
PM130P/PM130E/PM130EH СЕРИЙН ОЛОН ФУНКЦЭТ ХЭМЖҮҮРИЙН 

ТӨХӨӨРГИЙН УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ТЕХНОЛОГИЙН КАРТ  

 

 

1. ЕРӨНХИЙ ХЭСЭГ 

Технологийн карт нь SATEC Powerful Solutions фирмийн хэмжүүрийн төхөөргийг 

цахилгаан станц болон дэд станцын панель, самбар, щитэнд угсрах ажилд зориулан 

зохиогдсон. Картанд энэхүү угсралтын ажлын технологийн дэс дараалал ба зохион 

байгуулалт, ашиглагдах багаж хэрэгсэл, материалын жагсаалт, хөдөлмөр зарцуулалтын 

калькуляц зэргийг тусгасан.  

SATEC Powerful Solutions фирмийн PM130 PLUS нь барилгын цахилгааны самбараас 

станцын операторууд хүртлэх хэрэглэгчдийн шаардлагыг хангахаар зохион бүтээгдсэн, 

хувьсах гүйдлийн 3 фазын, олон функцэт, овор хэмжээ багатай,  эрчим хүчний хэмжүүрийн 

төхөөрөг юм.  

 
Зураг 1. PM130EH PLUS хэмжүүрийн төхөөрөг 

 

PM130 PLUS нь PM130P, PM130E, PM130EH гэсэн 3 төрлийн загвараас бүрдэнэ. PM130 

PLUS хэмжүүрийн төхөөргийн угсралтын ажлын зураг авалтын ажиглалтыг PM130P 

төрлийн төхөөргийг угсралтын ажил дээр хийж гүйцэтгэсэн бөгөөд уг технологийн картыг 

бусад загваруудад ашиглах боломжтой.  

SATEC Powerful Solutions хэмжүүрийн төхөөргийн угсралтын ажлыг:  

1. Төхөөргийг суурилуулах үүр (нүх) бэлтгэх, суурилуулах 

2. Хэмжүүрийн төхөөргийг холбох гэсэн үндсэн 2 ажлын хэсэгт хуваан хөдөлмөр   

    зарцуулалтын нормыг боловсруулав.  

 

2. ХЭРЭГЛЭХ ХҮРЭЭ 

2.1 Технологийн карт нь SATEC Powerful Solutions фирмийн хэмжүүрийн төхөөрөг PM130 

PLUS –г цахилгаан станц болон дэд станцын панель, самбар, щитэнд угсрах ажлыг 

гүйцэтгэх дүрэм болно.  

2.2 Технологийн картыг боловсруулах хэм хэмжээний суурь нь БНбД 81-10-02, БНбД 81-10-

04, БНбД 83-23ж-03, БНбД 83-90-04, мөн материал зарцуулалтын гүйцэтгэлийн норм, 

орон нутгийн дэвшилтэт норм ба үнэлгээ, хөдөлмөр зарцуулалтын норм, материал 

техникийн нөөцийн зарцуулалтын нормууд болно. 
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2.3 Технологийн карт боловсруулах зорилго нь технологийн явцын зөвлөх бүдүүвчийг өгч 

технологийн картын агуулга, бүтэц, шаардлагатай хүснэгтийг боловсруулахад оршино. 

2.4 Угсралтын ажлыг гүйцэтгэхэд тухайн хэмжүүрийн төхөөргийн үйлдвэрийн заавар, 

ажлыг гүйцэтгэх үеийн техник аюулгүй ажиллагааны дүрэм, мөрдөгдөж байгаа 

нормативын бусад бичиг баримтын шаардлагатай нийцсэн байх ёстой.  

2.5 Технологийн карт нь зураг төсөл боловсруулах, технологи зохион байгуулалтын бичиг 

баримт бүрдүүлэх, инженер техникийн ажилтнууд ба ажилчдыг ажлыг гүйцэтгэх 

дүрэмтэй танилцуулах зориулалттай.  

2.6 PM130 PLUS хэмжүүрийн төхөөрөг нь 0,4 -220 кВ –ын хэрэглэгчдийн цахилгаан энерги, 

гурван фазын болон фаз тус бүрийн бодит чадал, хуурмаг чадал, бүрэн чадал, гүйдэл, 

хүчдэл, давтамж, чадлын коэффициентыг тодорхойлдог.   

2.6.1 Үндсэн функцүүд:  

- Гүйдэл, хүчдлийн дундаж квадрат хазайлт фаз тус бүрээр  

- Бодит, хуурмаг, бүрэн чадал фаз тус бүрээр 

- 3 фазын бодит, хуурмаг, бүрэн чадал 

- Чадлын коэффициент 3 фазын болон фаз тус бүрээр  

- Давтамж  

- Нейтралийн гүйдэл 

- Блансын биш гүйдэл, хүчдэл 

- Гармоникийн дүн шинжилгээ  

- Фазын дараалал 

- Хүчдэл ба гүйдлийн фазын өнцөг 

- Өдөр ба цаг 

- Цикл тоололт 

- Дижитал оролт /сонголтоор/ 

- Реле гаралт /сонголтоор/ 

- Алсын хяналтын реле /сонголтоор/ 

- Дохиоллын триггер 

- Өөрийн оношлогоо 

3. УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ҮНДСЭН ЗААВАР 

3.1. Ерөнхий заавар 

Цахилгаан угсралтын ажил эхлэхээс өмнө дараах ажлуудыг бүрэн гүйцэтгэсэн байх 

шаардлагатай. Үүнд:  

3.1.1. Хэмжүүрийн төхөөргийг суурилуулах панель, самбар, хийцийг угсарч байрлуулах 

газарт байрлуулсан байх 

3.1.2. Хүчний сүлжээг угсралтын талбайд гаргах  

3.1.3. Гэрэлтүүлгийн сүлжээ ба газардуулгын хүрээ угсрах  

3.1.4. Ажлыг гүйцэтгэхэд диспетчерийн шуурхай холбоогоор хангах  

3.1.5. Барилгын талбайг галд аюулгүй байх, усан хангамж, гэрэлтүүлэг ба багаж хэрэгсэл, 

дохиоллоор хангасан байх 

3.1.6. Тоног төхөөрөмж, материал, багаж хэрэгслийг стандартын шаардлагыг хангасан далд 

агуулахад үйлдвэрийн хайрцаг савтай нь угсралтын ажил эхэлтэл хадгалах ёстой.  

3.1.7. Ажлыг гүйцэтгэхэд объект бэлэн тухай акт бүрдүүлэх 

3.2. Бэлтгэл ажлууд 
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3.2.1. SATEC Powerful Solutions фирмийн PM130 PLUS  хэмжүүрийн төхөөргийн үйлдвэрийн 

техникийн баримт бичиг, заавартай танилцах 

3.2.2. PM130 PLUS  хэмжүүрийн төхөөргийн ажлын зурагт тусгасантай нарийвчлан танилцах 

3.2.3. PM130 PLUS хэмжүүрийн төхөөргийг суурилуулах панель, щит, самбарыг 

захиалагчаас актаар хүлээн авах.  

3.2.4. Угсралтын ажил гүйцэтгэх үед үйлчилдэг техник аюулгүйн дүрмийн дагуу салааны 

бүрэлдэхүүн нь ажлын байран дээр техник аюулгүйн зааварчлага авсан байх ёстой. 

Угсралтын ажлыг гүйцэтгэх бүрэлдэхүүн нь “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл 

ахуй” –н сургалтанд хамрагдан сертификат авсан, мэргэжлийн зэрэгтэй байна.  

3.2.5. Техник аюулгүйн дүрмийн дагуу ажлын байран дээр анхааруулах хуудас(плакат)-ыг 

байрлуулах  

3.2.6. Хэмжүүрийн төхөөрөг, зориулалтын аппарат багаж хэрэгсэл, материалаа угсралтын     

байранд авчрах 

3.3. Угсралтын технологи дэс дараалал 

3.3.1. PM130 PLUS  төхөөргийг суурилуулах бэлтгэл ажил 

3.3.1.1. SATEC Powerful Solutions фирмийн хэмжүүрийн төхөөргийн хадгалалт, 

тээвэрлэлтийн явцад үүссэн байж болзошгүй гэмтлүүдийг хайрцагны гадна талаас 

шалгаад хайрцагнаас нь гаргаж бүрэн бүтэн байдал, дагалдсан техникийн бичиг 

баримт заавар, эрэг боолтын иж бүрдлийг шалган, арчиж цэвэрлэнэ. 

3.3.1.2. Схемийн дагуу холболт хийх утсыг бэлтгэх. Үүнд: утасны орооцолдоог гаргах, 

давхарлан бэлтгэх 

3.3.1.3. Панель, самбарын нүүрний хэсэгт технологийн хэрэгслүүдийг байрлуулах 

бүдүүвч (план) гаргах 

3.3.2. Хэмжүүрийн төхөөргийг суурилуулах үүр (нүх) бэлтгэх 

3.3.2.1 Үүр бэлтгэхдээ хэмжүүрийн төхөөргийг суурилуулах байрлалыг тодорхойлон уг 

хавтанг панелиас салгаж авах.  

3.3.2.2 Үйлдвэрийн техникийн бичиг баримт, зааврын дагуу төхөөргийн хэмжээсийг   хавтанд 

тэмдэглэнэ. Хэмжүүрийн төхөөргийг 2 төрлийн үүр (нүх) –нд суурилуулж болно. 

Үүнийг Зураг 2 –д харуулав. Хэрэв хэмжүүрийн төхөөргийг зэрэгцүүлэн байрлуулах 

бол Зураг 3-д  үзүүлсэний дагуу  хэмжээсийг авах.  

3.3.2.3 Тэмдэглэсэн хэмжээсийн дагуу үүр (нүх) –ийг ухаж гаргах.  

3.3.2.4 Ухагдсан нүхийг хуурайдаж, зүлгүүрдэж бэлэн болгоод хэмжүүрийг суурилуулж 

шалгах.  
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Тэгш өнцөгт 

хэлбэрээр тайрах 

хэмжээс

Тойрог хэлбэрээр 

тайрах хэмжээс

Хавтгай шайб

Амтай шайб

Эрэг

 
Зураг 2. Хэмжүүрийн төхөөргийг суулгах хавтанг тайрах хэмжээс 

33.5 mm 138 mm

13.5 mm хамгийн бага зай

 
Зураг 3. Хэмжүүрийн төхөөргийг зэрэгцүүлэн суурилуулах үеийн  

хоорондох хамгийн бага зай хэмжээс 

 

3.3.3. Хэмжүүрийн төхөөргийг суурилуулах 

3.3.3.1. Суурилуулах хэмжүүрийн эрэг шурагийг суллан бэлэн болсон нүхэнд суулган эрэг 

боолтыг чангалах.  

3.3.3.2. Бэлэн болсон хавтанг панель, щитэнд суулгаж эрэг шурагийг чангалах.  

3.3.3.3. Хэмжүүрийг суурилуулсан ажлыг шалгаж хүлээж авах. Ажлын гүйцэтгэлийн 

чанарыг оролтын ба үйл ажиллагааны хяналтын бүдүүвч Хүснэгт 1 –н дагуу хийж үр 

дүнг угсралтын ерөнхий дэвтэрт бичиж тэмдэглээх.  

 

                                                                                                                           Хүснэгт 1 
     

Хяналтын үйл 

ажиллагааны 

нэр 

Хяналтын 

ажлын хэмжээ, 

бүтэц, зүйл, 

хазайлтын 

хязгаар 

Хяналтын 

арга 

Хяналт явуулах 

хэлбэр 

Хэн 

хянах 
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1 2 3 4 5 

Хэмжүүрийн 

төхөөргийн 

угсралт 

Төслийн бичиг 

баримтын 

зохицол 

Нүдээр харах Оролтын хяналт 
Хяналтын 

инженер 

Нүх гаргах 

(Зөвшөөрөгдөх 

хазайлтын 

хэмжээ – 

босоогоор)  

±1 мм 

Хэмжүүрийн 

хэрэгсэлээр 

шалгах 

Үйл 

ажиллагааны 

хяналт 

Хяналтын 

инженер 

Нүх гаргах 

(Зөвшөөрөгдөх 

хазайлтын 

хэмжээ – 

хэвтээгээр)  

±1 мм 

Хэмжүүрийн 

хэрэгсэлээр 

шалгах 

Үйл 

ажиллагааны 

хяналт 

Хяналтын 

инженер 

 

 

3.3.4. Хэмжүүрийн төхөөргийг холбох  

3.3.4.1. Төхөөргийг угсрах панель, щит, самбар, шүүгээнд зориулалтын зам-хавчааруудыг 

суулгах 

3.3.4.2. Хавчаарын эгнээг дугаарлах 

3.3.4.3. Хаяг(бирк) шивэх, хэвлэх 

3.3.4.4. Ажлын зургийн дагуу хэмжүүрийн блокыг холбох. Үүнд: Схемийн дагуу холболт 

хийх утсуудыг бэлдэх, холболт хийх хоёр цэгийн хооронд бэлтгэсэн утсаа хэмжиж 

таслах, холболтын утасны хоёр үзүүрийг үзүүрлэх, хаяг(бирк) зүүх, утасны хоёр 

үзүүрт төгсгөвч шахах, холболтыг схемийн дагуу тулган шалгах зэрэг орно.    

3.3.4.5. Хэмжүүрийн төхөөргийн холболтыг шалгах 

3.4. Төгсгөлийн ажил 

3.4.1. Хэмжүүрийн төхөөргийг үйлдвэрийн зааврын дагуу газардуулгын шинд холбох 

3.4.2. Холбосон утаснуудаа багцлан бөгжилж панель, самбар, щитний зориулалтын тавиурт 

байршуулж бэхлэх.  

3.4.3. Хэмжүүрийн төхөөргийг хаягжуулах, бичиглэл тогтоох 

3.4.4. Угсралтын ажлыг гүйцэтгэж дууссанаар захиалагч үзлэг хийж хүлээн авсан акт, 

угсралтын ажлын акт болон бусад бичиг баримтыг бүрдүүлэх. 

3.4.5. Объектын угсралтын ажлын ерөнхий дэвтэрт зохиогч хяналт хийсэн үе шат болгоны 

тэмдэглэлийг хөтөлж оруулсан байх. 

 

4. УГСРАЛТЫН ҮЕИЙН ТЕХНИК – АЮУЛГҮЙ 

АЖИЛЛАГААНЫ ШААРДЛАГА 

4.1. Ажлыг гүйцэтгэхдээ техник аюулгүйн дүрэм, галын аюулгүйн хөдөлмөр хамгааллын 

дүрмийн холбогдох шаардлагыг баримталж ажиллах. 

4.2. Тушаалаар томилогдсон ажлын удирдагч нь техникийн аюулгүй ажиллагаа, хөдөлмөр 

хамгаалал, үйлдвэрийн ариун цэвэр галын ба экологийн аюулгүй арга хэмжээг биелүүлэх 

хариуцлагыг хүлээнэ.  

4.3. Ажилчдын хөдөлмөр хамгаалал гэдэгт захиргаанаас ганцаарчилсан хамгаалалтанд 

зайлшгүй байх зүйлсээр (тусгай хувцас, гутал гм), хамт олны хамгаалалтанд (хаалт, 
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гэрэлтүүлэг, агааржуулалт, хамгаалалтын ба урьдчилан хамгаалалтын төхөөрөг ба бусад 

арга хэрэгслэлүүд гм), мөн ариун цэвэр-ахуйн байр ба гүйцэтгэх ажлын онцлог, 

мөрдөгдөж байгаа нормтой уялдаатай тоноглол зэрэг орно. Ажилчид нь ажиллах, амрах 

хооллох нөхцлөөр хангагдсан байх. 

4.4. Ажлыг гүйцэтгэхэд техник-зохион байгуулалтын бүдүүвчид техник аюулгүй 

ажиллагааны шийдлүүд тусгагдсан тусгалаа олсон байх ёстой.  

4.5. Ажлыг гүйцэтгэх хугацаа тэдгээрийн дараалал, хөдөлмөрийн нөөцийн хэрэгцээ зэрэг нь 

ажлыг аюулгүй гүйцэтгэх боломжтой нөхцөл, хугацааг хангасан байх бөгөөд гүйцэтгэж 

байгаа дурын ажилбар бүр аюул ослын үүсгүүр болохгүй, дараагийн ажиллагаанд 

муугаар нөлөөлөхгүйгээр байх шаардлагатай. 

4.6. Ажлыг гүйцэтгэх дараалал аргачлалыг боловсруулахдаа ажлын явцад үүсч болох 

аюултай бүсийг тооцох ёстой. Аюултай бүсэд ажлыг гүйцэтгэх зайлшгүй нөхцөлд 

ажиллагсдыг хамгаалах арга хэмжээг урьдчилан тооцох ёстой.  

 

5. МАТЕРИАЛ ТЕХНИКИЙН НӨӨЦ 

5.1. Технологийн тоноглолт, багаж хэрэгслэл 

5.1.1. Угсралтын ажлыг гүйцэтгэхэд зайлшгүй шаардлагатай бага механизацийн арга 

хэрэгсэл, төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл технологийн хангалт нь ажлыг гүйцэтгэх 

технологитой уялдаатай иж бүрдэл болж норм бүрэлдүүлэхэд орно. 

5.1.2. Угсралтын ажилд хэрэглэгдэх аппарат багаж хэрэгсэл, материалын жагсаалтыг 

Хүснэгт 2, 3 –д үзүүлэв.   

                                                                                                                     Хүснэгт 2 

Д/д Багаж хэрэгслийн жагсаалт Тоо хэмжээ 

1 Хаяг(бирк) шивэх, хэвлэх машин 1 

2 Тасдагч 1 

3 Цоолтуур 1 

4 Жижиг шат (60 см) 1 

5 Жижиг гишгүүр 2 

6 Тестор 1 

 Цахилгаан монтёрын иж бүрэн гар багаж хэрэгсэл. Үүнд: 

- Хавтгай бахь 

- Бөөрөнхий бахь 

- Нугасан хушуут бахь /утка/ 

- Кусочик 

- Халив/отвертка/ /нэмэх, хасах/ 

- Кабель үзүүрлэгч 

- Хавчигч 

- Төмөр шугам 

- Төмөр метр 

- Тэгш ус гм. 

2 

                                                                                                                               

                                                                                                                       Хүснэгт 3 

Д/д Материал, эд анги, хийцийн нэр 
Хэмжих 

нэгж 
Тоо хэмжээ 

1 Пламастр ш 1 

2 Маркер  ш 1 

3 Шруп ш 10 
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4 Арчих материал кг 0,1 

5 Төмрийн будаг кг 0,02 

6 
2,5 мм2 утас: 

- 30 хүртэл хавчаартай  

 

м 

 

10 

7 
1,5 мм2 утас: 

- 30 хүртэл хавчаартай  

 

м 

 

16 

8 
2,5 мм2 төгсгөвч:  

- 30 хүртэл хавчаартай 

 

ш 

 

20 

9 
1,5 мм2 төгсгөвч:  

- 30 хүртэл хавчаартай бол 

 

ш 

 

32 

10 

Хаяг бирк шивэх, хэвлэх машины туузан 

хоолой:  

- 30 хүртэл хавчаартай бол 

м 1.2 
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6. ХӨДӨЛМӨР ЗАРЦУУЛАЛТЫН КАЛЬКУЛЯЦ 

Нормын шифр Ажлын бүтэц 

Салааны бүрэлдэхүүн 

Хэмжих 

нэгж 

Ажлын 

хэмжээ 

Хөдөлмөр зарцуулалт 

Мэргэжил,  

зэрэг- хүний тоо 

Бүх 

хүний 

тоо 

Нэгж хугацааны 

норм  хүн - цаг 

Хөдөлмөр 

зарцуулалтын 

норм хүн - цаг 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

ТЗН-71 

 

 

 

23ж-184 

Хүснэгт-1,  м-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

23ж-183 

Хүснэгт-1, м-1 

Бэлтгэл ажил 

А. Багаж хэрэгслэл, материал, биркийн 

машин, хэмжүүрийн блокыг 

агуулахаас ажлын байранд авчрах 

Үндсэн ажил 

А. Угсралтын ажлын бэлтгэл 

Хэмжүүрийн төхөөргийн хайрцгийг 

задалж гарган бүрэн бүтэн байдал, 

эрэг шурагийн иж бүрдлийг шалган 

дагалдсан техникийн бичиг баримт, 

заавартай танилцах, арчиж цэвэрлэх, 

төхөөргийг суурилуулах үүр (нүх)-ийг 

ухах буюу өрөмдөж бэлтгээд, 

төхөөргийг суурилуулах  

 

Б. Хэмжүүрийн төхөөргийн холболт  

Олон функцэт хэмжүүрийн 

төхөөргийн холболтын ажил 

/хавчаарыг панелийн зориулалтын 

төмөрт суулгах, хавчаарын эгнээг 

дугаарлах, схемийн дагуу хаяг(бирк) 

шивж хэвлэх, схемийн дагуу холбовч 

(перемычка) бэлтгэж холбох ба 

хэмжүүрийн төхөөргийг холбох/ 30 

хүртэл хавчаартай 

 

 

Туслах ажилчин,   

II - 1 

 

 

Цахилгаан монтёр, 

V - 1 

II - 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цахилгаан монтёр, 

V - 1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

ширхэг 

 

 

 

ширхэг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ширхэг 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

0.0022 

 

 

 

 

0.125 

0.125 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,13 

 

 

0.0022 

 

 

 

0.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13 

ХН1993-23е-32 

Хүснэгт 1 М-1б 

Төгсгөлийн ажил 

Хэмжүүрийн төхөөргийг зааврын 

дагуу газардуулгын шинд холбох 

Цахилгаан 

гагнуурчин  

III - 1 

1 метр 1 0.30 0.30 



7. ХЭМЖҮҮРИЙН ТӨХӨӨРГИЙГ УГСРАХ АЖЛЫН ТЕХНИК-ЭДИЙН ЗАСГИЙН 

ҮЗҮҮЛЭЛТ 

7.1. Хэмжүүрийн төхөөргийг угсрах ажлыг 2 хүнтэй баг гүйцэтгэнэ. Үүнд: 2; 5 –р зэрэгтэй 

цахилгааны угсрагч  -2 хүн 

7.2. Хэмжүүрийн төхөөргийг угсрах ажлын хөдөлмөр зарцуулалт - 2,45 хүн цаг (30 хүртэл 

үзүүр холбох)  

 

8. АШИГЛАСАН НОМ 

1. Барилга угсралт, барилга засварын ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын нэгдсэн жишиг 

нормын боловсруулах аргачлал. БНбД 83-90-05 

2. Барилга угсралт, барилга засварын ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын нэгдсэн жишиг норм. 

БНбД 83-23ж-03 

3. Цахилгаан байгууламжийн дүрэм. БД 43-101-03 

4. http://www.satec-global.com/PM130-PLUS 

 

http://www.satec-global.com/PM130-PLUS

