
 

  

     

  مهم اطالعيه

  اصفهان شهر عيصنا صاحبان يژهو

  ،93 تابستان در برق سراسري شبكه بار اوج دورهمديريت بار و انرژي  هاي طرح در عيصنا مشاركت و همكاري فراخوان

  هاي مرتبط تخفيف و ها تشويقارائه  با همراه

  " بار اوج دوره با ساالنه راتيتعم و التيتعط برنامه قيتطب طرح "

  " هفته مياني روزهاي از يكي به جمعه روز از هفتگي تعطيالت جابجايي طرح "

  "گيري از ديزل ژنراتورهاي مشتركين صنعتي بهره طرح "

  " شب شيفت به دوم شيفت جابجايي طرح "

  "ذخيره عملياتي صنايع طرح "

   تابستان بار اوج دوره باصنايع  ساالنه راتيتعم و التيتعط برنامه قيتطب طرح

 شبكه بار اوج دوره با خود يا دوره راتيتعم و ساالنه التيتعط دوره انطباق با توانند مي كيلووات 200 از بيش قرارداد ديماند با يصنعت نيشتركم

  .گردند اربرخوردي مصرف مانديد وي انرژي بها در ويژه فيتخف از) سال هر شهريور15 لغايت خرداد15( برق سراسري

  هفته مياني روزهاي از يكي به معهج روز از فتگيه تعطيالت جابجايي طرح

 به جمعه روز از هفتگي تعطيالت جابجايي با )هفته4حداكثر ( شبكه بار اوج ايام در توانند مي كيلووات 200 از بيش قرارداد ديماند با صنعتي مشتركين

هاي همكاري مصارف اوج بار مشترك با نرخ  طي هفته .گردند اربرخوردي مصرف مانديد وي انرژي بها در ويژه فيتخف از هفته مياني روزهاي از يكي

  .باري محاسبه خواهد شد باري با نرخ كم باري و مصارف ميان ميان

  گيري از ديزل ژنراتورهاي مشتركين صنعتي بهره طرح

از  ،راتور و كاهش ميزان انرژي مصرفي از شبكهدر مدار آوردن ديزل ژن با ،شبكه بار اوج ايام در توانند ميواجد ديزل ژنراتور  صنعتي مشتركينكليه 

 40/0خريداري شده و هزينه  ريال 440با نرخ در ساعات مورد توافق در اين شرايط انرژي توليدي ديزل ژنراتور . مزاياي ويژه اين طرح برخوردار شوند

  .پرداخت خواهد شدساعت توليد ليتر گازوئيل به ازاي هر كيلووات 

  شب شيفت به ومد شيفت جابجايي طرح

 از خود صنعتي واحد فعال شيفت يزمان جابجايي با برق شبكه بار اوج ايام در توانند مي كيلووات 200 از بيش قرارداد ديماند با صنعتي مشتركين

  .گردند برخورداري مصرف مانديد وي انرژي بها در ويژه فيتخف از باري كم ساعات به بار اوج ساعات

  يعمليات ذخيره طرح

 آل ايده تسهيالت از توانند مي اصفهان برق توزيع شركت با نامه توافق مبادله با كيلووات 1000 از بيش قرارداد ديماند با صنعتي واحدهاي كليه

  : باشد مي زير شرح به تسهيالت اين از قسمتي. شوند مند بهره گردد مي اجرا مرداد و تير هاي ماه در كه طرح اين در شده بيني پيش

باري با  و در ساعات ميان باري ميان تعرفهنرخ  بابار  اوج ساعات در مشترك مصرفي انرژي بار، اوج ساعات در مصرف كاهش آمادگي اعالم با صرفا )1

 .شد خواهد محاسبهباري  نرخ تعرفه كم

 ضمن در .شد خواهد محاسبه باري كم هتعرف با روز شبانه ساعات بقيه در مصرفي انرژي تمامي شده، اعالم ساعات در بار كاهش به نياز صورت در )2

 .گيرد اي به آن تعلق نمي خواهد بود و جريمه مجاز باري كم ساعات دربراي مشتركين همكار، تجاوز از قدرت  توليد، سطح حفظ منظور به

 .شوند مي مستثني وشيخام اعمال از نيرو كمبود مواقع در ،همكاري نامه موافقت مبادله از پسداراي فيدر اختصاصي  طرح مشمول صنايع )3

 و تسهيالت از زمان هم صورتبه   "صنايع عملياتي ذخيره" طرح در با حضور كيلووات 1000 از بيشتر قرارداد ديماند با صنعتي مشتركين:  توجه

  . گردند مي مند بهره طرح چند در شده بيني پيش هاي مشوق
 

 به اصفهان برق مصرف مديريت دفتر سايت زير به يا نموده حاصل تماس 2221336 تلفن شماره با يدتوان مي مذكور هاي طرح اجراي بيشتر جزئيات از اطالع براي

  .فرماييد مراجعه http://dsmhome.eepdc.ir آدرس

 گوي پاسخ اصفهان برق مصرف مديريت فرهنگ خانه نشاط، خيابان ابتداي شكرشكن، چهارراه اصفهان، آدرس به اصفهان برق توزيع شركت مصرف مديريت دفتر

  .بود خواهد مذكور هاي طرح در حضور متقاضيان و محترم مشتركين

 اصفهان برق توزيع شركت عمومي روابط


