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نلوي  و انجلام    تجهيزات و شركت توانير به شرح زير كه در مراحلل مختللت تهيله و بلازنپري پليش        كنندة نيتأم

ي تخصصي و نهايي كردن اين دستورالعمل بلا حولور در جلسلات و اعلالم نقطله نظلرات كارشناسلي        ها يبررس

 مطالب را فراهم آورند؛ربارتر شدن موجبات هرچه پ
 

 شركت توانير آقاي دكتر مسعود صادقي خمامي  -1
 شركت توانير خانم مهندس سارا قرشي  -2
 شركت توانير نويد رياضيآقاي مهندس   -3
 شركت توانير آقاي مهندس رسول نوران  -4
 شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ آقاي دكتر فرهاد يزدي  -5
 توزيع نيروي برق تهران بزرگشركت  محمد محمودي آقاي مهندس  -6
 شركت توزيع نيروي برق استان مازندران هادي حسيني كردخيلي  دكتر سيدآقاي   -7
 شركت توزيع نيروي برق مشهد حميد ناصريآقاي مهندس   -8
 شركت توزيع نيروي برق شيراز آقاي مهندس حامد باستاني  -9
 تهراناستان شركت توزيع نيروي برق  حامد احمدي آقاي مهندس  -10
 استان تهرانشركت توزيع نيروي برق  حسين حكيم الهي آقاي مهندس  -11
 شركت توزيع نيروي برق استان اصفهان  مهدي پيرپيران آقاي مهندس  -12
 شركت توزيع نيروي برق استان آذربايجان شرقي پور حاتم يوست مهندس يآقا  -13
 (برق مدرن نيرو شركت صنايع)و  انجمن صنفي تابلوسازان مجيد فرخي مهندس يآقا  -14
 شركت تابش تابلو مهدي فتحي رضاييآقاي مهندس   -15
 سازه يبشرشركت  سعيد مالسعيدي آقاي مهندس  -16
 ايران ترانسفو هاي شركت توسعه پست محمدرضا بختياري آقاي مهندس  -17
 شركت پارس تابلو امير غياث الدين طاهري آقاي مهندس  -18
 تابلوشركت پارس  حميدرضا ترابي آقاي مهندس  -19
 شركت نوآوران برق آريا علي آران آقاي مهندس  -20
 شركت نوآوران برق آريا مقداد اصغرزاده آقاي مهندس  -21
 نينو يشركت رسانش انرژ منوچهر سوري آقاي مهندس  -22
 شركت پارس سوئيچ مجتبي عليمحمديآقاي مهندس   -23
 شركت آذركليد دينيار تركي آقاي مهندس  -24

  



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 کيلوولت AIS 20کمپکت  تابلوهای فشارمتوسط

 38از  4 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 مقدمه
نظر به اهميت موضوع تعيين مشخصات فني و كنترل كيفيت تجهيزات و با توجه به معيارهاي فني مؤثر بر 

تابلوهای شود. گيرندگان سند موظفند در هنپام خريد  ها، اين سند تنظيم و جهت اجرا، ابالغ مي عملكرد آن

هنپام انجام مراحل بررسي و  آن را در پيوست اسناد منظور نموده و، کيلوولت AIS1 20فشارمتوسط کمپکت 

شده، نسبت به ارزيابي و امتيازدهي   ارزيابي فني، براساس اين دستورالعمل و با توجه به مدارك و مستندات ارايه

 پيشنهادها اقدام كنند.

 ساخته و تابلوها های پيش پستكميته تخصصي اين دستورالعمل پ  از طرح و تاييد در كميته تخصصي 

كنندگان  سازندگان و تأمين انجمن صنفي تابلوسازان، هاي توزيع نيروي برق، كارشناسان شركت)متشكل از 

 هاي توزيع، نهايي شده است.(، جهت ابالغ به كليه شركتشركت توانير و تجهيزات

 هدف و دامنه کاربرد -1
تابلوهای  آزمون وخريد  ،هاي كيفي در انتخاب اين سند با هدف ايجاد وحدت رويه در تعيين ويژگي

سازي و شفافيت در امر توليد و خريد  و تهية اسناد مناقصه، هماهنگ کيلوولت AIS 20فشارمتوسط کمپکت 

 است. تجهيزات و ايجاد فواي رقابتي جهت ارتقاء سطح كيفي آنها تنظيم شده 

ليدزني آن متوسط كمپكت است كه عايق پيرامون باسبارهاي آن هوا بوده و و كاين تابلو نوعي تابلوي فشار

العمل شامل تابلوهاي فشارمتوسط معمولي و تابلوهاي فشارمتوسط راين دستو باشد. يا خال مي SF6در محيط گاز  

 شود. نمي 2GISكمپكت 

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

 استناد استانداردهای مورد -3
هاي مورد نظر،   ها براي كنترل شاخص مشخصات فني در اين دستورالعمل و رويه هاي انجام آزمايشمبناي 

 در اين زمينه است.  (IEC )با تأكيد بر و استانداردهاي بين المللي كشور ياستانداردهاي مل

المللي است، چنانچه ويرايش جديدي  بين اي يكه مرجع آن استانداردهاي مل بخشي از دستورالعمل هر در

ساخته و  های پيش پستاز اين استانداردهاي مرجع تدوين گردد، براساس تجديد نظر و طرح در كميته تخصصي 

 :اندقرارگرفتههاي زير مورد استناد ، استانداردبراين اساسييد آن كميته، ابالغ خواهد شد. تأو  تابلوها

                                                 
1
Air Insulated Siwtchgear 

2
 Gas Insulated Switchgear 
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تابلوهاي مورد استفاده در شبکه توزيع ـ قسمت اول: مباني » ايران؛ 5820 شماره ايران ملي استاندارد -1

 .1382 اول، چاپ يران،ا صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسه ؛«متوسط و ضعيف تابلوهاي فشار

، 3و  2و  1؛ جلدهاي «استاندارد تابلوهاي مورد استفاده در شبکه توزيع»وزارت نيرو؛  30استاندارد شماره  -2

1374. 

3- IEC 62271-200; “High-voltage switchgear and controlgear - Part 200: AC metal-enclosed 

switchgear and controlgear for rated voltages above 1 kV and up to and including 52 kV”; 

2011. 

4- IEC 62271-1; “High-voltage switchgear and controlgear - Part 1: Common specifications”; 

2017. 

5- IEC 62271-100; “High-voltage switchgear and controlgear - Part 100: Alternating current 

circuit-breakers”; 2018. 

6- IEC 62271-102; “High-voltage switchgear and controlgear - Part 102: Alternating current 

disconnectors and earthing switches”; 2018. 

7- IEC 62271-103; “High-voltage switchgear and controlgear - Part 103: Switches for rated 

voltages above 1 kV up to and including 52 kV”; 2011. 

8- IEC 62271-105; “High-voltage switchgear and controlgear - Part 105: Alternating current 

switch-fuse combinations for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV”, 2012. 

9- IEC 62271-107; “High-voltage switchgear and controlgear - Part 107: Alternating current 

fused circuit-switchers for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV”, 2019. 

10- IEC 60282-1; “High-voltage fuses - Part 1: Current-limiting fuses”, 2020. 

11- IEC 61869-1; “Instrument transformers - Part 1: General requirements”; 2007. 

12- IEC 61869-2; “Instrument transformers - Part 2: Additional requirements for current 

transformers”; 2012. 

13- IEC 61869-3; “Instrument transformers - Part 3: Additional requirements for inductive 

voltage transformers”; 2011. 

شده توسط  نيدرجه حفاظت تأم»؛ سازمان ملي استاندارد ايران؛   2868INSOاستاندارد ملي ايران شماره  -14

 (IEC 60529 L1989+A1:1999+A2:2013. )معادل 1395؛ («IPها )كد  محفظه

 گيري اندازه جريان ترانسفورماتورهاي يها و آزمون فني ارزيابي معيارهايالزامات،  تعيين»دستورالعمل -15

توزيع،  يفن يدفتر پشتيبان-توزيع هماهنگي معاونت ؛«بسته هاي يطاستفاده در مح براي 20kV ينيخشک رز

1392 . 

 با زمين اتصال و جريان اضافه يهرله ثانو يها و آزمون فني ارزيابي معيارهايالزامات،  تعيين» دستورالعمل -16

 .1391توزيع،  يفن يدفتر پشتيبان-توزيع هماهنگي معاونت  ؛«ميکروپروسسور تکنولوژي
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 ساتيجلد اول: تأس – ساختمان برقي تأسيسات ييو اجرا عمومي فني مشخصات» ؛110-1شماره  نشريه -17

 1389رئيس جمهور،  راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت ؛«و فشار متوسط فيفشار ضع يبرق

 33و  20 ينيو زم هوايي توزيع هاي پست ييو اجرا عمومي فني مشخصات» ؛375شماره  نشريه -18

 .1386 جمهور، رئيس راهبردي نظارت و ريزي برنامه معاونت ؛«يلوولتك

 دستورانجام کار -4

 روش تکميل جداول -4-1
شود. مراحل  انجام مي« محاسبة امتيازات فني»و « اجباريمشخصات »بررسي مشخصات فني در دوبخش 

 ها به شرح زير است: تكميل جداول و استفاده از آن

 ( خواسته1خريدار در جدول شماره )  تابلوهاي فشارمتوسط كمپكت نوع در ارتباط با را هاي خود

AIS نمايد. اعالم مي برداري و همچنين شرايط و مشخصات محل نصب و بهره 

  كند. توليد و عرضة آن ارائه مي  ( فروشنده اطالعاتي از كاالي پيشنهادي و سابقة2جدول شماره )در 

 الزامات و مشخصات  ( الزامي است و فروشنده بايد 3مقادير قابل قبول مندرج در جدول شماره )  ارائة

د. درصورت اجباري را با درج مهر و اموا در ذيل صفحات اين جدول در پيشنهاد خود تومين نماي

 هاي بعدي انجام نخواهد شد.  عدم تأمين هريک از مشخصات اجباري، پيشنهاد مردود شده و بررسي

 ( مشخصه4در جدول شماره )  هاي مؤثر در ارزيابي و امتيازدهي عوامل كيفي كاالي مورد نظر به همراه

شود و ستون  تكميلبايد توسط فروشنده « 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»

 گردد. صفحات مربوط به اين جدول نيز بايد توسط فروشنده مهر و اموا شوند.

 یروش تعيين امتياز نهاي -4-2
دير پيشنهادي فروشنده براي هركدام از بندهاي كيفي، كميته فني خريد بايد با توجه به مقا براي تعيين امتياز

)در ادامه  ( و مطابق با روش ارزيابي و امتياز دهي هر كدام از بندهاي فوق4)جدول شماره  جدول امتياز دهي كاال

سپ  امتياز نهايي هر آيتم با ضرب امتياز تعيين شده در  .منظور نمايد 100( امتيازي را بر مبناي 4جدول شماره 

بدست  100م بر يتقس زني مربوطه بدست خواهد آمد. بديهي است امتياز كل از مجموع امتيازهاي نهاييضريب و

 باشد. مي 60حد نصاب امتياز كيفي %  آيد. مي
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 شود. برداری تضمين می های خريدار و مشخصات محل نصب و بهره کاالی پيشنهادی با خواسته مطابقت

 :دهنده شنهاديپنام شركت 

 

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امواء

 

 

 1برداریبهره نصب و مشخصات محل خريدار و شرايط و های خواسته( 1جدول شماره )

 های خريدار خواسته

 خريدار خواسته خواسته نوع رديف

 □نداشته باشد           □ داشته باشد 3براي نصب در فواي آزاد به همراه تابلو 2محفظه  1

 □Ik (kA)4 16□                       205حداقل جريان نامي تحمل اتصال كوتاه   2

 اتوماسيون  3
6قابليت اتوماسيون داشته باشد

□ 

7مجهز به سيستم اتوماسيون باشد
□ 

4  
AISعرض سلول 

8 (cm) 
 □5/37                    □50 سكسيونر قابل قطع زير بار

 □5/37                    □50 سكسيونر فيوزدار  5

 □Vdc48□      Vdc110□      Vac230 9ولتاژ كمكي موتور  6

 تعداد ......    □نداشته باشد           □ داشته باشد رينگ خروجينشانپر خطا در سلول سكسيونر   7

 □گالوانيزه                  □روغني نوع ورق فلزي درب  8

 □نداشته باشد           □ داشته باشد وجود دريچه بازديد محفظه كابل روي درب  9

 كد رنگ  10
RAL7032□RAL7035        □ 

 .......)با ذكر كد رنگ(  □رساي

 ....... تعداد:    □دستپاه تست توالي فاز لوازم يدكي مورد نياز  11

 بايستي توسط خريدار تهيه و پيوست شود. كه مي (1) شماره پيوست مطابق دياگرام تک خطي  12

                                                 
 شود.  اين جدول توسط خريدار تكميل مي 1

2
 Enclosure 

 تواند بر اساس مشخصات فني بدنه از آخرين نسخه ابالغي دستورالعمل پست پيش ساخته باشد. الزامات محفظه مي 3
Ik 
و ...  Ipدقيقه و  1و ساير مشخصات مانند حداقل ولتاژ تحمل در برابر موج ضربه صاعقه و حداقل ولتاژ تحمل با فركان  نامي به مدت  4

 باشد. تجهيزات تابلو اعم از سكسيونر قابل قطع زير بار، سكسيونر ارت، سكسيونر فيوزدار و كليد قدرت نيز نبايد كمتر از مقادير اعالمي تابلو
 باشد. مي kA 16 بر اساس انجام محاسبات اتصال كوتاه مشخص گردد سطح اتصال كوتاه فوق توزيع باالتر از صرفاً در موارد خاصي كه  5

هاي مربوطه بدون نياز به تعويض مكانيزم  منظور از قابليت اتوماسيون فراهم بودن شرايط نصب موتور، كنتاكت هاي كمكي و انجام وايرينگ 6
 باشد. ليد قدرت و فراهم بودن امكان نصب سيستم هاي مخابراتي در آينده ميسكسيونر و ك

 بايستي پيوست گردد. در صورت وجود اتوماسيون مشخصات فني مربوطه مي 7
رت ( آورده شده است. استفاده از ابعاد كوچكتر در بستن سركابل مشكل خواهد بود، لذا در صو3ها در جدول شماره ) عرض ساير انواع سلول 8

 وجود محدوديت فوا از اين ابعاد استفاده شود.

 توان از شبكه فشار ضعيت يا ترانسفورماتور ولتاژ استفاده نمود. الت( جهت تأمين تغذيه موتور مي 9
 ولت استفاده شود. 48ب( در صورتيكه اتوماسيون مدنظر باشد، ولتاژ   



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 کيلوولت AIS 20کمپکت  تابلوهای فشارمتوسط

 38از  8 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 شود. برداری تضمين می های خريدار و مشخصات محل نصب و بهره کاالی پيشنهادی با خواسته مطابقت

 :دهنده شنهاديپنام شركت 

 

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امواء

 

 

 1برداریبهره نصب و مشخصات محل خريدار و شرايط و های خواسته( 1جدول شماره )

 □نداشته باشد           □ داشته باشد 1ها سلولمحفظه سركابل  در پروستاتيبا فرمان از ه هيتر  13

 □نداشته باشد           □ داشته باشد 2ها در محفظه سركابل سلول ترموستاتبا فرمان از  هيتر  14

15  

مشخصات 

و تعداد 

 ها سلول

سكسيونر قابل 

 قطع زير بار

 ....... تعداد

 □نداشته باشد           □ داشته باشد موتور  16

سكسيونر قابل   17

قطع زير بار 

 رفيوزدا

 ....... تعداد

 □نداشته باشد           □ داشته باشد موتور  18

 3....... عدد / ....... آمپر تعداد و جريان فيوز فشار متوسط  19

سكسيونر فيوزدار   20

 تغذيه PTحفاظت 

 ....... تعداد

 4....... عدد / ....... آمپر تعداد و جريان فيوز فشار متوسط  21

22  

 كليد قدرت

 ....... تعداد

 □نداشته باشد           □ داشته باشد موتور  23

 □ SF6خال يا         □ SF6           □5خال نوع  24

25  
CT 

 حفاظتي
 6نوع

 □گيري در سلول لوازم اندازه two coreبه صورت 
 □فشارمتوسط رزيني معمولي

 □اي )حلقوي( فشارضعيت پنجره
 □اي  فشارمتوسط پنجره

 آمپر( 5يا  1......./ ....... )جريان نامي ثانويه  (A/A) تبديلنسبت   26

                                                 
 %90هايي با ميانپين رطوبت نسبي باالتر از  محيط زيآزاد و ن ينصب در فوا يمحفظه فلز اي ساخته شيمورد استفاده در پست پ يتابلوها يبرا 1

 وجود اين نوع هيتر الزامي است.

ºتر از  با حداقل دماي پايين هايي محيطمورد استفاده در  يتابلوها يبرا 2
C 5- .وجود اين نوع هيتر الزامي است 

 (4مطابق با پيوست شماره ) 3
با توجه به اينكه  اين سايزها دسترسي به عدمگردد. در صورت  آمپر پيشنهاد مي 6تا  2سايز  HRCتغذيه استفاده از فيوز  PTز براي حفاظت ا 4

  باشد. آمپر نيز بالمانع مي 20استفاده از فيوزهاي تا سايز   جريان ندارد،اين فيوز نقشي در حفاظت اضافه 
در مواردي كه خروجي اين تابلوها براي تغذيه بارهاي ( multiple re-ignition)هاي خاص فرآيند قطع در كليدهاي خال  با توجه به ويژگي 5

شود، انجام مطالعات حالت گذرا  هاي پمپاژ آب و ترانسفورماتور( استفاده  سلفي با ضريب قدرت كم و توان  مصرفي باال )مانند موتورهاي ايستپاه
 گردد. و براي بارهاي خازني استفاده از كليد قدرت خال پيشنهاد نمي ضروري است RC Damperو حسب مورد استفاده از

 ( نشان داده شده است.6هاي حفاظتي در پيوست شماره )CTهاي مربوط به انواع  شكل 6
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 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 کيلوولت AIS 20کمپکت  تابلوهای فشارمتوسط

 38از  9 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 شود. برداری تضمين می های خريدار و مشخصات محل نصب و بهره کاالی پيشنهادی با خواسته مطابقت

 :دهنده شنهاديپنام شركت 

 

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امواء

 

 

 1برداریبهره نصب و مشخصات محل خريدار و شرايط و های خواسته( 1جدول شماره )

27  

 رله

 ....... (A)جريان بار

28  
نوع تغذيه 

 1اصلي

2ترانسفورماتور ولتاژ      □شبكه فشار ضعيت
□ 

3تغذيه از مسير جريان
□ 

 □خود تغذيه       □تغذيه جدا نوع رله  29

30  
ولتاژ تغذيه 

 4ورودي رله

Vdc24□   Vdc48□    Vdc110□  Vac230□ 

 ....... ساير:

31  

مشخصات 

 سلول

لوازم 

 گيري اندازه

 □نداشته باشد                  □داشته باشد 5تابلويي برقپير

32  
جريان تخليه نامي برقپير 

 (kAتابلويي )
5□                          10□ 

 □اندازه گيري     □ (two coreاندازه گيري )-حفاظتي CTنوع   33

CTنسبت تبديل   34
6  

 □PT (V/V)7 110/20.000□       100/20.000نسبت تبديل   35

36  
 8ترمينال جرياني و ولتاژي

 در مسير كنتور
 □نداشته باشد                  □داشته باشد

                                                 
 
 باشد. از نظر اين دستورالعمل معادل رله تغذيه جدا مي dual power رله1

 
گردد. با اين وجود در صورت محدوديت  تغذيه پيشنهاد مي PTاستفاده از سيكسيونر فيوزدار حفاظت   عايت كامل موارد ايمني و فني،براي ر2

 شود. با رعايت اصول ايمني مشخص مي PTمحل نصب  فوا،
 
با توان مناسب باشد. همچنين  CTشوند كه انتخاب آن بايد با در نظرگرفتن مالحظاتي از قبيل  شناخته مي self powerاين نوع رله به عنوان 3

% بار نامي( به دليل عدم وجود تغذيه 10بار )كمتر از  هاي كم بوبين قطع كليد با انرژي خيلي كم عمل مي كند و به اين نكته توجه شود كه در شبكه
 مناسب كارايي ندارد.

 ولتاژ تغذيه رله و مدارات كنترل )بوبين قطع و وصل( بايد يكسان انتخاب شود.الت(  4
 استفاده شود. DCولت  48ب( در صورتيكه اتوماسيون مدنظر باشد، ولتاژ    
 گردد برقپير استفاده شود. ها در مقابل اضافه ولتاژ پيشنهاد مي PTجهت حفاظت  5

 
آمپر انتخاب شود. همچنين  300 - 250 - 200 - 150 - 100 - 75 - 60 - 50 - 40 - 30 - 25 - 20 - 15 - 10جريان نامي اوليه از مقادير 6

 با دو تپ استفاده نمود. CTتوان از  جهت افزايش ديماند در آينده مي
 در ثانويه جهت ميرا كردن نوسانات فرورزونان  از مقاومت ميراكننده استفاده گردد. 7

 
 باشد. بيني موارد امنيتي مورد نياز الزامي مي گيري از طريق ترمينال، تعبيه آن در زير پلمپ و پيش ي در لوازم اندازهبا توجه به احتمال دستكار8



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 کيلوولت AIS 20کمپکت  تابلوهای فشارمتوسط

 38از  10 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 شود. برداری تضمين می های خريدار و مشخصات محل نصب و بهره کاالی پيشنهادی با خواسته مطابقت

 :دهنده شنهاديپنام شركت 

 

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امواء

 

 

 1برداریبهره نصب و مشخصات محل خريدار و شرايط و های خواسته( 1جدول شماره )

37  
 1كوپلر باس

 □ SF6 خال يا         □  SF6           □خال نوع كليد قدرت

 ....... باس كوپلرتعداد   38

 ....... 2تعداد رايزر  39

 برداری بهرهنصب و مشخصات محل  شرايط و

 مقدار واحد شرح مشخصه رديف

 kV 20 ولتاژ نامي  40

 Hz 50 فركان  نامي  41

 3 --- ي سيستمتعداد فازها  42

 kV 24 حداكثر ولتاژ سيستم  43

  m ارتفاع محل نصب از سطح دريا  44

  % رطوبت نسبيميانپين   45

  m/s حداكثر سرعت وزش باد  46

  g شتاب زمين لرزه  47

  - 3آلودگي محيطدرجه   48

° حداقل دماي محيط  49
C  

° حداكثر دماي محيط  50
C  

° متوسط درجه حرارت روزانه محيط  51
C  

  mm حداكثر ضخامت يخ  52

W/m حداكثر ميزان تابش نور خورشيد در ظهر  53
2  

  - 4وضعيت منطقه از لحاظ خوردگي  54

                                                 
 شود. استفاده نمي CTدر سلول باس كوپلر، رله و  1
 با توجه به عدم وجود اينترالك تا حد امكان استفاده نشود. 2
تواند  اي كه مي هاي موضعي و خاص منطقه (. در صورت وجود آلودگي8طابق پيوست شماره سبک، متوسط، سنپين، خيلي سنپين و ويژه )م 3

هايي كه آلودگي سنپين و باالتر )گرد و خاك شديد، آلودگي صنعتي  مالحظاتي در سطح آلودگي بوجود آورد نوع آن قيد شود. همچنين در محل

 نيز مدنظر قرارگيرد.  AISجاي به GISاستفاده از تابلوهاي و يا آلودگي نمكي ساحلي باال( وجود دارد بهتر است گزينه 

 تواند تحت عنوان خوردگي اكسيداسيون و خوردگي گالوانيک و ... با توجه به نوع منطفه درج گردد. خوردگي مي 4



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 کيلوولت AIS 20کمپکت  تابلوهای فشارمتوسط

 38از  11 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 تضمين می شود. دهنده شنهاديپصحت کلية موارد ارائه شده در جدول فوق توسط 

 :دهنده شنهاديپنام شركت 

 

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امواء

 

 

 1کاالی پيشنهادی( شناسنامه 2جدول شماره )

  كشور سازنده تابلو  1
  نام سازنده تابلو )نام شركت(:   2
3  

ت
برند، مدل و كشور سازنده تجهيزا

 

  كليد قدرت
  سكسيونر قابل قطع زير بار  4
  سكسيونر غير قابل قطع زير بار )ساده(  5
  سكسيونر زمين  6
  سكسيونر فيوزدار  7
8  CT  
9  PT  
  رله  10
  نشانپر خطا   11
  HRCفيوز    12
  برقپير  13
  سال ساخت  14
  انحصاري و ...( -نام فروشنده و نوع ارتباط با سازنده)نماينده رسمي  15
  (order codeنوع و تيپ كاال با درج كد سفارش )  16
  فهرست خريداران با ذكر نام، كشور، تاريخ و ميزان فروش  17
  سابقه كارخانه در ساخت اين نوع تجهيزات   18
  )از زمان تحويل(كامل تجهيز درصورت خرابي مدت گارانتي تعويض  19
  مدت گارانتي)از زمان تحويل(  20
  مدت و نحوه ارائه خدمات پ  از فروش  21
  برداري، نپهداري و آموزش هاي نصب، بهره نحوة ارائة دستورالعمل  22
  هاي يكپارچه براي حمل سلولعرض مجاز مجموعه   23
  حداكثر زمان تحويل  24
  بندي نوع بسته  25
  ساير مزاياي رقابتي پيشنهادي  26

                                                 
هاي ضميمه  صفحه، از برگهاين جدول توسط پيشنهاد دهنده تكميل مي شود. ضمنا در صورت كمبود فوا براي درج مطالب، با ذكر شماره  1

 استفاده شود.



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 کيلوولت AIS 20کمپکت  تابلوهای فشارمتوسط

 38از  12 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 شود. مطابقت کاالی پيشنهادی با کلية مشخصات اجباری مورد نظر خريدار تضمين می

:دهنده شنهاديپنام شركت   
 

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امواء

 

 

 ( مشخصات اجباری3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباری واحد شرح مشخصه رديف

 مشخصات عمومی

1  
 kVP ولتاژ تحمل در برابر موج ضربه صاعقهحداقل 

  1در حالت كنتاكت بسته 125

 2در حالت كنتاكت باز 145  2

3  
 kV تحمل ولتاژ با فركان  شبكه به مدت يک دقيقهحداقل 

 در حالت كنتاكت بسته  50

 در حالت كنتاكت باز 60  4

 s 1 (tkمدت زمان نامي اتصال كوتاه)حداقل   5

 kA (Ip) جريان نامي تحمل پيکحداقل   6
قابل تحمل حداقل جريان ) × 5/2

 ((Ik)كوتاه مدت نامي
 IAC-AFL - 3بندي قوس داخلي طبقه  7

 برابر با سطح اتصال كوتاه تابلو - حداقل جريان نامي خطاي قوس  8

 s 5/0 حداقل مدت زمان خطاي قوس  9

º محدوده دماي محيط عملكرد در جريان نامي  10
C 

  -5 ≥محدوده دما  ≥+ 40
º )براي دماهاي باالتر از

C 40  از
 ( استفاده شود.(2) پيوست شماره

º محيط براي عملكرد عادي تابلو ساعته 24 متوسط درجه حرارتحداكثر   11
C 35+ 

º 4محدوده درجه حرارت محيط عملكرد  12
C 

 -25 ≥محدوده دما  ≥+ 55
تبصره: چنانچه تابلو براي منطقه آب 
يا  وهوايي خاص )سردسير، گرمسير

شود محدوده كاري  تهيه مي معتدل(
فوق با توجه به استاندارد مربوطه 
 قابل تغيير خواهد بود.

º 5درجه حرارت محيط قابل تحمل تابلودر انبارش و حمل و نقلمحدوده   13
C 70 +≤  40 ≥محدوده دما- 

14  
محفظه  اي ساخته شيمورد استفاده در پست پ يتابلوها يبا فرمان هيپروستات برا تريوجود ه

 %90هايي با ميانپين رطوبت نسبي باالتر از  محيط زيآزاد و ن ينصب در فوا يفلز
 الزامي است -

15  
با حداقل  هايي محيطمورد استفاده در  يتابلوها يبرا وجود هيتر با فرمان ترموستات

ºتر از  دماي پايين
C 5-  

 الزامي است -

                                                 
1
 insulation  

2
 isolation  

 باشد. اين بند الزامي نمي ارائه گواهي آزمون مربوط به سال پ  از ابالغ دستورالعمل، 2تا  3
4
 Operation range 

5
 Storage range 



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 کيلوولت AIS 20کمپکت  تابلوهای فشارمتوسط

 38از  13 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 شود. مطابقت کاالی پيشنهادی با کلية مشخصات اجباری مورد نظر خريدار تضمين می

:دهنده شنهاديپنام شركت   
 

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امواء

 

 

 ( مشخصات اجباری3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباری واحد شرح مشخصه رديف

16  
تغذيه با توان متناسب با توان و تعداد هيترها )در صورت عدم وجود  PTوجود 

 ترانسفورماتور توزيع(
 الزامي است -

 Vac 230 ولتاژ تغذيه گرمكن )هيتر(  17

18  
در نظرگرفتن ميزان تابش نور خورشيد )در ظهر روز آفتابي( جهت عملكرد عادي 

 تابلوهاي نصب شده در فواي آزاد
 الزامي است -

m 10001 حداكثر ارتفاع قابل نصب از سطح دريا  19
 

 الزامي است - قابليت توسعه تابلوها  20

 الزامي است - بيني تمهيدات الزم براي اجراي اتوماسيون در آينده پيش  21

 الزامي است - وجود ميميک دياگرام در تمامي سلولها و كليدها  22

 الزامي است - ها نام فيدر بر روي سلول برچسب قابليت درج  23

 ثابت )فيك ( - ساختار تابلو  24

 از جلو - نحوه دسترسي  25

 مشخصات بدنه

26  

AISعرض سلول 
2 

 cm 753 كليد قدرت

 cm 754 گيري لوازم اندازه  27

 cm 50 5رايزر  28

 cm 75 كوپلر باس  29

 cm 100 حداكثر عمق نشيمنپاه   30

 cm 165 و پايه( RTUحداكثر ارتفاع تابلو )بدون در نظر گرفتن محفظه رله و   31

 IP2X - حداقل درجه حفاظت تابلو  32

                                                 
 
ند بايد برابر توافق سازنده و خريدار عمل شود و ضرايب تصحيح در متر از سطح دريا قرار مي گير 1000براي تجهيزاتي كه در ارتفاع باالتر از 1

 نظر گرفته شود.
 
 .( درج شده است1عرض سلول سكسيونر قابل قطع زير بار و سكسيونر فيوزدار در جدول )2

 
 د دارد.وجو5/62گيري و وجود تايپ تست امكان انتخاب سايز  حفاظتي داخل سلول اندازه CTدر صورت محدوديت فوا و نصب 3
 سانتيمتر وجود دارد. 5/62در صورت محدوديت فوا و وجود تايپ تست امكان انتخاب سايز  4

 
 شود سكسيونر قابل قطع جايپزين رايزر گردد.  الت: جهت تأمين ايمني اپراتور، پيشنهاد مي5

 باشد. هاي انشعابي به عنوان سلول ورودي مجاز مي ب: در شبكه
 سلول و وجود نشانپر ولتاژ الزامي است. اي بودن درب ج: پيچ و مهره



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 کيلوولت AIS 20کمپکت  تابلوهای فشارمتوسط

 38از  14 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 شود. مطابقت کاالی پيشنهادی با کلية مشخصات اجباری مورد نظر خريدار تضمين می

:دهنده شنهاديپنام شركت   
 

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امواء

 

 

 ( مشخصات اجباری3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباری واحد شرح مشخصه رديف

 IP23 - حداقل درجه حفاظت محفظه )براي تابلوي نصب در فواي آزاد(  33
 گالوانيزه - نوع پوشش بدنه   34

 پودري الكترواستاتيكي - نوع پوشش رنگ درب تابلو  35

 μm 80 حداقل ضخامت پوشش رنگ   36

 mm 2 در استراكچر اصلي و درب سلول هاي مورد استفاده قضخامت ورحداقل   37

38  
هاي مورد استفاده در صفحات بغل بند )پوشش جانبي( و ورق  حداقل ضخامت ورق

 پوشش سقت  
mm 5/1 

 الزامي است - 1ارت درب تابلوبرقراري   39

 الزامي است - نصب قالب مناسب جهت سهولت حمل و نقل به صورتي كه باعث دفرمپي نپردد  40

 الزامي است - قابليت نصب قفل آويز بر روي محفظه نصب در فواي آزاد  41

42  
ميليمتر  براي  5/2سانتيمتري )كالف كت تابلو( با ورق حداقل نمره  5بيني پايه  پيش

 هاي حمل و نقل جلوگيري از آسيب
 الزامي است -

 mm 450 2حداقل ارتفاع وسط سوراخ كابلشو سركابل براي بستن پيچ تا كت صفحه گلند  43

 الزامي است - گلند مناسب براي ورود و خروج كابل و جلوگيري از ورود حيواناتصفحه استفاده از   44

 الزامي است - انفجارهاي  دريچهتعبيه   45

 الزامي است - براي تابلوي نصب در فواي آزادمحفظه  روي توزيع آرم شركتنصب   46

 الزامي است - نصب عالمت خطر روي درب  47

 الزامي است - (3مطابق پيوست شماره ) تابلو روينصب پالك مشخصات   48

49  
، سرما،گرما و  باران ،در برابر باد تمقاومبودن پالك مشخصات و داشتن   با دوام و خوانا

 خوردگي براي نصب در فواي آزاد 
 الزامي است -

 الزامي است - اي تابلو روي درب تعبيه محل قرارگيري نقشه دياگرام تک خطي و كارت بازديد دوره  50

 الزامات اجزاي تابلو

51  
ها )بجز  نصب مقره خازني و نمايشپر ولتاژ داراي سوكت تست توالي فاز در كليه سلول

 گيري( لوازم اندازهسلول 
 الزامي است -

                                                 
 انعطاف برقرار شود. بندي ارت درب به بدنه بايد از طريق سيم مسي قابل در نوع لواليي هم 1
شود. به دليل احتمال ورود صفحه  هاي جريان، نشانپر خطا و ... ارتفاع آن به اين فاصله افزوده مي در صورت وجود تجهيزي مثل ترانسفورماتور 2

 باشد. cm 70اي به داخل كانال، عرض كانال بايد  گلند حوضچه



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 کيلوولت AIS 20کمپکت  تابلوهای فشارمتوسط

 38از  15 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 شود. مطابقت کاالی پيشنهادی با کلية مشخصات اجباری مورد نظر خريدار تضمين می

:دهنده شنهاديپنام شركت   
 

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امواء

 

 

 ( مشخصات اجباری3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباری واحد شرح مشخصه رديف

52  

 هاي مكانيكي مناسب شامل: درنظرگيري اينترالك

 درب تابلو موقعي باز شود كه سكسيونر در وضعيت زمين قرار گرفته باشد.  -

 در حالتي كه درب تابلو باز باشد، امكان وصل سكسيونر وجود نداشته باشد.  -

 از وصل به ارت  و بالعك  وجود نداشته باشد. در سكسيونرها امكان تغيير وضعيت مستقيم -

هاي ساده طرفين كليد قدرت وقتي سكسيونردر سلول باس كوپلر، امكان تغيير وضعيت  -

 فراهم شود كه كليدقدرت قطع باشد.

در سلول باس كوپلر،در حالت وصل بودن كليد قدرت امكان تغيير وضعيت  -

 شته باشد. سكسيونرهاي ساده طرفين كليد قدرت وجود ندا

هاي قطع،  كوپلر، سكسيونرهاي طرفين كليد قدرت براي تمامي وضعيت در سلول باس

وصل و ارت كوپل مكانيكي داشته باشند و تغيير وضعيت سكسيونرها فقط از طريق 

مكانيزم سكسيونر سمت كليد قدرت صورت گيرد.)جلوي محل قرارگيري اهرم تغيير 

 وضعيت سكسيونر بعدي مسدود گردد.(

طرفين فيوز فشارمتوسط، به صورت همزمان تغيير وضعيت دهند  ارت دو سكسيونر -

 )داراي كوپل مكانيكي باشند(. 

دو سكسيونر ارت طرفين كليد قدرت بطور همزمان تغيير وضعيت دهند. ) داراي كوپل  -

 مكانيكي باشند.(

گيري داراي كوپل مكانيكي با سلول سكسيونر فيوزدار يا سلول كليد  سلول لوازم اندازه -

سلول كليد قدرت  كه سلول سكسيونر فيوزدار ياقبل خود باشد و در صورتيماسري قدرت 

 گيري فراهم شود. امكان باز شدن درب سلول لوازم اندازه ،در وضعيت ارت قرار بپيرد

در زمان  فقط ليد قدرت سكسيونر غيرقابل قطع زير بار باشد،در صورتيكه باالدست ك -

 قطع كليد قدرت، امكان تغيير وضعيت سكسيونر باالدست وجود داشته باشد.

 الزامي است -

 (2يا سرد 1معمولي )حرارتي - سركابلنوع   53

 الزامي است - 3وجود نپهدارنده كابل  54

mm حداكثر سطح مقطع كابل ورودي و خروجي  55
2 300 

 الزامي است - مجزا بودن سلول لوازم اندازه گيري از سلول كليد قدرت و سكسيونر فيوزدار   56

                                                 
1
 Heat Shrink 

2
 Cold Shrink 

 ز اجزاي نپهدارنده كابل بايد داراي مواد آنتي مپنت يا غير رسانا باشد.حداقل يكي ا براي جلوگيري از جريان گردشي، 3



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 کيلوولت AIS 20کمپکت  تابلوهای فشارمتوسط

 38از  16 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 شود. مطابقت کاالی پيشنهادی با کلية مشخصات اجباری مورد نظر خريدار تضمين می

:دهنده شنهاديپنام شركت   
 

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امواء

 

 

 ( مشخصات اجباری3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباری واحد شرح مشخصه رديف

 الزامي است - 1وجود سكسيونر ارت پايين دست كليد قدرت  57

 الزامي است - DCبا استفاده از كليدهاي مينياتوري دو پل  DCحفاظت مدارهاي   58

 الزامي است - )امتداد يافته در عرض و عمق تابلو و متصل به بدنه تابلو( نياتصال زم نهيش  59

60  
هاي سكسيونري با  وجود يكنواخت كننده ميدان در باسبار و محفظه سركابل درسلول

  cm502 و  cm5/37عرض 
 الزامي است -

 شده حک ياصورت برچسب  به - (L3و در آخر  L1، از داخل به بيرون ابتدا روبرونحوه مشخص نمودن ترتيب فازها )از نپاه   61

mm (جريانسفورماتور كشي تابلو، به استثناء مدار تران سيمبندي مدار كنترل ) سيم مقطع حداقل  62
2 5/1 

mm (جريانفورماتور مدار ترانسبندي مدار كنترل ) حداقل مقطع سيم  63
2 4 

 الزامي است - سيم هاي داخل تابلو اناسب بتم ،استفاده از سرسيم مناسب از لحاظ سايز و نوع  64

 الزامي است  ها  گذاري كليه سرسيم شماره  65

66  
رانسفورماتور جريان ت)مجهز به سوكت تست( در مسير ارتباط 3استفاده از ترمينال جرياني

 حفاظتي و رله
 الزامي است -

 استالزامي  - ( كليد قدرت در مسير فرمان تريپ رله NOاستفاده از كنتاكت كمكي )  67

 - 4كليدها و ساير تجهيزات داخل تابلوو معيارهاي ارزيابي فني رعايت الزامات   68
الزامي بوده و مطابق با دستورالعمل 

 مربوطه، بايستي ارائه و پيوست گردد

 شينه

 مسي - ها جن  شينه  69

 A 630 هاي اصلي جريان نامي شينه  70

 اي تخت لبه گرد يا لوله - هاي اصلي شكل شينه  71

72  
 اصلي هاي حداقل سطح مقطع شينه

 تخت لبه گرد
mm

2 
300 

 240 اي لوله  73

kA16   mm با جريان اتصال كوتاه  حداقل سطح مقطع شينه ارت  74
2 80 

                                                 
گيري قرار گيرد و پ  از سلول لوازم اندازه گيري سلول سكسيونر قابل قطع زير بار سري  در صورتي كه بعد از سلول كليد قدرت سلول لوازم اندازه 1

 .باشد نميكليد قدرت گيري باشد نيازي به ارت پايين دست  با سلول لوازم اندازه
بوده و سكسيونر در وسط سلول نصب شده باشد، استفاده از يكنواخت كننده  mm 230و فاصله فاز به فاز  cm 50در صورتيكه عرض سلول  2

 در محفظه كابل الزامي نيست.
3
 Terminal Bridge 

 باشد. گيري و نمايشپر و ... مي ان و ولتاژ، وسايل اندازهاين تجهيزات شامل رله، فيوزها، كليدهاي مينياتوري، ترانسفورماتورهاي جري 4



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 کيلوولت AIS 20کمپکت  تابلوهای فشارمتوسط

 38از  17 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 شود. مطابقت کاالی پيشنهادی با کلية مشخصات اجباری مورد نظر خريدار تضمين می

:دهنده شنهاديپنام شركت   
 

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امواء

 

 

 ( مشخصات اجباری3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباری واحد شرح مشخصه رديف

 kA20  100 با جريان اتصال كوتاه   75

76  

 هاي  حداقل سطح مقطع شينه

 گيري سلول لوازم اندازه

 تر  و پايين 5/100جريان  براي ترانسفورماتورهاي

mm
2 

5×30 

 40×5 5/200تا  5/100جريان    براي ترانسفورماتورهاي  77

 30×10 5/200جريان باالتر از   براي ترانسفورماتورهاي  78

 30×5 1براي ترانسفورماتورهاي ولتاژ و برقپير  79

 خدمات آموزش و 

 الزامي است - ارائه كاتالوگ محصول و مشخصات فني  80

81  
و  ها با جزئيات )دياگرام جانمايي تجهيزات و دياگرام تک خطي الكتريكينقشهارائه 

 (ها طع آنشماره گذاري مدارها و مقا
 الزامي است -

 الزامي است - براي تابلوي نصب در فواي آزاد هاي شماتيک فونداسيون ارائه نقشه  82

83  
ايجاد در صورت  )از زمان تحويل( تابلوبدنه مدت زمان گارانتي تعويض كامل حداقل 

 برداري صحيح( هرگونه ضايعه و خرابي )در صورت بهره
 3 سال

 2 سال )از زمان تحويل( مدت زمان گارانتي تعويض قطعاتحداقل   84

 10 سال مدت زمان خدمات پ  از فروشحداقل   85

 30 سال تابلو  مدت زمان طول عمرحداقل   86

87  
شركت توانير براي مدل ارائه شده و ارئه گواهي تاييد صالحيت داراي تاريخ اعتبار از 

 نمونه تحويل شده
 الزامي است -

88  

اين  5و داراي اعتبار مطابق فهرست اعالم شده با جدول شماره  2ارائه تايپ تست كامل

هاي معتبر داخلي يا  مورد نظراز يكي از آزمايشپاه تابلوهر مدل مربوط به  دستورالعمل

 :خارجي )مطابق دو آيتم ذيل(

گواهي تايپ تست سازنده خارجي و ارائه مستندات كافي دال بر تحت ليسان   ارائه -

 باشد بودن، در مورد سازنده داخلي كه تحت ليسان  يک سازنده خارجي معتبر مي

ارائه گواهي تايپ تست تابلو به نام سازنده داخلي در مورد سازندگان داخلي كه با استفاده  -

 اند خارجي معتبر راساً اقدام به طراحي و ساخت نمودهاز تجهيزات سازندگان داخلي يا  

 الزامي است -

                                                 
 دهي معادل مجاز مي باشد. شده با جريان استفاده از سيم بافته 1
 باشد. پيشنهاد ارائه شده مردود مي ،هاي تايپ تست توجه شود در صورت كامل نبودن آزمون 2



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 کيلوولت AIS 20کمپکت  تابلوهای فشارمتوسط

 38از  18 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 شود. مطابقت کاالی پيشنهادی با کلية مشخصات اجباری مورد نظر خريدار تضمين می

:دهنده شنهاديپنام شركت   
 

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امواء

 

 

 ( مشخصات اجباری3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباری واحد شرح مشخصه رديف

 سکسيونر و کليد قدرت

 الزامي است - سكسيونر و كليد قدرت 1ارائه تايپ تست كامل  89

 سه وضعيتي SF6 - سكسيونر قابل قطع زير بار نوع  90

 سه وضعيتيSF6  - سكسيونر فيوزدار نوع  91

 نشتي در حداقل مدت گارانتي از لحاظ عدم  92

 يقدرت گاز يدهايسكسيونرها و كل 

Sealed pressure
2
 سال 30 - 

93  Closed pressure
3
 سال 10 - 

94  
 در سال SF6ميزان مجاز نشت گاز 

Sealed pressure % 1/0 

95  closed pressure % 5/0 

 - نوع رله نصب شده در سلول كليد قدرت  96

ثانويه اضافه جريان و اتصال زمين 

ميكروپروسسور )مطابق با تكنولوژي 

 دستورالعمل ابالغي شركت توانير(

 الزامي است - تغذيه جدا شارژر يا يكسوساز براي رله و يا باطريدارا بودن تغذيه پشتيبان ماژول خازني   97

98  

 جريان نامي

 A 630 سكسيونر

99  
سكسيونر 

 فيوزدار

 A 630 سكسيونر

 (8مطابق جدول شماره ) .......... A 4فيوز  100

 A 200 فيوزپايه   101

 A 630 كليد قدرت  102

 الزامي است - شينه قابل انعطاف بين سكسيونر باالدست و كليد قدرت  103

 1NO+1NC عدد كليد قدرت و سكسيونر فيوزدار حداقل كنتاكتهاي كمكي  104

 O - 0.3 sec - CO – 3 min - CO - ترتيب عملكرد كليد قدرت  105

106  
قدرت و سكسيونر قابل قطع زير بار و سكسيونر مستقل بودن سرعت قطع و وصل كليد 

 از سرعت عملكرد دستي اپراتورفيوزدار، 
 الزامي است -

                                                 
 باشد. پيشنهاد ارائه شده مردود مي ،هاي تايپ تست توجه شود در صورت كامل نبودن آزمون 1
 نوع بدون گيج در سكسيونرها و بدون پرشر سوئيچ در كليدهاي قدرت 2
 نوع داراي گيج در سكسيونرها و داراي پرشر سوئيچ در كليدهاي قدرت 3
 ((4))ابعاد فيوز مطابق شكل مندرج در پيوست شماره  باشد. ميليمتر مي 442كيلوولت  20طول چيني فيوز براي  4
 



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 کيلوولت AIS 20کمپکت  تابلوهای فشارمتوسط

 38از  19 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 شود. مطابقت کاالی پيشنهادی با کلية مشخصات اجباری مورد نظر خريدار تضمين می

:دهنده شنهاديپنام شركت   
 

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امواء

 

 

 ( مشخصات اجباری3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباری واحد شرح مشخصه رديف

107  
هاي حفاظتي  وجود شانت تريپ در سكسيونر فيوزدار )جهت اعمال عملكرد سيستم

 ترانسفورماتور(
 الزامي است -

 A 16 سكسيونر جريان قطع شارژ كابلحداقل   108

 A 5/1 خط هوايي سكسيونرجريان قطع شارژ حداقل   109

110  
بين فاز به فازِ  ولتاژ ايستادگي با فركان  قدرت به مدت يک دقيقه در شرايط خشک

 شده شده و فاز به بدنه زمين زمين
kV 50 

111  
 ولتاژ ايستادگي با فركان  قدرت به مدت يک دقيقه در شرايط خشک بين فواصل ايزوله

 )فقط براي سكسيونر(
kV 60 

112  
شده و فاز به  بين فاز به فازِ زمين در شرايط خشک در برابر ضربه صاعقه ايستادگيولتاژ 

 شده بدنه زمين
kV 125 

 kV 145 )فقط براي سكسيونر( در شرايط خشک بين فواصل ايزوله در برابر ضربه صاعقهولتاژ ايستادگي   113

114  
سكسيونر 1عملكردل تعداد قو حدا كالس

  يتيسه وضع

2 مرتبه در جريان نامي(قطع و وصل ) الكتريكي
E3 - 100 

 M1 -1000 مرتبه (قطع و وصل) مكانيكي  115

 5 مرتبه الكتريكي )وصل اتصال كوتاه(  116

سكسيونر  عملكردل تعداد قو حدا كالس  117

 نيزم

 M0 -1000 مرتبه در جريان نامي(قطع و وصل ) مكانيكي

 E2 - 5 مرتبه الكتريكي )وصل اتصال كوتاه(  118

119  

 كليد قدرت عملكردل تعداد قحداكالس و 

E2 - در جريان نامي(قطع و وصل )الكتريكي
3 

M2 مرتبه (قطع و وصل)مكانيكي  120
4 - 10000 

 20 مرتبه اتصال كوتاه( قطعالكتريكي )  121

 الزامي است - وجود نمايشپر مكانيكي وضعيت قطع و وصل كليدهاي قدرت  122

 الزامي است - قدرت وجود نمايشپر مكانيكي شارژ فنر كليد  123

 الزامي است - وجود نمايشپر مكانيكي وضعيت قطع، وصل و ارت سكسيونرها  124

                                                 
1
 Number of cycles of operations 

هاي  ، طوري طراحي شده است كه قطع و وصل مكرر را جوابپو بوده و نيازي به بازرسي و تعويض قسمتE3سكسيونر سه وضعيتي كالس  2
 قطع كننده ندارد.

براي كننده نداشته و هاي قطع پهداري قسمتطوري طراحي شده است كه در طول عمر مورد انتظار نيازي به تعمير و ن ،E2كالس كليد قدرت  3
 باشد. هاي ديپر نيزحداقل تعمير و نپهداري مورد نياز مي قسمت

 كليد قدرتي با توانايي عملكرد مكرر است و طوري طراحي شده كه نياز به تعمير و نپهداري محدود دارد. ،M2كالس كليد قدرت  4



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 کيلوولت AIS 20کمپکت  تابلوهای فشارمتوسط

 38از  20 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 شود. مطابقت کاالی پيشنهادی با کلية مشخصات اجباری مورد نظر خريدار تضمين می

:دهنده شنهاديپنام شركت   
 

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امواء

 

 

 ( مشخصات اجباری3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباری واحد شرح مشخصه رديف

125  
براي ممانعت از دو  -)ضربه زننده( در سكسيونر فيوزدار  Striker-pinوجود سيستم 

 فاز شدن سيستم در زمان سوختن يكي از فيوزها
 الزامي است -

126  
 -وصل از محل قرارگيري اهرم جهت قطع -جدا بودن محل قرارگيري اهرم جهت قطع

 ارت )در سكسيونرهاي سه وضعيتي(
- 

 الزامي است

127  
وصل و -وجود سيستم نصب قفل آويز روي محل قرارگيري اهرم براي حالت قطع

 صورت جداگانه)در سكسيونرهاي سه وضعيتي(  ارت به -حالت قطع
- 

 الزامي است

 الزامي است - مكانيزمدرج برند و شماره سريال سكسيونر روي كاور   128

 IP67 - قطع و وصل حداقل درجه حفاظت محفظه  129

 فورماتور جريانترانس

 رزيني - گيري مورد استفاده در سلول اندازه CTنوع  130

 3 - گيري مورد استفاده در سلول اندازه CTتعداد   131

 A 5 گيري در سلول اندازه جريان نامي ثانويه  132

133  

 كالس دقتحداقل 

 FS 5 0.5 - گيري اندازه
134  

 حفاظت

 P 10 5 - رزيني

135  
 1حلقوي

 P 10 10 - آمپر 150تا  50
 P 10 5 - آمپر 150باالتر از   136

137  

 توان مصرفيحداقل 

 VA 5 گيري اندازه

138  

 حفاظت

 VA 5 رزيني

139  
 حلقوي

 VA 5/2 آمپر 150تا  50

 VA 5 آمپر 150باالتر از   140

 گيری اندازه ولتاژ فورماتورترانس

 رزيني - نوع  141

 2 - گيري مورد استفاده در سلول اندازه PTتعداد   142

 1 - پيچهاي ثانويه تعداد سيم  143

                                                 
 در كت تابلو مهار گردند.تران  هاي جريان حلقوي بايد به صورت مناسب  1



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 کيلوولت AIS 20کمپکت  تابلوهای فشارمتوسط

 38از  21 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 شود. مطابقت کاالی پيشنهادی با کلية مشخصات اجباری مورد نظر خريدار تضمين می

:دهنده شنهاديپنام شركت   
 

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امواء

 

 

 ( مشخصات اجباری3) دول شمارهج

 سطح يا نوع اجباری واحد شرح مشخصه رديف

 5/0 - كالس دقت  144

 VA 15 توان مصرفيحداقل   145

 ترانسفورماتور ولتاژ تغذيه

 رزيني - نوع  146

 kV 20 اوليه ولتاژ نامي  147

 V 220 ثانويه ولتاژ نامي  148

 1 - مورد استفاده  PTتعداد   149

 1 - پيچهاي ثانويه تعداد سيم  150

 VA 600 توان مصرفيحداقل   151

 برقگير تابلويی

 - جن  برقپير  152
ZnO  با عايق  بيروني از نوع(

 روكش حرارتي(

 kV 20 (Uc) ولتاژ كار دائمحداكثر   153

 kV 25 (Ur)ولتاژ نامي  154

 2يا  1كالس  - (Ldc)كالس تخليه انرژي  155

 فيوزدار و کليد قدرتسکسيونر زمين پايين دست سکسيونر 

 kV 20 ولتاژ نامي  156

157  
سکسيونر زمين پايين دست سکسيونر فيوزدار و کليد  كوتاه اتصالتحمل  قدرت

 ترانسفورماتور دريف قدرت
kA 21 

 كوتاه كليد قدرت سطح جريان اتصال هم kA شبکه ورودی يا رينگ سکسيونر زمين پايين دست کليد قدرت كوتاه اتصالتحمل  قدرت  158

                                                 
باشد، چنانچه نپراني از جريان  هاي خازني ، القاي متقابل خطوط و...( مي اعالمي فقط براي فيدر ترانسفورماتور)جهت دشارژ ظرفيت  kA توجه:  1

 زير بار بعد از آن در نظر گرفته شود. برگشتي فشار ضعيت )بعنوان مثال ژنراتور( باشد، بايد تدابير الزم از جمله نصب يک دستپاه سكسيونر قابل قطع



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 کيلوولت AIS 20کمپکت  تابلوهای فشارمتوسط

 38از  22 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 شود.  کاالي پيشنهادي با کلية مشخصات ارائه شده در جدول فوق تضمين مي مطابقت

 :دهنده شنهادیپنام شركت 

 

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكمیل:

 

 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

 1پيشنهادی و امتيازدهی کاال( مشخصات فنی 4جدول شماره )

ف
ردي

 

 واحد شرح مشخصه
روش 

 امتيازدهی

مقدار 

 پيشنهادی

ضريب 

 وزنی )%(
 امتياز

امتياز 

 نهايی

   13%  1-3-4بند  --- سوابق فروشنده و رضايت بهره بردار 1

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

   12%  3-3-4بند  --- گارانتي، آموزش و خدمات پ  از فروش 3

   15%  4-3-4بند  --- احراز كارخانه سازنده 4

   5%  5-3-4بند  --- حفاظتي كالس دقت ترانسفورماتور جريان 5

   15%  6-3-4بند  --- مشخصات مربوط به اسكلت و بدنه تابلو 6

   36%  7-3-4بند  --- مشخصات مربوط به تجهيزات اصلي تابلو  7

  - %100 جمع امتياز 



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 کيلوولت AIS 20کمپکت  تابلوهای فشارمتوسط

 38از  23 صفحة
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 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 

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

 باشد. مستندات معتبر مربوطه مي

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

 امتياز سوابق فروشنده و رضايت بهره بردار رديت

 15 ارائه سابقه فروش در ايران 1

 3 سابقه فروش در خارج از كشور  ارائه 2

هلاي   گزار يا ديپر شلركت  گزار( با توجه به سوابق استفاده از محصول در شركت مناقصه بردار )مناقصه رضايت بهره 3

 توزيع با ارائه گواهي معتبر
14 

 8 كيفيت و كفايت اسناد ارائه شده 4

 باشد. مي 100باشد. حداكثر امتياز  مي 60اضافه امتياز نهايي مجموع امتيازات كسب شده از جدول فوق به 

 

 مشخصات بسته بندی کاال -4-3-2

 امتياز معيار رديت

 10 بندي مناسب دارا بودن بسته 1

 10 حاوي مشخصات كامل labelداشتن  2

 10 بندي مشخصات فروشنده شامل نام، آدرس و تلفن تماس روي بسته 3

 10 با كاتالوگ ارائه شدهدرج نام سازنده برروي قطعات اصلي مطابق  4

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

 

 گارانتی، آموزش و خدمات پس از فروش -4-3-3

 امتياز معيار رديت

 10 سال اضافي(2امتياز، حداكثر  5مدت گارانتي)به ازاي هر سال اضافي عالوه بر دو سال،  1

2 

 برداري و نپهداري بهره نحوه ارائه آموزش نصب،

 0 جزوه

 5 سمعي و بصري با زبان فارسي )فيلم( 3

 10 آموزش در محل سازنده 4

 20 آموزش در محل خريدار 5

 10 سال اضافي( 5امتياز، حداكثر  2) به ازاي هر سال اضافي عالوه بر پنج سال،  پشتيباني و خدمات پ  از فروش 6

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

 



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 کيلوولت AIS 20کمپکت  تابلوهای فشارمتوسط

 38از  24 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 

 احراز کارخانه سازنده -4-3-4

 امتياز معيار رديت

 30 سازنده داخلي تحت ليسان  سازنده خارجي معتبر 1

2 
سازنده داخلي راساً نسبت به طراحي و ساخت تابلو نموده كه داراي تايپ تست كامل به نام سازنده داخلي 

 )خودش( باشد
40 

 .باشد مي 60جدول فوق به اضافه  هاي يكي از رديتامتياز كسب شده از  حاصل نهاييامتياز 

 

 یکالس دقت ترانسفورماتور جريان حفاظت -4-3-5

 امتياز كالس دقت رديت

2 5 P 15 30 

3 5 P 20 40 

 .ودش يمجمع  60هاي فوق با عدد  امتياز يكي از رديت

 

 مشخصات مربوط به اسکلت و بدنه تابلو -4-3-6

 امتياز معيار رديف

 10 ميليمتر 2استفاده از ورق فلزي با ضخامت بيش از  1

 10 كيفيت و آماده سازي قبل از رنگ و رنگ آميزي 2

 10 ها كيفيت برش و جوش و سوراخكاري 3

 10 باالتر از درخواست خريدار IPساخت تابلو با  4

 شود: : امتياز اين بند از رابطه زير محاسبه مي1بند 

 مقدار ضخامت ورق پيشنهادي(=امتياز -2)×10مقدار ضخامت ورق در ميان پيشنهادها(/ماكزيمم  -2)

با استفاده از سيستم خط رنگ پيوسته: در صورت انجام تمام مراحل قبل از رنگ آميزي شامل چربي زدايي، زنگ زدايي  -: الت2بند 

اي  پوكسي به صورت پودري به روش الكترواستاتيک و پخت كورهو استفاده از رنگ با پايه ا فسفاته رويو فسفاته كاري با استفاده از 

 امتياز در نظر گرفته شود. 0امتياز و در صورت انجام تمام مراحل و استفاده از فسفات آهن در مرحله فسفاته كاري  10

دايي، زنگ زدايي و با استفاده از سيستم خط رنگ ناپيوسته: در صورت انجام تمام مراحل قبل از رنگ آميزي شامل چربي ز -ب

 امتياز در نظر گرفته شود. 0امتياز، و با استفاده از فسفات آهن  5/7استفاده از فسفات روي در مرحله فسفاته كاري 

هاي الزم با  كاري ها و سوراخ كاري و انجام خم CO2: در صورت انجام جوشكاري مناسب با تجهيزات اتوماتيک و جوش 3بند 

 و در غير اينصورت امتياز صفر در نظر گرفته شود.10هاي اتوماتيک و انجام كار با كيفيت مناسب امتياز  استفاده از دستپاه

 گيرد. امتياز تعلق مي 10و باالتر  IP4Xامتياز وبه ازاي  IP3X ،5: به ازاي 4بند 

 باشد. مي 100بوده و حداكثر امتياز  60به اضافه امتياز نهايي، مجموع امتيازات كسب شده از جدول فوق 

 



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 کيلوولت AIS 20کمپکت  تابلوهای فشارمتوسط

 38از  25 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 

 مشخصات مربوط به تجهيزات اصلی تابلو -4-3-7

 امتياز عنوان رديف

1  

 سكسيونر

سه 

 وضعيتي 

 6   تحمل حرارتي جريان اتصال كوتاه

15 
 3  تعداد عملكرد الكتريكي سكسيونر بيش از حداقل تعيين شده

 3 حداقل تعيين شده تعداد عملكرد مكانيكي سكسيونر بيش از

 3 تعداد وصل اتصال كوتاه سكسيونر بيش از حداقل تعيين شده

2  

كليد 

 قدرت

 7   تحمل حرارتي جريان اتصال كوتاه

25 

 3 تعداد عملكرد الكتريكي بيش از حداقل تعيين شده

 3 تعداد عملكرد مكانيكي بيش از حداقل تعيين شده

 6 در شرايط اتصال كوتاه بيش از حداقل تعيين شده تعداد قطع

 6 وجود ترمينالهاي الزم براي برداشت سيپنال سيستم و مونيتورينگ آن

سكسيونر 

 دارفيوز

 7   تحمل حرارتي جريان اتصال كوتاه

 3 تعداد عملكرد الكتريكي بيش از حداقل تعيين شده

 3 تعيين شده تعداد عملكرد مكانيكي بيش از حداقل

 6 سكسيونر قابليت رويت سيستم ارت پايين دست

 6 وجود كنتاكتهاي كمكي اضافي

 سكسيونرسه وضعيتي:: 1بند 

 شود: انتخاب شده باشد، امتياز اين بند از رابطه زير محاسبه مي kA 16اگر جريان اتصال كوتاه توسط خريدار -الت

 امتياز (S) مدت زمان نامی اتصال کوتاهحداقل  (kA)پيشنهادی   حداقل جريان نامی تحمل اتصال کوتاه

16 1 0 

16 3 4 

20 1 2 

20 3 6 

25 3 3 

 

 شود: انتخاب شده باشد، امتياز اين بند از رابطه زير محاسبه مي kA 20اگر جريان اتصال كوتاه توسط خريدار  -ب

 امتياز (S) مدت زمان نامی اتصال کوتاهحداقل  (kA)پيشنهادی   حداقل جريان نامی تحمل اتصال کوتاه

20 1 0 

20 3 6 

25 1 3 

 

 



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 کيلوولت AIS 20کمپکت  تابلوهای فشارمتوسط

 38از  26 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 

 شود: امتياز تعداد عملكرد الكتريكي از رابطه زير محاسبه مي -پ

 تعداد عملكرد الكتريكي يشنهادي(=امتياز -100)×3ماكزيمم تعداد عملكرد الكتريكي در ميان پيشنهادها(/ -100)

 شود: مكانيكي از رابطه زير محاسبه ميامتياز تعداد عملكرد  -ت

 تعداد عملكرد مكانيكي پيشنهادي(=امتياز -1000)×3ماكزيمم تعداد عملكرد مكانيكي در ميان پيشنهادها(/ -1000)

 شود: امتياز تعداد وصل اتصال كوتاه از رابطه زير محاسبه مي -ث

 تعداد وصل اتصال كوتاه پيشنهادي(=امتياز -5)×3ماكزيمم تعداد وصل اتصال كوتاه در ميان پيشنهادها(/ -5)

 

 كليد قدرت:: 2بند 

 شود: انتخاب شده باشد، امتياز اين بند از رابطه زير محاسبه مي kA 16اگر جريان اتصال كوتاه توسط خريدار -الت

 امتياز (S) مدت زمان نامی اتصال کوتاهحداقل  (kA)پيشنهادی   حداقل جريان نامی تحمل اتصال کوتاه

16 1 0 

16 3 5 

20 1 2 

20 3 7 

25 1 3 

 

 ود:ش انتخاب شده باشد، امتياز اين بند از رابطه زير محاسبه مي kA 20اگر جريان اتصال كوتاه توسط خريدار  -ب

 امتياز (S) مدت زمان نامی اتصال کوتاهحداقل  (kA)پيشنهادی   حداقل جريان نامی تحمل اتصال کوتاه

20 1 0 

20 3 7 

25 1 3 

 

 شود: امتياز تعداد عملكرد الكتريكي از رابطه زير محاسبه مي -پ

 امتياز(=يتعداد عملكرد الكتريكي پيشنهاد -تعداد عملكرد الكتريكي در ميان پيشنهادها  ممين يم×) 3

            ماكزيمم تعداد عملكرد الكتريكي در ميان پيشنهادها(   -تعداد عملكرد الكتريكي در ميان پيشنهادها  ممين ي)م

 شود: امتياز تعداد عملكرد مكانيكي از رابطه زير محاسبه مي -ت

 پيشنهادي(=امتيازتعداد عملكرد مكانيكي  -10000)×3ماكزيمم تعداد عملكرد مكانيكي در ميان پيشنهادها(/ -10000)

 شود: امتياز تعداد قطع  اتصال كوتاه از رابطه زير محاسبه مي -ث

 تعداد قطع اتصال كوتاه پيشنهادي(=امتياز -20)×6ماكزيمم تعداد قطع اتصال كوتاه در ميان پيشنهادها(/ -20)

 امتياز در نظر گرفته شود. 6آن كليد قدرت داراي ترمينالهاي الزم با قابليت برداشت سيپنال سيستم و مونيتورينگ  -ج

 

 



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 کيلوولت AIS 20کمپکت  تابلوهای فشارمتوسط

 38از  27 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 

 : سكسيونر فيوزدار

 شود: انتخاب شده باشد، امتياز اين بند از رابطه زير محاسبه مي kA 16اگر جريان اتصال كوتاه توسط خريدار -الت

 امتياز (S) مدت زمان نامی اتصال کوتاهحداقل  (kA)پيشنهادی   حداقل جريان نامی تحمل اتصال کوتاه

16 1 0 

16 3 5 

20 1 2 

20 3 7 

25 1 3 

 

 شود: انتخاب شده باشد، امتياز اين بند از رابطه زير محاسبه مي kA 20اگر جريان اتصال كوتاه توسط خريدار  -ب

 امتياز (S) مدت زمان نامی اتصال کوتاهحداقل  (kA)پيشنهادی   حداقل جريان نامی تحمل اتصال کوتاه

20 1 0 

20 3 7 

25 1 3 

 

 شود: امتياز تعداد عملكرد الكتريكي از رابطه زير محاسبه مي -پ

تعداد عملكرد الكتريكي پيشنهادي(=امتياز -100)×3ماكزيمم تعداد عملكرد الكتريكي در ميان پيشنهادها(/ -100)  

 شود: امتياز تعداد عملكرد مكانيكي از رابطه زير محاسبه مي -ت

 تعداد عملكرد مكانيكي پيشنهادي(=امتياز -1000)×3در ميان پيشنهادها(/ماكزيمم تعداد عملكرد مكانيكي  -1000)

 امتياز و عدم قابليت رويت صفر امتياز محسوب شود.  6قابليت رويت سيستم ارت پايين دست سكسيونر فيوزدار  -ث

 ب شود.  امتياز و عدم وجود آن صفر امتياز محسو 6هاي كمكي اضافي براي سكسيونر فيوزدار  وجود كنتاكت -ج

 مي باشد. 100بوده و حداكثر امتياز  60امتياز نهايي، مجموع امتيازات كسب شده از جدول فوق به اضافه 
 

  



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 کيلوولت AIS 20کمپکت  تابلوهای فشارمتوسط

 38از  28 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 

 1ها نآزمو -5
 2ها ( آزمون5جدول شماره )

ف
ردي

 

 شرح آزمون
نام و شماره 

 استاندارد
 شرط پذيرش / مقدار

 هاي جاري )روتين( آزمون

1  

:عايقي تجهيزاتهايي جهت تاييد سطوح  آزمون
3 

آزمون استقامت عايقي فركان  قدرت خشک:  تجهيز به مدت يک دقيقه در  -

حالت خشک براي وضعيتهاي ذكر شده در استاندارد تحت ولتاژ فركان  قدرت 

كيلوولت  بين زمين و  50گيرد. ولتاژ  قرار مي  IEC 60060-1مطابق استاندارد 

كننده كيلوولت براي قطع 60بدنه  و فازها در حالت مدار بسته  و همچنين  ولتاژ 

 4شود.)سكسيونر غير قابل قطع زير بار( در حالت باز اعمال مي

IEC 62271-200 
7-1بند   

عدم بروز شكست يا جريان بيش از حد 

 در طول تست

2  

 :روي مدارات فرعي و كنترل ها بر آزمون

ها مداري و  بازرسي مدارات فرعي و كنترل و صحت تطابق با دياگرام -

بايستي چک شود. بازديد  كشي: طبيعت مواد و كيفيت مونتاژمي هاي سيم دياگرام

 2-7ها و ... انجام شود. ساير موارد مطابق با بند  ها و قفل بصري اينترالك

 باشد. استاندارد مي

هاي كاركردي تمامي مدارات فشار ضعيت جهت  هاي كاركردي: تست آزمون -

ها با حدود  صحت عملكرد مناسب مدارات فرعي و كنترل انجام شود. اين تست

 ( بايد انجام گيرد.٪85و  ٪110باال و پايين منبع تعذيه ولتاژ )

شده:  در حالت كلي اين  هاي فلزي زمين آزمون پيوستپي الكتريكي قسمت -

باشد اگر طراحي مناسب در نظر گرفته شده باشد. در غير  زمون مورد نياز نميآ

 گيرد. قرار مي dcآمپر  30هاي فلزي محفظه تحت جريان  اينصورت  قسمت

آزمون عايقي روي مدارات كمكي و كنترل:  ولتاژ فركان  قدرت به مدت يک  -

شود. اگر  اعمال ميثانيه تمام مدارهاي كمكي و كنترلي )متصل به هم( و بدنه 

شود.  چند مدار از لحاظ عايقي از هم جدا باشند، ولتاژ بين اين مدارها اعمال مي

 باشد.  كيلو ولت مي 1مقدار ولتاژ اعمال شده 

IEC 62271-200 
 7-2 بند

 مطابقت و صحت موارد ذكر شده -

 صحت عملكرد مدارات فشار ضعيت -

ولت  3بايستي كمتر از  افت ولتاژ مي -

 باشد.

 عدم وقوع شكست الكتريكي -

3  

 :گيري مقاومت مدار اصلي اندازه

 گيري مي شود. مقاومت مدارهاي اصلي اندازه -

 شود. اين آزمون در صورت توافق بين سازنده و خريدار انجام مي

IEC 62271-200 
7-3 بند  

% 120از  مقاومت اندازه گيري شده نبايد

مقدار قبل از آزمون افزايش دماي 

 )درآزمون نوعي( بيشتر  باشد.

                                                 
دستورالعمل الزامات و معيارهاي ها، برابر  اند، بايد در مرحله آزمون متوسط از اجزا و تجهيزات مختلفي تشكيل شده كه تابلوهاي فشار از آنجايي 1

 ها انجام گيرد. ارزيابي فني همان تجهيز و نيز استانداردهاي مرتبط، آزمون
 ها بايد به شرح جدول فوق باشد. رعايت ترتيب انجام آزمون 2
 ضرايب تصحيح شرايط  محيطي مطابق استاندارد  بايد  اعمال شود. 3
 ژ آزمون اعمال خواهد شد.ولتا درصد 80موفق باشد( درصورت درخواست تكرار تست )تست اوليه  4



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 کيلوولت AIS 20کمپکت  تابلوهای فشارمتوسط

 38از  29 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 

 2ها ( آزمون5جدول شماره )

ف
ردي

 

 شرح آزمون
نام و شماره 

 استاندارد
 شرط پذيرش / مقدار

4  

 آزمون فشار گاز براي سكسيونر و كليد قدرت

گيري  اندازه SF6ميزان نشتي گاز در دماي محيط طبيعي براي كليدهاي  -

 شود. مي

IEC 62271-200 
7-4بند  

گيري شده نبايستي  ميزان نشتي گاز اندازه

 IEC  از مقدار درج شده در استاندارد

 بيشتر باشد. 62271-1

 1بازبيني طراحي و چک بصري  5
IEC 62271-200 

7-5بند  
 مطابقت با مشخصات خريد

 شود. اين آزمون در صورت توافق بين سازنده و خريدار انجام مي :آزمون تخليه جزئي  6
IEC 62271-200 

7-101بند   از استاندارد  BBمطابق ضميمه  

7  

اي قابل ه بخش وسايل كليدزني و بخش رضايتهاي الزم جهت تاييد عملكرد  آزمون

بار بر روي تمامي كليدهاي قطع و وصل و تمامي قسمتهاي  5:  اين آزمون جداشدن

شود. هر سيكل به طور كامل  متحرك مثل فيدرهاي كشويي و دربهاي تجهيز انجام مي

ن شامل باز و بسته كردن كليدها و بررسي باز و بسته شدن درها در هنپام وصل بود

شود. در هنپام وصل بودن كليد اصلي نبايد بتوان كليدهاي ارت را  كليد انجام مي

 وصل كرد.  اينترالك هر كليد با درب مربوط به آن كليد بايد بررسي شود.

IEC 62271-200 
7-102بند  

 ها صحت عملكرد اينترالك

8  

 :هاي وسايل كمكي الكتريكي، پنوماتيكي و هيدروليكي آزمون

ها داراي ترتيب  شامل اينترالك الكتريكي، پنوماتيكي و هيدروليكي تجهيزات

مرتبه تحت آزمون  قرار گيرد در  5بايستي  باشند كه مي عملكرد مشخصي مي

 باشد ترين محدوده مقادير مي شرايطي كه  منبع تغذيه كمكي داراي نامطلوب

IEC 62271-200 
7-104بند   

تجهيزات كمكي داراي عملكرد صحيح 

 باشند.

 هاي نوعي )تايپ( آزمون

9  

 :2هايي جهت تاييد سطوح عايقي تجهيزات آزمون
آزمون استقامت عايقي فركان  قدرت خشک:  تجهيز به مدت يک دقيقه در  -

هاي ذكر شده در استاندارد تحت ولتاژ فركان   حالت خشک براي وضعيت
كيلوولت  بين  50گيرد. ولتاژ  قرار مي IEC 60060-1 قدرت مطابق استاندارد 

كيلوولت براي  60زمين و بدنه  و فازها در حالت مدار بسته  و همچنين  ولتاژ 
 3شود. كننده )سكسيونر غير قابل قطع زير بار( در حالت باز اعمال ميقطع
آزمون ولتاژ ضربه صاعقه: تجهيز در شرايط خشک پانزده مرتبه براي هر يک از  -

ريک از حاالت مشخص شده در استانداردبا ولتاژ هاي مثبت و منفي در ه پالريته
 گيرد. تحت آزمون قرار مي  1.2/50صاعقه استاندارد 

 آزمون عايقي روي مدارات كمكي و كنترل: ولتاژ فركان  قدرت به مدت يک -
شود.  دقيقه بين تمام مدارهاي كمكي و كنترلي )متصل به هم( و بدنه اعمال مي

از هم جدا باشند، ولتاژ بين اين مدارها اعمال اگر چند مدار از لحاظ عايقي 
 باشد.كيلو ولت مي 2شود. مقدار ولتاژ اعمال شده  مي

 
IEC 62271-200 

6-2بند  

عدم بروز شكست يا جريان بيش از  -

 حد در طول تست

عدم بروز بيش از دو شكست در هر  -

 پالريته

عدم بروز جريان بيش از حد در طول  -

 تست

                                                 
 تواند درخواست نموده و تست ضخامت رنگ را در محل انجام دهد. خريدار مدارك تست رنگ را مي 1
 ضرايب تصحيح شرايط  محيطي مطابق استاندارد  بايد  اعمال شود. 2
 ژ آزمون اعمال خواهد شد. درصد  ولتا 80درصورت درخواست تكرار تست )تست اوليه موفق باشد(  3



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 کيلوولت AIS 20کمپکت  تابلوهای فشارمتوسط

 38از  30 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 

 2ها ( آزمون5جدول شماره )

ف
ردي

 

 شرح آزمون
نام و شماره 

 استاندارد
 شرط پذيرش / مقدار

10  

 مقاومت مدارات:گيري اندازه

مدارهاي اصلي:  مقاومت مدارهاي اصلي بايد قبل و بعد از آزمون افزايش دما  -

هاي مدار گيري جريان و ولتاژ ترمينالگيري شوند. مقاومت از طريق اندازهاندازه

آمپر تا جريان  50شود. مقدار جريان تزريق شده بين مورد نظر اندازه گيري مي

 باشد. نامي مي

هاي  هاي كمكي براي كالس گيري مقاومت كنتاكت مدارات فرعي: شامل اندازه -

 ميلي آمپر يا كمتر باشد. 10باشد. مقدار جريان تزريق شده بايد  مي 3و  2، 1

 
IEC 62271-200 

6-4بند  

تغييرات مقاومت قبل و بعد از آزمون   -

 % باشد.20افزايش دما بايد كمتر از 

  2و  1 هاي كالس مقاومت كنتاكت -

 1كمتر از  3اهم و  كالس  50كمتر از 

 اهم باشد.

11  

كردن افزايش درجه حرارت هر بخش از  تجهيزات و  هايي جهت مشخص آزمون

آمپر( به صورت سه فاز به  630: جريان نامي )گيري مقاومت مدار اصلي اندازه

( در محل اتصاالت باس Kشود. سنسورها )ترموكوپل نوع  مدار اصلي تزريق مي

گيرد نصب  ها صورت مي بارها و كليد و ديپر قسمتها كه افزايش دما در آن

شود. پ  از گذشتن زمان كافي و ثابت شدن دماي تمامي نقاط مورد نظر،  مي

o رسد. در اين حالت تغيير دماي تمامي سنسورها كمتر از  تست به پايان مي
C1  

 درجه سانتيپراد باشد.  40تا  10بايد بين  در يک ساعت مي باشد. دماي محيط

IEC 62271-200 
   6-5بند

مقادير افزايش دما نبايد از مقادير ذكر 

 IECاز استاندارد 3شده در جدول 

 بيشتر باشد. 62271-1

12  

هايي جهت مشخص كردن ظرفيت مدار اصلي و مدار زمين كه بايد تحت  آزمون

تست بر روي  پيک نامي قرارگيرد.و جريان  مدت نامي جريان پايداري كوتاه

 گيرد. مدارات اصلي و مدارات زمين انجام مي

IEC 62271-200 
6-6 بند  

در حين آزمون و بعد از آزمون مقادير 

افزايش دما نبايد از مقادير ذكر شده در 

  IEC 62271-1از استاندارد  3جدول 

بيشتر باشد و هيچ صدمه مكانيكي وارد 

 نشده باشد.

13  

 حفاظت: هاي آزمون

الزم جهت تاييد حفاظت اشخاص در مقابل تماس با  : آرمونIPصحت  -

مطابق جدول  بخشهاي پرخطر و حفاظت تجهيزات در مقابل اشياء جامد خارجي

 1)%  و پروب استاندارد مورد نظر با نيروي نيوتن 2868در استاندارد ملي ايران  7

 شود. داده مي به هر منفذي كه روي محفظه قرار دارد، فشار( 10 ±

درجات تامين حفاظت به وسيله محفظه در برابر ضربات مكانيكي آزمون  -

ضربه وارد شود،  5: به هر وجه در دسترس بايد بيروني براي تجهيزات الكتريكي

مپر آنكه در استاندارد مرتبط كاال به صورت ديپري بيان شده باشد. ضربات بايد 

اي( مورد آزمون توزيع شوند. در هيچ هاي محفظه )هبه طور اتفاقي روي وجه

ضربه وارد شود. 3حالتي نبايد به اطراف يک نقطه يكسان محفظه بيشتر از 

استاندارد مرتبط كاال بايد نقاط اعمال ضربه را مشخص كند.انرژي ضربه مطابق 

 اعمال شود. IEC62262استاندارد 

IEC 62271-200 
6-7بند  

 هاي استاندارد مين خواستهأت  -

عملكرد دستپاه بعد از آزمون و    -

ميزان آسيب ديدگي دستپاه  قابل قبول 

 باشد



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 کيلوولت AIS 20کمپکت  تابلوهای فشارمتوسط

 38از  31 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 

 2ها ( آزمون5جدول شماره )

ف
ردي

 

 شرح آزمون
نام و شماره 

 استاندارد
 شرط پذيرش / مقدار

14  

 آزمون فشار گاز:

شود.  گيري مي اندازه SF6ميزان نشتي گاز در دماي محيط طبيعي براي محفظه  -

به صورت نوعي قبل و بعد از آزمون عملكرد مكانيكي يا در حين تست 

 گيرد. عملكردي در حد دماهاي نهايي انجام مي

IEC 62271-200 
6-8بند  

گيري شده نبايستي  ميزان نشتي گاز اندازه

 IEC از مقدار درج شده در استاندارد

 بيشتر باشد. 62271-1

 EMCآزمون تأثير پذيري از   15
IEC 62271-200 

6-9بند  
 هاي استاندارد مطابقت با خواسته -

16  

 هاي اضافي برروي مدارات كمكي و كنترل آزمون

هاي كاركردي: جهت صحت عملكرد مدارات كمكي و كنترل انجام  آزمون -

بايد  (٪85و  ٪110ها با حدود باال و پايين منبع تعذيه ولتاژ ) گيرد.  اين تست مي

 انجام گيرد.

هاي فلزي زمين شده: در حالت كلي اين آزمون مورد  آزمون پيوستپي قسمت -

باشد اگر طراحي متاسب در نظر گرفته شده باشد. در غير اينصورت   نياز نمي

 گيرد. قرار مي dcآمپر  30هاي فلزي محفظه تحت جريان  قسمت

ل جريان پيوسته نامي، هاي كمكي: آزمون شام صحت مشخصات عملكردي كنتاكت -

 باشد. هاي كمكي مي جريان قابل تحمل زمان كوتاه نامي و ظرفيت قطع كنتاكت

 هاي محيطي براي تابلوهاي نصب در فواي آزاد آزمون -

هاي تحمل ولتاژ فركان   آزمون عايقي: مدارات فرعي و كنترل تحت آزمون -

به مدت يک  kV 2گيرد. ولتاژ فركان  قدرت قدرت كوتاه مدت قرار مي

 شود. اعمال مي دقيقه

IEC 62271-200 
6-10بند  

 صحت عملكرد مدارات فشار ضعيت -

ولت  3بايستي كمتر از  افت ولتاژ مي -

 باشد.

 هاي استاندارد مطابقت با خواسته -

 هاي استاندارد تأمين خواسته -

عدم بروز جريان بيش از حد در طول  -

 تست

 هاي خال  بر روي قطع كننده   xاشعه  آزمون تابش  17
IEC 62271-200 

6-11بند  هاي استاندارد مطابقت با خواسته - 

18  
: اين آزمون هاي الزم جهت تاييد ظرفيت قطع و وصل كليد قدرت مربوطه آزمون

 گيرد. بر روي تجهيزات كليدزني اصلي و زمين انجام مي
IEC 62271-200 

6-101بند  

ظرفيت قطع و وصل هر يک از 

تجهيزات كليدزني مطابق مشخصات 

 ها باشد.  آن

19  

بخش وسايل كليدزني و بخشهاي  هاي الزم جهت تاييد عملكرد رضايت آزمون

بار بر روي تمامي كليدهاي قطع و وصل و تمامي  50:  اين آزمون قابل جداشدن

شود. هر  انجام ميهاي تجهيز  قسمتهاي متحرك مثل فيدرهاي كشويي و درب

سيكل به طور كامل شامل باز و بسته كردن كليدها و بررسي باز و بسته شدن 

شود. در هنپام وصل بودن كليد اصلي  درها در هنپام وصل بودن كليد انجام مي

نبايد بتوان كليدهاي ارت را وصل كرد.  اينترالك هر كليد با درب مربوط به آن 

 كليد بايد بررسي شود.

IEC 62271-200 
6-102بند  ها صحت عملكرد اينترالك 

 ارزيابي حفاظت افراد در برابر عوامل الكتريكي خطرناك  20
IEC 62271-200 

6-104بند  هاي استاندارد مطابقت با خواسته 



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 کيلوولت AIS 20کمپکت  تابلوهای فشارمتوسط

 38از  32 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 

 2ها ( آزمون5جدول شماره )

ف
ردي

 

 شرح آزمون
نام و شماره 

 استاندارد
 شرط پذيرش / مقدار

21  

 ارزيابي حفاظت در برابر عوامل ناشي از آب و هوا

و شرايط انجام اين آزمون تنها در صورت وجود حفاظت اضافي در مقابل باران )

 (باشد الزامي مي -IPXXW-آب و هوايي 

IEC 62271-200 
6-105بند  هاي استاندارد مطابقت با خواسته 

 ارزيابي اثر جرقه ناشي از خطاي داخلي  22
IEC 62271-200 

6-106بند  
 هاي استاندارد مطابقت با خواسته

 (sampleاي ) نمونه هاي آزمون

23  
از هر تيپ تابلو مورد نظر، كليه به تشخيص خريدار، پ  از نمونه برداري 

 آزمونهاي روتين روي تابلو)ها(ي مربوطه انجام شود.

استانداردهاي 

مورد استناد در 

هاي روتين آزمون  

 هاي استاندارد تأمين خواسته

 



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 کيلوولت AIS 20کمپکت  تابلوهای فشارمتوسط

 38از  33 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 

 تک خطی تابلوعالئم مورد استفاده در دياگرام  (:1پيوست )

 



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 کيلوولت AIS 20کمپکت  تابلوهای فشارمتوسط

 38از  34 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 

 + C 40° دهی در صورت افزايش دمای محيط بيش از جدول کاهش جريان (:2پيوست )
 دهی ( کاهش جريان6جدول شماره )

 دهی)آمپر( جريان دمای محيط)درجه سانتيگراد(حداکثر 

40 630 

45 575 

50 515 

55 460 

 

  



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 کيلوولت AIS 20کمپکت  تابلوهای فشارمتوسط

 38از  35 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 

 پالك الزامی اطالعات (:3پيوست )
 (: مندرجات پالك تابلوها7جدول شماره )

 شرح

ف
خف

م
 

 ** واحد
 شرط: 

گذاری تنها  عالمت

 زمانی نياز است اگر:

 (5)  (4) (3) (2) (1) شماره ستون

  X   نام شركت توزيع برق

  X   سازنده

  X   نوع طراحي

  X   شماره سريال

  X   دستورالعملكتاب 

  X   سال ساخت

  X   استاندارد قابل استفاده

  Ur kV X ولتاژ نامي

  fr Hz X فركان  نامي

  Up kV X ولتاژ تحمل نامي موج ضربه صاعقه

  Ud kV X ولتاژ تحمل نامي فركان  قدرت

  Ir A X جريان نامي

  Ik kA X جريان تحمل نامي كوتاه مدت)براي مدارات اصلي و زمين(

 نباشد Ip kA Y 5/2 جريان تحمل نامي پيک )براي مدارات اصلي و زمين(

  tk Sec X مدت زمان نامي اتصال كوتاه )براي مدارات اصلي و زمين(

  ((IAC  X بندي قوس داخلي طبقه

  ((A(F,L) X  نوع قابليت دسترسي

  ((kA X  جريان آزمون قوس

  ((S X  مدت زمان جريان آزمون قوس

 در ستون ** عالمت:

Xگذاري اين مقادير اجباري است. = عالمت 

(X)گذاري شوند زمانيكه قابل كاربرد است. = اين مقادير عالمت 

Y( داده شده است.5گذاري اين مقادير در ستون ) = شرايط براي عالمت 

 :توجه

 ( استفاده شود.1تواند به جاي ستون )  ( مي2ها در ستون ) از مخفف -

 تواند استفاده شود. ( بدون كلمه )نامي( نيز مي1ستون )عبارات 

  



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 کيلوولت AIS 20کمپکت  تابلوهای فشارمتوسط

 38از  36 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 

 1شده برای سکسيونر فيوزدار جهت حفاظت ترانسفورماتور نظرگرفته فيوز در سايز(: 4) پيوست

 ميليمتر 442به طول چينی  کيلوولت 20سکسيونر فيوزدار سايز : (8)جدول شماره 

 رديف
 ظرفيت ترانسفورماتور

 )کيلوولت آمپر(

 فشارمتوسط جريان

 )آمپر(

 )آمپر( HRCفيوز 

 حداکثر حداقل

1 50 4/1 6 6 

2 100 9/2 10 10 

3 200 8/5 16 16 

4 250 2/7 10 16 

5 315 1/9 16 16 

6 400 6/11 16 20 

7 500 4/14 20 25 

8 630 2/18 25 32 

9 800 23 32 40 

10 1000 29 40 40 

11 1250 36 50 50 

12 1600 5/46 63 80 

 

 ابعاد فيوز 
 

 

  

                                                 
 در نظر گرفته شده 6و باالتر %  kVA250و براي ترانسفورماتورهاي  4تر % و پايين  kVA 200مبناي امپدان  درصد براي ترانسفورماتورهاي  1

 است.

 



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 کيلوولت AIS 20کمپکت  تابلوهای فشارمتوسط

 38از  37 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 

 های حفاظتیCT(: شکل انواع 5پيوست )
 فشارمتوسط رزيني معمولي

 
 

 )حلقوي( اي فشارضعيت پنجره

 

 
 

 اي فشارمتوسط پنجره

 
  



 

 
 وزارت نيـرو

 شرکت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 های تعيين الزامات، معيارهای ارزيابی فنی و آزمون

 کيلوولت AIS 20کمپکت  تابلوهای فشارمتوسط

 38از  38 صفحة

 1شماره ويرايش: 

 98 اسفند: بازنگریتاريخ 

 

 

 آلودگی منطقه انتخاب سطح جدول راهنمای (:6پيوست )
 1( راهنمای انتخاب سطح آلودگی منطقه9جدول شماره )

 منطقه نوعی شرايط مثال سطح آلودگی رديف

 E1 خيلي سبک  1

 بيابان يا زمين خشک باز  از هر دريا، km 50بيش از -
 از منابع آلودگي انساني km 10بيش از -

 در فاصله كمتر از مقادير فوق نسبت به منابع آلودگي، اما با شرايط زير:-

 باد غالب مستقيما از طرف اين منابع آلودگي نباشد

 ماهانه توسط بارانو/ يا وجود شستشوي منظم 

 E2 سبک  2

-km 50-10 ،بيابان يا زمين خشک باز  از دريا 
-km 10-5 از منابع آلودگي انساني 

 در فاصله كمتر از مقادير فوق نسبت به منابع آلودگي، اما با شرايط زير:-

 باد غالب مستقيما از طرف اين منابع آلودگي نباشد

 و/ يا وجود شستشوي منظم ماهانه توسط باران

 متوسط  3

E3 

-km 10-3 ،بيابان يا زمين خشک باز  از دريا 
-km 5-1 از منابع آلودگي انساني 

 در فاصله كمتر از مقادير فوق نسبت به منابع آلودگي، اما با شرايط زير:-

 باد غالب مستقيما از طرف اين منابع آلودگي نباشد

 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( پ  از يک فصل انباشت آلودگي خشک طوالني )چند هفته يا چند ماه(

 و/ يا باران سنپين با رسانايي باال رخ مي دهد 

NSDDو/ يا سطح بااليي از 
ESDDبرابر  10تا  5، بين 2

 وجود دارد 3

 سنپين  4

E5 
 بيابان يا زمين خشک 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  آلودگي خشک طوالني )چند هفته يا چند ماه(غالبا مه غليظ )يا باران ريز( پ  از يک فصل انباشت 

 وجود دارد ESDDبرابر  10تا  5بين  NSDDو/ يا سطح بااليي از 

5   
خيلي 

 سنپين
E7 

 در همان محدوده مشخص شده براي آلودگي سنپين نسبت به منابع آلودگي و:-

 مستقيما در معرض پاشش آب دريا يا مه نمكي غليظ

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

 نواحي بياباني با انباشت سريع ماسه و نمک و چپالش منظم

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

 

                                                 
و سطح آلودگي ويژه مطابق با نياز برخي مناطق داراي  IEC 60815-1, 2008خيلي سبک تا خيلي سنپين مطابق با استاندارد سطوح آلودگي  1

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