
23:30 الی 2121 الی 13:3018:30 الی 1111 الی 8:30

6گروه 5گروه 2گروه 1گروه احتمال لطع باال

3گروه 2گروه 5گروه 4گروه احتمال لطع متًسط

17:00تا 

1گروه 6گروه 3گروه 2گروه احتمال لطع باال
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17:00تا 

2گروه 1گروه 4گروه 3گروه احتمال لطع باال
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3گروه 2گروه 5گروه 4گروه احتمال لطع باال

6گروه 5گروه 2گروه 1گروه احتمال لطع متًسط

17:00تا 

4گروه 3گروه 6گروه 5گروه احتمال لطع باال

1گروه 6گروه 3گروه 2گروه احتمال لطع متًسط

17:00تا 

5گروه 4گروه 1گروه 6گروه احتمال لطع باال

2گروه 1گروه 4گروه 3گروه احتمال لطع متًسط

17:00تا 

. می باشد17 لغایت 14:30 از ساعت 1طبك تًافك صًرت گرفتٍ، زمان اعمال خامًشی گريٌ صىعتی : وکتٍ

نیروگاه خورشیدی
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2بارهای حساس 

......
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 تا14:30 از ساعت 
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3گروه 

1گروه 
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2بارهای حساس 

6گروه 

3گروه 

1گروه 

4گروه 
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......
        1     صنعتی 

 تا14:30 از ساعت 

شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

1400/03/08: ویرایش

ایام َفتٍ

سه شنبه

چهارشنبه

یکشنبه

محديدٌ زمان اعمال خامًشی

.با ايلیه درخًاست مدیریت شبکٍ برق ایران از شرکت تًزیع جُت مدیریت بار، برق ایه گريٌ لطع خًاَد شد:  احتمال لطع باال  

در صًرتی کٍ با لطع بار مشترکیه احتمال لطع باال میسان بار درخًاستی از طرف مدیریت شبکٍ برق ایران تامیه وگردد، ایه گريٌ از مشترکیه : احتمال لطع متًسط   

.ویس لطع خًاَىد شد

، مراکس صىعتی ي ویريگاٌ َای تًلید پراکىدٌ را شامل میشًد کٍ در َىگام مدیریت بار دیرتر از (مراکس حساس)ایه گريٌ مراکس با درجٍ اَمیت باال : احتمال لطع پاییه   

.سایر گريٌ َا لطع میگردود

(1400خرداد ماه )برنامه زمان بندی اعمال خاموشی مدیریت اضطراری بار 

پنج شنبه

وًع بروامٍ

شنبه

دوشنبه

6گروه 

3گروه 

    16   الی 13:30
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 تا14:30 از ساعت 


