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 گذاری تجهیزاتکداعضای مشارکت کننده در جلسات تخصصی 

شرکت  ،کاال و خدمات يشماره گذار يمرکز مل ي توزيع نيروي برق،هاشرکتبا تشکر از نمايندگان محترم 

ي تخصصي و نهايي کردن هايبررسو انجام  دستورالعملتوانير به شرح زير که در مراحل مختلف تهيه و بازنگري 

اين دستورالعمل با حضور در جلسات و اعالم نقطه نظرات کارشناسي موجبات هرچه پربارتر شدن مطالب را 

 شدهه يته زديبرق استان  يرويع نيشرکت توزندگان ينما سطتو اين دستورالعمل سينوشيپفراهم آورند؛ ضمناً 

 است.
 

 شرکت توانير يخمام يمسعود صادقدکتر  يآقا 1

 شرکت توانير يمهندس مهرداد صمد يآقا 2

 شرکت توانير يخانم مهندس سارا قرش 3

 شرکت توانير رسول نورانآقاي مهندس  4

 شرکت توانير آقاي مهندس نويد رياضي 5

 شرکت توزيع نيروي برق استان يزد محمد شيباني ي مهندسآقا 6

 شرکت توزيع نيروي برق استان يزد خانم مهندس مائده محمد صالحي 7

 شرکت توزيع نيروي برق استان يزد آقاي مهندس محمد دهقاني سانيج 8

 شرکت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد محسن ابوترابي آقاي مهندس 9

 شرکت توزيع نيروي برق استان اصفهان ي پيرپيرانمهد آقاي مهندس 10

 شرکت توزيع نيروي برق جنوب استان کرمان مهران رباني آقاي مهندس 11

 شرکت توزيع نيروي برق استان مازندران جمشيدي الدينشمس آقاي مهندس 12

 شرکت توزيع نيروي برق استان مازندران ينيل عابديمهندس اسماع يآقا 13
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 مقدمه

ل تبادل يتسه يع برايتوز يهابرتر شرکت يهاياز استراتژ يکيتواند يزات ميتجه يکدگذار يهاتمسيامروزه س

بستر  يسازو فراهم کاال يري، رهگزات موجود در انباريعتر تجهيسر يبندطبقه، يحسابدار اموردر اطالعات 

شبکه  در 1يکيزيف يهاييدارات يريو مد تيفيزات با کيتجه يرينان از بکارگيمند و منسجم جهت حصول اطمنظام

سطح  جاد زبان مشترک دريا يبرا ،کاال يو کدگذار يبندکپارچه طبقهي ينظام اطالعات داشتنمحسوب شود. 

 يگذارکدنحوه  يسازکساني جهتر يشرکت توانن يبنابرا است. يار ضروريبس يع برق امريتوز يهاشرکت

، مرتبط با سازندگان يهاتيو فعال ي، بازرگانيبرداربهره ،يور مهندسع اميسرت يدستورالعمل را بران يا ،زاتيتجه

 ن کرده است.يمانکاران تدويو پ کنندگاننيمتأ

 ايند.منسازي کدگذاري تجهيزات اقدام به پيادهکنندگان تأمين الزامسند موظفند نسبت به گيرندگان 

 اربردک هدف و دامنه -1

 منحصر به کد قيرطاز  ييشناسا ازمندين يبردارتا بهره دياز تول عيتوز ياهرفته در شبکه کار به زاتيتجه هيکل

بوط به اطالعات مر يآورو جمع زيتجه ييشناسا يمناسب برا يبستر ،زاتيبه تجه ن کديااص با اختص .فرد هستند

 .شوديمفراهم  ازيمورد ن يپارامترها رينصب و سا ،يحمل و نقل، انباردار د،يتول

 محدوده اجرا -2

و  ندگاندکنيتوله يکل و شورک برق توزيع نيروي يهاتکشر ،ريشرکت توان دستورالعمل محدوده اجراي اين

 باشند.ميبرق  يرويع نيتوز يهامورد استفاده در شبکه زاتيکنندگان تجهن يمأت

 استناد استانداردهای مورد -3

 :باشديم  GS1ن دستورالعمل استاندارديدر ا گذاريستم کديس يسازادهيو پ اجرا يامبن

1- GS1 General Specifications, "The foundational GS1 standard that defines how identification keys, 

data attributes and barcodes must be used in business applications.", Release 20.0, Ratified, 

Jan 2020 

                                                 
1 - Asset Management 
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 تیمسئول -4

 ربنظارت  وع برق کشور يتوز يهاران عامل شرکتيمد ين دستورالعمل بر عهدهيا ياجرات يمسئول -

  .باشديم ريتوان عيتوز يهماهنگ معاونتبا ن دستورالعمل يا يسازادهيپ

 باشد.ير ميع توانيتوز يهاشبکه يرخانه فهرست بهايزات با دبيد تجهيت درج اقالم جديمسئول -

الزم  يهاساختريز يسازو فراهم زاتيثبت و ضبط اطالعات تجه ،کد ديتول تيمسئول ستميس نيدر ا -

 .باشدمي «رانيا کاال و خدمات يگذارشماره يمرکز مل»عهده آنها بر  يگذاراشتراک بهجهت 

 فيتعار -5

عنوان عضو  هکه ب است يعرانتفايغ و يرتجاريغ ،يمل يسازمان :رانيا خدمات و کاال یگذارشماره یمل مرکز

 .باشديران ميدر ا GS1 يسازمان جهان يرسم

 استفاده موردزات يتجهدر آن که  باشديمکد رانيو ا GS1ستم يسبر  يمبتن يکدگذار روش :یکدگذار ستمیس

 گردد.يم يو کدگذار ييشناسا يو مل يالمللنيدر سطح بع يدر شبکه توز

 باشد.يم سازمان برنامه بودجه کشور يکيالکتر يرويع نيه رشته توزيواحد پا يفهرست بها :فهرست بها

GS1: ره يزنج يسازستم استاندارديت سيرياست که توسعه و مد ياسيرسيو غ يعرانتفايغ ،يالمللنيب يسازمان

 عهده دارد.ه ا را بين در دنيمأت

 يابيگيرد و بر اساس آن امکان بازاستفاده قرار مي مورد يتجار يک قلم کاالي ييشناسا يبرا :GTIN1کد 

 د.شوياز زنجيره تأمين فراهم م شده در هر نقطهفيش تعرياطالعات از پ

 

شماره مرجع کاال و رقم ت، يکد کشور، کد عضوبخش چهار رقم در  13شامل  (1مطابق شکل ) کد نيساختار ا

 دهند.يل ميرا تشک يشماره شرکتشيت پيکه کد کشور و کد عضو باشديمکنترل 

 

                                                 
1 -Global Trade Item Number 
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 کد کشور تيکد عضو ال کااليسر کنترلرقم

N13 N12 N11 N10 N9 N8 N7 N6 N5 N4 N3 N2 N1 

 GTIN يکدگذار ستميس -( 1) شکل

 يهاو مکان يحقوق اي يقيحق ينهادها ييشناسا ياست که برا يمکان تيموقع يشناسه جهان :GLN1 کد

. به عنوان مثال رديگيمورد استفاده قرار م ينهاد حقوق کيدرون  ياتيعمل يهاو مکان يتاليجيد يهامکان ،يکيزيف

 . شودياستفاده م GLNبرق از شناسه  عيتوز يهاو شرکت کنندگاننيمأت گان،دکننديتول ييشناسا يبرا

رقم  و مکانمرجع  شمارهکدکشور، کدعضويت،  بخش چهاررقم در 13( شامل 2مطابق شکل ) کد نيا ساختار

 دهند.کد کشور و کدعضويت، پيش شماره شرکتي را تشکيل ميکه  باشديکنترل م

 کدکشور تيکدعضو مرجع مکان کنترلرقم

N13 N12 N11 N10 N9 N8 N7 N6 N5 N4 N3 N2 N1 

 GLN يستم کدگذاريس -( 2) شکل

منظور قابل فهم بودن به رند،يگيبارکد در کنار هم قرار م کيدر  ياطالعات لديف نيکه چند يزمان: AI2 شناسه

ها قرار خواهد آنمربوط به  و سپس رشته داده رديگيقرار م AI يشناسه ،ياطالعات ستمياطالعات توسط س نيا

 .گرفت

:AI(21)رديگيمورد استفاده قرار م يقلم تجار کيمربوط به  اليکردن شماره سر نهيرمز يبرا.  

AI(90) :برده  اربه ک يتجار يشرکا نينه کردن اطالعات توافق شده دوجانبه بيرمز يبرا يکاربرد ين شناسهيا

 شود.يم

 .باشديم رانيکاال و خدمات ا يگذارشماره يمرکز مل يت کاالد اصالييأو ت يابي: سامانه رد ETS3 سامانه

SGTIN1 کد سريالي کاال که مربوط به هر :GTIN  بوده و ساختار آن به صورت(AI) GTIN (AI) Serial 

  باشد.مي

                                                 
1 -Global Location Number 

2 -Application Identifiers 

3 -External Tracing System 
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 .باشديمهاي توزيع برق در طول چرخه عمر تجهيز سامانه رديابي داخلي تجهيزات شرکت : ITS2سامانه

ن وشندگاکنندگان شامل کليه توليدکنندگان و واردکنندگان تجهيزات و همچنين فرمينأت :نندگانکمینأت

 شود.)نمايندگان فروش، فروشگاه ها و شرکت هاي بازرگاني( مي

شده اطالعات توافق يحاومنحصر به فرد براي هر قلم کاال  رقمي 21سريال يک  :(رقمی 21کد )3يیکد دارا

با منطق مشخص شده در اين دستورالعمل  AI(90)گذاري کاال و خدمات ايران در غالب مارهو مرکز ملي ش ريتوان

 گيرد.هاي توزيع برق مورد استفاده قرار ميکه جهت شناسايي و رهگيري کليه تجهيزات شبکهاست 

 روش انجام کار -6

 باشد.يمر يرح زبه ش زاتيتجه ياليو صدور کد سرت يمراحل عضو ،گذاريستم کديس يسازادهيپ به منظور

 :GLN کد افتيدر و رانيکاال و خدمات ا يگذارشماره يدر مرکز مل تيعضو-1-6

رکز منام در  اقدام به ثبت زاتيتجه کنندگاننيمأکشور، ت برق عيتوز يهاشرکت هيکل است ازينگام نخست  در 

 هن سامانيادر  تيعضو ، پس ازمستقل يحقوق اي يقيهر شخص حق .ندينما رانياکاال و خدمات  يگذارشماره يمل

مور و ا يک از انبارهايع هر يتوز يهادر شرکت .دينمايم افتي( درGLN) يمکان تيموقع يشماره جهان کي

 ند.يافت نمايمجزا در GLNد کد يکنند با يمناطق که به صورت مستقل عمل م

 :زيهر تجه يبرا GTINکد  افتيدر -2-6

 زيتجههر  يبرا ران،يکاال و خدمات ا يگذارشماره يدر مرکز مل تياز عضو پس زات،يتجه کنندگانمينأت

 يبرا .کننديم افتيدر GS1اساس استاندارد  بر براي هر نوع کاال فردبهمنحصر GTIN کد کي خود يديتول

، نام برند، GLN: گردديافت ميدر زيتجههر  يبرا GS1کاتالوگ استاندارد به عنوان  هفت مشخصه GTINافت يدر

 .هاآن ي، وزن و ابعاد به همراه واحدهامحصول يجهان يبندمحصول، شماره طبقه ريرح محصول، تصوش

                                                                                                                                                                  
1 -Serialised Global Trade Item Number 

2 -Internal Tracing System 

3 -Asset ID 
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امکان  نيا، زيتجه يکيداشتن کاتالوگ الکترون به زاتيتجهکنندگان مينتأالزام  يبرا ريتوانبرنامه شرکت  با توجه

خدمات  وکاال  يگذارشماره يانه مرکز ملدر سام زيتجه کي يبرا رياطالعات مورد نظر توان يکه تمام اردوجود د

 ود.ثبت ش

مراجعه کرده و با  ETSتا به سامانه  شوديکاربران فراهم م يامکان برا ني، اGLNو  GTINکد  افتيپس از در

 سامانه وارد شوند.  نيبه کارتابل مخصوص به خود در ا GLNاستفاده از 

 :اليسرو صدور  ETSسامانه ود به رو-3-6

مرحله قبل با  که در)هر قلم کاالي توليدي  يبرا ETSپس از ورود به سامانه  کنندهتأمينرحله هر م نيا در 

د کدرخواست صدور  (کرده است افتيدر GTIN کد يها در سامانه مرکز ملآن يهاثبت اطالعات و مشخصه

امکان  وشود  ييشناسا منحصر به فردبه صورت  SGTINبا استفاده از تجهيز  هر، تا نمايدمي SGTIN ياليسر

، SGTIN پس از دريافت کد تک فراهم شود. به به صورت تک قلم کاالاصالت هر  دييو تا يريو رهگ يابيرد

ي تکميل فيلدهاي گردد که نحوهبراي هر قلم کاال ايجاد مي کنندهتأمينرقمي( در کارتابل 21امکان ثبت کد دارايي)

 ت.شرح داده شده اسبعدي  بندايجاد شده در 

ع بوده و يتوز يهاد تا ورود کاال به چرخه استفاده در شرکتي( از زمان تولETS) يخارج يريمراحل رهگ

ن آ (ITS) يداخل يريرهگ يهاسامانهو در  يداخل يندهايع متناسب با فرآيتوز يهادر شرکت يريکنترل و رهگ

 باشد.يشرکت م

  در سامانه ي(رقم 21 ايجاد کد دارايي)کدنحوهETS : 

ا از مرکز بخش اول ر کنندگانأمينت ،(1طبق جدول شماره ) .گردديم ميتقسف مختل بخش به پنجال يسرن يا 

خش ب يبراو  (GTINرقمي موجود در کد 5)کد عضويت خواهند کرد افتيدر کاال و خدمات يگذارشماره يمل

توسط  هابخشتا اين  کنديم دجايکاال و خدمات، امکان ثبت کد را ا يگذارشماره ي، مرکز ملالي پنجم دوم

  .گردد يبارگزار يدر کارتابل اختصاص کنندگانأمينت
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 يرقم 21کد  يبندبخش

 کارکتر تعداد عنوان بخش فيرد

 5 کد سازنده اول 1
 6 زيتجهکد  دوم 2
 2 ديتول سال سوم 3
 2 ديتول ماه چهارم 4
 6 ديال توليسر پنجم 5

 .( نشان داده شده است3)در شکل فوق  يکدها يبندجمع

 سازندهکد  زيتجهکد  ديتول سال ديتول ماه ديتول اليسر

N21 N20 N19 N18 N17 N16 N15 N14 N13 N12 N11 N10 N9 N8 N7 N6 N5 N4 N3 N2 N1 

 يرقم 21ساختار کد  -( 3) شکل

  سازندهکد : کي بخش

و خدمات گرفته  کاال يگذارشماره يمرکز ملاز  شده صادر GTIN از کدکه  بودهپنج کاراکتر  يدارا سازندهکد 

 .رديگيتعلق م کنندگانتأمين يکد به تمام نيا شود.يم

 زاتیکد نوع تجه :مدو بخش

 برق عيتوز يطبق فهرست بها .ف شده استيدر سه سطح تعر بوده وکاراکتر شش  يزات داراينوع تجه کد

ر يز ايگروه ماره شبه دوم مربوط  دو کاراکتر ،فصل به شمارهدو کاراکتر اول مربوط  کشوربرنامه و بودجه سازمان 

ن يده شده به ااعداد اختصاص دا باشد.يمر فصل يا زيف در هرگروه يبه شماره رددو کاراکتر سوم مربوط  و فصل

  .گردديمختم  99شروع و به  01از  هاکد

 يعني باشد؛ برقرار يک به يک تناظر آن کد و تجهيز ميان که داشت توجه بايد کدگذاري تجهيزات همواره در

وع تجهيز نکد باشد يا هيچ کدي مربوط به دو کاالي مختلف نباشد. نکرده دريافت متفاوت دو کد کااليي هيچ

رقابل وده و غيبسازمان برنامه و بودجه کشور برق بهاي توزيع  مطابق کد اختصاص يافته به آن تجهيز در فهرست

ها به آن هرست بهاي اساسي آن ابتدا بايد کد جديد در فتجهيز يا ويژگي صورت تغيير در نوع باشد. درتغيير مي

وست يپدر  زيشرح کامل کد نوع تجه استفاده گردد. گذاريتجهيز اختصاص داده شده و سپس از آن در سيستم کد

ست، جاد نشده ايک شده و مشخص در فهرست بها ايز به صورت تفکيدر موارد خاص که تجه ( آمده است.1)

 باشد.يم گذاريرخانه کديدر خصوص نحوه اختصاص کد با دب يريگميتصم
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 دیسوم: سال تول بخش

کد  1399سال  بهعنوان مثال  هب .باشديد ميسال تولبوده که مربوط به دو رقم سمت راست دو کاراکتر  يدارا

 .رديگيتعلق م 00کد  1400سال به و  99

  دیتول ماه: چهارم بخش

 .باشديد ميه مربوط به ماه تولدو کاراکتر بوده ک يدارا

 دیتول اليسر :پنجم بخش

با  شود.يده مزات اختصاص داي( به تجهها واردکننديدکننده يداراي شش کاراکتر بوده که توسط سازنده )تول

 يبتن يهاهيد پازات ماننيتجه يبرخ يهاو آزمون يفن يابيارز يارهاينکه در دستورالعمل الزامات، معيتوجه به ا

قم ر 4ليد و وز تود در اين تجهيزات دو رقم سمت چپ از شماره سريال را به ريباشد، بايم يد الزاميروز تول درج

 آخر را به سريال اختصاص داد.

 درج کدها به همراه بارکدهاي آنها بر روي تجهيزات در خط توليد:-4-6

بايست مطابق با شرايط آنها مي به همراه بارکدهاي SGTINرقمي( و  21محل و چگونگي ثبت کد دارائي)کد 

 اين دستورالعمل بر روي کليه تجهيزات درج شود.  2درج شده در پيوست 

 تأييد و رهگيري کاالها:-5-6

يد و هاي توزيع برق کشور از طريق کارتابل اختصاصي خود نسبت به بازرسي، تايشرکتدر اين مرحله 

آيند ميل فرجهت تکنمايند. مياي آنها ارسال شده، اقدام کننده بررهگيري کدهاي تجهيزاتي که از طرف تأمين

 گردد، کدهاينمي در مواردي که کاال مستقيماً از طرف توليدکننده به شرکت توزيع تحويلرهگيري زنجيره تأمين، 

 به کارتابل GLNداراي کد  کارتابل فروشنده)اعم از نمايندگي، شرکت بازرگاني و ...(بايست از طريق محموله مي

 شرکت توزيع جهت اخذ تأييد ارسال گردد.
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 شرکت توانیر

 عنوان دستورالعمل:
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 اتزيکد نوع تجه يراهنما( 1) وستيپ

 شده است.نشان داده  (4شکل ) آن درساختار که ل شده يز از سه سطح تشکيع تجهکد نو
 ياصل گروه يفرع گروه دوم يفرع گروه

N11 N10 N9 N8 N7 N6 

 زيتجه نوع کد يبندسطح -(4) شکل

 (:یز )گروه اصلینوع تجهدو کاراکتر اول کد 

بودجه  وسازمان برنامه  برقع يتوز يطبق فصول فهرست بها که گروه اصلي داراي دو کاراکتر عددي است

 آمده است.( 2)شرح آن در جدول شماره  وبوده کشور 

 يرقم 21 کد دوم بخش از ياصل گروه -(1) شماره جدول

 زيتجه نوع زيتجه کد

 يبتن يها هيپا 01

 يچوب يها هيپا 02

 ترانسفورماتورها و پدمانتد يها پست 03

 يمس متوسط فشار يها کابل 04

 ومينيآلئوم متوسط فشار يها کابل و ها يهاد 05

 فيضع فشار يمس کابل و ميس 06

 فيضع فشار يومينيآلوم يها کابل 07

 يتيکامپوز يسرهاياسپ و مقره 08

 يفلز ريغ يها لوله و ،کاور ،مفصل سرکابل 09

 يفلز يها هيپا 10

 ييروشنا زاتيتجه 11

 ييتابلو فيضع فشار کياتومات يها کننده قطع 12

 ف و متوسطيولتاژ فشارضع ان ويجريتراسفورماتورها 13

 شبکه متعلقات و يفوالد آالت راقي 14

 تاليجيد يريگ اندازه لوازم 15

 ييهوا متوسط فشار شبکه يها کننده قطع 16

 فاظتح و ،کنترل ونياتوماس زاتيتجه 17

 و متعلقات يقطعات بتن 18

 يکيمقره سرام 19

 فيفشار متوسط و ضع يوزهايف يدهايو کل وزهايف 20

 ريبرقگ 21

 تيکامپوز زاتيتجه 22

 تابلو ها يبدنه فلز 23
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 زيتجه نوع زيتجه کد

 ييتابلو يکمپکت و قطع کننده ها يتابلو ها 24

 يمس زاتيتجه 25

 يومينيآالت آلوم راقي 26

 فيفشار ضع يخازن ها 27

برق  عيتوز يافهرست بهن دو کاراکتر مربوط به شماره گروه يا: (یفرع ز )گروهیدو کاراکتر دوم کد نوع تجه

 .ده است يآن ارائه گرد يکدها ،ياصل يک گروه بنديبوده که به تفکسازمان برنامه و بودجه کشور 

رت جدول آن بصو يگروه فرعبوده و  يبتن يهاهيمربوط به پا 01کد (، 2به عنوان مثال در جدول شماره )

 .گردديف مي( تعر3شماره )

  يبتن يها هيپا يرقم 21 کد دوم بخش از يفرع گروه -(2) شماره جدول

 شرح مختصر کد

 يمتر 9چهارگوش  يه بتنيپا 01
 يمتر 12چهارگوش  يه بتنيپا 02
 يمتر 15چهارگوش  يه بتنيپا 03
 يمتر 9گرد  يه بتنيپا 04
 يمتر 12گرد  يه بتنيپا 05
 يمتر 15گرد  يه بتنيپا 06

ر يا زي رگروهف در هين دو کاراکتر مربوط به شماره رديا: دوم( یز )گروه فرعیدو کاراکتر سوم کد نوع تجه

 ياست به فهرست بهيبايکه جهت استفاده، مسازمان برنامه و بودجه کشور بوده  برق عيتوز يفهرست بهافصل 

 مربوطه رجوع گردد. 

 010203: کد مثال یبرا

 01: هاي بتنيپايه( ي)گروه اصل 

 02 :متري 12پايه بتني چهارگوش ( ي)گروه فرع  

 03: روين لوگرميک 600 يمتر و قدرت نام 12چهار گوش مسلح به ارتفاع  يه بتنيپادوم(  ي)گروه فرع 

  



 

 
 وزارت نیـرو
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ف يعرت( 4ن بصورت جدول شماره )آ يبوده که گروه فرع يچوب يهاهيمربوط به پا ياصل گروه در 02کد 

 .رددگيم

 يچوب يه هايپا يرقم 21کد  ماز بخش دو يگروه فرع -(3) شماره جدول

 شرح مختصر کد

 يمتر 8 يچوب هيپا 01

 يمتر 9يچوب هيپا 02

 يمتر 11يچوب هيپا 03

 يمتر 12 يچوب هيپا 04

 يمتر 14 يچوب هيپا 05

 يمتر 15 يچوب هيپا 06

 يمتر 18 يه چوبيپا 08

جدول آن بصورت  يگروه فرعتد و ترانسفورماتورها بوده که پدمان يپست هامربوط به  يدر گروه اصل 03کد 

 .گردديمف ي( تعر5شماره ) 

 پدمانتد و ترانسفورماتورها يپست ها يرقم 21کد  ماز بخش دو يگروه فرع -(4) شماره جدول

 

  

 شرح مختصر گروه کد شرح مختصر گروه کد

 ولت 400/20000 يپست پد مانتد تمام روغن 11 ولت 400/11000تک فاز  يروغنترانسفورماتور  01

 ولت 400/33000 يپست پد مانتد تمام روغن 12 ولت 400/20000تک فاز  يروغنترانسفورماتور  02

 ولت 400/11000 يمه روغنيپست پد مانتد ن 13 ولت 400/33000تک فاز  يروغنترانسفورماتور  03

 ولت 400/20000 يمه روغنيپست پد مانتد ن 14 ولت 400/11000سه فاز  يترانسفورماتور روغن 04

 ولت 400/33000 يمه روغنيپست پد مانتد ن 15 ولت 400/20000سه فاز  يترانسفورماتور روغن 05

 20 ولت 400/33000سه فاز  يترانسفورماتور روغن 06
 on loadت کننده ولتاژ با تپ چنجر يتقو

 لوولتيک 11)اتوترانسفورماتورسه فاز( 

 21 لتو 400/11000ترانسفورماتور خشک  07
 on loadت کننده ولتاژ با تپ چنجر يتقو

 لوولتيک 20)اتوترانسفورماتورسه فاز( 

 22 ولت 400/20000ترانسفورماتورخشک  08
 on loadت کننده ولتاژ با تپ چنجر يتقو

 لوولتيک 33)اتوترانسفورماتورسه فاز( 

 MOF يوغنر يريگترانسفورماتور اندازه 23 ولت 400/33000ترانسفورماتور خشک  09

 زات ترانسفورماتوريرتجهيسا 24 ولت 400/11000 يپست پد مانتد تمام روغن 10



 

 
 وزارت نیـرو
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( 6ماره )آن بصورت جدول ش يبوده که گروه فرع يمتوسط مسفشار يهامربوط به کابل ياصل گروه در 04کد 

 گردد.يف ميتعر

 يفشار متوسط مس يکابل ها يرقم 21از بخش دوم کد  يگروه فرع -(5) شماره جدول

 شرح مختصر گروه کد ختصر گروهشرح م کد

 کيلوولت سه رشته بدون زره 20کابل  07 کيلوولت تک رشته بدون زره 11کابل  01

 دارکيلوولت سه رشته زره 20کابل  08 دارکيلوولت تک رشته زره 11کابل  02

 کيلوولت تک رشته بدون زره 33کابل  09 کيلوولت سه رشته بدون زره 11کابل  03

 دارکيلوولت تک رشته زره 33کابل  10 دارکيلوولت سه رشته زره 11کابل  04

 کيلوولت سه رشته بدون زره 33کابل  11 کيلوولت تک رشته بدون زره 20کابل  05

 دارکيلوولت سه رشته زره 33کابل  12 دارکيلوولت تک رشته زره 20کابل  06

ت ن بصورآ يبوده که گروه فرع ومينيمتوسط آلومفشار يهاها و کابليهاد مربوط به يدر گروه اصل 05کد 

 گردد.يف مي( تعر7ره )جدول شما

 ومينيفشارمتوسط آلوم يهاها و کابليهاد يرقم 21از بخش دوم کد  يگروه فرع  -(6) شماره جدول

 شرح مختصر گروه کد شرح مختصر گروه کد

 دارکيلوولت سه رشته زره 33کابل  12 کيلوولت تک رشته بدون زره 11کابل  01

 کيلوولت 20کابل خودنگهدار  13 دارکيلوولت تک رشته زره 11کابل  02

 کيلوولت 33کابل خودنگهدار  14 کيلوولت سه رشته بدون زره 11کابل  03

 هادي بدون روکش تمام آلومينيوم آلياژي 15 دارکيلوولت سه رشته زره 11کابل  04

 کيلوولت 20تمام آلومينيوم آلياژي هادي روکشدار  17 کيلوولت تک رشته بدون زره 20کابل  05

 کيلوولت 33هادي روکشدار تمام آلومينيوم آلياژي  18 دارکيلوولت تک رشته زره 20کابل  06

 ولتکيلو 20هادي روکشدار آلومينيوم تقويت شده با فوالد  19 کيلوولت سه رشته بدون زره 20کابل  07

 ولتکيلو 33وکشدار آلومينيوم تقويت شده با فوالد هادي ر 20 دارکيلوولت سه رشته زره 20کابل  08

 کيلوولت 20دار کابل فاصله 21 کيلوولت تک رشته بدون زره 33کابل  09

 کيلوولت 33دار کابل فاصله 22 دارکيلوولت تک رشته زره 33کابل  10

   کيلوولت سه رشته بدون زره 33کابل  11
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شماره  آن بصورت جدول يف بوده که گروه فرعيضعفشار يابل مسم و کيس مربوط به يدر گروه اصل 06کد 

 .گردديف مي( تعر8)

  فيفشار ضع يم و کابل مسيس يرقم 21از بخش دوم کد  يگروه فرع -(7) شماره جدول

 شرح مختصر گروه کد

 NYYتک رشته از نوع  يکابل مس 01

 NYCYلدار تک رشته از نوع يش يکابل مس 02

 NYYدو رشته از نوع  يکابل مس 03

 NYYسه رشته از نوع  يکابل مس 04

 NYCYلددار سه رشته از نوع يش يکابل مس 05

 NYYم رشته از نوع يسه و ن يکابل مس 06

 NYYچهار رشته از نوع  يکابل مس 07

 NYYپنج رشته از نوع  يکابل مس 08

 NYAFافشان از نوع  يم مسيس 10

 رهول شماآن بصورت جد يف بوده که گروه فرعيارضعوم فشينيآلوم يهاکابل مربوط به يدر گروه اصل 07کد 

 گردد.يف ميتعر (9)

 فيوم فشار ضعينيآلوم يکابل ها يرقم 21از بخش دوم کد  يگروه فرع -(8) شماره جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه مختصر شرح کد

 NAYYوم تک رشته از نوع ينيکابل آلوم 01

 NAYYوم دو رشته از نوع ينيکابل آلوم 02

 NAYYز نوع م رشته ايوم سه و نينيکابل آلوم 03

 NAYYوم چهار رشته از نوع ينيکابل آلوم 04

 NAYYوم پنج رشته از نوع ينيکابل آلوم 05

 کابل خود نگهدار تک فاز نول و مسنجر مشترک 06

 کابل خود نگهدار سه فاز نول و مسنجر مشترک 07

 کابل خود نگهدار تک فاز نول و مسنجر مجزا 08

 و مسنجر مجزا کابل خود نگهدار سه فاز نول 09
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 44 از 16 صفحة
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ه ول شمارآن بصورت جد يکه گروه فرعبوده يتيکامپوز يسرهايمقره و اسپ مربوط به يدر گروه اصل 08کد 

 گردد.يف ميتعر (10)

 تيکامپوز يسر هايمقره و اسپ يرقم 21از بخش دوم کد  يروه فرعگ -(9) شماره جدول

 شرح مختصر گروه کد

 يتيفشار متوسط کامپوز يهامقره 02

 سري)فاصله نگهدار( اسپ 03

 RTVپوشش  05

 ييتابلو ييو اتکا يمقره خازن 06

 ن بصورتآ يبوده که گروه فرع يرفلزيغ يهاکاور و لوله سرکابل، مفصل، مربوط به يدر گروه اصل 09کد 

 گردد.يف ميتعر (11جدول شماره )

 يفلز ريغ يسرکابل ،مفصل،کاورولوله ها يرقم 21از بخش دوم کد  يگروه فرع  -(10) شماره جدول

 شرح مختصر گروه کد شرح مختصر گروه کد

 کيلوولت 20مفصل حرارتي  10 کيلوولت 11سرکابل حرارتي  01
 کيلولت 33مفصل حرارتي  11 کيلوولت 20سرکابل حرارتي  02
 کيلوولت 11مفصل سرد  12 کيلولت 33سرکابل حرارتي  03
 کيلوولت 20مفصل سرد  13 کيلوولت 11سرکابل سرد  04
 کيلوولت 33مفصل سرد  14 کيلوولت 20رکابل سرد س 05
 کاورها،کفپوش عايقي،نوار هشدار خطر 16 کيلوولت 33سرکابل سرد  06
 لوله هاي پلي اتيلن و پي.وي.سي 17 سرکابل پالگين 07
 هاپوشش 18 مفصل فشار ضعيف 08
   کيلوولت 11مفصل حرارتي  09

ف يعر( ت12آن بصورت جدول شماره )  يبوده که گروه فرع يه فلزيپا مربوط به يدر گروه اصل 10کد 

 گردد.يم

 يفلز يه هايپا يرقم 21از بخش دوم کد  يگروه فرع -(11) شماره جدول

 شرح مختصر گروه کد

 يچند وجه يفوالد ييروشنا يها و برج هاهيپا 01

 يالوله يفوالد ييروشنا يهاهيپا 02

 ييروشنا يبازوها 03

 يچدن يهاهيپا 04

 پوشش ياضافه بها 05



 

 
 وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

 عنوان دستورالعمل:

 های توزيع نیروی برقکدگذاری تجهیزات شبکه

 44 از 17 صفحة

 00شماره بازنگری: 

 08/04/99تاريخ تهیه: 
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ف يتعر (13)آن بصورت جدول شماره  يبوده که گروه فرع ييزات روشنايتجه مربوط به يدر گروه اصل 11کد 

 گردد .يم

 ييزات روشنايتجه يرقم 21از بخش دوم کد  يگروه فرع  -(12) شماره جدول

 

 

 

 

صورت آن ب يعبوده که گروه فر ييف تابلويک فشارضعياتومات يقطع کننده ها مربوط به يدر گروه اصل 12کد 

 گردد.يف مي( تعر14جدول شماره ) 

 ييف تابلويزات فشار ضعيتجه يرقم 21از بخش دوم کد  يگروه فرع -(13) شماره جدول

 شرح مختصر گروه کد

 ک کامپکتيد اتوماتيکل 10

 کتک کامپيد اتوماتيکل يلوازم جانب 11

 ييک هوايد اتوماتيکل 12

 ييک هوايد اتوماتيکل يلوازم جانب 13

 کنتاکتور 14

 يکنتاکتور خازن 15

 ياتورينيد ميکل 05

 يرعگروه ف ف و متوسط بوده کهيان و ولتاژ فشارضعيجر يترانسفورماتورها مربوط به يدر گروه اصل 13کد 

 گردد.يف مي( تعر15) آن بصورت جدول شماره

 ان و ولتاژيجر يترانسفورماتورها يرقم 21از بخش دوم کد  يعگروه فر -(14) شماره جدول

 شرح مختصر گروه کد

 فيان فشار ضعيجر يريترانسفورماتور اندازه گ 20

 ترانسفورماتور ولتاژ فشار متوسط 03

 فشار متوسط ينيان رزيترانسفورماتور جر 04

 يان حلقويترانسفورماتور جر 05

 

 گروه مختصر شرح کد

 و پروژکتورها يگاز يابانيچراغ خ 01

 LED يابانيچراغ خ 02

 المپ 03



 

 
 وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

 عنوان دستورالعمل:

 های توزيع نیروی برقکدگذاری تجهیزات شبکه

 44 از 18 صفحة

 00شماره بازنگری: 

 08/04/99تاريخ تهیه: 
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ف ي( تعر16شماره)بصورت جدول آن يمتعلقات شبکه بوده که گروه فرعو يآالت فوالدراقي مربوط 14کد 

 گردد.يم

  و متعلقات شبکه يراق آالت فوالدي يرقم 21از بخش دوم کد  يگروه فرع -(15) شماره جدول

 گروه مختصر شرح کد گروه مختصر شرح کد

 مهار زاتيتجه 12 يفلز يسکوها و کنسول 01

 ارت زاتيتجه 13 فيضع فشار يمس شبکه زاتيتجه 03

 يفلز يهالوله 15 فيضع فشار خودنگهدار کابل شبکه زاتيتجه 04

 منهول يچدن يها چهيدر 17 متعلقات مقره 10

 ريسا 18 ها مهره و چيپ 11

 

 (17) شماره جدولآن بصورت  يگروه فرعبوده که تال يجيد يريگلوازم اندازه مربوط به يدر گروه اصل 15کد 

 .گردديف ميتعر

 تاليجيد يريلوازم اندازه گ يرقم 21ز بخش دوم کد ا يگروه فرع -(16) شماره جدول

 شرح مختصر گروه کد شرح مختصر گروه کد

 اته و متعلقيولتاژ اول يتاليجيکنتور سه فاز د 08 و متعلقات يتاليجيکنتور تک فاز د 05

 زات قرائت از راه دوريتجه 09 م و متعلقاتياتصال مستق يتاليجيکنتور سه فاز د 06

 متر و ثبات يمولت 11 تم و متعلقايرمستقياتصال غ يتاليجيفاز دکنتور سه  07

 

ورت آن بص يگروه فرعبوده که  ييهواشبکه فشار متوسط يهاکنندهقطع مربوط به يدر گروه اصل 16کد 

 .گردديمف يتعر (18جدول شماره )

 شبکه فشار متوسط يقطع کننده ها يرقم 21از بخش دوم کد  يگروه فرع -(17) شماره جدول

 ر گروهشرح مختص کد

 و متعلقات يونر گازيسکس 04

 زريسکشناال 06

 ييدژنکتور هوا 07

 کلوزرياتور 08

 



 

 
 وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

 عنوان دستورالعمل:

 های توزيع نیروی برقکدگذاری تجهیزات شبکه

 44 از 19 صفحة

 00شماره بازنگری: 

 08/04/99تاريخ تهیه: 
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ل جدوورت آن بص يگروه فرعون، کنترل و حفاظت بوده که يزات اتوماسيتجه مربوط به يدر گروه اصل 17کد 

 .گردديف ميتعر (19شماره )

 رل و حفاظتون،کنتيزات اتوماسيتجه يرقم 21از بخش دوم کد  يگروه فرع -(18) شماره جدول

 شرح مختصر گروه کد

01 RTU و متعلقات 

 وسريترانسد 02

 و متعلقات يبر نوريف 03

 مودم و متعلقات 04

 رله 05

 ولتاژوخطا ينشانگر ها 06

 ه ومتعلقاتيمنابع تغذ 07

 ريفتوسل و سا –ساعت فرمان  -يرگوالتور بانک خازن 08

( 20ره )جدول شماآن بصورت  يگروه فرع متعلقات بوده کهو  يقطعات بتن مربوط به يدر گروه اصل 18کد 

 .گردديمف يتعر

 و متعلقات يقطعات بتن يرقم 21از بخش دوم کد  يگروه فرع -(19) شماره جدول

 گروه مختصر شرح کد

 وتابلو ييه روشنايون پايفنداس 02

ف يتعر (21) آن بصورت جدول شماره يبوده که گروه فرع يکيسرام مقره مربوط به يدر گروه اصل 19کد  

 .گردديم

 يکيمقره سرام يرقم 21از بخش دوم کد  يگروه فرع -(20) شماره جدول

 شرح مختصر گروه کد

 يمقره سوزن 01

 يمقره بشقاب 02

 مقره مهار 03

 

آن  يرعفف بوده که گروه يفشارضع فشارمتوسط و يوزهايدفيکل وزها ويف مربوط به يدر گروه اصل 20کد 

 گردد.يف مي( تعر22) شماره بصورت جدول

 



 

 
 وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

 عنوان دستورالعمل:

 های توزيع نیروی برقکدگذاری تجهیزات شبکه

 44 از 20 صفحة

 00شماره بازنگری: 

 08/04/99تاريخ تهیه: 
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 فيفشار متوسط و فشارضع يوزهايدفيوزها و کليف يرقم 21از بخش دوم کد  يگروه فرع -(21) شماره جدول

 گروه مختصر شرح کد

 نکيوزليف 01

 کات اوت 02

 غه جداکنندهيت 03

 فشار متوسط وزيف 04

 فشار متوسط وزيف هيپا 05

 ف يفشار ضع وزيف هيپا 06

 ف يفشار ضع زوالتوريا ديکل 07

 ف يفشار ضعوزيف ديکل 08

 ييچاقو وزيف 09

 گردد.يف مي( تعر23آن بصورت جدول شماره ) يها بوده که گروه فرعريبرقگ مربوط به يدر گروه اصل 21کد 

 رهايبرقگ يرقم 21از بخش دوم کد  يگروه فرع -(22) شماره جدول

 گروه مختصر شرح کد

 يير هوايبرقگ 01

 يير تابلويبرقگ 02

  

 في( تعر24آن بصورت جدول شماره ) يت بوده و گروه فرعيپوززات کاميتجه مربوط به يدر گروه اصل 22کد 

 .گردديم

 تيزات کامپوزيتجه يرقم 21از بخش دوم کد  يگروه فرع -(23) شماره جدول

 گروه مختصر شرح کد

 کراس آرم و سکو 01

 تابلو و متعلقات 02

 چه منهوليدر 03

 تيکامپوز يه هايپا 04

ف ير( تع25) آن بصورت جدول شماره يبوده که گروه فرعها تابلو يبدنه فلز مربوط به يدر گروه اصل 23کد 

 .گردديم

 



 

 
 وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

 عنوان دستورالعمل:

 های توزيع نیروی برقکدگذاری تجهیزات شبکه

 44 از 21 صفحة

 00شماره بازنگری: 

 08/04/99تاريخ تهیه: 
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 تابلوها يبدنه فلز يرقم 21از بخش دوم کد  يگروه فرع -(24) شماره جدول

 شرح مختصر گروه کد

 فريم تابلو فشار ضعيف 01

 سلول هاي فلزي بدون تجهيزات 02

 کيوسک هاي فلزي بدون تجهيزات 03

ت ن بصورآ يبوده که گروه فرع ييتابلو يهاکنندهت و قطعکمپک يتابلوها مربوط به يدر گروه اصل 24کد 

 .گردديمف ي( تعر26جدول شماره )

 ييتابلو يکمپکت و قطع کننده ها يتابلوها يرقم 21از بخش دوم کد  يگروه فرع -(25) شماره جدول

 شرح مختصر گروه کد

 ر باريونر قابل قطع زيسکس 01

 ر بارير قابل قطع زيونر غيسکس 02

 ونر ارتيسکس 04

 ونريتعلقات سکسم 05

 دژنکتورومتعلقات 06

 AISکمپکت  يتابلو 07

 GISکمپکت  يتابلو 08

 

  



 

 
 وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

 عنوان دستورالعمل:

 های توزيع نیروی برقکدگذاری تجهیزات شبکه

 44 از 22 صفحة

 00شماره بازنگری: 

 08/04/99تاريخ تهیه: 
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ف يعرت( 27آن بصورت جدول شماره ) يبوده که گروه فرع يزات مسيتجه مربوط به يدر گروه اصل 25کد 

 .گردديم

 يزات مسيتجه يرقم 21از بخش دوم کد  يگروه فرع -(26) شماره جدول

 شرح مختصر گروه کد

 يمس يهاد 01
 يمس ينه يش 02
 يکابلشو مس 03
 يکلمپ مس 04
 صفحه ارت و متعلقات 05

( 28ه)آن بصورت جدول شمار يبوده که گروه فرع يومينيآلومآالتراقي مربوط به يدر گروه اصل 26کد 

 .گردديمف يتعر

 يومينيآالت آلومراقي يرقم 21از بخش دوم کد  يگروه فرع -(27) شماره جدول

 شرح مختصر گروه کد

 فيعشبکه کابل خودنگهدار فشار ض يومينيومتعلقات آلومراق آالت ي 01
 متوسط فشار روکش بدون شبکه يومينيراق آالت ومتعلقات آلومي 02
 متوسط فشار روکشدار شبکه يومينيراق آالت ومتعلقات آلومي 03
 دارفاصله کابل شبکه يومينيراق آالت ومتعلقات آلومي 04
 توسطخودنگهدار فشار م کابل شبکه يومينيراق آالت ومتعلقات آلومي 05
 بوش و کابلشو، دو راهه 06

ف ي( تعر29آن بصورت جدول شماره ) يف بوده که گروه فرعيخازن فشارضع مربوط به يدر گروه اصل 27 کد

 .گردديم

 خازن ها يرقم 21از بخش دوم کد  يگروه فرع -(28) شماره جدول

 شرح مختصر گروه کد

 ف خشکيخازن فشار ضع 01

  يف گازيضعخازن فشار  02

 خازن فشارمتوسط 03

 

  



 

 
 وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

 عنوان دستورالعمل:

 های توزيع نیروی برقکدگذاری تجهیزات شبکه

 44 از 23 صفحة

 00شماره بازنگری: 

 08/04/99تاريخ تهیه: 
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 زاتيتجه يبر رو ييدرج کد دارا يراهنما :(2وست شماره )يپ

 :مقدمه 

فهرسرت  "ک گرروه منطبرق برا    يبه تفک عيتوز يشبکه ها يزات فنيبر تجه يين راهنما نحوه درج کد دارايدر ا

 .ده استيگرد يجمع آور "رويرسته ن _برق  يرويع نيه رشته توزيواحد پا يبها

ر همره  د يبوده کره الزامرات کلر    ييدرج کد دارا يط اختصاصيو شرا يدو بخش الزامات کل ين راهنما دارايا

زات بره صرورت مجرزا    ير جهرت هرگرروه از تجه   يط اختصاصين شرايباشد. همچن يم يزات مشترک و الزاميتجه

 ده است.يمشخص و الزام گرد

 يالزامات کل : 

ز ير تجه ان عمرر ير ت مناسب و ماندگار ترا پا يفيبه صورت خوانا، با ک ستيبا يم يرقم 21 ييکد داراارقام -1

 ز درج گردد.يتجه يوست بر روين پيمطابق با مطالب ثبت شده در ا

که  يزاتيجهت يبرا، ط بند فوقيز مطابق با شرايتجه يبر رو رقمي21 ييعالوه بردرج ماندگار ارقام کد دارا-2

بارکرد  و  INSGTارقرام  ، رقمي21اي کد دارايي بارکد ميلهدرج بلوها(، امکان آن وجود داشته باشد)مانند پالک تا

 الزاميست. ز(يان عمر تجهيز)به صورت ماندگار تا پايخود تجه يبر رو اي آنميله

ه صورتي کره  باستفاده شود  ت بااليفياز برچسب با کوجود ندارد  2: در تجهيزاتي که امکان اجراي بند تبصره

 هيز ماندگار و خوانا باشد.حداقل تا زمان نصب تج

 CODE 128-C” “IEC 15417 - 2007اسرتاندارد  ،يالره ياستاندارد مرورد اسرتفاده جهرت بارکرد م    -3

 باشد.يم

شراره  اوسرت بره آنهرا    ين پيکه در ازات ياز تجه ييهازات گروهيتجه گذاريکد يامرحله يبا توجه به اجرا-4

 وست اضافه خواهند شد.ين پيبه ا يآت يش هايراينشده است در و

ي ابارکرده و  SGTINارقام کد دارايي و  گردند، الزم استيم يبندبسته يکه به صورت گروه يزاتيتجه-5

 .ز الصاق گرددين يکل يبسته بند يکجا بر رويبه صورت  يبندموجود در آن بسته اقالمست يل آنها شامل

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:15417:en


 

 
 وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

 عنوان دستورالعمل:

 های توزيع نیروی برقکدگذاری تجهیزات شبکه

 44 از 24 صفحة

 00شماره بازنگری: 

 08/04/99تاريخ تهیه: 
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ت در پالک الزام شده اسرت الزم اسر   يباشند و درج کد بر رو يپالک مشخصات م يکه دارا يزاتيدر تجه-6

ز ير پره يير کد دارا يشود و از نصب پالک دوم برا ينيش بيآن پ يله ايدرج کد و بارکد م يبرا يمحل يپالک اصل

 شود.

ز ره ايا خط تيرگول يست توسط فاصله، ويبا يم يرقم 21کد  يجهت سهولت در قرائت، چهار بخش اصل-7

رار هرا مرد نظرر قر    ن جدا کنندهيا يله ايبه بارکد م ييل کد دارايگر جدا گردند. الزم به ذکر است در زمان تبديکدي

 ل گردند. يتبد يله ايبدون جداکننده به بارکد م يينگرفته و کد دارا

 نمونه :

XXXXX-XXXXXX-XXXX-XXXXXX 
XXXXX,XXXXXX,XXXX,XXXXXX 
XXXXX  XXXXXX  XXXX  XXXXXX   

 يط اختصاصيشرا : 

 ل مشرخص و الرزام  يزات به صورت مجزا به شرح ذيجهت هرگروه از تجه ييدرج کد دارا يط اختصاصيشرا

 گردد.يم

 

 

 

 

 

  



 

 
 وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

 عنوان دستورالعمل:

 های توزيع نیروی برقکدگذاری تجهیزات شبکه

 44 از 25 صفحة

 00شماره بازنگری: 

 08/04/99تاريخ تهیه: 
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 1 يگروه اصل: زيتجه يبر رو ييدرج کد دارا يط اختصاصيشرا 

 يگروه فرع يکد گروه اصل يگروه اصل
 کد گروه

  يفرع
 دوم يگروه فرع

 يکد گروه فرع

 دوم

 --- زاتيه تجهيکل --- يفرع يگروه ها هيکل 01 يبتن يهاهيپا

 

 ييالف : نحوه درج کد دارا

پالک از  يوگر( بر ريد يا روش هايزر ي)توسط لهاآن يالهيو بارکد م SGTINو  ييارقام کد دارا يحکاک -

 ده گرد يش تنيپ يبتون يه هايمطابق با الزامات پا يمتريسانت 15*  20 ل ضد زنگ به ابعاديجنس ورقه است

 :ييب : مکان و نحوه نصب کد دارا

رد.)نصب پالک يخم پالک فوق در داخل بتن قرار گ يکه لبه ها يه به نحويقه پاياز  يمتر 2.5در ارتفاع  -

 ه(يپا يدر زمان عمل آور

 ر نمونه :يتصاوج : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

 عنوان دستورالعمل:

 های توزيع نیروی برقکدگذاری تجهیزات شبکه

 44 از 26 صفحة

 00شماره بازنگری: 

 08/04/99تاريخ تهیه: 
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 2 يگروه اصل: زيتجه يبر رو ييکد دارادرج  يط اختصاصيشرا 

 يگروه اصل
کد گروه 

 ياصل
 يگروه فرع

کد گروه 

  يفرع
 دوم يگروه فرع

 يکد گروه فرع

 دوم

 --- زاتيه تجهيکل --- يفرع يگروه هاه يکل 02 يچوب يهاهيپا

 ييالف : نحوه درج کد دارا

پالک  يرو گر( بريد يا روش هايزر يل )توسطاي آنها و بارکد ميله SGTINو  ييارقام کد دارا يحکاک  -

ده يش تنيپ ينبتو يه هايمطابق با الزامات پا يمتريسانت 15*  20 ل ضد زنگ به ابعادياز جنس ورقه است

 گرد 

 :ييب : مکان و نحوه نصب کد دارا

 چيه توسط پيقه پاياز  يمتر 2.5نصب پالک در ارتفاع  -

 ر نمونه :يتصاو ج :

 يبتون يه هايمشابه پا  -

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

 عنوان دستورالعمل:

 های توزيع نیروی برقکدگذاری تجهیزات شبکه

 44 از 27 صفحة

 00شماره بازنگری: 

 08/04/99تاريخ تهیه: 

  

27 

 

 3 يگروه اصل: زيتجه يبر رو ييدرج کد دارا يط اختصاصيشرا 

 يگروه اصل
کد گروه 

 ياصل
 يگروه فرع

کد گروه 

  يفرع
 دوم يگروه فرع

کد گروه 

 دوم يفرع

پدمانتد و  يهاپست

 ترانسفورماتورها
 --- زاتيه تجهيکل --- يفرع يگروه ها هيکل 03

 : ييالف : نحوه درج کد دارا

پالک  يورگر( بر يد يا روش هايزر ي)توسط لاي آنها و بارکد ميله SGTINو  ييقام کد داراار يحکاک -

 مشخصات 

 : ييب : مکان و نحوه نصب کد دارا

 چيا پيخ پرچ و يز توسط ميبدنه تجه ينصب پالک مورد نظر بر رو -

 ر نمونه :يتصاو ج :

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

 عنوان دستورالعمل:

 های توزيع نیروی برقکدگذاری تجهیزات شبکه

 44 از 28 صفحة

 00شماره بازنگری: 

 08/04/99تاريخ تهیه: 

  

28 

 

 8 يگروه اصل: زيتجه يبر رو ييدرج کد دارا يط اختصاصيشرا 

 يگروه اصل
کد گروه 

 ياصل
 يگروه فرع

کد گروه 

  يفرع
 دوم يگروه فرع

کد گروه 

 دوم يفرع

 يسرهايو اسپ مقره

 يتيکامپوز
08 

 يتيفشار متوسط کامپوز يهامقره

 سر )فاصله نگهدار(ياسپ

02 

03 
 --- زاتيه تجهيکل

 --- زاتيه تجهيکل 06 ييتابلو ييو اتکا يمقره خازن

 يينحوه درج کد دارا الف :

 نگ(يتي)ف يقسمت فلز يگر( بر رويد يا روش هايزر ي)توسط ل ييارقام کد دارا يسر: حکاکيا اسپيمقره  -

 ه بدن يگر( بر رويد يا روش هايزر ي)توسط ل ييارقام کد دارا ي: حکاکييو اتکا يمقره خازن -

 باشد. يم يالزام يالزامات کل 2بند تبصره و  5ت بند ين گروه رعايدر ا -

 :ييب : مکان و نحوه نصب کد دارا

 مقره ينيينگ پايتيمقره ها : در ف -

 نگ هايتياز ف يکي يسر: بر روياسپ -

 ت باشد.يکه پس از نصب قابل روئ يبدنه به نحو يبر رو ي: حکاک ييو اتکا يمقره خازن -

 ر نمونه :يتصاو ج :

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

 عنوان دستورالعمل:

 های توزيع نیروی برقکدگذاری تجهیزات شبکه

 44 از 29 صفحة

 00شماره بازنگری: 

 08/04/99تاريخ تهیه: 

  

29 

 

 9 يروه اصلگ: زيتجه يروبر  ييدرج کد دارا يط اختصاصيشرا 

 يگروه اصل
کد گروه 

 ياصل
 دوم يگروه فرع  يکد گروه فرع يگروه فرع

 يکد گروه فرع

 دوم

سرکابل، 

مفصل، کاور و 

ر يغ يهالوله

 يفلز

09 

گرم و  يهاه سرکابل ها و مفصليکل

 سرد

 06 يال 01

 14 يال 08
 --- زاتيه تجهيکل

 نيسرکابل پالگ

 يقيکاورها،کفپوش عا

 ي.سي.ويلن و پيات يپل يلوله ها

 پوشش ها

07 

16 

17 

18 

 زاتيه تجهيکل

 

--- 

 ييالف : نحوه درج کد دارا

 يوبر ر گر(يد يا روش هايزر ي)توسط ل ييارقام کد دارا يسرد و گرم: حکاک يسرکابل ها و مفصل ها -

  هاچترک

 يياد دارکام ارق ي: حکاک ي.سي.ويلن و پيات يپل ي، لوله ها يقيکفپوش عا ن ،کاورها،يسرکابل پالگ -

 زيبدنه تجه يگر( بر رويد يا روش هايزر ي)توسط ل

 باشد. الزامات کلي الزامي مي 2ي بند و تبصره 5در اين گروه رعايت بند  -

 :ييب : مکان و نحوه نصب کد دارا

 ها چترک يرو يسرد و گرم : حکاک يسرکابل ها و مفصل ها -

 يه نحوبدنه ب يبر رو ي: حکاک ي.سي.ويلن و پيات يپل ي، لوله هايقين، کاورها، کفپوش عايسرکابل پالگ -

 را متحمل شود . يکيزيب فين آسيت باشد و کمتريکه پس از نصب قابل روئ

 ر نمونه :يتصاوج : 

 

  



 

 
 وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

 عنوان دستورالعمل:

 های توزيع نیروی برقکدگذاری تجهیزات شبکه

 44 از 30 صفحة

 00شماره بازنگری: 

 08/04/99تاريخ تهیه: 

  

30 

 

 10 يگروه اصل: زيتجه يبر رو ييدرج کد دارا يط اختصاصيشرا 

 يگروه اصل
کد گروه 

 ياصل
 يگروه فرع

کد گروه 

  يفرع
 دوم يگروه فرع

کد گروه 

 دوم يفرع

 --- زاتيه تجهيکل --- يفرع يه گروه هايکل 10 يفلز يهاهيپا

 ييالف : نحوه درج کد دارا

ا يزر ي)توسط لاي آنها و بارکد ميله SGTINحکاکي ارقام کد دارايي و :  ييروشنا يه ها و دکل هايپا  -

 يمتريسانت 5*  20 ه به ابعاديپالک مشخصات پا يبر رو گر(يد يروش ها

 يرو ر( برگيد يا روش هايزر يآن )توسط ل يله ايو بارکد م ييارقام کد دارا ي: حکاکيچدن يه هايپا -

ش يپ يبتون ياه هي)مطابق با الزامات پا يمتريسانت 15*  20ل ضد زنگ به ابعاد يپالک از جنس ورقه است

 ده گرد( يتن

 :ييب : مکان و نحوه نصب کد دارا

ه و يقه پاياز  يمتر 2.5در ارتفاع  يبتن يه هايهمانند پا يچدن يه هايپالک در پا : نصب يچدن يه هايپا -

 ه نصب گردد.ياز کف پا يمتر 2.5در ارتفاع  ييروشنا يفلز يه هايدر پا

 ر نمونه :يتصاو ج :

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

 عنوان دستورالعمل:

 های توزيع نیروی برقکدگذاری تجهیزات شبکه

 44 از 31 صفحة

 00شماره بازنگری: 

 08/04/99تاريخ تهیه: 
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 11 يگروه اصل: زيتجه يبر رو ييدرج کد دارا يط اختصاصيشرا 

 يگروه اصل
کد گروه 

 ياصل
 يفرعگروه 

کد گروه 

  يفرع
 دوم يگروه فرع

کد گروه 

 دوم يفرع

 11 ييزات روشنايتجه

و  يگاز يابانيچراغ خ

 پروژکتورها

 LED يابانيچراغ خ

01 

02 
 --- زاتيه تجهيکل

 --- زاتيه تجهيکل 03 المپ

 ييالف : نحوه درج کد دارا

 يبر رو گر(يد يا روش هايزر يسط ل)تواي آنها و بارکد ميله SGTINحکاکي ارقام کد دارايي و چراغ:   -

 پالک مشخصات 

ت بند رعاي يزتجهدر اين چ. يسرپ يگر( بر رويد يا روش هايزر ي)توسط ل ييارقام کد دارا يالمپ : حکاک -

 باشد. الزامات کلي الزامي مي 2ي بند و تبصره 5

 :ييب : مکان و نحوه نصب کد دارا

 چيا پيخ پرچ و يز توسط ميرون تجهيا بيچراغ : نصب پالک مورد نظر در داخل و  -

  چ مطابق با عکس نمونهيسطح صاف سرپ يبر رو ييارقام کد دارا يالمپ : حکاک -

 : ر نمونهيتصاو ج :

 

 

 

  



 

 
 وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

 عنوان دستورالعمل:

 های توزيع نیروی برقکدگذاری تجهیزات شبکه

 44 از 32 صفحة

 00شماره بازنگری: 

 08/04/99تاريخ تهیه: 

  

32 

 

 12 يگروه اصل: زيتجه يبر رو ييدرج کد دارا يط اختصاصيشرا 

 يگروه اصل
کد گروه 

 ياصل
 يگروه فرع

کد گروه 

  يفرع
 دوم يگروه فرع

 کد گروه

 دوم يفرع

ک ياتومات يقطع کننده ها

 ييتابلو فيفشار ضع
 --- زاتيه تجهيکل --- يفرع يگروه هاه يکل 12

 :ييالف : نحوه درج کد دارا

بدنه  يگر( بر رويد يهاا روشيزر ي)توسط لاي آنهاو بارکد ميله SGTINحکاکي ارقام کد دارايي و  -

 ز يتجه

 :ييب : مکان و نحوه نصب کد دارا

 زينل اطالعات تجهدر پ -

 ر نمونه :يتصاوج : 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

 عنوان دستورالعمل:

 های توزيع نیروی برقکدگذاری تجهیزات شبکه

 44 از 33 صفحة

 00شماره بازنگری: 

 08/04/99تاريخ تهیه: 
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 13 يگروه اصل: زيتجه يبر رو ييدرج کد دارا يط اختصاصيشرا 

 يگروه اصل
کد گروه 

 ياصل
 يگروه فرع

کد گروه 

  يفرع
 دوم يگروه فرع

کد گروه 

 دوم يفرع

ان و يجر يترانسفورماتورها

 ف و متوسطيولتاژ فشار ضع
 --- زاتيه تجهيکل --- يفرع يگروه هاه يکل 13

 : ييالف : نحوه درج کد دارا

اي آنها ميله و بارکد SGTINحکاکي ارقام کد دارايي و ان و ولتاژ فشار متوسط: يجر يترانسفورماتورها  -

 ز يپالک مشخصات تجه يگر( بر رويد يا روش هايزر ي)توسط ل

 يرو ر( برگيد يا روش هايزر يسط ل)تو ييارقام کد دارا يحکاک ف:يان فشار ضعيجر يترانسفورماتورها -

ي بند بصرهتو  5در اين تجهيز رعايت بند  ت باشد.يکه قابل روئ يبه نحو زيا پنل مشخصات تجهيپالک 

 باشد. الزامات کلي الزامي مي 2

 : ييب : مکان و نحوه نصب کد دارا

 چيا پيخ پرچ و يز توسط ميبدنه تجه ينصب پالک مورد نظر بر رو -

 ر نمونه :يتصاو ج :

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

 عنوان دستورالعمل:

 های توزيع نیروی برقکدگذاری تجهیزات شبکه

 44 از 34 صفحة

 00شماره بازنگری: 

 08/04/99تاريخ تهیه: 
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 15 يگروه اصل: زيتجه يبر رو ييدرج کد دارا يط اختصاصيشرا 

 يگروه اصل
کد گروه 

 ياصل
 يگروه فرع

کد گروه 

  يفرع
 دوم يگروه فرع

کد گروه 

 دوم يفرع

 --- زاتيه تجهيکل --- يفرع يه گروه هايکل 15 تاليجيد يريگلوازم اندازه

 ييالف : نحوه درج کد دارا

پنل  يرو گر( بريد يا روش هايزر ي)توسط لاي آنها و بارکد ميله SGTINارقام کد دارايي و حکاکي   -

 ز يا پالک تجهياطالعات 

 باشد. يم يالزام يالزامات کل 5ت بند ين گروه رعايدر ا -

 :ييب : مکان و نحوه نصب کد دارا

 زيک تجها پاليآن در پنل اطالعات  يله ايو بارکد م ييارقام کد دارا يزريچاپ ل -

 ر نمونه :يتصاوج : 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

 عنوان دستورالعمل:

 های توزيع نیروی برقکدگذاری تجهیزات شبکه

 44 از 35 صفحة

 00شماره بازنگری: 

 08/04/99تاريخ تهیه: 
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 16 يگروه اصل: زيتجه يبر رو ييدرج کد دارا يط اختصاصيشرا 

 يگروه اصل
کد گروه 

 ياصل
 يگروه فرع

کد گروه 

  يفرع
 دوم يگروه فرع

کد گروه 

 دوم يفرع

شبکه فشار  يهاقطع کننده

 ييمتوسط هوا
 --- زاتيه تجهيکل --- يفرع يه گروه هايکل 16

 ييف : نحوه درج کد داراال

پالک  يرو گر( بريد يا روش هايزر ي)توسط لاي آنها و بارکد ميله SGTINحکاکي ارقام کد دارايي و   -

 مشخصات 

 :ييب : مکان و نحوه نصب کد دارا

 چيا پيخ پرچ و يز توسط ميبدنه تجه ينصب پالک مورد نظر بر رو -

 ر نمونه :يتصاو ج :

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

 عنوان دستورالعمل:

 های توزيع نیروی برقکدگذاری تجهیزات شبکه

 44 از 36 صفحة

 00شماره بازنگری: 

 08/04/99تاريخ تهیه: 
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 17 يگروه اصل: زيتجه يبر رو ييدرج کد دارا يط اختصاصيشرا 

 يگروه اصل
کد گروه 

 ياصل
 يگروه فرع

کد گروه 

  يفرع
 دوم يگروه فرع

کد گروه 

 دوم يفرع

ون، کنترل يزات اتوماسيتجه

 و حفاظت
 --- زات يه تجهيکل ---  يفرع يه گروه هايکل 17

 ييالف : نحوه درج کد دارا

)توسط اي آنها و بارکد ميله SGTINحکاکي ارقام کد دارايي و اظت : ون، کنترل و حفيزات اتوماسيتجه  -

  زيا پنل مشخصات تجهيپالک و  يبر رو گر(يد يا روش هايزر يل

 باشد. ينم ين مرحله الزاميدر ا يي... : درج کد دارا و ي، ارتباطينور يکابل ها -

 زيبدنه تجه ير( بر روگيد يا روش هايزر ي)توسط ل ييارقام کد دارا يراق آالت: حکاکي -

 :ييب : مکان و نحوه نصب کد دارا

ا يرچ خ پيز توسط ميبدنه تجه ينصب پالک مورد نظر بر رو ون، کنترل و حفاظت :يزات اتوماسيتجه -

 زيدر پنل اطالعات تجه ييکد دارا يزريچاپ ل

 يز به روش حکاکياز سطوح تجه يکي يبر رو ييراق آالت: درج کد داراي -

 ر نمونه : مشابه کنتورهايتصاوج : 

 مشابه 

 

 

 

  



 

 
 وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

 عنوان دستورالعمل:

 های توزيع نیروی برقکدگذاری تجهیزات شبکه

 44 از 37 صفحة

 00شماره بازنگری: 

 08/04/99تاريخ تهیه: 
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 18 يگروه اصل: زيتجه يبر رو ييدرج کد دارا يط اختصاصيشرا 

 يگروه اصل
کد گروه 

 ياصل
 يگروه فرع

کد گروه 

  يفرع
 دوم يگروه فرع

کد گروه 

 دوم يفرع

 --- زاتيه تجهيکل --- يفرع يگروه ها هيکل 18 و متعلقات يقطعات بتن

 ييراالف : نحوه درج کد دا

پالک  يرو گر( بريد يا روش هايزر ي)توسط لاي آنها و بارکد ميله SGTINحکاکي ارقام کد دارايي و   -

 يمتريسانت 5 * 20 ل ضد زنگ به ابعادياز جنس ورقه است

 :ييب : مکان و نحوه نصب کد دارا

 يکيزيف بين آسين کمتريت باشد و همچنيکه پس از نصب قابل روئ يز به نحويبدنه تجه يبر رو -

 را متحمل شود. ياحتمال

 ر نمونه : يتصاو ج :

 

 

 

 

 

 

 

. 

  



 

 
 وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

 عنوان دستورالعمل:

 های توزيع نیروی برقکدگذاری تجهیزات شبکه

 44 از 38 صفحة

 00شماره بازنگری: 

 08/04/99تاريخ تهیه: 

  

38 

 

 20 يگروه اصل: زيتجه يبر رو ييدرج کد دارا يط اختصاصيشرا 

 يگروه اصل
کد گروه 

 ياصل
 يگروه فرع

کد گروه 

  يفرع
 دوم يگروه فرع

کد گروه 

 دوم يفرع

 يوزهايد فيوزها و کليف

 ف و متوسطيفشار ضع
20 

 کات اوت

 جداکنندهغه يت

02 

03 
 --- زاتيه تجهيکل

 وز فشار متوسط يف

 وز فشار متوسطيه فيپا

 فيوز فشار ضعيه فيپا

 فيزوالتور فشار ضعيد ايکل

 فيوزفشار ضعيد فيکل

 ييوز چاقويف

04 

05 

06 

07 

08 

09 

 --- زاتيه تجهيکل

 ييالف : نحوه درج کد دارا

مت قس يوگر( بر ريد يا روش هايزر ي)توسط ل ييارقام کد دارا يغه جدا کننده : حکاکيکات اوت و ت -

لي الزامي الزامات ک 2ي بند . در اين گروه رعايت تبصرهنگ(يتيغه جدا کننده )فيکات اوت و ت يفلز

 باشد. مي

گر( يد يوش هارا يزر ي)توسط لاي آنها و بارکد ميله SGTINحکاکي ارقام کد دارايي و وز: يد فيانواع کل -

 د ينل مشخصات انواع کلا پيپالک  يبر رو

 :ييب : مکان و نحوه نصب کد دارا

 )فک باال( يينگ بااليتيدر ف يغه جدا کننده : حکاکيکات اوت و ت -

در  ييد داراک يزريا چاپ ليچ و يا پيخ پرچ يز توسط ميبدنه تجه يوز : نصب پالک بر رويد فيانواع کل -

 ز يپنل اطالعات تجه

 

 



 

 
 وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

 عنوان دستورالعمل:

 های توزيع نیروی برقکدگذاری تجهیزات شبکه

 44 از 39 صفحة

 00شماره بازنگری: 

 08/04/99تاريخ تهیه: 

  

39 

 

 ر نمونه :يتصاوج : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

 عنوان دستورالعمل:

 های توزيع نیروی برقکدگذاری تجهیزات شبکه

 44 از 40 صفحة

 00شماره بازنگری: 

 08/04/99تاريخ تهیه: 

  

40 

 

 21 يگروه اصل: زيتجه يبر رو ييدرج کد دارا يط اختصاصيشرا 

 يگروه اصل
کد گروه 

 ياصل
 يگروه فرع

کد گروه 

  يفرع
 دوم يگروه فرع

کد گروه 

 دوم يفرع

 21 هاريبرقگ

 يير هوايبرقگ

 يير تابلويبرقگ

01 

02 
 --- زات يه تجهيکل

 --- زات يه تجهيکل 03 فير فشار ضعيبرقگ

 ييالف : نحوه درج کد دارا

ت قسم يوگر( بر ريد يا روش هايزر ي)توسط لييدارا ارقام کد ي: حکاکييو تابلو ييهوا يرهايبرقگ  -

 نگ(يتي)فيفلز

شار ر فيقگبدنه بر يبر روحکاکي ارقام کد دارايي)توسط ليزر يا روش هاي ديگر( ف: ير فشار ضعيبرقگ -

 فيضع

 باشد. الزامات کلي الزامي مي 2ي بند تبصرهو  5در اين گروه رعايت بند   -

 :ييب : مکان و نحوه نصب کد دارا

  يينگ بااليتيدر ف ي: حکاکييو هوا ييتابلو ير هايبرقگ -

 زيدر پنل اطالعات تجه يزريف: چاپ لير فشار ضعيبرقگ -

 ر نمونه:يتصاو ج :

 

 

 

 

  



 

 
 وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

 عنوان دستورالعمل:

 های توزيع نیروی برقکدگذاری تجهیزات شبکه

 44 از 41 صفحة

 00شماره بازنگری: 

 08/04/99تاريخ تهیه: 

  

41 

 

 22 يگروه اصل: زيتجه يبر رو ييدرج کد دارا يط اختصاصيشرا 

 يگروه اصل
کد گروه 

 ياصل
 يگروه فرع

کد گروه 

  يفرع
 دوم يگروه فرع

کد گروه 

 دوم يفرع

 22 تيزات کامپوزيتجه

 کراس آرم و سکو

 چه منهوليدر

01 

03 
 --- زات يه تجهيکل

 --- زات يه تجهيکل 02 تابلو

 ييالف : نحوه درج کد دارا

ر د .دنهب يگر( بر رويد يا روش هايزر يتوسط ل) ييارقام کد دارا يت: حکاکيکراس آرم، سکو کامپوز -

 باشد.الزامات کلي الزامي مي 2د ي بناين تجهيز رعايت تبصره

گر( يد يوش هاا ريزر ي)توسط لاي آنها و بارکد ميله SGTINحکاکي ارقام کد دارايي و ت: يکامپوز ابلوت -

 پالک مشخصات  يبر رو

 :ييب : مکان و نحوه نصب کد دارا

ب ين آسيت بوده و کمتريکه پس از نصب قابل روئ يز به نحويبدنه تجه يبر رو يزريا چاپ لي يحکاک -

 را متحمل شود . يکيزيف

 چيا پيخ پرچ و يبدنه تابلو توسط م ينصب پالک مورد نظر بر رو -

 يفلز يمشابه تابلوها ر نمونه :يتصاوج : 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

 عنوان دستورالعمل:

 های توزيع نیروی برقکدگذاری تجهیزات شبکه

 44 از 42 صفحة

 00شماره بازنگری: 

 08/04/99تاريخ تهیه: 

  

42 

 

 23 ياصل گروه: زيتجه يبر رو ييدرج کد دارا يط اختصاصيشرا 

 يگروه اصل
کد گروه 

 ياصل
 يگروه فرع

کد گروه 

  يفرع
 دوم يگروه فرع

کد گروه 

 دوم يفرع

 --- زات يه تجهيکل --- يفرع يه گروه هايکل 23 تابلوها يبدنه فلز

 ييالف : نحوه درج کد دارا

پالک  ير روگر( بيد يا روش هايزر ي)توسط لاي آنها و بارکد ميله SGTINحکاکي ارقام کد دارايي و  -

 مشخصات تابلو

 :ييب : مکان و نحوه نصب کد دارا

 چيا پيخ پرچ و يز توسط ميبدنه تجه ينصب پالک مورد نظر بر رو -

 ر نمونه :يتصاو ج :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

 عنوان دستورالعمل:

 های توزيع نیروی برقکدگذاری تجهیزات شبکه

 44 از 43 صفحة

 00شماره بازنگری: 

 08/04/99تاريخ تهیه: 

  

43 

 

 24 يگروه اصل: زيتجه يبر رو ييدرج کد دارا يط اختصاصيشرا 

 يگروه اصل
کد گروه 

 ياصل
 يگروه فرع

کد گروه 

  يفرع
 دوم يه فرعگرو

کد گروه 

 دوم يفرع

 کمپکت و  يتابلوها

 ييتابلو يقطع کننده ها

 فشار متوسط 

 --- زات يه تجهيکل --- يفرع يه گروه هايکل 24

 ييالف : نحوه درج کد دارا

پالک  يوگر( بر ريد يا روش هايزر ي)توسط لاي آنهاو بارکد ميله SGTINحکاکي ارقام کد دارايي و  -

ک ب پالو از نص يطراح يدر پالک اصل ييجهت درج کد دارا يا قطع کننده ها )محليمشخصات تابلو و 

 گردد( يدوم خوددار

 :ييب : مکان و نحوه نصب کد دارا

 چيا پيخ پرچ و يز توسط ميبدنه تجه ينصب پالک مورد نظر بر رو -

 ر نمونه :يتصاو ج :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 وزارت نیـرو

 شرکت توانیر

 عنوان دستورالعمل:

 های توزيع نیروی برقکدگذاری تجهیزات شبکه

 44 از 44 صفحة

 00شماره بازنگری: 

 08/04/99تاريخ تهیه: 

  

44 

 

 27 يگروه اصل :زيتجه يبر رو ييدرج کد دارا يط اختصاصيشرا 

 يگروه اصل
کد گروه 

 ياصل
 يگروه فرع

کد گروه 

  يفرع
 دوم يگروه فرع

کد گروه 

 دوم يفرع

 --- زات يه تجهيکل --- يفرع يه گروه هايکل 27 فيفشار ضع يها خازن

 ييالف : نحوه درج کد دارا

پنل  يرو گر( بريد يا روش هايزر ي)توسط لاي آنها و بارکد ميله SGTINحکاکي ارقام کد دارايي و   -

 ز يا پالک تجهياطالعات 

 :ييب : مکان و نحوه نصب کد دارا

 چيا پيخ پرچ و يز توسط ميبدنه تجه ينصب پالک مورد نظر بر رو -

 ر نمونه :يتصاو ج :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


