ظیعتن اطالػات هکاًی( - )GISفرم ترداشت اطالػات پعت تَزيغ زهیٌی
Y:

هختظات :GPS
آدرض :

 X:شوارُ طرح :
ًام برداشت کٌٌذُ :

کذ هحلی پعت:

درطَرت ضویوِ ًوَدى چك لیعت تاتلَ ًیازي تِ پرًوَدى ايي اطاػات
ًوی تاشذ

كنتوراكتي
و

هشخظات تاتلَي فشار هتَظط (MSB):
ًَع تاتلَ (کوپکت /کیَظك).../
کارخاًِ ظازًذُ :
تؼذاد ظلَل يا پاًل :

PT
CT
كد فیدر 3

جٌط :

اتؼاد تاتلَ:
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ظال ظاختً /ظة:

كد فیدر 2

كد فیدر 1

نام فیدر تغذیه كننده :

ظريال تاتلَ :
رٍشيايي

ررd
كد فیدر 9

كد فیدر 8

كد فیدر 7

كد  GPSمقصد:

كد  GPSمقصد:

كد فیدر 6

كد فیدر 5

كد فیدر 4

كد  GPSمقصد:

كد  GPSمقصد:

كد  GPSمقصد:

كد فیدر 3

كد فیدر 2

كد فیدر 1

كد  GPSمقصد:

كد  GPSمقصد:

كد  GPSمقصد:

كنتاكتور
كد  GPSمقصد:

درطَرت ضویوِ ًوَدى چك لیعت تاتلَ ًیازي تِ پرًوَدى ايي اطاػات ًوی تاشذ
هشخطات تاتلَي فشار ضؼیف)(LSB

در طَرتی کِ ٍظايل اًذازُ گیري در تاتلَ فشار هتَظط يا ضؼیف هَجَد اظت هحل آى در

ظال ظاخت ً /ظة:
جٌط تاتلَ :
اتؼاد تاتلَ :
ًحَُ دظترظی(يك طرفِ /دٍطرفِ)
تؼذاد فیذر خرٍجی ( ػوَهی /اختظاص  /رزرٍ  /رٍشٌايی ) :

کارخاًِ ظازًذُ :

دياگرام تك خطی هشخض شَد ٍ هشخظات ػوَهی آى در پايیي ًَشتِ شَد .در طَرت هتفاٍت
تَدى دياگرام پعت تا دياگرام ترظین شذُ فؼلی در پشت فرم دياگرام ترظین شَد.

كد فیدر 2
كد  GPSمقصد :

كد فیدر 1
كد  GPSمقصد:

ظريال تاتلَ :

مشخصات عمومي پست ): (GDS
ًَع پعت ( :پاظاش /ػوَهی  /اختظاطی).../
ظاختواى پعت (هعتمل /آپارتواًی
ترانس تراًط (داردً /ذارد) :
ار ت حفاظتی
ظیعتن تَْيِ (في /طثیؼی /کَلر).../

ًَع اظتمرار پعت (يك طثمِ /دٍ طثمِ /يك ٍ ًین طثمِ /زيرزهیٌی).../
اتؼاد پعت(طَل/ػرع /ارتفاع) :
هتَظط ضیف (داردً/ذارد)
/
اهکاى افسايش تاتلَ فشار

ٍضؼیت ظاّري (ظاختواًی /کوپکت /کیَظکی هؼوَلی).../
اتَهاظیَى (داردً/ذارد)
اهکاى افسايش ظرفیت تراًط(دارد ً /ذارد )

ًَع
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تراًعفَرهاتَر :چك لیعت تراًط تِ شوارُ ظريالّ ...................................................................وراُ تا اطالت پیَظت گردد( .در طَرت هَجَد تَدى تراًط پرکردى هَارد زير الساهیعت) .
کارخاًِ ظازًذُ:
ظرفیت:
تَخْلتط (داردً /ذارد)

تیپ :
ظريال:

ترهَهتر (داردً /ذارد)
ظال ًظة :

شوارُ تٌظین تپ:
ظال ظاخت:

اظتمرار ًَل (چپ /راظت)
ترهَظتات (داردً /ذارد)
ًَع تراًعفَرهاتَر(رٍغٌی کٌعرٍاتَري /رٍغٌی ّرهتیك /خشك)

ديصًکتَر (CBR) :ديشًکتَر تا ظريال  ..........................................در چك لیعت تاتلَ ضویوِ اظت(.در طَرت هَجَد تَدى ديشًکتَر پر کردى هَارد زير الساهی اظت ).
ًَع کلیذ(گازي/رٍغٌی/خال:)SF6/
ًَع رلِ :

تیپ :
ظال ظاخت /ظال ًظة:

کارخاًِ ظازًذُ:
ظريال:

هکاًیسم ػول کٌٌذُ (دظتی /اتَهاتیك)
ظازًذُ رلِ :

ًحَُ فرهاى(راُ دٍر/هحلی) :
جرياى ًاهی رلِ :

شیٌِ فشار هتَظط :درطَرت ضویوِ ًوَدى اطالػات شیٌِ در چك لیعت تاتلَ ًیازي تِ پرًوَدى ايي اطال ػات ًوی تاشذ
اتؼاد شیٌِ:

کارخاًِ ظازًذُ :

ظال ظاخت :

ظاػت ًجَهی  :درطَرت ضویوِ ًوَدى اطالعات ظاػت ًجَهی در چك لیعت تاتلَ ًیازي تِ پرًوَدى ايي اطال ػات ًوی تاشذ
کارخاًِ ظازًذُ:

تیپ:

ظال ظاخت:

شوارُ ظريال:

کٌتاکتَر : (CNT) :درطَرت ضویوِ ًوَدى اطالػات کٌتاکتَر در چك لیعت تاتلًَ ،یازي تِ پرًوَدى ايي اطاػات ًوی تاشذ
آهپراش کٌتاکتَر:

تیپ (هذل) :

ظال ظاخت :

کارخاًِ ظازًذُ :

شیٌِ فشار ضؼیف  :درطَرت ضویوِ ًوَدى اطالػات شیٌِ در چك لیعت تاتلَ ًیازي تِ پرًوَدى ايي اطال ػات ىهی تاشذ
اتؼاد شیٌِ ّاي اطلی ٍفرػی:

کارخاًِ ظازًذُ :

ظال ظاخت :

جرياى ٍلتاش :درطَرت ضویوِ ًوَدى اطالػات تراًعفَرهاتَر جرياى درچك لیعت تاتلَ ًیازي تِ پرًوَدى ايي اطال ػات ًوی تاشذ
/
تراًعفَرهاتَر
تیپ:

ظازًذُ:

ظرفیت ًاهی (تراًط ٍلتاش):

ظال ظاخت /ظال ًظة:

ظريال:

ًعثت تثذيل (تراًط جرياى ):

کٌتَر رٍشٌايی  :درطَرت ضویوِ ًوَدى کٌتَررٍشٌايی درچك لیعت تاتلَ ًیازي تِ پرًوَدى ايي اطاػات ًوی تاشذ
تیپ:

ظازًذُ:

ًعثت تثذيل :CT

شوارُ تذًِ:

ظال ظاخت /ظال ًظة:

ظیعتن زهیي:
هكدار هماٍهت زهیي الکتريکی :Re
ًَع ػايك ّادي زهیي :

همذار هماٍهت زهیي حفاظتی :Rn
کا رخاًِ ظازًذُ کاتل:

جٌط ّادي زهیي:

ظطح همطغ ّادي زهیي:
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ظکعیًَر:
درطَرت ضویوِ ًوَدى چك لیعت ظکعیًَر ًیازي تِ پرًوَدى ايي اطاػات ًوی تاشذ.

رديف

تیپ

ظريال

ًَع ػايك ظکعیًَر
(گازي/خأل/رٍغٌی)...

ٍضؼیت ارتثاط
تاز

تعتِ

هکاًیسم ػولکرد

ظال
ظاختً/ظة

کارخاًِ ظازًذُ

جرياى ًاهی فیَز
(درطَرت ٍجَد)

جرياى اتظال

اتَهاظیَى

کَتاُ

(داردً/ذارد)

ًَع ظکعیًَر
(تیغِ اي/ظادُ/فیَزدار)

ًام پعت فَق تَزيغ/
فیذر

کاتل فشار هتَظط زهیٌی :
رديف

ًَع خرٍجی

1

کاتل ديصًکتَر تِ تراًط

2

خرٍجی فیذر 1

3

خرٍجی فیذر 2

4

خرٍجی فیذر 3

 GPSهحل ًظة کاتل

همطغ کاتل

جٌط کاتل
هط  /آلَهیٌَم

ًَع ػايك
PVC / ….

ظازًذُ کايل

ظال ظاخت

طَل کايل

--------------

*** در طَرتی کِ ػَارع کٌتَر  ، PT ، CT،خازى ٍ  ...در پعت هَجَد تاشٌذ الزم اظتًواد عٍارع در هحل دياگرام تك خطی پعت هشخض شَد اها الالم تَطیفی آًْا در فرم جذاگاًِ
هرتَط تِ ػَارع ٍارد هی شَد.

ًَع آرايش
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کلیذ اتَهاتیك  /پايِ فیَز /فیَز
رديف
/کذ

ًَع تجْیس

1

کلیذ اتَهاتیك

2

فیذر خرٍجی 1

----------

3

فیذر خرٍجی 2

----------

4

فیذر خرٍجی 3

----------

5

فیذر خرٍجی 4

----------

6

فیذر خرٍجی 5

----------

7

فیذر خرٍجی 6

----------

8

فیذر خرٍجی 7

----------

9

فیذر خرٍجی 8

----------

10

فیذر خرٍجی رٍشيايی

----------

رديف

ًَع خرٍجی

تيپ هذل

کارخاًِ ظازًذُ /کلیذ/پايِ فیَز/فیَز

 GPSهحل ًظة کاتل  /جؼثِ ... /

همطغ کاتل

ًَع فیَز
(فشٌگی  /چالَيی )

ًَع کلیذ (گرداى /فیذر /پايِ فیَز)

------------

-----------

جٌط کاتل
هط  /آلَهیٌَم

ًَع ػايك
PVC / ….

ٍضؼیت ارتثاط

ظازًذُ کايل

ًَع پايِ فیَز (کَتاُ /تلٌذ)

جرياى ًاهی فیَز

----------

----------

ظال ظاخت

طَل کايل

ًَع آرايش *
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کاتل تراًط تِ تاتلَ

1

خرٍجی فیذر 1

2

خرٍجی فیذر 2

3

خرٍجی فیذر 3

4

خرٍجی فیذر 4

5

خرٍجی فیذر 5

6

خرٍجی فیذر 6

7

خرٍجی فیذر 7

8

خرٍجی فیذر 8

9

خرٍجی فیذر9

10

خرٍجی فیذر رٍشٌايی 1

11

خرٍجی فیذر رٍشٌايی 2

-----------------

کاتل فشار ضؼیف زهیٌی :
*هٌظَر ازًَع آرايش تکی افمی  /تکی هثلثی  /ظِ تايی افمی  /ظِ تايی هثلثی

