
 جریان  فصل هفتم. ترانس
 ١٣٩٩های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  پستفهرست بهای واحد پایه رشته 

  
 جریان  فصل هفتم. ترانس

 مقدمه
 هاي این فصل به شرح زیر است: هاي جریان مندرج در ردیف .شرایط کارکرد ترانس1

  :درجه سلیسیوس 45بیشینه مطلق دماي محیط 
  :درجه سلیسیوس -25کمینه مطلق دماي محیط 
  :متر و کمتر 1700ارتفاع از سطح دریا 
 :شتاب زلزله g3/0        
  :(صیانت در برابرآلودگی محیط) متر براي هر کیلوولت (فاز به فاز و براساس باالترین ولتاژ موثر  میلی 31فاصله خزشی(Um)  ( 
  هاي این فصل در سطوح ولتاژي مختلف براساس جدول زیرمنظور شده است: هاي جریان ردیف استقامت عایقی ترانس 

Rated Voltage 
(Un) KV 

(rms. Value) 

Highest Voltage 
for Equipment 

(Um) KV 
(rms. Value) 

Standard Rated 
Short Duration 
(1min.) Power 

Frequency 
Withstand Voltage 

KV 
(rms. Value) 

Standard Rated 
Lightning Impulse 
Withstand Voltage 

KV 
(Peak Value) 

Standard Rated 
Switching Impulse 
Withstand Voltage 

KV 
(Peak Value) 

Phase to Earth 

11 12 28 75  
20 24 50 125 - 

33 36 70 170 - 

63 5/72 140 325 - 

132 145 275 650 - 

230 245 460 1050 - 

400 420 630 1425 1050 

 هاي جریان این فصل یک آمپر لحاظ شده است.  . جریان ثانویه در ترانس2
 هاي این فصل منظور نشده است.  .بهاي تابلوي مرکزي ترانس جریان در ردیف3
 هاي این فصل منظور نشده است. .بهاي سازة فلزي نگهدارندة ترانس جریان در ردیف4

کیلوآمپر و براي  40کیلوولت، برابر  132، براي سطح ولتاژ کیلوآمپر 50برابر با ، کیلوولت 400و  230.جریان اتصال کوتاه براي سطح ولتاژ 5
 کیلوآمپر در نظر گرفته شده است. 25کیلوولت، برابر  33و  20سطح ولتاژ فشار متوسط 

 کیلوآمپر تعریف شده است. 5/31کیلوآمپر و  40اي براي جریان اتصال کوتاه  هاي جداگانه کیلوولت، ردیف 63هاي جریان  .براي ترانس6

 در نظر گرفته شده است. 2/0 گیري به میزان هاي اندازه .کالس دقت هسته7

روي تپ  0.2FS5آمپر و با کالس دقت  ولت 30گیري با توان برابر  در این فصل براي هستۀ اندازه بیشترکیلوولت و  63هاي جریان  .ترانس8
با  TPYتۀ روي تپ ماکزیمم و هس Uk>500 Voltبرابر  Xآمپر است. هستۀ کالس  ولت 30ابر بر 5p20  ماکزیمم و براي هستۀ حفاظتی

 در نظر گرفته شده است. C-O-C=40(90)-400-40(90)و  Rb=4 ohm  و DC Offset=60%و  TP=100 msمشخصات 
 0.2FS5و با کالس دقت  آمپر ولت 10با توان برابر  يریگ اندازه ۀهست يفصل برا نیاکیلوولت  20و  33 ییتابلو انیترانس جر يها فیرد.9

در نظر گرفته  ممیماکزتپ  يرو Uk>500 Voltبرابر Xکالس  ۀاست. هست آمپر ولت 30برابر  5P20 یحفاظت ۀهست يو برا ممیماکزتپ  يرو
 است. یابیقابل دست یچیپ میهر س يبرا لیشده است و حداقل دو نسبت تبد
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 هاي این فصل به شرح زیر است. هاي مندرج در ردیف هاي ترانس .مشخصات هسته10

 سیستم ولتاژ
 تعداد
 هسته

 عنو
 هسته

 هسته تعداد
 يریگ اندازه

 هسته تعداد
TPY 

 هسته تعداد
 )P / X( حفاظت

 230و  400

7 
 3 2 2 اول

 1 4 2 دوم

6 

 2 2 2 اول

 4 - 2 دوم

 - 4 2 سوم

4 
 1 2 1 اول

 3 - 1 دوم

 132 و 63

4 - 1 - 3 

3 - 1 - 2 

2 - - - 2 

 33 و 20

3 - 1 - 2 

2 
 1 - 1 اول

 2 - - دوم

 درج شده است.ل زیر فصل در جدو ینا هاي گروهشماره و شرح مختصر  یاز،مورد ن هاي ردیفبه  یمنظور سهولت دسترس .به11
 ها جدول شماره و شرح مختصر گروه

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 کیلوولت 400جریان   ترانس 01

 کیلوولت 230جریان   ترانس 02

 کیلوولت 132جریان   ترانس 03

 کیلوولت 63ترانس جریان  04

 کیلوولت بیرونی 33جریان   ترانس 05

 کیلوولت بیرونی 20جریان   ترانس 06

 جریان حلقوي  ترانس 07

 کیلوولت 33جریان تابلویی   ترانس 08
 کیلوولت 20جریان تابلویی   ترانس 09
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 دستگاه ٢٬۶۵٨٬٠٠٠٬٠٠٠  
آمپر و  ٢٠٠٠کیلوولت، جریان نامی  ۴٠٠ترانس جریان 

 ای نوع اول. هسته ٧بیشتر، 
٠٧٠١٠١ 

 دستگاه ٢٬٩٣٨٬٠٠٠٬٠٠٠  
آمپر و  ٢٠٠٠کیلوولت، جریان نامی  ۴٠٠ترانس جریان 

 ای نوع دوم. هسته ٧بیشتر، 
٠٧٠١٠٢ 

 دستگاه ٢٬۵٣١٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ٢٠٠٠کیلوولت، جریان نامی کمتر از  ۴٠٠ترانس جریان 

 ای نوع اول. هسته ٧آمپر، 
٠٧٠١٠٣ 

 دستگاه ٢٬٧٩٩٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ٢٠٠٠کیلوولت، جریان نامی کمتر از  ۴٠٠ترانس جریان 

 ای نوع دوم. هسته ٧آمپر، 
٠٧٠١٠۴ 

 دستگاه ٢٬۶١۵٬٠٠٠٬٠٠٠  
آمپر و  ٢٠٠٠کیلوولت، جریان نامی  ۴٠٠ترانس جریان 

 ای نوع اول. هسته ۶بیشتر، 
٠٧٠١٠۵ 

 دستگاه ٢٬۵٢٨٬٠٠٠٬٠٠٠  
آمپر و  ٢٠٠٠جریان نامی کیلوولت،  ۴٠٠ترانس جریان 

 ای نوع دوم. هسته ۶بیشتر، 
٠٧٠١٠۶ 

 دستگاه ٢٬٨٩۵٬٠٠٠٬٠٠٠  
آمپر و  ٢٠٠٠کیلوولت، جریان نامی  ۴٠٠ترانس جریان 

 ای نوع سوم. هسته ۶بیشتر، 
٠٧٠١٠٧ 

 دستگاه ٢٬۴٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ٢٠٠٠کیلوولت، جریان نامی کمتر از  ۴٠٠ترانس جریان 

 اول.ای نوع  هسته ۶آمپر، 
٠٧٠١٠٨ 

 دستگاه ٢٬۴٠٨٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ٢٠٠٠کیلوولت، جریان نامی کمتر از  ۴٠٠ترانس جریان 

 ای نوع دوم. هسته ۶آمپر، 
٠٧٠١٠٩ 

 دستگاه ٢٬٧۵٧٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ٢٠٠٠کیلوولت، جریان نامی کمتر از  ۴٠٠ترانس جریان 

 ای نوع سوم. هسته ۶آمپر، 
٠٧٠١١٠ 

 دستگاه ٢٬۵٢٨٬٠٠٠٬٠٠٠  
آمپر و  ٢٠٠٠کیلوولت، جریان نامی  ۴٠٠جریان ترانس 
 ای نوع اول. هسته ۴بیشتر، 

٠٧٠١١١ 

 دستگاه ٢٬۴۴٢٬٠٠٠٬٠٠٠  
آمپر و  ٢٠٠٠کیلوولت، جریان نامی  ۴٠٠ترانس جریان 

 ای نوع دوم. هسته ۴بیشتر، 
٠٧٠١١٢ 

 دستگاه ٢٬۴٠٨٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ٢٠٠٠کیلوولت، جریان نامی کمتر از  ۴٠٠ترانس جریان 

 ای نوع اول. هسته ۴آمپر، 
٠٧٠١١٣ 

 دستگاه ٢٬٣٢۶٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ٢٠٠٠کیلوولت، جریان نامی کمتر از  ۴٠٠ترانس جریان 

 ای نوع دوم. هسته ۴آمپر، 
٠٧٠١١۴ 

 دستگاه ١٬۵٣٣٬٠٠٠٬٠٠٠  
آمپر و  ١۶٠٠کیلوولت، جریان نامی  ٢٣٠ترانس جریان 

 ای نوع اول. هسته ٧بیشتر، 
٠٧٠٢٠١ 

 دستگاه ١٬٨۴۶٬٠٠٠٬٠٠٠  
آمپر و  ١۶٠٠کیلوولت، جریان نامی  ٢٣٠ترانس جریان 

 ای نوع دوم. هسته ٧بیشتر، 
٠٧٠٢٠٢ 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 دستگاه ١٬۵٣٣٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ١۶٠٠کیلوولت، جریان نامی کمتر از  ٢٣٠ترانس جریان 

 ای نوع اول. هسته ٧آمپر، 
٠٧٠٢٠٣ 

 دستگاه ١٬۶٠۵٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ١۶٠٠جریان نامی کمتر از کیلوولت،  ٢٣٠ترانس جریان 

 ای نوع دوم. هسته ٧آمپر، 
٠٧٠٢٠۴ 

 دستگاه ١٬۵٣٣٬٠٠٠٬٠٠٠  
آمپر و  ١۶٠٠کیلوولت، جریان نامی  ٢٣٠ترانس جریان 

 ای نوع اول. هسته ۶بیشتر، 
٠٧٠٢٠۵ 

 دستگاه ١٬٣٣٢٬٠٠٠٬٠٠٠  
آمپر و  ١۶٠٠کیلوولت، جریان نامی  ٢٣٠ترانس جریان 

 دوم.ای نوع  هسته ۶بیشتر، 
٠٧٠٢٠۶ 

 دستگاه ١٬۶٠۵٬٠٠٠٬٠٠٠  
آمپر و  ١۶٠٠کیلوولت، جریان نامی  ٢٣٠ترانس جریان 

 ای نوع سوم. هسته ۶بیشتر، 
٠٧٠٢٠٧ 

 دستگاه ١٬۴٩٧٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ١۶٠٠کیلوولت، جریان نامی کمتر از  ٢٣٠ترانس جریان 

 ای نوع اول. هسته ۶آمپر، 
٠٧٠٢٠٨ 

 دستگاه ١٬٢٩۶٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ١۶٠٠کیلوولت، جریان نامی کمتر از  ٢٣٠جریان ترانس 

 ای نوع دوم. هسته ۶آمپر، 
٠٧٠٢٠٩ 

 دستگاه ١٬۵۶٩٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ١۶٠٠کیلوولت، جریان نامی کمتر از  ٢٣٠ترانس جریان 

 ای نوع سوم. هسته ۶آمپر، 
٠٧٠٢١٠ 

 دستگاه ١٬٣٣٢٬٠٠٠٬٠٠٠  
آمپر و  ١۶٠٠کیلوولت، جریان نامی  ٢٣٠ترانس جریان 

 ای نوع اول. هسته ۴بیشتر، 
٠٧٠٢١١ 

 دستگاه ١٬٢۶٠٬٠٠٠٬٠٠٠  
آمپر و  ١۶٠٠کیلوولت، جریان نامی  ٢٣٠ترانس جریان 

 ای نوع دوم. هسته ۴بیشتر، 
٠٧٠٢١٢ 

 دستگاه ١٬٢٩۶٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ١۶٠٠کیلوولت، جریان نامی کمتر از  ٢٣٠ترانس جریان 

 ای نوع اول. هسته ۴آمپر، 
٠٧٠٢١٣ 

 دستگاه ١٬٢٢۴٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ١۶٠٠کیلوولت، جریان نامی کمتر از  ٢٣٠ترانس جریان 

 ای نوع دوم. هسته ۴آمپر، 
٠٧٠٢١۴ 

 دستگاه ١٬٣٧٣٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ٢۵٠٠کیلوولت، جریان نامی بیشتر از  ١٣٢ترانس جریان 

 ای. هسته ۴آمپر، 
٠٧٠٣٠١ 

 دستگاه ١٬٢٢٢٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ١۶٠٠نامی بیشتر از کیلوولت، جریان  ١٣٢ترانس جریان 

 ای. هسته ۴آمپر،  ٢۵٠٠تا 
٠٧٠٣٠٢ 

 دستگاه ٨٧١٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ١٢٠٠کیلوولت، جریان نامی بیشتر از  ١٣٢ترانس جریان 

 ای. هسته ۴آمپر،  ١۶٠٠تا 
٠٧٠٣٠٣ 

 دستگاه ٧٢٢٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ١٢٠٠تا  ۴٠٠کیلوولت، جریان نامی  ١٣٢ترانس جریان 

 ای. هسته ۴آمپر، 
٠٧٠٣٠۴ 

 
 

 

۴٢  
 

 



 جریان  فصل هفتم. ترانس
 ١٣٩٩های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 دستگاه ۶٩٣٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ١٢٠٠تا  ۴٠٠کیلوولت، جریان نامی  ١٣٢ترانس جریان 

 ای. هسته ٣آمپر، 
٠٧٠٣٠۵ 

 دستگاه ۶٢۶٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ١٢٠٠تا  ۴٠٠کیلوولت، جریان نامی  ١٣٢ترانس جریان 

 ای. هسته ٢آمپر، 
٠٧٠٣٠۶ 

 دستگاه ١٬٢٣٠٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ۴٠کیلوولت، جریان اتصال کوتاه  ۶٣ترانس جریان 

 ای. هسته ۴آمپر،  ٢۵٠٠کیلوآمپر، جریان نامی بیشتر از 
٠٧٠۴٠١ 

  
 دستگاه ١٬٠٨۵٬٠٠٠٬٠٠٠

 ۴٠کیلوولت، جریان اتصال کوتاه  ۶٣ترانس جریان 
 ۴آمپر،  ٢۵٠٠تا  ١۶٠٠کیلوآمپر، جریان نامی بیشتر از 

 ای. هسته

٠٧٠۴٠٢ 

  
 دستگاه ۶۵٠٬٠٠٠٬٠٠٠

 ۴٠کوتاه کیلوولت، جریان اتصال  ۶٣ترانس جریان 
 ۴آمپر،  ١۶٠٠تا  ١٢٠٠کیلوآمپر، جریان نامی بیشتر از 

 ای. هسته

٠٧٠۴٠٣ 

 دستگاه ۵٣۴٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ۴٠کیلوولت، جریان اتصال کوتاه  ۶٣ترانس جریان 

 ای. هسته ۴آمپر،  ١٢٠٠تا  ۴٠٠کیلوآمپر، جریان نامی 
٠٧٠۴٠۴ 

 دستگاه ۵١۴٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ۴٠اتصال کوتاه کیلوولت، جریان  ۶٣ترانس جریان 

 ای. هسته ٣آمپر،  ١٢٠٠تا  ۴٠٠کیلوآمپر، جریان نامی 
٠٧٠۴٠۵ 

 دستگاه ۴۶٠٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ۴٠کیلوولت، جریان اتصال کوتاه  ۶٣ترانس جریان 

 ای. هسته ٢آمپر،  ١٢٠٠تا  ۴٠٠کیلوآمپر، جریان نامی 
٠٧٠۴٠۶ 

 دستگاه ١٬١٧٢٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ٣١٫۵کوتاه کیلوولت، جریان اتصال  ۶٣ترانس جریان 

 ای. هسته ۴آمپر،  ٢۵٠٠کیلوآمپر، جریان نامی بیشتر از 
٠٧٠۴٠٧ 

  
 دستگاه ١٬٠٣۴٬٠٠٠٬٠٠٠

 ٣١٫۵کیلوولت، جریان اتصال کوتاه  ۶٣ترانس جریان 
 ۴آمپر،  ٢۵٠٠تا  ١۶٠٠کیلوآمپر، جریان نامی بیشتر از 

 ای. هسته

٠٧٠۴٠٨ 

  
 دستگاه ۶١٩٬٠٠٠٬٠٠٠

 ٣١٫۵جریان اتصال کوتاه کیلوولت،  ۶٣ترانس جریان 
 ۴آمپر،  ١۶٠٠تا  ١٢٠٠کیلوآمپر، جریان نامی بیشتر از 

 ای. هسته

٠٧٠۴٠٩ 

 دستگاه ۵٠٩٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ٣١٫۵کیلوولت، جریان اتصال کوتاه  ۶٣ترانس جریان 

 ای. هسته ۴آمپر،  ١٢٠٠تا  ۴٠٠کیلوآمپر، جریان نامی 
٠٧٠۴١٠ 

 دستگاه ۴٩٠٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ٣١٫۵کیلوولت، جریان اتصال کوتاه  ۶٣ترانس جریان 

 ای. هسته ٣آمپر،  ١٢٠٠تا  ۴٠٠کیلوآمپر، جریان نامی 
٠٧٠۴١١ 

 دستگاه ۴٣٨٬٠٠٠٬٠٠٠  
 ٣١٫۵کیلوولت، جریان اتصال کوتاه  ۶٣ترانس جریان 

 ای. هسته ٢آمپر،  ١٢٠٠تا  ۴٠٠کیلوآمپر، جریان نامی 
٠٧٠۴١٢ 

 دستگاه ١۴٢٬٠٠٠٬٠٠٠  
ای نوع اول یا  کیلوولت دو هسته ٣٣ترانس جریان بیرونی 

 دوم.
٠٧٠۵٠١ 
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 جریان  فصل هفتم. ترانس
 ١٣٩٩های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 دستگاه ١١٩٬٠٠٠٬٠٠٠  
ای نوع اول یا  کیلوولت دو هسته ٢٠ترانس جریان بیرونی 

 دوم.
٠٧٠۶٠١ 

 دستگاه ١١٨٬٠٠٠٬٠٠٠  
کیلوولت، تا  ١٫٢ای (حلقوی) رزینی  ترانس جریان پنجره

 آمپر. ۶٠٠
٠٧٠٧٠١ 

 دستگاه ١٠٢٬٠٠٠٬٠٠٠  
کیلوولت،  ١٫٢ای (حلقوی) رزینی  پنجرهترانس جریان 

 آمپر. ۶٠٠بیشتر از 
٠٧٠٧٠٢ 

 دستگاه ۴٣٬٠٠٠٬٠٠٠  
کیلوولت،  ١٫٢ای (حلقوی) رزینی  ترانس جریان پنجره

 .٣ولت آمپر با کالس دقت  ۵آمپر،  ١٠٠کورباالنس تا 
٠٧٠٧٠٣ 

 ٠٧٠٨٠١ ای. هسته ٣کیلوولت،  ٣٣ترانس جریان تابلویی  دستگاه ۵٨٬٠٠٠٬٠٠٠  

 ٠٧٠٨٠٢ ای نوع اول. هسته ٢کیلوولت،  ٣٣ترانس جریان تابلویی  دستگاه ۵٨٬٠٠٠٬٠٠٠  

 ٠٧٠٨٠٣ ای نوع دوم. هسته ٢کیلوولت،  ٣٣ترانس جریان تابلویی  دستگاه ۵۴٬٠٠٠٬٠٠٠  

 ٠٧٠٩٠١ ای. هسته ٣کیلوولت،  ٢٠ترانس جریان تابلویی  دستگاه ۴٧٬٠٠٠٬٠٠٠  

 ٠٧٠٩٠٢ ای نوع اول. هسته ٢کیلوولت،  ٢٠ترانس جریان تابلویی  دستگاه ۴١٬٠٠٠٬٠٠٠  

 ٠٧٠٩٠٣ ای نوع دوم. هسته ٢کیلوولت،  ٢٠ترانس جریان تابلویی  دستگاه ۴٣٬٠٠٠٬٠٠٠  
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 ولتاژ فصل هشتم. ترانس
 ١٣٩٩های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست
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 ولتاژ فصل هشتم. ترانس
 مقدمه

 هاي ولتاژ این فصل به شرح زیر است. .شرایط کارکرد ترانس1
  :درجه سلیسیوس 45بیشینه مطلق دماي محیط 
  :درجه سلیسیوس -25کمینه مطلق دماي محیط 
  :کمترمتر و  1700ارتفاع از سطح دریا 
 :شتاب زلزله g3/0        
  :(صیانت در برابرآلودگی محیط) متر براي هر کیلوولت (فاز به فاز و براساس باالترین ولتاژ موثر  میلی 31فاصله خزشی(Um)  ( 
  هاي این فصل در سطوح ولتاژي مختلف به شرح  جدول زیر منظور شده است. هاي ولتاژ ردیف استقامت عایقی ترانس 

Rated Voltage 
(Un) KV 

(rms. Value) 

Highest Voltage 
for Equipment 

(Um) KV 
(rms. Value) 

Standard Rated 
Short Duration 
(1min.) Power 

Frequency 
Withstand Voltage 

KV 
(rms. Value) 

Standard Rated 
Lightning Impulse 
Withstand Voltage 

KV 
(Peak Value) 

Standard Rated 
Switching Impulse 
Withstand Voltage 

KV 
(Peak Value) 

Phase to Earth 

11 12 28 75  
20 24 50 125 - 

33 36 70 170 - 

63 5/72 140 325 - 

132 145 275 650 - 

230 245 460 1050 - 

400 420 630 1425 1050 

کیلوولت از  36و ترانس ولتاژ تا سطح   در نظر گرفته شده 23ترانس ولتاژ خازنی  کیلوولت از نوع 63،  132،  230،  400هاي ولتاژ  .ترانس2
 است. 24نوع القایی

 50پیچی  و قدرت نامی هر سیم  3P+0.2 ، با کالس دقتپیچی بر روي یک هسته سیم 2کیلوولت و بیشتر، داراي  63هاي ولتاژ  .ترانس3
 را دارند. PLCهاي مزبور امکان اتصال به  عالوه همه ترانس ولت آمپر است. به  50ولت آمپر و هسته براي بار مصرفی همزمان مجموع 

)، همراه با ولت آمپر 20پیچی  (قدرت هر سیم 3P+0.2پیچ با کالس دقت  کیلوولت داراي دو سیم 33و  20هاي ولتاژ تابلویی  .ترانس4
 پیچ سوم براي فرورزونانس است.  سیم

 ولت فاز به فاز در نظر گرفته شده است. 110تا  100هاي ولتاژ  .ولتاژ ثانویه ترانس5

 هاي این فصل منظور نشده است.  در ردیف LMU.بهاي تابلوي مرکزي ترانس ولتاژ و تابلوي 6
 این فصل منظور نشده است. هاي  .بهاي سازه فلزي نگهدارنده در هیچ یک از ردیف7
 
 
 

۲۳ Capacitive Voltage Transformer 

۲٤ Voltage Transformer 

                                                           



 ولتاژ فصل هشتم. ترانس
 ١٣٩٩های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
 درج شده است.ل زیر فصل در جدو ینا هاي گروهشماره و شرح مختصر  یاز،مورد ن هاي ردیفبه  یمنظور سهولت دسترس .به8

 ها جدول شماره و شرح مختصر گروه

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 کیلوولت 400ترانس ولتاژ  01

 کیلوولت 230ترانس ولتاژ  02

 کیلوولت 132ترانس ولتاژ  03

 کیلوولت 63ترانس ولتاژ  04

 ترانس ولتاژ تابلویی فشار متوسط 05
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 ولتاژ فصل هشتم. ترانس
 ١٣٩٩های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار بهای کل (ریال)

 ٠٨٠١٠١ کیلوولت. ۴٠٠ترانس ولتاژ  دستگاه ١٬٠٩٩٬٠٠٠٬٠٠٠  

 ٠٨٠٢٠١ کیلوولت. ٢٣٠ترانس ولتاژ  دستگاه ٨٧٠٬٠٠٠٬٠٠٠  

 ٠٨٠٣٠١ کیلوولت. ١٣٢ترانس ولتاژ  دستگاه ٧٠٢٬٠٠٠٬٠٠٠  

 ٠٨٠۴٠١ کیلوولت. ۶٣ ترانس ولتاژ دستگاه ۶١۶٬٠٠٠٬٠٠٠  

 ٠٨٠۵٠١ کیلوولت. ٣٣ترانس ولتاژ تابلویی  دستگاه ۴۵٬٠٠٠٬٠٠٠  

 ٠٨٠۵٠٢ کیلوولت. ٢٠ترانس ولتاژ تابلویی  دستگاه ۴٠٬٠٠٠٬٠٠٠  
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