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 شا مل نمی شود خیر بلی

    رعایت شده است.حریم شبکه های برق مطابق مقررات وزارت نیرو   -1

    می باشد. موجود ی کنتوردرب تابلو نقشه تک خطی مدار تابلو در  -2

    کلیه دریچه های تهویه هوای اتاق تاسیسات برقی جهت جلوگیری ازورود حیوانات کوچک به داخل اتاق دارای حفاظ می باشند.   -3

    رعایت شده است.، و استاندارد های تعریف شده  هدر صورت وجود  پست برق ضوابط فنی مربوط  -4

    ضوابط فنی مربوط به آنها اجرا شده است.در صورت وجود پست برق اضطراری و دیزل ژنراتور   -5

    نصب گردیده است.، تابلو کنتور در محل مناسب مطابق با نقشه   -6

    چک لیست تابلو کنتور  تکمیل گردید و مورد تأیید می باشد.   -7

    اتصال بین شینه های نول و ارت در تابلوی اصلی انجام شده است.   -8

     داقل ارتفاع کنتور ردیف پائین ( رعایت شده است.تابلو )در ارتباط با حداکثر ارتفاع کنتور ردیف باالیی و حارتفاع نصب   -9

    کنتور رعایت شده است. یفواصل مجاز بین تأسیسات آب و گاز با تابلو -11

    بدنه تابلو ارت شده است.  -11

    سیم های افشان ورودی به ترمینالها لحیم شده و یا دارای سرسیم مناسب می باشند.   -12

)برای تابلو کنتور های بیش مقررات ملی ساختمان انجام شده است.  13وکابل کشی های قبل از تابلو مطابق با مبحث  کنتورتغذیه تابلوی   -13
 کنتور به صورت زمینی اجرا شده است.( 3از 

   

صحیح و مطابق با مقررات ملی به طورتابلو کنتور از جهت عدم تماس با رطوبت و آب و عایق بندی مناسب کلیه اتصاالت ترمینالهای   -14
 ( IP-43   بودنOUT DOORدر صورت (اجرا شده است. )13ساختمان )مبحث 

   

    شناسنامه سیستم زمین تکمیل گردیده و مورد تائید می باشد.  -15

    .اتصال همبندی اصلی ساختمان به شین ارت تابلوی کنتور مورد تائید می باشد  -16

    درتابلوی فرمان آسانسورهای منصوبه استفاده شده است. 3VFاز   -17

    اهم اجرا گردیده است.  2چاه ارت صاعقه گیر با مقاومت مناسب زیر   -18

    رعایت شده است.ارت صاعقه گیر فاصله الزم مابین چاه ارت ساختمان و چاه   -19

مناسب و مطابق نقشه انتخاب و  مقطع سیم های مسی مورد استفاده در سیستم زمین الکترود مسی چاه های ارت )ساختمان و صاعقه گیر(  -21
 اجرا شده اند.
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