
 

Ahvaz Electric Energy Distribution Co. 

راهنمای  قرائت کنتور های 
 دیجیتالی وهوشمند وآنالوگ

 

 
  

 

 معاونت فروش و خدمات مشترکین
 



 

1521:  مشترکین برق اهواز    خدمات جامع  تلفنی  سامانه  

10008121سامانه پیامکی ثبت شماره تلفن همراه مشترکین :   

 نوع کنتور : تکفاز دیجیتالی صاایران

 رقم شش :اصلي ارقام تعداد • 

 (باشد نمی قرائت به الزم) یك رقم  :اعشاري ارقام تعداد • 

 1 :کد با باري میان کارکرد مقدار •

 2باربا کد: اوج کارکرد مقدار   

 3 :کد با باري کم کارکرد مقدار •

0مجموع مصرف با کد: کارکرد

  در اين كنتور كاركردها بصورت خودكار نمايش داده مي شوند. 



 

1521:  مشترکین برق اهواز    خدمات جامع  تلفنی  سامانه  

10008121سامانه پیامکی ثبت شماره تلفن همراه مشترکین :   

 دیجیتالی تکفاز JM110B آزما افزار 

 رقم یا پنج شش :اصلي ارقام تعداد • 

 (باشد نمی قرائت به الزم) یا دو رقم یك :اعشاري ارقام تعداد • 

 1T  :کدبا  باري میان کارکرد مقدار  • 

 2Tاوج بار باکد: کارکرد مقدار •

   3T :کد با باري کم کارکرد مقدار   •

 Tمجموع مصرف با کد: مقدار کارکرد•

  

  بود.در سمت راست كنتور ، كاركردها قابل قرائت خواهند   Aبا فشردن دگمه



 

1521:  مشترکین برق اهواز    خدمات جامع  تلفنی  سامانه  

10008121سامانه پیامکی ثبت شماره تلفن همراه مشترکین :   

 200JAMافزارآزما دیجیتالی تکفاز

 رقم پنج :اصلي ارقام تعداد

 )باشد نمی قرائت به الزم (رقم دو :اعشاري ارقام تعداد

 1.8.1:  ی بابار میان کارکرد مقدار

 1.8.2با: بار اوج کارکرد دارمق

  1.8.3:با  باري کم کارکرد مقدار

 1.8.0مجموع مصرف: کارکرد مقدار

 

     

 

 

  در سمت راست كنتور ، كاركردها قابل قرائت خواهند بود.  Aبا فشردن دگمه



 

1521:  مشترکین برق اهواز    خدمات جامع  تلفنی  سامانه  

10008121سامانه پیامکی ثبت شماره تلفن همراه مشترکین :   

 )اکتریس(ACE5000سه فاز دیجیتالی

 رقم پنج :اصلي ارقام تعداد • 

 )باشد نمی قرائت به الزم(رقم دو :اعشاري ارقام تعداد• 

                                         P1 : مقدار کارکرد ميان باري با کد

 P2 :مقدار کارکرد اوج بار با کد

                                   P3 : مقدار کارکرد کم باري با کد

  مقدار کارکرد مجموع مصرف با کد :

 

• 

كنتور ، كاركردها قابل قرائت   Displayبا فشردن دگمه

 خواهند بود.



 

1521:  مشترکین برق اهواز    خدمات جامع  تلفنی  سامانه  

10008121سامانه پیامکی ثبت شماره تلفن همراه مشترکین :   

نوووووووع کوووووونووووووتووووووور : تووووووکووووووفوووووواز 

                ACE2000دیجیتوووالی
 رقمپنج تعداد ارقام اصلي: 

    )الزم به قرائت نمی باشد( رقمدو اعشاري:  تعداد ارقام

                                                                  1 : مقدار کارکرد میان باري با کد

 2 :مقدار کارکرد اوج بار با کد

 3 : مقدار کارکرد کم باري با کد 
 مقدار کارکرد مجموع مصرف با کد : نشانگر مثلثي

 
  با فشردن اين دگمه كنتور ، كاركردها قابل قرائت خواهند بود. 



 

1521:  مشترکین برق اهواز    خدمات جامع  تلفنی  سامانه  

10008121سامانه پیامکی ثبت شماره تلفن همراه مشترکین :   

 AMPYنوع کنتور : تکفاز دیجیتالی  

 )E 5194(: مدل
 رقمپنج تعداد ارقام اصلي:  

   )الزم به قرائت نمی باشد( رقمدو تعداد ارقام اعشاري: 

                                            RATE1 : مقدار کارکرد ميان باري با کد

 2RATE :مقدار کارکرد اوج بار با کد

                                                RATE3 : کم باري با کدمقدار کارکرد 

 مقدار کارکرد مجموع مصرف با کد : 
 

 
 

 

  د.با فشردن اين دگمه كنتور ، كاركردها قابل قرائت خواهند بو



 

1521:  مشترکین برق اهواز    خدمات جامع  تلفنی  سامانه  

10008121سامانه پیامکی ثبت شماره تلفن همراه مشترکین :   

 i1350A-ELSTERنوع کنتور : سه فاز ديجيتالی 

 رقمپنج تعداد ارقام اصلي:  

 )الزم به قرائت نمی باشد( رقمدو تعداد ارقام اعشاري: 

                                              1.8.1 : کد مقدار کارکرد ميان باري با

                                                           1.8.2 :مقدار کارکرد اوج بار با کد

                                                        1.8.3 : مقدار کارکرد کم باري با کد

 1.8.0ع مصرف با کد : مقدار کارکرد مجمو
 

 

 در اين كنتور كاركردها بصورت خودكار نمايش داده مي شوند.



 

1521:  مشترکین برق اهواز    خدمات جامع  تلفنی  سامانه  

10008121سامانه پیامکی ثبت شماره تلفن همراه مشترکین :   

 نوع کنتور : سه فاز ديجيتالی 

JAM300)2014(:مدل 

 رقم پنج تعداد ارقام اصلي: 
 

 )الزم به قرائت نمی باشد( رقمدو تعداد ارقام اعشاري: 

                                             1.8.1 : مقدار کارکرد ميان باري با کد

 1.8.2 :کدمقدار کارکرد اوج بار با 

                                                 1.8.3 : مقدار کارکرد کم باري با کد

 1.8.0مقدار کارکرد مجموع مصرف با کد : 

 

 

 كاركردها قابل قرائت خواهند بود.  Aبا فشردن و نگهداشتن دگمه 



 

1521:  مشترکین برق اهواز    خدمات جامع  تلفنی  سامانه  

10008121سامانه پیامکی ثبت شماره تلفن همراه مشترکین :   

 نوع کنتور : سه فاز ديجيتالی مدل 

(MTF_301 )  توس فيوز  

 رقم شش  تعداد ارقام اصلي: 
 ائت نمی باشد()الزم به قر رقم دوتعداد ارقام اعشاري: 

                                             1.8.1 : مقدار کارکرد ميان باري با کد

 1.8.2   :مقدار کارکرد اوج بار با کد

                                                 1.8.3 : مقدار کارکرد کم باري با کد

 1.8.0مقدار کارکرد مجموع مصرف با کد :

  

 سمت راست کنتوراولی  دگمهر دادن متوالی با فشا



 

1521:  مشترکین برق اهواز    خدمات جامع  تلفنی  سامانه  

10008121سامانه پیامکی ثبت شماره تلفن همراه مشترکین :   

  

 AMPYديجيتالی  سه فازنوع کنتور : 

  (j  5219(:    مدل
 رقم ششتعداد ارقام اصلي: 
   )الزم به قرائت نمی باشد( رقم يکتعداد ارقام اعشاري: 

                                            r01 : مقدار کارکرد ميان باري با کد

 02r :مقدار کارکرد اوج بار با کد

                                                   r03 : باري با کد مقدار کارکرد کم

  )kwh( مقدار کارکرد مجموع مصرف با کد :

 

 
 

 سمت راست کنتور با فشار دادن متوالی شاسی آبی



 

1521:  مشترکین برق اهواز    خدمات جامع  تلفنی  سامانه  

10008121سامانه پیامکی ثبت شماره تلفن همراه مشترکین :   

  نوع کنتور : سه فاز ديجيتالی مدل

 (JAM300 )افزار آزما الکترونيک 

 رقم شش  تعداد ارقام اصلي: 
 )الزم به قرائت نمی باشد( رقم دوتعداد ارقام اعشاري: 

                                            158.1:مقدار کارکرد ميان باري با کد

  158.2 :مقدار کارکرد اوج بار با کد

                                                 158.3 : مقدار کارکرد کم باري با کد

 158.0:مقدار کارکرد مجموع مصرف 

 

  

 در اين كنتور كاركردها بصورت خودكار نمايش داده مي شوند.



 

1521:  مشترکین برق اهواز    خدمات جامع  تلفنی  سامانه  

10008121سامانه پیامکی ثبت شماره تلفن همراه مشترکین :   

    ElSTER  ديجيتالی تکفاز

 )220A(مدل:
 رقم پنج :اصلي ارقام تعداد

 )باشد نمی قرائت به الزم (رقم دو :اعشاري ارقام تعداد

 1.8.1:  ی بابار ميان کارکرد مقدار

 1.8.2با: بار اوج کارکرد مقدار

  1.8.3:با  باري کم کارکرد مقدار

 1.8.0 مجموع مصرف: کارکرد مقدار

 

 

 ت راست کنتورسم  سياهبا فشار دادن متوالی شاسی 



 

1521:  مشترکین برق اهواز    خدمات جامع  تلفنی  سامانه  

10008121سامانه پیامکی ثبت شماره تلفن همراه مشترکین :   

    ElSTER  ديجيتالی سه فاز

 )A1350(مدل:
 رقم پنج :اصلي ارقام تعداد

 )باشد نمی قرائت به الزم (رقم دو :اعشاري ارقام تعداد

 1.8.1:  ی بابار ميان کارکرد مقدار

 1.8.2با: بار اوج کارکرد مقدار

  1.8.3:با  باري کم کارکرد مقدار

 مقدار کارکرد مجموع با:1.8.0

  
 سمت راست کنتور زردبا فشار دادن متوالی شاسی 



 

1521:  مشترکین برق اهواز    خدمات جامع  تلفنی  سامانه  

10008121سامانه پیامکی ثبت شماره تلفن همراه مشترکین :   

 نوع کنتور : سه فاز ديجيتالی مدل

                    (ZMG  310) LANDIS 

 رقمشش   تعداد ارقام اصلي: 
)الزم به قرائت نمی  رقم يکتعداد ارقام اعشاري: 

 باشد(

                                             1.8.1 : مقدار کارکرد ميان باري با کد

 1.8.2   :مقدار کارکرد اوج بار با کد

                                        .8.31 : مقدار کارکرد کم باري با کد

 مقدار کارکرد مجموع مصرف باکد:1.8.0 

كنتور ، كاركردها قابل قرائت خواهند   Displayبا فشردن دگمه  

بود.



 

1521:  مشترکین برق اهواز    خدمات جامع  تلفنی  سامانه  

10008121سامانه پیامکی ثبت شماره تلفن همراه مشترکین :   

 نوع کنتور : سه فاز ديجيتالی مدل

 (HXE  34) INTECH 

 رقمشش   تعداد ارقام اصلي: 
 )الزم به قرائت نمی باشد( رقم یکتعداد ارقام اعشاري: 

                                             1.8.1 : مقدار کارکرد ميان باري با کد

 1.8.2   :مقدار کارکرد اوج بار با کد

                                                 1.8.3 : مقدار کارکرد کم باري با کد

 1.8.0مقدار کارکرد مجموع مصرف با کد : 

 

 

 سمت راست کنتور اولیبا فشار دادن متوالی شاسی 



 

1521:  مشترکین برق اهواز    خدمات جامع  تلفنی  سامانه  

10008121سامانه پیامکی ثبت شماره تلفن همراه مشترکین :   

 نوع کنتور : تک فاز ديجيتالی مدل

 (HXE  12) INTECH 

 رقمشش   د ارقام اصلي: تعدا
 )الزم به قرائت نمی باشد( رقم دو تعداد ارقام اعشاري: 

                                             1.8.1 : مقدار کارکرد ميان باري با کد

 1.8.2   :مقدار کارکرد اوج بار با کد

                                                 1.8.3 : مقدار کارکرد کم باري با کد

   1.8.0مقدار کارکرد مجموع مصرف با کد : 

 

 
 

با فشردن اين دگمه كنتور ، كاركردها قابل قرائت 

 خواهند بود.

خودكار در اين كنتور كاركردها بصورت 

 نمايش داده مي شوند.



 

1521:  مشترکین برق اهواز    خدمات جامع  تلفنی  سامانه  

10008121سامانه پیامکی ثبت شماره تلفن همراه مشترکین :   

    ElSTER  ديجيتالی سه فاز

 )1440A(مدل:
 رقم پنج :اصلي ارقام تعداد

 )باشد نمی قرائت به الزم (رقم دو :اعشاري ارقام تعداد

 1.8.1:  ی بابار ميان کارکرد مقدار

 1.8.2با: بار اوج کارکرد مقدار

                         1.8.3:با  باري کم کارکرد مقدار
 1.8.0: مقدار کارکرد مجموع مصرف با

 

 

 كاركردها قابل قرائت خواهند بود. با فشردن و نگهداشتن دگمه 



 

1521:  مشترکین برق اهواز    خدمات جامع  تلفنی  سامانه  

10008121سامانه پیامکی ثبت شماره تلفن همراه مشترکین :   

 نوع کنتور : تک فاز ديجيتالی مدل

 (RENAN2000)رنان 

 رقمشش   تعداد ارقام اصلي: 
 

 )الزم به قرائت نمی باشد( رقم دوتعداد ارقام اعشاري: 

                                             1.8.1 : مقدار کارکرد ميان باري با کد

 1.8.2   :مقدار کارکرد اوج بار با کد

                                                 1.8.3 : مقدار کارکرد کم باري با کد

 1.8.0کد :  مقدار کارکرد مجموع مصرف با

 

 سمت راست کنتور دگمهر دادن متوالی با فشا



 

1521:  مشترکین برق اهواز    خدمات جامع  تلفنی  سامانه  

10008121سامانه پیامکی ثبت شماره تلفن همراه مشترکین :   

 نوع کنتور : تک فاز ديجيتالی مدل 

 (MTF200 ) توس فيوز 

 رقم پنج  عداد ارقام اصلي: ت
 )الزم به قرائت نمی باشد( رقم دوتعداد ارقام اعشاري: 

                                             1.8.1 : مقدار کارکرد ميان باري با کد

 1.8.2   :مقدار کارکرد اوج بار با کد

                                                 1.8.3 : مقدار کارکرد کم باري با کد

 1.8.0با کد : مقدار کارکرد مجموع مصرف 

 

 

 سمت راست کنتور دگمهر دادن متوالی با فشا



 

1521:  مشترکین برق اهواز    خدمات جامع  تلفنی  سامانه  

10008121سامانه پیامکی ثبت شماره تلفن همراه مشترکین :   

 نوع کنتور : تک فاز ديجيتالی مدل

 (IRANTECH_12 )ايران تک 

 رقم شش  تعداد ارقام اصلي: 
 )الزم به قرائت نمی باشد( رقم دوتعداد ارقام اعشاري: 

                                             1.8.1 : مقدار کارکرد ميان باري با کد

 1.8.2   :مقدار کارکرد اوج بار با کد

                                                 1.8.3 : مقدار کارکرد کم باري با کد

 1.8.0مقدار کارکرد مجموع مصرف با کد : 

 

 

 سمت راست کنتور با فشار دادن متوالی شاسی آبی



 

1521:  مشترکین برق اهواز    خدمات جامع  تلفنی  سامانه  

10008121سامانه پیامکی ثبت شماره تلفن همراه مشترکین :   

 نوع کنتور : تک فاز ديجيتالی مدل

 (PTA_285 )پارس توان آزما 

 رقم شش  لي: تعداد ارقام اص
 )الزم به قرائت نمی باشد( رقم دوتعداد ارقام اعشاري: 

                                             1.8.1 : مقدار کارکرد ميان باري با کد

 1.8.2   :مقدار کارکرد اوج بار با کد

                                                 1.8.3 : مقدار کارکرد کم باري با کد

 1.8.0کارکرد مجموع مصرف با کد :  مقدار

  

 سمت راست کنتور با فشار دادن متوالی شاسی آبی



 

1521:  مشترکین برق اهواز    خدمات جامع  تلفنی  سامانه  

10008121سامانه پیامکی ثبت شماره تلفن همراه مشترکین :   

نوع کنتور : تکفاز 

 (EVAN_1010لی)تایجید

 رقمشش  : اصلي ارقام تعداد•  

 (باشد نمی قرائت به الزم) يك رقم  :اعشاري ارقام تعداد•  

 1 :کد با باري ميان کارکرد مقدار• 

 2باربا کد: اوج کارکرد مقدار   

 3 :کد با باري کم کارکرد مقدار• 

   مجموع مصرف با کد: کارکرد

 

 

 سمت راست کنتور با فشار دادن متوالی شاسی آبی



 

1521:  مشترکین برق اهواز    خدمات جامع  تلفنی  سامانه  

10008121سامانه پیامکی ثبت شماره تلفن همراه مشترکین :   

 مدل فاز ديجيتالی سهنوع کنتور : 

(JAM_300 ) الکترونيک افزارآزما

2017 

 رقم شش  تعداد ارقام اصلي: 
 )الزم به قرائت نمی باشد( رقم دوتعداد ارقام اعشاري: 

                                             1.8.1 : مقدار کارکرد ميان باري با کد

 1.8.2   :مقدار کارکرد اوج بار با کد

                                                 1.8.3 : مقدار کارکرد کم باري با کد

 1.8.0مقدار کارکرد مجموع مصرف با کد : 

 

. 

  كنتور ، كاركردها قابل قرائت خواهند بود.  Displayبا فشردن دگمه



 

1521:  مشترکین برق اهواز    خدمات جامع  تلفنی  سامانه  

10008121سامانه پیامکی ثبت شماره تلفن همراه مشترکین :   

 EAA آزما افزارالکترونیک  

 دیجیتالی تکفاز

 رقم پنج :اصلي ارقام تعداد•  

 (باشد نمی قرائت به الزم) رقم  دو : اعشاري ارقام دتعدا•  

 T1  :کدبا  باري ميان کارکرد مقدار •  

 2Tاوج بار باکد: کارکرد مقدار• 

   3T :کد با باري کم کارکرد مقدار  • 

 Tمجموع مصرف با کد: مقدار کارکرد•

  

در سمت   Aبا فشردن دگمه

راست كنتور ، كاركردها قابل 

  قرائت خواهند بود.



 

1521:  مشترکین برق اهواز    خدمات جامع  تلفنی  سامانه  

10008121سامانه پیامکی ثبت شماره تلفن همراه مشترکین :   

 ديجيتالی تکفاز ZIV )مرکن(کنتور

 )CTN_5(مدل:

 رقمشش  : اصلي ارقام تعداد•  

 (باشد نمی قرائت به الزم) رقم  يک : اعشاري ارقام تعداد•  

 T1  :کدبا  باري ميان کارکرد مقدار •  

 2Tاوج بار باکد: کارکرد مقدار• 

   T3 :کد با باري کم کارکرد مقدار  • 

 T  مجموع مصرف با کد: مقدار کارکرد

 

   فشردن دگمه بادر اين كنتور كاركردها 

  نمايش داده مي شوند.



 

1521:  مشترکین برق اهواز    خدمات جامع  تلفنی  سامانه  

10008121سامانه پیامکی ثبت شماره تلفن همراه مشترکین :   

  نوع کنتور : سه فاز ديجيتالی مدل

 (JAM200 )افزار آزما الکترونيک 

 رقم شش  تعداد ارقام اصلي: 
 )الزم به قرائت نمی باشد( رقم دوتعداد ارقام اعشاري: 

                                            158.1:مقدار کارکرد ميان باري با کد

  158.2 :مقدار کارکرد اوج بار با کد

                                                 158.3 : مقدار کارکرد کم باري با کد

 158.0:مقدار کارکرد مجموع مصرف 

در سمت راست كنتور ، كاركردها قابل قرائت خواهند   Aبا فشردن دگمه 

  بود.



 

1521:  مشترکین برق اهواز    خدمات جامع  تلفنی  سامانه  

10008121سامانه پیامکی ثبت شماره تلفن همراه مشترکین :   

 نوع کنتور:سه فاز مکانيکی

 تعداد ارقام اصلی:پنج رقم 

 تعداد ارقام اعشاری:يک رقم )الزم به قرائت نمی باشد(

 

 

 

 



 

1521:  مشترکین برق اهواز    خدمات جامع  تلفنی  سامانه  

10008121سامانه پیامکی ثبت شماره تلفن همراه مشترکین :   

 

              نوع کنتور : تکفاز مکانيکی
 تعداد ارقام اصلي: پنج رقم

 )الزم به قرائت نمی باشد( رقم یکاري: تعداد ارقام اعش
  

  



 

1521:  مشترکین برق اهواز    خدمات جامع  تلفنی  سامانه  

10008121سامانه پیامکی ثبت شماره تلفن همراه مشترکین :   

 نوع کنتور : تکفاز مکانيکی

  رقم چهارتعداد ارقام اصلي: 
 )الزم به قرائت نمی باشد( رقم یکتعداد ارقام اعشاري: 

در كنتورهاي مكانیكي فقط یك رقم وجود داشته كه به عنوان 

 رقم میانباري محسوب مي شود.

 
 

 


