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Dulaan.mn буюу Улаанбаатар Дулааны Сүлжээ ХК-ийн хэрэглэгчийн онлайн 

системийг ашиглахад  Дурын интернет хөтөч ашиглах боломжтой бөгөөд Google 

Chrome  хөтөчийг ашиглахыг зөвлөж байна.  

Та доорхи зааврын дагуу нэвтэрч Дулааны тоолуурын заалтыг УБДС ХК-ийн 

мэдээллийн систем уруу явуулах боломжтой.  

1. Dulaan.mn хаягаар орно.  Доорхи хуудас гарч ирэхэд УБДС ХК-тай хисэн гэрээний дугаар, 

пин кодоо оруулж нэвтрэх товчийг дарснаар Дулааны эрчим хүчний хэрэглэгчийн онлайн 

системд нэвтэрнэ. 

 
 

Хэрэв нэвтрэх пин кодоо мэдэхгүй байгаа бол Пинкодоо 

мартсан хэсэгт дарна уу.  

 

 
 Гэрээний дугаараа оруулж үргэлжлүүлэх товч 

дарна уу.  

 

 

 

 

 

 

 

УБДС ХК-тай гэрээ хийхдээ бүртгүүлсэн  гар 

утасны дугаарын 4 орон гарч ирэх бөгөөд 

хэрэв энэ дугаар зөв бол баталгаажуулах 

зурган дээр гарч ирсэн тоог давтан хийснээр 

таны дугаарт нэвтрэх кодыг мессежээр 

явуулна.  
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Хэрвээ уг дугаар буруу болон нэвтэрч орж чадахгүй байгаа бол УБДС ХК-ийн дуудлагын 

төвийн 70047005 тоот дугаарт хандаарай.  

 

2.Тоолуурын заалт меню-г сонгоно. 

 

 

Гарч ирж байгаа энэ цонхонд өмнө оруулсан тоолуурын заалтын жагсаалт гарна. Заалт 

оруулсан эхний, эцсийн огноо болон хэмжүүрийн дугаарыг тэмдэглэгдсэн оруулж 

мэдээллүүдээр хайлт хийх боломжтой.  

 

 

Дээд талын зураг дээрхи Цэнхэрээ дугуйлсан НЭМЭХ товч дээр дарахад шинээр тоолуурын 

заалт оруулах цонх гарч ирнэ. 
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Тоолуурын заалт оруулах үед анхаарах утгууд 

 

Хэмжүүр сонгох хэсэгт зөвхөн тухайн гэрээний дугаарт харгалзах дулааны тоолуурын сериал 

дугааруудын жагсаалт гарна. 

1-р Сүүлийн огноо, заалт ажилласан цаг - Сонгогдсон тоолуурын хамгийн сүүлд бичилт хийгдэж 

инкасс гарсан утгууд автоматаар гарна.  

Гараас оруулах утгууд 

2- Заалт авсан огноо 

3- Тоолуурын заалт  

4- T1 заалт авах үеийн өгөх шугмын температур 

5- T2 заалт авах үеийн буцах шугмын температур 

6- Хэмжүүрийн ажилласан цаг 

7- Заалт авах зарцуулалтын утга 

8-Сонгосон хугацаанд заалт оруулаагүй хэмжүүрийн дугаарууд гарна. Хэмжүүрийн дугаарыг 

сонгохоод параметр оруулаад хадгалахад жагсаалтаас хасагдана.  

Бутархай тоо оруулах үед буюу цэг хэрэглэнэ.   Таслал оруулбал алдаа гарахыг анхаарна уу 

Дээрхи утгуудыг оруулсаны дараа шинээр дараагийн тоолуурын заалт оруулах бол Хадгалаад 

үргэлжлүүлэх товчыг дарснаар мэдээлэл хадгалагдаж шинэ цонх гарч ирнэ.  
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