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 .گرددمی منعقد سراسری پیک کاهش

 مشخصات مشترک:

قدرت  شناسه قبض شهرستان نام مشترک

 قراردادی)مگاوات(

 شماره بدنه کنتور

     

 (31/05/1400الی  01/04/1400)بازه همکاری:  مشارکت مشترک:مشخصات نوع 

  وات(کیلومیزان کاهش بار ) 

  درصد کاهش بار

  تاریخ شروع همکاری

  تاریخ خاتمه همکاری

  تعداد روز همکاری

  (کیلوواتقدرت مصرفی دوره قبل از همکاری )

  بازه ساعات مشارکت

 .می باشد غیر مستمر روز کاری 5حداقل بازه همکاری قابل قبول  -1

 .ساعت در روز است 2حداقل زمان همکاری  -2

 .ساعت قبل از ساعت توافق شده در همکاری مورد محاسبه قرارخواهد گرفت 4در هر روز از میانگین دیماند مصرفی مصرفی  متوسط دیماند -3

  .ات همکاری در هر روز بدست خواهد آمدمقدار کاهش قدرت از تفاضل متوسط دیماند مصرفی و متوسط دیماند ساع -4

 برابر خواهد شد. 2مشترکینی که در کل روزهای کاری ماه های تیر و مرداد همکاری داشته باشند ، مقدار پاداش کل همکاری آنها  -5

 .)دارای کنتور هوشمند(باشد روزانه بار لیپروف ثبت ایبر مناسب یریگ اندازه وسایل یدارا که نماید شرکت برنامه این در میتواند مشترکی -6

 

توزیع نیروی برق خوزستان مجاز می باشد مشترکینی که در برنامه های پاسخگویی بار مشارکت ننمایند، برای پایداری شبکه  شرکتنکته: 

 .شرایط عمومی تعرفه های برق برخورد خواهد شد 15سراسری برق در اولویت مدیریت بار اضطراری قرار دهد. با این مشترکین مطابق با ماده 

صورت همکاری مشترک در برنامه پاسخگویی بار مذکور مطابق با آخرین دستورالعمل گردد در صورت همکاری مشترک در شرکت توزیع متعهد می

 مصوب وزارت نیرو  نسبت به پرداخت پاداش در قبض برق صادره مشترک اقدام نماید.

 مهر و امضاء موبایلشماره  نام و نام خانوادگی 

نام و نام خانوادگی نماینده 

 توزیع شرکت
   

    نام و نام خانوادگی مشترک

 


