
Таны ойр орчимд ил задгай 
цахилгааны утас, унаж 
болзошгүй шон тулгуур, 
хаалт, түгжээгүй щит самбар 
байвал УБЦТС ТӨХК-ийн 
24 цагийн ажиллагаатай 
7004-7004 дугаарын утсаар 
болон харьяа дүүргийн 
Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвд  
цаг алдалгүй мэдэгдэж 
байна уу.

Мэргэжлийн баг, ажилтныг 
очтол тухайн гэмтлийг 
засварлахүйлдэл хийхгүйгээр, 
хүүхэд, хүн санамсаргүй 
хүрч, шүргэхээс сэргийлэн 
хамгаалж иргэний үүргээ 
биелүүлэхийг хүсье.

Цахим хуудас: www.tog.mn
Цахим үйлчилгээ: http://my.tog.mn 

Утас: 7004-7004

7004-7004 Цахилгааны аюулгүй 
байдлаа хэрхэн хангах вэ?



Цахилгааны болон галын 
аюулгүй байдлаа хангаарай

  Эрчим хүчний шугам сүлжээний хамгаалалтын 
зурваст буух, үйл ажиллагаа явуулах хориотой. 
Болгоомж хэзээ ч илүүддэггүйг санаарай.

Газар шорооны ажлыг дур 
мэдэн хийх нь аюултай 

  Газар шороо, барилгын ажлыг хамгаалалтын 
зурваст буюу цахилгаан дамжуулах агаарын 
шугамын доор, цахилгаан байгууламжийн 
ойролцоо хийж болохгүйг анхаарна уу. 
Ажлаа эхлүүлэхээс өмнө газар доор кабель шугам 
бий эсэх, шугамын ойролцоо ажил гүйцэтгэж 
болох үгүйг заавал тодруулаарай. Тодруулгыг ажил 
хийгдэх газрын байршлаас хамааран УБЦТС ТӨХК-
ийн Баруун, Зүүн, Зуунмод, Налайх, Өндөр хүчдэл 
түгээх төвийн аль нэгээр хийлгэж, шаардлагатай 
нөхцөлд мэргэжлийн хүний хяналтын дор ажлыг 
гүйцэтгэнэ.

 Тоолуурын хайрцагнаас гэр, сууц руу орсон 
оруулгын утас, дотор холболтоо шалгаж, олон 
залгаастай, шалбарсан утас, холхинодог залгуураа 
даруй шинэчилж богино холбоо үүсэх, шатах, гал 
гарахаас сэргийлээрэй.

   Гэр сууц, ажлын байраа удаан хугацаагаар эзгүй 
орхих үедээ цахилгаан хэрэгслүүдээ залгуураар нь 
бүрэн салгаж болзошгүй цахилгааны болон галын 
аюулгүй байдлыг хангаарай.

   Өөрийн эзэмшлийн цахилгаан шугам, тоноглолын   
аюулгүй байдлыг     хангаж,     засвар үйлчилгээг 
чанарын шаардлагын дагуу хийгээрэй. 
Шаардлагатай бол мэргэжлийн компаниудаас 
зөвлөгөө авах хэрэгтэй.

   Газар шорооны ажлыг зөвшөөрөлгүй хийх нь 
эрчим хүчний шугам сүлжээг гэмтээх, бусдын 
цахилгаан хэрэглээг тасалдуулах, ажил гүйцэтгэж 
байгаа хүний амь нас, эрүүл мэндэд аюултай 
нөхцөлийг бий болгох зэрэг олон эрсдэлийг 
дагуулдаг.

Шугам сүлжээний ангилал Цахилгаан 
дамжуулах шугам: 

 1 кВ 
хүртэл

1-20 кВ 
хүртэл 35 кВ 110 кВ 220 кВ 330-500 кВ

Кабель 
шугам

Хүн оршин суудаггүй газраар 
өнгөрөх нөхцөлд Шугамын захын 

утаснаас хоёр тийш

- 10 м 15 м 20 м 25 м 30 м -

Хүн оршин суудаг газраар өнгөрөх 
нөхцөлд 1-1.5 м 2 м 4 м 5 м 6 м 10 м -

Дэд станц, дулаан дамжуулах төв, 
хуваарилах байгууламж Тал бүр тийш - 10 м 15 м 20 м 25 м 30 м -

Газар дээр ил байрласан

Шугамаас хоёр тийш

- - - - - - -

Газар доор байрласан - - - - - - 1 м

Усан доор байрласан - - - - - - 100 м
Ой, цэцэрлэг дундуур өнгөрөх 
нөхцөлд

Шугамын захын 
утаснаас хоёр тийш - 2 м 3 м 3 м 4 м 5 м -

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ ХАМГААЛАЛТЫН ЗУРВАСЫН ХЭМЖЭЭ


