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ًَع اسکلت:

ًظشیِ کٌتشل کٌٌذُ

فْشست تاصتیٌی(چک لیست) عشاحی تاسیسات تشلی ساختواًْای هسکًَی ٍ ػوَهی
 -1ومشه های مًرد ویاز
یکساى ساصی کادسّا (مربوط به سازمان) ،ضواسُ غفحِ تِ غَست  ،E0 of E6ػالهت صدى کادس هشتَط تِ عشاح هٌْذس تشقً ،ام عشاحً ،ام هالک ٍ هطخػات کاهل
عشاحی تشاساس پالى هثلواى هؼواسی ٍ ّوچٌیي پالى هؼواسی ضویوِ تاضذ.
چیذهاى غفحِ تٌذی  -1 :تَضیحات  -2خذٍل ػالین ٍ سیستن استیٌگ ً -3مطِ سٍضٌایی اص عثمِ پاییي تِ تاال ً -4مطِ پشیض تشق ً -5مطِ پشیض تلفي
ً -6مطِ پشیض آًتي  -7سیستن اػالى حشیك دس غَست ٍخَد ٍ سایش سیستن ّای خشیاى ضؼیف  -8سایضسدیاگشام ّا  -9تاتلَ تشق (خؼثِ فیَص) ٍ تاتلَ کٌتَس
* تثػشًُ :مطِ ّای پشیضّای تشق ،تلفي ٍ آًتي هیتَاًذ دس یک پالى عشاحی گشدد.
تِ هٌظَس ٍضَح تیطتش ًمطِ عشاحی تشق ،پالى هؼواسی تا ضخاهت غفش ٍ سًگ خاکستشی کن سًگ ( ،)251خغَط تشق  ٍ 0/35دس ضوي فًَت ٍ سایض خَاًا تاضذ.
هحل اخشای الکتشٍد صهیي (چاُ است) دس ًمطِ هطخع ضذُ است.
 -2ساماوه ريشىایی
ضواسُ هذاسّای تغزیِ تا ًوَداس تک خغی تاتلَ فیَص هغاتمت داسد.
تؼذاد چشاغْا دس هحذٍدُ هداص تاضذ ٍ هتٌاسة تا خشیاى هػشفی هذاس هی تاضذ.
سٍضٌایی ایوٌی دس غَست ًیاص تشای ساّْای خشٍج،پلکاى،هحلْای ػثَس ٍ هشٍس ٍ سشسشا دیذُ ضَد.
دس هشاکض اختواع ،تاالّای دسّای خشٍخی ٍ اضغشاسی ػالهت ساٌّوای خشٍج هدْض تِ تشق ایوٌی ٍخَد داسد.
سٍضٌایی پلکاى ،چاُ آساًسَس ،خشپطتِ ،تام ،حیاط ٍ ًَسگیشّا اسایِ ضذُ است.
تشای حوام ،هَتَسخاًِ ،آضپضخاًِ ّای تضسگ،چشاؽ ضذ آب ٍ تشای چاُ آساًسَس(چشاؽ تًَلی) ،پیص تیٌی ضذُ است.
هحل کلیذّا تِ گًَِ ای است کِ ضخع هسیشی سا دس تاسیکی عی ًوی کٌذ.
اص یک چشاؽ دٍ اًطؼاب گشفتِ ًطذُ است.
فیَص هشتَط تِ خغَط سٍضٌایی حذالل  10آهپش ٍ اص ًَع  Bتاضذ.
تمسین تاس هٌاسة دس خغَط سٍضٌایی لحاػ گشدد.
کلیِ هذاسات سٍضٌایی داسای سین است هٌاسة تا هذاس تاضذ.
دس پالى سٍضٌایی هحل ًػة تاتلَ تشق (خؼثِ فیَص) تا ًام اختػاسی هشتَعِ DP1….لیذ گشدد.
هذاسات سٍضٌایی ٍ پشیض تشق اص یکذیگش هستمل تاضذ.
ًمغِ ضشٍع هذاس تا ضواسُ خظ ٍ تؼذاد ٍ همغغ سین ػثَسی تا فًَت ٍ سایض خَاًا اص ًضدیکتشیي تدْیض اص تاتلَ تشق دس ًظش گشفتِ ضَد.
چشاؽ ّای ًػة ضذُ دس هحذٍدُ هداص دٍش حوام داسای دسخِ حفاظت حذالل  IP44یا تیطتش تاضذ.
خاًوایی هحل پشیضّای تشق ،آًتي ٍ تلفي تغاتك داضتِ تاضذ.
چشاؽ ّای ًػة ضذُ دس حیاط داسای حذالل دسخِ حفاظت  IP44تاضذ.
تؼذاد ٍ سغح همغغ سین دس کلیِ هسیشّا هطخع ٍ خَاًا تاضذ.
ًَع ٍ خاًوایی کلیذّا (تثذیل ،تک پل ،دٍپل ٍ )....سػایت ضذُ است.
 -3ساماوه پریس برق
فاغلِ حذالل  3هتش پشیضّا اص یکذیگش داخل ٍاحذّای هسکًَی سػایت ضذُ است.
دس هحل ّای پاسکیٌگ ٍ حیاط پشیض تشق ،دس ًظش گشفتِ ضَد.
تؼذاد پشیضّا ّش هذاس اص  12ػذد تداٍص ًوی کٌذ.
هحل ٍ تؼذاد پشیضّا ٍ هذاسّای آضپضخاًِ تایذ تا تَخِ تِ تدْیضات پیص تیٌی ضذُ ٍ هحل آى تدْیض (هغاتك پالى هثلواى هؼواسی) اًتخاب ضًَذ.
ضواسُ هذاسّای تغزیِ تا تاتلَّای هشتَعِ هغاتمت داسد.
سغح همغغ سین خْت کَلش گاصی حذالل  ٍ 3*4تشای کَلش آتی اص فیَص تا کلیذ کَلش  ٍ 3*2/5اص کلیذ کَلش تا کَلش تشای فَاغل ًضدیک  5*1/5است.
تشای پکیح ّای تاسیساتی پشیض ٍ ًَع آى هتٌاسة تا هحل ًػة تاضذ.
دس دیَاسّای تتٌی تشای ًػة ٍ ػثَسلَلِ ّای تشق دس ٌّگام لالة تٌذی هحل الصم پیص تیٌی ضَد.
خاًوایی پشیضّا ٍ کلیذّای تشق دس هحل دیَاس تشضی ٍ ستًَْا هداص ًوی تاضذ.
خْت تغزیِ کَلش یک هذاس خذاگاًِ دس ًظش گشفتِ ضَد.
خاًوایی هحل پشیضّای تشق ،آًتي ،تلفي تغاتك داضتِ تاضذ.
حذالل سغح همغغ سِ سین هَسد استفادُ خْت پشیضّا  2/5هیلیوتش هشتغ تاضذ.
توام پشیضّای هَسد استفادُ است داس هیتاضذ.
حتی الومذٍس اص ًػة پشیض تشق دس حوام خَدداسی گشدد.هگش دس غَست ًیاص توام هَاسد ایوٌی هشتَعِ(تشاًس ایضٍلِ ،فَاغل هداص ٍ )....سػایت ضَد.
فیَص هَسد استفادُ دس هذاسات پشیضّای تشق حذالل  16آهپش ٍ اص ًَع  Cاست.
تغزیِ چشاؽ ّای سٍضٌایی اص خظ پشیض تشق ٍ تشػکس هداص ًویتاضذ.
دس پالى پشیض هحل ًػة تاتلَ تشق (خؼثِ فیَص) تا ًام اختػاسی هشتَعِ لیذ گشدد.
هطخػات ّادی ّا ٍ لَلِ ّا سٍی ًمطِ هذاس تک خغی هشتَعِ تِ غَست خَاًا دسج ضذُ تاضذ.
دس غَست ٍخَد ٍاى حوامٍ ،خَد کلیذ ًطتی خشیاى ػالٍُ تش کلیذ اغلی تِ غَست خذاگاًِ تشای آى الضاهی است.
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فْشست تاصتیٌی(چک لیست) عشاحی تاسیسات تشلی ساختواًْای هسکًَی ٍ ػوَهی
 -4ساماوه اعالم حریك
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ساهاًِ اػالم حشیك هغاتك هثحث سیضدّن دس ًظش گشفتِ ضذُ است.
هحل تاتلَی اػالم حشیك ًضدیک تِ هحل سفت ٍ آهذ ٍ عثمِ ّوکف ًػة گشدد.
دس هحل ّای هٌتْی تِ فضای آصاد ،پلکاى ٍ آساًسَس ضستی اػالم حشیك لشاس دادُ ضذُ است.
عشاحی اػالم حشیك ّش عثمِ دس یک صٍى اًدام هیگیشد ٍ چٌاًچِ ّش عثمِ تیص اص یک ٍاحذ تاضذ چشاؽ اًذیکاتَس تِ غَست هدضا دس ًظش گشفتِ ضَد.
تؼذاد دتکتَسّا هغاتك هثحث سیضدّن ٍ استاًذاسدّای هؼتثش هتٌاسة تا هساحت هَسد پَضص است.
ًَع آضکاسساص تا هحل ًػة آى ّن خَاًی داسد دس پاسکیٌگ اص اًَاع ) (RORدس آضپضخاًِ ٍ هَتَس خاًِ ،حشساتی ثاتت(، )HDسالي ّا ٍ اتاق ّای خَاب ٍ
اداسی اص اًَاع دٍدی ( ٍ )SDدس هشاکض تداسی هغاتك تا ًَع کاستشی استفادُ ضذُ است.
حذاکثش تؼذاد اخضا سیستن دس ّش هذاس دس حذ هداص است(.هثحث سیضدّن ٍیشایص خذیذ تٌذ ج) 9-1-4
فَاغل آضکاسساصّای دٍدی ٍ حشاستی سػایت ضذُ است(. .هثحث سیضدّن ٍیشایص خذیذ تٌذ ج) 15-1-4
هطخػات لَلِ ،سین ،کاتل،خؼثِ تمسین،تاتلَی اػالم حشیك ٍ هحل ًػة تاتلَ ٍ خؼثِ ّای تمسین دس ًمطِ ّا هؼیي ضذُ است.
دس سیستن ّای هتؼاسف دس اًتْای ّش هٌغمِ الواى پایاًی هٌاسة ٍخَد داسد.
دسسیستن هتؼاسف هذاس آطیش اص حسگش ّا هدضا است.
هحل ًػة آطیشّا ،تیضس ٍ فَاغل تیي آًْا ٍ لذست آًْا تؼییي ضذُ است.
آضکاس ساصّای ساُ پلِ  ،اتاق آساًسَس دس یک صٍى ٍالغ ضذُ است(. .هثحث سیضدّن ٍیشایص خذیذ تٌذ ج) 31-1-4
دس سمف ّای کارب تا استفاع تاالی  80ساًتی هتش دتکتَسٍخَد داسد(. .هثحث سیضدّن ٍیشایص خذیذ تٌذ ج) 17-1-4
پالًْا تا سایضس دیاگشام تغاتك داسد.
چشاؽ اًذیکاتَس خْت ّش ٍاحذ دس خلَی دسب ٍاحذ (ساُ پلِ) لشاس گیشد.
تؼذاد ٍ سغح همغغ سین ّادی سیستن اػالم حشیك هٌظَس ضذُ است.
خْت تغزیِ تاتلَّای اػالم حشیك اص فیَص خذاگاًِ استفادُ ضذُ است.
یک ػذد دتکتَس گاصی تاالی اخاق گاص آضپضخاًِ ًػة گشدیذُ است.
 -5ساماوه آوته مرکسی
پشیض آًتي دس هداٍست پشیض ّای تشق لشاسداسًذ.
اتػال توام پشیضّای آًتي تِ یکذیگش تِ غَست پطت سش ّن تا استفادُ اص هسیش سینکطی هخػَظ خظ آًتي تِ عَس کاهل اًدام ضذُ است.
سایضس دیاگشام اسائِ ضذُ است ٍ پالى ّا تا آى تغاتك کاهل داسًذ.
هطخػات کاهل ساهاًِ (اػن اص ًَع لَلِ ٍ کاتل ،افت تدْیضات) اسائِ ضذُ است.
هحل ًػة تَستش ػوَها دس داخل خش پطتِ ٍ یک پشیض تشق ٍ 220لت دس ًظش گشفتِ ضَد.
هحل ًػة اسپلیتش ،تمَیت کٌٌذُ دس ًمطِ هطخع ضذُ است.
پشیض اًتْایی آًتي تایذ هطخع گشدد.
هحل سیستن دستاصکي ٍ صًگ اخثاس ٍ تغزیِ آًْا هطخع ضذُ است.
 -6ساماوه پریس تلفه
پشیض تلفي دس هداٍست پشیض ّای تشق لشاسداسًذ.
اتػال توام پشیضّای تلفي تِ یکذیگش تِ غَست پطت سش ّن تا استفادُ اص هسیش سینکطی هخػَظ خظ تلفي تِ عَس کاهل اًدام ضذُ است.
سایضس دیاگشام اسائِ ضذُ است ٍ پالى ّا تا آى تغاتك داسًذ.
هحل ًػة خؼثِ تمسین اغلی ٍ فشػی تلفي هطخع ضذُ است.
ًَع کاتل ،لَلِ ٍ تؼذاد صٍج سین هَسد ًیاص دس تواهی اخضای سیستن پیص تیٌی ضذُ است.
 -7تابلً های برق ي تابلً کىتًرها
ٍسایل حفاظتی ٍ لغغ کٌٌذُ اغلی ٍ ًطاى دٌّذُ ّا هٌظَس ضذُ است.
ًمطِ تک خغی تاتلَّا (کٌتَسّاٍ ،احذّا ٍ)...هٌظَس ضذُ است.
تفکیک تاسّای ًشهال ٍ اضغشاسی دس تاتلَّا (دس غَست ٍخَد تاسّای اضغشاسی ) دیذُ ضذُ است.
دس هکاى ّایی کِ ضاهل دٍ یا چٌذ تخص (هثل دٍتلکس یا اداسی دٍ عثمِ)تاضذ دس ّش تخص تاتلَ هٌظَس ضذُ ٍ هذاسّای ّش تخص اص تاتلَّای هشتَعِ تاهیي
ضذُ است.
کلیذّای هیٌیاتَسی سصسٍ تِ تؼذاد هٌاسة دس تاتلَّای تشق دیذُ ضذُ است.
تمسین تاس دس تاتلَّای سِ فاصُ تک خغی دیذُ ضذُ است.
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