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  عيتوز ونياتوماس زاتيتجه يتخصص تهيكم جلسات در كننده مشاركت يضااع

 (1/1 شيرايو و 11 شيرايو)
   کنناد   نیتامم ی ساازنده و  ها شرکتها،  ی توزیع نیروی برق، آزمایشگاهها شرکتبا تشکر از نمایندگان محترم 

نویس  مختلف تهیه و بازنگری پیشو شرکت توانیر به شرح زیر که در مراحل ، پژوهشگاه نیرو تجهیزات، مشاورین

حضور در جلسات و اعالم نقطه نظرات کارشناسی ی تخصصی و نهایی کردن این دستورالعمل با ها یبررسو انجام 

 .موجبات هرچه پربارتر شدن مطالب را فراهم آورند

 11 شيرايو یتخصص تهيکم جلسات در کننده مشارکت یاعضا

  1 دهآقای دکتر مجتبی خدرزا شرکت توانیر

  2 آقای مهندس مهرداد صمدی شرکت توانیر

  3 خانم مهندس سارا قرشی شرکت توانیر

  4 آقای مهندس حیدر نظافتی شرکت توانیر

  5 آقای مهندس امید همایونفال شرکت توانیر

  6 مهندس نیکی مسلمی    خانم پژوهشگاه نیرو 

  7 خانم مهندس دولت جمشیدی پژوهشگاه نیرو 

  8 خانم مهندس لیال عبدی پژوهشگاه نیرو 

  9 دس امیر توکلیآقای مهن پژوهشگاه نیرو 

  11 مهندس  اعظم مظفری   خانم پژوهشگاه نیرو 

  11  آقای مهندس امین ترکاشوند مهندسین مشاور نیرو

  12 مجید نصیری زنوز آقای مهندس مهندسین مشاور موننکو

  13 آقای مهندس خسرو فراهانی شرکت سازگان ارتباط

  14 ا... ترابی پاریزی  حجت آقای مهندس شرکت ویستا جهان 

  15 آقای مهندس ایرج رفیعی  ت پایا روش آریاشرک

  16 آقای مهندس مهدی فتحی رضایی شرکت تابش تابلو

  17 ای آقای مهندس امید وسمه شرکت تابش تابلو

  18 حسین سروش امیر آقای مهندس آوری قدرت شرکت اهرام فن

  19 پیام غفاری آقای مهندس های فرانگر برسام شرکت اندیشه

  21 سید مهدی مدنی بجستانی ی مهندسآقا شرکت پیمان خطوط شرق
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  21 آقای مهندس سعید رمضانی شرکت پیمان خطوط شرق

  22 زاده آقای مهندس آرش رسول شرکت پتسا صنعت

  23 آقای مهندس محمد جواد توسلی شرکت پتسا صنعت

  24 آقای دکتر هادی صفری فارمد شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی 

  25 آقای مهندس بهزاد قزلسفلی  مازندرانشرکت توزیع نیروی برق غرب 

  26 آذر آقای مهندس سعید چتر شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 

  27 آقای مهندس سید مهران حسینی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

  28 آقای مهندس حسین مظفری شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

  29 مان قربانیآقای مهندس سلی شرکت توزیع نیروی برق تبریز 

  31 آقای دکتر محمد مسیحیان شرکت توزیع نیروی برق استان فارس 

  31 پور آقای مهندس محمد علی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس 

  32 آقای دکتر دانیال نژاد مالیری شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان 

  33 یآقای مهندس پیمان فاضل شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان 

  34 آقای مهندس وحید متقی شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان 

  35 آقای مهندس جهانگیر عربی شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه و بویراحمد 

  36 آقای مهندس علی بهرامی شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم 

  37 یکالگناه م آقای مهندس مجید بی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین  

  38 آقای مهندس مجتبی صمیمی شرکت توزیع نیروی برق شیراز 

  39 آقای مهندس علیرضا آقاجری شرکت توزیع نیروی برق خوزستان

  41 باغ  آقای مهندس نادر مهد قره شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

  41 آقای مهندس مجتبی عباسی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر

  42 آقای  مهندس مرتضی احمدی نژاد ی برق استان یزدشرکت توزیع نیرو

  43 آقای  مهندس سید علی صحافی شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

  44 آقای مهندس داود دهقانی محمودآبادی شرکت توزیع نیروی برق استان البرز
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1/1 شيرايو تخصصی کميته جلسات در کننده مشارکت اعضای  
 ير شركت توان خانم مهندس قرشی   1

 پژوهشگاه نيرو آقای مهندس حافظ عقیلی   2

 پژوهشگاه نيرو آقای مهندس فامیلی  3

  پژوهشگاه نيرو عبدي مهندس   خانم  4

 آزمايشگاه هاي مرجع صنايع انرژي شركت خانم مهندس ميرفالح  5

  شيراز برق نيروي توزيع شركت آقای مهندس صمیمی  6

  شيراز برق نيروي توزيع شركت سجادی  مهندس خانم  7

  اصفهان شهرستان برق نيروي توزيع شركت  ییمهندس مقتدا یآقا  8

 ارتباط سازگان شركت يفراهان مهندس يآقا  9

 مجتمع سازان هدف گستر  شركت يكازر دكتر يآقا  11

  ستميس کرويم البرز شركت  يمهندس الفت يآقا  11

  ديآذر كل شركت مهندس سخنور  يآقا  12
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 مقدمه
وع تعیین مشخصات فنی و کنترل کیفیت تجهیزات و توجه به معیارهای فنی مؤثر بر عملکرد نظر به اهمیت موض

)متشکل از کارشناسان  توزيع تجهيزات اتوماسيون کمیته تخصصیپس از طرح و تایید در ها، این سند تنظیم و  آن

ها، پژوهشگاه نیرو  ه آزمایشگا، ، مشاورینتجهیزات   کنند  نیتممی سازنده و ها شرکتهای توزیع نیروی برق،  شرکت

 توزيع هوايي دستگاه پايانه راه دور( نهایی شده است.گیرندگان سند موظفند در هنگام خرید و شرکت توانیر 

استفاده در شبکه های توزیع برق، آن را در پیوست اسناد منظور نموده و هنگام انجام مراحل بررسی و  مورد

شده، نسبت به ارزیابی و امتیازدهی   مل و با توجه به مدارك و مستندات ارائهارزیابی فنی، براساس این دستورالع

 پیشنهادها اقدام کنند.

ـ  با يمطالعات پروژة جينتا اساس بر 1335 سال ماه اسفند در دستورالعمل نيا 41 شيرايو سينو شيپ  تيولومس

 نظارت با و پژوهشگاه آن تمخابرا رساختيز يپژوهش گروه توسط و روين پژوهشگاه برق عيتوز پژوهشکده

 .است شده هيته ريتوان عيتوز يمهندس و يفن دفتر

 در خصوص تعدادي از ابهامات يا و به منظور رفع پاره 1044دستورالعمل در بهمن ماه سال  نيا 1/1 شيرايو

 )و متناسب با آن تغييـرات جزيـي در الزامـات    دستورالعمل 5 شماره جدول در مندرجهاي عملکردي  نآزمو

 . ديگرد هيته شبکه يراهبر و يمهندس دفتر در يفن جلسه ليتشک يط ،(3جدول شماره 

 
 

 هدف و دامنه كاربرد -1

 دستگاه پايانه راه دور های کیفی در انتخاب و خرید این سند با هدف ایجاد وحدت رویه در تعیین ویژگی  

تولید و خرید تجهیزات، و ایجاد فضای  و تهیة اسناد مناقصه، هماهنگ سازی و شفافیت در امر توزيع هوايي

ن یع در ایتوز هوایی انه راه دوریمنظور از دستگاه پا .است  رقابتی جهت ارتقاء سطح کیفی آنها تنظیم شده

وظیفه  ،که با داشتن تعدادی ورودی و خروجی دیجیتال و تعدادی ورودی آنالوگزی است یدستورالعمل تجه

 )با استفاده از تجهیزات مخابراتی مناسب( و اعمال فرامین کنترلارسال به مرکز آوری اطالعات این کمیتها و  جمع

)نقاط مانوری شبکه( برعهده دارد و دارای اجزایی  متوسطرا در نقاط میانی فیدرهای فشار  کنترل مرکز ارسالی از

و شارژر در قالب یک  ری پشتیبانتبا ،ها( خروجی-تغذیه و ورودی ،از قبیل بخش اصلی پایانه )واحدهای پردازش

تابلوی واحد است. کنترلرهای ادوات قطع و وصل )مانند کلیدهای قابل قطع زیر بار، سکشناالیزرها و ...( که 

عالوه بر پایش وضعیت جریان در حالت عادی و اتصال کوتاه، وظیفه برقراری ارتباط با مراکز دیسپاچینگ را به 

 گیرند. ولی شامل کنترلرهای کلیدهای ریکلوزر و بریکر مل قرار میعهده دارند نیز در چارچوب این دستورالع

شود. با این حال اگر یک تجهیز دو یا چند  نمی ،)قابل قطع زیر جریان خطا( که وظایف حفاظتی را هم در بردارند



 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هاي و آزمون معيارهاي ارزيابي فنيالزامات و 

 توزيعهوايي  (RTU) دستگاه پايانه راه دور

 04 از 7 صفحة

 1/1:  ويرايششماره 

 1044بهمن ماه  تاريـخ تهيه:

 

ای همه آنها های الزم بر الزم است مشخصات فنی الزامی همه آنها را پوشش داده و تاییدیه ،وظیفه را برعهده بگیرد

 را اخذ نماید. 

گیری و نگهداری مقادیر  اندازه ،گیری پارامترهای کیفیت توان اندازه ،وظایفی مانند حفاظت شبکه ،الزم به ذکر است

باشد، لیکن با  ای یا تجمعی و موارد مشابه در چارچوب وظایف این تجهیز نمی توان و انرژی به صورت لحظه

 ،هارحی که در الزامات دستورالعمل آمده است، برقراری ارتباط تجهیزاتی مانند رلهبینی درگاه ارتباطی به ش پیش

IED ها و موارد مشابه با مرکز کنترل از طریق پایانه راه دور )به عنوان رابط تبادل اطالعات و مبدل پروتکل( امکان

 پذیر خواهد بود.

 

 محدوده اجرا -2
  .باشند می های توزیع نیروی برق کشور شرکتوانیر و شرکت تمحدوده اجرای این دستورالعمل       

 

 استانداردهاي مورد استناد -3
آزمایشها برای کنترل شاخصهای موردنظر، باه ترتیاب   های انجام  و رویه العملفنی در این دستور مشخصاتمبنای 

( و IECمکیاد بار  اساتانداردهای باین المللای) باا ت    استانداردهای صنعت برق کشاور، اساتانداردهای ملای کشاور،     

در زمان تنظیم این دستورالعمل استانداردهای ملی یا صانعت بارق    های کشورهای صنعتی پیشرفته است.استاندارد

   اند: های زیر مورداستناد قرارگرفتهستاندارداین اساس، ا بر. کشور در این زمینه تدوین نشده است

1- IEEE C1.71-700.-IEEE Standard for SCADA and Automation Systems-700. 

2- IEC 008.0 - Telecontrol Equipment and systems: 

1. IEC 06806-1: General considerations-1888 

2. IEC 06806-2 :Operating conditions-1881 

3. IEC 06806-3: Interfaces (electrical characteristics)-1888 

4. IEC 06806-4: Performance requirements-1886 

1. IEC 06806-1: Transmission protocols-7010 SER Series 
 

3- IEC 06806-1-161 Transmission Protocols - companion standards especially for basic 

Telecontrol tasks-2663+AMD112611 CSV Consolidated version 

4- IEC 06806-1-164 Transmission Protocols - Network access for IEC 06806-1-161 using 

standard transport profiles-7000+AMD117010 CSV Consolidated version 

5- IEEE1815-IEEE Standard for Electric Power Systems Communications-Distributed 

Network Protocol (DNP.3)- 2412 

6- IEC 62351- Power systems management and associated information exchange –Data and 

communication security 
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1. IEC 62351-1- Power systems management and associated information exchange - 

Data and communications security - Part 1: Communication network and system 

security - Introduction to security issues-2117 

2. IEC 62351-3 - Power systems management and associated information exchange - 

Data and communications security - Part 3: Communication network and system 

security - Profiles including TCP/IP-2114 

3. IEC 62351-5- Power systems management and associated information exchange - 

Data and communications security - Part 5: Security for IEC 61871-5 and derivatives-

2113 

7- AGA-12(AGA Report No.12)-Cryptographic Protection of SCADA Communications  

1. Part 1: Background, Policies and Test Plan -2116 

2. Part 2: Performance Test Results-2117 

8- IEC 61111-6-5- Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-5: Generic standards - 

Immunity for equipment used in power station and substation environment-2115 

9- IEC 61111-4-2- Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-7: Testing and measurement 

techniques - Electrostatic discharge immunity test-2118 

11- IEC 61111-4-3-Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-1: Testing and measurement 
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 دستور انجام كار -0

 روش تکميل جداول -0-1
مراحال  شاود.   انجاام مای  « محاسبة امتیازات فنای »و « مشخصات اجباری»بررسی مشخصات فنی در دوبخش  

 ها به شرح زیر است: آنتکمیل جداول و استفاده از 

  و  توزيـع  هـوايي  دستگاه پايانه راه دور های خود در ارتباط با نوع خواسته (1جدول شماره ) درخریدار

 نماید. میبرداری را اعالم  نصب و بهرهمحل شرایط و مشخصات همچنین 

 ( فروشنده اطالعاتی از کاالی پیشنهادی و سابقة2در جدول شماره )   کند. ارائه میتولید و عرضة آن 

  الزاماات و مشخصاات    ( الزامی است و فروشانده بایاد   3مقادیر قابل قبول مندرج در جدول شماره )  ارائة

در پیشنهاد خود تضمین نماید. درصورت عادم  با درج مهر و امضا در ذیل صفحات این جدول اجباری را 

 عدی انجام نخواهد شد. های ب تممین هریک از مشخصات اجباری، پیشنهاد مردود شده و بررسی

 ( مشخصه4در جدول شماره )      های مؤثر در ارزیابی و امتیازدهی عوامل کیفی کاالی ماورد نظار باه هماراه

شاود و ساتون    توساط فروشانده تکمیال    باید «مقدار پیشنهادی»ضرایب وزنی آنها درج شده است. ستون 

( تکمیال گاردد.   2-4بی تعیین شده در بناد) توسط کمیتة فنی خرید و با توجه به روش ارزیا« امتیاز نهایی»

 صفحات مربوط به این جدول نیز باید توسط فروشنده مهر و امضا شوند.

 

 ياز نهاييتروش تعيين ام -0-2
با توجه به مقادیر پیشنهادی فروشنده برای هرکدام از بندهای جادول   باید، کمیته فنی خرید برای تعیین امتیاز کیفی

( و مطابق با روش ارزیابی و امتیاز دهی هر کدام از بندهای فوق)در اداماه جادول   4شماره امتیاز دهی کاال)جدول 

منظور نماید، سپس امتیاز نهایی هر آیتم با ضرب امتیاز تعیین شاده در ضاریب    111( امتیازی را بر مبنای 4شماره 

بدسات   111بار عادد   نهاایی   مجموع امتیازهای تقسیم . بدیهی است امتیاز کل ازوزنی مربوطه بدست خواهد آمد

 .آید می
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 شود. برداری تضمین می های خریدار و مشخصات محل نصب و بهره همطابقت کاالی پیشنهادی با خواست 

 نام شرکت تکمیل کننده:

 

 مهرشرکت:

 

 تاریخ تکمیل:

 

 نام ونام خانوادگی مدیر:

 

 امضاء

 

 

 1برداری بهره و نصب محل مشخصات و های خریدار خواسته : (1) شماره جدول

)نیاز  های آنالوگ یتال و ورودیجیهای د یها و خروج یتعداد ورود
ورودی به  ه اصلیینوع تغذ ،RTUدستگاه  فعلی و توسعه آتی(

  ژان و ولتایرر جیت مقادئا قرایری یگ روش اندازه ،دستگاه

که توسط خریدار برای  یکدر پیوست  (6) شمارهمطابق جدول 
 ط هوایی به صورت جداگانه، مشخص خواهد شد.انق

و تشخیص  فاز به زمین ،قابلیت تشخیص خطای اتصال فاز به فاز
 داشته باشد. سنکرون نبودن فازها را

                                بله خیر 

  فیبر نوری         (UHF-VHF)مودم رادیویی اختصاصی 7براتی برای ارتباط با مرکز کنترل دیسپاچینگتکنولوژی مخا

 DNP0.3 (Serial)                        DNP0.3 (LAN/WAN)  1پروتکل مورد نیاز برای اتصال به مرکز کنترل دیسپاچینگ
IEC03803-5-131                            IEC03803-5-131  

ف
ردی

 

  مقدار واحد شرح مشخصه

ف
ردی

 

 مقدار واحد شرح مشخصه

o دستگاهحداکثر دمای محیط نصب  kV   6 ولتاژ نامی 1
C   

  --- درصد رطوبت نسبی 7  3 --- ی سیستمتعداد فازها 2
  m حداکثر ارتفاع از سطح دریا kV   8 حداکثر ولتاژ سیستم 3

   g شتاب زمین لرزه 4
o دستگاهحداقل دمای محیط نصب  5  ---- 4آلودگی منطقه سطح 9

C   

  

                                                 
 شود.  این جدول توسط خریدار تکمیل می 1
 ،مال دسترسی توسط افراد غیر مجاز(دسترس نبودن شبکه و اختصاصی نبودن شبکه )احت استفاده از تکنولوژیهای مخابرات سلولی به دلیل امکان در7

 ،دومعدم امکان اخذ تعهدات قابل قبول از اپراتورها برای کیفیت خدمات و همچنین احتمال منسوخ شدن یا قطع سرویس )به ویژه در نسلهای اول و 

 یهای مخابراتی دیگر از شهرها که محیطد. چنانچه در شرایط خاص مانند نقاط خارج نشو برای کاربرد اتوماسیون توزیع توصیه نمی ،(GPRSمانند 

باید برای جلوگیری از  و ارتباطات ضمن توجه جدی به مباحث امنیت تبادل اطالعات .استفاده شود GPRSاز  ،موجود نیست یا نقاط با اهمیت کمتر

صورت برخی از الزامات این دستورالعمل برای  در این وجود،تمهیدات الزم اتخاذ شود. با این  ،هرگونه فرمان ناخواسته یا بروز مخاطراتی در شبکه

استفاده از رادیوی باند آزاد به دلیل نسبت به تعیین الزامات مربوطه اقدام نماید.  سیستم راساًچنین شرایطی قابل دستیابی نبوده و الزم است طراح 

از فیبر نوری، در صورتیکه  استفاده شود. ن توزیع توصیه نمیبرای کاربرد اتوماسیو ،اختصاصی نبودن شبکه )احتمال دسترسی توسط افراد غیر مجاز(

 شود. بستر آن از قبل فراهم شده باشد و موجود باشد توصیه می
مخابراتی منطقه( و  امکانات برای طراحی سیستم مخابرات اتوماسیون توزیع )با درنظر گرفتن نیاز است که خریدار با توجه به مطالعات انجام شده1

 این مورد را مشخص نماید. از پروتکل انتخابی، افزار مرکز کنترل دیسپاچینگ شده و همچنین پشتیبانی نرم تی انتخاببستر مخابرا
 شود. تعیین می« راهنمای انتخاب سطح آلودگی منطقه»با عنوان  7پیوست از  سنگین، ویژه خیلیسبک، متوسط، سنگین، سطح آلودگی 4
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 شود. تضمين ميتوسط ايشان  قصحت كلية موارد ارائه شده در جدول فواين جدول توسط پيشنهاد دهنده تکميل و  

 نام شرکت تکمیل کننده:

 

 مهرشرکت:

 

 تاریخ تکمیل:

 

 نام ونام خانوادگی مدیر:

 

 امضاء

 

 

 1 ( : شناسنامه کاالی پیشنهادی2جدول شماره ) 

  کشور سازنده  1

  نام سازنده )نام شرکت( 2

  برند، مدل و کشور سازنده  3

  سال ساخت 4

  عرضه کننده انحصاری و ...( -مینام فروشنده و نوع ارتباط با سازنده )نماینده رس 5

  (order code)نوع و تیپ کاال با درج کد سفارش  6

  فهرست خریداران با ذکر نام، کشور، تاریخ و میزان فروش 7

  ظرفیت تولید ساالنه )تولید داخل( 8

  سابقه کارخانه در ساخت این نوع تجهیزات  9

  )از زمان تحویل( مدت گارانتی 11

  نحوه ارائه خدمات پس از فروش مدت و 11

  های نصب و نگهداری و چگونگی آموزش نحو  ارائة دستورالعمل 12

  حداکثر زمان تحویل 13

  بندی نوع بسته 14

  سایر مزایای رقابتی پیشنهادی 15

 

                                                 
های ضمیمه استفاده  شود. ضمناً در صورت کمبود فضا برای درج مطالب، با ذکر شماره صفحه از برگه هنده تکمیل میاین جدول توسط پیشنهاد د 1

 شود.
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 شود. كننده تضمين مي نيموارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تام هيمطابقت كاالي پيشنهادي با كل

 نام شركت تكميل كننده:

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

 (دهمشخصات اجباری)یک از  : (3جدول شماره )

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

  باتريات فني مشخص

  DC 12ولت  )تغذیه پشتیبان دستگاه(   باتریولتاژ نامی هر واحد   1

1 -  باترینوع   2
VRLA  - زاغیر اشتعال 

 ساعت آمپر پشتیبان باتریحداقل ظرفیت مجموعه   3
 آمپر ساعت 2/7ولتی :  24 باتری

 آمپر ساعت 24ولتی :  12 باتری

 (ACبدون تغذیه ) 24 ساعت ژربدون شار باتریمدت زمان عملکرد حداقل   4

 12 ساعت اکثر زمان شارژ شدندح  5

 الزامی است - Low Batteryآالرم   6

 الزامی است - Battery Healthآالرم   7

 )فرمان قطع یا وصل( 11 - 7باتریبه کلیدهای قدرت توسط  قابل اعمال حداقل تعداد فرمان  8

 2 سال باتری طول عمرحداقل   9

 باتريمشخصات فني شارژر 

11  
)ورودی  -باه ولتااژ ناامی    AC محدوده عملکرد نسبت ولتااژ تغذیاه  

 شارژر(
 درصد 111تا  85 %

 الزامی است - برای شارژر ac/dc Failآالرم   11

 الزامی است - آالرم قطع شدن تغذیه اصلی ورودی به دستگاه  12

13  
حفاظت خروجی بخش تغذیه )شارژر( در برابر اتصال کوتاه و اضافه 

 بر تعبیه فیوز(ی الکترونیکی جریان )عالوه محدودکننده جریان با
 الزامی است -

 الزامی است - DCعدم وابستگی مدارات شارژر به نوع پالریته زمین شدن تغذیه   14

 الزامی است - تضمین سازگاری شارژر و باتری برای حفظ حداقل طول عمر باتری  15

                                                 
1
 Valve-Regulated Lead-Acid 

 نیاز است. DCولت  24یک نقطه هوایی، برای تحریک موتور کلیدهای قدرت )سکسیونرها و بریکرها( در الزم به ذکر است که 7 
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 شود. كننده تضمين مي نيموارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تام هيمطابقت كاالي پيشنهادي با كل

 نام شركت تكميل كننده:

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 ضاءام

 

 

 ()دو از ده( مشخصات اجباري3جدول شماره )

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

 RTUمشخصات فني اجباري دستگاه 

 الزامی است - در برابر پالریته معکوس RTUی به بخش تغذیه ورود حفاظت 16

17 

 

کاه باه عناوان منباع تغذیاه بارای        RTUهاای   حفاظت خروجی

، در برابار اتصاال کوتااه باا     1شاوند  تجهیزات جانبی استفاده مای 

 بر تعبیه فیوز( ی الکترونیکی جریان )عالوه محدودکننده

 الزامی است -

به نوع پالریته زماین شادن تغذیاه     RTUعدم وابستگی مدارات  18

DC 
 الزامی است -

 الزامی است - از برق شهر RTUدستگاه  DCایزوله بودن کلیه ولتاژهای تغذیه  19

 درصد 117تا  81 % به ولتاژ نامی DCمحدوده عملکرد نسبت ولتاژ تغذیه  21

 درصد مقدار پیک ولتاژ نامی 5 % دستگاه DCحداکثر ریپل تغذیه  21

 7خشک نوع از - وع کنتاکت ورودی دیجیتالن 22

 الزامی است - Double Pointهای دیجیتال از نوع  دارا بودن ورودی 23

 111 اهم کنتاکت ورودی دیجیتالالکتریکی حداکثر مقدار مقاومت  24

 51 کیلو اهم یک ورودی دیجیتال 3حداقل مقدار مقاومت نشتی 25

 DCمطابق ولتاژ تغذیه  DCولت  4تالمقادیر نامی سیگنال ورودی دیجی 26

                                                 
 تگاه، این مورد الزام است.هایی در دس بدیهی است که در صورت وجود چنین خروجی 1

2
Dry 

 است. با در نظرگرفتن مقاومت نشتی کابلاین مقاومت 0
 شوند.(Wet) شود که با ولتاژ برابر ولتاژ باتری دستگاه، تر های دیجیتال از نوع خشک است، توصیه می با توجه به اینکه کنتاکت ورودی4
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 شود. كننده تضمين مي نيموارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تام هيمطابقت كاالي پيشنهادي با كل

 نام شركت تكميل كننده:

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 ضاءام

 

 

 (دهاز  سه( مشخصات اجباري)3جدول شماره )

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

 DC 12ولت  حداقل مقدار ولتاژ سیگنال ورودی دیجیتال 27

 1 میلی آمپر حداقل جریان سیگنال ورودی دیجیتال  28

 5 میلی آمپر الحداکثر جریان سیگنال ورودی دیجیت 29

 یک ثانیه میلی های دیجیتال برداری از ورودی فواصل زمانی نمونهحداکثر  31

 الزامی است - های دیجیتال ورودی 1فیلتر حذف ارتعاشات 31

 الزامی است - فیلتر حذف ارتعاشاتقابل تنظیم بودن مدت زمان  32

 2 ثانیه میلی حداقل زمان قابل تنظیم برای فیلترحذف ارتعاشات  33

 الزامی است - های دیجیتال در ورودی 7مکانیزم حذف لرزش 34

 الزامی است - های دیجیتال  ثبت برچسب زمانی بر روی تغییرات ورودی 35

 کمتر یا مساوی یک ثانیه میلی SOEدقت زمانی ثبت رویدادهای متوالی  36

37 
های ثبت شده در دستگاه پس از قطعی Eventتوانایی ارسال 

 رتباط با مرکز و وصل مجدد آنا
 الزامی است -

38 
ذخیره شده در حافظه ماندگار دستگاه در  Eventحداقل تعداد 

 صورت قطع ارتباط با مرکز
 111 عدد

 از نوع خشک - نوع کنتاکت خروجی دیجیتال 39

 11 آمپر 1حداقل جریان کنتاکت خروجی 41

 125 ولت 4ولتاژ کنتاکت یک خروجی دیجیتال 41

 الزامی است -  Double Commandپشتیبانی از فرمان 42

 الزامی است - 5فرمان از نوع انتخاب قبل از اجرا 43

                                                 
1
Debounce Filter 

2
Chattering 

 . باشد میتحریک کلیدهای قدرت داخل پست این جریانی نهایی برای 1
 باشد. )ظرفیت کنتاکت خروجی( می Contact Voltage Ratingمنظور 4

1
Select Before Operate (SBO) 



 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هاي و آزمون الزامات و معيارهاي ارزيابي فني

 توزيعهوايي  (RTU) دستگاه پايانه راه دور

 04 زا 16 صفحة

 1/1:  ويرايششماره 

 1044بهمن ماه  تاريـخ تهيه:

 

 شود. كننده تضمين مي نيموارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تام هيمطابقت كاالي پيشنهادي با كل

 نام شركت تكميل كننده:

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 ضاءام

 

 

 

 (دهاز  ارهچ( مشخصات اجباري)3جدول شماره )

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

  الزامی است - (Command Security)مکانیزم تضمین صحت اعمال فرمان  44

 الزامی است - یک خروجی دیجیتال 1قابل تنظیم بودن مدت زمان فعال بودن 45

 111 ثانیه یلیم فعال بودن یک خروجی دیجیتالحداقل زمان قابل تنظیم برای  46

AC جریانمقدار نامی سیگنالهای  47
 5یا  1 آمپر 7

 PTبرای ورودی ولت  111 - ولت ACمقدار نامی سیگنالهای ولتاژ  48

 مقره خازنیولت برای ورودی  11تا  2 -

به  ACاکثر مقدار موثر سیگنال ورودی آنالوگ جریان حد 49
 1صورت دائمی

 دو برابر جریان نامی آمپر 

به صورت  AC سیگنال ورودی آنالوگ ولتاژ مقدار موثر داکثرح 51
 دائمی

 دو برابر ولتاژ نامی 

 PT: 1VA ولت آمپر ACسیگنال ورودی آنالوگ  Burdenحداکثر  51

CT: 1VA 

برای  -4روی ورودی قابل تحمل مقدار اضافه بارحداقل  52
 ACهای آنالوگ  ورودی

- 

:CT -  
5×nominalایA 21(باشد شتریب که امهرکد)،1s 

 2.5×nominal :PT -،  11s 

5حداکثر ولتاژ کارکرد مد مشترك 53
(CMV)– های  برای ورودی

 ACآنالوگ 
 211 (peak) ولت

CMRR)حداقل نسبت رد مد مشترك  54
0
های  برای ورودی –(

 ACآنالوگ 
dB 91  

 کامال از نظر الکتریکی ایزوله باشند. - ACای آنالوگ ه بازگشت زمین مشترك برای ورودی 55

                                                 
1
Activation Time 

باشد و با توجه به انتخاب  1Aیا   1Aتواند ( پیوست یک، می6مطابق با خواسته بیان شده توسط خریدار در جدول شماره )مقدار نامی جریان  7

   مشخص خواهد شد. RTUورودی به دستگاه  ACصورت گرفته در این جدول، مقدار نامی سیگنال جریان 
 (Continuous rms Values)مقادیر موثر پیوسته 1

4
Overload input signal rating 

1
Maximum operating common-mode voltage  

0
Common-Mode Rejection Ratio 



 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هاي و آزمون الزامات و معيارهاي ارزيابي فني

 توزيعهوايي  (RTU) دستگاه پايانه راه دور

 04 زا 17 صفحة

 1/1:  ويرايششماره 

 1044بهمن ماه  تاريـخ تهيه:

 

 شود. كننده تضمين مي نيموارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تام هيمطابقت كاالي پيشنهادي با كل

 نام شركت تكميل كننده:

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 ضاءام

 

 

 

 (دهاز  پنج( مشخصات اجباري)3جدول شماره )

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

 0011V RMS for 0 Min ولت AC 1های آنالوگ  سطح ایزوالسیون ورودی 56

 )درصد از مقدار نامی سیگنال( ± 5/1% ددرص (AC)برای ورودی آنالوگ  75ºCحداکثر خطا در دمای  57

 الزامی است - AC جریان و ولتاژ  Rmsمقادیر گیریندازها 58

 و RTU)دریافت از ورودی  DCجریان  مقدار نامی سیگنالهای 59

ای 21 mA میلی آمپر )  RTUقابل انتخاب از طریق تنظیمات  4-21mA یا 
1 mA 

 DCکه مدار ورودی آنالوگ محدوده جریانی خارج از رنج نامی  61
 باید بدون آسیب دیدن تحمل کند.

 میلی آمپر
-  mA24-3 نامی انیجر یبرا mA21-4  

- 2 mA نامی  انیجر یبراmA1 

- 22 mA نامی  انیجر یبرا 21 mA  

های  برای ورودی –(CMV)حداکثر ولتاژ کارکرد مد مشترك  61
 کامال ایزوله DCآنالوگ 

 211 (peak) ولت

 dB 91 (DC آنالوگ های ورودی برای) - (CMRR)حداقل نسبت رد مد مشترك  62

ر د (DCهای آنالوگ  )برای ورودی 2حداقل رد مد تفاضلی نرمال 63
 Hz dB 61 16فرکانس 

 اهم DC آنالوگ ورودی هر الکتریکی حداکثر مقاومت 64
01 kΩ for ± 0 mA inputs 

011 Ω for 021 mA inputs 

 011 Ω for 2–21 mA inputs 
 211 (peak) ولت (3)در حالت غیر عملکردی DCحداکثر مقدار سیگنال ورودی  65

 11 (peak) ولت (4)در حالت عملکردی DCحداکثر مقدار سیگنال ورودی  66

                                                 
های دستگاه بر اساس استاندارد و شرایط ذکر شده در  های ایزوله و سایر بخش ها و خروجی ها نسبت به سایر ورودی سطح ایزوالسیون این ورودی 1

 شود. این دستورالعمل تعیین و آزمون می 5های عایقی مندرج در جدول شماره  بخش آزمون

 
2
Minimum differential (normal)—mode rejection 

3
Non-operating 

 حاتیتوض مطابق 7-4-1 فیرد آزمون انجامشدن  یالزام تا زمان  «)در حالت غیر عملکردی( DCحداکثر مقدار سیگنال ورودی » احراز لزوم عدم

   مذکور آزمون سیرنویز در مندرج
4
Operating 



 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هاي و آزمون الزامات و معيارهاي ارزيابي فني

 توزيعهوايي  (RTU) دستگاه پايانه راه دور

 04 زا 10 صفحة

 1/1:  ويرايششماره 

 1044بهمن ماه  تاريـخ تهيه:

 

 شود. كننده تضمين مي نيموارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تام هيمطابقت كاالي پيشنهادي با كل

 نام شركت تكميل كننده:

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 ضاءام

 

 

 

 (دهاز  شش( مشخصات اجباري)3جدول شماره )

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

67 
ار ولتاژ مد مشترك )در حالت عملکردی( برای حداکثر مقد

 DCآنالوگ  های ورودی
 11 (peak) ولت

 )درصد از مقدار نامی سیگنال( ± 1/1% درصد (DC )برای ورودی آنالوگ 75ºCحداکثر خطا در دمای  68

 bit (+sign)  17 بیت گ()برای ورودی آنالو 7حداقل دقت تبدیل 691

71 
برای ارسال مقادیر آنالوگ به ازای هر  Dead Bandقابلیت تنظیم 

 نقطه
 الزامی است -

 الزامی است - تشخیص خطاهای اتصال فاز به فاز و فاز به زمین  171

 الزامی است - قابلیت تنظیم پارامترهای تشخیص خطای فاز به فاز و فاز به زمین  72

 الزامی است - (Va-Vr)نکرون نبودن فازها تشخیص س 73

 الزامی است - قابلیت تنظیم پارامترهای تشخیص سنکرون نبودن فازها 74

75 
یا بروز خطا در  RTUهای عدم تغییر ناخواسته در خروجی

 ها در صورت ریست شدن دستگاه تشخیص ورودی
 الزامی است -

76 
و از راه  (Local) امکان انجام تنظیمات دستگاه به صورت محلی

 (Remote) دور
 الزامی است -

 الزامی است - با مرکز سنکرون کردن زمان دستگاه 77

 الزامی است - داخلی Real Time Clock (RTC)دارا بودن  78

 الزامی است - Watchdogدارا بودن  79

  

                                                 
 ست.ا DCو  ACبرای هر دونوع ورودی آنالوگ  71و  69 های مشخصات ردیف1

2
Conversion Resolution 

 ، قابلیت تشخیص این خطاها را درخواست کرده باشد، الزامی است.1، در صورتیکه خریدار در جدول شماره 74تا  71های  الزامات ردیف 1



 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هاي و آزمون الزامات و معيارهاي ارزيابي فني

 توزيعهوايي  (RTU) دستگاه پايانه راه دور

 04 زا 13 صفحة

 1/1:  ويرايششماره 

 1044بهمن ماه  تاريـخ تهيه:

 

 شود. كننده تضمين مي نيموارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تام هيمطابقت كاالي پيشنهادي با كل

 نام شركت تكميل كننده:

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 ضاءام

 

 

 (دهاز  هفت( مشخصات اجباري)3جدول شماره )

 نوع اجباري سطح يا واحد شرح مشخصه رديف

81 
دارا بودن پورت ارتباطی متناسب با نوع پروتکل ارتباطی با مرکز 

 کنترل دیسپاچینگ
- 

 برای پروتکلهایRS-717  پورت-

IEC 008.0-5-101  وDNP.1 (Serial) 

 پروتکلهایپورت اترنت برای  -

 IEC 008.0-5-104وDNP.1 (LAN/WAN)  

  RS485پورت - IED تجهیزات پورت ارتباطی برای برقراری ارتباط با 81

82 
با کامپیوتر جهت انجام تنظیمات و  اختصاصی پورت ارتباطی

 دستگاهبندی  پیکره
 یا USB یا RS-717 پورت -

Ethernet  

تجهیزات برای برقراری ارتباط با  Modbusپشتیبانی از پروتکل  83

IED 

 الزامی است -

84 

بدون محدودیت زمانی و  دستگاه افزار تنظیم و پیکربندی ارائه نرم

افازار قابل نصب بر روی کامپیاوتر )از طریاق نرم Licenseبدون 

 (Web Browserیا 

 الزامی است -

85 
های یت ورودیوضع، power ،Runهای نشانگر LEDوجود 

 الیتجیهای د یت خروجیوضع ،تالیجید
 الزامی است -

 HMAC-SHA-256 - احراز اصالتنحوه  86

 1الزامی است - AES-128 رمزنگاری 87

 AES-128 Key Wrap - دهای نشستیی کلیزم رمزنگاری و بازگشایمکان 88

 128 بیت 2د نشستیز کلیسا حداقل 89

 

                                                 
 باید رمزنگاری شده باشد. RTUاطالعات خروجی از دستگاه  1

7Minimum session key size 



 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هاي و آزمون الزامات و معيارهاي ارزيابي فني

 توزيعهوايي  (RTU) دستگاه پايانه راه دور

 04 زا 24 صفحة

 1/1:  ويرايششماره 

 1044بهمن ماه  تاريـخ تهيه:

 

 شود. كننده تضمين مي نيموارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تام هيمطابقت كاالي پيشنهادي با كل

 نام شركت تكميل كننده:

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 ضاءام

 

 

 

 (دهاز  هشت( مشخصات اجباري)3جدول شماره )

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

91 

 1د بروزرسانییز کلیسا حداقل

نگاری و بازگشایی کلیدهای نشست بکار )کلیدی که جهت رمز

 رود( می

 008 بیت

91 
 برای انجام تنظیمات محلی2ورودی عبور قابلیت تنظیم رمز

 دستگاه
 الزامی است -

92 
های انجام شده به سیساتم، ناام    دسترسی)های امنیتی Logثبت 

 (کاربری و زمان دسترسی
 الزامی است -

93 
ها،  کردن پورت رفعالیت غیبلدستگاه )قا 1سازیسخت

 ها و رابطهای استفاده نشده در دستگاه( ورودی
 الزامی است -

 الزامی است - قابلیت تنظیم مقادیر امنیتی 94

 - های مورد نیاز داخلی دستگاه  آالرم 95

 (Normally Close) باز شدن درب تابلو -

- ac/dc Fail )شارژر( 

- Low Battery 

- Battery Health 

    RTUپالك خود دستگاه 96

شامل عالمت تجاری یا نام کارخانه سازنده، 

، مدل و نوع، محل ساخت، مقدار نامی تغذیه

 الیخ گارانتی، شماره سریسال ساخت و تار

97 
معتبر برای  های دارا بودن گواهی تایپ تست از آزمایشگاه

 ( 5) آزمونهای جدول
 الزامی است -

  

                                                 
1Minimum update key size 
7Password 
3
Hardening 



 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هاي و آزمون الزامات و معيارهاي ارزيابي فني

 توزيعهوايي  (RTU) دستگاه پايانه راه دور

 04 زا 21 صفحة

 1/1:  ويرايششماره 

 1044بهمن ماه  تاريـخ تهيه:

 

 شود. كننده تضمين مي نيموارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تام هيمطابقت كاالي پيشنهادي با كل

 نام شركت تكميل كننده:

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 ضاءام

 

 

 (دهنه از ( مشخصات اجباري)3جدول شماره )

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

 مشخصات فني تابلو

 الزامی است - 1وقفل درب تابل 98

99 
تابلو( و ارسال )بر روی  Local/Remoteسوییچ وجود 

 وضعیت آن به مرکز کنترل به صورت دو بیتی
 الزامی است -

 -  داخل تابلو Dummy Breaker)رله تست ) 111
وضعیت آن به صورت دو  باشد و Latchاز نوع 

   بیتی خوانده شود.

 1 عدد 7ولت داخل تابلو 231حداقل تعداد پریز برق  111

 - المپ داخل تابلو  112
باشد و قابلیت روشن و خاموش  DCتغذیه آن 

 شدن با میکروسوئیچ درب تابلو را داشته باشد

 IP 55 - حداقل درجه حفاظت تابلو 113

 الزامی است - ای هر نوع ورود کابل به تابلو استفاده از گلند بر 114

115 
های کانکتورهای روی بدنه تابلو برای  نوع، کیفیت و ویژگی

، ترانسفورماتور ولتاژ و  های رابط بین تابلو و کلید ارتباط کابل

... 

 

 )درصورت غیرفلزی بودن( UVمقاوم در برابر -

 تابلو IPعدم تاثیر منفی بر روی -

های  ی بر روی شرایط و آزمونعدم تاثیر منف-

 عایقی

دارای مکانیزم پیچی یا قفل شونده برای -

 تضمین استحکام مکانیکی

 الزامی است  وجود کلیدهای فرمان قطع و وصل محلی در تابلو  116

 

  

                                                 
 شود.  پیوست یک مشخص می 6ره ول شمادنوع قفل درب تابلو توسط خریدار در ج 1
 تامین شود، الزامی ندارد. DCدر مواردی که تغذیه اصلی دستگاه از بیرون به صورت  7



 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هاي و آزمون الزامات و معيارهاي ارزيابي فني

 توزيعهوايي  (RTU) دستگاه پايانه راه دور

 04 زا 22 صفحة

 1/1:  ويرايششماره 

 1044بهمن ماه  تاريـخ تهيه:

 

 شود. كننده تضمين مي نيموارد مندرج در جداول مشخصات اجباري، توسط تام هيمطابقت كاالي پيشنهادي با كل

 نام شركت تكميل كننده:

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تكميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 ضاءام

 

 

 (ده از ده( مشخصات اجباري)3جدول شماره )

 سطح يا نوع اجباري واحد شرح مشخصه رديف

 مشخصات فني تابلو

 -  پالك تابلوی دستگاه 117

شامل عالمت تجاری یا نام کارخانه سازنده، 

، مدل و نوع، محل ساخت، مقدار نامی تغذیه

 ال،یخ گارانتی، شماره سریسال ساخت و تار

IP 
 مستندات تحويلي

 11 سال حداقل مدت خدمات پس از فروش )پس از اتمام گارانتی( 118

 2 سال ن تحویل(حداقل مدت گارانتی )از زما 119

111 
بندی( دستورالعمل نصب و راه اندازی )انجام تنظیمات و پیکره

 برداری به زبان فارسی و بهره
 الزامی است -

 الزامی است - ارایه آموزش حضوری 111

 الزامی است - دستورالعمل تست و تعمیرات و نگهداری به زبان فارسی 112

113 
مختلف داخل تابلو  بندی و جانمایی بخشهای نقشه سیم

 دستگاه
 الزامی است -

 الزامی است - ی داخل تابلو دستگاهمها و کابلهایگذاری س شماره 114

115 

ارایه جدول سازگاری برای پروتکل مخابراتی ارتباطی با مرکز 

( این 5و  4،  3، 2های  کنترل دیسپاچینگ )طبق پیوست

 دستورالعمل

 الزامی است -
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 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هاي و آزمون و معيارهاي ارزيابي فني الزامات

 توزيعهوايي  (RTU) دستگاه پايانه راه دور

 04 از 23 صفحة

 1/1:  ويرايششماره 

 1044بهمن ماه  تاريـخ تهيه:

 

 گردد. تضمين مي با كاالي پيشنهادي، توسط تامين كننده« مقدار پيشنهادي»مطابقت موارد مندرج در بخش

 نام شركت تکميل كننده:

 

 مهرشركت:

 

 تاريخ تکميل:

 

 نام ونام خانوادگي مدير:

 

 امضاء

 

 

 

 مشخصات فنی پیشنهادی و امتیازدهی کاال : (4جدول شماره )

 واحد شرح مشخصه رديف
روش 

 امتيازدهي

مقدار 

 پيشنهادي
 امتياز

ضريب 

 وزني

امتياز 

 نهايي

1  
ر آنالوگ بدون یمقاد واسطه بی رییگ اندازه یتقابل

 (Transducer less) وسریاستفاده از ترانسد
  6%   1-3-4بند  -

  5%   2-3-4بند  - الوگقابلیت محاسبه پارامترهای آن  2

  4%   3-3-4بند  - AES-GMACاحراز اصالت   3

  5%   4-3-4بند  - کاربرانکنترل دسترسی   4

5  
ی داشتن صفحه نمایش و کلیدهای الزم جهت مشاهده

 ها و اعمال تنظیماتمقادیر و وضعیت
  5%   5-3-4بند  -

  5%   6-3-4بند  - (User friendly)افزار  سهولت استفاده از نرم  6

  15%   7-3-4بند  - سوابق فروشنده و رضایت بهره بردار  7

  19%   8-3-4بند  - گارانتی، آموزش و خدمات پس از فروش  8

  11%   9-3-4بند  - هاحراز نمایندگی از کارخانه سازند  9

11  
از  ها کیفیت و آزمونمدیریت های  ارائه گواهینامه

 دار تیمراجع صالح
  26%   11-3-4بند  -

  111% --- جمع                                                                    
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 RTUدستگاه  نحوة محاسبة امتيازهاي فني -0-3
 

 (Transducer less)  مقادير آنالوگ بدون استفاده از ترانسديوسر واسطه بي گيري قابليت اندازه -0-3-1

های داخل پست وصل PTو  CTباشد که بتواند مستقیما به  AC های آنالوگ رودیدر صورتی که دستگاه دارای و

باشند و نیاز به ترانسدیوسر داشته  DCهای آنالوگ آن از نوع  گیرد. در صورتیکه ورودی امتیاز تعلق می 111شوند، 

مقادیر آنالوگ را به صورتی گیری  اندازه روش ،6در صورتیکه خریدار در جدول شماره  گیرد. میامتیاز تعلق  61 ،باشند

)ولتاژ و جریان( نیاز نباشد، این بند مصداق ندارد و  ACهای آنالوگ  درخواست نموده باشد که به هیچ یک از ورودی

 شود.  وزن امتیاز آن برای تمامی پیشنهاد دهندگان به سایر موارد امتیازدهی )به نسبت وزن هر مورد( منتقل می

 

 رامترهاي آنالوگمحاسبه پاقابليت -0-3-2

امتیاز و چنانچه  61 ،3 شماره جدول 58 ردیف ذکر شده در پارامترهای گیری اندازهقابلیت  دارای دستگاههای به

ولتاژ و  THD) ضریب قدرت، فرکانس، مقادیر انرژی، هارمونیکها ، ظاهری،راکتیو ،توان اکتیو پارامترهای دیگری نظیر

در  گیرد. امتیاز تعلق می 111امتیاز تا سقف  5به ازای هر پارامتر  ،گیری نماید هو زاویه فاز را نیز انداز جریان(

های آنالوگ را نخواسته باشد، این بند مصداق ندارد و وزن امتیاز آن  ورودی ،RTUصورتیکه خریدار برای دستگاه 

 شود. ل میبرای تمامی پیشنهاد دهندگان به سایر موارد امتیازدهی )به نسبت وزن هر مورد( منتق

 

 AES-GMACاحراز اصالت  -0-3-3

امتیاز  61را داشته باشد،  3جدول  94تا  86الزامات امنیتی بیان شده در ردیفهای  ،در صورتیکه دستگاه پایانه راه دور

علق تامتیاز  111نیز پشتیبانی نماید،  AES-GMAC از الگوریتم احراز اصالت گیرد و چنانچه عالوه بر آنها تعلق می

 .گیرد می

 

 كاربران كنترل دسترسي-0-3-0

امتیاز به  111داشته باشد،  وجود تنظیم کنترل دسترسی کاربرانقابلیت  ،دستگاه پایانه راه دور افزار در نرم در صورتیکه

 امتیاز 61صورت  در غیر این الزم به ذکر است که باید حداقل دو سطح دسترسی قابل تعریف باشد. گیرد. آن تعلق می

  .گیرد تعلق می
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 و اعمال تنظيماتها وضعيت ي مقادير ومشاهده داشتن صفحه نمايش و كليدهاي الزم جهت-0-3-5

گیرد. در صورتیکه  امتیاز به آن تعلق می 61 ،( باشد3جدول  85  )ردیف LEDچنانچه دستگاه فقط دارای نمایشگرهای 

و اعمال تنظیمات  های دستگاه خروجی-یر و وضعیت ورودیجهت مشاهده مقاددارای صفحه نمایش و کلیدهای الزم 

 گیرد. امتیاز به آن تعلق می 111باشد،  )با امکان تعریف سطح دسترسی مناسب و کلمه عبور(

 

 (User Friendly)افزار سهولت استفاده از نرم-0-3-6

 طبق باید بخش این امتیاز .گیرد می تعلق 61 امتیاز صورت این غیر در و امتیاز 111 الزم معیارهای داشتن درصورت

 .شود زیرمحاسبه جدول معیارهای
 نحوه احراز امتیاز عنوان

 

 

 

 

 
 افزار سهولت استفاده از نرم
(User Friendly) 

 

 

 

 

 read ، writeزمان  سرعت -

 افزار نرمی بررس و مشاهده -

 ی عاملسیستمها انواع با کارکرد قابلیت -

 متفاوت گیری گزارش قابلیت -

 عناوین گویابودن و وعناوین فانکشنهای منطق بندی گروه -

 ساده و مرتبط ربندیهاییز -

 کاربر راهنمای -

 شنهادییپ راهکار همراه به مناسب خطای امهاییپ -

 روشن زمینه پس با ایوگو حجم کم متون -

 clickن یباکمتر اطالعات بهی ودسترس گرید منو به منو از خروج امکان -

 لتسهو جهت وتابعی کنترل دهاییکل فیتعر -

 حواض و سادهی کیگراف شکل -

 سهولت نصب -

 

 بردار سوابق فروشنده و رضايت بهره -0-3-7
 امتیاز سوابق فروشنده و رضایت بهره بردار

 11 ارائه سابقه فروش در ایران

 8 ارائه سابقه فروش در خارج از کشور 

رکت گزار( با توجه به سوابق استفاده از محصاول در شا   بردار )مناقصه رضایت بهره

 های توزیع با ارائه گواهی معتبر گزار یا دیگر شرکت مناقصه
14 

 8 کیفیت و کفایت اسناد ارائه شده
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 باشد. می 111باشد. حداکثر امتیاز  می 61امتیاز نهایی مجموع امتیازات کسب شده از جدول فوق به اضافه 

 

 گارانتي، آموزش و خدمات پس از فروش -0-3-0
 امتیاز معیار

سال  2امتیاز، حداکثر  11انتی)به ازای هر سال اضافی عالوه بر دو سال، مدت گار

 اضافی(
21 

 21 ی خدمات پس از فروش در استان محل حضور خریداروجود نماینده

 باشد. می 61سب شده از جدول فوق به اضافه امتیاز نهایی مجموع امتیازات ک

 

 احراز نمايندگي از كارخانه سازنده -0-3-3
 امتیاز یارمع ردیف

 21 بر معرفی توزیع کننده مجاز دستگاه در ایران گواهی دالارئه  1

 41 از کارخانه سازنده انحصاری ارائه گواهی دال بر نمایندگی 2

 41 ارائه پیشنهاد توسط خود سازنده 3

 .باشد می 61امتیاز کسب شده از جدول فوق به اضافه  حاصل امتیاز نهایی

 

 دار تيها از مراجع صالح كيفيت و آزمون مديريتهاي  ينامهارائه گواه -0-3-14

دارای تاریخ اعتبار مشخصاً در مورد همین کااال از یکای از مراجاع    ی آزمون ها هیدییتم ی ارائه، آزمون گواهی منظور از

 ود:ش یامتیازها تعیین مهای ذیل  ارائه گواهینامهآزمایشگاهی و کنترل کیفیت به شرح زیر است که به تناسب 

 
 امتیاز عنوان ردیف

1 

های مساتقل ومعتبار    آزمایشگاهها از  های آزمون ارایه گواهینامه

عاالوه بار    ILAC عضاو  (traceable)قابال ردیاابی   لمللی ا بین

 های مرجع داخل کشور مانند پژوهشگاه نیرو آزمایشگاه

31 

 11 ارائه گواهی مدیریت کیفیت   3

 .ودش یمجمع  61فوق با عدد  های جدولامتیازمجموع 
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 ها آزمون-5
 (دوازدهها )یک از  آزمون : (5)جدول شماره 

 مقدار / شرط پذيرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون رديف

 RTU هاي ويژه خود دستگاه آزمون

 عملکرديمشخصات الکتريکي و هاي آزمون -1

 تستهای بخش تغذیه دستگاه-1-1

1-1-1 

 تغذیه: ولتاژ نامیآزمون 

مال ولتاژ نامی تغذیه به دستگاه و بررسی اع

 عملکرد دستگاه 

IEEE C37.1 

 (6-3-1بند )

صحت عملکرد دستگاه از قبیل تشخیص تغییر 

گیری مقادیر  های دیجیتال، اندازه وضعیت ورودی

 های دیجیتال آنالوگ و اعمال فرمان به خروجی

1-1-2 

محدوده عملکرد نسابت  ) رنج کارکردآزمون 

 (:به ولتاژ نامی  DCولتاژ تغذیه

ه ورودی یا حداقل و حداکثر ولتاژ تغذاعمال 

مقادار ناامی( و بررسای     درصد 117تا  81)

 عملکرد دستگاه  

IEEE C37.1 

 (6-3-1بند )

صحت عملکرد دستگاه از قبیل تشخیص تغییر 

گیری مقادیر  های دیجیتال، اندازه وضعیت ورودی

 های دیجیتال آنالوگ و اعمال فرمان به خروجی

1-1-3 
 :DCآزمون ریپل ولتاژ تغذیه 

 بر روی ولتاژ تغذیهAC  مولفهگیری  اندازه

DC 

IEEE C37.1 

 (6-3-1-1بند )
 مقدار پیک  %5حداکثر برابر

 حفاظت در برابر پالریته معکوسآزمون  1-1-4
IEEE C37.1 

 (6-3بند )

ه یاعمال ولتاژ نامی تغذدستگاه باید در صورت 

 نبیند. آسیب ته معکوسیبا پالر

1-1-5 
 1آزمون حفاظت در برابر اتصال کوتاه

 ثانیه 5اتصال کوتاه در خروجی به مدت 
 ( RTU)خاموش نشدن   RTUکار ادامه به  -

  

                                                 
نگ و نصب( حفاظت در یریه خروجی در دسترس کاربر دارد، چون احتمال اتصال کوتاه شدن وجود دارد )مثالً در هنگام وایتغذ RTUاگر دستگاه 1

 بر اتصال کوتاه الزم است.برا
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 ( دوازدهها )دو از  ( آزمون5جدول شماره )

 مقدار / شرط پذيرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون رديف

 های دیجیتال ورودیتستهای بخش -1-2

 :دیجیتال ولتاژ نامی ورودیآزمون  1-2-1
 های دیجیتال اعمال ولتاژ نامی به ورودی

IEEE C37.1 
 (6-4-3-2بند )

های دیجیتال به  تشخیص تغییر وضعیت ورودی
 درستی

1-2-2 

 ورودی حداکثر مقدار مقاومت کنتاکت
 :دیجیتال

اهم در  111 های کمتر ازقرار دادن مقاومتبا 
مسیر یک ورودی دیجیتال و اعمال ولتاژ 

 شود. عملکرد ورودی تست می ،نامی

IEEE C37.1 
 (6-4-3-2بند )

ته ساهم، کنتاکت ب 111مقاومتهای کمتر از  دبای
د و وضعیت ورودی دیجیتال ندرنظر گرفته شو
 یک خوانده شود.

1-2-3 

ورودی  حداقل مقدار مقاومت نشتی
 :دیجیتال

کیلواهم  51 با قرار دادن مقاومتهای بیش از
در مسیر یک ورودی دیجیتال و اعمال ولتاژ 

 شود. عملکرد ورودی تست می ،نامی

IEEE C37.1 
 (6-4-3-2بند )

 بازنتاکت کاهم،  کیلو 51 از بیشمقاومتهای  باید
د و وضعیت ورودی دیجیتال ندرنظر گرفته شو

 خوانده شود. صفر

1-2-4 
 :جریان ورودی در مقدار ولتاژ نامی ورودی

اعمال ولتاژ نامی به یک ورودی دیجیتال و 
 گیری جریان ورودی با آمپرمتر اندازه

IEC 61871-3 

  استاندارد  3جدول 

 5تا  1در محدوده گیری شده باید  جریان اندازه
 میلی آمپر باشد.

1-2-5 

 :عملکرد صحیح
دستگاه  یقابل قبول برا یها یورود یبررس 

RTU استاندارد  9و  8جداول  قابمطIEC 

61871-3 

 
IEC 61871-3 

 
 استاندارد 9و 8جدول 

مطابق  ها تشخیص صحیح تغییر وضعیت ورودی
 9و 8های تعیین شده در جداول  محدوده

 IEC 61871-3 استاندارد

 

1-2-6 

 :لرزش حذف فیلتر

 یورود یک تغییرات نرخ که یصورت در
 است، شده تنظیم که حدی یک از دیجیتال

 را تغییرات این باید دستگاه باشد بیشتر
 .بگیرد نادیده

 

IEEE C37.1 

 (6-4-3-2) بند

ه رویدادهای اعماا   باید در ورودی ک فيلتر حذف لرزش -

ثانياه   6اسا  در کمتار از    𝐻𝑧 4~0شده باه ن  بيتاتر از   

)حداکثر زما  تتخيص فرکانس اعما  شده(  فعا  شاده و  

 شود.  مرکز کنتر  بهرویدادها مانع از ارسا  

مربوط به فعاا  باود     تا زماني که فيلتر فعا  اس ، پيغام -

  در مرکز متاهده شود. فوقبرای ورودی  فيلتر

توقا    ارویدادهای اعمالي ی پایين نمد  فرکانسپس از  -

ننها از حد تعيين شده و عدم افزایش دوباره ن  در  راتييتغ

، فيلتار  ثانيه تا یا  دقيهاه   01بين متخص  1T0 بازه زماني

در باازه   فرکاانس  افازایش . در صاورت  گاردد  غيرفعا  مي

نياز ریتا     T0فيلتر غير فعا  نگاردد و زماا     T0 زماني

 شود.

  

                                                 
 .شود یتوسط سازنده اعالم م قهیدق کی تا هیثان 31 ی محدوده در T1بازه زمانی  1
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 04 از 23 صفحة

 1/1:  ويرايششماره 

 1044بهمن ماه  تاريـخ تهيه:

 

 

 ( دوازدهها )سه از  ( آزمون5جدول شماره )

 مقدار / شرط پذيرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون رديف

1-2-7 

با قابلیت  توالیدقت زمانی ثبت رویدادهای م

 :تفکیک یک میلی ثانیه

ورودی دیجیتال  دوتغییر دادن وضعیت 

 ثانیه مختلف با فاصله زمانی یک میلی

IEEE C37.1 

 (6-4-3-2بند )

ثبت رویدادهای  دستگاه باید قابلیت تشخیص و

باید فاصله زمانی یک میلی ثانیه را داشته  متوالی

 باشد.

1-2-8 

 :1فیلتر حذف ارتعاشات

های  ورودی Debounceیم زمان فیلتر تنظ

تست و ms 128-2 دیجیتال در محدوده 

 عملکرد آن 

IEEE C37.1 

 (6-4-3-2بند )

بتواند حداقل به اندازه  دیجیتال اگر یک ورودی

شده، وضعیت خود را حفظ نماید  زمان مشخص

شود. در غیر  در آن وضعیت معتبر تلقی می

و  تلقی شده صورت یک ورودی نامعتبر این

 شود.حذف 

  (AC) های آنالوگ تستهای بخش ورودی-1-3

1-3-1 

آنالوگ  ورودی سیگنال رنج نامیآزمون 

AC:   

اعمال سیگنال آنالوگ جریان یا ولتاژ با 

 ((3جدول ) 48و  47 های)ردیف مقادیر نامی

 به ورودی آنالوگ دستگاه

IEEE C37.1 

 (6-4-3-1بند )

 نال آنالوگ ورودیگیری صحیح مقدار سیگ اندازه

 توسط دستگاه

1-3-2 

 :ACرنج سیگنال ورودی آنالوگ آزمون 

اعمال سیگنال آنالوگ جریان یا ولتاژ با 

 51و  49 ردیفهای) ذکر شده در موثر مقادیر

به  آنالوگ دستگاه (( به ورودی3جدول )

 صورت پیوسته

IEEE C37.1 

 (6-4-3-1بند )

لهای آنالوگ دستگاه باید قابلیت تحمل سیگنا

 .های ذکر شده را داشته باشد پیوسته در محدوده

1-3-3 

 :بردنگیری  اندازه

گیری بردن سیگنالهای ورودی آنالوگ  اندازه

 جریان و ولتاژ

IEEE C37.1 

 (6-4-3-1بند )

 های آنالوگ ولتاژ حداکثر بردن مجاز برای ورودی

 است. VA 3برابر 

لوگ های آنا حداکثر بردن مجاز برای ورودی

 است.VA 1 جریان برابر 

                                                 
1Debounce Filter 
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 1/1:  ويرايششماره 

 1044بهمن ماه  تاريـخ تهيه:

 

 

 

 ( دوازدهها )چهار از  ( آزمون5جدول شماره )

 مقدار / شرط پذيرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون رديف

1-3-4 

1میزان اضافه بار روی ورودیآزمون 
: 

برابر جریان  5به میزان اعمال سیگنال جریان 

به  )هرکدام که بیشتر بود( A 21نامی یا 

اعمال و  جریان های ثانیه به ورودی 1مدت 

برابر مقدار نامی به مدت  2.5 ولتاژسیگنال 

 ولتاژ های ثانیه به ورودی 11

IEEE C37.1 

 (6-4-3-1بند )

های دستگاه باید تحمل مقادیر ذکر شده  ورودی

 را داشته باشند و آسیبی نبینند.

1-3-5 

 :گیری خطای اندازه گیری اندازه

مال سیگنال آنالوگ ولتاژ و جریان به اع

گیری مقدار  های دستگاه و اندازه ورودی

  گیری خطای اندازه

IEEE C37.1 

 (6-4-3-1بند )

21حداکثر درصد خطا در دمای
o
C  :برابر 

± 1.0% of nominal input signal range for a 

single sample 

1-3-6 
7ولتاژ کارکرد مد مشترك 

(CMV)  در حالت

 :ردیعملک

IEEE C37.1 

 (6-4-3-1بند )
 باشد. V peak 211حداکثر برابر 

1-3-7 

مد مشترك  حذفنسبت  گیری اندازه
1((CMRR: 

ت مد یت مد تفاضلی به تقوینسبت تقو

 شود. گیری می اندازه مشترك

IEEE C37.1 

 (6-4-3-1بند )
 باشد. dB 91برابر  قلحدا

 (DC) های آنالوگ ورودیتستهای بخش -1-4

1-4-1 

 :DCآنالوگ نامی سیگنال ورودیرنج آزمون 

اعمال سیگنال آنالوگ جریان با مقادیر نامی 

(( به ورودی آنالوگ 3دول )ج 59)ردیف 

 دستگاه

IEEE C37.1 

 (6-4-3-1بند )

گیری صحیح مقدار سیگنال آنالوگ ورودی  اندازه

 توسط دستگاه

                                                 
1
Overload input signal rating 

2
Maximum operating common-mode voltage 

3
Common-Mode Rejection Ratio 
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 ( دوازدهها )پنج از  ( آزمون5جدول شماره )

نام و شماره  شرح آزمون رديف

 استاندارد

 مقدار / شرط پذيرش

1-4-2 

محدوده جریانی که مدار ورودی آنالوگ آزمون 
DC باید بدون آسیب دیدن تحمل کند: 

های  به ورودیآنالوگ جریاان نال اسیگاعماال 
 :ی محدوده در دستگاه

-  mA 22-3  جریان نامی  برایmA21-4  

-  2 mA  جریان نامی  برایmA1   

- 22 mA  جریان نامی برایmA  21 

IEEE C37.1 
 (6-4-3-1بند )

باید بدون آسیب دیدن  DCمدار ورودی آنالوگ 
 .تحمل کنداین جریانها را 

1-4-3 
 در حالت عملکردی(CMV) ولتاژ مد مشترك 

 (کامال ایزوله DCهای آنالوگ  برای ورودی)

IEEE C37.1 
 باشد. V peak 211حداکثر برابر  (6-4-3-1بند )

1-4-4 
 (CMRR):مد مشترك  حذفنسبت  گیری اندازه

 ت مد مشتركیت مد تفاضلی به تقوینسبت تقو
 شود. گیری می اندازه

IEEE C37.1 
 باشد. dB 91برابر  قلحدا (6-4-3-1بند )

 1رد مد تفاضلی نرمالگیری  اندازه 1-4-5
IEEE C37.1 

 باشد. Hz 51در فرکانس  dB 61برابر  قلحدا (6-4-3-1)بند 

 یمقدار مقاومت سیگنال ورودگیری  اندازه 1-4-6
IEEE C37.1 

 (6-4-3-1بند )
 kΩ 01 حداکثر 0mA ±برای ورودیهای آنالوگ 

 Ω 011 حداکثرmA 21–2برای ورودیهای آنالوگ

1-4-7 
حداکثر مقدار سیگنال ورودی در حالت 

 7غیرعملکردی

IEEE C37.1 
 باشد.V peak 211 حداکثر مقدار سیگنال (6-4-3-1بند )

1-4-8 
حداکثر مقدار سیگنال ورودی در حالت 

فرکانس )اعمال سیگنال صرفاً در  عملکردی
DC هرتز(  51و 

IEEE C37.1 
 باشد. V peak 01 حداکثر مقدار سیگنال (6-4-3-1بند )

1-4-9 
 ولتاژ مد مشترك در حالت عملکردی

 51و DCسیگنال صرفاً در فرکانس  )اعمال
 هرتز(

IEEE C37.1 
 باشد.V peak 11  حداکثر (6-4-3-1بند )

 

 

                                                 
1
Minimum differential (normal)—mode rejection 

آزمون و یا  احتمال ابهام در تعریف ،گردیده RTUبا توجه به تجربه آزمایشگاه پژوهشگاه نیرو ، اعمال سیگنال مذکور منجر به صدمه به  7

 د.باش باشد لذا تا زمان رفع ابهام مذکور انجام این آزمون الزامی نمی میشرح انجام آن 
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 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هاي و آزمون الزامات و معيارهاي ارزيابي فني
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 1044بهمن ماه  تاريـخ تهيه:

 

 

 ( دوازدهها )شش از  ( آزمون5جدول شماره )

 مقدار / شرط پذيرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون ديفر

1-4-11 

 :گیری خطای اندازه گیری اندازه

اعمال سیگنال آنالوگ ولتاژ و جریان به 

گیری مقدار  های دستگاه و اندازه ورودی

 گیری خطای اندازه

IEEE C37.1 

 (6-4-3-1بند )

o 55در دمای درصد خطا حداکثر 
C :برابر 

± 1100 of nominal input signal range for a 

single sample 

 های دیجیتال تستهای بخش خروجی-1-5

1-5-1 

 زمااان فعااال بااودن یااک خروجاای  آزمااون 

 : دیجیتال

را در  دیجیتاال  زمان فعال بودن یک خروجای 

تنظیم نموده و یاک   S to 01 S 1.0))محدوده 

 خروجی را فعال نمایید.

IEEE C37.1 

 (6-4-4بند )

 با مدت زمان تنظیم شده توسط کاربر پالسی باید

 روی خروجی موردنظر مشاهده شود.

1-5-2 

 :نظارت بر فرمان خروجیآزمون 

صاادور فرمااان همزمااان بااه دو خروجاای    

 دیجیتال

IEEE C37.1 

 (6-4-4بند )

بیش از یک ور فرمان همزمان به باید امکان صد

 دیجیتال وجود نداشته باشد. خروجی

1-5-3 

فرمان از ناوع انتخااب قبال از     ایآزمون اجر

 (SBO)اجرا 

IEEE C37.1 

 (6-4-4بند )

به خروجی موردنظر  باید به درستی SBOفرمان 

د یستم فرمان دارد نبایوقتی ساعمال شود و 

 رد.یگری را بپذیفرمان د

  تشخیص خطاتستهای توابع  -1-6

 IEC 61255-151 آزمون تشخیص خطای اتصال فاز به فاز 1-6-1

گاه باید با توجه به تنظیمات انجام شده برای دست

تشخیص خطای اتصال فااز باه فااز، باه درساتی      

 عمل کند.

 IEC 61255-151 آزمون تشخیص خطای اتصال فاز به زمین 1-6-2

دستگاه باید با توجه به تنظیمات انجام شده برای 

تشخیص خطای اتصال فاز به زماین، باه درساتی    

 عمل کند.

 IEC 61255-1 یص سنکرون نبودن فازهاآزمون تشخ 1-6-3
دستگاه باید سنکرون نبودن فازها را به درستی 

 .تشخیص دهد
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 1/1:  ويرايششماره 

 1044بهمن ماه  تاريـخ تهيه:

 

 

 ها )هفت از دوازده(  ( آزمون5جدول شماره )

 مقدار / شرط پذيرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون رديف

 1هاي عايقي آزمون-2

2-1 

 آزمون سطح عایقی:

مطابق وله مدارات ایز اعمال ولتاژ بین

 IEC 03555-50استاندارد D پیوست 

IEC 03555-50 

 (13-5-5-5بند )

نباید  الکتریکی در طول آزمون هیچگونه تخلیه

 صورت بپذیرد.

2-2 

 :آزمون پایداری در برابر ولتاژ ضربه

 Dمطابق پیوست اعمال ولتاژ ضربه 

 IEC 03555-50استاندارد 

IEC 03555-50 

 (13-5-5-5بند )

نباید  الکتریکی ون هیچگونه تخلیهدر طول آزم

 صورت بپذیرد.

2-3 

 :مقاومت عایقیگیری  آزمون اندازه

مقاومت عایقی دو سر نقاط مختلف با اعمال 

 شود. گیری می ولت اندازه 511ولتاژ 

IEC 03555-50 

 (13-5-0-0بند )

گیری شده هر مدار  مقاومت عایقی اندازه باید

 .بیشتر باشد M 111مشخص از مقدار 

(EMC)سازگاري الکترومغناطيسي هاي  آزمون -3
2 

3-1 

تخلیه  آزمون مصونیت در برابر

 :یالکترواستاتیک

اعمال دشارژ الکترواستاتیکی به صورت 

 3 سطحمطابق  4و غیرمستقیم 1مستقیم

 : استاندارد

±0KV(Contact Discharge)& 

±8KV(Air Discharge) 

 

IEC 01333-1-5 

این  IEC 61111-6-5دارداانا( است1دول )اق جاطب

 Transient phenomena withجزء دسته آزمون

high occurrence که ارزیابی نتایجگیرد  قرار می 

( استاندارد 2مطابق جدول ) شرایط پذیرش آن و

این گزارش آورده شده  6مذکور که در پیوست 

 باشد. است، می

 

                                                 
های این بند به تشخیص آزمایشکاه نیازی به انجام نداشته  ها ممکن است تمام یا بخشی از آزمون یبا توجه به نوع طراحی و ساختار ورودی و خروج 1

   باشد.
 .الزم به ذکر است، هرکجا که آزمونی برای تغذیه دستگاه عنوان شده است، منظور ورودی بخش تغذیه خود دستگاه است 7

1Direct 
4Indirect 
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 1044بهمن ماه  تاريـخ تهيه:

 

 

 ( دوازدهها )هشت از  ( آزمون5جدول شماره )

نام و شماره  ح آزمونشر رديف

 استاندارد

 مقدار / شرط پذيرش

3-2 

 :1آزمون مصونیت در برابرامواج رادیویی تشعشعی

های مغناطیس  بررسی کارایی سیستم در میدان

برای بازه ، های رادیویی ناشی از فرکانس

 میدان اعمالیقدرت   GHz 6تا MHz 81فرکانسی

  :باشد می ذیلمطابق 

-81 MHz to 1 GHz  11V/m  d %81 AM (1 kHz) 

-1 GHz to 2،7 GHz  3V/m  d %81 AM (1 kHz)  

- 2.7 GHz to 6 GHz  1V/m  d %81 AM (1 kHz) 

IEC 01333-0-5 

 IEC 61111-6-5 دارداانا( است1دول )اق جاطب

 Continuous phenomena جزء دستهاین آزمون 

و شرایط پذیرش  که ارزیابی نتایجد گیر قرار می

( استاندارد مذکور که در 2مطابق جدول ) آن

 باشد. یماین گزارش آورده شده است، 6پیوست 

3-3 

 :7پالسهای زودگذرمصونیت در برابر آزمون 

، اعمال اضافه ولتاژهای گذرا بر روی خط تغذیه
 و پورتهای داده و کنترلی ها خروجی-ورودی
 : استاندارد 4 مطابق سطح دستگاه

4KV بر روی تغذیه 
4KV  بر رویI/O و پورتهای ارتباطی 

IEC 01333-1-1 

 IEC 61111-6-5 دارداانا( است1دول )اق جاطب
 Transient phenomenaجزء دسته این آزمون

with high occurrence گیرد و شرایط  قرار می
( استاندارد مذکور که 2مطابق جدول ) پذیرش آن

ن گزارش آورده شده است، ای 6در پیوست 
 باشد. می

3-4 

 :11.5253موج ضربهمصونیت در برابر آزمون 

-ورودی، خط تغذیهعمال موج ضربه به ا
 دستگاه و پورتهای داده و کنترلی ها خروجی

 :مطابق سطوح زیر
-Signal/control ports: 
Line to Ground : 5KV  

-Power Ports: 
 Line to Ground : 5KV 

Line to Line : 1KV (Level 5) 

IEC 01333-1-5 

این  IEC 61111-6-5دارداانا( است1دول )اق جاطب
 Transient phenomena withجزء دسته آزمون

low occurrence و  که ارزیابی نتایج گیرد قرار می
( استاندارد 2مطابق جدول ) شرایط پذیرش آن

این گزارش آورده شده  6مذکور که در پیوست 
 .باشد است، می

3-5 

مصونیت در برابر اختالل هدایتی ایجاد آزمون 
 :4میدانهایی با فرکانس رادیویی شده در اثر

با  یسی کارایی سیستم در میدانهای مغناطیسربر
 استاندارد: 3فرکانس رادیویی مطابق سطح 

13 V/m (13KHz-83MHz) 
بررسی تاثیر اختالالت هدایتی القا شده توسط و  

 بر روی دستگاه آن

IEC 01333-1-0 

این  IEC 61111-6-5دارداانا( است1دول )اق جاطب
قرار  Continuous phenomenaجزء دسته آزمون

 آن که ارزیابی نتایج و شرایط پذیرشگیرد  می
( استاندارد مذکور که در پیوست 2مطابق جدول )

 د.باش این گزارش آورده شده است، می 6

                                                 
1
Radiated radio frequency Electromagnetic field 

7
Fast transient burst 

3
Surge 

4
Conducted disturbance, induced by radio-frequency fields 



 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هاي و آزمون الزامات و معيارهاي ارزيابي فني

 توزيعهوايي  (RTU) دستگاه پايانه راه دور

 04 از 35 صفحة

 1/1:  ويرايششماره 

 1044بهمن ماه  تاريـخ تهيه:

 

 

 

 ( هدوازدها )نه از  ( آزمون5جدول شماره )

 مقدار / شرط پذيرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون رديف

3-6 

مصونیت در برابر القای میدان آزمون 

 :1مغناطیسی فرکانس قدرت

اعمال میدان مغناطیسی با فرکانس قدرت 

هرتز( در جهات مختلف به دستگاه،  51)

 استاندارد:  5مطابق سطح 

133A/m Continuous- 1333A/m for 1(S) 

IEC 01333-1-8 

این  IEC 61111-6-5دارداانا( است1دول )اق جاطب

قرار  Continuous phenomenaجزء دستهآزمون 

 شرایط پذیرش آن که ارزیابی نتایج وگیرد  می

( استاندارد مذکور که در پیوست 2مطابق جدول )

 باشد. این گزارش آورده شده است، می 6

3-7 

ر د 2افت ولتاژ و وقفه کوتاه مدتآزمون 

 :ACتغذیه 

بررسی عملکرد سیستم در اثر کاهش یا قطع 

مطابق سطوح  ACشدن ناگهانی ولتاژ تغذیه 

 زیر:

Voltage dips: 

ΔU 030 for 1 period 

Voltage interruption: 

ΔU 1330 for 5 periods 

IEC 01333-1-11 

 

در  IEC 61111-6-5دارداانا( است1دول )اق جاطب
ر یا مساوی تست بزرگت Durationصورتیکه 

  Transientجزء دستهثانیه باشد، این تست  1.12

phenomena with low occurrenceگیرد  قرار می
ثانیه باشد، این  1.12اگر کوچکتر یا مساوی و 

 Transient phenomena with highتست جزء 

occurrence گیرد که ارزیابی نتایج و  قرار می
دارد ( استان2مطابق جدول ) شرایط پذیرش آن

این گزارش آورده شده  6مذکور که در پیوست 
 .باشد است، می

در  اه مدتاآزمون افت ولتاژ و وقفه کوت

 :DCتغذیه 

بررسی عملکرد سیستم در اثر کاهش یا قطع 

مطابق سطوح  DCشدن ناگهانی ولتاژ تغذیه 

 زیر:
Voltage dips: 

ΔU 030 for 133ms 

ΔU 130 for 133ms 

Voltage interruption: 

ΔU 1330 for 53 ms 

 

IEC 01333-1-52 

در  IEC 61111-6-5دارداانا( است1دول )اق جاطب

تست بزرگتر یا مساوی  Durationصورتیکه 

 Transientجزء دستهثانیه باشد، این تست  1.12

phenomena with low occurrence  قرار

ثانیه  1.12اگر کوچکتر یا مساوی گیرد و  می

 Transient phenomenaباشد، این تست جزء 

with high occurrence گیرد که ارزیابی  قرار می

( 2مطابق جدول ) شرایط پذیرش آننتایج و 

این گزارش  6استاندارد مذکور که در پیوست 

 .باشد آورده شده است، می

 

                                                 
1
Power frequency magnetic field 

7Voltage dips / Short interruptions 



 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هاي و آزمون الزامات و معيارهاي ارزيابي فني

 توزيعهوايي  (RTU) دستگاه پايانه راه دور

 04 از 36 صفحة

 1/1:  ويرايششماره 

 1044بهمن ماه  تاريـخ تهيه:

 

 

 ( دوازدهها )ده از  ( آزمون5جدول شماره )

 ط پذيرشمقدار / شر نام و شماره استاندارد شرح آزمون رديف

3-8 

آزمون مصونیت در برابر ریپل در درگاه توان 

 :DCورودی 

ورودی بر  DCبررسی اثر ریپل در تغذیه 

 3روی کارکرد دستگاه مطابق با سطح 

 130Un)استاندارد: )

IEC 01333-1-10 

این  IEC 61111-6-5دارداانا( است1دول )اق جاطب

قرار  Continuous phenomenaجزء دستهآزمون 

 شرایط پذیرش آن که ارزیابی نتایج ورد گی می

( استاندارد مذکور که در پیوست 2مطابق جدول )

 باشد. این گزارش آورده شده است، می 6

3-9 

آزمون مصونیت در برابر امواج اسیالتوری 

 میراشونده:

اعمال اضافه ولتاژهای میراشونده با سرعت 

های دستگاه  خروجی-باال به تغذیه و ورودی

 استاندارد: 3کالس  مطابق با

Common Mode: ± 5.5KV 

Differential Mode: ± 1KV 

IEC 01333-1-18 

این  IEC 61111-6-5دارداانا( است1دول )اق جاطب

 Transient phenomena withون جزء دستهاآزم

high occurrence که ارزیابی نتایج گیرد قرار می 

( استاندارد 2مطابق جدول ) و شرایط پذیرش آن

این گزارش آورده شده  6ر که در پیوست مذکو

 .باشد است، می

3-11 

گیری گسیل هدایتی و  های اندازه آزمون

 :تشعشعی

گیری تشعشات الکترومغناطیسی  اندازه

 متری 11دستگاه در فاصله 

CISPR55 

دستگاه باید مطابق با  تشعشعی گسیل میزان

 .استاندارد باشد Bکالس 

کالس د مطابق با دستگاه بای گسیل هدایتی میزان

A استاندارد باشد. 

 شرايط محيطي هاي  آزمون -0

4-1 

 آزمون سرما:

25o-قرار دادن دستگاه در دمای 
C  به مدت

 ساعت 16

IEC 03308-5-1 

 حین در صحیح عملکرد و ذکرشده شرایط تحمل

قبول در )خطاي قابل  - تست و پس از آن

 درصد و عملکرد 1.5گیری مقادیر آنالوگ  اندازه

 های دیجیتال( ها و خروجی صحیح ورودی

4-2 

 :آزمون گرمای خشک

71oقرار دادن دستگاه در دمای
C   16به مدت 

  ساعت

IEC 03308-5-5 

 در صحیح عملکرد و شده ذکر شرایط تحمل

قبول در )خطاي قابل  - تست و پس از آن حین

درصد و عملکرد  1.5گیری مقادیر آنالوگ  اندازه

 های دیجیتال( وجیها و خر صحیح ورودی

 



 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هاي و آزمون الزامات و معيارهاي ارزيابي فني

 توزيعهوايي  (RTU) دستگاه پايانه راه دور

 04 از 37 صفحة

 1/1:  ويرايششماره 

 1044بهمن ماه  تاريـخ تهيه:

 

 

 ( دوازدهها )يازده از  ( آزمون5جدول شماره )

 مقدار / شرط پذيرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون رديف

4-3 

 :آزمون گرمای مرطوب

 ((IEC 61871-2-2 از استاندارد Cطبق کالس

55oحداکثر دما 
C شود و حداکثر  انتخاب می

ت % و حداکثر مقدار رطوب45مقدار رطوبت 

% است. سیکل زمانی انجام تست 35مطلق 

 ساعت است. 24

IEC 03308-5-03 

 در صحیح عملکرد و شده ذکر شرایط تحمل

قبول در )خطاي قابل  - تست و پس از آن حین

درصد و عملکرد  1.5گیری مقادیر آنالوگ  اندازه

 های دیجیتال( ها و خروجی صحیح ورودی

 هاي مکانيکي آزمون -5

5-1 

 ش:آزمون لرز

 :IEC 61871-2-2از استاندارد Bmطبق کالس 

اعمال یک موج سینوسی در رنج فرکانسی 

 11به مدت  3mmبا دامنه جابجایی  9-2

 دقیقه

اعمال یک موج سینوسی در رنج فرکانسی 

m/s 11 با دامنه جابجایی  211-9
به مدت 2

 دقیقه 11

اعمال یک موج سینوسی در رنج فرکانسی 

m/S 15 ایی با دامنه جابج 511-211
به 2

 دقیقه 11مدت 

IEC 03308-5-0 

 آزمون در مجدد قبولی و شده ذکر شرایط تحمل

 تست و عدم از پس و حین در عملکردی
miss/mal operation 

5-2 

 آزمون شوك:

-IEC 61871-2از استاندارد Bmطبق کالس 

2:) 

 6سینوسی در   پالس شوك نیم 3اعمال 

 جهت با مشخصات زیر:
A (Peak acceleration = 133 m/s

5
 

D (Duration) = 11ms 

IEC 03308-5-50 

آزمون  تحمل شرایط ذکر شده وقبولی مجدد در

 عملکردی در حین و پس از تست و عدم
miss/mal operation 

  



 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هاي و آزمون الزامات و معيارهاي ارزيابي فني

 توزيعهوايي  (RTU) دستگاه پايانه راه دور

 04 از 30 صفحة

 1/1:  ويرايششماره 

 1044بهمن ماه  تاريـخ تهيه:

 

 

 ( دوازدهها )دوازده از  ( آزمون5جدول شماره )

 مقدار / شرط پذيرش نام و شماره استاندارد شرح آزمون رديف

 1باتريهاي  آزمون

1 

ظرفیت دشارژ، بقاء شارژ  های آزمونشامل  

در مدت انبارش، رفتار در شارژ دوباره، طول 

41oدهی در دمای  عمر سرویس
C حساسیت ،

به بیرون رفت دما، حساسیت به دمای پایین، 

نشر گاز، جریان اتصال کوتاه و مقاومت 

 و... DCداخلی 

IEC 03820-51255 
 مندرج در استانداردالزامات برآورده شدن 

IEC 03820-51255 

 2هاي شارژر آزمون

1 

ریپل ولتاژ، اتصال کوتاه،  های آزمونشامل 

حفاظت در برابر ولتاژ پایین، ضریب توان، 

 عایقی و ... 

NEMA PE 5 
 الزامات مندرج در استانداردبرآورده شدن 

NEMA PE 5 

 3هاي تابلو آزمون

1 

وذپذیری های تعیین شاخص نف آزمونشامل 

(IP) ،حفاظت در ، استحکام مواد بدنه تابلو

برابر شوك الکتریکی و مناسب بودن 

 و .... مدارهای حفاظتی

دستورالعمل تعیین 

الزامات، معیارهای 

ارزیابی فنی و 

های تابلوهای  آزمون

پست  فشار ضعیف

 یفضا در نصببرای 

 آزاد

 5برآورده شدن الزامات مندرج در جدول شماره 

پست برای  مل تابلوهای فشار ضعیفدستورالع

 IPضمنا در مورد تست  – آزاد یفضا در نصب

مشخص شده در ردیف  IP55 شرط پذیرشباید 

 این دستورالعمل برآورده شود.  3جدول 113

 

 

                                                 
های مربوط به باتری در آن ذکر نشده  ده است، جزئیات آزمونبو RTUجایی که هدف اصلی این دستورالعمل الزامات و معیارهای ارزیابی فنی خود دستگاه  از آن 1

 است و باید طبق استاندارد مذکور تست شود.
های مربوط به شارژر در آن ذکر نشده  بوده است، جزئیات آزمون RTUجایی که هدف اصلی این دستورالعمل الزامات و معیارهای ارزیابی فنی خود دستگاه  از آن 7

 اندارد مذکور، تست شود.است و باید طبق است
های مربوط به تابلو دستگاه ذکر نشده  جزئیات آزمون بوده است، RTUجایی که هدف اصلی این دستورالعمل الزامات و معیارهای ارزیابی فنی خود دستگاه  از آن  1

 ، تست شود.آزاد یفضا در نصبپست برای  ابلوهای فشار ضعیفهای ت دستورالعمل تعیین الزامات، معیارهای ارزیابی فنی و آزمون 5است و باید طبق جدول شماره 



 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هاي و آزمون الزامات و معيارهاي ارزيابي فني

 توزيعهوايي  (RTU) دستگاه پايانه راه دور

 04 از 33 صفحة

 1/1:  ويرايششماره 

 1044بهمن ماه  تاريـخ تهيه:

 

 

 نکته: 

 است. 5های جدول  شامل کلیه آزمون :1هاي نوعي آزمون

های شرایط  و آزمون (5جدول  1)ردیف  ات الکتریکی و عملکردیهای مشخص آزمون شامل :2هاي نمونه آزمون

به همراه بررسی مشخصات ظاهری، ابعاد، وزن و ساختار برای مطابقت با نمونه اولیه  (،5جدول  4)ردیف محیطی 

  باشد. می RTUدستگاه 

 است.  (5جدول  1)ردیف  های مشخصات الکتریکی و عملکردی آزمون شامل هاي روتين: آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1Type Tests 
2
Sample Tests 



 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هاي و آزمون الزامات و معيارهاي ارزيابي فني

 توزيعهوايي  (RTU) دستگاه پايانه راه دور

 04 از 04 صفحة

 1/1:  ويرايشره شما

 1044بهمن ماه  تاريـخ تهيه:

 

 

 ط هواييابراي نق خريدارهاي  خواسته : (1پيوست شماره )
 

 ط هواییاهای خریدار برای نق خواسته:  (6) شماره جدول

 تعداد رديف

 تغذيه اصلي دستگاه آنالوگ هاي تعداد ورودي هاي ديجيتال تعداد خروجي 1هاي ديجيتال تعداد ورودي

 نیاز فعلی
 توسعه آتی

 یاز()در صورت ن
 نیاز فعلی

 توسعه آتی

 )در صورت نیاز(
 نیاز فعلی

 توسعه آتی

 )در صورت نیاز(

 AC ولت 231
 تغذیه خارجی

 DCولت  48

 تغذیه خارجی

 DCولت  24

1           

2           

3           

0           

 

                                                 
 شود. میی دیجیتال، به ازای هر کلید، دو ورودی دیجیتال در نظر گرفته ها شود. بنابراین در شمارش تعداد ورودی الزم به یادآوری است که برای وضعیت هر کلید قدرت، دو سیگنال ورودی اختصاص داده می 1



 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هاي و آزمون الزامات و معيارهاي ارزيابي فني

 توزيعهوايي  (RTU) دستگاه پايانه راه دور

 04 از 01 صفحة

 1/1:  ويرايشره شما

 1044بهمن ماه  تاريـخ تهيه:

 

 

 

های این جدول  ط هوایی تکمیل شود، آورده شده است. به عبارت دیگر شماره ردیفا: موارد این جدول در ادامه مواردی که باید توسط خریدار برای نقنکته

 متناظر با جدول صفحه قبل خواهد بود.
 

                                                 
کند. در موارد خاصی که از ترانسدیوسر ولتاژی استفاده شده است باید توسط یک مبدل مناسب که درست پس  ترانسدیوسرها را به صورت جریانی دریافت میهای آنالوگ از  صرفا ورودی RTUدستگاه  1

 به صورت جریانی انجام شود. RTUانتقال سیگنال به  ورودی آنالوگ از ترانسدیوسر ولتاژ و نزدیک به آن نصب خواهد شد، ولتاژ به جریان تبدیل شده و 
کننده  گیرد. تامین تجهیز الکترونیکی به عهده تامین از طریق پروتکل مدباس صورت می RTUدهد و انتقال اطالعات آن به دستگاه  گیری مقادیر جریان را انجام می منظور تجهیز الکترونیکی است که اندازه 7

 نیست. RTUدستگاه 

 

 )ادامه( هاي خريدار براي نقاط هوايي ( : خواسته6جدول شماره )

 رديف
 نوع قفل درب گيري يا قرائت مقادير ولتاژ روش اندازه گيري يا قرائت مقاديرجريان ندازهروش ا

 5A ترانسفورماتور جریان  1A ترانسفورماتور جریان  1ترانسدیوسر RTUتابلو دستگاه  
 گیراندازه

 2دیجیتالی
 مقره خازنی ترانسفورماتور ولتاژ ترانسدیوسر

1         

2         

3         

0         



 
 ت نيـرووزار

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هاي و آزمون الزامات و معيارهاي ارزيابي فني

 توزيعهوايي  (RTU) دستگاه پايانه راه دور

 04 از 02 صفحة

 1/1:  ويرايششماره 

 1044بهمن ماه  تاريـخ تهيه:

 

 

 DNP.3پروتکل  Device Profileجدول  : (2پيوست شماره )

 

DNP V1.00 

DEVICE PROFILE DOCUMENT 

This document must be accompanied table having the following headings: 

Object Group                          Request function Codes                          Response function Codes 

Object Variation                     Request Qualifiers                                   Response Qualifiers 

Object Name (optional) 

Vendor Name: 

 

Device Name: 

 

Highest DNP Level Supported: 

For Requests: Level 3 

For Responses: Level 3 

Device Function: 

 Master                                         Slave 

Notable objects, functions, and/or qualifiers supported in addition to the High DNP Levels Supported 

(the complete list is described in the attached table): 

Double-bit binary Input—Any Variation (Object 1 Variation 0) 

Double-bit binary Input—Packed format (Object 1 Variation 1) 

Double-bit binary Input Event—With flags (Object 1 Variation 7) 

Double-bit binary Input Event—Any Variation (Object 4 Variation 0) 

Double-bit binary Input Event—Without time (Object 4 Variation 1) 

Double-bit binary Input Event—With absolute time (Object 4 Variation 7) 

Double-bit binary Input Event—With relative time (Object 4 Variation 1) 

Analog Input—single precision, floating-point with flag (Object 10 Variation 5) 

Analog Input Event—10-bit with time (Object 17 Variation 4) 

Analog Input Event—single precision, floating-point without time (Object 17 Variation 5) 

Analog Output Status—single precision, floating-point with flag (Object 40 Variation 1) 



 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هاي و آزمون الزامات و معيارهاي ارزيابي فني

 توزيعهوايي  (RTU) دستگاه پايانه راه دور

 04 از 03 صفحة

 1/1:  ويرايششماره 

 1044بهمن ماه  تاريـخ تهيه:

 

 

Analog Output—single precision floating point (Object 41 Variation 1) 

Device Attributes—Secure authentication version (Object 0 Variation 702) 

Device Attributes—Number of security statistics per association (Object 0 Variation 710) 

Authentication—challenge (Object 170 Variation 1) 

Authentication—reply (Object 170 Variation 7) 

Authentication—Aggressive mode request (Object 170 Variation 1) 

Authentication—session key status request (Object 170 Variation 4) 

Authentication—session key status (Object 170 Variation 5) 

Authentication—session key change (Object 170 Variation 0) 

Authentication—error (Object 170 Variation .) 

Authentication—user certificate (Object 170 Variation 8) 

Authentication—message authentication code (MAC) (Object 170 Variation 2) 

Authentication—user status change (Object 170 Variation 10) 

Authentication—update key change request (Object 170 Variation 11) 

Authentication—update key change reply (Object 170 Variation 17) 

Authentication—update key change (Object 170 Variation 11) 

Authentication—update key change signature (Object 170 Variation 14) 

Authentication—update key change confirmation (Object 170 Variation 15) 

Security statistics—17-bit with flag (Object 171 Variation 1) 

Security statistics event—Any Variation (Object 177 Variation 0) 

Security statistics event—17-bit with flag (Object 177 Variation 1) 

Security statistics event—17-bit with flag and time (Object 177 Variation 7) 

 

Maximum Data Link Frame Size (octets): 

Transmitted                           

Received (must be 727) 

 

Maximum Application Fragment Size (octets): 

     Transmitted                  (if > 7048, must be      

configurable) 

     Received                      (must be > 742)) 

 

Maximum Data Link Re-tries: 

 None 

Fixed at             

 Configurable, range    0      to    5     

Maximum Application Layer Re-tries: 

 None 

Configurable, range 1 to 5 

(Fixed is not permitted 



 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هاي و آزمون الزامات و معيارهاي ارزيابي فني

 توزيعهوايي  (RTU) دستگاه پايانه راه دور

 04 از 00 صفحة

 1/1:  ويرايششماره 

 1044بهمن ماه  تاريـخ تهيه:

 

 

Requires Data Link Layer Confirmation: 

 Never 

Always 

Sometimes if 'Sometimes', when?                                                                                          

Configurable if 'Configurable', how? Never, Always, On multi frame fragments 

Requires Application Layer Confirmation: 

 Never 

 Always (not recommended) 

 When reporting Event Data (Slave devices only) 

 When sending multi-fragment responses (Slave devices only) 

 Sometimes if 'Sometimes', when?                                                                                    

 Configurable if 'Configurable', how?                                                                                       

 

Timeouts while waiting for : 

 

Data Link Confirm  None  Fixed at                   Variable Configurable 

Complete Appl. Fragment  None  Fixed at                   Variable Configurable 

Application Confirm  None  Fixed at                   Variable Configurable 

Complete Appl. Response  None  Fixed at                   Variable Configurable 

 

   Others                                                                                                                      

Attach explanation if 'Variable' or 'Configurable' was checked for any timeout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sends/Executes Control Operations: 



 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هاي و آزمون الزامات و معيارهاي ارزيابي فني

 توزيعهوايي  (RTU) دستگاه پايانه راه دور

 04 از 05 صفحة

 1/1:  ويرايششماره 

 1044بهمن ماه  تاريـخ تهيه:

 

 

WRITE Binary Outputs                 Never  Always  Sometimes  Configurable 

SELECT OPERATE  Never  Always  Sometimes  Configurable 

DIRECT OPERATE  Never  Always  Sometimes  Configurable 

DIRECT OPERATE.NO ACK  Never  Always  Sometimes  Configurable 

Count > 1  Never  Always  Sometimes  Configurable 

Pulse On  Never  Always  Sometimes  Configurable 

Pulse Off    Never  Always  Sometimes  Configurable 

Latch On  Never  Always  Sometimes  Configurable 

Latch Off  Never  Always  Sometimes  Configurable 

Queue  Never  Always  Sometimes  Configurable 

Clear Queue  Never  Always  Sometimes  Configurable 

Trip/Close  Never  Always  Sometimes  Configurable 

     

Attach explanation if 'Sometimes' or 'Configurable' was checked for any operate 

Reports Binary Input Change Events when no specific 

variation requested: 

 

 Never 

 Only time-tagged 

Only non-time-tagged 

 Configurable to send both, one or the  

       other (attach explanation) 

Reports time – tagged Binary Input Change 

Events when no specific variation 

requested: 

 

 Never 

 Binary Input Change With Time 

 Binary Input Change With Relative 

Time 

 Configurable (attach explanation) 

Sends Unsolicited Responses:   

 

 Never 

 Configurable (attach explanation) 

 Only certain objects 

 Sometimes (attach explanation) 

 ENABLE/DISABLE UNSOLICITED 

       Function codes supported 

Sends Static Data in Unsolicited Responses 

:   

 

 Never 

 When Device Restarts 

 When Status Flags change 

 

No other options are permitted 

Default Counter Object/Variation : 
 

 No Counters Reported 

 Configurable (attach explanation) 

 Default Object                 

       Default Variation                 

 Point-by-point list attached  

Counters Roll Over at :   
 

 No Counters Reported 

 Configurable (attach explanation) 

 10 Bits 

 17 Bits 

 Other Value  

 Point-by-point list attached  

Sends Multi-Fragment Responses :        Yes         No 



 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هاي و آزمون الزامات و معيارهاي ارزيابي فني

 توزيعهوايي  (RTU) دستگاه پايانه راه دور

 04 از 06 صفحة

 1/1:  ويرايششماره 

 1044بهمن ماه  تاريـخ تهيه:

 

 

 

 DNP.3پروتکل (  (Implementation Tableسازي جدول پياده  :(3پيوست شماره )

DNP 3 Object Group and Variation 

REQUEST 
Master may issue 

Outstation shall parse 

RESPONSE 
Master shall parse 

Outstation may issue 

Group 

num 
Var 

num 
Description 

Function codes 
(dec) 

Qualifier Codes 
(hex) 

Function 

codes 
(dec) 

Qualifier Codes 
(hex) 

6 268 

Device Attributes— 

Secure authentication 

version 

1 

(read) 
00 

(start-stop) 

172 

(response) 

00 

(start-stop) 

1. 

(index) 

6 216 

Device Attributes—

Number of security 

statistics per association 

1 

(read) 

00 

(start-stop) 

172 

(response) 

00 

(start-stop) 

1. 

(index) 

1 6 
Binary Input— 

Any Variation 

1 

(read) 

22 

(assign class) 

66, 61 

(start-stop) 

60 

(no range, or all) 

  

1 1 
Binary Input— 

Packed format 

1 

(read) 

66, 61 

(start-stop) 

60 

(no range, or all) 

128 

(response) 

66, 61 

(start-stop) 

1 2 
Binary Input— 

With flags 

1 

(read) 

66, 61 

(start-stop) 

60 

(no range, or all) 

128 

(response) 

66, 61 

(start-stop) 

2 6 
Binary Input Event— 

Any Variation 

1 

(read) 

60 

(no range, or all) 

60, 68 

(limited qty) 

  

2 1 
Binary Input Event—

Without time 

1 

(read) 

60 

(no range, or all) 

60, 68 

(limited qty) 

128 

(response) 

136 

(unsol. resp) 

10, 28 

(index) 

2 2 
Binary Input Event— 

With absolute time 

1 

(read) 

60 

(no range, or all) 

60, 68 

(limited qty) 

128 

(response) 

136 

(unsol. resp) 

10, 28 

(index) 

2 3 
Binary Input Event— 

With relative time 

1 

(read) 

60 

(no range, or all) 

60, 68 

(limited qty) 

128 

(response) 

136 

(unsol. Resp) 

10, 28 

(index) 



 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هاي و آزمون الزامات و معيارهاي ارزيابي فني

 توزيعهوايي  (RTU) دستگاه پايانه راه دور

 04 از 07 صفحة

 1/1:  ويرايششماره 

 1044بهمن ماه  تاريـخ تهيه:

 

 

DNP 3 Object Group and Variation 

REQUEST 
Master may issue 

Outstation shall parse 

RESPONSE 
Master shall parse 

Outstation may issue 

Group 

num 
Var 

num 
Description 

Function codes 
(dec) 

Qualifier Codes 
(hex) 

Function 

codes 
(dec) 

Qualifier Codes 
(hex) 

3 6 
Double-bit Binary Input— 

Any Variation 

1 

(read) 

22 

(assign class) 

66, 61 

(start-stop) 

60 

(no range, or all) 

  

3 1 
Double-bit Binary Input— 

Packed format 

1 

(read) 

66, 61 

(start-stop) 

60 

(no range, or all) 

128 

(response) 

 

66, 61 

(start-stop) 

3 2 
Double-bit Binary Input— 

With flags 

1 

(read) 

66, 61 

(start-stop) 

60 

(no range, or all) 

128 

(response) 

 

66, 61 

(start-stop) 

4 6 

Double-bit Binary Input 

Event— 

Any Variation 

1 

(read) 

60 

(no range, or all) 

60, 68 

(limited qty) 

  

4 1 

Double-bit Binary Input 

Event— 

Without time 

1 

(read) 

60 

(no range, or all) 

60, 68 

(limited qty) 

128 

(response) 

136 

(unsol. resp) 

10, 28 

(index) 

4 2 

Double-bit Binary Input 

Event— 

With absolute time 

1 

(read) 

60 

(no range, or all) 

60, 68 

(limited qty) 

128 

(response) 

136 

(unsol. resp) 

10, 28 

(index) 

4 3 

Double-bit Binary Input 

Event— 

With relative time 

1 

(read) 

60 

(no range, or all) 

60, 68 

(limited qty) 

128 

(response) 

136 

(unsol. resp) 

10, 28 

(index) 

16 6 
Binary Output— 

Any variation 

1 

(read) 

66, 61 

(start-stop) 

60 

(no range, or all) 

  

16 2 
Binary Output— 

Output status with flags 

1 

(read) 

66, 61 

(start-stop) 

60 

(no range, or all) 

128 

(response) 

 

 

 

66, 61 

(start-stop) 

 



 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هاي و آزمون الزامات و معيارهاي ارزيابي فني

 توزيعهوايي  (RTU) دستگاه پايانه راه دور

 04 از 00 صفحة

 1/1:  ويرايششماره 

 1044بهمن ماه  تاريـخ تهيه:

 

 

DNP 3 Object Group and Variation 

REQUEST 
Master may issue 

Outstation shall parse 

RESPONSE 
Master shall parse 

Outstation may issue 

Group 

num 
Var 

num 
Description 

Function codes 
(dec) 

Qualifier Codes 
(hex) 

Function 

codes 
(dec) 

Qualifier Codes 
(hex) 

12 1 

Binary Command—

Control relay output block 

(CROB) 

3 

(select) 

4 

(operate) 

1 

(direct op) 

10, 28 

(index) 

128 

(response) 

echo of  

request 

0 

(dir. op, no ack) 

10, 28 

(index) 
  

36 6 
Analog Input— 

Any Variation 

1 

(read) 

22 

(assign class) 

66, 61 

(start-stop) 

60 

(no range, or all) 

  

36 1 
Analog Input— 

32-bit with flag 

1 

(read) 

 

66, 61 

(start-stop) 

60 

(no range, or all) 

128 

(response) 

66, 61 

(start-stop) 

36 2 
Analog Input— 

10-bit with flag 

1 

(read) 

 

66, 61 

(start-stop) 

60 

(no range, or all) 

128 

(response) 

66, 61 

(start-stop) 

36 3 
Analog Input— 

32-bit without flag 

1 

(read) 

 

66, 61 

(start-stop) 

60 

(no range, or all) 

128 

(response) 

66, 61 

(start-stop) 

36 4 
Analog Input— 

10-bit without flag 

1 

(read) 

 

66, 61 

(start-stop) 

60 

(no range, or all) 

128 

(response) 

66, 61 

(start-stop) 

36 1 
Analog Input— 

Single-prec flt-pt with flag 

1 

(read) 

 

66, 61 

(start-stop) 

60 

(no range, or all) 

128 

(response) 

66, 61 

(start-stop) 

32 6 
Analog Input Event— 

Any Variation 

1 

(read) 

60 

(no range, or all) 

60, 68 

(limited qty) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هاي و آزمون الزامات و معيارهاي ارزيابي فني

 توزيعهوايي  (RTU) دستگاه پايانه راه دور

 04 از 03 صفحة

 1/1:  ويرايششماره 

 1044بهمن ماه  تاريـخ تهيه:

 

 

DNP 3 Object Group and Variation 

REQUEST 
Master may issue 

Outstation shall parse 

RESPONSE 
Master shall parse 

Outstation may issue 

Group 

num 
Var 

num 
Description 

Function codes 
(dec) 

Qualifier Codes 
(hex) 

Function 

codes 
(dec) 

Qualifier Codes 
(hex) 

32 1 
Analog Input Event— 

32-bit without time 

1 

(read) 

60 

(no range, or all) 

60, 68 

(limited qty) 

128 

(response) 

136 

(unsol. Resp) 

10, 28 

(index) 

32 2 
Analog Input Event— 

10-bit without time 

1 

(read) 

60 

(no range, or all) 

60, 68 

(limited qty) 

128 

(response) 

136 

(unsol. Resp) 

10, 28 

(index) 

32 4 
Analog Input Event— 

10-bit with time 

1 

(read) 

60 

(no range, or all) 

60, 68 

(limited qty) 

128 

(response) 

136 

(unsol. Resp) 

10, 28 

(index) 

32 1 

Analog Input Event— 

Single-prec flt-pt without 

time 

1 

(read) 

60 

(no range, or all) 

60, 68 

(limited qty) 

128 

(response) 

136 

(unsol. Resp) 

10, 28 

(index) 

46 6 
Analog Output Status—

Any Variation 

1 

(read) 

66, 61 

(start-stop) 

60 

(no range, or all) 

  

46 1 
Analog Output Status— 

32-bit with flag 

1 

(read) 

66, 61 

(start-stop) 

60 

(no range, or all) 

128 

(response) 

66, 61 

(start-stop) 

46 2 
Analog Output Status— 

10-bit with flag 

1 

(read) 

66, 61 

(start-stop) 

60 

(no range, or all) 

128 

(response) 

66, 61 

(start-stop) 

46 3 
Analog Output Status— 

Single-prec flt-pt with flag 

1 

(read) 

66, 61 

(start-stop) 

60 

(no range, or all) 

128 

(response) 

66, 61 

(start-stop) 

41 1 
Analog Output— 

32-bit 

3 

(select) 

4 

(operate) 

1 

(direct op) 

10, 28 

(index) 

128 

(response) 
echo of request 

0 

(dir. op, no ack) 

10, 28 

(index) 
 

 

 

 

 



 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هاي و آزمون الزامات و معيارهاي ارزيابي فني

 توزيعهوايي  (RTU) دستگاه پايانه راه دور

 04 از 54 صفحة

 1/1:  ويرايششماره 

 1044بهمن ماه  تاريـخ تهيه:

 

 

DNP 3 Object Group and Variation 

REQUEST 
Master may issue 

Outstation shall parse 

RESPONSE 
Master shall parse 

Outstation may issue 

Group 

num 
Var 

num 
Description 

Function codes 
(dec) 

Qualifier Codes 
(hex) 

Function 

codes 
(dec) 

Qualifier Codes 
(hex) 

41 2 
Analog Output— 

10-bit 

3 

(select) 

4 

(operate) 

1 

(direct op) 

10, 28 

(index) 

128 

(response) 
echo of request 

0 

(dir. op, no ack) 

10, 28 

(index) 
  

41 3 
Analog Output— 
Single-prec flt-pt 

3 
(select) 

4 
(operate) 

1 
(direct op) 

10, 28 
(index) 

128 
(response) 

echo of request 

0 
(dir. op, no ack) 

10, 28 
(index) 

  

16 1 
Time and Date— 

Absolute time 

1 
(read) 

60 
(limited qty = 1) 

128 
(response) 

60 
(limited 

qty) 
(qty = 1) 

2 
(write) 

60 
(limited qty = 1) 

  

11 1 
Time and Date CTO—

Absolute time, 
synchronized 

  

128 
(response) 

136 
(unsol. resp) 

60 
(limited 

qty) 
(qty = 1) 

11 2 
Time and Date CTO—

Absolute time, 
unsynchronized 

  

128 
(response) 

136 
(unsol. resp) 

60 
(limited 

qty) 
(qty = 1 

12 1 
Time Delay— 

Coarse 
  

128 
(response) 

60 
(limited 

qty) 
(qty = 1 

12 2 
Time Delay— 

Fine 
  

128 
(response) 

60 
(limited 

qty) 
(qty = 1 

06 1 
Class Objects— 

Class 6 data 

1 
(read) 

60 
(no range, or all) 

  

22 
(assign class) 

60 
(no range, or all) 

 

 
 
 
 
 



 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هاي و آزمون الزامات و معيارهاي ارزيابي فني

 توزيعهوايي  (RTU) دستگاه پايانه راه دور

 04 از 51 صفحة

 1/1:  ويرايششماره 

 1044بهمن ماه  تاريـخ تهيه:

 

 

DNP 3 Object Group and Variation 

REQUEST 
Master may issue 

Outstation shall parse 

RESPONSE 
Master shall parse 

Outstation may issue 

Group 

num 
Var 

num 
Description 

Function codes 
(dec) 

Qualifier Codes 
(hex) 

Function 

codes 
(dec) 

Qualifier Codes 
(hex) 

06 2 
Class Objects— 

Class 1 data 

1 
(read) 

60 
(no range, or all) 

60, 68 
(limited qty) 

  

26 
(enable unsol.) 

21 
(disable unsol.) 

22 
(assign class) 

60 
(no range,or all) 

  

06 3 
Class Objects— 

Class 2 data 

1 

(read) 

60 

(no range, or all) 

60, 68 

(limited qty) 

  26 

(enable unsol.) 

21 

(disable unsol.) 

22 

(assign class) 

60 

(no range,or all) 

06 4 
Class Objects— 

Class 3 data 

1 

(read) 

60 

(no range, or all) 

60, 68 

(limited qty) 

  26 

(enable unsol.) 

21 

(disable unsol.) 

22 

(assign class 

60 

(no range,or all) 

86 1 
Internal Indications—

Packed format 

1 

(read) 

66, 61 

(start-stop) 

 

128 

(response) 

66, 61 

(start-stop) 

 

2 

(write) 

66 

(start-stop) 

Index=0 

  

126 1 
Authentication— 

challenge 

32 

(authentication. 

req) 

1B 

(free format) 

131 

(authentication

. resp) 

 

 

1B 

(free format) 

 



 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هاي و آزمون الزامات و معيارهاي ارزيابي فني

 توزيعهوايي  (RTU) دستگاه پايانه راه دور

 04 از 52 صفحة

 1/1:  ويرايششماره 

 1044بهمن ماه  تاريـخ تهيه:

 

 

DNP 3 Object Group and Variation 

REQUEST 
Master may issue 

Outstation shall parse 

RESPONSE 
Master shall parse 

Outstation may issue 

Group 

num 
Var 

num 
Description 

Function codes 
(dec) 

Qualifier Codes 
(hex) 

Function 

codes 
(dec) 

Qualifier Codes 
(hex) 

126 2 
Authentication— 

reply 

32 

(authentication. 

req) 

1B 

(free format) 

131 

(authentication

. resp) 

1B 

(free format) 

126 3 
Authentication—

Aggressive mode request 

1 – 31 

(any) 

60 
(limited 

qty) 
(qty = 1 

128 

(response) 

60 
(limited 

qty) 
(qty = 1 

  
136 

(unsol. Resp) 

60 
(limited 

qty) 
(qty = 1 

126 4 
Authentication— 

session key status request 

32 

(authentication. 

req) 

60 
(limited 

qty) 
(qty = 1 

  

126 1 
Authentication— 

session key status 
  

131 

(authentication

. resp) 

1B 

(free format) 

126 0 
Authentication— 

session key change 

32 

(authentication. 

req) 

1B 

(free format) 
  

126 0 
Authentication— 

error 

33 

(authentication. 

Req. nr) 

1B 

(free format) 

131 

(authentication

. resp) 

1B 

(free format) 

126 8 
Authentication— 

user certificate 

32 

(authentication. 

req) 

1B 

(free format) 
  

126 8 

Authentication— 

message authentication 

code (MAC) 

1 – 31 

(any) 

1B 

(free format) 

128 

(response) 

1B 

(free format) 

  
136 

(unsol. Resp) 

1B 

(free format) 

126 16 
Authentication— 

user status change 

32 

(authentication. 

req) 

1B 

(free format) 
  

126 11 
Authentication— 

update key change request 

32 

(authentication. 

req) 

1B 

(free format) 
 

 

 

 

 

 



 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هاي و آزمون الزامات و معيارهاي ارزيابي فني

 توزيعهوايي  (RTU) دستگاه پايانه راه دور

 04 از 53 صفحة

 1/1:  ويرايششماره 

 1044بهمن ماه  تاريـخ تهيه:

 

 

DNP 3 Object Group and Variation 

REQUEST 
Master may issue 

Outstation shall parse 

RESPONSE 
Master shall parse 

Outstation may issue 

Group 

num 
Var 

num 
Description 

Function codes 
(dec) 

Qualifier Codes 
(hex) 

Function 

codes 
(dec) 

Qualifier Codes 
(hex) 

126 12 
Authentication— 

update key change reply 
  

131 

(authentication

. resp) 

1B 

(free format) 

126 13 
Authentication— 

update key change 

32 

(authentication. 

req) 

1B 

(free format) 
  

126 14 

Authentication— 

update key change 

signature 

32 

(authentication. 

req) 

1B 

(free format) 
  

126 11 

Authentication— 

update key change 

confirmation 

32 

(authentication. 

req) 

1B 

(free format) 

131 

(authentication

. resp) 

1B 

(free format) 

121 1 
Security statistics— 

32-bit with flag 

1 

(read) 

66, 61 

(start-stop) 

60 

(no range, or all) 

10, 28 

(index) 

128 

(response) 

66, 61 

(start-stop) 

10, 28 

(index) 

122 6 
Security statistics event—

Any Variation 

1 

(read) 

66, 61 

(start-stop) 

60 

(no range, or all) 

10, 28 

(index) 

  

122 1 
Security statistics event—

32-bit with flag 

1 

(read) 

60 

(no range, or all) 

60, 68 

(limited qty) 

128 

(response) 

10, 28 

(index) 

  
136 

(unsol. Resp) 

10, 28 

(index) 

122 2 
Security statistics event—

32-bit with flag and time 

1 

(read) 

60 

(no range, or all) 

60, 68 

(limited qty) 

128 

(response) 

10, 28 

(index) 

  
136 

(unsol. Resp) 

 

10, 28 

(index) 

 



 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هاي و آزمون الزامات و معيارهاي ارزيابي فني

 توزيعهوايي  (RTU) دستگاه پايانه راه دور

 04 از 50 صفحة

 1/1:  ويرايششماره 

 1044بهمن ماه  تاريـخ تهيه:

 

 

DNP 3 Object Group and Variation 

REQUEST 
Master may issue 

Outstation shall parse 

RESPONSE 
Master shall parse 

Outstation may issue 

Group 

num 
Var 

num 
Description 

Function codes 
(dec) 

Qualifier Codes 
(hex) 

Function 

codes 
(dec) 

Qualifier Codes 
(hex) 

No Object (function code only) 6 (Confirm)    

No Object (function code only) 
13 

(cold restart) 
   

No Object (function code only) 

23 

(delay 

measurement) 
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 IEC 64074-5-141جدول سازگاري پروتکل  : (0پيوست شماره )

 

8 Interoperability 

 
This companion standard presents sets of parameters and alternatives from which subsets have to be 

selected to implement particular telecontrol systems. Certain parameter values, such as the number of 

octets in the COMMON ADDRESS of ASDUs represent mutually exclusive alternatives. This means 

that only one value of the defined parameters is admitted per system. Other parameters, such as the 

listed set of different process information in command and in monitor direction allow the specification 

of the complete set or subsets, as appropriate for given applications. This Clause summarizes the 

parameters of the previous Clauses to facilitate a suitable selection for a specific application. If a 

system is composed of equipment stemming from different manufacturers, it is necessary that all 

partners agree on the selected parameters. 

 

The selected parameters should be marked in the white boxes as follows: 
 

  Function or ASDU is not used 
   

X  Function or ASDU is used as standardized (default) 
   

R  Function or ASDU is used in reverse mode 
   

B  Function or ASDU is used in standard and reverse mode 

 

The possible selection (blank, X, R, or B) is specified for each specific Clause or parameter. 

 
NOTE In addition, the full specification of a system may require individual selection of certain parameters for certain parts 

of the system, such as the individual selection of scaling factors for individually addressable measured values. 

 

8.1 System or device 
(system-specific parameter, indicate definition of a system or a device by marking  one of the 

following with "X") 

System definition 

Controlling station definition (Master) 

Controlled station definition (Slave) 

 
 

8.2 Network configuration 
(network-specific parameter, all configurations that are used are to be marked X") 

Point-to-point   Multipoint-partyline 

Multiple point-to-point    Multipoint star 

 

8.3 Physical layer 
(network-specific parameter, all interfaces and data rates that are used are to be  marked "X") 
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Transmission speed (control direction) 

 
Unbalanced interchange  Unbalanced interchange  Balanced interchange 

Circuit V.24/V.28   Circuit V.24/V.28   Circuit X.24/X.20 

Standard    Recommended if >1 266 bit/s 
 

 166 bit/s    2466 bit/s    2466 bit/s    10666 bit/s 

 266 bit/s    4866 bit/s    4866 bit/s     04666 bit/s 

 366 bit/s    8066 bit/s    8066 bit/s  

 066 bit/s        18266 bit/s  

 1266 bit/s         38466 bit/s 

 

 

 

Transmission speed (monitor direction) 

 
Unbalanced interchange  Unbalanced interchange  Balanced interchange 

Circuit V.24/V.28   Circuit V.24/V.28   Circuit X.24/X.20 

Standard    Recommended if >1 266 bit/s 
 

 166 bit/s    2466 bit/s    2466 bit/s    10666 bit/s 

 266 bit/s    4866 bit/s    4866 bit/s     04666 bit/s 

 366 bit/s    8066 bit/s    8066 bit/s  

 066 bit/s        18266 bit/s  

 1266 bit/s        38466 bit/s  

 

 

8.4 Link layer 
(network-specific parameter, all options that are used are to be marked "X". Specify the maximum 

frame length. If a non-standard assignment of class 2 messages is implemented for unbalanced 

transmission, indicate the Type ID and COT of all messages assigned to class 2.) 

 

Frame format FT 1.2, single character 1 and the fixed time out interval are used exclusively in this 

companion standard. 

 

Link transmission    Address field of the link 

 
Balanced transmission    not present (balanced transmission only) 

Unbalanced transmission    One octet 

Frame length      Two octets 

Maximum length L(Control Direction) Structured 

 Maximum length L(Monitor Direction) Unstructured 

 

 

              Time during which repetitions are permitted (Trp) or number of repetitions 

CONF 

CONF 

CONF 
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When using an unbalanced link layer, the following ASDU types are returned in class 2messages (low 

priority) with the indicated causes of transmission: 

 The standard assignment of ASDUs to class 2 messages is used as follows: 

 

Type identification Cause of transmission 

 

8, 11, 13, 21 <1> 

 

A special assignment of ASDUs to class 2 messages is used as follows: 

Type identification Cause of transmission 

 

  

  

  

  

Note: (In response to a class 2 poll, a controlled station may respond with class 1 data when there is 

no class 2 data available). 

 

 

8.5 Application layer 

 
Transmission mode for application data 

Mode 1 (Least significant octet first), as defined in 4.16 of IEC 06806-1-4, is used exclusively in 

this companion standard. 

 

 

Common address of ASDU 

(System-specific parameter, all configurations that are used are to be marked "X") 

One octet    Two octets 

 

Information object address 

(system-specific parameter, all configurations that are used are to be marked "X") 

 

One octet    Structured 

Two octets    Unstructured 

Three octets 

 

Cause of transmission 

(system-specific parameter, all configurations that are used are to be marked "X") 

One octet     Two octets (with originator 

          Address). Originator address 

          is set to zero if not used 

Selection of standard ASDUs 
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Process information in monitor direction 

(station-specific parameter, mark each Type ID "X" if it is only used in the standard direction ,"R" if 

only used in the reverse direction, and "B" if used in both directions). 

 

<1> := Single-point information         M_SP_NA_1 

<2> := Single-point information with time tag                              M_SP_TA_1 

<3> := Double-point information        M_DP_NA_1 

<4> := Double-point information with time tag                            M_DP_TA_1 

<1> := Step position information                                 M_ST_NA_1 

<0> := Step position information with time tag                                 M_ST_TA_1 

<0> := Bitstring of 32 bit         M_BO_NA_1 

<8> := Bitstring of 32 bit with time tag                                            M_BO_TA_1 

<8> := Measured value, normalized value                                           M_ME_NA_1 

<16> := Measured value, normalized value with time tag                                M_ME_TA_1 

<11> := Measured value, scaled value        M_ME_NB_1 

<12> := Measured value, scaled value with time tag                                       M_ME_TB_1 

<13> := Measured value, short floating point value                M_ME_NC_1 

<14> := Measured value, short floating point value with time tag                    M_ME_TC_1 

<11> := Integrated totals         M_IT_NA_1 

<10> := Integrated totals with time tag        M_IT_TA_1 

<10> := Event of protection equipment with time tag       M_EP_TA_1 

<18> :=Packed start events of protection equipment with time tag                  M_EP_TB_1 

<18> := Packed output circuit information of protection equipment with time tag  M_EP_TC_1 

<26> := Packed single-point information with status change detection    M_SP_NA_1 

<21> := Measured value, normalized value without quality descriptor                

M_ME_ND_1 

<36> := Single-point information with time tag CP10Time2a          M_SP_TB_1 

<31> := Double-point information with time tag CP10Time2a         M_DP_TB_1 

<32> := Step position information with time tag CP10Time2a      M_ST_TB_1 

<33> := Bitstring of 32 bit with time tag CP10Time2a      M_BO_TB_1 

<34> := Measured value, normalized value with time tag CP10Time2a     M_ME_TD_1 

<31> := Measured value, scaled value with time tag CP10Time2a     M_ME_TE_1 

<30> := Measured value, short floating point value with time tag CP10Time2a    M_ME_TF_1 

<30> := Integrated totals with time tag CP10Time2a       M_IT_TB_1 

<38> := Event of protection equipment with time tag CP10Time2a     M_EP_TD_1 

<38> := Packed start events of protection equipment with time tag CP10Time2a  

 M_EP_TE_1 

<46> := Packed output circuit information of protection equipment with time tag CP10Time2a M_EP_TF_1 
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Either ASDUs of the set <2>, <4>, <0>, <8>, <16>, <12>, <14>, <10>, <10>, <18>, <18> or 

of the set <36 –46> are used. 

Process information in control direction 

(station-specific parameter, mark each Type ID "X" if it is only used in the standard direction, "R" if 

only used in the reverse direction, and "B" if used in both directions). 

 

<41> := Single command        C_SC_NA_1 

<40> := Double command         C_DC_NA_1 

<40> := Regulating step command        C_RC_NA_1 

<48> := Set point command, normalized value      C_SE_NA_1 

<48> := Set point command, scaled value       C_SE_NB_1 

<16> := Set point command, short floating point value     C_SE_NC_1 

<11> := Bitstring of 32 bit         C_BO_NA_1 

 

System information in monitor direction 

(station-specific parameter, mark with an “X” if it is only used in the standard direction, “R” ifonly used 

in the reverse direction, and “B” if used in both directions). 

 

<06> := End of initialization        M_EI_NA_1 

 

 

System information in control direction 

(station-specific parameter, mark each Type ID "X" if it is only used in the standard direction, "R" if 

only used in the reverse direction, and "B" if used in both directions). 

 

<166>:= Interrogation command       C_IC_NA_1 

<161>:= Counter interrogation command       C_CI_NA_1 

<162>:= Read command        C_RD_NA_1 

<163>:= Clock synchronization command (option see 0.0)    C_CS_NA_1 

<164>:= Test command        C_TS_NA_1 

<161>:= Reset process command        C_RP_NA_1 

<160>:= Delay acquisition command       C_CD_NA_1 

 

 

Parameter in control direction 

(station-specific parameter, mark each Type ID "X" if it is only used in the standard direction, "R" if 

only used in the reverse direction, and "B" if used in both directions). 

 

<116>:= Parameter of measured value, normalized value    P_ME_NA_1 

<111>:= Parameter of measured value, scaled value      P_ME_NB_1 

<112>:=Parameter of measured value, short floating point value    P_ME_NC_1 
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<113>:= Parameter activation         P_AC_NA_1 

 

 

File transfer 

(station-specific parameter, mark each Type ID "X" if it is only used in the standard direction, "R" if 

only used in the reverse direction, and "B" if used in both directions). 

 

<126>:= File ready           F_FR_NA_1 

<121>:= Section ready         F_SR_NA_1 

<122>:= Call directory, select file, call file, call section     F_SC_NA_1 

<123>:= Last section, last segment         F_LS_NA_1 

<124>:= Ack file, ack section         F_AF_NA_1 

<121>:= Segment           F_SG_NA_1 

<120>:= Directory {blank or X, only available in monitor (standard) direction}  F_DR_TA_1 

 

 

Type identifier and cause of transmission assignments 

(station-specific parameters) 

 

Shaded boxes: option not required. 

Black boxes: option not permitted in this companion standard 

Blank: functions or ASDU not used. 

 

Mark Type Identification/Cause of transmission combinations: 

 

"X" if only used in the standard direction; 

"R" if only used in the reverse direction; 

"B" if used in both directions. 

 

 

 

 

Type identification Cause of transmission 

 1 2 3 4 1 0 0 8 8 16 11 12 13 26 

to 

30 

30 

to 

41 

44 41 40 40 

<1> M_SP_NA_1     X         X      

<2> M_SP_TA_1                    

<3> M_DP_NA_1     X         X      

<4> M_DP_TA_1                    

<1> M_ST_NA_1                    

<0> M_ST_TA_1                    

<0> M_BO_NA_1                    

<8> M_BO_TA_1                    

<8> M_ME_NA_1 X  X  X         X      

<16> M_ME_TA_1                    

<11> M_ME_NB_1                    
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<12> M_ME_TB_1                    

<13> M_ME_NC_1 X  X  X         X      

<14> M_ME_TC_1                    

<11> M_IT_NA_1                    

<10> M_IT_TA_1                    

Type identification Cause of transmission 

 1 2 3 4 1 0 0 8 8 16 11 12 13 26 

to 

30 

30 

to 

41 

44 41 40 40 

<10> M_EP_TA_1                    

<18> M_EP_TB_1                    

<18> M_EP_TC_1                    

<26> M_PS_NA_1                    

<21> M_ME_ND_1                    

<36> M_SP_TB_1   X        X X        

<31> M_DP_TB_1   X        X X        

<32> M_ST_TB_1                    

<33> M_BO_TB_1                    

<34> M_ME_TD_1                    

<31> M_ME_TE_1                    

<30> M_ME_TF_1                    

<30> M_IT_TB_1                    

<38> M_EP_TD_1                    

<38> M_EP_TE_1                    

<46> M_EP_TF_1                    

<41> C_SC_NA_1      X X   X      X X X X 

<40> C_DC_NA_1      X X   X      X X X X 

<40> C_RC_NA_1                    

<48> C_SE_NA_1      X X         X X X X 

<48> C_SE_NB_1                    

<16> C_SE_NC_1      X X         X X X X 

<11> C_BO_NA_1                    

<06> M_EI_NA_1    X                

<166> C_IC_NA_1      X X   X        X X 

<161> C_CI_NA_1                    

<162> C_RD_NA_1     X             X X 

<163> C_CS_NA_1      X X           X X 

<164> C_TS_NA_1      X X           X X 

<161> C_RP_NA_1      X X           X X 

<160> C_CD_NA_1                  X X 

<116> P_ME_NA_1                    

<111> P_ME_NB_1                    

<112> P_ME_NC_1                    

<113> P_AC_NA_1                    

<126> F_FR_NA_1                    

<121> F_SR_NA_1                    

<122> F_SC_NA_1                    

<123> F_LS_NA_1                    

<124> F_AF_NA_1                    

<121> F_SG_NA_1                    

<120> F_DR_TA_1
a)

                    
a)

 Blank or X only. 
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8.6 Basic application functions 

 

Station initialization 

(station-specific parameter, mark "X" if function is used) 

Remote initialization 

Cyclic data transmission 

(station-specific parameter, mark "X" if function is only used in the standard direction, "R" if only 

used in the reverse direction, and "B" if used in both directions) 

Cyclic data transmission 

 

Read procedure 

(station-specific parameter, mark "X" if function is only used in the standard direction, "R" if only 

used in the reverse direction, and "B" if used in both directions) 

Read procedure 

 

Spontaneous transmission 

(station-specific parameter, mark "X" if function is only used in the standard direction, "R" if only 

used in the reverse direction, and "B" if used in both directions) 

Spontaneous transmission 

 

Double transmission of information objects with cause of transmission spontaneous 

(station-specific parameter, mark each information type "X" where both a Type ID without time and 

corresponding Type ID with time are issued in response to a single spontaneous change of a monitored 

object) 

 

The following type identifications may be transmitted in succession caused by a single status change 

of an information object. The particular information object addresses for which double transmission is 

enabled are defined in a project-specific list. 

 

 

 

Single-point information M_SP_NA_1, M_SP_TA_1, M_SP_TB_1 and M_PS_NA_1 

Double-point information M_DP_NA_1, M_DP_TA_1 and M_DP_TB_1 

Step position information M_ST_NA_1, M_ST_TA_1 and M_ST_TB_1 

Bitstring of 32 bit M_BO_NA_1, M_BO_TA_1 and M_BO_TB_1 (if defined for a specific project) 

Measured value, normalized value M_ME_NA_1, M_ME_TA_1, M_ME_ND_1 and M_ME_TD_1 

Measured value, scaled value M_ME_NB_1, M_ME_TB_1 and M_ME_TE_1 

Measured value, short floating point number M_ME_NC_1, M_ME_TC_1 and M_ME_TF_1 
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Station interrogation 

(Station-specific parameter, mark "X" if function is only used in the standard direction, "R" if only 

used in the reverse direction, and "B" if used in both directions). 

 

 global           
 group 1    group 0     group 13 

 group 2    group 8     group 14 

 group 3     group 8    group 11 

 group 4    group 16     group 10 

 group 1    group 11    Information object addresses assigned to each 

 group 0     group 12   group must be shown in a separate table. 

 

 

Clock synchronization 

(Station-specific parameter, mark "X" if function is only used in the standard direction, "R" if only 

used in the reverse direction, and "B" if used in both directions). 

 

Clock synchronization 

Day of week used 

RES1, GEN (time tag substituted/ not substituted) used 

SU-bit (summertime) used 

 

Optional, see 0.0 

 

Command transmission 

(object-specific parameter, mark "X" if function is only used in the standard direction, "R" if only used 

in the reverse direction, and "B" if used in both directions). 

Direct command transmission 

Direct set point command transmission 

Select and execute command 

Select and execute set point command 

C_SE ACTTERM used 

 

No additional definition 

Short-pulse duration (duration determined by a system parameter in the outstation) 

Long-pulse duration (duration determined by a system parameter in the outstation) 

Persistent output 

 

 

Transmission of integrated totals 
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(Station- or object-specific parameter, mark "X" if function is only used in the standard direction, "R" 

if only used in the reverse direction, and "B" if used in both directions). 

 

Mode A: Local freeze with spontaneous transmission 

Mode B: Local freeze with counter interrogation 

Mode C: Freeze and transmit by counter-interrogation commands 

Mode D: Freeze by counter-interrogation command, frozen values reported 

Counter read 

Counter freeze without reset 

Counter freeze with reset 

Counter reset 

 

General request 

Request counter group 1 

Request counter group 3 

Request counter group 

Request counter group 4 

 

Parameter loading 

(object-specific parameter, mark "X" if function is only used in the standard direction, "R" if only used 

in the reverse direction, and "B" if used in both directions). 

Threshold value 

Smoothing factor 

Low limit for transmission of measured values 

High limit for transmission of measured values 

 

Parameter activation 

(object-specific parameter, mark "X" if function is only used in the standard direction, "R" if only used 

in the reverse direction, and "B" if used in both directions). 

Act/deact of persistent cyclic or periodic transmission of the addressed object 

 

Test procedure 

(station-specific parameter, mark "X" if function is only used in the standard direction, "R" if only 

used in the reverse direction, and "B" if used in both directions). 

Test procedure 

 

File transfer 

(station-specific parameter, mark "X" if function is used). 

File transfer in monitor direction 

 

Transparent file 
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Transmission of disturbance data of protection equipment 

Transmission of sequences of events 

Transmission of sequences of recorded analogue values 

 

File transfer in control direction 

Transparent file 

 

Background scan 

(station-specific parameter, mark "X" if function is only used in the standard direction, "R" if only 

used in the reverse direction, and "B" if used in both directions). 

Background scan 

 

Acquisition of transmission delay 

(station-specific parameter, mark "X" if function is only used in the standard direction, "R" if only 

used in the reverse direction, and "B" if used in both directions). 

Acquisition of transmission delay 
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 IEC 64074-5-140 : جدول سازگاري پروتکل (5پيوست شماره )

9 Interoperability 

 
This companion standard presents sets of parameters and alternatives from which subsets must be 

selected to implement particular telecontrol systems. Certain parameter values, such as the choice of 

"structured" or "unstructured" fields of the INFORMATION OBJECT ADDRESS of ASDUs represent 

mutually exclusive alternatives. This means that only one value of the defined parameters is admitted 

per system. Other parameters, such as the listed set of different process information in command and in 

monitor direction allow the specification of the complete set or subsets, as appropriate for given 

applications. This clause summarizes the parameters of the previous clauses to facilitate a suitable 

selection for a specific application. If a system is composed of equipment stemming from different 

manufacturers, it is necessary that all partners agree on the selected parameters. 

 

The interoperability list is defined as in IEC 06806-1-161 and extended with parameters used in this 

standard. The text descriptions of parameters which are not applicable to this companion standard are 

strike-through (corresponding check box is marked black). 

 

NOTE In addition, the full specification of a system may require individual selection of certain parameters for certain 

parts of the system, such as the individual selection of scaling factors for individually addressable measured values. 
 

The selected parameters should be marked in the white boxes as follows: 
 

  Function or ASDU is not used 
   

X  Function or ASDU is used as standardized (default) 
   

R  Function or ASDU is used in reverse mode 
   

B  Function or ASDU is used in standard and reverse mode 

 

The possible selection (blank, X, R, or B) is specified for each specific clause or parameter. 

A black check box indicates that the option cannot be selected in this companion standard. 

 

9.1 System or device 
(system-specific parameter, indicate definition of a system or a device by marking  one of the 

following with "X") 

System definition 

Controlling station definition (Master) 

Controlled station definition (Slave) 
 

9.2 Network configuration 
(network-specific parameter, all configurations that are used are to be marked X") 

Point-to-point   Multipoint- 

Multiple point-to-point  Multipoint star 
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9.3 Physical layer 
(network-specific parameter, all interfaces and data rates that are used are to be  marked "X") 

 

Transmission speed (control direction) 

 
Unbalanced interchange  Unbalanced interchange  Balanced interchange 

Circuit V.24/V.28   Circuit V.24/V.28   Circuit X.24/X.20 

Standard    Recommended if >1 266 bit/s 
 

166 bit/s   2466 bit/s  2466 bit/s 10666 bit/s 

266 bit/s   4866 bit/s  4866 bit/s 04666 bit/s 

 366 bit/s   8066 bit/s   8066 bit/s  

066 bit/s      18266 bit/s  

1266 bit/s      38466 bit/s  

 

 

Transmission speed (monitor direction) 

 
Unbalanced interchange  Unbalanced interchange  Balanced interchange 

Circuit V.24/V.28   Circuit V.24/V.28   Circuit X.24/X.20 

Standard    Recommended if >1 266 bit/s 
 

166 bit/s   2466 bit/s  2466 bit/s 10666 bit/s 

266 bit/s   4866 bit/s  4866 bit/s 04666 bit/s 

 366 bit/s   8066 bit/s   8066 bit/s  

066 bit/s      18266 bit/s  

1266 bit/s      38466 bit/s  

 

 

9.4 Link layer 
(network-specific parameter, all options that are used are to be marked "X". Specify the maximum 

frame length. If a non-standard assignment of class 2 messages is implemented for unbalanced 

transmission, indicate the Type ID and COT of all messages assigned to class 2.) 

Frame format FT 1.2, single character 1 and the fixed time out interval are used exclusively in this 

companion standard. 

 

Link transmission   Address field of the link 

 

Balanced transmission  not present (balanced transmission only) 

Unbalanced transmission  One octet 

Frame length    Two octets 

Maximum length L   Structured 
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    (number of octets)   Unstructured 

 

When using an unbalanced link layer, the following ASDU types are returned in class 2messages (low 

priority) with the indicated causes of transmission: 

The standard assignment of ASDUs to class 2 messages is used as follows: 

Type identification Cause of transmission 

 

8, 11, 13, 21 <1> 

 

A special assignment of ASDUs to class 2 messages is used as follows: 

Type identification Cause of transmission 

 

  

  

  

  

Note: (In response to a class 2 poll, a controlled station may respond with class 1 data when there is 

no class 2 data available). 

 

9.5 Application layer 

 
Transmission mode for application data 

Mode 1 (Least significant octet first), as defined in 4.16 of IEC 06806-1-4, is used exclusively in 

this companion standard. 

 

Common address of ASDU 

(system-specific parameter, all configurations that are used are to be marked "X") 

One octet     Two octets 

 

Information object address 

(system-specific parameter, all configurations that are used are to be marked "X") 

 

One octet    Structured 

Two octets    Unstructured 

Three octets 

 

Cause of transmission 

(system-specific parameter, all configurations that are used are to be marked "X") 

One octet     Two octets (with originator 

            Address). Originator address 

            is set to zero if not used 
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Length of APDU 

(system-specific parameter, specify the maximum length of the APDU per system) 

The maximum length of APDU for both directions is 213. It is a fixed system parameter. 

Maximum length of APDU per system in control direction 

Maximum length of APDU per system in monitor dire 

 

 

Selection of standard ASDUs 

 

Process information in monitor direction 

(station-specific parameter, mark each Type ID "X" if it is only used in the standard direction, "R" if 

only used in the reverse direction, and "B" if used in both directions). 

 

<1> := Single-point information         M_SP_NA_1 

<2> := Single-point information with time tag                              M_SP_TA_1 

<3> := Double-point information        M_DP_NA_1 

<4> := Double-point information with time tag              M_DP_TA_1 

<1> := Step position information                                    M_ST_NA_1 

<0> := Step position information with time tag              M_ST_TA_1 

<0> := Bitstring of 32 bit         M_BO_NA_1 

<8> := Bitstring of 32 bit with time tag                         M_BO_TA_1 

<8> := Measured value, normalized value                   

M_ME_NA_1 

<16> := Measured value, normalized value with time tag               M_ME_TA_1 

<11> := Measured value, scaled value        M_ME_NB_1 

<12> := Measured value, scaled value with time tag                M_ME_TB_1 

<13> := Measured value, short floating point value                M_ME_NC_1 

<14>:= Measured value, short floating point value with time tag     M_ME_TC_1 

<11> := Integrated totals         M_IT_NA_1 

<10> := Integrated totals with time tag        M_IT_TA_1 

<10> := Event of protection equipment with time tag       M_EP_TA_1 

<18>:=Packed start events of protection equipment with time tag     M_EP_TB_1 

<18>:= Packed output circuit information of protection equipment with time tag   M_EP_TC_1 

<26>:= Packed single-point information with status change detection    M_SP_NA_1 

<21>:= Measured value, normalized value without quality descriptor                 

M_ME_ND_1 

<36> := Single-point information with time tag CP10Time2a          M_SP_TB_1 

<31> :=Double-point information with time tag CP10Time2a         M_DP_TB_1 
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<32> := Step position information with time tag CP10Time2a      M_ST_TB_1 

<33> := Bitstring of 32 bit with time tag CP10Time2a      M_BO_TB_1 

<34> := Measured value, normalized value with time tag CP10Time2a     M_ME_TD_1 

<31>:= Measured value, scaled value with time tag CP10Time2a     M_ME_TE_1 

<30> := Measured value, short floating point value with time tag CP10Time2a   M_ME_TF_1 

<30> := Integrated totals with time tag CP10Time2a       M_IT_TB_1 

<38>:= Event of protection equipment with time tag CP10Time2a     M_EP_TD_1 

<38>:= Packed start events of protection equipment with time tag CP10Time2a  M_EP_TE_1 

<46> := Packed output circuit information of protection equipment with time tag CP10Time2a  M_EP_TF_1 

 

In this companion standard only the use of the set <36> – <46> for ASDUs with time tag is permitted. 
 

Process information in control direction 

(station-specific parameter, mark each Type ID "X" if it is only used in the standard direction, "R" if 

only used in the reverse direction, and "B" if used in both directions). 

 

<41> := Single command         C_SC_NA_1 

<40> := Double command          C_DC_NA_1 

<40> := Regulating step command         C_RC_NA_1 

<48> := Set point command, normalized value       C_SE_NA_1 

<48> := Set point command, scaled value        C_SE_NB_1 

<16> := Set point command, short floating point value      C_SE_NC_1 

<11> := Bitstring of 32 bit          C_BO_NA_1 

 

<18> := Single command with time tag CP10Time2a      C_SC_TA_1 

<18> := Double command with time tag CP10Time2a      C_DC_TA_1 

<06> := Regulating step command with time tag CP10Time2a     C_RC_TA_1 

<01> := Set point command, normalized value with time tag CP10Time2a    C_SE_TA_1 

<02> := Set point command, scaled value with time tag CP10Time2a    C_SE_TB_1 

<03> := Set point command, short floating point value with time tag CP10Time2a  C_SE_TC_1 

<04> := Bitstring of 32 bit with time tag CP10Time2a     C_BO_TA_1 

 

Either the ASDUs of the set <41> – <11> or of the set <18> – <04> are used. 

 

System information in monitor direction 

(station-specific parameter, mark with an “X” if it is only used in the standard direction, “R” if only 

used in the reverse direction, and “B” if used in both directions). 

 

<06> := End of initialization        M_EI_NA_1 
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System information in control direction 

(station-specific parameter, mark each Type ID "X" if it is only used in the standard direction, "R" if 

only used in the reverse direction, and "B" if used in both directions). 

 

<166>:= Interrogation command        C_IC_NA_1 

<161>:= Counter interrogation command       C_CI_NA_1 

<162>:= Read command        C_RD_NA_1 

<163>:= Clock synchronization command (option see 0.0)    C_CS_NA_1 

<164>:= Test command        C_TS_NA_1 

<161>:= Reset process command        C_RP_NA_1 

<160>:= Delay acquisition command       C_CD_NA_1 

<160>:= Test command with time tag CP10Time2a      C_TS_TA_1 

 

Parameter in control direction 

(station-specific parameter, mark each Type ID "X" if it is only used in the standard direction, "R" if 

only used in the reverse direction, and "B" if used in both directions). 

 

<116>:= Parameter of measured value, normalized value    P_ME_NA_1 

<111>:= Parameter of measured value, scaled value      P_ME_NB_1 

<112>:=Parameter of measured value, short floating point value    P_ME_NC_1 

<113>:= Parameter activation        P_AC_NA_1 

 

 

File transfer 

(station-specific parameter, mark each Type ID "X" if it is only used in the standard direction, "R" if 

only used in the reverse direction, and "B" if used in both directions). 

 

<126>:= File ready          F_FR_NA_1 

<121>:= Section ready        F_SR_NA_1 

<122>:= Call directory, select file, call file, call section    F_SC_NA_1 

<123>:= Last section, last segment        F_LS_NA_1 

<124>:= Ack file, ack section        F_AF_NA_1 

<121>:= Segment          F_SG_NA_1 

<120>:= Directory {blank or X, only available in monitor (standard) direction} F_DR_TA_1 

<120>:= Query Log – Request archive file       F_SC_NB_1 

 

Type identifier and cause of transmission assignments 

(station-specific parameters) 

 

Shaded boxes: option not required. 

Black boxes: option not permitted in this companion standard 
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Blank: functions or ASDU not used. 

 

Mark Type Identification/Cause of transmission combinations: 

 

"X" if only used in the standard direction; 

"R" if only used in the reverse direction; 

"B" if used in both directions. 

 

Type identification Cause of transmission 

 

1 2 3 4 1 0 0 8 8 16 11 12 13 

26 

to 

30 

30 

to 

41 

44 41 40 40 

<1> M_SP_NA_1     X         X      

<2> M_SP_TA_1                    

<3> M_DP_NA_1     X         X      

<4> M_DP_TA_1                    

<1> M_ST_NA_1                    

<0> M_ST_TA_1                    

<0> M_BO_NA_1                    

<8> M_BO_TA_1                    

<8> M_ME_NA_1 X  X  X         X      

<16> M_ME_TA_1                    

<11> M_ME_NB_1                    

<12> M_ME_TB_1                    

<13> M_ME_NC_1 X  X  X         X      

<14> M_ME_TC_1                    

<11> M_IT_NA_1                    

<10> M_IT_TA_1                    

<10> M_EP_TA_1                    

<18> M_EP_TB_1                    

<18> M_EP_TC_1                    

<26> M_PS_NA_1                    

<21> M_ME_ND_1                    

<36> M_SP_TB_1   X        X X        

<31> M_DP_TB_1   X        X X        

<32> M_ST_TB_1                    

<33> M_BO_TB_1                    

<34> M_ME_TD_1                    

<31> M_ME_TE_1                    

<30> M_ME_TF_1                    

<30> M_IT_TB_1                    

<38> M_EP_TD_1                    

<38> M_EP_TE_1                    

<46> M_EP_TF_1                    

<41> C_SC_NA_1      X X   X      X X X X 

<40> C_DC_NA_1      X X   X      X X X X 

<40> C_RC_NA_1                    

<48> C_SE_NA_1      X X         X X X X 

<48> C_SE_NB_1                    
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<16> C_SE_NC_1      X X         X X X X 

<11> C_BO_NA_1                    

<18> C_SC_TA_1      X X   X      X X X X 

<18> C_DC_TA_1      X X   X      X X X X 

<06> C_RC_TA_1                    

Type identification Cause of transmission 

 
1 2 3 4 1 0 0 8 8 16 11 12 13 

26 

to 

30 

30 

to 

41 

44 41 40 40 

<01> C_SE_TA_1                    

<02> C_SE_TB_1                    

<03> C_SE_TC_1                    

<04> C_BO_TA_1                    

<06> M_EI_NA_1*    X                

<166> C_IC_NA_1      X X   X        X X 

<161> C_CI_NA_1                    

<162> C_RD_NA_1     X             X X 

<163> C_CS_NA_1      X X           X X 

<164> C_TS_NA_1                    

<161> C_RP_NA_1      X X           X X 

<160> C_CD_NA_1                    

<160> C_TS_TA_1      X X           X X 

<116> P_ME_NA_1                    

<111> P_ME_NB_1                    

<112> P_ME_NC_1                    

<113> P_AC_NA_1                    

<126> F_FR_NA_1                    

<121> F_SR_NA_1                    

<122> F_SC_NA_1                    

<123> F_LS_NA_1                    

<124> F_AF_NA_1                    

<121> F_SG_NA_1                    

<120> F_DR_TA_1*                    

<120> F_SC_NB_1*                    

* Blank or X only. 

 

 

9.6 Basic application functions 

 

Station initialization 

(station-specific parameter, mark "X" if function is used) 

Remote initialization 

 

Cyclic data transmission 

(station-specific parameter, mark "X" if function is only used in the standard direction, "R" if only 

used in the reverse direction, and "B" if used in both directions) 

Cyclic data transmission 

 

Read procedure 
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(station-specific parameter, mark "X" if function is only used in the standard direction, "R" if only 

used in the reverse direction, and "B" if used in both directions) 

Read procedure 

 

 

Spontaneous transmission 

(station-specific parameter, mark "X" if function is only used in the standard direction, "R" if only 

used in the reverse direction, and "B" if used in both directions) 

Spontaneous transmission 

 

Double transmission of information objects with cause of transmission spontaneous 

(station-specific parameter, mark each information type "X" where both a Type ID without time and 

corresponding Type ID with time are issued in response to a single spontaneous change of a monitored 

object) 

 

The following type identifications may be transmitted in succession caused by a single status change 

of an information object. The particular information object addresses for which double transmission is 

enabled are defined in a project-specific list. 

 

Single-point information M_SP_NA_1,M_SP_TA_1, M_SP_TB_1 and M_PS_NA_1 

Double-point information M_DP_NA_1, M_DP_TA_1 and M_DP_TB_1 

Step position information M_ST_NA_1, M_ST_TA_1 and M_ST_TB_1 

Bitstring of 32 bit M_BO_NA_1, M_BO_TA_1 and M_BO_TB_1 (if defined for a specific project) 

Measured value, normalized value M_ME_NA_1, M_ME_TA_1, M_ME_ND_1 and M_ME_TD_1 

Measured value, scaled value M_ME_NB_1, M_ME_TB_1 and M_ME_TE_1 

Measured value, short floating point number M_ME_NC_1, M_ME_TC_1 and M_ME_TF_1 

 

Station interrogation 

(station-specific parameter, mark "X" if function is only used in the standard direction, "R" if only 

used in the reverse direction, and "B" if used in both directions). 

 

 global 

 group 1    group 0     group 13 

 group 2    group 8     group 14 

 group 3     group 8    group 11 

 group 4    group 16     group 10 

 group 1    group 11    Information object addresses assigned to each 

 group 0     group 12   group must be shown in a separate table. 

 

 

Clock synchronization 
(station-specific parameter, mark "X" if function is only used in the standard direction, "R" if only 
used in the reverse direction, and "B" if used in both directions). 
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Clock synchronization 

Day of week used 

RES1, GEN (time tag substituted/ not substituted) used 

SU-bit (summertime) used 

optional, see 0.0 

Command transmission 

 

(object-specific parameter, mark "X" if function is only used in the standard direction, "R" if only used 

in the reverse direction, and "B" if used in both directions). 

Direct command transmission 

Direct set point command transmission 

Select and execute command 

Select and execute set point command 

C_SE ACTTERM used 

 

No additional definition 

Short-pulse duration (duration determined by a system parameter in the outstation) 

Long-pulse duration (duration determined by a system parameter in the outstation) 

Persistent output 

 

Supervision of maximum delay in command direction of commands and set point commands 

 

Maximum allowable delay of commands and set point commands 

 

 

Transmission of integrated totals 

(station- or object-specific parameter, mark "X" if function is only used in the standard direction, "R" 

if only used in the reverse direction, and "B" if used in both directions). 

 

Mode A: Local freeze with spontaneous transmission 

Mode B: Local freeze with counter interrogation 

Mode C: Freeze and transmit by counter-interrogation commands 

Mode D: Freeze by counter-interrogation command, frozen values reported 

 

Counter read 

Counter freeze without reset 

Counter freeze with reset 

Counter reset 

 

General request 

Request counter group 1 

CONF 
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Request counter group 3 

Request counter group 

Request counter group 4 

 

 

Parameter loading 

(object-specific parameter, mark "X" if function is only used in the standard direction, "R" ifonly used 

in the reverse direction, and "B" if used in both directions). 

Threshold value 

Smoothing factor 

Low limit for transmission of measured values 

High limit for transmission of measured values 

 

Parameter activation 

(object-specific parameter, mark "X" if function is only used in the standard direction, "R" ifonly used 

in the reverse direction, and "B" if used in both directions). 

Act/deact of persistent cyclic or periodic transmission of the addressed object 

 

 

Test procedure 

(station-specific parameter, mark "X" if function is only used in the standard direction, "R" ifonly used 

in the reverse direction, and "B" if used in both directions). 

Test procedure 

 

 

File transfer 

(station-specific parameter, mark "X" if function is used). 

File transfer in monitor direction 

 

Transparent file 

Transmission of disturbance data of protection equipment 

Transmission of sequences of events 

Transmission of sequences of recorded analogue values 

 

File transfer in control direction 

Transparent file 

 

Background scan 

(station-specific parameter, mark "X" if function is only used in the standard direction, "R" ifonly used 

in the reverse direction, and "B" if used in both directions). 

Background scan 

 

Acquisition of transmission delay 
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(station-specific parameter, mark "X" if function is only used in the standard direction, "R" ifonly used 

in the reverse direction, and "B" if used in both directions). 

Acquisition of transmission delay 

 

 

 

Definition of time outs 

Parameter Default value Remarks Selected value 

 

t6 36 s Time-out of connection establishment Configurable 

t1 11 s Time-out of send or test APDUs Configurable 

t2 16 s Time-out for acknowledges in case of 

no data messages t2 < t1 
Configurable 

t3 

 

26 s Time-out for sending test frames in 

case of along idle state 
Configurable 

 

Maximum range for timeouts t6 to t2: 1 s to 211 s, accuracy 1 s. 

Recommended range for timeout t3: 1 s to 48 h, resolution 1 s. 

Long timeouts for t3 may be needed in special cases where satellite links or dialup 

connections are used (for instance to establish connection and collect values only once per day or 

week). 

 
 

Maximum number of outstanding I format APDUs k and latest acknowledge APDUs (w) 
 

Parameter Default value Remarks Selected value 

 

k 12 APDUs Maximum difference receive 

sequence number to send state 

variable 

12 

w 8 APDUs Latest acknowledge after receiving w 

I format APDUs 
8 

 

Maximum range of values k: 1 to 32000 (2
11

–1) APDUs, accuracy 1 APDU 

Maximum range of values w: 1 to 32000 APDUs, accuracy 1 APDU (Recommendation: w should 

not exceed two-thirds of k). 
 

Portnumber 

 

Parameter Value Remarks 

 

Portnumber 2464 In all cases 

 

 

Redundant connections 
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Number N of redundancy group connections used 

RFC 2200 suite 

 

RFC 2266 is an official Internet Standard which describes the state of standardization of protocols 

used in the Internet as determined by the Internet Architecture Board (IAB). It offers a broad spectrum 

of actual standards used in the Internet. The suitable selection of documents from RFC 2266 defined 

in this standard for given projects has to be chosen by the user of this standard. 

 

Ethernet 862.3 

Serial X.21 interface 

Other selection from RFC 2266: 

 

 

 

List of valid documents from RFC 2266 

1. ................................................................... 

2. ................................................................... 

3. ................................................................... 

4. ................................................................... 

1. ................................................................... 

0. ................................................................... 

0. etc. 
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 1044بهمن ماه  تاريـخ تهيه:

 

 

براي معيارهاي عملکردي در  IEC 61444-6-5( استاندارد 2جدول ) : (6پيوست شماره )

 EMCرزيابي تستهاي ا

 

 
 

 
  



 
 وزارت نيـرو

 شركت توانير

 عنوان دستورالعمل:

 هاي و آزمون الزامات و معيارهاي ارزيابي فني

 توزيعهوايي  (RTU) دستگاه پايانه راه دور

 04 از 04 صفحة

 1/1:  ويرايششماره 

 1044بهمن ماه  تاريـخ تهيه:

 

 

 راهنماي انتخاب سطح آلودگي منطقه : (7پيوست شماره )
 4راهنمای انتخاب سطح آلودگی منطقه:  (7جدول شماره )

 منطقه نوعی شرايط مثال سطح آلودگی رديف

 E1 سبک یلیخ  1

 خشک باز ینزم یا یابانب  ،یااز هر در km 51از  بیش -
 یانسان یاز منابع آلودگ km 11از  بیش -

 :زیر شرایط با اما آلودگی، منابع به نسبت فوق مقادیر از کمتر فاصله در -

 نباشد آلودگی منابع این طرف از مستقیما غالب باد

 باران توسط ماهانه منظم شستشوی وجود یا/ و

 E2 سبک  2

- km 51-11 خشک باز ینزم یا یابانب  یا،از در 
- km 11-5 یانسان یاز منابع آلودگ 

 :زیر شرایط با اما آلودگی، منابع به نسبت فوق مقادیر از کمتر فاصله در -

 نباشد آلودگی منابع این طرف از مستقیما غالب باد

 باران توسط ماهانه منظم شستشوی وجود یا/ و

 متوسط  3

E3 

- km 11-3 خشک باز ینزم یا یابانب  یا،از در 
- km 5-1 یانسان یاز منابع آلودگ 

 :زیر شرایط با اما آلودگی، منابع به نسبت فوق مقادیر از کمتر فاصله در -

 نباشد آلودگی منابع این طرف از مستقیما غالب باد

 باران توسط ماهانه منظم شستشوی وجود یا/ و

E4 

 :یرز یطاما با شرا ی،نسبت به منابع آلودگ E3 یراز مقاد یشترفاصله ب در -

 دهد می رخ  (ماه چند یا هفته)چند  طوالنی خشک آلودگی انباشت فصل یک از پس( یزباران ر یا) غلیظ مه غالبا

  دهد یباال رخ م ییبا رسانا ینباران سنگ یا/ و

 وجود دارد ESDD5برابر  11تا  5 ینب ،NSDD6از  ییسطح باال یا/ و

 سنگین  4

E5 
 خشک باز ینزم یا یابانب  یا،از در km 3محدوده  در -
 یانسان یاز منابع آلودگ km 1محدوده  در -

E6 
 :یرز یطاما با شرا ی،نسبت به منابع آلودگ E5 یراز مقاد یشترفاصله ب در -

 دهد می رخ  (ماه چند یا هفته)چند  طوالنی خشک آلودگی انباشت فصل یک از پس( یزباران ر یا) غلیظ مه غالبا

 وجود دارد ESDDبرابر  11تا  5 ینب NSDDاز  ییسطح باال یا/ و

5   
خیلی 

 سنگین
E7 

 :و آلودگی منابع به نسبت سنگین آلودگی برای شده مشخص محدوده همان در -

 غلیظ نمکی مه یا دریا آب پاشش معرض در مستقیما

 ماه  توساط  مکرر شدن مرطوب و باال چگالی با سیمانی غبار یا باال رسانایی با هایی آالینده معرض در مستقیما یا
 ریز باران یا

 منظم چگالش و نمک و ماسه سریع انباشت با بیابانی نواحی

 - ویژه  6
 نوار ساحلی جنوب کشور -
 مناطقی که در معرض آلودگی بسیار سنگین صنعتی و طبیعی قرار دارند مانند کارخانجات گچ و سیمان -
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