
نحوه قرائت کنتورهای هکانیکی و دیجیتالی برق

شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان 
غربي

دفتر لوازم اندازه گیری: تهیه و تدوین 

شرکت توزیع نیروی برق 
استان آذربایجان غربي



تکفاز مکانیکي: نوع کنتور 

  رقن چهار: تعداد ارقام اصلی•
(الزم به قرائت نوی باشد) رقن یک: تعداد ارقام اعشاری•
.در کنتورهای هکانیکی فقط یک رقن وجود داشته که به عنواى رقن هیانباری هحسوب هی شود•

47808273

شرکت توزیع نیروی برق 
استان  آذربایجان غربي



تکفاز مکانیکي: نوع کنتور 
پنج رقن: تعداد ارقام اصلی•
(الزم به قرائت نوی باشد) رقن یک: تعداد ارقام اعشاری•
.در کنتورهای هکانیکی فقط یک رقن وجود داشته که به عنواى رقن هیانباری هحسوب هی شود•

4106538857

شرکت توزیع نیروی برق 
استان آذربایجان غربي



JAM200تکفاز دیجیتالي : نوع کنتور 
رقن پنج یا شش: تعداد ارقام اصلی•
(الزم به قرائت نوی باشد) رقندو : تعداد ارقام اعشاری•
1.8.2 :کدبا  یبار هیاىکارکرد هقدار                            1.8.1 : با کداوج بار کارکرد هقدار •

1.8.3 : کدکارکرد کن باری با هقدار •

1.8.1 1.8.2 1.8.3

9075 3678 6071

شرکت توزیع نیروی برق 
استان آذربایجان غربي

.در سوت راست کٌتَر ، کارکردها قابل قرائت خَاهٌد بَد  Aبا فشردى دکوه



JM110Bتکفاز دیجیتالي : نوع کنتور 

شش رقن: تعداد ارقام اصلی•
(الزم به قرائت نوی باشد) رقنیک یا دو : تعداد ارقام اعشاری•
T2 :کدبا  یبار هیاىکارکرد هقدار                            T1 : با کداوج بار کارکرد هقدار •

T3 : کدکارکرد کن باری با هقدار •

T1 T2 T3

9861 4759 8511

شرکت تَزیع ًیرٍی برق استاى 
آذربایجاى غربي

.در سوت راست کٌتَر ، کارکردها قابل قرائت خَاهٌد بَد  Aبا فشردى دکوه



ACE2000تکفاز دیجیتالي : ًَع کٌتَر 

رقنپٌج : تعداد ارقام اصلي•
(الزم به قرائت ًوي باشد) رقندٍ : تعداد ارقام اعشاری•
2 :با کد هیاى باریهقدار کارکرد                            1 : با کد بار اٍجکارکرد هقدار •
3 : کدکارکرد کن باری با هقدار •

1 2 3

3972 1847 2747

شرکت توزیع نیروی برق 
استان آذربایجان غربي

.با فشردى ایي دکوه کٌتَر ، کارکردها قابل قرائت خَاهٌد بَد



AMPYتکفاز دیجیتالي : ًَع کٌتَر 

رقنپٌج : تعداد ارقام اصلي•
(الزم به قرائت ًوي باشد) رقندٍ : تعداد ارقام اعشاری•
RATE2 :کدبا  یبار هیاىکارکرد هقدار                            RATE1 : کدبا بار  اٍجکارکرد هقدار •

RATE3 : کدکارکرد کن باری با هقدار •

RATE 1 RATE 2 RATE 3

0 4516 5570

شرکت توزیع نیروی برق 
استان آذربایجان غربي

.با فشردى ایي دکوه کٌتَر ، کارکردها قابل قرائت خَاهٌد بَد



RENAN 2000تکفاز دیجیتالي : ًَع کٌتَر 
رقنشش : تعداد ارقام اصلي•
(الزم به قرائت ًوي باشد)دٍ رقن : تعداد ارقام اعشاری•
1.8.2 :با کدهیاى باری کارکرد هقدار                            1.8.1 : با کداٍج بار کارکرد هقدار •

1.8.3 : کدکارکرد کن باری با هقدار •

1.8.1 1.8.2 1.8.3

45 160 41

شرکت توزیع نیروی برق استان 
آذربایجان غربي

.با فشردى ایي دکوه کٌتَر ، کارکردها قابل قرائت خَاهٌد بَد



INTECHتکفاز دیجیتالي : ًَع کٌتَر 

رقنشش : تعداد ارقام اصلي•
(الزم به قرائت ًوي باشد)دٍ رقن : تعداد ارقام اعشاری•
1.8.2 :با کدهیاى باری کارکرد هقدار                            1.8.1 : با کداٍج بار کارکرد هقدار •

1.8.3 : کدکارکرد کن باری با هقدار •

1.8.1 1.8.2 1.8.3

2011 4565 2934

شرکت توزیع نیروی برق استان 
آذربایجان غربي

.با فشردى ایي دکوه کٌتَر ، کارکردها قابل قرائت خَاهٌد بَد



IRANTECH12تکفاز دیجیتالي : ًَع کٌتَر 
رقنشش : تعداد ارقام اصلي•
(الزم به قرائت ًوي باشد)دٍ رقن : تعداد ارقام اعشاری•
1.8.2 :با کدهیاى باری کارکرد هقدار                            1.8.1 : با کداٍج بار کارکرد هقدار •

1.8.3 : کدکارکرد کن باری با هقدار •

1.8.1 1.8.2 1.8.3

237 613 584

شرکت توزیع نیروی برق 
استان آذربایجان غربي

.با فشردى ایي دکوه کٌتَر ، کارکردها قابل قرائت خَاهٌد بَد



MTF200Fتکفاز دیجیتالي : ًَع کٌتَر 
رقنشش : تعداد ارقام اصلي•
(الزم به قرائت ًوي باشد)دٍ رقن : تعداد ارقام اعشاری•
1.8.2 :با کدهیاى باری کارکرد هقدار                            1.8.1 : با کداٍج بار کارکرد هقدار •

1.8.3 : کدکارکرد کن باری با هقدار •

1.8.1 1.8.2 1.8.3

24 29 21

شرکت توزیع نیروی برق استان 
آذربایجان غربي

.با فشردى ایي دکوه کٌتَر ، کارکردها قابل قرائت خَاهٌد بَد



MTF200F-V3تکفاز دیجیتالي : ًَع کٌتَر 
رقنشش : تعداد ارقام اصلي•
(الزم به قرائت ًوي باشد)دٍ رقن : تعداد ارقام اعشاری•
15.8.2 :با کدهیاى باری کارکرد هقدار                            15.8.1 : با کداٍج بار کارکرد هقدار •

15.8.3 : کدکارکرد کن باری با هقدار •

15.8.1 15.8.2 15.8.3

0 2 0

شرکت توزیع نیروی برق 
استان آذربایجان غربي

.با فشردى ایي دکوه کٌتَر ، کارکردها قابل قرائت خَاهٌد بَد



سقنضص : تعذاد اسقام اصلي•
(الصم بِ قشائت ًوي باضذ) سقنيك : تعذاد اسقام اعطاسي•
2 :با کذ هیاى باسيهقذاس کاسکشد                            1 : با کذ باس اٍجکاسکشد هقذاس •
3 : کذکاسکشد کن باسي با هقذاس •

1 2 3

0 2 0

.دس ايي کٌتَس کاسکشدّا بِ صَست خَدکاس بِ ًوايص دسهي آيذ

شرکت توزیع نیروی برق 
استان آذربایجان غربي

ELSTER A120تکفاص ديجیتالي : ًَع کٌتَس



ELSTER A220تکفاص ديجیتالي : ًَع کٌتَس 
سقنضص : تعذاد اسقام اصلي•
(الصم بِ قشائت ًوي باضذ)يك سقن : تعذاد اسقام اعطاسي•
1.8.2 :با کذهیاى باسي کاسکشد هقذاس                            1.8.1 : با کذاٍج باس کاسکشد هقذاس •

1.8.3 : کذکاسکشد کن باسي با هقذاس •

1.8.1 1.8.2 1.8.3

3889 11494 13

شرکت توزیع نیروی برق 
استان آذربایجان غربي

.دس ايي کٌتَس کاسکشدّا بِ صَست خَدکاس بِ ًوايص دسهي آيذ



PTAتکفاص ديجیتالي : ًَع کٌتَس 
سقنضص : تعذاد اسقام اصلي•
(الصم بِ قشائت ًوي باضذ)دٍ سقن : تعذاد اسقام اعطاسي•
1.8.2 :با کذهیاى باسي کاسکشد هقذاس                            1.8.1 : با کذاٍج باس کاسکشد هقذاس •

1.8.3 : کذکاسکشد کن باسي با هقذاس •

1.8.1 1.8.2 1.8.3

524 1181 318

شرکت توزیع نیروی برق 
استان آذربایجان غربي

.با فطشدى ايي دکوِ کٌتَس ، کاسکشدّا قابل قشائت خَاٌّذ بَد



EMS210تکفاص ديجیتالي : ًَع کٌتَس 
سقنپٌج : تعذاد اسقام اصلي•
(الصم بِ قشائت ًوي باضذ)يك سقن : تعذاد اسقام اعطاسي•
1.8.2 :با کذهیاى باسي کاسکشد هقذاس                            1.8.1 : با کذاٍج باس کاسکشد هقذاس •

1.8.3 : کذکاسکشد کن باسي با هقذاس •

1.8.1 1.8.2 1.8.3

0 5 0

شرکت توزیع نیروی برق 
استان آذربایجان غربي

.با فطشدى ايي دکوِ کٌتَس ، کاسکشدّا قابل قشائت خَاٌّذ بَد



SHAFAGHتکفاص ديجیتالي : ًَع کٌتَس 
سقنپٌج : تعذاد اسقام اصلي•
(الصم بِ قشائت ًوي باضذ)سِ سقن : تعذاد اسقام اعطاسي•
T2 :با کذهیاى باسي کاسکشد هقذاس                            T1 : با کذاٍج باس کاسکشد هقذاس •

T3 : کذکاسکشد کن باسي با هقذاس •

T1 T2 T3

0 0 0

شرکت توزیع نیروی برق 
استان آذربایجان غربي

.با فطشدى ايي دکوِ کٌتَس ، کاسکشدّا قابل قشائت خَاٌّذ بَد



ACE5000سِ فاص ديجیتالي : ًَع کٌتَس 
پٌج يا ضص سقن:اصليتعذاد اسقام •
(الصم بِ قشائت ًوي باضذ) سقندٍ : تعذاد اسقام اعطاسي•
1.8.2 :با کذهیاى باسي کاسکشد هقذاس                            1.8.1 : با کذاٍج باس کاسکشد هقذاس •

1.8.3 : کذکاسکشد کن باسي با هقذاس •

1.8.1 1.8.2 1.8.3

8741 3756 7947

شرکت توزیع نیروی برق 
استان آذربایجان غربي

.کٌتَس ، کاسکشدّا قابل قشائت خَاٌّذ بَد  Displayبا فطشدى دکوِ



AMPYسِ فاص ديجیتالي : ًَع کٌتَس 

سقنضص :اصليتعذاد اسقام •
(الصم بِ قشائت ًوي باضذ) سقندٍ : تعذاد اسقام اعطاسي•
R02 :با کذهیاى باسي کاسکشد هقذاس                            R01 : با کذاٍج باس کاسکشد هقذاس •

R03 : کذکاسکشد کن باسي با هقذاس •

R01 R02 R03

3 700008 3

شرکت توزیع نیروی برق 
استان آذربایجان غربي

.کٌتَس ، کاسکشدّا قابل قشائت خَاٌّذ بَد  Displayبا فطشدى دکوِ



JAM300سِ فاص ديجیتالي : ًَع کٌتَس 
سقنپٌج يا ضص : تعذاد اسقام اصلي•
(الصم بِ قشائت ًوي باضذ) سقندٍ : تعذاد اسقام اعطاسي•
1.8.2 :با کذهیاى باسي کاسکشد هقذاس                            1.8.1 : با کذاٍج باس کاسکشد هقذاس •

1.8.3 : کذکاسکشد کن باسي با هقذاس •

1.8.1 1.8.2 1.8.3

37439 7342 26313

شرکت توزیع نیروی برق 
استان آذربایجان غربي

، کاسکشدّا ( ضکل هقابل) USErdataبش سٍي گضيٌِ  Aبا فطشدى ٍ ًگْذاضتي دکوِ 
.قابل قشائت خَاٌّذ بَد



ELSTER-A1440سه فاز دیجیتالي : نوع کنتور 

سقنضص : تعذاد اسقام اصلي•
(الصم بِ قشائت ًوي باضذ)يك سقن : تعذاد اسقام اعطاسي•
1.8.2 :با کذهیاى باسي کاسکشد هقذاس                            1.8.1 : با کذاٍج باس کاسکشد هقذاس •
1.8.3 : کذکاسکشد کن باسي با هقذاس •

1.8.1 1.8.2 1.8.3

5258 14994 12111

شرکت توزیع نیروی برق 
استان آذربایجان غربي

.دس ايي کٌتَس کاسکشدّا بِ صَست خَدکاس بِ ًوايص دسهي آيذ



ELSTER-A1350سه فاز دیجیتالي : نوع کنتور 

سقنضص : تعذاد اسقام اصلي•
(الصم بِ قشائت ًوي باضذ)دٍ سقن: تعذاد اسقام اعطاسي•
1.8.2 :با کذهیاى باسي کاسکشد هقذاس                            1.8.1 : با کذاٍج باس کاسکشد هقذاس •
1.8.3 : کذکاسکشد کن باسي با هقذاس •

1.8.1 1.8.2 1.8.3

218748 501364 573689

شرکت توزیع نیروی برق 
استان آذربایجان غربي

.دس ايي کٌتَس کاسکشدّا بِ صَست خَدکاس بِ ًوايص دسهي آيذ



ELSTER-A1350iسه فاز دیجیتالي : نوع کنتور 

سقنضص : تعذاد اسقام اصلي•
(الصم بِ قشائت ًوي باضذ)يك سقن : تعذاد اسقام اعطاسي•
2 :با کذهیاى باسي کاسکشد هقذاس                            1 : با کذاٍج باس کاسکشد هقذاس •
3 : کذکاسکشد کن باسي با هقذاس •

1 2 3

21225 46377 31386

شرکت توزیع نیروی برق 
استان آذربایجان غربي

.دس ايي کٌتَس کاسکشدّا بِ صَست خَدکاس بِ ًوايص دسهي آيذ



RENAN 5000سه فاز دیجیتالي : نوع کنتور 

سقنضص : تعذاد اسقام اصلي•
(الصم بِ قشائت ًوي باضذ)دٍ سقن: تعذاد اسقام اعطاسي•
1.8.2 :با کذهیاى باسي کاسکشد هقذاس                            1.8.1 : با کذاٍج باس کاسکشد هقذاس •
1.8.3 : کذکاسکشد کن باسي با هقذاس •

1.8.1 1.8.2 1.8.3

4 14 8

شرکت توزیع نیروی برق 
استان آذربایجان غربي

.با فطشدى ايي دکوِ کٌتَس ، کاسکشدّا قابل قشائت خَاٌّذ بَد



INTECHسه فاز دیجیتالي : نوع کنتور 

سقنضص : تعذاد اسقام اصلي•
(الصم بِ قشائت ًوي باضذ)دٍ سقن: تعذاد اسقام اعطاسي•
1.8.2 :با کذهیاى باسي کاسکشد هقذاس                            1.8.1 : با کذاٍج باس کاسکشد هقذاس •
1.8.3 : کذکاسکشد کن باسي با هقذاس •

1.8.1 1.8.2 1.8.3

4 2 1

شرکت توزیع نیروی برق 
استان آذربایجان غربي

.با فطشدى ايي دکوِ کٌتَس ، کاسکشدّا قابل قشائت خَاٌّذ بَد



MTF301سه فاز دیجیتالي : نوع کنتور 

سقنضص : تعذاد اسقام اصلي•
(الصم بِ قشائت ًوي باضذ)دٍ سقن: تعذاد اسقام اعطاسي•
1.8.2 :با کذهیاى باسي کاسکشد هقذاس                            1.8.1 : با کذاٍج باس کاسکشد هقذاس •
1.8.3 : کذکاسکشد کن باسي با هقذاس •

1.8.1 1.8.2 1.8.3

21778 70278 41799

شرکت توزیع نیروی برق 
استان آذربایجان غربي

.با فطشدى ايي دکوِ کٌتَس ، کاسکشدّا قابل قشائت خَاٌّذ بَد



SNHسِ فاص ديجیتالي : ًَع کٌتَس 
سقنضص : تعذاد اسقام اصلي•
(الصم بِ قشائت ًوي باضذ)دٍ سقن : تعذاد اسقام اعطاسي•
15.8.2 :با کذهیاى باسي کاسکشد هقذاس                            15.8.1 : با کذاٍج باس کاسکشد هقذاس •

15.8.3 : کذکاسکشد کن باسي با هقذاس •

15.8.1 15.8.2 15.8.3

21470 65824 45384

شرکت توزیع نیروی برق 
استان آذربایجان غربي

.با فطشدى ايي دکوِ کٌتَس ، کاسکشدّا قابل قشائت خَاٌّذ بَد



10000441121استفاده از خدهات پیام کوتاه سر شواره 

اعالم كاركرد  -1

(كاركرد كم باري *كاركردعادي*كاركرد اوج بار *شماره اشتراك*150)نحوه ارسال پیامک برای کنتورهای دیجیتالي  

(كاركرد ميان باري*شماره اشتراك*150) نحوه ارسال پیامک  برای کنتورهای مکانیکي

ثبت  و یا تغییر شماره همراه در سیستم جامع -2

با متن شماره اشتراك  به (شماره همراهي كه   بايد در سابقه مشترك ثبت شود )رسال پيامك از شماره همراه  مد نظر ا

سامانه پيامکی 

اعالم بدهي-3 

به سامانه پيامکی (شماره اشتراك*160)ارسال پيامك    

حذف شماره همراه از سابقه اشتراك -4

به سامانه پيامکی ( # اشتراك*0)ارسال پيامك     

(عدد صفر مي باشد  0)منظور از 

. الزم به ذکر است ترتیب ورود اطالعات صحیح  در سامانه پیامکی از راست به چپ بدون فاصله  خواهد بود:توجه  



سایر روشهای ثبت و اعالم کارکرد برق مصرفی

سايت ضشکت تَصيع بشق آرسبايجاى غشبي قسوت اعالم کاسکشد هصاسف کٌتَسّاي عادي  با جستجَ  دس گَگل (1
کشٍم 

    33452300-   33452310- 33452309اعالم کاسکشد بِ تلفي ّاي گَيا بِ ضواسُ ّاي ( 2

باتَجِ بِ تواس ّاي تلفٌي ( کٌتَ سًَيساى ) اعالم بِ هاهَسيي قشائت کٌتَس ( 3

دس صَستیکِ بِ ّش دلیل اهکاى اعالم کاسکشد  با استفادُ اص سٍش ّاي : اعالم کاسکشد ثبت ضذُ بِ دفاتش پیطخَاى ( 4
.  هزکَس هیسش ًطذ ضوا هي تَاًیذ کاسکشد قشائت ضذُ سا بِ ًضديکتشيي دفتش پیطخَاى اسائِ  ًوائیذ


