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پیکبرای کنترل های پاسخگویی بار برنامه  
 

 شرکت توانیر
 ضوابط اجرایی 

 

 
 34از  32 صفحه

 

       امضاء

 خودتامیناضطراری/استفاده از مولدهای برنامه ضوابط اجرايي  -10
شبکه سراسری برق ضوابط به  کنترل پیک بارجهت مشارکت در  طراری/خودتامینمولد اض به منظور تشویق مشترکین دارای

 گردد:شرح ذیل جهت اجرا ابالغ می

 ماه است. شهریور پانزدهم یماه ال تیر یاز ابتدا یطول دوره همکار 1-10

 باشد.ساعت و در روزهای کاری هفته می 500ارکت در این برنامه حداکثر ساعات مش 2-10

 پذیر خواهد بود.ساعت در صورت تائید شرکت توانیر و با توجه به شرایط شبکه امکان 500مشارکت بیش از  :25تبصره 

باشد میباری( )ساعات میان 19 الی 16و  12الی  8بار( و ساعت )ساعات اوج 23الی  19و  16الی  12ت از ساع مشارکتزمان  3-10

 .ساعت در روز(15)

ماه قبل مشترک باید مورد بررسی قرار گرفته که مشخص شود مشترک برای همکاری با صنعت  2صورتحساب  پروفیل بار/ 4-10

 باشد.در صورت درخواست توانیر قابل ارائه این مستندات باید  اندازی مولد خود نموده است.برق اقدام به راه

 انرژی روزانه تولیدیگیری و یا دیتاالگر مناسب برای ثبت تواند در این برنامه شرکت نماید که دارای وسایل اندازهمشترکی می 5-10

 باشد.

 تنظیم شوند. 10-3کنتور نصب شده بر روی مولد مشترک باید با ساعات تعیین شده در بندهای  :26تبصره 

ها را اصالح و راساً به شرکت «14»های جدول شماره های گازوئیل و گاز شرکت توانیر مجاز است نرخدر صورت تعدیل نرخ 6-10

 ابالغ نماید.

 برای مولدهای گازسوز خواهد بود.« 14»پاداش مشارکت در این برنامه طبق جدول شماره  7-10

 گیرد.مورد محاسبه قرار می 5/1با ضریب « 41»های جدول شماره سوز باشد، نرخدر صورتیکه مولد گازوئیل :72تبصره    

 
 «14»جدول شماره 

 سوزمولدهای گاز

 باررنخ اوج باری رنخ میان 
 4500 3000 رنخ )ریال(

 

روز بعد از اتمام  10نامه اطالعات مشترک را در سامانه پیک بار وارد نموده و حداکثر شرکت باید بالفاصله بعد از تبادل تفاهم 8-10

و در صورت  شده باشدپروفیل بار روزهای همکاری در سامانه مدیریت پیک بار بارگذاری بررسی نماید همکاری باید 

 الزم را بعمل آورد. عدم وجود پروفیل بار در سامانه، اقدام

 شرکت نسبت به هماهنگی و معرفی مشترک جهت تامین سوخت همکاری الزم را خواهد نمود. 9-10

 

 نامهفرم تفاهم 11-10

 

 


