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1. Эрчим хүчний компани, байгууллагуудаас санал авч, шүүмж хийгдсэн 

төсөл 
 

1 Эрчим хүчний автоматжуулалтын систем ба харилцаа 
холбооны сүлжээ – Хэсэг 90-5: IEEE C37.118-ийн дагуу 
синхрофазорын мэдээллийг дамжуулахад IEC 61850-ийг 
ашиглах 

MNS IEC 61850-90-5 

2 Харилцаа холбооны сүлжээ ба цахилгаан хангамжийн 
автоматжуулалтын системүүд. Хэсэг 90-3: Нөхцөл 
байдлын хяналт, шинжилгээнд IEC 61850-ыг ашиглах 

MNS IEC 61850-90-3 

3 Эрчим хүчний байгууллагын автоматжуулалтын мэдээлэл 
холбооны сүлжээ болон систем. Бүлэг 90-12: Өргөн 
хүрээний сүлжээ байгуулах заавар 

MNS IEC 61850-90-12 

4 Эрчим хүчний системийн өгөгдөл, мэдээллүүдийг синхрон 
дамжуулах IEEE-ийн стандарт 

MNS EEE 37.118.2 

5 Өндөр хүчдэлийн туршилт хийх арга –2 дугаар хэсэг: 
Хэмжлийн систем 

MNS IEC 60060-2 

6 Өндөр хүчдэлийн туршилт хийх арга – 3 дугаар хэсэг: 
Ажлын талбайд хийх туршилтын тодорхойлолт болон 
шаардлага 

MNS IEC 60060-3 

7 Хэт хүчдэлийн шугаман бус хязгаарлагчууд- Хэсэг 8: 1 кВ-
оос дээш хүчдэлтэй хувьсах гүйдлийн цахилгаан 
дамжуулах ба түгээх агаарын шугамд зориулсан цуваа 
холбогдсон ил оч үүсгэх завсар бүхий металлын ислэн хэт 
хүчдэлийн шугаман бус хязгаарлагчууд (ИОХХШБХ) 

MNS IEC 60099-8 

8 Хэмжилтийн реле хамгаалалтын төхөөрөмж, Хэсэг 121: 
Зайн хамгаалалтын функцэд тавигдах шаардлага 

MNS IEC 60255-121 

9 Эрчим хүчний хангамжийн автоматжуулалтын мэдээлэл 
холбооны сүлжээ болон систем - Хэсэг 90-2: Дэд станц, 
удирдлагын төвүүдийн хоорондын мэдээлэл холбооны 
сүлжээнд IEC 61850 стандартыг хэрэглэх 

MNS IEC TR 61850-90-2 

10 Эрчим хүчний байгууллагад зориулсан мэдээлэл 
холбооны сүлжээнүүд болон системүүд -Бүлэг 7-3: 
Мэдээлэл холбооны суурь бүтэц – Ерөнхий өгөгдлийн 
классууд 

MNS IEC 61850-7-3 

11 Тусгаарлагыг нийцүүлэх – 1 дүгээр хэсэг: Тодорхойлолт, 
зарчим ба дүрэм 

MNS IEC 60071-1 

12 Хяналтын реле ба хамгаалалтын төхөөрөмжүүд – 181-р 
хэсэг: Давтамжийн хамгаалалтад зориулсан функциональ 
шаардлагууд 

MNS IEC 60255-181 



13 Хүчний трансформатор – 18-р дугаар хэсэг: Давтамжийн 
хариуг хэмжих 

MNS IEC 60076-18 

14 Цахилгааны реле ба реле хамгаалалтын төхөөрөмж, 127 
дугаар бүлэг: Хэт хүчдэл болон хүчдэлийн бууралтаас 
хамгаалах үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлага 

MNS IEC 60255-127 

15 Эрчим хүчний менежментийн системийн хэрэглээний 
програмын интерфейс (EMS-API) - 301-р хэсэг: 
Мэдээллийн ерөнхий загвар (CIM)-ын суурь 

MNS IEC 61970-301 

  
2. Боловсруулалтын шатанд байгаа төсөл 

 

1 Өндөр хүчдэлийн хувиарлах байгууламж болон 
удирдлагын тоноглол - 4-р хэсэг: Гексафторт хүхэр SF6 ба 
түүний хольцыг боловсруулах журам 

MNS IEC 62271-4 

2 Эрчим хүчний хангамжийн автоматжуулалтын мэдээлэл 
холбооны сүлжээ болон систем – 90-1-р хэсэг: Дэд 
станцуудын хоорондын харилцаа холбоонд IEC 61850 
стандартыг хэрэглэх 

MNS IEC TR 61850-90-1 

 

 


