چک لیست نهایی نظارت تاسیسات الکتریکی ساختمان

مشخصات
پروژه

نام مالک/نماینده قانونی:

پالک ثبتی:

شماره پروانه ساختمان:

تاریخ:

مشخصات ناظر

شماره پروانه اشتغال:

تعداد طبقات سازه:

تاسیسات برق

پایه پروانه اشتغال بکار:

تعداد واحد:

متراژ:

نام ونام خانوادگی

آدرس ملک:
مشخصات مجری برق

نام ونام خانوادگی :

شماره عضویت :

بلی

 -1مدارك و نقشه هاي موجود براساس چک لیست طراحی تأسیسات برقی براي ساختمان هاي گروه هاي الف،ب ،ج و د تهیه و طراحی شده اند؟
 -2کارهایی اجرایی با «مشخصات فنی قرارداد»و « استاندارد تجهیزات الکتریکی ( » (IEC- 60364و« مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان»
مطابقت داده شده است؟
 -3حریم شبکه هاي برق در حالت دائم ) ساختمان تمام شده( و در حالت موقت )پیش آمدگی که عمدتاً در نصب داربست براي نما کاري رخ
می دهد( رعایت شده است؟
 -4از عالئم خطر و هشدار دهنده بر روي تابلوهاي برق و سایر تجهیزات برقی در هنگام اجرا و پس از اتمام عملیات استفاده شده است؟
 -5در صورت وجود پست برق ضوابط فنی مربوطه و استاندارد هاي تعریف شده شرکت توزیع  ،رعایت شده است.
 -6در صورت وجود پست برق اضطراري و دیزل ژنراتور ضوابط فنی شرکت توزیع مربوط به آنها اجرا شده است.
 -7مدار برق اضطراري که از طریق دیزل ژنراتور تغذیه می شود  ،توسط کلید ( )change overاز مدار اصلی جدا شده است؟
 -8تغذیه حداقل یک آسانسور ،روشنایی راه پله  ،سیستم هاي تهویه ،روشنایی اتاق کنترل و نگهبانی ،و همچنین مراکز تلفن ،اعالم حریق و سیستم
صوتی از طریق برق اضطراري (دیزل ژنراتور) تامین شده است؟
 -9کلیه دریچه هاي تهویه هواي اتاق تأسیسات برقی جهت جلوگیري از ورود حیوانات کوچک و پرندگان به داخل اتاق داراي حفاظ می باشند ؟
 -11سیستم برق داخل ساختمان از نوع  TN-Sبوده و هادي حفاظتی) (PEاجرا شده است ؟
 -11سیستم اتصال زمین به درستی اجرا شده ومقاومت زمین کمتراز  2اهم بوده و همچنین سطح مقطع سیم زمین بطور صحیح انتخاب شده است؟
 -12کلیه هادي هاي بیگانه به منظور هم ولتاژ شدن با پتانسیل زمین )هم بندي(به سیستم زمین وصل می باشند؟
 -13بدنه کلیه تأسیسات و تجهیزات الکتریکی به سیستم زمین وصل شده اند؟
 -14اتصال همبندي اصلی ساختمان به شین ارت تابلوي کنتور مورد تائید می باشد؟
 -15مسیرهاي عبور کابل نظیر لوله ها ،سینی ها ،داکت ها و غیره و همچنین کانال هاي کابل بطور صحیح اجرا شده اند و با استانداردها و مقررات
ملی مطابقت دارند؟
 -16کابل کشی تأسیسات برقی با سایر تأسیسات ساختمان نظیرآب،گاز وغیره تداخل دارد؟ وتمهیدات الزم جهت حفاظت هاي صورت گرفته است؟
 -17در کابل کشی ها به ویژه در ساختمان هاي گروه ج و د سایز کابل با محاسبات سایز کابل از طریق افت ولتاژ کنترل  ،و حداکثر طول مجاز
رعایت شده است؟
 -18تمهیدات الزم به منظور جلوگیري از عبور کابل از مکان هاي ممنوع به طور مثال از میان درب ها در نظر گرفته شده است؟
 -19تمهیدات الزم به منظور جلوگیري از صدمه به کابل ها در زمان کابل کشی اتخاذ شده است؟
 -21فاصله الزم بین مدارهاي جریان ضعیف و کابل هاي برق در مسیرهاي کابل کشی ،سینی هاي کابل و داکت ها و غیره لحاظ شده است؟
 -21سطح مقطع سیم ها و کابل هاي برق و سیستم هاي جریان ضعیف در کلیه مدارات اعم از تابلوها ،ورودي کلیدها و پریزها و ترمینال ها و غیره
مناسب و مطابق نقشه هاي طرح شده توسط مهندس طراح اجرا شده اند؟
 -22کلیه اتصاالت ،ترمینال ها و تابلوها از جهت عدم تماس با رطوبت و آب و عایق بندي مناسب به طور صحیح و مطابق با مقررات ملی ساختمان
)مبحث  (13اجرا شده است؟

خیر

شا مل نمی شود

بلی

 -23در صورت استفاده از کابل با هادي آلومینیومی ،جهت اتصال به هادي هاي مسی آیا از اتصاالت مناسب استفاده شده است ؟
 -24از لوله هاي مناسب و با ظرفیت کافی جهت سیم کشی هاي برق و جریان ضعیف استفاده شده است؟
 -25محل و ارتفاع نصب کلیدها و پریزها اعم از پریزهاي برق ،آنتن ،تلفن و شبکه کامپیوتري مناسب و مطابق نقشه و استاندارد اجرا شده است؟
 -26از سیستم مدیریت هوشمند و  BMSدر ساختمان نظیر کنترل روشنایی و کنترل زمان بندي سایر وسایل برقی استفاده واجرا شده است؟
 -27چراغ هاي روشنایی مناسب و مطابق با نقشه طراحی شده نصب گردیده اند؟
 -28پریزهاي برق از انواع متناسب با محل نصب انتخاب شده اند؟
 -29حداقل سطح مقطع مناسب جهت هادي هاي روشنایی و پریزها )به عنوان مثال سطح مقطع 1/5میلیمترمربع جهت روشنایی و 2/5میلیمتر مربع
جهت پریزها (انتخاب و اجرا شده است؟
 -31کلیه تابلوها اعم از تابلوي اصلی برق ) ، (MDPتابلوي برق مشترك ) (GPوتابلوي برق واحدها ) (DPونیزتابلوهاي سیستم هاي جریان
ضعیف شامل :تابلوهاي تلفن ،تابلوهاي اعالم حریق ،و تابلوهاي سیستم صوتی و تابلوهاي تغذیه سیستم شوفاژ ،تغذیه آسانسور و تغذیه کامپیوتر
و UPSبطور صحیح و مطابق با نقشه هاي طراحی شده ساخته شده اند؟
 -31در تابلوهاي برق و تابلو تلفن ،خطوط رزرو جهت نصب تجهیزات احتمالی در آینده منظور شده است ؟
 -32کلیه کلیدهاي  MCB, MCCB, ACBو فیوزها از سازندگان معتبر و شناخته شده و مطابق استاندارد تهیه و در تابلونصب شده اند؟
 -33کلید حفاظت از جریان باقیمانده ) (RCCBدر ورودي تابلوهاي واحدها با جریان باقیمانده  31میلی آمپر اجرا شده است ؟
 -34جهت چاه آسانسور و موتورخانه از چراغ هاي تونلی ) حفاظ دار (ستفاده شده است؟
 -35از سیستم  vvvfدر تابلوي فرمان آسانسورهاي منصوبه استفاده شده است؟
 -36از چراغ اعالم خطر در باالترین نقطه ساختمان بلند مرتبه استفاده شده است؟
(( در تابلوی اصلی برق (کنتور) موارد زیر رعایت و اجرا شده است ))
 -37ساخت تابلو توسط سازندگان مورد تایید مراجع ذیصالح در خدمات مربوطه انجام گرفته است؟
 -38دستورالعمل تعمیر و نگهداري ،بهره برداري ،نصب و نقشه تک خطی مدار تابلو و نگهداري این مدارك ،در درب تابلوي اصلی نصب شده است؟
 -39حداقل ضخامت ورق تابلو کنتور ( 1/5میلیمتر مربع ) رعایت شده است؟
 -41رنگ آمیزي تابلو برق اصلی ) (MDPاز نوع الکترواستاتیک پاششی و یا کوره اي می باشد؟
 -41ابعاد تابلو و چیدمان کنتور ها و وسایل اندازه گیري )ولت متر و آمپرمتر( و همچنین وسایل حفاظتی و عمق تابلو مناسب اجرا شده است؟
 -42تجهیزات داخل تابلو اعم از وسایل قطع و وصل و حفاظتی ،داکت هاي عبور سیم ،ترمینال ها و وسایل اندازه گیري ،شینه ها ،مناسب و از نوع
استاندارد تهیه و نصب شده اند؟
 -43مقادیر نامی ) کمیت هاي ولتاژ و جریان ( تجهیزات قطع و وصل و حفاظتی و اندازه گیري در تابلوي اصلی مناسب و مطابق استاندارد و یا
مقادیر مندرج در طرح انتخاب شده اند؟
 -44بر حسب مستندات درجه حفاظت تابلوي برق اصلی ) (MDPدر صورت  Out doorبودن حداقل(  )Ip <43و در صورت  In doorبودن
حداقل(  ) Ip<23می باشد؟
 -45ارتفاع نصب تابلو ) در ارتباط با حداکثر ارتفاع کنتور ردیف باالیی و حداقل ارتفاع کنتور ردیف پایین ( و همچنین فواصل مجاز از تأسیسات آب
و گاز رعایت شده است؟
 -46بدنه تابلو ارت شده است؟
 -47اتصال ارت بین شینه هاي نول و ارت با کابل مناسب در تابلوي اصلی انجام شده است؟
 -48تغذیه تابلوي اصلی و کابل کشی هاي قبل از تابلو مطابق با مبحث  13مقررات ملی ساختمان انجام شده است؟
 -49سیم هاي افشان ورودي به ترمینال ها لحیم شده و یا داراي سر سیم مناسب می باشند ؟
 -51با توجه به شرایط محیطی عندالزوم از  Heaterدر داخل تابلو استفاده شده است؟

خیر

شا مل نمی شود

بلی

خیر

شا مل نمی شود

(( در سیستم های جریان ضعیف موارد زیر رعایت و اجرا شده است ))
 -51مطابق مبحث  13مقررات ملی ساختمان و حسب نیاز از تجهیزات جریان ضعیف در ساختمان از قبیل تلفن ،اعالم حریق ،آنتن مرکزي ،سیم
هاي صوتی و تصویري و درب بازکن برقی استفاده شده است ؟
 -52ظرفیت مرکز تلفن با نقشه طراحی شده مطابقت دارد؟
 -53باکس اصلی و باکس هاي فرعی تلفن در طبقات از نوع و سایز مناسب با شانه بندي کافی و درب قفل شو می باشند؟
 -54جهت واحدهاي مسکونی و واحدهاي اداري از کابل مناسب جهت کابل کشی تلفن استفاده شده است؟
 -55تجهیزات آنتن مرکزي از قبیل کابل کواکسیال  Splitterها و  Tap-offها و آمپلی فایر و همچنین آنتن از نوع مناسب و داراي استاندارد
مورد قبول می باشند؟
 -56در سیستم آنتن مرکزي لوله گذاري براي هر واحد متناسب با تعداد پریز آنتن منصوبه در واحد است؟
 -57در سیستم پیام رسانی تجهیزات نصب شده ،شامل مرکز پیام رسانی  ،بلندگوهاي سقفی و یا دیواري و سایر تجهیزات داراي مشخصات فنی و
استاندارد مورد قبول می باشند؟
 -58بلندگوها در محل تعیین شده در نقشه نصب شده اند؟
 -59مشخصات فنی تجهیزات سیستم اعالم حریق شامل »دتکتورهاي دود و حرارت « » ،پوش باتون ها» براي اعالم دستی  « ،آژیرها » «،چراغ
هاي چشمک زن»  « ،باطري ها» همچنین مرکز اعالم حریق داراي استاندارد بوده و از نماینده معتبر خریداري شده اند؟
 -61در سیستم اعالم حریق ،دتکتورهاي حرارت و دود مورد استفاده در طبقات مطابق نقشه طراحی شده نصب و اجرا شده اند؟
 -61در طراحی و اجراي سیستم اعالم حریق ناحیه بندي مناسب در نظر گرفته شده است؟
 -62در شبکه کامپیوتري استاندارد بودن سوکت ها ،کابل ها از نوع ( ) CAT 5،CAT6و کابل فیبر نوري  ،سرور اصلی ،سوئیچ هاي  HUBو
همچنین سیستم تغذیه کامپیوتر ) (UPSرعایت و مشخصات فنی آن ها کنترل شده است؟
 -63جهت تغذیه سرور اصلی و سوئیچ هاي  HUBاز  UPSاستفاده شده است؟
(( در سیستم حفاظت در برابر صاعقه موارد زیر رعایت و اجرا شده است ))
 -64نصب صاعقه گیر در ساختمان هاي با ارتفاع  h < 42 mبا لحاظ نمودن شعاع همپوشانی ساختمان هاي مجاور انجام گرفته است؟
 -65هادي هاي پایین رونده به صورت روکار یا توکار از درون داکت هاي اختصاصی در داخل ساختمان هدایت شده اند؟
 -66در چاه ارت صاعقه گیر از مصالح مناسب و مطابق نقشه استفاده شده است؟
 -67فاصله الزم مابین چاه ارت ساختمان وصاعقه گیر و همچنین فاصله این چاهها با چاههاي ارت و برقگیر همسایگان مجاور رعایت شده است؟
 -68مقطع سیم هاي مسی مورد استفاده درسیستم زمین و الکترود مسی چاه هاي ارت )ساختمان و صاعقه گیر (مناسب و مطابق نقشه انتخاب و
اجرا شده اند؟
 -69نقشه تأسیسات برق اجرا شده ) (As builtتهیه شده و مورد تایید است؟

نظریه مهندس ناظر:

مهر وامضاي مهندس ناظر

