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 اندازی راه و  فصل چهل و دوم. آزمون
 مقدمه

که به  بودهبه صورت کامل  توزیع  فوقانتقال و  فشار قويهاي  پست 69اندازي و راه 68آزمون نجام، هزینه افصلهاي این  ردیف  قیمت.1
نیاز  ابزار مورد، دستگاه و هاي تامین نیروي انسانی شامل هزینههاي این فصل از عبارت آزمون استفاده شده است و  اختصار در شرح ردیف

ازمان برنامه و بودجه و هاي سازندگان و ضوابط ابالغی س مطابق دستورالعمل اندازي) و تحویل اندازي و راه راه اندازي (پیش آزمون و راه جهت
 .باشد شرکت توانیر و مشخصات فنی می

هاي مربوط به  در ردیف ،اندازي کلیه کارکردهاي مندرج در جداول مقدمه فصل تجهیزات سیستم حفاظت الکتریکی .بهاي آزمون و راه2
 ها لحاظ شده است. آزمون رله
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 اندازی راه و  فصل چهل و دوم. آزمون
 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  به.3

 ها گروه مختصر شرح و شماره جدول

 شرح مختصر گروه شماره گروه

 توزیع فوق آزمون ترانسفورماتورها و راکتورهاي انتقال و  01

 آزمون ترانس کمپکت، زمین و مصرف داخلی فشار متوسط 02

 گیر گازي تجهیزات سوئیچ آزمون 04

 آزمون کلید قدرت 05

 آزمون سکسیونر و سکسیونر با تیغه زمین 06

 آزمون ترانس جریان 07

 آزمون ترانس ولتاژ 08

 آزمون برقگیر 09

 آزمون بوشینگ 11

 گیر آزمون موج 12

 اي آزمون باسبارهاي لوله 13

 آزمون سیستم روشنایی 14

 آزمون سیستم زمین 15

 آزمون خازن 16

 آزمون تابلوهاي فشار متوسط 17

 فشار متوسط  آزمون کابل 18

 ضعیف آزمون کابل فشار 19

 ها شارژ اولیه باتري 20

 مون تغذیه جریان متناوب و مستقیمآز 21

 آزمون مدار کنترل و حفاظت 22

 گیري، ثبات آزمون دستگاه اندازه 23

 آزمون سیستم کنترل نیومریک 24

 هاي حفاظتی آزمون رله 25

 و مخابرات دیسپاچینگ تجهیزاتآزمون  26

 
 

 

١٧٠  
 

 



 اندازی راه و  آزمون فصل چهل و دوم.
 ١٣٩٩های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 دستگاه ٩۴٬٠۵١٬٠٠٠  
 ۴٠٠فاز با سطح ولتاژ  آزمون اتوترانسفورماتور سه

 کیلوولت.
۴٢٠١٠١ 

 دستگاه ٧٧٬١٧۴٬٠٠٠  
 ۴٠٠فاز با سطح ولتاژ  آزمون اتوترانسفورماتور تک

 کیلوولت.
۴٢٠١٠٢ 

 دستگاه ٩٧٬۴۵٧٬٠٠٠  
 ۴٠٠و  ٢٣٠قدرت با سطح ولتاژ آزمون ترانسفورماتور 

 پیچه). کیلوولت (سه سیم
۴٢٠١٠٣ 

 دستگاه ٩۵٬۶٢٩٬٠٠٠  
 ۴٠٠و  ٢٣٠آزمون ترانسفورماتور قدرت با سطح ولتاژ 

 پیچه). کیلوولت (دو سیم
۴٢٠١٠۴ 

 دستگاه ٧۴٬۴٨۵٬٠٠٠  
 ١٣٢و  ۶٣آزمون ترانسفورماتور قدرت با سطح ولتاژ 

 پیچه). کیلوولت (سه سیم
۴٢٠١٠۵ 

 دستگاه ٧٢٬٢٨۴٬٠٠٠  
 ١٣٢و   ۶٣آزمون ترانسفورماتور قدرت با سطح ولتاژ 

 پیچه). کیلوولت (دو سیم
۴٢٠١٠۶ 

 ۴٢٠١٠٧ کیلوولت. ۴٠٠آزمون راکتور قدرت با سطح ولتاژ  دستگاه ۵٧٬۶٨٩٬٠٠٠  

 ۴٢٠١٠٨ کیلوولت. ٢٣٠آزمون راکتور قدرت با سطح ولتاژ  دستگاه ۵٣٬۴١۴٬٠٠٠  

 ۴٢٠١٠٩ کیلوولت. ٢٠آزمون راکتور قدرت با سطح ولتاژ  دستگاه ٣۵٬۵٣۶٬٠٠٠  

 ۴٢٠١١٠ کیلوولت. ۶٣آزمون ترانس زمین  دستگاه ٣٨٬٠۶۶٬٠٠٠  

 ۴٢٠١١١ کیلوولت. ٣٣و  ٢٠کمپکت   آزمون ترانس دستگاه ١١٬٧٢٠٬٠٠٠  

 ۴٢٠١١٢ کیلوولت. ٣٣و  ٢٠زمین   آزمون ترانس دستگاه ١٠٬٩۴٣٬٠٠٠  

 ۴٢٠١١٣ کیلوولت. ٣٣و  ٢٠آزمون ترانس مصرف داخلی  دستگاه ١١٬٧۴٧٬٠٠٠  

 ۴٢٠١١۴ آزمون راکتور نوترال. دستگاه ١٠٬٩۴٣٬٠٠٠  

  
 مجموعه ٩٨١٬۴٩۵٬٠٠٠

یک دیامتر کامل آرایش یک و نیم  GISآزمون تجهیزات 
کیلوولت (خط خط، خط ترانس یا ترانس  ۴٠٠کلیدی 
 ترانس).

۴٢٠۴٠١ 

 مجموعه ۶۴۶٬۶٠٢٬٠٠٠  
یک دیامتر ناقص آرایش یک و نیم  GISآزمون تجهیزات 

 کیلوولت (خط یا ترانس). ۴٠٠کلیدی 
۴٢٠۴٠٢ 

 مجموعه ٣۵١٬۶١٩٬٠٠٠  
 ۴٠٠یک فیدر خط یا ترانس  GISآزمون تجهیزات 

 کیلوولت، آرایش باسبار دوبل.
۴٢٠۴٠٣ 

 مجموعه ٣٩١٬۵٢۵٬٠٠٠  
 ۴٠٠یک فیدر خط یا ترانس  GISآزمون تجهیزات 

 کیلوولت، آرایش باسبار دوبل با سکسیونر موازی.
۴٢٠۴٠۴ 

 مجموعه ٣۴٧٬۶۵۶٬٠٠٠  
کیلوولت،  ۴٠٠یک فیدر کوپالژ  GISآزمون تجهیزات 

 آرایش باسبار دوبل.
۴٢٠۴٠۵ 
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 اندازی راه و  آزمون فصل چهل و دوم.
 ١٣٩٩های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

  
 مجموعه ٩٠٢٬٢٠۴٬٠٠٠

یک دیامتر کامل آرایش یک و نیم  GISآزمون تجهیزات 
کیلوولت (خط خط، خط ترانس یا ترانس  ٢٣٠کلیدی 
 ترانس).

۴٢٠۴٠۶ 

 مجموعه ۵٧١٬۴٠٩٬٠٠٠  
یک دیامتر ناقص آرایش یک و نیم  GISآزمون تجهیزات 

 کیلوولت (خط یا ترانس). ٢٣٠کلیدی 
۴٢٠۴٠٧ 

 مجموعه ٣١٠٬۵١٨٬٠٠٠  
 ٢٣٠یک فیدر خط یا ترانس  GISآزمون تجهیزات 

 کیلوولت، آرایش باسبار دوبل.
۴٢٠۴٠٨ 

 مجموعه ٣۴۴٬۴٩٧٬٠٠٠  
 ٢٣٠یک فیدر خط یا ترانس  GISآزمون تجهیزات 

 کیلوولت، آرایش باسبار دوبل با سکسیونر موازی.
۴٢٠۴٠٩ 

 مجموعه ٣١٢٬۴۶۵٬٠٠٠  
کیلوولت،  ٢٣٠یک فیدر کوپالژ  GISآزمون تجهیزات 

 آرایش باسبار دوبل.
۴٢٠۴١٠ 

 مجموعه ٢١٠٬۶۵٠٬٠٠٠  
کیلوولت، آرایش  ١٣٢یک فیدر خط  GISآزمون تجهیزات 

 باسبار ساده.
۴٢٠۴١١ 

 مجموعه ٢١٠٬۶۵٠٬٠٠٠  
کیلوولت،  ١٣٢یک فیدر ترانس  GISآزمون تجهیزات 

 آرایش باسبار ساده.
۴٢٠۴١٢ 

 مجموعه ٢٣٩٬٢۵٣٬٠٠٠  
کیلوولت، با  ١٣٢یک فیدر کوپالژ  GISآزمون تجهیزات 

 کلید.
۴٢٠۴١٣ 

 مجموعه ١٨٠٬۵٠٧٬٠٠٠  
کیلوولت،  ١٣٢یک فیدر کوپالژ  GISآزمون تجهیزات 

 بدون کلید.
۴٢٠۴١۴ 

 مجموعه ٢۶۶٬٩٢٨٬٠٠٠  
 ١٣٢یک فیدر خط یا ترانس  GISآزمون تجهیزات 

 کیلوولت، آرایش رینگ.
۴٢٠۴١۵ 

 مجموعه ٢١٠٬۶۵٠٬٠٠٠  
کیلوولت، آرایش  ۶٣یک فیدر خط  GISآزمون تجهیزات 

 باسبار ساده.
۴٢٠۴١۶ 

 مجموعه ٢١٠٬۶۵٠٬٠٠٠  
کیلوولت،  ۶٣یک فیدر ترانس  GISآزمون تجهیزات 
 آرایش باسبار ساده.

۴٢٠۴١٧ 

 مجموعه ٢٣٩٬٢۵٣٬٠٠٠  
کیلوولت، با  ۶٣یک فیدر کوپالژ  GISآزمون تجهیزات 

 کلید.
۴٢٠۴١٨ 

 مجموعه ١٨٠٬۵٠٧٬٠٠٠  
کیلوولت، بدون  ۶٣یک فیدر کوپالژ  GISآزمون تجهیزات 

 کلید.
۴٢٠۴١٩ 

 مجموعه ٢۶۶٬٩٢٨٬٠٠٠  
 ۶٣یک فیدر خط یا ترانس  GISآزمون تجهیزات 

 کیلوولت، آرایش رینگ.
۴٢٠۴٢٠ 

 دستگاه ٨٬٢۵٣٬٠٠٠  
 ۴٠٠فاز  گیر گازی ترانس ولتاژ تک آزمون تجهیزات سوئیچ

 فاز). کیلوولت (تک
۴٢٠۴٢١ 
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 اندازی راه و  آزمون فصل چهل و دوم.
 ١٣٩٩های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 دستگاه ٧٬٧٠٩٬٠٠٠  
 ٢٣٠فاز  گیر گازی ترانس ولتاژ تک آزمون تجهیزات سوئیچ

 فاز). کیلوولت (تک
۴٢٠۴٢٢ 

 دستگاه ۵٬٣٧٨٬٠٠٠  
فاز فوق  گیر گازی ترانس ولتاژ تک آزمون تجهیزات سوئیچ

 فاز). توزیع (تک
۴٢٠۴٢٣ 

 دستگاه ٨٬۶٢٨٬٠٠٠  
کیلوولت  ۴٠٠گیر گازی برقگیر  سوئیچآزمون تجهیزات 

 همراه با شمارنده و کابل ارتباطی.
۴٢٠۴٢۴ 

 دستگاه ٨٬٠۶٨٬٠٠٠  
کیلوولت  ٢٣٠گیر گازی برقگیر  آزمون تجهیزات سوئیچ

 همراه با شمارنده و کابل ارتباطی.
۴٢٠۴٢۵ 

 دستگاه ٧٬٧٧٩٬٠٠٠  
گیر گازی برقگیر فوق توزیع همراه  آزمون تجهیزات سوئیچ

 شمارنده و کابل ارتباطی. با
۴٢٠۴٢۶ 

 ۴٢٠۵٠١ کیلوولت. ۴٠٠آزمون کلید قدرت  دستگاه ٣٧٬٨٢٠٬٠٠٠  

 ۴٢٠۵٠٢ کیلوولت. ٢٣٠آزمون کلید قدرت  دستگاه ٣٣٬۵٣٣٬٠٠٠  

 ۴٢٠۵٠٣ کیلوولت. ١٣٢یا  ۶٣آزمون کلید قدرت  دستگاه ٢۶٬٧۶۴٬٠٠٠  

 ۴٢٠۵٠۴ کیلوولت. ٣٣یا  ٢٠آزمون کلید قدرت  دستگاه ١٠٬۴٨١٬٠٠٠  

 ۴٢٠۶٠١ کیلوولت. ۴٠٠فاز  آزمون سکسیونر با تیغه زمین سه دستگاه ٣١٬٩٢۴٬٠٠٠  

 ۴٢٠۶٠٢ کیلوولت. ۴٠٠فاز  آزمون سکسیونر بدون تیغه زمین سه دستگاه ٢٨٬٧۵۴٬٠٠٠  

 ۴٢٠۶٠٣ کیلوولت. ۴٠٠فاز  آزمون سکسیونر پانتوگراف سه دستگاه ٣٢٬۴٩۵٬٠٠٠  

 ۴٢٠۶٠۴ کیلوولت. ٢٣٠فاز  آزمون سکسیونر با تیغه زمین سه دستگاه ٢٧٬١٨١٬٠٠٠  

 ۴٢٠۶٠۵ کیلوولت. ٢٣٠فاز  آزمون سکسیونر بدون تیغه زمین سه دستگاه ٢٣٬٣٢٧٬٠٠٠  

 ۴٢٠۶٠۶ کیلوولت. ٢٣٠فاز آزمون سکسیونر پانتوگراف سه دستگاه ٢٨٬٧٣٩٬٠٠٠  

 ۴٢٠۶٠٧ کیلوولت. ١٣٢یا  ۶٣فاز  سه آزمون سکسیونر با تیغه زمین دستگاه ٢٢٬١٣۶٬٠٠٠  

 دستگاه ٢٠٬٢٣٠٬٠٠٠  
 ١٣٢یا  ۶٣فاز  آزمون سکسیونر بدون تیغه زمین سه

 کیلوولت.
۴٢٠۶٠٨ 

 ۴٢٠۶٠٩ کیلوولت. ١٣٢یا  ۶٣فاز  آزمون سکسیونر پانتوگراف سه دستگاه ٢٢٬٨٨٩٬٠٠٠  

 ۴٢٠۶١٠ کیلوولت. ٣٣یا  ٢٠آزمون سکسیونر  دستگاه ٧٬۶۴۵٬٠٠٠  

 ۴٢٠٧٠١ ای. کیلوولت، چهار هسته ۴٠٠آزمون ترانس جریان  دستگاه ١۶٬٠٢۶٬٠٠٠  

 ۴٢٠٧٠٢ ای. کیلوولت، چهار هسته ٢٣٠آزمون ترانس جریان  دستگاه ١۵٬١۴٩٬٠٠٠  

 ۴٢٠٧٠٣ ای. کیلوولت، دو هسته ١٣٢یا  ۶٣آزمون ترانس جریان  دستگاه ٩٬٩۴۴٬٠٠٠  

 ۴٢٠٧٠۴ کیلوولت، دو هسته ای. ٣٣و  ٢٠جریان آزمون ترانس  دستگاه ۴٬۶٢٠٬٠٠٠  

 
 

 

١٧٣  
 

 



 اندازی راه و  آزمون فصل چهل و دوم.
 ١٣٩٩های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 دستگاه ٢٬١۶٧٬٠٠٠  
برای هر هسته  ۴٢٠٧٠۴تا  ۴٢٠٧٠١های بها به ردیف اضافه

 اضافی.
۴٢٠٧٠۵ 

 ۴٢٠٨٠١ کیلوولت. ۴٠٠آزمون ترانس ولتاژ  دستگاه ۶٬۶٩٢٬٠٠٠  

 ۴٢٠٨٠٢ کیلوولت. ٢٣٠آزمون ترانس ولتاژ  دستگاه ۶٬٢۵٩٬٠٠٠  

 ۴٢٠٨٠٣ کیلوولت. ١٣٢یا  ۶٣آزمون ترانس ولتاژ  دستگاه ۴٬٣٠٢٬٠٠٠  

 ۴٢٠٨٠۴ کیلوولت. ٣٣و  ٢٠آزمون ترانس ولتاژ  دستگاه ١٬۴٢٢٬٠٠٠  

 ۴٢٠٩٠١ کیلوولت. ۴٠٠آزمون برقگیر و شمارنده  دستگاه ٧٬١٢٩٬٠٠٠  

 ۴٢٠٩٠٢ کیلوولت.  ٢٣٠آزمون برقگیر و شمارنده  دستگاه ۶٬۶٢۴٬٠٠٠  

 ۴٢٠٩٠٣ کیلوولت. ١٣٢یا  ۶٣آزمون برقگیر و شمارنده  دستگاه ۶٬٣٣۵٬٠٠٠  

 ۴٢٠٩٠۴ کیلوولت. ٣٣و  ٢٠آزمون برقگیر و شمارنده  دستگاه ١٬٩۶٢٬٠٠٠  

 ۴٢١١٠١ کیلوولت. ١٣٢یا  ۶٣آزمون بوشینگ دیواری  دستگاه ۴٬٠٧٣٬٠٠٠  

 ۴٢١٢٠١ کیلوولت. ۴٠٠گیر  آزمون موج دستگاه ٨٠۶٬۵٠٠  

 ۴٢١٢٠٢ کیلوولت. ٢٣٠گیر  آزمون موج دستگاه ٨٠۶٬۵٠٠  

 ۴٢١٢٠٣ کیلوولت. ١٣٢یا  ۶٣گیر  آزمون موج دستگاه ٨٠۶٬۵٠٠  

 عدد ٢٬٨٧۶٬٠٠٠  
سر جوش لوله باسبار با هر  آزمون عکس رادیوگرافی یک

 سایز.
۴٢١٣٠١ 

 ۴٢١۴٠١ کیلوولت. ۴٠٠آزمون روشنایی یک پست  مجموعه ۴۴٬۴٧٠٬٠٠٠  

 ۴٢١۴٠٢ کیلوولت. ٢٣٠آزمون روشنایی یک پست  مجموعه ٣۴٬٠٠٧٬٠٠٠  

 ۴٢١۴٠٣ کیلوولت. ١٣٢یا  ۶٣آزمون روشنایی یک پست  مجموعه ٢٨٬٧٧۵٬٠٠٠  

 ۴٢١۵٠١ آزمون سیستم زمین پست انتقال. مجموعه ٢٩٬٠٢٧٬٠٠٠  

 ۴٢١۵٠٢ آزمون سیستم زمین پست فوق توزیع. مجموعه ٢٣٬٧١٢٬٠٠٠  

 مجموعه ۴٢٬١٢١٬٠٠٠  
 ۶٣های یک بانک خازنی با ولتاژ نامی  آزمون سلول

 کیلوولت.
۴٢١۶٠١ 

 مجموعه ١٠٬۴٨١٬٠٠٠  
 ٣٣تا  ٢٠های یک بانک خازنی با ولتاژ نامی  آزمون سلول

 کیلوولت.
۴٢١۶٠٢ 

 مجموعه ٢٣٬١۵٢٬٠٠٠  
آزمون تابلو فشار متوسط (کلید قدرت، ترانس جریان و 

 ولتاژ).
۴٢١٧٠١ 

 ۴٢١٨٠١ آزمون مگر کابل فشار متوسط. رشته ١۴٢٬٠٠٠  

 ۴٢١٨٠٢ کیلوولت. ٢٠کابل  DC/AC (Hipot)آزمون اعمال ولتاژ  رشته ٣١۶٬۵٠٠  

 ۴٢١٨٠٣ کیلوولت. ٣٣کابل  DC/AC (Hipot)آزمون اعمال ولتاژ  رشته ۴۴٩٬۵٠٠  

 
 

 

١٧۴  
 

 



 اندازی راه و  آزمون فصل چهل و دوم.
 ١٣٩٩های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 ۴٢١٩٠١ آزمون مگر کابل فشار ضعیف. رشته ٢۴٬۴٠٠  

 مجموعه ۵١٬۴٨٩٬٠٠٠  
یا  ١١٠دشارژ و شارژ اولیه یک مجموعه باطری شارژ، 

 ولت، مطابق دستورالعمل سازنده به صورت کامل. ١٢۵
۴٢٢٠٠١ 

 مجموعه ١۴٬٣۶۶٬٠٠٠  
ولت،  ۴٨شارژ، دشارژ و شارژ اولیه یک مجموعه باطری 

 مطابق دستورالعمل سازنده به صورت کامل.
۴٢٢٠٠٢ 

 ۴٢٢١٠١ ولت. ١٢۵یا  ١١٠آزمون شارژر  دستگاه ٨٬٧٨٧٬٠٠٠  

 ۴٢٢١٠٢ ولت. ۴٨آزمون شارژر  دستگاه ۶٬٢۶١٬٠٠٠  

 ۴٢٢١٠٣ یک پست انتقال. DCی تابلوهای  آزمون مجموعه مجموعه ٣٢٬١٩٩٬٠٠٠  

 ۴٢٢١٠۴ یک پست فوق توزیع. DCی تابلوهای  آزمون مجموعه مجموعه ١۵٬٨٣۵٬٠٠٠  

 ۴٢٢١٠۵ انتقال. یک پست ACی تابلوهای  آزمون مجموعه مجموعه ۵۵٬۵١٠٬٠٠٠  

 ۴٢٢١٠۶ یک پست فوق توزیع. ACی تابلوهای  آزمون مجموعه مجموعه ٢٧٬٧٨٨٬٠٠٠  

  
 مجموعه ٣٠٧٬۴۶٧٬٠٠٠

آزمون مدار کنترل و حفاظت یک بی کامل آرایش یک و 
کیلوولت)، (خط خط،  ٢٣٠کیلوولت (یا  ۴٠٠کلیدی   نیم

 خط ترانس یا ترانس ترانس).

۴٢٢٢٠١ 

  
 مجموعه ٢١٨٬۴٢٧٬٠٠٠

آزمون مدار کنترل و حفاظت یک بی ناقص آرایش یک و 
کیلوولت)، (خط یا  ٢٣٠کیلوولت (یا  ۴٠٠کلیدی   نیم

 ترانس).

۴٢٢٢٠٢ 

  
 مجموعه ١١٢٬٣٢٣٬٠٠٠

آزمون مدار کنترل و حفاظت یک فیدر خط، ترانس یا 
 ۴٠٠کیلوولت (یا  ٢٣٠کوپالژ، با آرایش باسبار دوبل، 

 کیلوولت).

۴٢٢٢٠٣ 

  
 مجموعه ١٣١٬۶۵٧٬٠٠٠

آزمون مدار کنترل و حفاظت یک فیدر خط، ترانس یا 
 ٢٣٠کوپالژ، با آرایش باسبار دوبل با سکسیونر موازی، 

 کیلوولت). ۴٠٠کیلوولت (یا 

۴٢٢٢٠۴ 

 مجموعه ٨۵٬٨١٢٬٠٠٠  
آزمون مدار کنترل و حفاظت یک فیدر خط با ترانس، 

 کیلوولت. ١٣٢یا  ۶٣باسبار ساده، 
۴٢٢٢٠۵ 

 مجموعه ۵٩٬۵۵٢٬٠٠٠  
یا  ۶٣آزمون مدار کنترل و حفاظت فیدر کوپالژ با کلید، 

 کیلوولت. ١٣٢
۴٢٢٢٠۶ 

 مجموعه ٣۴٬۶٠٢٬٠٠٠  
یا  ۶٣آزمون مدار کنترل و حفاظت فیدر کوپالژ بدون کلید، 

 کیلوولت. ١٣٢
۴٢٢٢٠٧ 

 AVR . ۴٢٢٢٠٨تابلو   آزمون مدار کنترل تپ چنجر ترانس و مجموعه ٣٩٬٨٠٠٬٠٠٠  

 ۴٢٢٢٠٩ کیلوولت. ٢٠یا  ٣٣آزمون مدار کنترل و حفاظت یک فیدر  مجموعه ١٣٬٨٠۵٬٠٠٠  

 ۴٢٢٣٠١ آزمون آمپرمتر، ولت متر یا فرکانس متر. دستگاه ٨١٨٬٠٠٠  
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 اندازی راه و  آزمون فصل چهل و دوم.
 ١٣٩٩های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 ۴٢٢٣٠٢ آزمون کنتور اکتیو و راکتیو. دستگاه ۶٬۵۶٠٬٠٠٠  

 ۴٢٢٣٠٣ گیری مرکزی. آزمون دستگاه اندازه دستگاه ۶٬۵۶٠٬٠٠٠  

 دستگاه ۶٬۵۶٠٬٠٠٠  
 Synchronizing)سنکرون  آزمون نمایشگر سیستم

Bracket). 
۴٢٢٣٠۴ 

 ۴٢٢٣٠۵ تپ چنجر ترانس.  کننده کنترل AVRآزمون دستگاه  دستگاه ١٠٬۵۶٧٬٠٠٠  

 ۴٢٢٣٠۶ کننده ورود و خروج خازن. کنترل VCRآزمون دستگاه  دستگاه ٨٬۵۶٣٬٠٠٠  

 مجموعه ١٧٩٬١۶۶٬٠٠٠  
آزمون دستگاه ثبت وقایع و کنترل صحت اطالعات پست 

 انتقال.
۴٢٢٣٠٧ 

 مجموعه ٧٣٬۴٢٧٬٠٠٠  
آزمون دستگاه ثبت وقایع و کنترل صحت اطالعات پست 

 توزیع.  فوق
۴٢٢٣٠٨ 

  
 مجموعه ٢۶٠٬١٣٣٬٠٠٠

یک بی کامل آرایش یک و نیم کلیدی  DCSآزمون سیستم 
کیلوولت (خط خط، خط ترانس،  ٢٣٠کیلوولت یا  ۴٠٠

 ترانس ترانس).

۴٢٢۴٠١ 

 مجموعه ١٨٣٬٧۴١٬٠٠٠  
یک بی ناقص آرایش یک و نیم  DCSآزمون سیستم 

 کیلوولت (خط یا ترانس). ٢٣٠کیلوولت یا  ۴٠٠کلیدی 
۴٢٢۴٠٢ 

 مجموعه ۶٨٬١۵۵٬٠٠٠  
یک فیدر خط، ترانس یا کوپالژ، با  DCSآزمون سیستم 

 کیلوولت). ۴٠٠کیلوولت (یا  ٢٣٠آرایش باسبار دوبل، 
۴٢٢۴٠٣ 

  
 مجموعه ٧٩٬٧٨۴٬٠٠٠

یک فیدر خط، ترانس یا کوپالژ، با  DCSآزمون سیستم 
کیلوولت (یا  ٢٣٠آرایش باسبار دوبل با سکسیونر موازی، 

 کیلوولت). ۴٠٠

۴٢٢۴٠۴ 

 مجموعه ۵١٬٩١٢٬٠٠٠  
یک فیدر خط با ترانس، باسبار ساده،  DCSآزمون سیستم 

 کیلوولت. ١٣٢یا  ۶٣
۴٢٢۴٠۵ 

 مجموعه ٣۵٬٨١٠٬٠٠٠  
 ١٣٢یا  ۶٣فیدر کوپالژ با کلید،  DCSآزمون سیستم 

  کیلوولت.
۴٢٢۴٠۶ 

 مجموعه ٢٠٬٩٠۴٬٠٠٠  
 ١٣٢  یا ۶٣  فیدر کوپالژ بدون کلید،   DCSآزمون سیستم 

 کیلوولت.
۴٢٢۴٠٧ 

 ۴٢٢۴٠٨ پست انتقال. AVRتابلو  DCSآزمون سیستم  مجموعه ٢٢٬٨٨٣٬٠٠٠  

 ۴٢٢۴٠٩ پست فوق توزیع. AVRتابلو  DCSآزمون سیستم  مجموعه ١٢٬٢۶٧٬٠٠٠  

 ۴٢٢۴١٠ کیلوولت. ٣٣یا  ٢٠یک فیدر  DCSآزمون سیستم  مجموعه ٨٬٢۵٠٬٠٠٠  

 ۴٢٢۵٠١ آزمون رله دیستانس خط انتقال. دستگاه ١٧٬٧٢٧٬٠٠٠  

 ۴٢٢۵٠٢ آزمون رله دیستانس خط فوق توزیع. دستگاه ١۴٬٨٧۶٬٠٠٠  

 ۴٢٢۵٠٣ آزمون رله دیفرانسیل طولی خط انتقال. دستگاه ١۶٬١٩۶٬٠٠٠  
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 اندازی راه و  آزمون فصل چهل و دوم.
 ١٣٩٩های انتقال و فوق توزیع نیروی برق سال  فهرست بهای واحد پایه رشته پست

  
       

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

 ۴٢٢۵٠۴ فوق توزیع.  آزمون رله دیفرانسیل طولی خط دستگاه ١٣٬۵۵۵٬٠٠٠  

 ۴٢٢۵٠۵ آزمون رله دیفرانسیل ترانس انتقال. دستگاه ١۶٬۴٠۵٬٠٠٠  

 ۴٢٢۵٠۶ آزمون رله دیفرانسیل ترانس فوق توزیع. دستگاه ١٣٬۵۵۵٬٠٠٠  

 ۴٢٢۵٠٧ آزمون رله حفاظت باسبار امپدانس باال. دستگاه ٢٧٬٩٨٢٬٠٠٠  

 ۴٢٢۵٠٨ آزمون یک زون حفاظتی رله حفاظت باسبار امپدانس کم. دستگاه ۵۵٬۴٧٣٬٠٠٠  

 ۴٢٢۵٠٩ قدرت.آزمون رله حفاظت کلید  دستگاه ۶٬۶٢٠٬٠٠٠  

 دستگاه ١۶٬٣٧٧٬٠٠٠  
 ١٫۵آزمون رله حفاظت دیفرانسیل فیدر ترانس در آرایش 

 کلیدی.
۴٢٢۵١٠ 

 ۴٢٢۵١١ آزمون رله ولتاژی فرکانسی حفاظت شار هسته ترانس. دستگاه ۴٬٨٩٧٬٠٠٠  

 ۴٢٢۵١٢ آزمون رله حفاظت خطای زمین محدود شده. دستگاه ۴٬۶٣۴٬٠٠٠  

 ۴٢٢۵١٣ آزمون رله جریانی. دستگاه ۶٬٣۵٩٬٠٠٠  

 ۴٢٢۵١۴ آزمون رله جریانی حفاظت زمین حساس. دستگاه ۴٬٨٩٧٬٠٠٠  

 ۴٢٢۵١۵ آزمون رله جریانی حذف بار. دستگاه ١٣٬١٧٣٬٠٠٠  

 ۴٢٢۵١۶ آزمون رله ولتاژی حذف بار. دستگاه ١٣٬١٧٣٬٠٠٠  

 دستگاه ۶٬۵۶٠٬٠٠٠  
حساس آزمون رله جریانی با وصل مجدد و خطای زمین 

 کیلوولت. ٣٣و  ٢٠فیدرهای   برای
۴٢٢۵١٧ 

 ۴٢٢۵١٨ آزمون رله حفاظت ولتاژی. دستگاه ۴٬٨٩٧٬٠٠٠  

 ۴٢٢۵١٩ آزمون رله سنکرون سوئیچ کلید قدرت. دستگاه ٨٬٧٨٣٬٠٠٠  

 ۴٢٢۵٢٠ آزمون رله سنکروچک. دستگاه ۴٬٨٩٧٬٠٠٠  

  
 مجموعه ٧٧٬٢۶۴٬٠٠٠

انتقال یک بی کامل  آزمون ارسال اطالعات به دیسپاچینگ
کیلوولت)،  ٢٣٠کیلوولت (یا  ۴٠٠آرایش یک و نیم کلیدی 

 (خط خط، خط ترانس یا ترانس ترانس).

۴٢٢۶٠١ 

  
 مجموعه ۵٠٬۵٢٠٬٠٠٠

آزمون ارسال اطالعات به دیسپاچینگ انتقال یک بی ناقص 
کیلوولت)،  ٢٣٠کیلوولت (یا  ۴٠٠آرایش یک و نیم کلیدی 

 (خط یا ترانس).

۴٢٢۶٠٢ 

  
 مجموعه ٢٨٬٠٣١٬٠٠٠

آزمون ارسال اطالعات به دیسپاچینگ انتقال یک فیدر خط، 
کیلوولت (یا  ٢٣٠ترانس یا کوپالژ، با آرایش باسبار دوبل، 

 کیلوولت). ۴٠٠

۴٢٢۶٠٣ 

  
 مجموعه ٣١٬٠٠١٬٠٠٠

آزمون ارسال اطالعات به دیسپاچینگ انتقال یک فیدر خط، 
دوبل با سکسیونر موازی، ترانس یا کوپالژ، با آرایش باسبار 

 کیلوولت). ۴٠٠کیلوولت (یا  ٢٣٠

۴٢٢۶٠۴ 
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 شماره شرح واحد بهای واحد (ریال) مقدار (ریال) بهای کل

 مجموعه ١٧٬٩٣٧٬٠٠٠  
آزمون ارسال اطالعات به دیسپاچینگ انتقال یک فیدر 

 کیلوولت، باسبار ساده. ١٣٢یا  ۶٣یا ترانس  خط
۴٢٢۶٠۵ 

 مجموعه ١٣٬٩۵٧٬٠٠٠  
آزمون ارسال اطالعات به دیسپاچینگ انتقال یک فیدر 

 کیلوولت، با کلید. ١٣٢یا  ۶٣کوپالژ 
۴٢٢۶٠۶ 

 مجموعه ٣٬٧٠٨٬٠٠٠  
آزمون ارسال اطالعات به دیسپاچینگ انتقال یک فیدر 

 کیلوولت، بدون کلید. ١٣٢  یا ۶٣کوپالژ 
۴٢٢۶٠٧ 

 مجموعه ٧٬٠٧٣٬٠٠٠  
آزمون ارسال اطالعات به دیسپاچینگ انتقال یک ترانس 

 انتقال.
۴٢٢۶٠٨ 

 مجموعه ٣٬٧٠۴٬٠٠٠  
آزمون ارسال اطالعات به دیسپاچینگ انتقال یک ترانس 

 فوق توزیع.
۴٢٢۶٠٩ 

 مجموعه ١٧٬٩٣٧٬٠٠٠  
توزیع یک فیدر   آزمون ارسال اطالعات به دیسپاچینگ فوق

 کیلوولت، باسبار ساده. ١٣٢یا  ۶٣خط یا ترانس 
۴٢٢۶١٠ 

 مجموعه ١٣٬٩۵٧٬٠٠٠  
فیدر توزیع   آزمون ارسال اطالعات به دیسپاچینگ فوق

 کیلوولت، با کلید. ١٣٢یا  ۶٣کوپالژ 
۴٢٢۶١١ 

 مجموعه ١٣٬٩۵٧٬٠٠٠  
توزیع فیدر   آزمون ارسال اطالعات به دیسپاچینگ فوق

 کیلوولت، با کلید. ١٣٢یا  ۶٣کوپالژ 
۴٢٢۶١٢ 

 مجموعه ٣٬٧٠٨٬٠٠٠  
توزیع فیدر   آزمون ارسال اطالعات به دیسپاچینگ فوق

 بدون کلید.کیلوولت،  ١٣٢یا  ۶٣کوپالژ 
۴٢٢۶١٣ 

 مجموعه ٧٬٠٧٣٬٠٠٠  
توزیع ترانس   آزمون ارسال اطالعات به دیسپاچینگ فوق

 انتقال.
۴٢٢۶١۴ 

 مجموعه ٣٬٧٠۴٬٠٠٠  
توزیع ترانس   آزمون ارسال اطالعات به دیسپاچینگ فوق

 توزیع.  فوق
۴٢٢۶١۵ 

 مجموعه ٣٬٧٣۵٬٠٠٠  
یک فیدر توزیع   آزمون ارسال اطالعات به دیسپاچینگ فوق

 کیلوولت. ٣٣یا  ٢٠
۴٢٢۶١۶ 

 RTU. ۴٢٢۶۵٠آزمون پایانه راه دور  مجموعه   

 PLC . ۴٢٢۶۵١های  آزمون ترمینال مجموعه   

 TPS . ۴٢٢۶۵٢پروتکشن  آزمون سیستم تله مجموعه   

 ۴٢٢۶۵٣ آزمون سیستم تلفن مرکزی. مجموعه   

 ۴٢٢۶۵۴ سیم. آزمون بی مجموعه   
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