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اعضای مشارکت کننده در جلسات تخصصی کدگذاری تجهیزات
با تشکر از نمايندگان محترم شرکتهاي توزيع نيروي برق ،مرکز ملي شماره گذاري کاال و خدمات ،شرکت
توانير به شرح زير که در مراحل مختلف تهيه و بازنگري دستورالعمل و انجام بررسيهاي تخصصي و نهايي کردن
اين دستورالعمل با حضور در جلسات و اعالم نقطه نظرات کارشناسي موجبات هرچه پربارتر شدن مطالب را
فراهم آورند؛ ضمناً پيشنويس اين دستورالعمل توسط نمايندگان شرکت توزيع نيروي برق استان يزد تهيه شده
است.
1

آقاي دکتر مسعود صادقي خمامي

شرکت توانير

2

آقاي مهندس مهرداد صمدي

شرکت توانير

3

خانم مهندس سارا قرشي

شرکت توانير

4

آقاي مهندس رسول نوران

شرکت توانير

5

آقاي مهندس نويد رياضي

شرکت توانير

6

آقاي مهندس محمد شيباني

شرکت توزيع نيروي برق استان يزد

7

خانم مهندس مائده محمد صالحي

شرکت توزيع نيروي برق استان يزد

8

آقاي مهندس محمد دهقاني سانيج

شرکت توزيع نيروي برق استان يزد

9

آقاي مهندس محسن ابوترابي

شرکت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد

 10آقاي مهندس مهدي پيرپيران

شرکت توزيع نيروي برق استان اصفهان

 11آقاي مهندس مهران رباني

شرکت توزيع نيروي برق جنوب استان کرمان

 12آقاي مهندس شمسالدين جمشيدي

شرکت توزيع نيروي برق استان مازندران

 13آقاي مهندس اسماعيل عابديني

شرکت توزيع نيروي برق استان مازندران
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مقدمه
امروزه سيستمهاي کدگذاري تجهيزات ميتواند يکي از استراتژيهاي برتر شرکتهاي توزيع براي تسهيل تبادل
اطالعات در امور حسابداري ،طبقهبندي سريعتر تجهيزات موجود در انبار ،رهگيري کاال و فراهمسازي بستر
نظاممند و منسجم جهت حصول اطمينان از بکارگيري تجهيزات با کيفيت و مديريت داراييهاي فيزيکي 1در شبکه
محسوب شود .داشتن نظام اطالعاتي يکپارچه طبقهبندي و کدگذاري کاال ،براي ايجاد زبان مشترک در سطح
شرکتهاي توزيع برق امري بسيار ضروري است .بنابراين شرکت توانير جهت يکسانسازي نحوه کدگذاري
تجهيزات ،اين دستورالعمل را براي تسريع امور مهندسي ،بهرهبرداري ،بازرگاني و فعاليتهاي مرتبط با سازندگان،
تأمينکنندگان و پيمانکاران تدوين کرده است.
گيرندگان سند موظفند نسبت به الزام تأمينکنندگان به پيادهسازي کدگذاري تجهيزات اقدام نمايند.

 -1هدف و دامنه کاربرد
کليه تجهيزات به کار رفته در شبکههاي توزيع از توليد تا بهرهبرداري نيازمند شناسايي از طريق کد منحصر به
فرد هستند .با اختصاص اين کد به تجهيزات ،بستري مناسب براي شناسايي تجهيز و جمعآوري اطالعات مربوط به
توليد ،حمل و نقل ،انبارداري ،نصب و ساير پارامترهاي مورد نياز فراهم ميشود.

 -2محدوده اجرا
محدوده اجراي اين دستورالعمل شرکت توانير ،شرکتهاي توزيع نيروي برق کشور و کليه توليدکنندگان و
تأمين کنندگان تجهيزات مورد استفاده در شبکههاي توزيع نيروي برق ميباشند.

 -3استانداردهای مورد استناد
مبناي اجرا و پيادهسازي سيستم کدگذاري در اين دستورالعمل استاندارد  GS1ميباشد:
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

- Asset Management
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 -4مسئولیت
 مسئوليت اجراي اين دستورالعمل بر عهدهي مديران عامل شرکتهاي توزيع برق کشور و نظارت برپيادهسازي اين دستورالعمل با معاونت هماهنگي توزيع توانير ميباشد.
 مسئوليت درج اقالم جديد تجهيزات با دبيرخانه فهرست بهاي شبکههاي توزيع توانير ميباشد. در اين سيستم مسئوليت توليد کد ،ثبت و ضبط اطالعات تجهيزات و فراهمسازي زيرساختهاي الزمجهت به اشتراکگذاري آنها بر عهده «مرکز ملي شمارهگذاري کاال و خدمات ايران» ميباشد.

 -5تعاريف
مرکز ملی شمارهگذاری کاال و خدمات ايران :سازماني ملي ،غيرتجاري و غيرانتفاعي است که به عنوان عضو
رسمي سازمان جهاني  GS1در ايران ميباشد.
سیستم کدگذاری :روش کدگذاري مبتني بر سيستم  GS1و ايرانکد ميباشد که در آن تجهيزات مورد استفاده
در شبکه توزيع در سطح بينالمللي و ملي شناسايي و کدگذاري ميگردد.
فهرست بها :فهرست بهاي واحد پايه رشته توزيع نيروي الکتريکي سازمان برنامه بودجه کشور ميباشد.
 :GS1سازماني بينالمللي ،غيرانتفاعي و غيرسياسي است که توسعه و مديريت سيستم استانداردسازي زنجيره
تأمين در دنيا را به عهده دارد.
کد  :1GTINبراي شناسايي يک قلم کاالي تجاري مورد استفاده قرار ميگيرد و بر اساس آن امکان بازيابي
اطالعات از پيش تعريفشده در هر نقطه از زنجيره تأمين فراهم ميشود.
ساختار اين کد مطابق شکل ( )1شامل  13رقم در چهار بخش کد کشور ،کد عضويت ،شماره مرجع کاال و رقم
کنترل ميباشد که کد کشور و کد عضويت پيششماره شرکتي را تشکيل ميدهند.

-Global Trade Item Number
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رقمکنترل
N13

سريال کاال
N12

N11

N10

کد عضويت
N9

N8

شکل

N7

N6

کد کشور
N5

N4

N2

N3

N1

( - )1سيستم کدگذاري GTIN

کد  :1GLNشناسه جهاني موقعيت مکاني است که براي شناسايي نهادهاي حقيقي يا حقوقي و مکانهاي
فيزيکي ،مکانهاي ديجيتالي و مکانهاي عملياتي درون يک نهاد حقوقي مورد استفاده قرار ميگيرد .به عنوان مثال
براي شناسايي توليدکنندگان ،تأمينکنندگان و شرکتهاي توزيع برق از شناسه  GLNاستفاده ميشود.
ساختار اين کد مطابق شکل ( )2شامل 13رقم در چهار بخش کدکشور ،کدعضويت ،شماره مرجع مکان و رقم
کنترل ميباشد که کد کشور و کدعضويت ،پيش شماره شرکتي را تشکيل ميدهند.
رقمکنترل
N13

مرجع مکان
N12

N11

N10

کدعضويت
N9

N8

N7

N6

کدکشور
N5

N4

N3

N2

N1

شکل ( - )2سيستم کدگذاري GLN

شناسه  :2AIزماني که چندين فيلد اطالعاتي در يک بارکد در کنار هم قرار ميگيرند ،بهمنظور قابل فهم بودن
اين اطالعات توسط سيستم اطالعاتي ،شناسهي  AIقرار ميگيرد و سپس رشته داده مربوط به آنها قرار خواهد
گرفت.
):AI(21براي رمزينه کردن شماره سريال مربوط به يک قلم تجاري مورد استفاده قرار ميگيرد.
) :AI(90اين شناسهي کاربردي براي رمزينه کردن اطالعات توافق شده دوجانبه بين شرکاي تجاري به کار برده
ميشود.
سامانه  : 3ETSسامانه رديابي و تأييد اصالت کاالي مرکز ملي شمارهگذاري کاال و خدمات ايران ميباشد.
 :1SGTINکد سريالي کاال که مربوط به هر  GTINبوده و ساختار آن به صورت (AI) GTIN (AI) Serial

ميباشد.
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سامانه : 2ITSسامانه رديابي داخلي تجهيزات شرکتهاي توزيع برق در طول چرخه عمر تجهيز ميباشد.
تأمینکنندگان :تأمينکنندگان شامل کليه توليدکنندگان و واردکنندگان تجهيزات و همچنين فروشندگان
(نمايندگان فروش ،فروشگاه ها و شرکت هاي بازرگاني) ميشود.
کد دارايی(3کد  21رقمی) :يک سريال  21رقمي منحصر به فرد براي هر قلم کاال حاوي اطالعات توافقشده
توانير و مرکز ملي شمارهگذاري کاال و خدمات ايران در غالب ) AI(90با منطق مشخص شده در اين دستورالعمل
است که جهت شناسايي و رهگيري کليه تجهيزات شبکههاي توزيع برق مورد استفاده قرار ميگيرد.

 -6روش انجام کار
به منظور پيادهسازي سيستم کدگذاري ،مراحل عضويت و صدور کد سريالي تجهيزات به شرح زير ميباشد.
-1-6عضويت در مرکز ملي شمارهگذاري کاال و خدمات ايران و دريافت کد :GLN
در گام نخست نياز است کليه شرکتهاي توزيع برق کشور ،تأمينکنندگان تجهيزات اقدام به ثبت نام در مرکز
ملي شمارهگذاري کاال و خدمات ايران نمايند .هر شخص حقيقي يا حقوقي مستقل ،پس از عضويت در اين سامانه
يک شماره جهاني موقعيت مکاني ( )GLNدريافت مينمايد .در شرکتهاي توزيع هر يک از انبارهاي امور و
مناطق که به صورت مستقل عمل مي کنند بايد کد  GLNمجزا دريافت نمايند.
 -2-6دريافت کد  GTINبراي هر تجهيز:
تأمينکنندگان تجهيزات ،پس از عضويت در مرکز ملي شمارهگذاري کاال و خدمات ايران ،براي هر تجهيز
توليدي خود يک کد  GTINمنحصربهفرد براي هر نوع کاال بر اساس استاندارد  GS1دريافت ميکنند .براي
دريافت  GTINهفت مشخصه به عنوان کاتالوگ استاندارد  GS1براي هر تجهيز دريافت ميگردد ،GLN :نام برند،
شرح محصول ،تصوير محصول ،شماره طبقهبندي جهاني محصول ،وزن و ابعاد به همراه واحدهاي آنها.

1 -Serialised Global Trade Item Number
-Internal Tracing System

2

3 -Asset ID
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با توجه برنامه شرکت توانير براي الزام تأمينکنندگان تجهيزات به داشتن کاتالوگ الکترونيکي تجهيز ،اين امکان
وجود دارد که تمامي اطالعات مورد نظر توانير براي يک تجهيز در سامانه مرکز ملي شمارهگذاري کاال و خدمات
ثبت شود.
پس از دريافت کد  GTINو  ،GLNاين امکان براي کاربران فراهم ميشود تا به سامانه  ETSمراجعه کرده و با
استفاده از  GLNبه کارتابل مخصوص به خود در اين سامانه وارد شوند.
-3-6ورود به سامانه  ETSو صدور سريال:
در اين مرحله هر تأمينکننده پس از ورود به سامانه  ETSبراي هر قلم کاالي توليدي (که در مرحله قبل با
ثبت اطالعات و مشخصههاي آنها در سامانه مرکز ملي کد  GTINدريافت کرده است) درخواست صدور کد
سريالي  SGTINمينمايد ،تا هر تجهيز با استفاده از  SGTINبه صورت منحصر به فرد شناسايي شود و امکان
رديابي و رهگيري و تاييد اصالت هر قلم کاال به صورت تک به تک فراهم شود .پس از دريافت کد ،SGTIN
امکان ثبت کد دارايي(21رقمي) در کارتابل تأمينکننده براي هر قلم کاال ايجاد ميگردد که نحوهي تکميل فيلدهاي
ايجاد شده در بند بعدي شرح داده شده است.
مراحل رهگيري خارجي ( )ETSاز زمان توليد تا ورود کاال به چرخه استفاده در شرکتهاي توزيع بوده و
کنترل و رهگيري در شرکتهاي توزيع متناسب با فرآيندهاي داخلي و در سامانههاي رهگيري داخلي ( )ITSآن
شرکت ميباشد.
 نحوه ايجاد کد دارايي(کد  21رقمي) در سامانه: ETS
اين سريال به پنج بخش مختلف تقسيم ميگردد .طبق جدول شماره ( ،)1تأمينکنندگان بخش اول را از مرکز
ملي شمارهگذاري کاال و خدمات دريافت خواهند کرد(کد عضويت 5رقمي موجود در کد  )GTINو براي بخش
دوم الي پنجم ،مرکز ملي شمارهگذاري کاال و خدمات ،امکان ثبت کد را ايجاد ميکند تا اين بخشها توسط
تأمينکنندگان در کارتابل اختصاصي بارگزاري گردد.
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بخشبندي کد  21رقمي
رديف

بخش

عنوان

تعداد کارکتر

1
2

اول
دوم

کد سازنده
کد تجهيز

5
6

3

سوم

سال توليد

2

4
5

چهارم
پنجم

ماه توليد
سريال توليد

2
6

جمعبندي کدهاي فوق در شکل ( )3نشان داده شده است.
سريال توليد
N21

N20

N19

N18

ماه توليد سال توليد
N17

N16

N15

N14

N13

N12

کد تجهيز
N11

N10

N9

N8

کد سازنده
N7

N6

N5

N4

N3

N2

N1

شکل ( - )3ساختار کد  21رقمي

بخش يک :کد سازنده

کد سازنده داراي پنج کاراکتر بوده که از کد  GTINصادر شده از مرکز ملي شمارهگذاري کاال و خدمات گرفته
ميشود .اين کد به تمامي تأمينکنندگان تعلق ميگيرد.
بخش دوم :کد نوع تجهیزات

کد نوع تجهيزات داراي شش کاراکتر بوده و در سه سطح تعريف شده است .طبق فهرست بهاي توزيع برق
سازمان برنامه و بودجه کشور دو کاراکتر اول مربوط به شماره فصل ،دو کاراکتر دوم مربوط به شماره گروه يا زير
فصل و دو کاراکتر سوم مربوط به شماره رديف در هرگروه يا زير فصل ميباشد .اعداد اختصاص داده شده به اين
کدها از  01شروع و به  99ختم ميگردد.
در کدگذاري تجهيزات همواره بايد توجه داشت که ميان تجهيز و کد آن تناظر يک به يک برقرار باشد؛ يعني
هيچ کااليي دو کد متفاوت دريافت نکرده باشد يا هيچ کدي مربوط به دو کاالي مختلف نباشد.کد نوع تجهيز
مطابق کد اختصاص يافته به آن تجهيز در فهرست بهاي توزيع برق سازمان برنامه و بودجه کشور بوده و غيرقابل
تغيير ميباشد .در صورت تغيير در نوع تجهيز يا ويژگيهاي اساسي آن ابتدا بايد کد جديد در فهرست بها به آن
تجهيز اختصاص داده شده و سپس از آن در سيستم کدگذاري استفاده گردد .شرح کامل کد نوع تجهيز در پيوست
( )1آمده است .در موارد خاص که تجهيز به صورت تفکيک شده و مشخص در فهرست بها ايجاد نشده است،
تصميمگيري در خصوص نحوه اختصاص کد با دبيرخانه کدگذاري ميباشد.
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عنوان دستورالعمل:
وزارت نیـرو

کدگذاری تجهیزات شبکههای توزيع نیروی برق

صفحة  10از 44
شماره بازنگری00 :
تاريخ تهیه99/04/08 :

شرکت توانیر

بخش سوم :سال تولید

داراي دو کاراکتر بوده که مربوط به دو رقم سمت راست سال توليد ميباشد .به عنوان مثال به سال  1399کد
 99و به سال  1400کد  00تعلق ميگيرد.
بخش چهارم :ماه تولید

داراي دو کاراکتر بوده که مربوط به ماه توليد ميباشد.
بخش پنجم :سريال تولید

داراي شش کاراکتر بوده که توسط سازنده (توليدکننده يا واردکننده) به تجهيزات اختصاص داده ميشود .با
توجه به اينکه در دستورالعمل الزامات ،معيارهاي ارزيابي فني و آزمونهاي برخي تجهيزات مانند پايههاي بتني
درج روز توليد الزامي ميباشد ،بايد در اين تجهيزات دو رقم سمت چپ از شماره سريال را به روز توليد و  4رقم
آخر را به سريال اختصاص داد.
-4-6درج کدها به همراه بارکدهاي آنها بر روي تجهيزات در خط توليد:
محل و چگونگي ثبت کد دارائي(کد  21رقمي) و  SGTINبه همراه بارکدهاي آنها ميبايست مطابق با شرايط
درج شده در پيوست  2اين دستورالعمل بر روي کليه تجهيزات درج شود.
-5-6تأييد و رهگيري کاالها:
در اين مرحله شرکتهاي توزيع برق کشور از طريق کارتابل اختصاصي خود نسبت به بازرسي ،تاييد و
رهگيري کدهاي تجهيزاتي که از طرف تأمينکننده براي آنها ارسال شده ،اقدام مينمايند .جهت تکميل فرآيند
رهگيري زنجيره تأمين ،در مواردي که کاال مستقيماً از طرف توليدکننده به شرکت توزيع تحويل نميگردد ،کدهاي
محموله ميبايست از طريق کارتابل فروشنده(اعم از نمايندگي ،شرکت بازرگاني و  )...داراي کد  GLNبه کارتابل
شرکت توزيع جهت اخذ تأييد ارسال گردد.
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صفحة  11از 44

عنوان دستورالعمل:

شماره بازنگری00 :

کدگذاری تجهیزات شبکههای توزيع نیروی برق

وزارت نیـرو

تاريخ تهیه99/04/08 :

شرکت توانیر

پيوست ( )1راهنماي کد نوع تجهيزات
کد نوع تجهيز از سه سطح تشکيل شده که ساختار آن در شکل ( )4نشان داده شده است.
گروه فرعي دوم

گروه فرعي

گروه اصلي

N10

N8

N6

N11

N9

N7

شکل ( -)4سطحبندي کد نوع تجهيز

دو کاراکتر اول کد نوع تجهیز (گروه اصلی):
گروه اصلي داراي دو کاراکتر عددي است که طبق فصول فهرست بهاي توزيع برق سازمان برنامه و بودجه
کشور بوده و شرح آن در جدول شماره ( )2آمده است.
جدول شماره ( -)1گروه اصلي از بخش دوم کد  21رقمي
کد تجهيز

نوع تجهيز

01

پايه هاي بتني

02

پايه هاي چوبي

03

پست هاي پدمانتد و ترانسفورماتورها

04

کابل هاي فشار متوسط مسي

05

هادي ها و کابل هاي فشار متوسط آلئومينيوم

06

سيم و کابل مسي فشار ضعيف

07

کابل هاي آلومينيومي فشار ضعيف

08

مقره و اسپيسرهاي کامپوزيتي

09

سرکابل ،مفصل ،کاور و لوله هاي غير فلزي

10

پايه هاي فلزي

11

تجهيزات روشنايي

12

قطع کننده هاي اتوماتيک فشار ضعيف تابلويي

13

تراسفورماتورهايجريان و ولتاژ فشارضعيف و متوسط

14

يراق آالت فوالدي و متعلقات شبکه

15

لوازم اندازه گيري ديجيتال

16

قطع کننده هاي شبکه فشار متوسط هوايي

17

تجهيزات اتوماسيون ،کنترل و حفاظت

18

قطعات بتني و متعلقات

19

مقره سراميکي

20

فيوزها و کليدهاي فيوزهاي فشار متوسط و ضعيف

21

برقگير

22

تجهيزات کامپوزيت

23

بدنه فلزي تابلو ها

11

عنوان دستورالعمل:
کدگذاری تجهیزات شبکههای توزيع نیروی برق

وزارت نیـرو

صفحة  12از 44
شماره بازنگری00 :
تاريخ تهیه99/04/08 :

شرکت توانیر

کد تجهيز

نوع تجهيز

24

تابلو هاي کمپکت و قطع کننده هاي تابلويي

25

تجهيزات مسي

26

يراق آالت آلومينيومي

27

خازن هاي فشار ضعيف

دو کاراکتر دوم کد نوع تجهیز (گروه فرعی) :اين دو کاراکتر مربوط به شماره گروه فهرست بهاي توزيع برق
سازمان برنامه و بودجه کشور بوده که به تفکيک گروه بندي اصلي ،کدهاي آن ارائه گرديده است .
به عنوان مثال در جدول شماره ( ،)2کد  01مربوط به پايههاي بتني بوده و گروه فرعي آن بصورت جدول
شماره ( )3تعريف ميگردد.
جدول شماره ( -)2گروه فرعي از بخش دوم کد  21رقمي پايه هاي بتني
کد

شرح مختصر

01

پايه بتني چهارگوش  9متري

02

پايه بتني چهارگوش  12متري

03

پايه بتني چهارگوش  15متري

04

پايه بتني گرد  9متري

05

پايه بتني گرد  12متري

06

پايه بتني گرد  15متري

دو کاراکتر سوم کد نوع تجهیز (گروه فرعی دوم) :اين دو کاراکتر مربوط به شماره رديف در هرگروه يا زير
فصل فهرست بهاي توزيع برق سازمان برنامه و بودجه کشور بوده که جهت استفاده ،ميبايست به فهرست بهاي
مربوطه رجوع گردد.
برای مثال :کد 010203
( :01 گروه اصلي) پايههاي بتني
( :02 گروه فرعي) پايه بتني چهارگوش  12متري
( :03 گروه فرعي دوم) پايه بتني چهار گوش مسلح به ارتفاع  12متر و قدرت نامي  600کيلوگرم نيرو
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عنوان دستورالعمل:

شماره بازنگری00 :

کدگذاری تجهیزات شبکههای توزيع نیروی برق

وزارت نیـرو

تاريخ تهیه99/04/08 :

شرکت توانیر

کد  02در گروه اصلي مربوط به پايههاي چوبي بوده که گروه فرعي آن بصورت جدول شماره ( )4تعريف
ميگردد.
جدول شماره ( -)3گروه فرعي از بخش دوم کد  21رقمي پايه هاي چوبي
کد

شرح مختصر

01

پايه چوبي  8متري

02

پايه چوبي 9متري

03

پايه چوبي 11متري

04

پايه چوبي  12متري

05

پايه چوبي  14متري

06

پايه چوبي  15متري

08

پايه چوبي  18متري

کد  03در گروه اصلي مربوط به پست هاي پدمانتد و ترانسفورماتورها بوده که گروه فرعي آن بصورت جدول
شماره (  )5تعريف ميگردد.
جدول شماره ( -)4گروه فرعي از بخش دوم کد  21رقمي پست هاي پدمانتد و ترانسفورماتورها
کد

شرح مختصر گروه

کد

شرح مختصر گروه

01

ترانسفورماتور روغني تک فاز  11000/400ولت

11

پست پد مانتد تمام روغني  20000/400ولت

02

ترانسفورماتور روغني تک فاز  20000/400ولت

12

پست پد مانتد تمام روغني  33000/400ولت

03

ترانسفورماتور روغني تک فاز  33000/400ولت

13

پست پد مانتد نيمه روغني  11000/400ولت

04

ترانسفورماتور روغني سه فاز  11000/400ولت

14

پست پد مانتد نيمه روغني  20000/400ولت

05

ترانسفورماتور روغني سه فاز  20000/400ولت

15

پست پد مانتد نيمه روغني  33000/400ولت

06

ترانسفورماتور روغني سه فاز  33000/400ولت

20

تقويت کننده ولتاژ با تپ چنجر on load
(اتوترانسفورماتورسه فاز)  11کيلوولت

07

ترانسفورماتور خشک  11000/400ولت

21

تقويت کننده ولتاژ با تپ چنجر on load
(اتوترانسفورماتورسه فاز)  20کيلوولت

08

ترانسفورماتورخشک  20000/400ولت

22

تقويت کننده ولتاژ با تپ چنجر on load
(اتوترانسفورماتورسه فاز)  33کيلوولت

09

ترانسفورماتور خشک  33000/400ولت

23

ترانسفورماتور اندازهگيري روغني MOF

10

پست پد مانتد تمام روغني  11000/400ولت

24

سايرتجهيزات ترانسفورماتور
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عنوان دستورالعمل:

شماره بازنگری00 :

کدگذاری تجهیزات شبکههای توزيع نیروی برق

وزارت نیـرو

تاريخ تهیه99/04/08 :

شرکت توانیر

کد  04در گروه اصلي مربوط به کابلهاي فشارمتوسط مسي بوده که گروه فرعي آن بصورت جدول شماره ()6
تعريف ميگردد.
جدول شماره ( -)5گروه فرعي از بخش دوم کد  21رقمي کابل هاي فشار متوسط مسي
کد

شرح مختصر گروه

کد

شرح مختصر گروه

01

کابل  11کيلوولت تک رشته بدون زره

07

کابل  20کيلوولت سه رشته بدون زره

02

کابل  11کيلوولت تک رشته زرهدار

08

کابل  20کيلوولت سه رشته زرهدار

03

کابل  11کيلوولت سه رشته بدون زره

09

کابل  33کيلوولت تک رشته بدون زره

04

کابل  11کيلوولت سه رشته زرهدار

10

کابل  33کيلوولت تک رشته زرهدار

05

کابل  20کيلوولت تک رشته بدون زره

11

کابل  33کيلوولت سه رشته بدون زره

06

کابل  20کيلوولت تک رشته زرهدار

12

کابل  33کيلوولت سه رشته زرهدار

کد  05در گروه اصلي مربوط به هاديها و کابلهاي فشارمتوسط آلومينيوم بوده که گروه فرعي آن بصورت
جدول شماره ( )7تعريف ميگردد.
جدول شماره ( -)6گروه فرعي از بخش دوم کد  21رقمي هاديها و کابلهاي فشارمتوسط آلومينيوم
کد

شرح مختصر گروه

کد

شرح مختصر گروه

01

کابل  11کيلوولت تک رشته بدون زره

12

کابل  33کيلوولت سه رشته زرهدار

02

کابل  11کيلوولت تک رشته زرهدار

13

کابل خودنگهدار  20کيلوولت

03

کابل  11کيلوولت سه رشته بدون زره

14

کابل خودنگهدار  33کيلوولت

04

کابل  11کيلوولت سه رشته زرهدار

15

هادي بدون روکش تمام آلومينيوم آلياژي

05

کابل  20کيلوولت تک رشته بدون زره

17

هادي روکشدار تمام آلومينيوم آلياژي  20کيلوولت

06

کابل  20کيلوولت تک رشته زرهدار

18

هادي روکشدار تمام آلومينيوم آلياژي  33کيلوولت

07

کابل  20کيلوولت سه رشته بدون زره

19

هادي روکشدار آلومينيوم تقويت شده با فوالد  20کيلوولت

08

کابل  20کيلوولت سه رشته زرهدار

20

هادي روکشدار آلومينيوم تقويت شده با فوالد  33کيلوولت

09

کابل  33کيلوولت تک رشته بدون زره

21

کابل فاصلهدار  20کيلوولت

10

کابل  33کيلوولت تک رشته زرهدار

22

کابل فاصلهدار  33کيلوولت

11

کابل  33کيلوولت سه رشته بدون زره
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وزارت نیـرو
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شماره بازنگری00 :
تاريخ تهیه99/04/08 :

شرکت توانیر

کد  06در گروه اصلي مربوط به سيم و کابل مسي فشارضعيف بوده که گروه فرعي آن بصورت جدول شماره
( )8تعريف ميگردد.
جدول شماره ( -)7گروه فرعي از بخش دوم کد  21رقمي سيم و کابل مسي فشار ضعيف
کد

شرح مختصر گروه

01

کابل مسي تک رشته از نوع NYY

02

کابل مسي شيلدار تک رشته از نوع NYCY

03

کابل مسي دو رشته از نوع NYY

04

کابل مسي سه رشته از نوع NYY

05

کابل مسي شيلددار سه رشته از نوع NYCY

06

کابل مسي سه و نيم رشته از نوع NYY

07

کابل مسي چهار رشته از نوع NYY

08

کابل مسي پنج رشته از نوع NYY

10

سيم مسي افشان از نوع NYAF

کد  07در گروه اصلي مربوط به کابلهاي آلومينيوم فشارضعيف بوده که گروه فرعي آن بصورت جدول شماره
( )9تعريف ميگردد.
جدول شماره ( -)8گروه فرعي از بخش دوم کد  21رقمي کابل هاي آلومينيوم فشار ضعيف
کد

شرح مختصر گروه

01

کابل آلومينيوم تک رشته از نوع NAYY

02

کابل آلومينيوم دو رشته از نوع NAYY

03

کابل آلومينيوم سه و نيم رشته از نوع NAYY

04

کابل آلومينيوم چهار رشته از نوع NAYY

05

کابل آلومينيوم پنج رشته از نوع NAYY

06

کابل خود نگهدار تک فاز نول و مسنجر مشترک

07

کابل خود نگهدار سه فاز نول و مسنجر مشترک

08

کابل خود نگهدار تک فاز نول و مسنجر مجزا

09

کابل خود نگهدار سه فاز نول و مسنجر مجزا

15
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عنوان دستورالعمل:

شماره بازنگری00 :

کدگذاری تجهیزات شبکههای توزيع نیروی برق

وزارت نیـرو

تاريخ تهیه99/04/08 :

شرکت توانیر

کد  08در گروه اصلي مربوط به مقره و اسپيسرهاي کامپوزيتي بودهکه گروه فرعي آن بصورت جدول شماره
( )10تعريف ميگردد.
جدول شماره ( -)9گروه فرعي از بخش دوم کد  21رقمي مقره و اسپيسر هاي کامپوزيت
کد

شرح مختصر گروه

02

مقرههاي فشار متوسط کامپوزيتي

03

(فاصله نگهدار) اسپيسر

05

پوشش RTV

06

مقره خازني و اتکايي تابلويي

کد  09در گروه اصلي مربوط به سرکابل ،مفصل ،کاور و لولههاي غيرفلزي بوده که گروه فرعي آن بصورت
جدول شماره ( )11تعريف ميگردد.
جدول شماره ( -)10گروه فرعي از بخش دوم کد  21رقمي سرکابل ،مفصل،کاورولوله هاي غير فلزي
کد

شرح مختصر گروه

کد

شرح مختصر گروه

01

سرکابل حرارتي  11کيلوولت

10

مفصل حرارتي  20کيلوولت

02

سرکابل حرارتي  20کيلوولت

11

مفصل حرارتي  33کيلولت

03

سرکابل حرارتي  33کيلولت

12

مفصل سرد  11کيلوولت

04

سرکابل سرد  11کيلوولت

13

مفصل سرد  20کيلوولت

05

سرکابل سرد  20کيلوولت

14

مفصل سرد  33کيلوولت

06

سرکابل سرد  33کيلوولت

16

کاورها،کفپوش عايقي،نوار هشدار خطر

07

سرکابل پالگين

17

لوله هاي پلي اتيلن و پي.وي.سي

08

مفصل فشار ضعيف

18

پوششها

09

مفصل حرارتي  11کيلوولت

کد  10در گروه اصلي مربوط به پايه فلزي بوده که گروه فرعي آن بصورت جدول شماره (  )12تعريف
ميگردد.
جدول شماره ( -)11گروه فرعي از بخش دوم کد  21رقمي پايه هاي فلزي
کد

شرح مختصر گروه

01

پايهها و برج هاي روشنايي فوالدي چند وجهي

02

پايههاي روشنايي فوالدي لولهاي

03

بازوهاي روشنايي

04

پايههاي چدني

05

اضافه بهاي پوشش
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عنوان دستورالعمل:
کدگذاری تجهیزات شبکههای توزيع نیروی برق

وزارت نیـرو

صفحة  17از 44
شماره بازنگری00 :
تاريخ تهیه99/04/08 :

شرکت توانیر

کد  11در گروه اصلي مربوط به تجهيزات روشنايي بوده که گروه فرعي آن بصورت جدول شماره ( )13تعريف
ميگردد .
جدول شماره ( -)12گروه فرعي از بخش دوم کد  21رقمي تجهيزات روشنايي
کد

شرح مختصر گروه

01

چراغ خياباني گازي و پروژکتورها

02

چراغ خياباني LED

03

المپ

کد  12در گروه اصلي مربوط به قطع کننده هاي اتوماتيک فشارضعيف تابلويي بوده که گروه فرعي آن بصورت
جدول شماره (  )14تعريف ميگردد.
جدول شماره ( -)13گروه فرعي از بخش دوم کد  21رقمي تجهيزات فشار ضعيف تابلويي
کد

شرح مختصر گروه

10

کليد اتوماتيک کامپکت

11

لوازم جانبي کليد اتوماتيک کامپکت

12

کليد اتوماتيک هوايي

13

لوازم جانبي کليد اتوماتيک هوايي

14

کنتاکتور

15

کنتاکتور خازني

05

کليد مينياتوري

کد  13در گروه اصلي مربوط به ترانسفورماتورهاي جريان و ولتاژ فشارضعيف و متوسط بوده که گروه فرعي
آن بصورت جدول شماره ( )15تعريف ميگردد.
جدول شماره ( -)14گروه فرعي از بخش دوم کد  21رقمي ترانسفورماتورهاي جريان و ولتاژ
کد

شرح مختصر گروه

02

ترانسفورماتور اندازه گيري جريان فشار ضعيف

03

ترانسفورماتور ولتاژ فشار متوسط

04

ترانسفورماتور جريان رزيني فشار متوسط

05

ترانسفورماتور جريان حلقوي

17

صفحة  18از 44

عنوان دستورالعمل:

شماره بازنگری00 :

کدگذاری تجهیزات شبکههای توزيع نیروی برق

وزارت نیـرو

تاريخ تهیه99/04/08 :

شرکت توانیر

کد  14مربوط يراقآالت فوالدي ومتعلقات شبکه بوده که گروه فرعي آن بصورت جدولشماره( )16تعريف
ميگردد.
جدول شماره ( -)15گروه فرعي از بخش دوم کد  21رقمي يراق آالت فوالدي و متعلقات شبکه
شرح مختصر گروه

کد

شرح مختصر گروه

کد

01

کنسول و سکوهاي فلزي

12

تجهيزات مهار

03

تجهيزات شبکه مسي فشار ضعيف

13

تجهيزات ارت

04

تجهيزات شبکه کابل خودنگهدار فشار ضعيف

15

لولههاي فلزي

10

متعلقات مقره

17

دريچه هاي چدني منهول

11

پيچ و مهره ها

18

ساير

کد  15در گروه اصلي مربوط به لوازم اندازهگيري ديجيتال بوده که گروه فرعي آن بصورت جدول شماره ()17
تعريف ميگردد.
جدول شماره ( -)16گروه فرعي از بخش دوم کد  21رقمي لوازم اندازه گيري ديجيتال
کد

شرح مختصر گروه

کد

شرح مختصر گروه

05

کنتور تک فاز ديجيتالي و متعلقات

08

کنتور سه فاز ديجيتالي ولتاژ اوليه و متعلقات

06

کنتور سه فاز ديجيتالي اتصال مستقيم و متعلقات

09

تجهيزات قرائت از راه دور

07

کنتور سه فاز ديجيتالي اتصال غيرمستقيم و متعلقات

11

مولتي متر و ثبات

کد  16در گروه اصلي مربوط به قطعکنندههاي شبکه فشار متوسطهوايي بوده که گروه فرعي آن بصورت
جدول شماره ( )18تعريف ميگردد.
جدول شماره ( -)17گروه فرعي از بخش دوم کد  21رقمي قطع کننده هاي شبکه فشار متوسط
کد

شرح مختصر گروه

04

سکسيونر گازي و متعلقات

06

سکشنااليزر

07

دژنکتور هوايي

08

اتوريکلوزر
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عنوان دستورالعمل:
کدگذاری تجهیزات شبکههای توزيع نیروی برق

وزارت نیـرو

صفحة  19از 44
شماره بازنگری00 :
تاريخ تهیه99/04/08 :

شرکت توانیر

کد  17در گروه اصلي مربوط به تجهيزات اتوماسيون ،کنترل و حفاظت بوده که گروه فرعي آن بصورت جدول
شماره ( )19تعريف ميگردد.
جدول شماره ( -)18گروه فرعي از بخش دوم کد  21رقمي تجهيزات اتوماسيون،کنترل و حفاظت
کد

شرح مختصر گروه

01

 RTUو متعلقات

02

ترانسديوسر

03

فيبر نوري و متعلقات

04

مودم و متعلقات

05

رله

06

نشانگر هاي ولتاژوخطا

07

منابع تغذيه ومتعلقات

08

رگوالتور بانک خازني -ساعت فرمان – فتوسل و ساير

کد  18در گروه اصلي مربوط به قطعات بتني و متعلقات بوده که گروه فرعي آن بصورت جدول شماره ()20
تعريف ميگردد.
جدول شماره ( -)19گروه فرعي از بخش دوم کد  21رقمي قطعات بتني و متعلقات
کد

شرح مختصر گروه

02

فنداسيون پايه روشنايي وتابلو

کد  19در گروه اصلي مربوط به مقره سراميکي بوده که گروه فرعي آن بصورت جدول شماره ( )21تعريف
ميگردد.
جدول شماره ( -)20گروه فرعي از بخش دوم کد  21رقمي مقره سراميکي
کد

شرح مختصر گروه

01

مقره سوزني

02

مقره بشقابي

03

مقره مهار

کد  20در گروه اصلي مربوط به فيوزها و کليدفيوزهاي فشارمتوسط و فشارضعيف بوده که گروه فرعي آن
بصورت جدول شماره ( )22تعريف ميگردد.
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عنوان دستورالعمل:
کدگذاری تجهیزات شبکههای توزيع نیروی برق

وزارت نیـرو

صفحة  20از 44
شماره بازنگری00 :
تاريخ تهیه99/04/08 :

شرکت توانیر

جدول شماره ( -)21گروه فرعي از بخش دوم کد  21رقمي فيوزها و کليدفيوزهاي فشار متوسط و فشارضعيف
کد

شرح مختصر گروه

01

فيوزلينک

02

کات اوت

03

تيغه جداکننده

04

فيوز فشار متوسط

05

پايه فيوز فشار متوسط

06

پايه فيوز فشار ضعيف

07

کليد ايزوالتور فشار ضعيف

08

کليد فيوزفشار ضعيف

09

فيوز چاقويي

کد  21در گروه اصلي مربوط به برقگيرها بوده که گروه فرعي آن بصورت جدول شماره ( )23تعريف ميگردد.
جدول شماره ( -)22گروه فرعي از بخش دوم کد  21رقمي برقگيرها
کد

شرح مختصر گروه

01

برقگير هوايي

02

برقگير تابلويي

کد  22در گروه اصلي مربوط به تجهيزات کامپوزيت بوده و گروه فرعي آن بصورت جدول شماره ( )24تعريف
ميگردد.
جدول شماره ( -)23گروه فرعي از بخش دوم کد  21رقمي تجهيزات کامپوزيت
کد

شرح مختصر گروه

01

کراس آرم و سکو

02

تابلو و متعلقات

03

دريچه منهول

04

پايه هاي کامپوزيت

کد  23در گروه اصلي مربوط به بدنه فلزي تابلوها بوده که گروه فرعي آن بصورت جدول شماره ( )25تعريف
ميگردد.
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عنوان دستورالعمل:
کدگذاری تجهیزات شبکههای توزيع نیروی برق

وزارت نیـرو

صفحة  21از 44
شماره بازنگری00 :
تاريخ تهیه99/04/08 :

شرکت توانیر

جدول شماره ( -)24گروه فرعي از بخش دوم کد  21رقمي بدنه فلزي تابلوها
کد

شرح مختصر گروه

01

فريم تابلو فشار ضعيف

02

سلول هاي فلزي بدون تجهيزات

03

کيوسک هاي فلزي بدون تجهيزات

کد  24در گروه اصلي مربوط به تابلوهاي کمپکت و قطعکنندههاي تابلويي بوده که گروه فرعي آن بصورت
جدول شماره ( )26تعريف ميگردد.
جدول شماره ( -)25گروه فرعي از بخش دوم کد  21رقمي تابلوهاي کمپکت و قطع کننده هاي تابلويي
کد

شرح مختصر گروه

01

سکسيونر قابل قطع زير بار

02

سکسيونر غير قابل قطع زير بار

04

سکسيونر ارت

05

متعلقات سکسيونر

06

دژنکتورومتعلقات

07

تابلوي کمپکت AIS

08

تابلوي کمپکت GIS
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عنوان دستورالعمل:
کدگذاری تجهیزات شبکههای توزيع نیروی برق

وزارت نیـرو

صفحة  22از 44
شماره بازنگری00 :
تاريخ تهیه99/04/08 :

شرکت توانیر

کد  25در گروه اصلي مربوط به تجهيزات مسي بوده که گروه فرعي آن بصورت جدول شماره ( )27تعريف
ميگردد.
جدول شماره ( -)26گروه فرعي از بخش دوم کد  21رقمي تجهيزات مسي
کد

شرح مختصر گروه

01

هادي مسي

02

شينه ي مسي

03

کابلشو مسي

04

کلمپ مسي

05

صفحه ارت و متعلقات

کد  26در گروه اصلي مربوط به يراقآالتآلومينيومي بوده که گروه فرعي آن بصورت جدول شماره()28
تعريف ميگردد.
جدول شماره ( -)27گروه فرعي از بخش دوم کد  21رقمي يراقآالت آلومينيومي
کد

شرح مختصر گروه

01

يراق آالت ومتعلقات آلومينيومي شبکه کابل خودنگهدار فشار ضعيف

02

يراق آالت ومتعلقات آلومينيومي شبکه بدون روکش فشار متوسط

03

يراق آالت ومتعلقات آلومينيومي شبکه روکشدار فشار متوسط

04

يراق آالت ومتعلقات آلومينيومي شبکه کابل فاصلهدار

05

يراق آالت ومتعلقات آلومينيومي شبکه کابل خودنگهدار فشار متوسط

06

کابلشو ،دو راهه و بوش

کد  27در گروه اصلي مربوط به خازن فشارضعيف بوده که گروه فرعي آن بصورت جدول شماره ( )29تعريف
ميگردد.
جدول شماره ( -)28گروه فرعي از بخش دوم کد  21رقمي خازن ها
کد

شرح مختصر گروه

01

خازن فشار ضعيف خشک

02

خازن فشار ضعيف گازي

03

خازن فشارمتوسط
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عنوان دستورالعمل:
وزارت نیـرو

کدگذاری تجهیزات شبکههای توزيع نیروی برق

صفحة  23از 44
شماره بازنگری00 :
تاريخ تهیه99/04/08 :

شرکت توانیر

پيوست شماره ( :)2راهنماي درج کد دارايي بر روي تجهيزات
 مقدمه:
در اين راهنما نحوه درج کد دارايي بر تجهيزات فني شبکه هاي توزيع به تفکيک گرروه منطبرق برا "فهرسرت
بهاي واحد پايه رشته توزيع نيروي برق _ رسته نيرو" جمع آوري گرديده است.
اين راهنما داراي دو بخش الزامات کلي و شرايط اختصاصي درج کد دارايي بوده کره الزامرات کلري در همره
تجهيزات مشترک و الزامي مي باشد .همچنين شرايط اختصاصي جهرت هرگرروه از تجهيرزات بره صرورت مجرزا
مشخص و الزام گرديده است.

 الزامات کلي :
-1ارقام کد دارايي  21رقمي مي بايست به صورت خوانا ،با کيفيت مناسب و ماندگار ترا پايران عمرر تجهيرز
مطابق با مطالب ثبت شده در اين پيوست بر روي تجهيز درج گردد.
-2عالوه بردرج ماندگار ارقام کد دارايي 21رقمي بر روي تجهيز مطابق با شرايط بند فوق ،براي تجهيزاتي که
امکان آن وجود داشته باشد(مانند پالک تابلوها) ،درج بارکد ميلهاي کد دارايي 21رقمي ،ارقرام  SGTINو بارکرد
ميلهاي آن بر روي خود تجهيز(به صورت ماندگار تا پايان عمر تجهيز) الزاميست.
تبصره :در تجهيزاتي که امکان اجراي بند  2وجود ندارد از برچسب با کيفيت باال استفاده شود به صورتي کره
حداقل تا زمان نصب تجهيز ماندگار و خوانا باشد.
-3استاندارد مرورد اسرتفاده جهرت بارکرد ميلرهاي ،اسرتاندارد”“IEC 15417 - 2007 CODE 128-C
ميباشد.
-4با توجه به اجراي مرحلهاي کدگذاري تجهيزات گروههايي از تجهيزات که در اين پيوسرت بره آنهرا اشراره
نشده است در ويرايش هاي آتي به اين پيوست اضافه خواهند شد.
-5تجهيزاتي که به صورت گروهي بستهبندي ميگردند ،الزم است ارقام کد دارايي و  SGTINو بارکردهاي
آنها شامل ليست اقالم موجود در آن بستهبندي به صورت يکجا بر روي بسته بندي کلي نيز الصاق گردد.
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عنوان دستورالعمل:
وزارت نیـرو

کدگذاری تجهیزات شبکههای توزيع نیروی برق

صفحة  24از 44
شماره بازنگری00 :
تاريخ تهیه99/04/08 :

شرکت توانیر

-6در تجهيزاتي که داراي پالک مشخصات مي باشند و درج کد بر روي پالک الزام شده اسرت الزم اسرت در
پالک اصلي محلي براي درج کد و بارکد ميله اي آن پيش بيني شود و از نصب پالک دوم براي کد دارايري پرهيرز
شود.
-7جهت سهولت در قرائت ،چهار بخش اصلي کد  21رقمي مي بايست توسط فاصله ،ويرگول يا خط تيره از
يکديگر جدا گردند .الزم به ذکر است در زمان تبديل کد دارايي به بارکد ميله اي اين جدا کنندههرا مرد نظرر قررار
نگرفته و کد دارايي بدون جداکننده به بارکد ميله اي تبديل گردند.
نمونه :
XXXXX-XXXXXX-XXXX-XXXXXX
XXXXX,XXXXXX,XXXX,XXXXXX
XXXXX XXXXXX XXXX XXXXXX

 شرايط اختصاصي :
شرايط اختصاصي درج کد دارايي جهت هرگروه از تجهيزات به صورت مجزا به شرح ذيل مشرخص و الرزام
ميگردد.

24

صفحة  25از 44

عنوان دستورالعمل:

شماره بازنگری00 :

کدگذاری تجهیزات شبکههای توزيع نیروی برق

وزارت نیـرو

تاريخ تهیه99/04/08 :

شرکت توانیر

 شرايط اختصاصي درج کد دارايي بر روي تجهيز :گروه اصلي 1
کد گروه

گروه اصلي

کد گروه اصلي

گروه فرعي

پايههاي بتني

01

کليه گروه هاي فرعي

فرعي
---

گروه فرعي دوم

کليه تجهيزات

کد گروه فرعي
دوم
---

الف  :نحوه درج کد دارايي
 حکاکي ارقام کد دارايي و  SGTINو بارکد ميلهاي آنها(توسط ليزر يا روش هاي ديگر) بر روي پالک ازجنس ورقه استيل ضد زنگ به ابعاد  15 * 20سانتيمتري مطابق با الزامات پايه هاي بتوني پيش تنيده گرد
ب  :مکان و نحوه نصب کد دارايي:
 در ارتفاع  2.5متري از يقه پايه به نحوي که لبه هاي خم پالک فوق در داخل بتن قرار گيرد(.نصب پالکدر زمان عمل آوري پايه)
ج  :تصاوير نمونه :

25

صفحة  26از 44

عنوان دستورالعمل:

شماره بازنگری00 :

کدگذاری تجهیزات شبکههای توزيع نیروی برق

وزارت نیـرو

تاريخ تهیه99/04/08 :

شرکت توانیر

 شرايط اختصاصي درج کد دارايي بر روي تجهيز :گروه اصلي 2
گروه اصلي

پايههاي چوبي

کد گروه
اصلي
02

کد گروه

گروه فرعي

فرعي

کليه گروه هاي فرعي

---

گروه فرعي دوم

کليه تجهيزات

کد گروه فرعي
دوم
---

الف  :نحوه درج کد دارايي
 حکاکي ارقام کد دارايي و  SGTINو بارکد ميلهاي آنها (توسط ليزر يا روش هاي ديگر) بر روي پالکاز جنس ورقه استيل ضد زنگ به ابعاد  15 * 20سانتيمتري مطابق با الزامات پايه هاي بتوني پيش تنيده
گرد
ب  :مکان و نحوه نصب کد دارايي:
 نصب پالک در ارتفاع  2.5متري از يقه پايه توسط پيچج  :تصاوير نمونه :
 -مشابه پايه هاي بتوني

26

صفحة  27از 44

عنوان دستورالعمل:

شماره بازنگری00 :

کدگذاری تجهیزات شبکههای توزيع نیروی برق

وزارت نیـرو

تاريخ تهیه99/04/08 :

شرکت توانیر

 شرايط اختصاصي درج کد دارايي بر روي تجهيز :گروه اصلي 3
گروه اصلي
پستهاي پدمانتد و
ترانسفورماتورها

کد گروه

گروه فرعي

اصلي
03

کد گروه
فرعي

کليه گروه هاي فرعي

---

گروه فرعي دوم

کليه تجهيزات

کد گروه
فرعي دوم
---

الف  :نحوه درج کد دارايي :
 حکاکي ارقام کد دارايي و  SGTINو بارکد ميلهاي آنها (توسط ليزر يا روش هاي ديگر) بر روي پالکمشخصات
ب  :مکان و نحوه نصب کد دارايي :
 نصب پالک مورد نظر بر روي بدنه تجهيز توسط ميخ پرچ و يا پيچج  :تصاوير نمونه :

27

صفحة  28از 44

عنوان دستورالعمل:

شماره بازنگری00 :

کدگذاری تجهیزات شبکههای توزيع نیروی برق

وزارت نیـرو

تاريخ تهیه99/04/08 :

شرکت توانیر

 شرايط اختصاصي درج کد دارايي بر روي تجهيز :گروه اصلي 8
گروه اصلي

مقره و اسپيسرهاي
کامپوزيتي

کد گروه

کد گروه

گروه فرعي

اصلي

فرعي

مقرههاي فشار متوسط کامپوزيتي

02

اسپيسر (فاصله نگهدار)

03

مقره خازني و اتکايي تابلويي

06

08

گروه فرعي دوم

کليه تجهيزات
کليه تجهيزات

کد گروه
فرعي دوم
-----

الف  :نحوه درج کد دارايي
 مقره يا اسپيسر :حکاکي ارقام کد دارايي (توسط ليزر يا روش هاي ديگر) بر روي قسمت فلزي (فيتينگ) مقره خازني و اتکايي :حکاکي ارقام کد دارايي (توسط ليزر يا روش هاي ديگر) بر روي بدنه در اين گروه رعايت بند  5و تبصره بند  2الزامات کلي الزامي ميباشد.ب  :مکان و نحوه نصب کد دارايي:
 مقره ها  :در فيتينگ پاييني مقره اسپيسر :بر روي يکي از فيتينگ ها مقره خازني و اتکايي  :حکاکي بر روي بدنه به نحوي که پس از نصب قابل روئيت باشد.ج  :تصاوير نمونه :

28

صفحة  29از 44

عنوان دستورالعمل:

شماره بازنگری00 :

کدگذاری تجهیزات شبکههای توزيع نیروی برق

وزارت نیـرو

تاريخ تهیه99/04/08 :

شرکت توانیر

 شرايط اختصاصي درج کد دارايي بر روي تجهيز :گروه اصلي 9
گروه اصلي

کد گروه

گروه فرعي

کد گروه فرعي

کليه سرکابل ها و مفصلهاي گرم و

 01الي 06

سرد

 08الي 14

سرکابل پالگين

07

کاورها،کفپوش عايقي

16

لوله هاي پلي اتيلن و پي.وي.سي

17

پوشش ها

18

اصلي

سرکابل،
مفصل ،کاور و
لولههاي غير

09

فلزي

گروه فرعي دوم

کليه تجهيزات

کليه تجهيزات

کد گروه فرعي
دوم
---

---

الف  :نحوه درج کد دارايي
 سرکابل ها و مفصل هاي سرد و گرم :حکاکي ارقام کد دارايي (توسط ليزر يا روش هاي ديگر) بر رويچترکها
 سرکابل پالگين ،کاورها ،کفپوش عايقي  ،لوله هاي پلي اتيلن و پي.وي.سي  :حکاکي ارقام کد دارايي(توسط ليزر يا روش هاي ديگر) بر روي بدنه تجهيز
 در اين گروه رعايت بند  5و تبصرهي بند  2الزامات کلي الزامي ميباشد.ب  :مکان و نحوه نصب کد دارايي:
 سرکابل ها و مفصل هاي سرد و گرم  :حکاکي روي چترکها سرکابل پالگين ،کاورها ،کفپوش عايقي ،لوله هاي پلي اتيلن و پي.وي.سي  :حکاکي بر روي بدنه به نحويکه پس از نصب قابل روئيت باشد و کمترين آسيب فيزيکي را متحمل شود .
ج  :تصاوير نمونه :

29

صفحة  30از 44

عنوان دستورالعمل:

شماره بازنگری00 :

کدگذاری تجهیزات شبکههای توزيع نیروی برق

وزارت نیـرو

تاريخ تهیه99/04/08 :

شرکت توانیر

 شرايط اختصاصي درج کد دارايي بر روي تجهيز :گروه اصلي 10
گروه اصلي

پايههاي فلزي

کد گروه
اصلي
10

کد گروه

گروه فرعي

فرعي

کليه گروه هاي فرعي

---

گروه فرعي دوم

کليه تجهيزات

کد گروه
فرعي دوم
---

الف  :نحوه درج کد دارايي
 پايه ها و دکل هاي روشنايي  :حکاکي ارقام کد دارايي و  SGTINو بارکد ميلهاي آنها (توسط ليزر ياروش هاي ديگر) بر روي پالک مشخصات پايه به ابعاد  5 * 20سانتيمتري
 پايه هاي چدني :حکاکي ارقام کد دارايي و بارکد ميله اي آن (توسط ليزر يا روش هاي ديگر) بر رويپالک از جنس ورقه استيل ضد زنگ به ابعاد  15 * 20سانتيمتري (مطابق با الزامات پايه هاي بتوني پيش
تنيده گرد)
ب  :مکان و نحوه نصب کد دارايي:
 پايه هاي چدني  :نصب پالک در پايه هاي چدني همانند پايه هاي بتني در ارتفاع  2.5متري از يقه پايه ودر پايه هاي فلزي روشنايي در ارتفاع  2.5متري از کف پايه نصب گردد.
ج  :تصاوير نمونه :

30

صفحة  31از 44

عنوان دستورالعمل:

شماره بازنگری00 :

کدگذاری تجهیزات شبکههای توزيع نیروی برق

وزارت نیـرو

تاريخ تهیه99/04/08 :

شرکت توانیر

 شرايط اختصاصي درج کد دارايي بر روي تجهيز :گروه اصلي 11
گروه اصلي

کد گروه
اصلي

گروه فرعي
چراغ خياباني گازي و
پروژکتورها

تجهيزات روشنايي

11

چراغ خياباني LED
المپ

کد گروه
فرعي
01
02
03

گروه فرعي دوم

کليه تجهيزات

کليه تجهيزات

کد گروه
فرعي دوم

---

---

الف  :نحوه درج کد دارايي
 چراغ :حکاکي ارقام کد دارايي و  SGTINو بارکد ميلهاي آنها (توسط ليزر يا روش هاي ديگر) بر رويپالک مشخصات
 المپ  :حکاکي ارقام کد دارايي (توسط ليزر يا روش هاي ديگر) بر روي سرپيچ .در اين تجهيز رعايت بند 5و تبصرهي بند  2الزامات کلي الزامي ميباشد.
ب  :مکان و نحوه نصب کد دارايي:
 چراغ  :نصب پالک مورد نظر در داخل و يا بيرون تجهيز توسط ميخ پرچ و يا پيچ المپ  :حکاکي ارقام کد دارايي بر روي سطح صاف سرپيچ مطابق با عکس نمونهج  :تصاوير نمونه :

31

صفحة  32از 44

عنوان دستورالعمل:

شماره بازنگری00 :

کدگذاری تجهیزات شبکههای توزيع نیروی برق

وزارت نیـرو

تاريخ تهیه99/04/08 :

شرکت توانیر

 شرايط اختصاصي درج کد دارايي بر روي تجهيز :گروه اصلي 12
گروه اصلي
قطع کننده هاي اتوماتيک
فشار ضعيف تابلويي

کد گروه
اصلي
12

کد گروه

گروه فرعي

فرعي

کليه گروه هاي فرعي

---

گروه فرعي دوم

کليه تجهيزات

کد گروه
فرعي دوم
---

الف  :نحوه درج کد دارايي:
 حکاکي ارقام کد دارايي و  SGTINو بارکد ميلهاي آنها(توسط ليزر يا روشهاي ديگر) بر روي بدنهتجهيز
ب  :مکان و نحوه نصب کد دارايي:
 در پنل اطالعات تجهيزج  :تصاوير نمونه :

32

صفحة  33از 44

عنوان دستورالعمل:

شماره بازنگری00 :

کدگذاری تجهیزات شبکههای توزيع نیروی برق

وزارت نیـرو

تاريخ تهیه99/04/08 :

شرکت توانیر

 شرايط اختصاصي درج کد دارايي بر روي تجهيز :گروه اصلي 13
گروه اصلي
ترانسفورماتورهاي جريان و
ولتاژ فشار ضعيف و متوسط

کد گروه

گروه فرعي

اصلي
13

کد گروه
فرعي

کليه گروه هاي فرعي

---

گروه فرعي دوم

کليه تجهيزات

کد گروه
فرعي دوم
---

الف  :نحوه درج کد دارايي :
 ترانسفورماتورهاي جريان و ولتاژ فشار متوسط :حکاکي ارقام کد دارايي و  SGTINو بارکد ميلهاي آنها(توسط ليزر يا روش هاي ديگر) بر روي پالک مشخصات تجهيز
 ترانسفورماتورهاي جريان فشار ضعيف :حکاکي ارقام کد دارايي (توسط ليزر يا روش هاي ديگر) بر رويپالک يا پنل مشخصات تجهيز به نحوي که قابل روئيت باشد .در اين تجهيز رعايت بند  5و تبصرهي بند
 2الزامات کلي الزامي ميباشد.
ب  :مکان و نحوه نصب کد دارايي :
 نصب پالک مورد نظر بر روي بدنه تجهيز توسط ميخ پرچ و يا پيچج  :تصاوير نمونه :

33

صفحة  34از 44

عنوان دستورالعمل:

شماره بازنگری00 :

کدگذاری تجهیزات شبکههای توزيع نیروی برق

وزارت نیـرو

تاريخ تهیه99/04/08 :

شرکت توانیر

 شرايط اختصاصي درج کد دارايي بر روي تجهيز :گروه اصلي 15
گروه اصلي

لوازم اندازهگيري ديجيتال

کد گروه
اصلي
15

کد گروه

گروه فرعي

فرعي

کليه گروه هاي فرعي

---

گروه فرعي دوم

کليه تجهيزات

کد گروه
فرعي دوم
---

الف  :نحوه درج کد دارايي
 حکاکي ارقام کد دارايي و  SGTINو بارکد ميلهاي آنها (توسط ليزر يا روش هاي ديگر) بر روي پنلاطالعات يا پالک تجهيز
 در اين گروه رعايت بند  5الزامات کلي الزامي مي باشد.ب  :مکان و نحوه نصب کد دارايي:
 چاپ ليزري ارقام کد دارايي و بارکد ميله اي آن در پنل اطالعات يا پالک تجهيزج  :تصاوير نمونه :

34

صفحة  35از 44

عنوان دستورالعمل:

شماره بازنگری00 :

کدگذاری تجهیزات شبکههای توزيع نیروی برق

وزارت نیـرو

تاريخ تهیه99/04/08 :

شرکت توانیر

 شرايط اختصاصي درج کد دارايي بر روي تجهيز :گروه اصلي 16
گروه اصلي
قطع کنندههاي شبکه فشار
متوسط هوايي

کد گروه
اصلي
16

کد گروه

گروه فرعي

فرعي

کليه گروه هاي فرعي

---

گروه فرعي دوم

کليه تجهيزات

کد گروه
فرعي دوم
---

الف  :نحوه درج کد دارايي
 حکاکي ارقام کد دارايي و  SGTINو بارکد ميلهاي آنها (توسط ليزر يا روش هاي ديگر) بر روي پالکمشخصات
ب  :مکان و نحوه نصب کد دارايي:
 نصب پالک مورد نظر بر روي بدنه تجهيز توسط ميخ پرچ و يا پيچج  :تصاوير نمونه :

35

صفحة  36از 44

عنوان دستورالعمل:

شماره بازنگری00 :

کدگذاری تجهیزات شبکههای توزيع نیروی برق

وزارت نیـرو

تاريخ تهیه99/04/08 :

شرکت توانیر

 شرايط اختصاصي درج کد دارايي بر روي تجهيز :گروه اصلي 17
گروه اصلي
تجهيزات اتوماسيون ،کنترل
و حفاظت

کد گروه
اصلي
17

کد گروه

گروه فرعي

فرعي

کليه گروه هاي فرعي

---

گروه فرعي دوم

کد گروه
فرعي دوم

کليه تجهيزات

---

الف  :نحوه درج کد دارايي
 تجهيزات اتوماسيون ،کنترل و حفاظت  :حکاکي ارقام کد دارايي و  SGTINو بارکد ميلهاي آنها (توسطليزر يا روش هاي ديگر) بر روي پالک و يا پنل مشخصات تجهيز
 کابل هاي نوري ،ارتباطي و  : ...درج کد دارايي در اين مرحله الزامي نميباشد. يراق آالت :حکاکي ارقام کد دارايي (توسط ليزر يا روش هاي ديگر) بر روي بدنه تجهيزب  :مکان و نحوه نصب کد دارايي:
 تجهيزات اتوماسيون ،کنترل و حفاظت  :نصب پالک مورد نظر بر روي بدنه تجهيز توسط ميخ پرچ ياچاپ ليزري کد دارايي در پنل اطالعات تجهيز
 يراق آالت :درج کد دارايي بر روي يکي از سطوح تجهيز به روش حکاکيج  :تصاوير نمونه  :مشابه کنتورها
مشابه

36

صفحة  37از 44

عنوان دستورالعمل:

شماره بازنگری00 :

کدگذاری تجهیزات شبکههای توزيع نیروی برق

وزارت نیـرو

تاريخ تهیه99/04/08 :

شرکت توانیر

 شرايط اختصاصي درج کد دارايي بر روي تجهيز :گروه اصلي 18
گروه اصلي

قطعات بتني و متعلقات

کد گروه
اصلي
18

کد گروه

گروه فرعي

فرعي

کليه گروه هاي فرعي

---

گروه فرعي دوم

کليه تجهيزات

کد گروه
فرعي دوم
---

الف  :نحوه درج کد دارايي
 حکاکي ارقام کد دارايي و  SGTINو بارکد ميلهاي آنها (توسط ليزر يا روش هاي ديگر) بر روي پالکاز جنس ورقه استيل ضد زنگ به ابعاد  5 * 20سانتيمتري
ب  :مکان و نحوه نصب کد دارايي:
 بر روي بدنه تجهيز به نحوي که پس از نصب قابل روئيت باشد و همچنين کمترين آسيب فيزيکياحتمالي را متحمل شود.
ج  :تصاوير نمونه :

.

37

صفحة  38از 44

عنوان دستورالعمل:

شماره بازنگری00 :

کدگذاری تجهیزات شبکههای توزيع نیروی برق

وزارت نیـرو

تاريخ تهیه99/04/08 :

شرکت توانیر

 شرايط اختصاصي درج کد دارايي بر روي تجهيز :گروه اصلي 20
گروه اصلي

فيوزها و کليد فيوزهاي
فشار ضعيف و متوسط

کد گروه

کد گروه

گروه فرعي

اصلي

فرعي

کات اوت

02

تيغه جداکننده

03

فيوز فشار متوسط

04

پايه فيوز فشار متوسط

05

پايه فيوز فشار ضعيف

06

کليد ايزوالتور فشار ضعيف

07

کليد فيوزفشار ضعيف

08

فيوز چاقويي

09

20

گروه فرعي دوم

کليه تجهيزات

کليه تجهيزات

کد گروه
فرعي دوم

---

---

الف  :نحوه درج کد دارايي
 کات اوت و تيغه جدا کننده  :حکاکي ارقام کد دارايي (توسط ليزر يا روش هاي ديگر) بر روي قسمتفلزي کات اوت و تيغه جدا کننده (فيتينگ) .در اين گروه رعايت تبصرهي بند  2الزامات کلي الزامي
ميباشد.
 انواع کليد فيوز :حکاکي ارقام کد دارايي و  SGTINو بارکد ميلهاي آنها (توسط ليزر يا روش هاي ديگر)بر روي پالک يا پنل مشخصات انواع کليد
ب  :مکان و نحوه نصب کد دارايي:
 کات اوت و تيغه جدا کننده  :حکاکي در فيتينگ بااليي (فک باال) انواع کليد فيوز  :نصب پالک بر روي بدنه تجهيز توسط ميخ پرچ يا پيچ و يا چاپ ليزري کد دارايي درپنل اطالعات تجهيز

38

عنوان دستورالعمل:
وزارت نیـرو

کدگذاری تجهیزات شبکههای توزيع نیروی برق

شرکت توانیر

ج  :تصاوير نمونه :
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صفحة  39از 44
شماره بازنگری00 :
تاريخ تهیه99/04/08 :

صفحة  40از 44

عنوان دستورالعمل:

شماره بازنگری00 :

کدگذاری تجهیزات شبکههای توزيع نیروی برق

وزارت نیـرو

تاريخ تهیه99/04/08 :

شرکت توانیر

 شرايط اختصاصي درج کد دارايي بر روي تجهيز :گروه اصلي 21
گروه اصلي

برقگيرها

کد گروه
اصلي

21

کد گروه

گروه فرعي

فرعي

برقگير هوايي

01

برقگير تابلويي

02

برقگير فشار ضعيف

03

گروه فرعي دوم

کليه تجهيزات
کليه تجهيزات

کد گروه
فرعي دوم

-----

الف  :نحوه درج کد دارايي
 برقگيرهاي هوايي و تابلويي :حکاکي ارقام کد دارايي(توسط ليزر يا روش هاي ديگر) بر روي قسمتفلزي(فيتينگ)
 برقگير فشار ضعيف :حکاکي ارقام کد دارايي(توسط ليزر يا روش هاي ديگر) بر روي بدنه برقگير فشارضعيف
 در اين گروه رعايت بند  5و تبصرهي بند  2الزامات کلي الزامي ميباشد.ب  :مکان و نحوه نصب کد دارايي:
 برقگير هاي تابلويي و هوايي :حکاکي در فيتينگ بااليي برقگير فشار ضعيف :چاپ ليزري در پنل اطالعات تجهيزج  :تصاوير نمونه:
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صفحة  41از 44

عنوان دستورالعمل:

شماره بازنگری00 :

کدگذاری تجهیزات شبکههای توزيع نیروی برق

وزارت نیـرو

تاريخ تهیه99/04/08 :

شرکت توانیر

 شرايط اختصاصي درج کد دارايي بر روي تجهيز :گروه اصلي 22
گروه اصلي

تجهيزات کامپوزيت

کد گروه

گروه فرعي

اصلي

22

کد گروه
فرعي

کراس آرم و سکو

01

دريچه منهول

03

تابلو

02

گروه فرعي دوم

کد گروه
فرعي دوم

کليه تجهيزات

---

کليه تجهيزات

---

الف  :نحوه درج کد دارايي
 کراس آرم ،سکو کامپوزيت :حکاکي ارقام کد دارايي (توسط ليزر يا روش هاي ديگر) بر روي بدنه .دراين تجهيز رعايت تبصرهي بند  2الزامات کلي الزامي ميباشد.
 تابلو کامپوزيت :حکاکي ارقام کد دارايي و  SGTINو بارکد ميلهاي آنها (توسط ليزر يا روش هاي ديگر)بر روي پالک مشخصات
ب  :مکان و نحوه نصب کد دارايي:
 حکاکي يا چاپ ليزري بر روي بدنه تجهيز به نحوي که پس از نصب قابل روئيت بوده و کمترين آسيبفيزيکي را متحمل شود .
 نصب پالک مورد نظر بر روي بدنه تابلو توسط ميخ پرچ و يا پيچج  :تصاوير نمونه  :مشابه تابلوهاي فلزي

41

صفحة  42از 44

عنوان دستورالعمل:

شماره بازنگری00 :

کدگذاری تجهیزات شبکههای توزيع نیروی برق

وزارت نیـرو

تاريخ تهیه99/04/08 :

شرکت توانیر

 شرايط اختصاصي درج کد دارايي بر روي تجهيز :گروه اصلي 23
گروه اصلي

بدنه فلزي تابلوها

کد گروه
اصلي
23

کد گروه

گروه فرعي

فرعي

کليه گروه هاي فرعي

---

گروه فرعي دوم

کد گروه
فرعي دوم

کليه تجهيزات

الف  :نحوه درج کد دارايي
 حکاکي ارقام کد دارايي و  SGTINو بارکد ميلهاي آنها (توسط ليزر يا روش هاي ديگر) بر روي پالکمشخصات تابلو
ب  :مکان و نحوه نصب کد دارايي:
 نصب پالک مورد نظر بر روي بدنه تجهيز توسط ميخ پرچ و يا پيچج  :تصاوير نمونه :

42

---

صفحة  43از 44

عنوان دستورالعمل:

شماره بازنگری00 :

کدگذاری تجهیزات شبکههای توزيع نیروی برق

وزارت نیـرو

تاريخ تهیه99/04/08 :

شرکت توانیر

 شرايط اختصاصي درج کد دارايي بر روي تجهيز :گروه اصلي 24
گروه اصلي

کد گروه
اصلي

کد گروه

گروه فرعي

فرعي

گروه فرعي دوم

کد گروه
فرعي دوم

تابلوهاي کمپکت و
قطع کننده هاي تابلويي

24

کليه گروه هاي فرعي

---

کليه تجهيزات

---

فشار متوسط

الف  :نحوه درج کد دارايي
 حکاکي ارقام کد دارايي و  SGTINو بارکد ميلهاي آنها(توسط ليزر يا روش هاي ديگر) بر روي پالکمشخصات تابلو و يا قطع کننده ها (محلي جهت درج کد دارايي در پالک اصلي طراحي و از نصب پالک
دوم خودداري گردد)
ب  :مکان و نحوه نصب کد دارايي:
 نصب پالک مورد نظر بر روي بدنه تجهيز توسط ميخ پرچ و يا پيچج  :تصاوير نمونه :

43

صفحة  44از 44

عنوان دستورالعمل:

شماره بازنگری00 :

کدگذاری تجهیزات شبکههای توزيع نیروی برق

وزارت نیـرو

تاريخ تهیه99/04/08 :

شرکت توانیر

 شرايط اختصاصي درج کد دارايي بر روي تجهيز :گروه اصلي 27
گروه اصلي

خازن هاي فشار ضعيف

کد گروه
اصلي
27

کد گروه

گروه فرعي

فرعي

کليه گروه هاي فرعي

---

گروه فرعي دوم

کليه تجهيزات

کد گروه
فرعي دوم
---

الف  :نحوه درج کد دارايي
 حکاکي ارقام کد دارايي و  SGTINو بارکد ميلهاي آنها (توسط ليزر يا روش هاي ديگر) بر روي پنلاطالعات يا پالک تجهيز
ب  :مکان و نحوه نصب کد دارايي:
 نصب پالک مورد نظر بر روي بدنه تجهيز توسط ميخ پرچ و يا پيچج  :تصاوير نمونه :

44

