
ID Task Name

١ ET١٣-  اینورترھا و باطریھا٫شارژرھا 

٢ START

٣ CHARGERS  شارژرھا

۴  CHR ٢٢٠ v GENERERAL

۵     ولت جنرال با قطع کلید سه فاز ورودی و زدن٢٢٠بی برق کردن شارژر  TAG. NO  بر روی آن و ایزوله کردن باطریھای مربوطه

۶   ولت جنرال و تعویض فیلترھای تھویه ھوای داخل تابلوھا٢٢٠تمیز کاری کلیه تابلوھای شارژر 

٧  ولت جنرال و تعمیر فنھای معیوب و در غیر اینصورت تعویض آنھا٢٢٠چک و بازرسی فنھای تھویه داخل تابلوھای شارژر

٨  ولت جنرال٢٢٠بازدید و آچار کشی ترمینالھای قدرت ، کلیدھای قدرت ، و دیگر قسمتھای مدار فرمان شارژر 

٩ تست مقاومت عایقی ترانس قدرت T١   ولت۵٠٠با میگر 

١٠ تست خازنھای فیلترینگ ورودی ( C۴ & C٣ & C٢ ) و تست مجموعه مقاومت و خازن ( RC ) در خروجی شارژر

١١ تست حفاظتھای Under Voltage & Over Voltage & Phase Failure & Charger Fuse Fail  و دریافت آالرمھای آنھا

١٢ تست حفاظتھای ( MCB١ ) AC Input Trip  و اطمینان از باز کردن کلید ورودی شارژر

١٣ AC Input Abnormal ( Heavy Failure ) و اطمینان از دریافت آالرم AC Input Trip ( MCB١ ) تست حفاظتھای

١۴ VE Ground Fault & Battery Abnormal & SCR/Diod Over Heat & Fan Failure & TRF/Ckock Over Heat شامل  Slight Failure تست کلیه آالرمھای

١۵ CHR. FUSE FAIL & CHR. MCB TRIP & CHR CONTROLLER SUPPLY FAIL & DISTRIBUTION MC شامل  Heavy Failure تست کلیه آالرمھای

١۶ AC INPUT MCB TRIP & CHR. ON & FLOAT CHARGE & BOOST CHARGE & CHR. OUTPUT تست کلیه آالرمھای روی پانل میمک شامل

١٧ MGS ON & TIE MCB TRIP & MCB TRIP & POWER ON : تست کلیه آالرمھای روی پانل سویج برد شامل

١٨ MCB TRIP & POWER ON : تست کلیه آالرمھای روی تابلو توزیع شامل

١٩ BOOST CHARGE پس از پایان   MGS باطریھا توسط سلکتور سوییچ و تست بستن کلید  BOOST CHARGE تست حالت 

٢٠ تست انتقال حالت بوست شارژ به حالت فلوت توسط تایمر بوست شارژ

٢١ تست انتقال حالت بوست شارژ به حالت فلوت توسط حفاظت باطریھا

٢٢ بازدید و سرویس کامل کلید MGS  شارژر

٢٣ تست و کالیبره ترانسدیوسرھای شارژر 

٢۴ تست و کالیبره کلیه میترھای شارژرھا

٢۵ ( ECP ) تست کلیه آالرمھای بین شارژر و پانل اتاق فرمان

٢۶ چک روشنائی و SPACE HEATER  تابلوھای شارژرھا و تنظیم مجدد دمای استارت ھیتر تابلوھا

٢٧ OPERATION LIMIT بر طبق جدول ( FLOAT VOLTAGE ) تست و تنظیم ولتاژ فلوت

٢٨ OPERATION LIMIT بر طبق جدول ( BOOST VOLTAGE ) تست و تنظیم ولتاژ بوست

٢٩ ( CHARGER CURRENT LIMIT ) تنظیم محدودیت جریان شارژ

٣٠ ( BATTERY CURRENT LIMIT ) تنظیم محدودیت جریان باطری

٣١ ( AC SUPPLY VOLTS HIGH LIMIT ) تنظیم محدودیت سطح باالی ولتاژ ورودی  

٣٢ ( AC SUPPLY VOLTS LOW LIMIT ) تنظیم محدودیت سطح پایین ولتاژ ورودی

٣٣ ( BATTERY ELECTROLYTE TEMP HIGH LIMIT ) تست دمای سطح باالی باطریھا

٣۴ ( BATTERY ELECTROLYTE LEVEL LOW LIMIT )  تست سطح پایین آب باطریھا

٣۵ ( CHARGER VOLTAGE HIGH LIMIT ) تنظیم محدودیت سطح ولتاژ باالی شارژ

٣۶ ( BATTERY VOLTAGE HIGH LIMIT ) تنظیم محدودیت سطح ولتاژ باالی باطریھا

٣٧ ( BATTERY VOLTAGE LOW LIMIT ) تنظیم محدودیت سطح ولتاژ پایین باطریھا

٣٨  CHR ٢٢٠ v INVERTER

٧٢  CHR ١١٠ v

١٠۶  CHR ۵٠ v

١۴٠ INVERTERS  اینورترھا

١۴١  AVR ٢٢٠v

١۴٢   بی برق کردن تغذیه پانل  AVR  از شینه  UE - MCC   و نصب   .TAG NO بر روی کلید آن

١۴٣ تمیز کاری تجھیزات پانل AVR  و تعویض فیلتر ھوای تھویه آن

١۴۴ بازدید از عملکرد فنھا و تعمیر و تعویض فنھای مورد لزوم

١۴۵ آچار کشی اتصاالت مدار قدرت و فرمان

١۴۶  ولت۵٠٠بازدید ترانس ھای قدرت و تست مقاومت عایقی آنھا با میگر 

١۴٧   تست  SPACE HEATER  و روشنایی تابلوھای  AVR   و برطرف نمودن عیبھای آن

١۴٨ AVR تست و کالبیره میترھا و ترانسدیوسر پانل

١۴٩ تمیزکاری اتصاالت ابزار دقیقی و سوکتھا با اسپری خشک و مسواک

١۵٠ AVR اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی

١۵١ Control P.C.B - AK ٨۴تست و چک کارت ٣١٠

١۵٢ AVR تنظیم وکالیبره حداقل و حداکثر ولتاژ ورودی و خروجی

١۵٣ AC OUTPUT MCB TRIP - AC CONTROL MCB TRIP - AC INPUT MCB TRIP - DC CONTROL MCB TRIP : چک آالرمھای 

١۵۴ FAN FAILURE - COIL TEMP. HIGH : شامل  SLIGHT FAILURE چک آالرمھای 

١۵۵ AVR OUT PUT VOLTAGE HIGH - AVR OUT PUT VOLTAGE LOW - AVR MCB TRIP : شامل  HEAVY FAILURE چک آالرمھای 

١۵۶  INVERTER ٢٢٠v

١۵٧ تمیز کاری اینورتر و تعویض فیلتر ھوای تھویه آن

١۵٨ تمیزکاری بردھای اینورتر و شستشوی اتصاالت بردھا و سوکتھا با اسپری خشک

١۵٩ تعمیر و تعویض فنھای مورد لزوم در اینورتر 

١۶٠ چک و تست روشنائی و ھیتر گرمکن فضای اینورتر و تنظیم سوئیج درھای آن

١۶١ شستشوئی کلید MSW  اینورتر و تمیز کاری سطح غلطان آن و تست پیوستگی در آن

١۶٢ بارزرسی ظاھری و تست مقاومت عایقی چوکھای L۴ & L٣ & L٢ & L١   ولت۵٠٠اینورتر با میگر 
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١۶٣  تست و چک عمل کرد کنتاکھای رله RL١ اینورتر برای حفاظت کلید ورودی آن

١۶۴ DC  فیلترینگ ورودی اینورتر RC چک مدار

١۶۵ چک و تست ظرفیت خازنھای C٣ & C٢ & C١  مربوط به حذف ھارمونیھای خروجی

١۶۶ تست مقاومت عایقی T٢   ولت١٠٠٠با میگر 

١۶٧ اورھال کلید ورودی اینورتر یعنی (MGS) MCB١  و چک عمل کرد و زمان  ON شدن آن

١۶٨ ( C١ - PA۴ & PA۵ ) چک خازنھای کموتاسیون پلھای اینورتر 

١۶٩ چک و تایید SETTING POINTS  تعبیه شده در بردھای اینورتر بر اساس نقطه کاری

١٧٠ تست و کالبیره کلیه میترھا و ترانسدیوسرھای اینورتر 

١٧١  تست و اندازه گیری ولتاژ ورودی وخروجی ٢ POWER SUPPLY & ١ POWER SUPPLY اینورتر

١٧٢  تست ترانسھای مربوط به واحد  POWER INTERFACE ASSY  شامل  T٨ & T۵ & T۶ & T٧ & T٣ & T١ اینورتر

١٧٣ C١ & C٢ & Cتست و اندازه گیری ظرفیت خازنی خازنھای فیلترینگ تغذیه بردھای اینورتر شامل : ٣

١٧۴ INV.FUSE FAILED - LOW DC INPUT  چک و تست کلیه حفاظتھای که سبب تریپ انورتر می شوند از قبیل : 

١٧۵  چک و تست کلیه حفاظتھای که سبب انتقال اینورتر از حالت NORMAL به حالت  BYPASS می شود - بر اساس مدارک اینورتر

١٧۶  چک و تست کلیه حفاظتھای که سبب انتقال اینورتر از حالت BYPASS به حالت  NORMAL می شود - بر اساس مدارک اینورتر

١٧٧ [ RESERVE TO LoAD] نشود.یعنی سیگنالھای INV. TO LOAD Transfer Inhibit Signal چک و تست سیگنالھای که 

١٧٨ BYPASS -  NORMAL و به عکس NORMAL - BY PASS تست و انجام تغییر وضعیت  

١٧٩ چک و تست کلیه آالرمھا در پانل میمک اینورتر ھنگام CHANGE OVER فوق

١٨٠  تست آالرم AC GROUND FAULT و بر طرف نمودن آن در صورت وجود

١٨١ انجام تغییر وضعیت کلیدھای MGS١٢ & MGS١١ با قرار دادن اینورتر در حالت  BYPASS و تست حفاظتھای مربوطه

١٨٢ NO LOAD & FULL LOAD  اندازه گیری ولتاژ ورودی و خروجی اینورتر در دو حالت

١٨٣ CSR١ & CSR٢ & CSR٣ & CSR۴  استارت اینورتر بدون مدار قدرت باروش سیموله و تست پالس گیتھای تریستورھای کمکی و اصلی توسط اسیلوگراف 

١٨۴ INV.SHUTDOWN IMMINENT…….V  &  INV. LOW DC SHUT DOWN……..V  شامل  ELECTRICAL SETTING چک و تست 

١٨۵  AC GROUND FAULT……. MA & INV. OUT PUT VOLTAGE…….V & INV. OUT PUT VOLTAGE HIGH……..V شامل  ELECTRICAL SETTING چک و تست 

١٨۶  INV. OUT PUT VOLTAGE LOW……..V & RESERVE VOLTAGE HIGH……..V & RESERVE VOLTAGE LOW…….V شامل  ELECTRICAL SETTING چک و 
 تست

١٨٧  STATIC SWITCH OUT PUT LOW……V & INV. CURRENT LIMIT …….A & INV. OVER LOAD …..A & OVER LOAD TIMED SHUT DOWN. شامل  
ELECTRICAL SETTING چک و تست 

١٨٨  ( ECP ) تست آالرمھای بین اینورتر و اتاق فرمان

١٨٩  ( ECP ) تست وضعیت نشانگرھای اینورتر در اتاق فرمان

١٩٠ TRANS./CHOKE OVER HEAT & THYRISTOR OVER HEAT & FAN FAILED & RESERVE TO LOAD & RESERVE OUT OF LIMIT & INVERTER OVER LOAD
& AC GROUND FAULT شامل   SLIGHT FAIL چک و تست آالرمھای 

١٩١ INV.FUSE FAIL & INV. MCB TRIP & INV.OUT PUT HIGH & INV. OUTPUT LOW & INV.SHUTDOWN IMMINENT & DISTRIBUTION MCB TRIPPED  
 چک و تست آالرمھای HEAVY FAIL شامل

١٩٢  AVR ١١٠v

٢٠٧  INVERTER ١١٠v

٢۴٣  بازرسی باطریھا

٢۴۴  ولت جنرال٢٢٠باطریھای  

٢۴۵ تمیز کاری باطری خانه و چک سیستم تھویه آن و برطرف نمودن عیبھای مشاھده شده . بایستی تمامی فنھا آماده بکار باشـند

٢۴۶ چک سیستم روشنائی باطریخانه و اینکه روشنائی ھا از نوع ضد انفجار باشند

٢۴٧  چک سطح الکترولیت باطریھا

٢۴٨ اندازه گیری و تست ولتاژ و وزن مخصوص تک تک سل ھای باطریھا قبل از نرمال کردن سطح الکترولیت باطریھا

٢۴٩ نرمال کردن سطح الکترولیت باطریھا با تزریق آب مقطر به داخل آنھا

٢۵٠ انجام بوست شارژ به مدت نیم ساعت جھت مخلوط شدن آب و الکترولیت

٢۵١ اتصاالت باطریھا را تمیز کاری نموده و بر روی آنھا گریس ضد اکسیدی بزنید

٢۵٢ از محکم بودن اتصاالت باطریھا نسبت بھم اطمینان حاصل کنید

٢۵٣  ساعت از بوست شارژ ٢۴ٰاندازه گیری و تست ولتاژ و وزن مخصوص تک تک سل ھای باطریھا پس از گذشت 

٢۵۴   BOOST CHARGE  آالرم اخطار باالی درب باطری خانه روشن باشد. و در طول مدت زمان بوست شارژ تمامی فنھا روشن بوده و ھیچگونه جرقه ای تولید نشود
بررسی شود که در ھنگام

٢۵۵  بررسی BOOST CHARGE  آالرم مربوطه در شارژر روشن شده و جریان بوست شارژ ھیچگونه نوسانی نداشته باشد . در غیر اینصورت آنرا کنترل و تنظیم نمائید
شود که در ھنگام

٢۵۶  در ھنگام BOOST CHARGE  باطریھا بر آن نظارت داشته دما و سطح آب و دیگر پارامترھا را بشدت کنترل نمائید

٢۵٧  آالرم  BATTERY ABNORMAL  که به پانل شارژرھا راه می یابد را تست نمائید

٢۵٨ تست آالرمھای باطریھا شامل ELECTROLYTE LEVEL LOW & ELECTROLYTE TEMP HIGH  را انجام دھید

٢۵٩  جنرال را با استارت کلیه موتورھای٢٢٠باطریھای  DC واحد تخلیه نموده و ظرفیت آنھا را بدست آورده و نمودار آنرا رسم نمائید

٢۶٠   ولت شارژر و انورتر٢٢٠باطریھای  

٢۶١ تمیز کاری باطری خانه و چک سیستم تھویه آن و برطرف نمودن عیبھای مشاھده شده . بایستی تمامی فنھا آماده بکار باشـند

٢۶٢ چک سیستم روشنائی باطریخانه و اینکه روشنائی ھا از نوع ضد انفجار باشند

٢۶٣  چک سطح الکترولیت باطریھا

٢۶۴ اندازه گیری و تست ولتاژ و وزن مخصوص تک تک سل ھای باطریھا قبل از نرمال کردن سطح الکترولیت باطریھا

٢۶۵ نرمال کردن سطح الکترولیت باطریھا با تزریق آب مقطر به داخل آنھا

٢۶۶ انجام بوست شارژ به مدت نیم ساعت جھت مخلوط شدن آب و الکترولیت

٢۶٧ اتصاالت باطریھا را تمیز کاری نموده و بر روی آنھا گریس ضد اکسیدی بزنید

٢۶٨ از محکم بودن اتصاالت باطریھا نسبت بھم اطمینان حاصل کنید

۳کنترل پروژه تعمیرات اساسی واحد 

گروه برنامه ریزی و راندمان Page ٢ معاونت مهندسی و برنامه ریزی



ID Task Name

٢۶٩  ساعت از بوست شارژ ٢۴ٰاندازه گیری و تست ولتاژ و وزن مخصوص تک تک سل ھای باطریھا پس از گذشت 

٢٧٠   BOOST CHARGE  آالرم اخطار باالی درب باطری خانه روشن باشد. و در طول مدت زمان بوست شارژ تمامی فنھا روشن بوده و ھیچگونه جرقه ای تولید نشود
بررسی شود که در ھنگام

٢٧١  بررسی BOOST CHARGE  آالرم مربوطه در شارژر روشن شده و جریان بوست شارژ ھیچگونه نوسانی نداشته باشد . در غیر اینصورت آنرا کنترل و تنظیم نمائید
شود که در ھنگام

٢٧٢  در ھنگام BOOST CHARGE  باطریھا بر آن نظارت داشته دما و سطح آب و دیگر پارامترھا را بشدت کنترل نمائید

٢٧٣  آالرم  BATTERY ABNORMAL  که به پانل شارژرھا راه می یابد را تست نمائید

٢٧۴ تست آالرمھای باطریھا شامل ELECTROLYTE LEVEL LOW & ELECTROLYTE TEMP HIGH  را انجام دھید

٢٧۵   ولت واحد١١٠باطریھای  

٢٩٠   ولت واحد۵٠باطریھای  

٣٠۵ FINISH
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