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 است .  يالزامبرق ان کار توسط ناظر يه پايديل قبل از تائيد موارد ذيتائ

 زات و شارژ بر اساس استاندارد (ي)نصب تجه چهارم  :(مرحله  د 
 حاتيتوض فيرد

  باشد . ياستاندارد م ييرد استفاده در روشنازات مويتجه 51

  ک استفاده شده است. يلکتروناا چشم ي ينگ ،راه پله و...از رله زمانيمانند پارک يعموم يمحل ها ييروشنا يبرا 52

  استفاده شده است. IP44حباب دار با درجه حفاظت  ياط از چراغ هايو ح ييحمام و دستشو ييروشنا يبرا 53

  شده است .انجام  يوزها و... به درستيف–زها يپر– هاديزات اعم از کليم ها با تجهيس اتصال 54

  باشد.  يبرق از نوع ارت دار و استاندارد م يزها هايپر 55

  باشد .  يو درب قفل شو م يکاف يز مناسب با شانه بنديتلفن در طبقات از نوع و سا يو فرع يم اصليجعبه تقس 56

  باشد . ينتن از نوع مناسب و استاندارد مآز يو پرها  tap-offها ،  splitterال،يکواکسل کابل ياز قب يمرکز نزات آنتيتجه 57

  است.د ييفون مورد تأيو آ صحت عملکرد درب بازکن 58

  چاه آسانسور به صورت استاندارداجرا شده است. ييروشنا 59

  باشد( يم vvvfستميس يده است)دارابرق آسانسور به صورت استاندارد اجرا ش يتابلو 60

  شده است. يدارينده معتبر خرياستاندارد بوده و از نما يق دارايستم اعالن حريزات سيتجه يمشخصات فن 61

  و اجرا شده اند.ق مطابق نقشه نصب ياعالن حرستم يسزات يتجه 62

  ت شده است.يشده رعاف يتعر يمربوطه و استاندارد ها يدر صورت وجود پست برق ضوابط فن 63

64 
 حف   ا   يب   ه داخ   ل ات   اق داران   ات کوچ   ک واياز ورود ح يريجه   ت جل   و  يس   ات برق   يه ات   اق تاسي   تهو يچ   ه ه   ايه دري   کل

 باشد. يم
 

  ات استفاده شده است.يدر هنگام اجرا و پس از اتمام عمل يزات برقير تجهيبرق و سا يتابلوها ياز عالئم خطر و هشداردهنده بر رو 65

66 
 يح و مط ابق ب ا نقش ه طراح يبه ط ور ص ح يکيسات مکانيف و تاسيان ضعيستم جريس يبرق ،تابلو ها يو فرع ياصل يها اعم از تابلوتابلوه يکل

 ،ساخته شده اند. 
 

  د است. ييده و مورد تايل  رديکنتور (تکم يبرق )تابلو ياصل يو شناسنامه تابلو ليستچک  67

  مپر نصب شده است. آ يليم30مانده  يان باقيبرق واحد ها با جر يه تابلوهايکل يحفاظت جان در ورودديکل 68

  مناسب صورت  رفته است.  يق بنديعا ،ا از جهت عدم تماس با رطوبت و آبنال ها و تابلو هيه اتصاالت ،ترميرکلد 69

  شده است.  نده منظوريدر آ يزات احتماليبرق و تلفن خطوط رزرو جهت نصب تجه يدر تابلوها 70

  مربوطه اجرا شده است.  يزل ژنراتور ضوابط فنيو د يدر صورت وجود برق اضطرار 71

  جدا شده است. يآور  از مدار اصل د چنجيشود.توسط کل يه ميزل ژنراتور تغذيق ديکه از طر يمدار برق اضطرار 72

73 
 يق برق اضطراريف از طريان ضعيجر يستم هايو س ياتاق کنترل و نگهبان.ييه،روشنايستم تهويراه پله ،س ييک آسانسور ،روشنايه حداقل يتغذ

 از (ين شده است )در صورت نيتأم
 

  د است. ييده و مورد تأيل  ردين تکميستم اتصال زميست و شناسنامه سيچک ل 74

  ن وصل شده اند. يستم زميبه س يکيزات الکتريات و تجهسيسأه تيبدنه کل 75

  ن وصل شده اند. يستم زمين به سيل زميشدن با پتانس گانه به منظور هم ولتاژيب ياه ياده هيکل 76

  ن طبق ضوابط وصل شده است.يستم اتصال زميبه س ياصل يستم همبنديس 77



  است.  رفته مجاور صورت يساختمان ها يمتر با لحا  نمودن شعاع همپوشان 24ش از يبا ارتفاع ب ير در ساختمان هاينصب صاعقه   78

  باشد.  يد ميير مورد تأيصاعقه  ن يستم اتصال زميس 79

80 
ت ي گان مج اور رعاير همس اي ن چاه ها با چاه ارت و صاعقه  ين فاصله اير و همچنين چاه ارت ساختمان و چاه ارت صاعقه  يفاصله الزم ما ب

 B.M.Sشده است. 

 

  و... استفاده شده است.  ييکنترل روشنار يدر ساختمان ،نظ B.M.Sت هوشمند و يريستم مدياز س 81

  بلند مرتبه نصب شده است.  يچراغ اعالم خطر در ساختمان ها 82

  ه شده است. يته (چون ساخت)اجرا شده  يسات برقينقشه تاس 83

 حات الزم :ير توضيسا

 

 

 

 :  يادآوري

 باشد .  يمصوب برعهده مهندس ناظرم يونقشه ها ياختمانموجودجهت تطابق آن باضوابط مندرج درپروانه س يه نقشه هايکنترل کل-1

 باشد .  يد آن ميه موارد مندرج در فرم توسط شخص ناظر و تائين کنترل کلين برگ توسط مهندس ناظر ، مبيد اييتا-2

 

                  

 مجري تاسيسات برقي:

 مهر و امضاء-تاريخ

 

 :کنترل هاي عمومي

 □ن ابالغ شده است . يبه ناظر يسط ناظر هماهنگ کننده بصورت کتبتو يات اجرائيشروع عمل -1

 □ر خانه سازمان ثبت شده است . ي...... مورخ ................ در دب..شماره ........ يدر صورت بروز تخلف گزارش تخلف ط -2

گر انجام گرفته است ) بند ج از ماده يبا همد يو برق يکيسات مکاني، سازه و تاس يمعمار ياجرائ يو انطباق نقشه ها يضرور يهماهنگ -3

 □ ساختمان ( يمهندس يمندرج در شرح خدمات پروژه ها 3-1

 □م شده است . يو مالک تفه برق يساختمان در کارگاه به مجر يمقررات مل 12مبحث  يمنيت اصول ايرعا -4

  

 نگ کننده : هد کار به مهندس ناظر همايگزارش تائ
 برقنجانب  .........................................................ناظر ي............................................................ مهندس ناظر هماهنگ کننده، ا/ سرکار خانم  يآقا

ه خود را از يديپروانه ................................................................. تائ/ خانم .......................................................... به شماره  يآقا يپروژه ساختمان

 گردد . ياعالم م يدارم و مراتب جهت اقدامات بعد ياعالم م يست نظارتيچک ل  چهارممرحله 

 

 مهر وامضاء ناظر هماهنگ کننده

 

 

 :  ياريساختمان استان چهار محال وبخت يد واحد کنترل نظارت سازمان نظام مهندسيگزارش بازد
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