فرم شماره 9

شرکت توزیع ویروی برق سیستان و بلوچستان
فرم بازرسی دوره ای لوازم اودازه گیری مشترکیه غیردیماودی
الف) محل ارسال گسارش :

-1هذیریت هحترم خذهات هطترویي ترق .......................
ب) مشخصات اشتراک :

ًام هطترن  :ضوارُ پرًٍذُ  :ضوارُ ضٌاسایی  :لذرت تر حسة (فاز  ...........آهپر : )..........
وذ تعرفِ  :آدرس هطترن :
ج) مشخصات کنتور :

هطخصات وٌتَر جایگسیي

هطخصات وٌتَر پیادُ ضذُ یا هَجَد
ساخت وارخاًِ :

ساخت وارخاًِ :

سریال وٌتَر :

سریال وٌتَر :

ارلام وٌتَر :

ارلام وٌتَر :

آهپر ًاهی :

ٍلتاش

آهپر ًاهی :

هیاى تاری

هیاى تاری

اٍج تار

اٍج تار

ون تار

ون تاری

ٍلتاش

د) سایر مشخصات

تلی

تلی

خیر

خیر

 -1ارتفاع وٌتَر هٌاسة است ؟

 

 -2ظاّر وٌتَر سالن است ؟

 

 -3هحل ًصة وٌتَر هٌاسة است ؟

 

ٍ -4رٍدی  /خرٍجی درست است ؟

 

 -5دیسىت وٌتَر گیر دارد ؟

 

 -6پلوپ فاتریه سالن است ؟

 

 -7پلوپ رٍی وٌتَر سالن است ؟

 

 -8هطترن ولیذ یا فیَز دارد ؟

 

 -9آهپر فیَز هطاتمت دارد ؟

 

 -10تختِ یا تاتلَ سالن است ؟

 

 -11در صَرت استفادُ از تاتلَ استاًذارد است ؟

 

– 12وٌتَر خطا دارد ؟

 

 -13از تاریخ

تا تاریخ

تِ هیساى .............ویلٍَات ساعت تِ علت

تِ حساب هٌظَر ٍ ٍصَل گردیذ .

توضیحات ضروری ............................................................................................................................................................................................:
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
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شرکت توزیع ویروی برق سیستان و بلوچستان
فرم بازرسی دوره ای لوازم اودازه گیری مشترکیه غیردیماودی
ه) محاسثات

 -1در صَرت آزهایص تا دستگاُ پرتاتل جذٍل ریل تىویل ضَد .

تَاى ()w

 -2در صَرت عذم اهىاى استفادُ از دستگاُ طثك فرهَل ریل عول ضَد .

جریاى ()A

فاز

ٍلتاش

R
S
T

 :Taزهاى یىذٍر گردش دیسه
 :Cثاتت رٍی وٌتَر
 :Wتَاى هرتَط تِ ّر فاز

(X=p1-p2*100خطا درصذ)
P2

(=3600وٌتَر)P1
Ta*c
( =w1*w2*w3واتل)p2

ز) مشخصات پلمپ

لذین وٌتَر:

لذین ولیذ هحذٍد وٌٌذُ :

سایر پلوپ ّای لذین :

جذیذ وٌتَر:

جذیذ ولیذ هحذٍد وٌٌذُ :

سایر پلوپ ّای جذیذ :

مشخصات لوازم منصوته :

وٌتَر  :فاز  :آهپرًَ :ع وٌتَر  :ضوارُ سریال وٌتَر  :وارخاًِ سازًذُ وٌتَر :
ضوارُ سریال پلوپ وٌتَر  :تعذاد ارلام ضوارضگر :
ویلٍَات اٍلیِ  :هیاى تاری  :اٍج تاری  :ون تاری :
واتل ًَ :ع واتل سرٍیس  :هتراش واتل سرٍیس  :هتراش اتتذای واتل  :هتراش اًتْای واتل :

تست واتل  فیَز آهپر پالن ترچسةهیلِ سردربوٌىتَرٍیٌچ ولوپ
ترهیٌال خرٍجی
هطخصات فَق در تاریخ در ًرم افسار ایجاد ساتمِ گردیذ .
نام و نام خانوادگی مامور نصة

نام و نام خانوادگی و امضاء

نام و نام خانوادگی و امضاء

تاریخ و مهر و امضاء

ناظر  -تازرسی

رئیس اداره خذمات مشترکین

