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هز به کذ تخصیص منظور به کذگذاری سیستم به نیاس  
  گذاری اشتزاک به قابل تا باشذ کافی اطالعات حاوی که تجهیش

                 جذاول به نیاسی و باشذ مختلف های سیستم در
cross-reference tables نباشذ. 

باشذ گیزی انذاسه مختلف پارامتزهای کذگذاری به قادر.  
 ... و فلو فشار، دما، ماننذ

جمله اس قطعات و تجهیشات کلیه کذگذاری به قادر  
  .باشذ واحذ کذگذاری سیستم یک قالب در یذکی قطعات

باشذ مختلف های سیستم بین اطالعات تبادل به قادر. 

 سيستم كدگذاري  
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ٍ َبي كدگذاري  معزفی اوًاع سميى

 Document اهٍاع صيشتم ًا

Tag 

 فرایندی

Part 

 تکنیکی

Serial 

 مدارک داخلي

 مٍهتاژي 

 قطػي ای

 قطػي اي

 صيشتمي

   plant در المان يک رديابي ظمارى•

 تػيين ظدى پيض از مالحظات با تٍربين در مٍجٍد قطػات از يک ًر ظمارى گذاري •

 صيشتمي
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 استبوداردَب ي كبربزدَب

NORSOK • ظرکت هفتOffshore هروژ از اين صيشتم ظمارى گذاري اصتفادى مي کود 

KKS •لماهي و داهمارکي طراحي ظدى اصت
 
 .براي ظمارى گذاري تجٌيزات هيروگاى ًاي با تکوٍلٍژي ا

DEP • ن بر اصاس
 
 اصت   ISO3511در غوايع هفت و گاز اصتفادى مي ظٍد و بخطي از ا

EIS • ن بر اصاس
 
 اصت   ISO3511در کارخاهي ًاي تٍليد هٍظيدهي اصتفادى ظدى و بخطي از ا

ENTERPRISE S88 • براي پروصي ًايBatch   اصتفادى ظدى و از اصتاهداردANSI/ISA 88.01  اصتفادى مي کود 

ENTERPRISE S95 • تٍصػي يافتي صيشتمS88 بٍدى و بر اصاسANSI/ISA 95.00.01 بوا ظدى اصت. 

PNS 
خرين صيشتم ظمارى گذاري تدوين ظدى مي باظد و از اصتاهداردًاي•

 
 ANSI/ISAو   ISO3511ا

ن اصتفادى ظدى  95.00.01
 
 .و قابل اصتفادى براي اهٍاع غوايع اصت  در تدوين ا
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ٌ گذاري تجُيشات  سيستم َبي شمبر
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 رديف هام صيشتم مزايا مػايب مالحظات

ًاي خاص و کطٍر  plantبي  مختع
 خاص اصت

صازگار  offshoreصکًٍاي هفتي  براي
 ظدى اصت

NORSOK 1 

اي plantبي  مختع صيشتم فػلي زيموس ًاي خاص و کطًٍر
 خاص و غير صيشتمي اصت

 KKS 2 براي کاربردًاي هيروگاًي صازگار ظدى اصت

براي کاربردًاي هفت و گاز صازگار ظدى  همي باظد مرصٍم
 اصت

DEP 3 

خاص از جملي هٍظيدهي  براي غوايع
 کاربرد دارد

EIS 4 

 batch productionفقط براي 
 کاربرد دارد( ماهود غوايع داروي  ي)

 
 

S88 5 

ارتباط بي واصطي با صيشتم ًاي  تٍاهاي  ي فػلي هفت و گاز صيشتم
 دادى پردازي را هدارد

 S95 6 در ايران ظواختي ظدى مي باظد

قابل اصتفادى براي اهٍاع 
 .غوايع اصت

ظوائي
 
غوايع و کاربردًا را  صيشتمي بٍدى، تمامي کامل در ايران غدم ا

پٍظض دادى با صيشتم ًاي ديگر قابل اهطباق 
 اصت

PNS 7 

 مقبیسٍ اوًاع سيستم َب
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 اوًاع كدَب

 (  فزاینذیTag)کذینگ محل استقزار تجهیشات 

 کذینگ محل استقزار تجهیشات 

(Tag تعزیف شذه اس سوی ساسنذه ) 

 (  Asset)کذ دارایی  

 اوًاع كدَبي مًرد استفبدٌ در شزكت اوتقبل گبس
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 كد فرعي سوم كد فرعي دوم كد فرعي اول حرف آغازين

First digit Sub tag 1 Sub tag 2 Sub tag 3 

T Plant Equipment Part 

 (  فزایىديTag)كدیىگ محل استقزار تجُيشات 
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 كد فرعي سوم كد فرعي دوم كد فرعي اول حرف آغازين

First digit Sub tag 1 Sub tag 2 Sub tag 3 

T Plant Equipment Part 

PNS: 
 4.3.3. Equipment 
Numbers 

 (  فزایىديTag)كدیىگ محل استقزار تجُيشات 
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 كد فرعي سوم كد فرعي دوم كد فرعي اول حرف آغازين

First digit Sub tag 1 Sub tag 2 Sub tag 3 

T Plant Equipment Part 

 (  فزایىديTag)كدیىگ محل استقزار تجُيشات 
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 كد فرعي سوم كد فرعي دوم كد فرعي اول حرف آغازين

First digit Sub tag 1 Sub tag 2 Sub tag 3 

D Plant Equipment Part 

 در صورت وجود

 كدیىگ محل استقزار تجُيشات  
(Tag ٌتعزیف شدٌ اس سًي سبسود ) 
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 (  Asset Code)كد دارایی  
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