برنامه فعالیتهای جاری و سرمايه ای مديريت مصرف وکاهش پیک بارشرکتهای توزيع نیروی برق در سال 1397
شرکت توزیع نیروی
برق استان البرز

ردیف
1

عنوان فرم :

شماره فرم5:

برنامه های عملیاتی حوزه مدیریت مصرف و کاهش پیک باردر بخش جاری و سرمایه
ای

شماره صفحه 8از 24

واحدمسئول برنامه:دفتر مدیریت مصرف برق شرکت توزیع نیروی برق استان البرز

نام تهیه کننده ..... :

شرح برنامه ها ،اقدامات و فعالیتها
اجرای آموزش مدیریت مصرف در مدارس و مربیان آموزش و پرورش و اجرای پروژه های مرتبط با سند همکاری های فرابخشی ( وزارت آموزش و پرورش  ،محیط زیست و وزارت
نیرو )

2

برگزاری دوره ها  ،کارگاه ها و سمینارهای تخصصی مدیریت مصرف (ویژه بخش های تجاری ،خانگی ،اداری ،کشاورزی و صنعتی)

3

اطالع رسانی از طریق جراید صدا و سیما ،بروشور و بنرها ،تابلوهای تبلیغاتی و نمایشگرهای شهری

4

آموزش مروجین کشاورزی با هدف بهینه سازی و جلب مشارکت همکاری درپروژه های پیکسایی

5

آموزش مروجین تجاری عمده با هدف بهینه سازی و جلب مشارکت همکاری درپروژه های پیکسایی

6

آموزش مروجین بخش خانگی با هدف بهینه سازی و جلب مشارکت همکاری درپروژه های پیکسایی

7

مطالعه و شناسایی مشترکین در اجرای طرح های  TOUو DR

8

ممیزی و بهینه سازی ساختمان های تابعه شرکت توزیع با رویکرد اصالح سیستم های سرمایشی  ،گرمایشی و روشنایی با جایگزینی المپ های LED

9

پیگیری مصوبه هیئت وزیران درخصوص استفاده  20درصدی برق مصرفی از انرژی های نو و اجرای آن در ساختمان های تابعه شرکت توزیع(درمجموع بمیزان 100کیلووات)

10

شناسایی مشترکین برتر (درجهت کاهش مصرف و رعایت الگوی مصرف) در بخش های مختلف (خانگی ،تجاری ،صنعتی ،عمومی اداری) و تشویق آنان

11
12

احداث پارک انرژی باهدف آموزش و فرهنگ سازی عمومی به ویژه دانش آموزان و دانشجویان در زمینه تولید و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر (فازدوم)
احداث نیروگاههای مقیاس کوچک فتوولتائیک باطری دار باهدف اجرای پدافند غیرعامل به شبکه درساختمان ستاد شرکت توزیع وساختمانهای مناطق برق(درجمع بمیزان
10کیلووات)

13

نصب سکسیون موتوردار بار ار تی یو کامل جهت جداسازی خطوط فرعی مشترکین دارای قرارداد پاسخگویی بار (70نقطه از شبکه)

14

نصب لوازم اندازه گیری،تعویض و تست کنتورهای ژنراتورها در طرح مولدین خودتامین

15

نصب مودم برای لوازم اندازه گیری دیجیتالی مولدهای خود تامین

16

استفاده از پیمانکار مشاور و اجرایی جهت اجرای طرح های پیکسایی صنعتی.

17

احداث 10کیلومتر خط هوایی فشار متوسط جهت تفکیک مشترکین همکار طرح های پاسخگویی بار()DR

18
19
20
برنامه های توافق شده و تعریف شده مدیریت مصرف  ،بایستی عینا لحاظ گردد.

معاون دفترمدیریت مصرف شرکت توانیر:
علیرضااحمدیزدی

نام وامضاء مسئول برنامه.....:

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق .....:
مهر و امضاء

