ساسهاى نظام ههنذسی ساختواى
استاى خزاساى شوالی

گزوه تخصصی بزق

ویزایش 0931 - 10

فهرست بازبینی (چک لیست) نظارت تأسیسات
برقی ساختمان
هشخصات

نام هالک:

پزوصه

شهزداری:
تعذاد سقف:

کذ نوساسی:

هتزاص:

نوع سقف:

هنطقه

نام و نام خانوادگی کارفزها و اهضا:

نام و نام خانوادگی ههنذس ناظز و اهضا:

نوع اسکلت:

چک لیست پیشنهادی هزحله اول نظارت تاسیسات بزقی ساختوانهای هسکونی

ن ظز
ناظز
انجام

(شزوع عولیات اجزایی تاسیسات بزقی)
ً -1ظارت تز اخزای تاسیسات تزلی هغاتك ًمطِ ّای عزاحی ٍ کٌتزل ًمطِ ساسهاى تاضذ.
ٍ -2خَد ًمطِ ّای تاسیسات الکتزیکی هوَْر تِ هْز ًاظز ٍ عزاح ٍ هغاتمت آى تا ٍضؼیت هَخَد ساختواى .
 -3در صَرت ٍخَد ّز گًَِ تغییز ًحَُ اخزای تاسیسات تزلی تْیِ ًمطِ اصالحی الشاهی است.
 -4تذکزات السم در خصَظ ًکات اخزایی ٍ رٍش لَلِ گذاری هغاتك ًمطِ ّای تاییذی در حضَر هالک تِ هدزی دادُ ضَد.
 -5هَارد ایوٌی ًصة تاتلَ هَلت ٍ سین کطی ّای هَلت در کارگاُ رػایت ضَد.
 -6استفادُ اس لَلِ استاًذارد در اخزای تاسیسات الشاهی است.
 -7تزرسی ٍ تؼییي هحل هٌاسة خْت اخزای سیستن سهیي پیص تیٌی ضذُ است.
 -8تزرسی ٍ تاییذ هحل ػثَر داکت تزق ٍ دریچِ تاسدیذ.
ً -9کات اخزایی چک لیست هزحلِ دٍم در حضَر کارفزها تِ هدزی هتذکز ٍ ّواٌّگی السم خْت اخزا ٍ رػایت آًْا صَرت
گزفتِ است.

توضیحات:
چک لیست پیطٌْادی تَسظ گزٍُ تخصصی تزق استخزاج گزدیذُ است ٍ صزفاً در خْت تسْیل در اهز ًظارت تزق
است .هوکي است هَاردی اس هثحث  13همزرات هلی اس ًظز دٍرُ هاًذُ تاضذ .لذا ایي چک لیست پیطٌْادی تَدُ ٍ هثحث  13همزرات
هلی هثٌای لاًًَی دارد کِ هی تایست سایز الشاهات ایي هثحث ًیش رػایت ضَد.

شذه

نشذه

ساسهاى نظام ههنذسی ساختواى
استاى خزاساى شوالی

گزوه تخصصی بزق

ویزایش 0931 - 10

فهرست بازبینی (چک لیست) نظارت تأسیسات
برقی ساختمان
هشخصات

نام هالک:

پزوصه

شهزداری:
تعذاد سقف:

کذ نوساسی:

هتزاص:

نوع سقف:

هنطقه

نام و نام خانوادگی کارفزها و اهضا:

نام و نام خانوادگی ههنذس ناظز و اهضا:

نوع اسکلت:

چک لیست پیشنهادی هزحله دوم نظارت تاسیسات بزقی ساختوانهای هسکونی

نظز
ناظز
انجام

(انجام لوله گذاری و کابل کشی قبل اس پوشش لوله ها)
 -1هسیز لَلِ ّای تزق تِ صَرت هَرب هوٌَع است.
 -2لَلِ ّای تزق در کف تایذ تا هاّیچِ سیواى خْت حفاظت هکاًیکی پَضیذُ ضَد ٍ تَصیِ هی ضَد سین کطی پس اس اتوام کف
ساسی اخزا ضَد تا هدزی تزق هلشم تِ رػایت حفاظت لَلِ ّا در حیي کار تاضذ.
 -3ػثَر لَلِ ّا ٍ کاتل اس کف سزٍیس تْذاضتی ٍ حوام ّا هوٌَع است ٍ تَصیِ هی ضَد اس کف آضپشخاًِ ًیش ػثَر ًکٌذ.
 -4رػایت حزین ضثکِ ّای تزق اس ساختواى هغاتك آخزیي دستَرالؼول ٍسارت ًیزٍ هی تاضذ.
ً -5سثت لغز داخلی لَلِ تِ لغز دستِ سین ّا یا لغز کاتل چٌذ رضتِ ای ،حذالل تزاتز ( 1.3یک ٍ سِ دّن) تاضذ.
 -6اخزای لَلِ  PVCتا لغز  2ایٌچ ٍ کفطَی خْت تاهیي رعَتت هَرد ًیاس الکتزٍد ارت تِ اًضوام دریچِ تاسدیذ الشاهی است.
 -7لَلِ گذاری سیستن ّای خزیاى ضؼیف ٍ تزق رساًی هستمال اًدام ضذُ ٍ لَلِ ّای رٍضٌایی ٍ پزیش ًیش هدشا هی تاضٌذ.

توضیحات:
چک لیست پیطٌْادی تَسظ گزٍُ تخصصی تزق استخزاج گزدیذُ است ٍ صزفاً در خْت تسْیل در اهز ًظارت تزق
است .هوکي است هَاردی اس هثحث  13همزرات هلی اس ًظز دٍرُ هاًذُ تاضذ .لذا ایي چک لیست پیطٌْادی تَدُ ٍ هثحث  13همزرات
هلی هثٌای لاًًَی دارد کِ هی تایست سایز الشاهات ایي هثحث ًیش رػایت ضَد.

شذه

نشذه

ساسهاى نظام ههنذسی ساختواى
استاى خزاساى شوالی

گزوه تخصصی بزق

ویزایش 0931 - 10

فهرست بازبینی (چک لیست) نظارت تأسیسات
برقی ساختمان
هشخصات

نام هالک:

پزوصه

شهزداری:
تعذاد سقف:

کذ نوساسی:

هتزاص:

نوع سقف:

هنطقه

نام و نام خانوادگی کارفزها و اهضا:

نام و نام خانوادگی ههنذس ناظز و اهضا:

نوع اسکلت:

چک لیست پیشنهادی هزحله سوم نظارت تاسیسات بزقی ساختوانهای هسکونی

نظز
ناظز
انجام

(بعذ اس سین کشی و قبل اس نصب تجهیشات )
 -1سغح همغغ ٍ تؼذاد سین در سیستن رٍضٌایی حذالل  3*1.5هیلیوتز هزتغ ٍ در پزیشّا  3*2.5هیلیوتزهزتغ کوتز ًثاضذ.
 -2لغز سین تلفي ٍ درب تاسکي حذالل  6.6هیلیوتز ٍ ًَع فَیل دار اًتخاب ضَد.
 -3سغح همغغ کاتل آساًسَر حذالل  5*6هیلیوتز هزتغ ٍ تزخیحا  5*16هیلیوتز هزتغ ٍ تا تَخِ تِ ظزفیت ٍ ًَع کارتزی اًتخاب
ضَد.چٌاًچِ ارت خذاگاًِ کطیذُ ضَد ،تایذ اس سین سغح همغغ حذالل  16هیلیوتز هزتغ اخزا ضَد.
 -4سغح کاتل ٍرٍدی ٍاحذّا تزای تکفاس  52Aحذالل  3*4هیلیوتزهزتغ ٍ تک فاس  32Aحذالل  3*6هیلیوتزهزتغ تزای سِ فاس
 25Aحذالل  5*4هیلیوتز هزتغ ٍ سِ فاس  32Aهمغغ  5*6هیلیوتزهزتغ اًتخاب ضَد.
 -5سغح همغغ سین ارت تا  16هیلیوتزهزتغ تایستی تا سغح همغغ سین فاس ٍ ًَل تزاتز تاضذ.
 -6کلیِ سین ّای افطاى در ًماط اتصال تِ فیَسّا ٍ کلیذّا ٍ غیزُ تایذ دارای سز سین یا کاتلطَ ٍ یا للغ اًذٍد تاضذ.
 -7حذاکثز خظ تٌذی فیَس رٍضٌایی رػایت خزیاى هداس تزای ّز هذار ضزٍری است.
 -8حذاکثز خظ تٌذی فیَس پزیشّا رػایت حذاکثز خزیاى هداس تزای ّز هذار ضزٍری است.
 -9تزای ّز دستگاُ کَلز آتی یا گاسی یک خظ تغذیِ خذاگاًِ در ًظز گزفتِ ضَد.
 -16فاصلِ تاتلَ کٌتَر اس لَلِ آب  ٍ 66cmگاس  136cmتاضذ.
 -11سیستن ارتیٌگ در هَرد کلیِ پزیشّا ٍ رٍضٌایی اخزا ضَد.
 -12ارت ٍاحذّا تا تست فلشی یا ضیٌِ هسی تِ سین چاُ ارت هتصل ضَد.
 -13سین کطی تزق ٍ تلفي ٍ آًتي تایستی در لَلِ ّای هدشا اس یکذیگز اخزا ضَد.خش در هَاردیکِ هداس تاضذ.
 -14فیَسّای اًتخاتی حذالل تزای پزیشّا  ٍ 16Aرٍضٌایی ٍ ٍ 16Aرٍدی  25Aاًتخاب ضَد.
 -15در خغَط رٍضٌایی ٍ پزیش رػایت تٌذکار ٍ کٌذکار تَدى فیَسّا هذًظز لزار گیزد.
 -16هذار رٍضٌایی ٍ پزیش حتوا تِ صَرت تفکیک ضذُ تا فیَس هدشا اخزا ضَد.
 -17فاصلِ سین رٍکار ،کلیذ ٍ پزیش تزق تا لَلِ ّای گاس تایذ حذالل  2mcباشد.
 -18فاصلِ تاتلَ فیَس اس لَلِ آب ٍ گاس حذالل  1.5هتز تاضذ ٍ در هکاًی در دستزس ٍ لاتل رٍیت ،خارج اس هحل ًصة تاسیسات
هکاًیکی ٍ گزهایطی تاضذ.
 -19تاتلَ فیَس ٍاحذّا در فضای ػوَهی ساختواى هحل آضپشخاًِ ٍ راّزٍ ٍ ّال ًصة ضَد.اس ًصة تاتلَ در اتاق پکیح،
اًثاری،خَاب ّا ٍ سزٍیس ّا خَدداری ضَد.
 -26تاتلَ تزق ػوَهی(هطاػات) تایستی تِ عَر هستمل اس تاتلَ تزق ٍاحذّا ٍ در هکاًی کاهال لاتل رٍیت ٍ در دستزس ّوِ اخزا
ضَد.

شذه

نشذه

 -21حتی االهکاى خظ رٍضٌایی راُ پلِ ٍ پطت تام اس خظ رٍضٌایی پیلَت تِ عَر هدشا اخزا ضَد.
 -22استفادُ اس اسکلت فلشی ساختواى تِ ػٌَاى هسیز ّادی حفاظتی تزای آساًسَر هوٌَع است ٍ تایستی سین ارت ّوزاُ تا کاتل
تغذیِ اس چاُ ارت تا اتالک آساًسَر هستمیوا کطیذُ ضَد ٍ سپس تا ضاسی آساًسَر ّن تٌذی گزدد.
 -23سیستن اػالم حزیك اتَهات تزای  5عثمِ هسکًَی ٍ تاالتز الشاهی ٍ کوتز اس  5عثمِ هغاتك ضَاتظ آتص ًطاًی است.
 -24اخزای لَلِ  pvcتا لغز  2ایٌچ خْت آتیاری چاُ ارت تِ اًضوام دریچِ تاسدیذ چاُ ارت در هحلی اس ضیة اصلی (کفطَی)
ضزٍری است.
 -25ارت ٍاحذّا تا تست فلشی یا ضیٌِ هسی تِ سین چاُ ارت هتصل ضَد.
ً -26کات اخزایی چک لیست هزحلِ چْارم در حضَر کارفزها تِ هدزی هتذکز ٍ ّواٌّگی خْت اخزا ٍ رػایت ًکات هذکَر
صَرت گزفتِ است.

توضیحات:
چک لیست پیطٌْادی تَسظ گزٍُ تخصصی تزق استخزاج گزدیذُ است ٍ صزفاً در خْت تسْیل در اهز ًظارت تزق
است .هوکي است هَاردی اس هثحث  13همزرات هلی اس ًظز دٍرُ هاًذُ تاضذ .لذا ایي چک لیست پیطٌْادی تَدُ ٍ هثحث  13همزرات
هلی هثٌای لاًًَی دارد کِ هی تایست سایز الشاهات ایي هثحث ًیش رػایت ضَد.

ساسهاى نظام ههنذسی ساختواى
استاى خزاساى شوالی

گزوه تخصصی بزق
ویزایش 0931 - 10

فهرست بازبینی (چک لیست) نظارت تأسیسات
برقی ساختمان
هشخصات

نام هالک:

پزوصه

شهزداری:
تعذاد سقف:

کذ نوساسی:
هتزاص:

نوع سقف:

هنطقه

نام و نام خانوادگی کارفزها و اهضا:

نام و نام خانوادگی ههنذس ناظز و اهضا:

نوع اسکلت:

چک لیست پیشنهادی هزحله چهارم نظارت تاسیسات بزقی ساختوانهای هسکونی

نظز
ناظز
انجام

(پایاى عولیات اجزایی تاسیسات بزقی)
 -1کٌتزل اتْاهات ٍ هغایزتْای چک لیست هزحلِ سَم.
 -2استفادُ اس تدْیشات استاًذارد
 -3صحت ػولکزد تدْیشات ًصة ضذُ (آیفَى،پزیش،کلیذ،کلیذکَلز ٍ دتکتَرّای اػالم حزیك ،تلفي  ،آًتي ٍ )....تزرسی ضذُ است.
 -4اس کلیذّای خزیاى تالیواًذُ ( )RCDتا خزیاى ًطتی حذاکثز  36هیلی آهپز در هسیز تغذیِ ّز یک اس ٍاحذّا استفادُ ضذُ است.
 -5در تاتلَّای تَسیغ عثمات ،خْت ًَل ٍ ارت اس ضیٌِ یا تزهیٌال هٌاسة استفادُ گزدد.
 -6چزاؽ ایوٌی ٍ پزیش تغذیِ آى تزای هحل ّای هَرد ًیاس (راّزٍّا،پلِ ّا ٍ راّْای خزٍخی ٍ )...هغاتك هثحث سیشدّن در
عزاحی پیص تیٌی گزدد.
ّ -7وثٌذی اصلی ٍ اضافی در ساختواى اًدام گزفتِ است.
 -8تاییذ صحت سیستن ارتیٌگ تَسظ هدزی

توضیحات:
چک لیست پیطٌْادی تَسظ گزٍُ تخصصی تزق استخزاج گزدیذُ است ٍ صزفاً در خْت تسْیل در اهز ًظارت تزق
است .هوکي است هَاردی اس هثحث  13همزرات هلی اس ًظز دٍرُ هاًذُ تاضذ .لذا ایي چک لیست پیطٌْادی تَدُ ٍ هثحث  13همزرات
هلی هثٌای لاًًَی دارد کِ هی تایست سایز الشاهات ایي هثحث ًیش رػایت ضَد.

شذه

نشذه

