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  مقدمه

مگـاوات و بـاالتر و   یک قراردادي به منظور امکان دریافت اطالعات بار ساعتی کنتورهاي دیماندي با قدرت 

ر تابستان، هاي اوج مصرف د کنندگان خصوصاً در زمان ایجاد زمینه تعامل مناسب و مدیریت بار این نوع مصرف

نسبت به تجهیز کنتورهاي دیجیتال منصوبه براي این نـوع از مشـترکین بـه     1393درنظر است تا پایان خردادماه 

افزار  این دستورالعمل بمنظور تبیین الزامات و مشخصات فنی سخت .هاي قابل قرائت از راه دور اقدام شود مودم

توزیـع نیـروي بـرق تهیـه، نصـب و      اي و  هاي بـرق منطقـه   شرکتافزارهایی که باید براي این مهم توسط  و نرم

اندازي گردد تهیه شده و چنانچه در ادامه طرح تصمیمی براي توسـعه آن بـه محـدوده دیگـري از مشـترکین       راه

  .نسخه جدید این دستورالعمل تدوین و ابالغ خواهد شد 1393اتخاذ گردد، در نیمه دوم سال 

  

 و دامنه کاربرد هدف - 1

  :باشد می ریمورد نظر به شرح زدستیابی و تحقق اهداف  اجراي این طرحهدف از 

ماند به یمم دیو و ماکزیو و راکتیاکت يشده توسط کنتور شامل انرژ يریگقرائت اطالعات اندازه -1-1

ا  در ی يبا برنامه زمانبند يابه صورت دورهخ یمختلف به همراه زمان و تار يهاک تعرفهیتفک

 )On demand(زمان الزم 

  Billingق ارتباط با  نرم افزار یاز طر زهیصدور قبض مکان -1-2

 کنتورها يلحظه ا ينگ پارامترهایتوریمان -1-3

  متریست کردن ماکسیو رخ یم ساعت و تاریشامل تنظکنتور  ات درمیتنظاعمال  -1-4

  ت بار مشترك یریمدمصرف به منظور اعمال  يکنترل پارامترها -1-5

دریافت اطالعات  ،یجاد هشدار جهت تست و بازرسیو ا یده زارشگو  يریگ نترل لوازم اندازهک -1-6

   يموارد دستکار ییشناسا واز محل مشترك 

  Webن در بستر یط تعامل با مشترکیجاد محیا -1-7
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در دسـترس   ،هاي الزم در کنتورهاي منصـوبه موجـود   منوط به وجود قابلیت 6تا  1دستیابی به اهداف : 1تبصره

هاي خاص رمزنگاري که دسترسی به اطالعـات را محـدود    بودن پروتکل ارتباط با کنتور و عدم وجود الگوریتم

 .باشد و ممکن است در برخی از کنتورها قابل تحقق نباشند می نماید،

مل بطـور  دسـتورالع  ر بین مـودم و سـرور ارتبـاطی در ایـن    بستر ارتباطی مورد نظدر نظر گرفتن  بدلیل :2تبصره

  .امکان پذیر خواهد بود صورت وجود این بستر،، اجراي طرح در  GSM/GPRS بصورت فرض پیش

باشد و صرفاً با نصب مودم روي کنتورهـاي موجـود    در این طرح نصب یا تعویض کنتور مد نظر نمی: 3تبصره 

هـا و اهـداف طـرح،     در صورت نیاز به تعویض کنتور براي مطابقت بـا مـودم  . اهداف طرح پیگیري خواهد شد

توزیـع نیـروي بـرق در    اي و  هـاي بـرق منطقـه    شـرکت ضمن هماهنگی با دستگاه نظارت، مطابق روال معمول 

  .تعویض کنتورها اقدام خواهد شد

  

  قرائت کنتورها افزاري و نرم) ها مودم(افزاري  مجموعۀ سختانتظار از  هاي مورد قابلیت

  عملکردج ینتا  موردانتظار عملکرد  هدف  فیرد

قرائت و صدور   1

  قبض

  و 1-1هاي  بند(

 1-2( 

  

  :گیري شده توسط  انواع کنتور  شامل قرائت اطالعات اندازه

 يهاک تعرفهیماند به تفکیمم دیو و ماکزیو و راکتیاکت يانرژ

به  يزیخ با بازه قابل برنامه ریمختلف به همراه زمان و تار

 On(زمان الزم در ا ی يبا برنامه زمانبند ياصورت دوره

demand(  

و  Billingارتباط با نرم افزار 

  صدور قبض جهت مشترك

ارتباط با نرم افزار مرکز 

  امیارتباط جهت ارسال پ

نگ یتوریمان  2

 يا  لحظه يپارامترها

  )3-1بند( کنتورها

  :گیري شده توسط  انواع کنتور  شامل قرائت اطالعات اندازه

 True RMSبه صورت    I3و    I2و   I1سه فاز  جریان -

 Trueبه صورت    V3و    V2و   V1سه فاز  ولتاژ -

RMS  
به هر دو صورت تکفاز  )هرفاز  cos(ضریب قدرت  -

  مجزا و سه فاز

اطالعات کیفیت به  یابیدست

توان و پارامترهاي کنترل 

  شبکه

  م کنتوریتنظ  3

  )4-1بند (

  خ و ساعت کنتوریم تاریتنظ -

  متریست کردن ماکسیر  -

کنتور و  نیب یجاد همزمانیا

    مرکز 
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کنترل پارامترهاي   4

مصرف به منظور 

ت بار یریمداعمال 

  )5-1بند (مشترك 

م یقابل تنظ یزمان يقابل انتخاب در بازه ها يقرائت پارامترها

ش یر از پین پارامترها با مقادیسه ایاز کنتور و مقا مودمتوسط 

  در موارد لزومغام جهت مشترك یم شده و ارسال پیتظ

بموقع و مناسب  یاطالع رسان

به مشترك جهت کنترل 

  مصرف

کنترل لوازم اندازه   5

ستم یو س يریگ

  یگزارش ده

جاد هشدار یو ا

جهت تست و 

و دریافت  یبازرس

اطالعات از محل 

  )6-1 بند( مشترك

ورودي اطالعات درگاه  1درگاه خروجی و  1وجود حداقل 

امکان درگاه ورودي آنالوگ جهت  2و  مودمدیجیتال بر روي 

ع کنتور یثبت وقاو رفتار بار  ی، بررس1ف یردر یقادقرائت م

  :شامل

ص باز شدن درپوش یشامل تشخ يموارد دستکار ییشناسا

 یکنتور، باز شدن درب اصل تنظیماتر یینال کاور کنتور، تغیترم

، )چییکروسویدر صورت وجود م(پست و باز شدن درب تابلو 

ا دو فاز، یک یکنتور، صفر شدن ولتاژ  یباز شدن درب اصل

ف شدن یر پسوورد، ضعییافزار و تغتالش جهت ورود به نرم

ص موارد فوق در یاست تشخ یهیبد(، عدم تعادل بار يباطر

را ن موارد یص ایتشخ ییاست که کنتور تواناالزم  یصورت

  .)داشته باشد

تست و ارتباط با نرم افزار  -

  يریلوازم اندازه گ یبازرس

جاد یو ا یگزارش ده -

  یهشدار جهت تست و بازرس

و  GISارتباط با نرم افزار  -

نمایش وضعیت مشترك در 

  نرم افزار

ط تعامل یجاد محیا  6

ن در بستر یبا مشترک

Web ) 7- 1بند(  

به مشترك جهت   Webتحت  یص اشتراك دسترسیتخص

  load profileمشاهده ، 1مشاهده صورتحساب تا لحظه اتصال

 هاي مختلف،و به تفکیک تعرفه میقابل تنظ یبا بازه زمان

        ضریب قدرت  ،ویان،  توان اکتیمشاهده نمودار ولتاژ، جر

) cos(فازهر سه   

جهت  يبه مشترك در خصوص برنامه همکار یاطالع رسان

 ییک سایپ

مشترك  Web تحت ارتباط 

با نرم افزار مرکز و اطالعات 

ن از صورتحساب و یمشترک

  نحوه مصرف

  

  

                                                                                                                                                       
و  MDMها تمهیدات الزم جهت دریافت اطالعـات از   شرکت billingسر است که در سیستم یم ین هدف زمانیبه ا یابیدست 1

  .نل مشترك برق فراهم شده باشداپ
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  محدوده اجرا - 2

  .باشند می توزیع نیروي برق کشور اي و هاي برق منطقه شرکتمحدوده اجراي این دستورالعمل       

  تعاریف - 3

در این دستورالعمل منظور از مودم دستگاهی است که قابلیت دریافت اطالعات از : )Modem( مودم -3-1

 .افزار سرور ارتباط مخابراتی با شرایط ذکر شده در دستورالعمل را دارا باشد کنتور و ارسال آن به نرم

افزاري که توسط پیمانکار تامین کننده  نرم): Communication Server(افزار سرور مخابراتی  نرم -3-2

ها را مطابق الزامات این دستورالعمل دارا  شود و قابلیت ارتباط مخابراتی با مودم ها ارائه می مودم

توزیع نیروي برق شهرستان اصفهان نصب و تحویل خواهد   این نرم افزار در محل شرکت. باشد می

نیز باشد، ) جازيغیر م(به نصب سرور سخت افزاري  شد و چنانچه براي عملکرد مناسب آن نیاز

 .مین مودم خواهد بودداد تأخرید و نصب آن به عهده پیمانکار طرف قرار

افزاري که در محل شرکت توزیع نیروي برق  نرم): Meter Data Management(افزار مرکزي  نرم -3-3

هاي برق  شرکتهاي سرور مخابراتی  افزار باشد و کلیه نرم میکار  حال شهرستان اصفهان نصب و در

این . ها را به آن ارسال خواهند نمود اطالعات دریافتی از مودم ،توزیع نیروي برق دیگراي و  منطقه

افزار از یک طرف با سرورهاي مخابراتی و از طرف دیگر با کاربران در سه بخش زیر ارتباط  نرم

 : خواهد داشت

 توزیع نیروي برقو  اي هاي برق منطقه شرکتم صدور قبض و صورتحساب در بران سیسترکا .3-3-1

)Billing( 

و توزیع نیروي  اي هاي برق منطقه شرکتکاربران مجري طرح ملی ذخیره عملیاتی صنایع در  .3-3-2

 )Demand Response(برق 

 )Customer Information Service( مشترکین متقاضی استفاده از اطالعات میزان مصرف خود .3-3-3

و Billing ، Demand Responseافزارها در این طرح به سه دسته  این نرم: افزارهاي کاربردي نرم -3-4

Customer Information Service هاي کاربري با دسترسی از قبل  باشند که بصورت پانل محدود می

 .فوق قرار خواهند گرفت 3تعریف شده در اختیار کاربران مذکور در بند 
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  معماري شبکه - 4

 1 قراردادي معماري سیستم اطالعاتی شبکه قرائت از راه دور کنتورهاي دیماندي براي مشترکین با قدرت

   .ل زیر نمایش داده شده استکمگاوات و باالتر در ش

  

  
m  :گیري شده را دارند براي مشاهده اطالعات اندازه مربوط به خوداز پنل  درخواست استفاده تعداد مشترکینی که.  

n  : هاي  سیستمتعدادbilling  وDemand Response )اي و توزیع نیروي برق هاي برق منطقه شرکتتعداد  به(  

p  :نمایند  تامین میرا افزار سرور ارتباط مخابراتی  تعداد پیمانکارانی که مودم و نرم.  
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  ها مسئولیت - 5

  )دستگاه نظارت( نظارت عالیه بر اجراي طرح  :شرکت توانیرمعاونت هماهنگی توزیع  -5-1

افزارهـاي   نظارت بر نحوه اجراي بسترهاي مخابراتی سـرورها و نـرم  ) : IT(دفتر فناوري اطالعات توانیر  -5-2

   نصب شده

 کل سیستم نظارت و اخذ مجوزهاي الزم بر امنیت فضاي تبادل اطالعات در: حراست توانیر -5-3

   :اي و توزیع نیروي برق هاي برق منطقه شرکت -5-4

افـزار   همکـاري در اسـتفاده از سـرور و نـرم    : شرکت توزیـع نیـروي بـرق شهرسـتان اصـفهان       -5-4-1

افزارهاي موجود براي مطابقت با  افزارها و سخت ، توسعه نرمموجود در شرکت توزیع) MDM1(مرکزي

هـاي بـرق    شرکتهاي محاسباتی طرح ملی ذخیره عملیاتی صنایع، همکاري و مساعدت با سایر  الگوریتم

بینی شده در تفاهم نامه منعقده با ایرانسل در  جهت استفاده از امکانات پیشاي و توزیع نیروي برق  منطقه

 هاي الزم کارت تامین سیم

مـودم و  انـدازي   و نصـب و راه  خریـد : اي و توزیـع نیـروي بـرق    هاي برق منطقـه  شرکتکلیه   -5-4-2

هـاي ذکـر شـده     مطابق با خواسته )Communication Server(ارتباط مخابراتی با کنتورها  سرورافزار  نرم

   ها به تعداد مودم، خرید سیمکارت دستورالعمل) 1(شماره  پیوستدر 

در شـرکت   MDMو وجـود سـرور مرکـزي و نـرم افـزار       1393بدلیل ضرورت اجراي طرح تا تابستان : تبصره

افزار مرکـزي   سرور و نرم که اي و توزیع نیروي برق  هاي برق منطقه شرکتالزم است  اصفهان، شهرستان توزیع

از نیمـه دوم سـال    .ده نماینـد اصـفهان اسـتفا  شهرسـتان  را در اختیار ندارند از امکانات موجود در شرکت توزیع 

  .گیري خواهد شد در خصوص چگونگی ادامه این طرح تصمیم 1393

  

 با توانیر نیروي برق توزیعاي و  برق منطقههاي  نحوه تعامل شرکت -6

و تا اجراي کامل  خریدباشند از زمان  موظف می اي و توزیع نیروي برق هاي برق منطقه شرکتي  کلیه

به دفتر پشتیبانی هاي درخواستی  مطابق با فرمتسبت به ارسال گزارشات ن 1393طرح در تابستان  یابیارز

  .اقدام نمایند) بعنوان نماینده دستگاه نظارت(شرکت توانیر توزیع فنی 

                                                                                                                                                       

1 Meter Data Management 
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تعیین الزامات قرائت از راه دور کنتورهاي   

   سه فاز دیماندي

  19از  9: صفحۀ

  01: شماره بازنگري 

  1392اسفندماه :بازنگري / تاریـخ تهیه

  

  

افزار و نرم افزار خریداري  فنی سخت خرید و مشخصاتارائه گزارشات و مستندات : انجام مراحل خرید -6-1

  شده

  اجراي پروژه نصب تجهیزات و ارسال گزارشات هفتگی در خصوص روند : اجراي طرح -6-2

  ارسال گزارش مدیریت بار انجام شده با اجراي طرح  :ارزیابی طرح انجام شده -6-3

  

 استانداردهاي مورد استناد - 7

هاي موردنظر، به  ها براي کنترل شاخص هاي انجام آزمایش مبناي مشخصات فنی در این دستورالعمل و رویه 

در زمـان  . و استانداردهاي کشورهاي صنعتی پیشرفته اسـت )  IECبا تأکید بر (ترتیب استانداردهاي بین المللی 

  .زمینه تدوین نشده استتنظیم این دستورالعمل استانداردهاي ملی یا صنعت برق کشور در این 

هاي مورد استفاده در این طرح در شرایط و وضعیت کامال مشابه کنتورهـاي سـه    همچنین از آنجایی که مودم

ها تعریـف نشـده اسـت،     برداري خواهد شد و از طرفی استاندارد مشخصی براي این نوع مودم فاز دیماندي بهره

هاي دیجیتال استفاده شـده   از استانداردهاي مشابه در زمینه کنتور ،براي تعیین شرایط آزمون و الزامات عملکردي

  .است

  :بر این اساس، استانداردهاي زیر مورد استناد قرار گرفته اند 

1- IEC 62052-11 , Electricity metering equipment (AC) - General requirements, 
tests and test conditions - Part 11: Metering equipment, 2003 

2- IEC 62053-22 , Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements 
- Part 22: Static meters for active energy (classes 0.2S and 0.5S), 2003 

3- IEC 62056-21 , Electricity metering - Data exchange for meter reading, tariff 
and load control - Part 21: Direct local data exchange , 2002 

  

  

  

  

  



 
  وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل

تعیین الزامات قرائت از راه دور کنتورهاي   

   سه فاز دیماندي

  19از  10: صفحۀ

  01: شماره بازنگري 

  1392اسفندماه :بازنگري / تاریـخ تهیه

  

  

 با کنتورها ارتباط مخابراتی سروراندازي مودم و  تامین و نصب و راه): 1(پیوست شماره 

  

برداري مشخصات محل نصب و بهرهو  هاي خریدار خواسته) 1(جدول شماره 
1

  

  دستگاه................    مودمتعداد 

   ک نام سازنده و مدل آن  یانواع  کنتور به تفک

  تعداد  مدل کنتور  سازنده کنتور  ردیف

        

  

  

  ردیف
  

  شرح مشخصه

  

  ردیف    مقدار  واحد
  

  شرح مشخصه

  

  مقدار  واحد

   %  رطوبت نسبی ماکزیمم درصد   U0/U(Um)  V     6شبکه ولتاژ 1

  فرکانس نامی  2
Hz 50  

  
7  

داخـل  حداکثر درجه حرارت محـیط  

  )انبارش(
ºC   

  ي سیستمفازهاتعداد   3
 ---  3  

  
8  

داخـل  حداقل درجه حـرارت محـیط   

  )انبارش(
ºC    

 حداکثر درجه حرارت محـیط   4

  )محل نصب(
ºC    

  
  

  
   

 حداقل درجه حـرارت محـیط    5

  )محل نصب(
ºC    

  
  

  
   

  

  

  

  

  . شود برداري تضمین می هاي خریدار و مشخصات محل نصب و بهره مطابقت کاالي پیشنهادي با خواسته

  :تکمیل کنندهنام شرکت 

  
  

  :مهر شرکت

 
  

  :تاریخ تکمیل

 
  

  :نام خانوادگی مدیر نام و

 
  

  امضاء

 
  

                                                                                                                                                       
  . شود این جدول توسط خریدار تکمیل می 1



 
  وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل

تعیین الزامات قرائت از راه دور کنتورهاي   

   سه فاز دیماندي

  19از  11: صفحۀ

  01: شماره بازنگري 

  1392اسفندماه :بازنگري / تاریـخ تهیه

  

  

  

شناسنامه کاالي پیشنهادي ) 2(جدول شماره 
1

  

    )نام شرکت(نام سازنده  1

    کشور سازنده 2

    سال ساخت  3

  نام فروشنده و نوع ارتباط با سازنده  4

  ...)عرضه کننده انحصاري و  - نماینده رسمی(

  

    نوع و مدل کاال 5

    فهرست خریداران با ذکر نام، کشور، تاریخ و میزان فروش 6

    )تولید داخل(ظرفیت تولید ساالنه   7

    سابقه کارخانه در ساخت این نوع تجهیزات   8

    مدت گارانتی  9

    نحوه و مدت ارائه خدمات پس از فروش  10

چگونگی  هاي نصب و نگهداري و نحوة ارائۀ دستورالعمل  11

  آموزش

  

    حداکثر زمان تحویل  12

    نرخ خرابی در دوره تضمین  13

    سایر مزایاي رقابتی  14

  

  

  

 
  

  

 
  

  :نام شرکت تکمیل کننده

  

  

  :مهر شرکت

  

  

  :تاریخ تکمیل

  

  

  :نام خانوادگی مدیر نام و

  

  

  امضاء

  

  

                                                                                                                                                       

   .شود شنهاد دهنده تکمیل مییاین جدول توسط پ1 



 
  وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل

تعیین الزامات قرائت از راه دور کنتورهاي   

   سه فاز دیماندي

  19از  12: صفحۀ

  01: شماره بازنگري 

  1392اسفندماه :بازنگري / تاریـخ تهیه

  

  

 
 
  

  )3جدول شماره ( مشخصات اجباري

  اجباريسطح یا نوع   واحد  شرح  مشخصه ردیف

 مودم

  245 تا V 90  ه  یولتاژ تغذ 1

  VA 5  مودم ییولت آمپر نهاحداکثر  2

3 
 و یک تالیجیزوله دیا يکانال ورود یکداشتن حداقل 

  تال یجیزوله دیا یکانال خروج
  الزامیست ---

  الزامیست ---  یرله داخل حداقل یک يدارا 4

 5A-230V ---  حداقل جریان و ولتاژ نامی رله داخلی 5

  الزامیست   ولت 5تا  0با ولتاژ  آنالوگ يکانال ورود کیحداقل  داشتن 6

 cm 20×15×7  )ارتفاع ×عرض  ×طول (حداکثر ابعاد دستگاه  7

  الزامیست ---    پشتیبان يشارژ باتر زانیاعالم م 8

  الزامیست ---  RTCخ و ساعت یحفظ تار 9

  شمسی ---  نوع تقویم 10

11 
 کنتورروزانه ساعت  يهمزمان ساززمان حداکثر اختالف 

  ن زمانییجهت تع يبا ساعت سرور مرکز
   5 دقیقه

  DBO و CLOو RS232 و  RS485 ---  کنتور  يبر رو قابل قرائت يانواع پورت ها 12

13 
  ارسال اطالعات موجود بر روي حافظه از طریق شبکه 

GPRS در بازه هاي زمانی قابل تنظیم  
  الزامیست ---

14 
بدون ) دستگاه 6 حداقل(کنتور قرائت همزمان چندین 

  توجه به برند، مدل و تعداد توسط یک دستگاه
  الزامیست ---

  الزامیست ---  در محل يق پورت نوریامکان قرائت اطالعات مودم از طر 15



 
  وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل

تعیین الزامات قرائت از راه دور کنتورهاي   

   سه فاز دیماندي

  19از  13: صفحۀ

  01: شماره بازنگري 

  1392اسفندماه :بازنگري / تاریـخ تهیه

  

  

16 
و به  GPRSیا  smsتنظیمات دستگاه از راه دور از طریق 

  صورت حضوري در محل
  الزامیست ---

17 
و از  GPRSاز طریق شبکه دستگاهها  Firmwareتغییر

  طریق نرم افزار مرکزي و یا از طریق حضور در محل
  الزامیست ---

18 
و قرائت  قرائت مقدار شارژ موجود بر روي سیم کارت

  تنظیمات
  الزامیست ---

  الزامیست ---  مودم يک برایاستات IPاز به یعدم ن 19

20 
هاي زمانی و تعداد دفعات اتصال مجدد به شبکۀ  تنظیم بازه

GPRS   
  الزامیست ---

21 
 SMSاز طریق با مودم برقراري ارتباط نرم افزار مرکزي 

   billingر یا مقادی يمورد يقرائت ها يبرا
  الزامیست ---

22 
پارامتر با  8داشتن حافظه داخلی به منظور آرشیو کردن 

  ماه  2دقیقه به مدت  15زمان نمونه برداري 
  الزامیست ---

  الزامیست ---  پورتهاي خروجی در حافظهحفظ آخرین وضعیت  23

  الزامیست ---  قطع برق مشترك حین نصب یا تعمیراتنیاز به عدم  24

  الزامیست ---  وجود آمدهه ها و هشدارهاي ب ثبت و ارسال آالرم 25

  الزامیست ---  تائید فرمان انجام شده و ارسال گزارش به مرکز  26

  IP52    مودممحیطی حفاظت درجه  27

   25-تا  C  +60˚  ییمحدوده دمارات ییتغ 28

  الزامیست ---  به آن SMSمودم با ارسال  IPمیامکان تنظ 29

30 

،  DLMS ، IEC62056 يها استفاده از پروتکل

MODBUS متناسب با نوع کنتور  ير پروتکل هایو سا

  کنتورها ارتباط با يبرا

  الزامیست ---



 
  وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل

تعیین الزامات قرائت از راه دور کنتورهاي   

   سه فاز دیماندي

  19از  14: صفحۀ

  01: شماره بازنگري 

  1392اسفندماه :بازنگري / تاریـخ تهیه

  

  

31 

 هاي تشخیص و زمان نمونه برداري آستانهقابلیت تعریف 

این دستورالعمل  )1(ي مورد اشاره در بند پارامترها براي

بمنظور  جهت مقایسه با مقادیراز پیش تعیین شده در مودم

  ارسال آالرم

  الزامیست ---

  )Communication server(سرور مخابراتی نرم افزار 

32 
و و حداکثر دیماند در یو و راکتیاکت ير انرژیقرائت مقاد

  مختلف يتعرفه ها
  

ش یر با بازه پییمشخص و قابل تغ يبرنامه زمانبندبا 

ن قرائت بدون برنامه یک ماهه و همچنیفرض 

 يموردو به صورت  يزمانبند

  الزامیست ---  تاریخ، ساعت و شناسه کنتورقرائت  33

34 

و  وجود سیکل تکرار قرائت جهت موارد قرائت ناموفق

زمانی قابل برنامه ریزي بودن تعداد دفعات تکرار و فاصله 

  هر نوبت تکرار براي کاربر

  الزامیست ---

35 

ایجاد فهرست هشدار مشترکینی که قرائت کنتور آنها انجام 

نشده یا قرائت بصورت ناقص و نا معتبر انجام شده اسـت  

  )در هر سیکل کاري(

  الزامیست ---

36 
ر ییتغرویداد مربوط به  100قابلیت ذخیره سازي بیش از 

  مودم   ورودي هايبراي وضعیت پیش فرض از 
  الزامیست ---

37 

قابلیت قرائت و نمایش تمامی پارامترهاي موجود در کنتور 

 Load Profileیا ( Register ،Load Profileشامل 

 Loadمجازي در صورتی که کنتور قابلیت ثبت در 

Profile  ير لحظه ایمقاد، )را نداشته باشد ،Log File، 

Power Quality   

  الزامیست ---

  الزامیست ---  GPRSدر صورت قطع  SMSقیاز طر مودمامکان قرائت  38

39 
در بســتر وب از  يمرکــز MDMو  CSقابلیــت ارتبــاط 

  1عریف شده از سوي توانیرطریق فرمت ت
  الزامیست ---

                                                                                                                                                       
، پیمانکار انتخاب شده بـراي تـامین مـودم و سـرور     اي و توزیع نیروي برق  هاي برق منطقه شرکتدر این رابطه الزم است  1

مخابراتی را به شرکت توزیع نیروي برق شهرستان اصفهان معرفی تا ضمن دریافت فرمت مورد نظر، نسبت به اخـذ تائیـد امکـان    

  .ماینداقدام ن) MDM(افزار مرکزي  ارتباط با نرم



 
  وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل

تعیین الزامات قرائت از راه دور کنتورهاي   

   سه فاز دیماندي

  19از  15: صفحۀ

  01: شماره بازنگري 

  1392اسفندماه :بازنگري / تاریـخ تهیه

  

  

 مستندات فیزیکی و الکترونیکی

  ---  نسخه اجرایی قابل نصب نرم افزار 40

 الزامیست

41 

مستندات تشریح فرمت فرمان هاي ارسـالی از سـوي نـرم    

ــه   ــزار ب ــودماف ــونگی , م ــات و  packetingچگ اطالع

  مودمچگونگی تفسیر فرمان هاي ارسالی و دریافتی از سوي 

---  

42 

آزمـون پـروژه بایسـتی کلیـه     (مستند طرح آزمـون پـروژه   

, بستر مخابراتی, مودم, نرم افزار: قسمت هاي سیستم شامل

  .)را شامل گردد... بانک اطالعاتی و , سرورها

---  

43 
بـه  (راهبري و نصـب نـرم افـزار    , مستند راهنماي کاربري

  )صورت الکترونیکی و پرینت شده
---  

44 

, لینـک هـاي ارتبـاطی   , سـرورها (معماري استقرار سیستم 

اي  به همراه کلیه دسترسی هاي شبکه... ) سخت افزارها و 

  هاي ارتباطی فیمابین پروتکلو مخابراتی مورد نیاز و 

---  

 مشخصات عمومی

45 

در کنتورهایی که این (ریست نمودن ماکسیمتر کنتورها 

امکان را به صورت نرم افزاري داشته باشند و نیاز به کلید 

  )سخت افزاري نداشته باشند

  الزامیست ---

46 
در کنتورهایی که نیاز به (تنظیم ساعت و تاریخ کنتورها 

  )افزاري نداشته باشندکلید سخت 
  الزامیست ---

47 
هاي استاندارد رمزنگاري بین مودم و  استفاده از پروتکل

   1با کلید مناسب) CS(سرور مخابراتی 
  بیتی  128با کلید  AESالگوریتم  ---

                                                                                                                                                       
مـاه از زمـان    3هایی که این قابلیت را ندارند الزم است ظـرف مـدت    ، شرکت1393بدلیل ضرورت اجراي طرح تا تابستان  1

با این حال الزم است همراه با اسناد و مدارك اولیه، جزئیات . اقدام نمایند firmware روز کردن  ابالغ این دستورالعمل نسبت به به

  .موجود خود را به دفتر مرکزي حراست توانیر ارائه و تائید آن دفتر را اخذ نمایندکامل پروتکل رمزنگاري 



 
  وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل

تعیین الزامات قرائت از راه دور کنتورهاي   

   سه فاز دیماندي

  19از  16: صفحۀ

  01: شماره بازنگري 

  1392اسفندماه :بازنگري / تاریـخ تهیه

  

  

48 

هاي  یدیه از یکی از شرکتأیارائه مدرك، مستندات و ت

شبکه اي یا شرکت مدیریت  ، برق منطقهتوزیع نیروي برق

هاي  افزار در پروژه اندازي مودم و نرم مبنی بر نصب و راه

  قبلی

  الزامیست ---

49 

هاي نوعی از آزمایشگاه معتبر  دارا بودن گواهی آزمون

و اعالم ) 4جدول شماره(هاي کاال  مطابق با فهرست آزمون

زمان تولید و ایجاد امکان بازدید نماینده خریدار یا دستگاه 

  1هاي جاري انجام آزموننظارت از مراحل 

  الزامیست  ---

  10 سال  پشتیبانیحداقل زمان خدمات پس از فروش و  50

 سال  دستگاه ) گارانتی(حداقل زمان ضمانت  51
و شروع زمان ضمانت از تاریخ تحویل هر  یکسال

  .محموله از هر قرارداد میباشد

  توسط سازندهد یجدمودم  لیتحو ---  در زمان گارانتی مودمدر صورت خرابی نوع خدمات گارانتی  52

53 
به همراه مشخصات کامل فنی و تایپ مودم ارسال نمونه 

  افزارها  تست مربوطه، نرم
  الزامیست  ---

54 

برداري و نگهداري به زبان  هاي نصب، بهره ارائه دستورالعمل

و بهره  ينصب، راه انداز یآموزش يدوره ها يو برگزار فارسی

  مودم يبردار

  الزامیست  ---

  

  

  . شود مطابقت کاالي پیشنهادي با کلیۀ مشخصات اجباري مورد نظر خریدار تضمین می

  :نام شرکت تکمیل کننده

  

  

  :مهرشرکت

  

  :تاریخ تکمیل

  

  :نام ونام خانوادگی مدیر

  

  امضاء

  

                                                                                                                                                       
تا قبل از تحویل تجهیزات موظفند نسبت بـه اخـذ   اي و توزیع نیروي برق  هاي برق منطقه شرکتپیمانکاران مجري طرح در  1

ش تعهد ارائه این گواهی در زمان انعقـاد قـرارداد   پذیر. هاي این دستورالعمل اقدام نمایند گواهی آزمون نوعی مطابق جدول آزمون

 .باشد بالمانع میاي و توزیع نیروي برق  هاي برق منطقه شرکتتوسط 



 
  وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل

تعیین الزامات قرائت از راه دور کنتورهاي   

   سه فاز دیماندي

  19از  17: صفحۀ

  01: شماره بازنگري 

  1392اسفندماه :بازنگري / تاریـخ تهیه

  

  

  

  : ها  آزمون -4

  ها  آزمون) 4(جدول شماره 

  پذیرششرط / مقدار  نام و شماره استاندارد  نام و شرح آزمون  ردیف

 آزمون هاي خواص عایقی

1 

 2kVو  4kVاعمال ولتاژ با سطح : AC  ولتاژ

  هاي اصلی و کمکی براي ترمینال
 7.4 (IEC62053-22) هیچ پالس، جرقه یا تخلیه اي نباید روي دهد.  

2 

اعمال موج ایمپالس : ژ ایمپالس ولتا

1.2/50µsec.  2500با سطح ولتاژV  
7.3.2(IEC62052-11) 

  نباید هیچ خرابی ظاهري مشاهده شود بعد از تست

  بعد از تست مقادیر رجیسترها نباید تغییر کرده باشند

  (IEC62053-22)آزمون هاي نیازمندي هاي الکتریکی  

  از هر فاز 10VAو   5Wکمتر از  (IEC62053-22)7.1  ولتاژ  گیري مصرف توان در مدار اندازه :مصرف توان 3

4 

هاي قطع  اعمال ولتاژ با حالت: تاثیر ولتاژ تغذیه

  و کاهش موقت  
 7.1.2(IEC62052-11) 

  واحد xعدم تغییر در رجیستر بیش از 

max
6 17310 Ix    

  (IEC62053-22)آزمون کمیت هاي تاثیر گذار  

5 

اعمال میدان : mT0.5القاي مغناطیسی منبع 

  وثبت مقدار خطا 0.5mTمعادل  ACمغناطیسی 
8.2(IEC62053-22) 

عملکرد صحیح ، عدم خرابی و عدم تغییر در 

  رجیسترها

6 

اعمال : القاي مغناطیسی مداوم منبع خارجی

وثبت  1000A/Turnمعادل  DCمغناطیسی میدان 

  مقدار خطا

8.2.4(IEC62053-22) 
عملکرد صحیح ، عدم خرابی و عدم تغییر در 

  رجیسترها

7 

  :دماییتغییرات محدوده 

هاي مختلف و در  نامی و جریان اعمال ولتاژ 

  و ثبت مقدار خطا ºC 60+تا  ºC 25-محدوده دمایی از 

8.2(IEC62053-22) 
عملکرد صحیح ، عدم خرابی و عدم تغییر در 

  رجیسترها

  (IEC62052-11)آزمون هاي مکانیکی 

8 

،  10Hz – 150Hzمحدوده فرکانسی : لرزش

، به مدت  1gو شتاب  0.075mmجابجائی 

  دقیقه در هر جهت 75

5.2.2.3(IEC62052-11) 
و عدم تغییر در عملکرد صحیح ، عدم خرابی 

  رجیسترها



 
  وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل

تعیین الزامات قرائت از راه دور کنتورهاي   

   سه فاز دیماندي

  19از  18: صفحۀ

  01: شماره بازنگري 

  1392اسفندماه :بازنگري / تاریـخ تهیه

  

  

9 

، پالس نیمه سینوسی به  30gشتاب : شوك

  18msمدت 

  شوك در سه جهت 18مجموعا تعداد 

5.2.2.2(IEC62052-11) 
و عدم تغییر در عملکرد صحیح ، عدم خرابی 

  رجیسترها

10 

نصب روي دیوار مصنوعی به : چکش ارتجاعی

به  0.2Jحالت خاموش و اعمال ضربه با نیروي 

  LCDسطح بیرونی کنتور و پنجره 

5.2.2.1(IEC62052-11) 

عملکرد صحیح و عدم شکستگی بدنه به 

هاي برق دار را لمس  صورتیکه نتوان قسمت

  .نمود

11 

قراردادن بدنه و : مقاومت در برابر گرما و آتش

  ترمینال در برابر سیم گداخته با دمايبلوك 

Terminal block: 960 ºC ; Meter 

case: 650 ºC  

5.8(IEC62052-11) 

ور شدن، در مدت کمتر  در صورت شعله

ثانیه خاموش و ریزش قطرات مذاب  30از 

  . روي پارچه باعث آتش گرفتن نشود

12 

نصب روي : حفاظت در برابر گردو غبار و آب

  حالت خاموشدیوار مصنوعی به 

IP51:Indoor) & (IP54:Outdoor)(  

5.9(IEC62052-11) 

بعد از اتمام تست، نباید آب و گردوغبار 

  .باعث خرابی عملکرد مودم شده باشند

بعد از انجام تست، باید آزمونهاي عایقی با 

  .موفقیت انجام شوند

  (IEC62052-11) آزمون سازگاري با امواج الکترومغناطیس

13 

اعمال ولتاژ نامی و جریانی بین : تداخل رادیویی

0.1In  0.2تاIn   متر 1باکابل شیلد نشده به طول  
7.5.8(IEC62052-11) 

عدم انتشار امواج الکترومغناطیسی از طریق 

هدایتی و تشعشعی، بیش از محدوده مشخص 

  شده در استاندارد

14 

 : پالس هاي زودگذر

  1توان ولتاژها و جریانهاي نامی با ضریب 

ترمینالهاي به  4kVاعمال پالس زودگذربا دامنه  

  به ترمینالهاي دیگر 2kVولتاژ و جریان و 

7.5.4(IEC62052-11)  بعد از اتمام تستحین و عملکرد صحیح  

15 

  : مصونیت در برابر تخلیه الکتروستاتیک

  در شرایط روشن، بدون جریان مودم

  به فلزات در دسترس 8kVاعمال پالس الکترواستاتیک 

در  15kVاعمال پالس الکتروستاتیک هوایی 

  صورت در دسترس نبودن اتصال فلزي

7.5.2(IEC62052-11) 
  واحد xبیش از عدم تغییر در رجیستر 

max
6 17310 Ix    



 
  وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

  :عنوان دستورالعمل

تعیین الزامات قرائت از راه دور کنتورهاي   

   سه فاز دیماندي

  19از  19: صفحۀ

  01: شماره بازنگري 

  1392اسفندماه :بازنگري / تاریـخ تهیه

  

  

16 

  :مصونیت در برابر ضربه ولتاژ

  در شرایط روشن، بدون جریانمودم 

اعمال پالس ضربه با مشخصات تشریح شده در  

  استاندارد

  

7.5.6(IEC62052-11) 

بعد از اتمام تست و حین و عملکرد صحیح 

  واحد xعدم تغییر در رجیستر بیش از 

max
6 17310 Ix  

  

17 

مصونیت در برابر اغتشاشات هدایتی، ناشی از 

  :RFمیدانهاي 

 10Vعمال ولتاژ ا: مودم متصل به ولتاژ 

  80MHzالی  150kHzدرمحدوده فرکانسی 

7.5.5(IEC62052-11)  بعد از اتمام تستحین و عملکرد صحیح  

18 

  مصونیت در برابر امواج نوسانی میرا 

اعمال امواج نوسانی میرا با : مودم متصل به ولتاژ 

  مشخصات تشریح شده در استاندارد

7.5.7(IEC62052-11)  تستبعد از اتمام حین و عملکرد صحیح  

  (IEC62052-11)آزمون اثرات شرایط محیطی  

19 

در حالت خاموش دردماي مودم : گرماي خشک

70 ºC  ساعت 72به مدت  
6.3.1(IEC62052-11) 

عملکرد صحیح بعد از انجام تست و عدم 

  تغییردر رجیسترها

20 

  در حالت خاموشمودم : سرما

به مدت  Indoorبراي کنتورهاي  ºC 25-دردماي 

  ساعت 72

6.3.2(IEC62052-11) 
عملکرد صحیح بعد از انجام و عدم 

  تغییردر رجیسترها

21 

  مودم در حالت روشن : گرماي دوره اي

  indoorهاي  براي مودم 40C+دماي باال 

  25C+دماي پایین 

 IECتکرار سیکل روزانه مطابق استاندارد 

  روز 6به مدت  60068-2-30

6.3.3(IEC62052-11) 

عملکرد صحیح بعد از انجام تست و    

  عدم تغییردر رجیسترها

ساعت پس  24تکرار مجدد تست عایقی 

  ولتاژ تست ایمپالس% 80از پایان تست، با 

  افزاري هاي  نرم بررسی

22 

 MDMسازگاري ارسال و دریافت اطالعات بین 

  مطابق با فرمت تعیین شده از سوي توانیر CSو 
 ---   

  


