
Uluslararası Patent Sınıflandırması H Sınıfı3 

H 02                       ELEKTRĠK ENERJĠSĠNĠN ÜRETĠMĠ, DÖNÜġÜMÜ YA 

DA DAĞITIMI 

H 02 B    ELEKTRĠK ĠKMALĠ YA DA DAĞITIMI ĠÇĠN PANOLAR, 
ALTġUBELER YA DA                                       KOMÜTASYON DÜZENLERĠ 
(temel elektrik elemanları, bunların kapalı yerlere ya da tabanlar üzerine montajı da 
dahil olmak üzere kurulması ya da kapaklarının montajı, böyle elemanların 
altsınıflarına bakınız, örneğin transformatörler H 01 F, Ģalterler, sigortalar H 01 H, 

hat konnektörleri H 01 R, ikmal ya da dağıtım için elektrik kablo ya da hatlarının, 
ya da kombine optik ya da elektrik kablo ya da hatların ya da diğer iletkenlerin 
montajı H 02 G) 

Not 

                               Bu altsınıf, panoları, Ģalter alanları, Ģalter malzemesi ya da 
bunların montajı  ya da                             birbirleri ya da diğerleri ile ilgili 
komütatör aletleri, örneğin, transformatörler,                                        sigortalar, 
sayaçlar ya da dağıtım panoları ya da altistasyonlar ya da dağıtım        
                               noktaları  oluĢturan böyle iliĢkiler 

  

Alt Sınıf Ġndeksi 

                               PANOLAR YA DA ALTĠSTASYONLARIN YA DA  
KOMÜTASYON 

                               DÜZENLERĠN DETAYLARI 

                                                                                                1/00 

                               
ALTĠSTASYONLAR                                                                                                  
             5/00, 7/00 

                               ġALTER 
EKĠPMANI                                                                                     11/00, 13/00 

                               DENETĠM MASALARI YA DA 
PANELLERĠ                                                      15/00 

                               
ÜRETĠM                                                                                                                       
          3/00 



  

1/00                        Ġskelet, panolar, paneller, konsollar muhafazalar, 

altistasyonların ya da Ģalter                               düzenlerinin ayrıntıları  [5] 

1/01 .                      Ġskeletler [5] 

1/015       .               Panolar, paneller, konsollar; bunların parçaları ya da  aksesuarı 
[5] 

1/03         . .             enerji sayaçları için [5] 

1/04         . .             ġalterlerin ya da genel olarak diğer aletlerin, muhafazalı ya da 
                                                                            muhafazasız Ģalter ya da aletlerin 
montajı [5] 

1/044       . . .           Açıklıklar ya da arasından montaj [5] 

1/048       . . . .         Yaylı / sustalı montaj [5] 

1/052       . . .           Ray üzerine montaj [5] 

1/056       . . .           FiĢ panosuna montaj [5] 

1/06         . .             ilgili kapalı yeri bulunan, örneğin akımlı parçalara ulaĢımı 

önlemek için 

                               (kontaklar için perdeler ya da korkuluklar 1/14) 

1/14         .               Kontaklara ulaĢımı önlemek için perdeler ya da korkuluklar 
(geri çekilebilir                                        Ģalter donanımında yalıtıcı - kontakların 
perdelenmesi 11/24) 

1/16         .               Topraklama düzenleri (altistasyonlar için topraklama 5/01, 
Ģalter donanımı için                                  topraklama 11/28, 13/075; toprak 
plakaları, pimler ya da diğer kontaklar H 01 R                       4/66) [5] 

1/18         .               Sigortaların yer değiĢtirmesi ya da düzeni (geri çekilebilir 
taĢıyıcısı bulunan Ģalter                               donanımı için 11/26) [5] 

1/20         .               Bas - bar ya da diğer bağlantı düzeni, örneğin, kübiklerde, 
Ģalter donanımlarında 

                               (bas - barların montajı H 02 G 5/00)                 



1/21         . .             Çerçeveye monte edilmiĢ geri çekilebilir birimli aletler için bas 
- bar düzenekleri [5] 

1/22         . .             Çift bas - bar seçimi için düzenler 

1/24         .               Panolar ya da Ģalter donanımları için devre düzenleri 
(diyagramların  gösterilmesi                               için aletler 15/00; servis ikmali H 
02 J 11/00) 

Not 

                               1/26 grubundan 1/65 grubuna kadar olan gruplarda, aksine bir 
göstergenin                                         bulunmaması halinde, sınıflandırma son 
uygun yerde yapılmıĢtır [5] 
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1/26         .               Muhafazalar; bunların parçaları ya da aksesuarı (tek Ģalter için 

uyarlanmıĢ H 01  H;                           kablolar, hatlar ya da bas - barlar için kapalı 
yerler H 02 G. dağıtım, bağlantı ya da                          jonksiyon kutuları H 02 G 
3/08; genel olarak muhafazalar H 05 K) [5] 

1/28         . .      toz geçirmez, serpintilere dayanıklı, damlatmaz, su geçirmez ya da 
aleve dayanıklı [5] 

1/30         .               Kabin tipi muhafazalar, bunların parçaları ya da aksesuarı [5] 

1/32         . . .           Aletlerin  buraya montajı [5] 

1/34         . . . .         Çerçeveler [5] 

1/36         . . . . .       geri çekilebilir birimleri bulunan [5] 

1/38         . . .           MenteĢeli kapaklar ya da kapılar [5] 

1/40         . .             Duvara monte muhafazalar, bunların parçaları ya da aksesuarı 
[5] 

1/42         . . .           Aletlerin buraya montajı [5] 

1/44         . . .           MenteĢeli kapaklar ya da kapılar [5] 



1/46         . .             Kutular; bunların parçaları ya da aksesuarı [5] 

1/48         . . .           Aletlerin buraya montajı  [5] 

1/50         . .  Ayaklar ya da ayağa monte edilmiĢ muhfazalar; bunların parçaları ya 
da aksesuarı [5] 

1/52         . .             Mobil birimler, örneğin, iĢ yerleri için [5] 

1/54         .               Anti - sismik aletler ya da tesisler (genel olarak binalar için E 
04 B 1/98) [5] 

1/56         .               Soğutma, havalandırma [5] 

  

3/00                        Panoların ya da Ģalter donanımının üretimi, kurulması ya 

da bakımı için                                        özellikle uyarlanmıĢ aletler 

  

5/00                        Kapalı olmayan altistasyonlar, kapalı ya da kapalı olmayan 

ekipmanlı                                           altistasyonlar 

5/01         .               Topraklama düzeknleri, örneğin, topraklama çubukları [5] 

5/02         .               Direğe monte edilmiĢ duruma olan, örneğin direk 

transformatörü altistasyonu 

5/06         .               gaz yalıtımlı [5] 

  

7/00                        Kapalı altistasyonlar, örneğin kompakt altistasyonlar [5] 

7/01         .               gaz yalıtımlı [5] 

7/06         . .             Dağıtım altistasyonları, örneğin Ģehir Ģebekesi için (7/01 
öncelik taĢır) [5] 

7/08         . .             Yeraltı altistasyonları 

  

11/00                      Yalıtım için geri çekilebilir taĢıyıcılı Ģalter donanımı 

11/02       .               Detaylar 



11/04       . .             Yalıtıcı - kontaklar, örneğin ayaklar, kalkanlar (yalıtıcı 
kontaklar için perdeler ya da                           korkuluklar 1/14, 11/24, Ģalter 
kontaklar H 01 H, genel olarak hat konnektörleri 

                               H 01 R) [5] 

11/06       . .             Çift bas - bar seçimi için yöntemler (çift bas - bar seçimi için 
düzenler 1/22) 

11/08       . .             Geri çekmeli mekanizma ile ilgili yağ tankı indirme yöntemleri 

11/10       . .             Düzen elektriksel durumunu gösteren, test soketleri düzeni 

11/12       .               Yatay geri çekme ile yalıtımlı 

11/127 . .                Geri çekme mekanizması [5] 

11/133 . .                Ġnterlock ile (genel olarak Ģalterler için interlock H 01 H) [5] 

11/167 . .                kamyonlu tip (11/127 öncelik taĢır) [5] 

11/173 . .                çekici tip (11/127 öncelik taĢır) [5] 

11/18       .               dikey geri çekme ile yalıtımlı 

11/20       . .             kapalı bir yeri olan 

11/22       . . .           burada kapalı yerin ön kısmı, yalıtımdan sonra yatay geri 
çekme üzerine taĢıyıcı ile                            birlikte hareket eder 

11/24       .               Perdeler ya da korkuluklar  [5] 

11/26       .               Sigorta,, direnç, voltaj arestörleri ya da benzerlerinin düzeni [5] 

11/28       .               Topraklama düzenleri [5] 

  

13/00                      ġalterlerin içine kapatıldığı ya da yapısal olarak ilgili bir 

muhafaza içindeki                                   Ģalter donanım düzeni, örneğin 
kübik(ana transformatör ile ilgili 5/00, 7/00,                                   yalıtım için geri 
çekmeli taĢıyıcılı Ģalter donanımı 11/00) [5] 

13/01       .               reçine muhazalı  [5] 

13/02       .               metal muhazalı [5] 



13/025 . .                Emniyet düzenleri, örneğin elektriksel bir kusur nedeni ile 
yangın ya da aĢırı basınç                           durumunda (genel olarak binalar için E 04 
B 1/94; emniyet kanatlarını açıp kapayan                          aletler E 05 F 1/00, 
dağıtım donanımı için acil koruyucu devre düzenleri, örneğin bas                         - 
bar sistemleri ya da komütatör aletleri için H 02 H 7/22) [5] 

13/035 . .                gaz yalıtımlı Ģalter donanımı [5] 

13/045 . .                muhafaza detayları, örneğin gaz geçirmezlik (Ģalterler için gaz 
rezervuarları H 01 H                             33/56) [5] 

13/055 . . .              gaza iliĢkin özellikler (Ģalterler için gaz / sıvı seçimi H 01 

33/22) [5] 

13/065 . .                Mekanik ya da  elektriksel kusurları tesbit eden ya da  tepki 
veren yöntemler                                      (Ģalterler için H 01 H 9/50, 33/53) [5] 

13/075 . . .              Topraklama düzenleri  [5] 

13/08 .     taĢ, tuğla ya da beton muhafazalı 

  

15/00                      Merkezi kontrol ya da gösterme için kontrol konsolları ya 

da panelleri 

                               (genel olarak  konsollar A 47 B) 

15/02       .               Mimik diyagramlar 

15/04       .               bina bloklarını ihtiva eden 

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

H 02 G    ELEKTRĠK KABLOLARININ YA DA HATLARININ YA DA 

KOMBĠNE OPTĠK VE                   ELEKTRĠK KABLO YA DA 
HATLARINN MONTAJI (ġalterler ile birlikte çalıĢan                  dağıtım 
noktaları H 02 B,. kılavız telefon kordonları H 04 M 1/15; telefon ya da telgraf 
                      değiĢim montajları için kablo kanalları  ya da ayakları H 04 Q 1/06) 

  



Notlar 

                               (1) Bu alt sınıf, optik ve elektrik iletkenleri kombinasyonu dahil 
olmak üzere, iletiĢim                        kablo ve buatlarının, yıldırım iletkenlerinin 
enerji kablo ya da hatların montajını                                                kapsar: 

                               (2) Bu alt sınıf, G 02 B 6/46 grup kapsamında olan yalnızca 
optik kabloların montajını                       kapsamaz [6] 

                               (3) Bu altsınıfta, aĢağıdaki ifadeler gösterdikleri anlamda 
kullanılmaktadır : 

                               - " elektrik kablosu ", optik iletken ihtiva eden kabloyo kapsar, 
örneğin elektriksel                             iletkenler ile kombine fiberler [6] 

  

Alt Sınıf Ġndeksi 

BAġLICA MONTAJ TĠPLERĠ 

                               Ġçeride, havada, yeraltında ya da denizaltında                        

3/00, 7/00, 9/00 

ÖZEL MONTAJLAR 

                               Bas - barların, yıldırım iletkenlerinin; 

                               hareketli 
parçalar                                                                                   5/00, 13/00, 11/00 

KABLO BAĞLANTI 
PARÇALARI                                                                                       15/00 

MONTAJ, BAKIM, ONARIM                                                                               
1/00 

  

1/00                        Elektrik kablo ya da hatlarının montajı, bakımı, onarımı  ya 

da  sökülmesi için                              özellikle uyarlanmıĢ metotlar ya da aletler 

1/02         .               Hava hatları ya da kabloları için 

1/04         . .             Montaj ve germe için (genel olarak tel gericileri B 25 B 25/00) 



1/06         .               kabloların serilmesi çin, örneğin araca bindirilmiĢ kablo serme 
aletleri (hendek                                   kazılması ya da geri - dolgu makinaları ya da 
taraklar ile birleĢtirilmiĢ E 02 F 5/00) 

1/08         . .             tüp ya da konduit içinden, örneğin itme ya da çekme için çubuk 
ya da çekme teli 

1/10         .               suyun içinde ya da altında 

1/12         .               Kablolardan izolasyonu ya da zırhı sıyırmak için, örneğin kablo 
ucundan 

                               (genel olarak penseler B 25 B, genel olarak kerpetenler B 26 B) 

1/14         .               Kabloları birleĢtirme ya da ayırma için (elektrik iletkenlerinin 
birleĢtirilmesi H 01 R                           43/00) 

1/16         .               Kabloların izolasyonunu ya da zırhını onarmak için 

  

3/00                        Binaların, eĢdeğer yapıların ya da araçların içine ya da 

üstüne elektrik                                           kablolarının ya da hatlarının 
montajı(bas - barların montajı 5/00, havai montaj                             7/00, zeminin 
içine ya da üstüne montaj 9/00,       kullanım hatlarını almak için elektrikli    
                aletlerin bağlanması H 05 K) 

3/02         .               Detaylar 

3/03         . .             Soğutma [2 

3/04         . .             Koruyucu tüpler ya da konduitler (genel olarak borular ya da 
tüpler F 16 L) 

3/06         . .             Koruyucu tüpleri birbirine ya da muhafazalara bağlamak için 
bağlantı parçaları,                                  örneğin, dağıtım kutusuna, eklemde 
elektriksel sürekliliğin sağlanması 

3/08         . .             Dağıtım kutuları, bağlantı ya da jonksiyon kutuları (kablo 

sonlandırma 15/02) 

3/10         . . .           bir duvara yüzeysel montaj 

3/12         . . .           gömme montaj (ankastre) 

3/14         . . .           muhafaza ya da  kapağa tesbit etme 



3/16         . . .           kutu içinde hat - bağlama terminalleri için mesnetle yapısal 
olarak        ilgili (terminaller H                  01 R 9/00) 

3/18         . . .           hat çıkıĢlarını sağlama 

3/20         . . . .         tavan gülçesi 

3/22         .               kabloları ya da hatları duvarlardan, döĢemelerden ya da  
tavanlardan geçirmek için                             düzenler, örneğin binaların içine 
(boruların, kabloların ya da koruyucu tüplerin                                      duvarlardan 
ya da bölmelerden geçirilmesinde kullanılan aletler F 16 L 5/00; dıĢtan - 
                               içe ya da içten - içe izolatörler H 01 B 17/26; yalıtıcı tüpler ya 

da manĢonlar H 01 B                           17/58) 

3/24         .               Hatların ya da kabloların duvarlarda, tavanlarda ya da 
döĢemelerde izolatörler                                    vasıtası ile yalıtılması (izolatörler H 
01 B 17/00) 

3/26         .               Kabloların, hatların ya da ayrı koruyucu tüplerin doğrudan 
doğruya duvarların,                                  tavanların ya da döĢemelerin üzerine ya da 
içine montajı (izolatörler vasıtası ile 3/24;                    borular, kablolar  ya da 
koruyucu tüpler için mesnetler F 16 L 3/00, boru kelepçeleri                          F 16 L 
33/02) 

3/28         .               Kabloların, hatların ya da ayrı koruyucu tüpün daha önce 
duvara, tavana ya da                                   döĢemeye monte edilmiĢ olan 

konduitlere ya da kanallara montajı 

  

5/00                        Bas - barların montajı 

5/02         .               Açık montajlar 

5/04         .               Kısmen kapalı montajlar, örneğin kayar ya da haddeli akım 
toplama için uyarlanmıĢ                           kanallarda H 01 R 41/00) 

5/06         .               Tam kapalı montajlar  örneğin metal muhafazalarda 

5/08         .               Bunlar için bağlantı kutuları 

5/10         .               Soğutma [2] 

  

 


