
  های جديداندازی بستر قرائت در ايستگاهزير ساخت سنجش انرژی جهت راهدستور العمل 

  و پست جديد اعم از توليد پراکنده،  نيروگاه

  
  روترهای مورد تاييد دفتر سنجش و پايش انرژی می باشد.با مودم صنعت برق اولويت اول استفاده از بستر قرائت فيبر نوری 

 PM1809      پرمونپايش گستر شرکت 
  NR100 شرکت سنجش افزار آسيا 
  UR5IV2F شرکت پتسا صنعت 
  ماژولMCU   تجهيزMRTU  شرکت مهار سيستم 

  استعالم گردد.بايست  میدر هنگام خريد  يت شبکهرآخرين فريم وير مورد تاييد شرکت مدي

(ارسال نامه تحويل سيم با هماهنگی شرکت برق منطقه ای  APNبرداری از بستر فيبر نوری از بستر  صورت عدم امکان بهره در
ن زير ساخت سنجش و پايش انرژی اديريت شبکه و ارسال اطالعات ضروری به ايميل همکارمو تحويل سيم کارت از شرکت کارت) 

  انجام می شود.

  :ضروری می باشداز طريق  ايميل شرکت برق منطقه ای به شرکت مديريت شبکه  ايستگاه IPدريافت مشخصات ذيل جهت 

  فرمتSubject  :ايميل ارسالیConfig   "Satation Name" 
 های سازمانی ارسال گردد.ايميل مربوطه از طريق ايميل  
  به  ايميل :omidi@igmc.ir   و Salahshour.r@igmc.ir  
  ارسال IP WAN  سيم کارت با نصب بر روی مودم 
  نام التين ايستگاه مطابق با سامانهPGDS 
  توزيع  منظقهسطح ولتاژ ايستگاه و اعالم  
 IMEI MODEM 
 MAC Address Modem  

  ايستگاه :پس از نصب در دريافت تاييديه زير ساخت سنجش 

دهی مودم در (مطابق با دستورالعمل شرکت مديريت شبکه برق ايران) آنتن چنانچه پس از نصب مودم در بهترين شرايط ممکن -
 ٥درصد به مدت  ٢٠زير  Packet lossمبنی بر دريافت  محل ايستگاه نتواند حداقل معيارهای شرکت مديريت شبکه برق ايران را

تقويت کننده سيگنال موبايل  آنتن بلند يا  بايست در محل مودم مذکور نسبت به نصبمی، برآورده نمايد از لحاظ کيفيت سرويس روز
 با رعايت نکات ذيل اقدام نمود.

  متری: ١٠مشخصات آنتن 

Product name: 2.4 2.45 2.5g magne c chuck antenna 

Specification: 10 meter line  

Connector: SMA 

Wire: RG-174 copper core wire 

Frequency range: 2.3 - 2.6 GHz 

Application: 2.3 - 2.6 GHz module equipment, etc. 

  



ارتباطی ميان سرورهای شرکت مديريت شبکه برق ايران و مودم مذکور  Packet Lossمعيار حداقل کيفيت سرويس ارتباطی: ميزان 
  درصد نباشد. ٢٠بيشتر از روز  ٥حدود روز  زمانی پنج دقيقه در ساعات مختلف شبانه در بازه

  نکات نصب تقويت کننده: -

  دهی ايستگاه انتخاب گردد.نوع آنتن، ريپيتر و بوستر با توجه به شرايط جغرافيايی منطقه و آنتن -١

ها آنتن بايست اينن نمیها به هيچ عنوايا اعمال ولتاژهای گذرا روی اين آنتن Outdoorبا توجه به امکان برخورد صاعقه با آنتن  -٢
باعث بهبود  Wirelessبه صورت مستقيم به تجهيز مودم متصل گردد. بلکه بايد ضمن اتصال به تجهيز تقويت کننده به صورت 

های عادی ارائه شده توسط کارخانه سازنده استفاده بايست از همان آنتنها نيز میشرايط سيگنال در محيط مودم گرديده و برای مودم
  مود.ن

منطقه، طول کابل مناسب،  BTSترين بايست به نکاتی همچون زاويه نصب درست، تنظيم به سمت قویهنگام نصب آنتن می -٣
  ای نمود.دقت ويژه و ساير اقدامات ايمنیجهت ايزوالتور اندازی ارت مناسب استحکام نصب، راه

  

  الزامات ايستگاه:

 در  زين  زاالتورسلایريو ا هيرک نصب گردد. منبع تغذ یفضا یباال مهيو در ن لير یرو ،یبه صورت افق یمخابرات زيتجه
  و نصب گردد هيکنار آن تعب

 قياز طر گنالينصب گردد. (سطح س ستگاهيا یمخابرات طيشرا نيدر بهتربر روی بدنه غير فلزی در خارج از تابلو  آنتن 
  باشد) کتريها نزددور و به پنجره یفلز زاتياطراف آنتن از تجه یفضا االمکانیوب کنسول کنترل گردد) (حت

  کليه اتصاالت انجام شده بايد دارای سرسيم محکم يا کانکتور استاندارد باشند (روکشPVC  کابل زير محل پرس کانکتور
 .قرارگيرد). ميزان کابل خارج شده از حالت به هم تابيده حين نصب کانکتور حداقل ميزان ممکن باشد

 بندی مورد تائيد کارفرما  به شرح تصوير انجام پذيردبايست دقيقا طبق رنگهای شبکه میکابل. 
 های تجهيز مخابراتی تحت خمش کابل نباشند.ها به صورت صاف و مستقيم وارد تجهيز مخابراتی گردند و پورتکابل 
 باشد.وجود انشعاب در باس سلایر مجاز به هيچ عنوان نمی 
 ها) از درون داکت عبور داده و آرايش شوند. در صورت های شبکه (داخل و بين تابلوا اعم از تغذيه، آنتن و کابلهکليه کابل

هايی که امکان آسيب يا بريدگی وجود دارد با هماهنگی نماينده کارفرما اقدامات الزم جهت حفاظت ها از قسمتعبور کابل
 ها صورت پذيرد.از کابل

 های برق فشار قوی و فشار متوسط بايست موازی با کابلشبکه (داخل و خارج از رک و تابلو) نمیهای مسير عبور کابل
 باشد.

 ها توسط جوندگان ها از فضای خارج از سالن، فضای زير ايستگاه يا نقاطی که امکان جويده شدن کابلدر صورت عبور کابل
عبور داده شوند. همچنين استفاده  PVCهای ه و از دورن لولهسازی شدبايست به صورت زمينی پيادهها میوجود دارد کابل

باشد. ها توسط جوندگان وجود دارد الزامی میهای مذکور در فضای زير ايستگاه يا نقاطی که امکان جويده شدن کابلاز لوله
 بايست زمين گردد.ها در انتهای مسير میزره فلزی اين لوله

 شماره سلایر کنتور يا نام تجهيز مخابراتی سمت مقابل روی آن درج شود.گذاری شده و دو سر هر کابل ليبل 
 اندازی شده به صورت خوانا و مرتب ضمن دريافت تاييديه ناظر صورتجلسه، چک ليست و نقشه شبکه مابين کنتورهای راه

 .ای) در اختيار دفتر سنجش و پايش انرژی قرار گيرد(شرکت برق منطقه
  تعداد روتر لذا می بايست در هنگام خريد مودم  .در نظر گرفته شودتعداد کنتورها بر روی هر پورت مودم می بايست يکی

  کافی به تعداد کنتورهای ايستگاه مد نظر قرار گيرد.  RS485پورتهای سلایر 

  

  

  

  



  تجهيزات مورد نياز :

  

  سيم بندی مودم و کنتور:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 توضيحات پارت نامبر تجهيز

Modem PM1809-UR5IV2F-NR100-MCU  ماژول  

Power 
Supply 

Mean Well MDR40-24 Or MDR 60-24(UR5IV2F) 

 PM1809 ,  NR100  
 به همراه مودم تحويل

و در مورد  می گردد 
همراه  MCUماژول 

  می باشد. MRTUتجهيز 

Surge 
Protector 

MOXA ISD1130-T Terminal (IEC-61000-4-5) 

داده  PM1809با مودم 
  NR100می شود و مودم 

در  دننيازی ندار MCUو 
خصوص مودم ادونتک 
 بهتر است تهيه گردد.

Cable  Original CAT5e SF/UTP Or F/UTP  

Connector Original CAT5E UTP TAIKO  


