
  

 واگذاري پروژه تشريحفرم 

  RFP09‐2 
  "نيبار مشترك ليپروف يآشكارساز"خدمات  ديخر  پروژه: عنوان

    عنوان طرح:
  نيخدمات مشترك نينو يهاستميو استقرار س يسازادهيپ ،يطراح  واحد اجرايي:

  ماه 4: اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

  كلي:تبيين و تشريح پروژه همراه با ذكر مراحل 
  

، فراخواني به صورت "آشكارسازي پروفيل بار مشتركين" اجراي پايلوت در نظر دارد به منظوربا حمايت شركت توانير اين پژوهشگاه 
  خريد خدمات با شرايط زير برگزار نمايد.

  :انتظارخدمات مورد 

  ر فراهم گردد.براي مشتركين محدوده مورد نظ بار به صورت ساعتي  پروفيل و ثبت آشكارسازيقابليت. 
 گيري محاسبه ميزان انرژي مصرفي هر مشترك در يك دوره صدور قبض با درصد خطاي قابل قبول نسبت به لوازم اندازه

شود و درصد خطاي قابل قبول نسبت به مقدار مرجع منصوبه انجام شود. ميزان انرژي ثبت شده با كنتور مرجع مقايسه مي
 صد باشد.در 5تواند حداكثر كنتور مرجع مي

 ساعت يك بار   24پذيري: به صورت روزانه و استمرار در ارسال ديتا به عنوان يك عامل كيفيت به منظور رويت 

  به نحوي قابليت نمايش اطالعات بار و انرژي به مشترك را داشته باشد. الزم به ذكر است اطالعات بار بايد به صورت
 كان دريافت بار را به صورت ساعتي داشته باشد.ساعتي به مشترك نمايش داده شود يا مشترك ام

 توانند در قالب ساختارهايي مانند ديتاها ميXML ،Json .و نظاير آن و به صورت وب سرويس ارسال گردد 

  :شركت توزيع نيروي برق استان تهران (در صورت تمايل شركت متقاضي جهت اجراي پايلوت در يك شركت محدوده اجرا
 موافقتنامه كتبي شركت توزيع مورد نظر الزامي است). توزيع ديگر، ارائه

  نوع پايلوت به شرح ذيل وجود دارد 3نوع پايلوت: امكان انتخاب  

  ميزان پوشش  تعداد مشترك  نوع پايلوت

  مشتركين در منطقه پايلوت 95پوشش حداقل %  تا پنج هزار مشترك   پايلوت شهري

  مشتركين در منطقه پايلوت 95حداقل % پوشش  مشترك 2500تا   پايلوت روستايي/وياليي

  انتخاب پايلوت توسط شركت متقاضي با هماهنگي شركت توزيع مربوطه صورت خواهد پذيرفت. :1تذكر 

  قيمت پيشنهادي براي هر نوع پايلوت (شهري يا روستايي) به صورت جداگانه ارائه شود. :2تذكر 



  

 واگذاري پروژه تشريحفرم 

  RFP09‐2 
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    عنوان طرح:
  نيخدمات مشترك نينو يهاستميو استقرار س يسازادهيپ ،يطراح  واحد اجرايي:

  روز است. 365مدت زمان استفاده از سرويس
 راز صالحيت فنيمعيار اح 

  ورود به فراخوان عبارتست از:معيار 

 اند.مورد تاييد قرار گرفته) پژوهشگاه نيرو 20/10/1399فراخوان مورخ (هايي كه در پروژه پايلوت تمام شركت -1

 هايي كه در وندور ليست كنتورسازان مورد تاييد شركت توانير قرار دارند.شركت -2

خود را ارائه داده و نمونه آزمايشگاهي توسعه داده شده خود را براي ارزيابي به هاي متقاضي بايد فناوري ساير شركت -3
پژوهشكده توزيع برق پژوهشگاه نيرو تسليم نمايند. بديهي است پس از بررسي الزم، در خصوص صالحيت آن شركت 

 گيري خواهد شد.تصميم

 معيار برنده مناقصه 

  در هر نوع پايلوت به صورت جداگانه (هزينه تجهيزات+ سرويس)مشترك قيمت به ازاي هر  ترينپايين بر اساس پيشنهاد

  

: برگزاري اين فراخوان و شركت هريك از متقاضيان در آن، هيچگونه حقي براي شركتهاي 3تذكر 
  متقاضي فراهم ننموده و پژوهشگاه نيرو در تصميم گيري، رد يا قبول پيشنهادات مختار خواهد بود.
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 يلوت روستايي/وياليي: پا1پيوست 

يكي از مسايلي كه شركت توانير با آن مواجه است، بحث ثبت پروفيل بار مشتركين است. يكي از كاربردهاي اين ثبت اطالعات، انجام 
 "آشكارساز پروفيل بار"است. براي مساله پيش رو كه با عنوان  (CPP)هاي مديريت مصرف از جمله قيمت گذاري زمان بحراني برنامه

اي است هايي كه كنتورشان به گونهعريف خواهد شد، دو كاربرد وجود دارد، يكي در روستاهاي بازفروش انرژي و ديگري در مجتمعت
  كه امكان ثبت پروفيل بار را ندارند.

و امكان قرائت در تعداد زيادي از روستاهاي ايران به ازاي هر مشترك، يك كنتور جداگانه براي قرائت و ثبت مصرف برق وجود نداشته 
هر مشترك به صورت جداگانه فراهم نيست. در اين سيستم كه به بازفروش برق معروف است، كنتور مادري در روستا نصب شده كه 

نمايد. دو مشكل در اينجا وجود دارد كه با ريق همين كنتور ميزان برق مصرفي كل روستا را اعالم ميشركت توزيع نيروي برق از ط
  شود.استفاده از اين پروژه و با يك راه حل ارزان قيمت به آن پاسخ داده مي

شتركين را شناسايي كنيم و در گذاري زمان پيك بحراني نياز داريم كه پروفيل بار مهاي قيمتاول اينكه، به دليل اجرا كردن برنامه
خواهيم مقدار مصرف هر يك از مشتركين روستا را به صورت دقيق محاسبه نموده تا قبض صادر شده براي هر يك از مرتبه بعدي مي

  كنندگان، مقدار واقعي مصرف هر يك از آنان را نشان دهد.مصرف

هايي براي ثبت پروفيل بار مشتركين نصب شده كه هر مكن، دستگاهاي است كه با كمترين قيمت مبنابراين نياز به طراحي سامانه
اي شود تا قبض برق هر وقت مشترك خواست، اطالعات را به نحو مقتضي به مشترك اعالم نموده و اين اطالعات وارد سامانه

  مشترك را به درستي محاسبه و صادر نمايد.

آشكارساز پروفيل "سازي سامانه حمايت از فناوران و صاحبان ايده، جهت نمونهدر اين پروژه، مد نظر است از طريق فراخوان عمومي و 
گيري انرژي مصرفي و آشكارسازي پروفيل بار در روستاهاي بازفروش انرژي الكتريكي به جهت ايجاد با قابليت استفاده در اندازه "بار

  حساب هر مشترك حمايت صورت پذيرد.امكان تفكيك صورت

 ي سامانه و راهبري فرآيند از ايده تا محصول به همراه نصب پايلوت در مناطق روستايي انجام خواهد شد.اين كار با طراح

  حداقل الزامات عملكردي محصول براي استفاده در روستاهاي بازفروش انرژي:

 گيري انرژي الكتريكي هر يك از مصارف منشعب شده از اشتراك اصلي روستاقابليت اندازه 

 گيري و ثبت پروفيل بار هر يك مصارف منشعب شده از اشتراك اصلي روستاقابليت اندازه 

 گيري انرژي و پروفيل بار به يك سرور مركزيقابليت ارسال نزديك به زمان واقعي اطالعات اندازه 
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  نيخدمات مشترك نينو يهاستميو استقرار س يسازادهيپ ،يطراح  واحد اجرايي:

 .تجهيز مقاوم در برابر دستكاري باشد يا دور از دسترس مشترك نصب گردد 

 هاي فعلي بايد به مراتب كمتر باشد.حلاهقيمت تمام شده سامانه در مقايسه با ر 

  نصبOutdoor  از اولويت بيشتري نسبت بهIndoor .برخوردار است 

 ساعت بار را داشته باشد؛ كيثبت هر  تيبار، قابل ليمحاسبه پروف يبرا  

 دوره صدور قبض با دقت قابل قبول انجام شود؛ كيهر مشترك در  يمصرف يانرژ زانيم محاسبه  

 بلكه دقت محاسبات مالك عمل است؛ ست،يدستگاه آشكارساز مالك عمل ن يريگاندازه دقت  

 آشكارساز دور از دسترس مشترك باشد؛ دستگاه  

 به مشترك را داشته باشد؛ ياطالعات بار و انرژ شينما تيقابل ينحو به  

 روستا را داشته باشد. كيپوشش ابعاد  تيقابل ديبا يارتباط پروتكل  

شركت توزيع 
برق

سامانه رويت پذيري

پست فوق توزيع
63/20kV

200kVA
20/0.4kV

                
            

كنتور مرجع 
ورودي  روستا

) الف( روستاي 

) ب( روستاي 
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  ريپايلوت شه: 2پيوست 

گيري هاي مسكوني فاقد كنتور با قابليت اندازهويرايش ديگري از دستگاه با قابليت آشكارسازي پروفيل بار و با هدف استفاده در مجتمع
  و ثبت پروفيل بار نيز مورد حمايت قرار خواهد گرفت.

  هاي مسكوني و تجاري:حداقل الزامات عملكردي محصول براي استفاده در مجتمع

 گيري و ثبت پروفيل بار هر يك از مصارف ازهقابليت اند 

 اي به مشترك به طريق مقتضيداراي قابليت نمايش ميزان بار لحظه 

 گيري انرژي و پروفيل بار به يك سرور مركزيقابليت ارسال نزديك به زمان واقعي اطالعات اندازه 

 .تجهيز مقاوم در برابر دستكاري باشد يا دور از دسترس مشترك نصب گردد 

 هاي فعلي بايد به مراتب كمتر باشد.حلقيمت تمام شده سامانه در مقايسه با راه 

آپارتمان

عمومي

200kVA
20/0.4kV

شركت توزيع 
برق

سامانه رويت پذيري

كنتور
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    عنوان طرح:
  نيخدمات مشترك نينو يهاستميو استقرار س يسازادهيپ ،يطراح  واحد اجرايي:

 (خروجي مورد انتظار): مشخصات محصول نهايي

 ي بار ساعتي مشتركينديتا  
 

  خير بله  افزار است؟ آيا خروجي پروژه از نوع نرم
  

 اطالعات تماس:

  :داخلي  88079400تلفن  
  :تلفن مستقيم  
 الكترونيكي:س پست آدر asheikhi@nri.ac.ir 

 

  .الزم به ذكر است مبلغ پيشنهادي بايد زير سقف معامالت متوسط باشد


