مشخصات اجباري مورد نظر خريدار تضمين مي
:دهنده شنهاديپنام شركت   

 
 

 مهرشركت:
 

 تاريخ تكميل:
 

 نام ونام خانوادگي مدير:
 

 امضاء
 

 

 ) مشخصات اجباري3دول شماره(ج
 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف
 الزامي است - مشاوره و آموزش نصب، بهره برداري و نگهداري از دستگاه  36
 3 سال تعويض دستگاه از زمان تحويل گارانتيحداقل مدت زمان   37

38  
تعميرات،  خدمات پس از فروشحداقل مدت زمان تعهد 

 تامين قطعات و رفع اشكاالت نرم افزاري
 10 سال

39  
 مشخصات نوشته شده بروي بدنه دستگاه

 -   )پاك شدن رقابليغ(

 نام و آرم سازنده )1
 سال توليد )2
 شماره سريال )3
 وجود)ولتاژ تغذيه (در صورت  )4
 طح عايقي دستگاهس )5
 مدل دستگاه )6

40  
ارائه گواهي تاييد صالحيت داراي تاريخ اعتبار از شركت 

 توانير براي مدل ارائه شده و نمونه تحويل شده
 الزامي است ---

41  

11Fدارا بودن گواهي آزمون هاي نوعي از آزمايشگاه معتبر

1 
) و 5مطابق با فهرست آزمون هاي كاال (جدول شماره 

اعالم زمان توليد و ايجاد امكان بازديد نماينده خريدار يا 
 هاي جاري  دستگاه نظارت از مراحل انجام آزمون

 الزامي است ---

                                                 
 يا مورد تأييد شوراي ارزيابي توانير مي باشد.  ILACمنظور از آزمايشگاه معتبر، آزمايشگاههاي معتبر بين المللي عضو  1



 

 
 وزارت نيـرو
 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:
 هاي تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

نصب  تيبا قابل ييشبكه فشارمتوسط هوا يآشكارساز خطا يدستگاه ها
 ارتباط از راه دور تيفاز و بدون قابل يرو

 18 از 11 صفحة
 01: ويرايششماره 
 98شهريور : تهيهتاريخ 

 

 شود.  كاالي پيشنهادي با كلية مشخصات ارائه شده در جدول فوق تضمين مي مطابقت
 :دهنده شنهاديپنام شركت 

 
 

 مهرشركت:
 

 تاريخ تكميل:
 

 نام ونام خانوادگي مدير:
 

 امضاء
 

 

                                                 
 در اين جدول، ستون مقدار پيشنهادي توسط پيشنهاد دهنده و ستون هاي مربوط به امتياز توسط خريدار تكميل مي گردند. 1

12F) مشخصات فني پيشنهادي و امتيازدهي كاال4جدول شماره (

1 

ف
دي

 ر

 واحد شرح مشخصه
روش 

 امتيازدهي
مقدار 

 پيشنهادي
ضريب 

(%) وزني  
 امتياز

امتياز 
 نهايي

   15  1-3-4 بند - بردار بهره رضايت و فروشنده سوابق  1

   3  2-3-4 بند - كاال بندي بسته مشخصات  2

   18  3-3-4 بند - گارانتي، آموزش و خدمات پس از فروش  3

   9  4-3-4 بند - سازنده كارخانه از نمايندگي احراز  4

5  
 يها و آزمون تيفيك نيتضم يها نامهيارائه گواه

 صالحياز مراجع ذ ينوع
   33  5-3-4 بند -

   16  6-3-4 بند - خط و اعالم اضافه بار انيجر يريگ اندازه تيقابل  6

   6  7-3-4 بند - شبكه يسهولت نصب رو  7

  - %100 جمع امتياز 



 

 
 وزارت نيـرو
 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:
 هاي تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

نصب  تيبا قابل ييشبكه فشارمتوسط هوا يآشكارساز خطا يدستگاه ها
 ارتباط از راه دور تيفاز و بدون قابل يرو

 18 از 12 صفحة
 01: ويرايششماره 
 98شهريور : تهيهتاريخ 

 

 

4-3- 6Bيامتيازهاي فن هنحوة محاسب 
به ارائه  كسب امتياز منوط  در تمام مواردي كه امتيازدهي بر اساس مقادير ادعايي سازنده است،: توجه

 باشد. مستندات معتبر مربوطه مي

4-3-1- 7Bبردار سوابق فروشنده و رضايت بهره 

 امتياز عنوان
 10 )اخير سال 5 در( ايران در فروش سابقه ارائه
 5 )اخير سال 5 در( ايران از خارج در فروش سابقه ارائه

 شركت در محصول از استفاده سوابق به توجه با) گزارمناقصه( برداربهره رضايت
 معتبر گواهي ارائه با توزيع هايشركت ديگر يا گزارمناقصه

25 

 مي باشد. 60امتياز نهايي مجموع امتيازات كسب شده از جدول فوق به اضافه 

4-3-2- 8Bبندي كاال مشخصات بسته 

 امتياز عنوان
 10 به همراه ضربه گير مناسب كارتن بودن دارا

 10 كامل مشخصات حاوي برچسب داشتن
 10 كارتن روي تماس تلفن و آدرس نام، شامل فروشنده مشخصات

 10 شده ارائه كاتالوگ با مطابق اصلي قطعات برروي سازنده نام درج
 باشد. مي 60امتياز نهايي مجموع امتيازات كسب شده از جدول فوق به اضافه 

4-3-3- 9B،فروش از پس خدمات و آموزش گارانتي 

 امتياز عنوان
 20 )امتياز 4 اجباري مشخصات بر اضافه سال هر ازاي به( تحويل زمان از تعويض گارانتي زمان مدت

 به( يقطعات و رفع اشكاالت نرم افزار نيتام رات،يداقل مدت زمان تعهد خدمات پس از فروش تعمح
 )امتياز 2 اجباري مشخصات بر اضافه سال هر ازاي

10 

 10 ...) و خريدار محل در فروش از پس خدمات نمايندگي مانند( فني دانش و پشتيباني قابليت بودن دارا
 باشد. مي 60 اضافه به فوق جدول از شده كسب يازاتمجموع امت نهايي امتياز

4-3-4- 10Bسازنده كارخانه از نمايندگي احراز 

 امتياز عنوان
 40 در داخل كشور محصول اصلي سازنده
 30 در خارج كشور محصول اصلي سازنده

 20 داخلي و خارجي سازنده كارخانه از نمايندگي بر دال گواهي ارائه
 مي باشد. 60امتياز كسب شده از جدول فوق به اضافه  برابرنهايي  امتياز

 
 



 

 
 وزارت نيـرو
 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:
 هاي تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

نصب  تيبا قابل ييشبكه فشارمتوسط هوا يآشكارساز خطا يدستگاه ها
 ارتباط از راه دور تيفاز و بدون قابل يرو

 18 از 13 صفحة
 01: ويرايششماره 
 98شهريور : تهيهتاريخ 

 

 

4-3-5- 11Bصالحياز مراجع ذ ينوع يها و آزمون تيفيك نيتضم يها نامهيارائه گواه 

13Fكاال نيهم مورد در مشخص اعتبار خيتار يدارا آزمون يها هيدييتا ارائه آزمون، يگواه از منظور

و  يشگاهياز مراجع آزما يكياز  1
 .شود يم نييتع ازهايامت ل،يذ يها نامهياست كه به تناسب ارائه گواه ريبه شرح ز تيفيكنترل ك

 امتياز عنوان
 ILAC 25و عضو معتبر  يالملل نيب يها شگاهيآزمااز  يآزمون نوع جينتا ارائه
 15 كيفيت تضمين گواهينامه ارائه

 مي باشد. 60برابر امتياز كسب شده از جدول فوق به اضافه امتياز نهايي 
 

4-3-6- 12Bجريان خط و اعالم اضافه بار گيري ابليت اندازهق 

 ازيامت اريمع
 40 **بار اضافه و اعالم صيتشخ تيقابل

آمپر وجود داشته  200و 150، 100، 75، 50اين امتياز در صورتي منظور مي شود كه امكان تنظيم آستانه اضافه جريان در مقادير **
 باشد. 
 مي باشد. 60امتياز كسب شده از جدول فوق به اضافه  برابرنهايي  امتياز

 

4-3-7- 13Bروي شبكه نصب سهولت 

 ازيامت اريمع
 40 سهولت نصب و بهره برداري از تجهيز (بصورت مقايسه اي با ساير تجهيزات) 

 مي باشد. 60امتياز كسب شده از جدول فوق به اضافه  برابرنهايي  امتياز
 
 
 
 

  

                                                 
 با نظر خريدار قابل استناد است.اي داشته باشد  درصورتيكه فروشنده مداركي دال بر قابل تعميم بودن تايپ تست انجام شده بر روي نمونه مشابه 1



 

 
 وزارت نيـرو
 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:
 هاي تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

نصب  تيبا قابل ييشبكه فشارمتوسط هوا يآشكارساز خطا يدستگاه ها
 ارتباط از راه دور تيفاز و بدون قابل يرو

 18 از 14 صفحة
 01: ويرايششماره 
 98شهريور : تهيهتاريخ 

 

 

 ها آزمون -5
 ها ) آزمون5جدول شماره (

ف
دي

ر
 

 شرح آزمون
نام و شماره 

 استاندارد
 شرط پذيرش / مقدار

 آزمون هاي نوعي

 آزمون جريان كوتاه مدت 1
(Short time current test)  

IEC 62689-1 
 12.2.4بند 

 هيچ آسيبي مشاهده نشود. )1
تمام عملكردها به طور مناسبي در دسترس  )2

 باشد.
 الكتريك ايستادگي در برابر آزمون دي )3
عدم مشاهده سوختگي و آسيب بر روي عايق  )4

 هادي و هادي مدار اوليه (در صورت وجود) 

2 

ايستادگي در برابر ولتاژ فركانس قدرت در  هاي آزمون
 ترمينال اوليه (در صورت وجود مدار اوليه جريان)

(Power-frequency voltage withstand tests on 
primary terminals)  

IEC 62689-1 
 IEC 60060-1مطابق  12.2.5بند 

 آزمون افزايش دما سنسورها و ادوات آن 3
(Temperature-rise test)  

IEC 62689-1 
 12.2.6بند 

افزايش دماها مطابق با محدوده مجاز بر  )1
 )IEC 62689-1 13اساس استاندارد (جدول 

تمام عملكردها به طور مناسبي در دسترس  )2
 باشد.

4 

(براي مدارات اوليه و در صورت آزمون ولتاژ ضربه صاعقه 
 وجود)

(Lightning impulse voltage test on primary 
terminals)  

IEC 62689-1 
 12.2.7بند 

هاي غير خود  هيچ تخليه مخربي بر روي عايق
ضربه  5ترميمي رخ ندهد. (اين مورد با اعمال 

پشت سرهم بعد از آخرين تخليه مخرب قابل 
 تأييد است).

 دو از شتريب دينبا بار هر در مخرب هيتخل تعداد
 .باشد دفعه هر در بار

5 
آزمون ولتاژ ضربه مرطوب براي آشكارسازهايي با مدار اوليه 

 گيري فضاي آزاد از نوع ترانسفورماتورهاي اندازه
(Wet test for outdoor type transformers)  

IEC 62689-1 
 IEC 60060-1مطابق  12.2.8بند 

6 

تجهيزات فشار آزمون ايستادگي در برابر ولتاژ براي بخش 
 ضعيف آشكارساز

(Low-voltage component voltage withstand 
test)  

IEC 62689-1 
 12.2.9بند 

 IEC 60255-27مطابق 
عدم شكست و تخليه الكتريكي در مدارات ايزوله 

 نسبت به هم و زمين (بدنه) (در صورت وجود)

 آزمون هاي سازگاري با امواج الكترو مغناطيس 7
(Electromagnetic Compatibility (EMC) tests)  

IEC 62689-1 
 12.2.10بند 

(به  IEC 62689-1استاندارد  20مطابق جدول 
 شرح ذيل)

7-1 
 اغتشاشات هارمونيكي و زير هارمونيكي

 )ACتغذيه خارجي پورت (در آشكارسازهاي داراي 
IEC 62689-1 

 11.10.2.2بند 

 IEC 61000-4-13مطابق با استاندارد 
صحه گذاري عملكرد مطابق با سطح پذيرش 

 استاندارد مرجع



 

 
 وزارت نيـرو
 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:
 هاي تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون

نصب  تيبا قابل ييشبكه فشارمتوسط هوا يآشكارساز خطا يدستگاه ها
 ارتباط از راه دور تيفاز و بدون قابل يرو

 18 از 15 صفحة
 01: ويرايششماره 
 98شهريور : تهيهتاريخ 

 

 

 ها ) آزمون5جدول شماره (

ف
دي

ر
 

 شرح آزمون
نام و شماره 

 استاندارد
 شرط پذيرش / مقدار

7-2 
 افت و قطعي كوتاه مدت در تغذيه 

 )AC/DCتغذيه خارجي پورت (در آشكارسازهاي داراي 
IEC 62689-1 

 11.10.2.4بند 

 IEC 61000-4-11,29مطابق با استاندارد 
صحه گذاري عملكرد مطابق با سطح پذيرش 

 مرجعاستاندارد 

7-3 

 Surge  ضربه ولتاژ، مصونيت در برابر موج پر انرژي 
ورودي و تغذيه خارجي، پورت  (در آشكارسازهاي داراي

 خروجي هاي آنالوگ/ ديجيتال) 
(آشكارسازهاي مورد استفاده در سطح پست هاي فشار 

 قوي و فوق توزيع و فشار متوسط) 

IEC 62689-1 
 11.10.2.5بند 

 IEC 61000-4-5مطابق با استاندارد 
صحه گذاري عملكرد مطابق با سطح پذيرش 

 استاندارد مرجع

7-4 
 Burst مصونيت در برابر امواج سريع الكتريكي گذرا،

ورودي و ، تغذيه خارجيپورت  (در آشكارسازهاي داراي
 خروجي هاي آنالوگ/ ديجيتال)

IEC 62689-1 
 11.10.2.6بند 

 IEC 61000-4-4مطابق با استاندارد 
صحه گذاري عملكرد مطابق با سطح پذيرش 

 استاندارد مرجع

7-5 

 DOW ،نوساني ميرا شوندهمصونيت در برابر امواج 
 )AC/DCتغذيه خارجي پورت (در آشكارسازهاي داراي 

(آشكارسازهاي مورد استفاده در سطح پست هاي فشار 
 قوي و فوق توزيع و فشار متوسط)

IEC 62689-1 
 11.10.2.7بند 

 IEC 61000-4-5مطابق با استاندارد 
صحه گذاري عملكرد مطابق با سطح پذيرش 

 استاندارد مرجع

7-6 
 Ring wave ،نوساني تند گذرمصونيت در برابر امواج 

، ورودي و تغذيه خارجيپورت (در آشكارسازهاي داراي 
 هاي آنالوگ /ديجيتال) خروجي

IEC 62689-1 
 11.10.2.8بند 

 IEC 61000-4-12مطابق با استاندارد 
صحه گذاري عملكرد مطابق با سطح پذيرش 

 استاندارد مرجع

 ESD IEC 62689-1تخليه الكترو استاتيكي، مصونيت در برابر  7-7
 11.10.2.9بند 

 IEC 61000-4-2مطابق با استاندارد 
صحه گذاري عملكرد مطابق با سطح پذيرش 

 استاندارد مرجع

 ميدان مغناطيسي فركانس قدرتمصونيت در برابر  7-8
IEC 62689-1 

بند 
11.10.2.10 

 IEC 61000-4-8مطابق با استاندارد 
صحه گذاري عملكرد مطابق با سطح پذيرش 

 استاندارد مرجع

7-9 

 *پالس ميدان مغناطيسيمصونيت در برابر 

(آشكارسازهاي مورد استفاده در سطح پست هاي فشار 
 قوي و فوق توزيع و فشار متوسط) 

 

IEC 62689-1 
بند 

11.10.2.11 

 IEC 61000-4-9مطابق با استاندارد 
صحه گذاري عملكرد مطابق با سطح پذيرش 

 استاندارد مرجع

7-10 

پالس ميدان مغناطيسي نوساني ميرا  مصونيت در برابر 
 *شونده

(آشكارسازهاي مورد استفاده در سطح پست هاي فشار 
 قوي) 

IEC 62689-1 
بند 

11.10.2.12 

 IEC 61000-4-10مطابق با استاندارد 
صحه گذاري عملكرد مطابق با سطح پذيرش 

 استاندارد مرجع



 

 
 وزارت نيـرو
 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:
 هاي تعيين الزامات، معيارهاي ارزيابي فني و آزمون
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7-11 

آزمون مصونيت در برابر ميدان مغناطيسي امواج راديويي 
 V/m 10, 3تابشي, سطح 

آشكارسازهاي مورد استفاده در سطح پست هاي فشار قوي 
 و فوق توزيع و فار متوسط) 

IEC 62689-1 
بند 

11.10.2.13 

 IEC 61000-4-3مطابق با استاندارد 
صحه گذاري عملكرد مطابق با سطح پذيرش 

 استاندارد مرجع

 مصونيت در برابر  نويز تابشي راديوهاي ديجيتال 7-12
IEC 62689-1 

بند 
11.10.2.14 

 IEC 61000-4-3مطابق با استاندارد 
صحه گذاري عملكرد مطابق با سطح پذيرش 

 استاندارد مرجع

7-13 
آزمون مصونيت در برابر ميدان مغناطيسي امواج راديويي  

هاي  (آشكارسازهاي مورد استفاده در سطح پستهدايتي 
 فشار قوي و فوق توزيع و فشار متوسط) 

IEC 62689-1 
بند 

11.10.2.15 

 IEC 61000-4-6مطابق با استاندارد 
صحه گذاري عملكرد مطابق با سطح پذيرش 

 استاندارد مرجع

7-14 
  اغتشاش ولتاژ فركانس قدرتآزمون مصونيت در برابر

  *هدايتي

IEC 62689-1 
بند 

11.10.2.16 

 IEC 61000-4-16مطابق با استاندارد 
صحه گذاري عملكرد مطابق با سطح پذيرش 

 استاندارد مرجع

 آزمون تخليه جزئي در ترمينال اوليه (در صورت وجود) 8
(Partial discharge test on primary terminals) 

IEC 62689-1 
 12.2.11بند 

شده نبايد از محدوده  گيري تخليه جزئي اندازه
 IECاستاندارد  10مشخص شده در جدول 

 بيشتر شود. 62689-1

 گذاري تأييد عالمت 9
(Verification of markings) 

IEC 62689-1 
 12.2.12بند 

جدول  51 بندداراي پالك مشخصات مطابق 
 3شماره 

10 
 شاخص نفوذ پذيري بدنه صحه گذاري

(Verification of the degree of protection by 
enclosures) 

IEC 62689-1 
 12.2.13بند 

  Indoor:( IP30(ي درون ينصب در فضا يبرا
 Outdoor:( IP67( آزاد ينصب در فضا يبرا

11 
 مكانيكيضربه  آزمون

Mechanical Impact tests)( 
IEC 62689-1 

 12.2.13.2بند 

 IEC 60068-2-75مطابق استاندارد 
بعد از تست هيچ شكستگي در بدنه  )1

 دستگاه نبايد ديده شود.
تغيير شكل محفظه دستگاه نبايد بر  )2

 IPعملكرد عادي تأثير گذار باشد و 
 دستگاه را كاهش دهد.

آسيب هاي سطحي مثل رنگ پريدگي و ... قابل 
 صرف نظر كردن هستند.

 هاي عملكردي آزمون 12
(Functional tests) 

IEC 62689-1 
 12.2.14بند 

سنجي مشخصات فني و عملكردي و مطابق ادعا
 IEEE Std 495TM -2007با 

 هاي آب و هوايي آزمون 13
(Climatic tests) 

IEC 62689-1 
  IEC 62689-1استاندارد  21 جدول مطابق 12.2.15بند 



 

 
 وزارت نيـرو
 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:
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14 
 سينوسي) لرزه( مكانيكيهاي  آزمون

Mechanical tests)( 
IEC 62689-1 

 12.2.16بند 
 22و جدول  IEC 60068-2-6مطابق استاندارد 

 Bو سطح پذيرش  IEC 62689-1استاندارد 
  (Routine tests) آزمون هاي جاري

15 

ايستادگي در برابر ولتاژ فركانس قدرت در  هاي آزمون
 ترمينال اوليه (در صورت وجود)

(Power-frequency voltage withstand tests on 
primary terminals) 

IEC 62689-1 
 IEC 60060-1مطابق استاندارد  12.3.2بند 

 آزمون تخليه جزئي در ترمينال اوليه (در صورت وجود) 16
(Partial discharge test on primary terminals) 

IEC 62689-1 
 12.3.4بند 

تخليه جزئي اندازه گيري شده نبايد از محدوده 
 IECاستاندارد   10مشخص شده در جدول 

 بيشتر شود. 62689-1

17 

آزمون ايستادگي در برابر فركانس قدرت براي تجهيزات 
 فشار ضعيف

(Power-frequency voltage withstand test for 
low-voltage components) 

IEC 62689-1 
 12.3.3بند 

 IEC 60255-27مطابق 
عدم شكست و تخليه الكتريكي در مدارات 

ايزوله نسبت به هم و زمين (بدنه) (در صورت 
 وجود)

 آزمون عملكردي 18
(Functional tests) 

IEC 62689-1 
 12.3.5بند 

ادعا سنجي مشخصات فني و عملكردي و 
 IEEE Std 495TM -2007مطابق با 

 مطابق با دستور العمل سازنده

 گذاري تأييد عالمت 19
(Verification of markings) 

IEC 62689-1 
 12.3.6بند 

جدول  51 بند مطابق مشخصاتداراي پالك 
 3شماره 

 بر اساس توافق بين سازنده و خريدار (Special tests (additional type tests))آزمون هاي ويژه 

20 

بر روي  برش خورده آزمون ايستادگي در برابر ولتاژ ضربه
 هاي اوليه ترمينال

(Chopped impulse voltage withstand test on 
primary terminals) 

IEC 62689-1 
 IEC 60060-1مطابق استاندارد  12.4.2بند 

 آزمون خطر آتش سوزي 21
(Fire hazard test) 

IEC 62689-1 
 12.4.3بند 

 IECو IEC 60695-1-30 مطابق استاندارد 
60695-7-1  

 آزمون پيري 22
(Ageing test) 

IEC 62689-1 
 12.4.4بند 

 1000به مدت  salt spray و  UVآزمونهاي 
 ساعت

 ها آزمون فشار مكانيكي بر روي ترمينال 23
(Mechanical stresses on terminals test) 

IEC 62689-1 
 12.4.5بند 

در صورت وجود ترمينالها، بار و گشتاور  بر 
 اساس توافق خريدار و فروشنده

 
 2تواند ظرف مدت  باشد، سازنده مي در داخل كشور مسير نمي 14-7و  10-7، 9-7هاي   هاي رديف با توجه به اينكه انجام آزمون *

 سال از تاريخ ابالغ اين دستور العمل نسبت به ارائه گزارشات آزمون آنها در خارج از كشور اقدام نمايد.
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 منطقه آلودگي انتخاب سطح جدول راهنماي ):1پيوست (
14F) راهنماي انتخاب سطح آلودگي منطقه6جدول شماره (

1 
 منطقه نوعي شرايط مثال سطح آلودگي رديف

 E1 خيلي سبك  1

 بيابان يا زمين خشك باز  از هر دريا، km 50بيش از -
 از منابع آلودگي انساني km 10بيش از -
 زير:در فاصله كمتر از مقادير فوق نسبت به منابع آلودگي، اما با شرايط -

 باد غالب مستقيما از طرف اين منابع آلودگي نباشد
 و/ يا وجود شستشوي منظم ماهانه توسط باران

 E2 سبك  2

-km 50-10 ،بيابان يا زمين خشك باز  از دريا 
-km 10-5 از منابع آلودگي انساني 
 در فاصله كمتر از مقادير فوق نسبت به منابع آلودگي، اما با شرايط زير:-

 مستقيما از طرف اين منابع آلودگي نباشدباد غالب 
 و/ يا وجود شستشوي منظم ماهانه توسط باران

 متوسط  3

E3 

-km 10-3 ،بيابان يا زمين خشك باز  از دريا 
-km 5-1 از منابع آلودگي انساني 
 در فاصله كمتر از مقادير فوق نسبت به منابع آلودگي، اما با شرايط زير:-

 منابع آلودگي نباشد باد غالب مستقيما از طرف اين
 و/ يا وجود شستشوي منظم ماهانه توسط باران

E4 

 نسبت به منابع آلودگي، اما با شرايط زير: E3در فاصله بيشتر از مقادير -
 دهد رخ مي  غالبا مه غليظ (يا باران ريز) پس از يك فصل انباشت آلودگي خشك طوالني (چند هفته يا چند ماه)

 و/ يا باران سنگين با رسانايي باال رخ مي دهد 
NSDD15Fو/ يا سطح بااليي از 

ESDD16Fبرابر  10تا  5، بين 2

 وجود دارد 3

 سنگين  4

E5 
 بيابان يا زمين خشك باز  از دريا، km 3در محدوده -
 از منابع آلودگي انساني km 1در محدوده -

E6 
 نسبت به منابع آلودگي، اما با شرايط زير: E5در فاصله بيشتر از مقادير -

 دهد رخ مي  غالبا مه غليظ (يا باران ريز) پس از يك فصل انباشت آلودگي خشك طوالني (چند هفته يا چند ماه)
 وجود دارد ESDDبرابر  10تا  5بين  NSDDو/ يا سطح بااليي از 

5   
خيلي 
 E7 سنگين

 سنگين نسبت به منابع آلودگي و:در همان محدوده مشخص شده براي آلودگي -
 مستقيما در معرض پاشش آب دريا يا مه نمكي غليظ

يا مستقيما در معرض آالينده هايي با رسانايي باال يا غبار سيماني با چگالي باال و مرطوب شدن مكرر 
 توسط مه يا باران ريز

 نواحي بياباني با انباشت سريع ماسه و نمك و چگالش منظم

 ساحلي جنوب كشور نوار- - ويژه  6
 سيمان مناطقي كه در معرض آلودگي بسيار سنگين صنعتي و طبيعي قرار دارند مانند كارخانجات گچ و-

 

                                                 
اراي و سطح آلودگي ويژه مطابق با نياز برخي مناطق د IEC 60815-1, 2008خيلي سبك تا خيلي سنگين مطابق با استاندارد سطوح آلودگي  1

 آلودگي ويژه تعريف شده اند. انتخاب عايق در مناطق با آلودگي ويژه بايد بر اساس مطالعات دقيق انجام شود. 
 نشيني غيرقابل انحالل چگالي ته 2
 چگالي معادل ته نشيني نمك  3


	1- هدف و دامنه كاربرد
	2- محدوده اجرا
	3- استانداردهاي مورد استناد
	4- دستورانجام كار
	4-1- روش تكميل جداول
	4-2- روش تعيين امتياز نهايي
	4-3- نحوة محاسبه امتيازهاي فني
	4-3-1- سوابق فروشنده و رضايت بهرهبردار
	4-3-2- مشخصات بستهبندی کالا
	4-3-3- گارانتي، آموزش و خدمات پس از فروش
	4-3-4- احراز نمايندگي از کارخانه سازنده
	4-3-5- ارائه گواهینامههای تضمین کیفیت و آزمونهای نوعی از مراجع ذیصلاح
	4-3-6- قابلیت اندازهگیری جریان خط و اعلام اضافه بار
	4-3-7- سهولت نصب روی شبکه



