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 چک لیست ًظاست تش تأسیسات هکاًیکی ساختواى

 هَسد استفادُ دس تأسیسات هکاًیکی اعالػات ٍ هطخصات هصالح ٍ تجْیضات

 .........................    گالَاًیضُ        پلیوشی تا رکش ًَع      ًَع لَلِ ّای هصشفی آب سشد ٍ گشم

 ًَع لَلِ ّای هصشفی فاضالب
 .................  فطاس لَی             پلیوشی تا رکش ًَع    PVC تَش فیت             پلی اتیلي       

 ...................... گالَاًیضُ        فَالدی سیاُ        پلیوشی تا رکش ًَع      ًَع لَلِ ّای هصشفی گشهایص ٍ سشهایص

 ًَع سَخت هصشفی
 ................ گاص ضْشی       گاص هایغ       ًفت گاص       ًفت        تشق      سایش تا رکش ًَع      

 اًطؼاتی          کلکتَسی          هختلظ لَلِ کطی سیستن آب هصشفی

 اًطؼاتی          کلکتَسی          هختلظ لَلِ کطی سیستن گشهایص

 سیستن گشهایص
 .....................    حشاست هشکضی        پکیج        تخاسی        ضَهیٌِ        سایش تا رکش ًَع     

 تشٍدت هشکضی       پکیج سشهایطی      کَلش آتی      کَلش گاصی      سایش تا رکش ًَع سیستن سشهایص

 سیستن اًتمال گشها ٍ سشها
سادیاتَس        گشهایص کفی          فٌکَیل تا َّای تاصُ هشکضی        فٌکَیل تذٍى َّای 

 ....................  تاصُ هشکضی          َّاساص       سایش تا رکش ًَع 

 سیستن دفغ فاضالب
 ........................ سپتیٌک تاًک       فاضالب ضْشی      چاُ جزتی       سایش تا رکش ًَع     

 فاضالب ضْشی        چاُ جزتی        سّا ضذى دس هحَعِ تیشًٍی سیستن آب تاساى

 سیستن آتص ًطاًی
َّصسیل         لشلشُ ٍ ضیلٌگ        آتفطاى اتَهاتیک          کپسَل اعفای حشیك              

 ......................   هجوَػِ چٌذ سیستن تا رکش ًام

 استخش       سًَا       جکَصی       تصفیِ خاًِ آب        تصفیِ خاًِ فاضالب تأسیسات جاًثی

  تَضیحات

 .الصم تِ رکش است کلیِ لَلِ ّا ٍ هصالح هَسد استفادُ اص ًَع استاًذاسد هی تاضذ

 .  ٌَّص ساختواى تِ ایي هشحلِ ًشسیذُ استفاضالب                                                                     - 11-1

 تلِ           خیش                                                        (دسصذ ضیة رکش ضَد). ضیة لَلِ ّای فاضالب سػایت ضذُ است- 11-1-1

تشای اتصال تِ لَلِ لائن یا افمی اصلی فاضالب اص داخل  (آپاستواى یا خاًِ)ػذم ػثَس لَلِ افمی فاضالب یک ٍاحذ هسکًَی - 11-1-2

 تلِ           خیش     .                                                                                                                                     ٍاحذ هجاٍس

 .                                             تست ٍ تکیِ گاُ هٌاسة ًصة ضذُ است ( هثحث ضاًضدّن9-16عثك تٌذ )تشای ثاتت ًگِ داضتي لَلِ ّای لائن ٍ افمی - 11-1-3

                              تلِ            خیش 

 .     لَلِ کطی آب تاساى ٍ هحَعِ تصَست کاهل، اص لَلِ کطی فاضالب تْذاضتی ساختواى هجضا گشدیذُ است- 11-1-4
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                                                                                                                                                       تلِ            خیش           

 تلِ            خیش        .                                                     داکتْای تاسیساتی تِ اًذاصُ کافی دس ساختواى هَجَد است- 11-1-5

 تلِ            خیش           .                                  سَْلت دستشسی ٍ تؼویشات دس داکت ّای تاسیساتی پیص تیٌی ضذُ است- 11-1-6

 تلِ            خیش        .                                           دس ػثَسلَلِ اص دیَاس، تیغِ، کف ٍ سمف غالف لَلِ ًصة ضذُ است- 11-1-7

 آضپضخاًِ       حوام        تَالت        .                                            ًٍت هستمل دس چِ لسوت ّایی استفادُ ًطذُ است- 11-1-8

 .دسیچِ تاصدیذ ًصة ضذُ است ( هثحث ضاًضدّن6-2-1-16عثك هفاد جضء الف تٌذ )دس هحل ّای هَسد ًیاص - 11-1-9

                                                                                                                                                         تلِ           خیش

 دسصذ اًجام    .                                                                 هیضاى تغاتك ًمطِ فاضالب تا اجشا چمذس است- 11-1-10

 تش سٍی لَلِ کطی فاضالب ساختواى تَسیلِ آب یا َّا  (تا حصَل ًتایج حاصل اص آى)آصهایطات الصم - 11-1-11

                                                                                                                                                         تلِ           خیش

 تلِ           خیش.              پیص تیٌی ٍ ًصة لَاصم تْذاضتی هَسد ًیاص، هتٌاسة تا ًَع کاستشی ساختواى هی تاضذ- 11-1-12

 .      ٌَّص ساختواى تِ ایي هشحلِ ًشسیذُ استدودکش وسایل گازسوز                                           - 11-2

 17تا تَجِ تِ هثحث  (...اتاق ّا، سالي ّا، ٍ)هوٌَػیت ًصة ٍسایل گاصسَص گشهایطی دس فضاّای داخلی ساختواًْا - 11-2-1

 تلِ           خیش.                                                                                                                              سػایت ضذُ است

 تلِ           خیش.        اًجام گشفتِ است ( هثحث ّفذّن7-6-2-17هغاتك تٌذ )اًتخاب هسیش دٍدکص ٍسایل گاصسَص - 11-2-2

 تلِ           خیش.                           ضَاتظ هشتَط تِ تؼییي لغش دٍدکص هستمل تشای یک دستگاُ سػایت ضذُ است- 11-2-3

 تلِ           خیش.                                       ضَاتظ ریل هشتَط تِ ًصة دٍدکص ّا دس ساختواى سػایت ضذُ است- 11-2-4

 تلِ           خیش .ّش هصشف کٌٌذُ دسٍى سَص دٍدکص هٌاسة ٍ هستمل داسد- 

 تلِ           خیش .اًتْای دٍدکص حذالل یک هتش اص سغح پطت تام ٍ سِ هتش اص دیَاسّای جاًثی فاصلِ داسد- 

 تلِ           خیش .دٍدکص ّا تست هٌاسة داسًذ- 

 تلِ           خیش .ػثَس دٍدکص اص فضای داخلی ٍ سمف کارب حوام صَست ًگشفتِ است- 

 تلِ           خیش .هحل اتصاالت دٍدکص دٍد تٌذ ضذُ است- 

 تلِ           خیش . ساًتیوتشی تؼثیِ ضذُ است120دّاًِ دٍدکص تخاسی حذالل دس استفاع - 

 تلِ           خیش . ساًتیوتش اص سمف فاصلِ داسد10دّاًِ دٍدکص آتگشهکي ٍ پکیج حذالل - 
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 تلِ           خیش .داکت دٍدکص اص تاال تِ َّای آصاد هشتثظ است- 

 .                                                              ٌَّص ساختواى تِ ایي هشحلِ ًشسیذُ استآب مصرفی- 11-3

 تلِ           خیش.                                   ػایك ضذُ است (4-8-4-16هغاتك تا تٌذ )لَلِ ّای تَصیغ آتگشم هصشفی -  11-3-1

 تلِ           خیش.            استفادُ ضذُ است (9-16عثك تٌذ )تشای استمشاس لَلِ ّا اص آٍیض ٍ تست ٍ تکیِ گاُ هٌاسة-  11-3-2

 تلِ       خیش                         ( .  فطاس تست چٌذ است.  )آصهایص ضذُ است (2-9-4-16هغاتك تا تٌذ )لَلِ ّای تَصیغ آتگشم هصشفی -  11-3-3

 .  تغییشات احتوالی دس هسیش است یا هثاًی هحاسثاتی ًمطِ ّا .هیضاى تغاتك ًمطِ آب هصشفی تا اجشا چمذس است-  11-3-4

      دسصذ اًجام                  ...................................    ...................................تَضیح  

 .      ٌَّص ساختواى تِ ایي هشحلِ ًشسیذُ استگرمایش                                                                    - 11-4

 تلِ           خیش.        تا فاصلِ الصم تکاس سفتِ است (2-4-10-14عثك تٌذ )لَلِ آٍیض، تکیِ گاُ ٍ تست  استمشاس تشای- 11-4-1

             تلِ          خیش( .                                 فطاس تست چٌذ است.   )آصهایص ضذُ است (5- 10-14عثك تٌذ ) لَلِ کطی -11-4-2

 تلِ           خیش .ػایك گشهایی ضذُ است (6- 10-14عثك تٌذ ) لَلِ کطی -11-4-3

 .  تغییشات احتوالی دس هسیش است یا هثاًی هحاسثاتی ًمطِ ّا .هیضاى تغاتك ًمطِ گشهایص تا اجشا چمذس است  -11-4-4

                                               دسصذ اًجام    ..................................................................                       تَضیح     

 .                                                               ٌَّص ساختواى تِ ایي هشحلِ ًشسیذُ استسرمایش- 11-5

.                         سػایت ضذُ است (2-4-5-14عثك تٌذ)اص ٍسلْای فَالدی گالَاًیضُ  (کَلش)جْت ساخت کاًال َّا - 11-5-1

 تلِ           خیش.                                                                                                            (اًتخاب جٌس ٍ ضخاهت ٍسق)

 تلِ           خیش .اتصال لغؼات کاًال تا فلٌج ّای ساختِ ضذُ اص ًثطی یا تِ ٍسیلِ تٌذ کطَیی است - 11-5-2

           .هسیش کاًال ٍ ًیض اتؼاد کاًال ٍ دسیچِ ّا ٍ ًیض اًذاصُ تیک آف ّا هغاتك ًمطِ اجشا ضذُ است- 11-5-3

 دسصذ اًجام    ....................................................................                                                                               تَضیح

   (پیص تیٌی لَلِ ّای دسیي ٍ سفت ٍ تشگطت هثشد). الضاهات هشتَط تِ لَلِ کطی کَلش گاصی سػایت ضذُ است- 11-5-4

                                                                                                                                                        تلِ           خیش

 . ٌَّص ساختواى تِ ایي هشحلِ ًشسیذُ استتعویض و تخلیه هوا                                              - 11-6

 تلِ           خیش.                                    اًجام ضذُ است3-4-14تؼَیض َّای عثیؼی تشاتش ًمطِ ٍ تا سػایت تٌذ - 11-6-1

 تلِ           خیش.                                              ٍ تشاتش ًمطِ اًجام ضذُ است5- 4-14الضاهات تخلیِ َّا عثك تٌذ - 11-6-2
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 تلِ           خیش.                        پیص تیٌی الصم صَست گشفتِ است1-6-14تشای تؼَیض َّای آضپضخاًِ عثك تٌذ - 11-6-3

 تلِ           خیش.                                                 اًجام گشفتِ است4-9-14تاهیي َّای احتشاق اص خاسج تا سػایت - 11-6-4

 .ٌَّص ساختواى تِ ایي هشحلِ ًشسیذُ است               آتش نشانی  - 11-7

 تلِ           خیش.                                                                               هفاد دستَسالؼول آتص ًطاًی سػایت ضذُ است- 11-7-1

 تلِ           خیش.                                                                                               ًمطِ آتص ًطاًی تا اجشا تغاتك داسد- 11-7-2

 ٌُْز ساختواى تَ ایي هرحلَ ًرسیذٍ است جذول مشخصات تجهیزات و تاسیسات نصب شذه در ساختمان        - 12

 جذول مشخصات تجهیسات و تاسیات نصة شذه در ساختمان

 تعذاد نوع دستگاه ردیف
مشخصات فنی و 

 ظرفیت
 استانذارد است کارخانه سازنذه

    کْلر آتی 1
 

    کْلر گازی 2
 

    دیگ شْفاژ 3
 

    تخاری 4
 

    شْهیٌَ گازی 5
 

    گرهایشی (یًْیت)پکیج  6
 

    پوپ آترساًی 7
 

    رادیاتْر 8
 

    فٌکْیل 9
 

    هخسى رخیرٍ آب شرب 10
 

    هخسى رخیرٍ آب آتش ًشاًی 11
 

    تْسترپوپ آتش ًشاًی 12
 

    هیٌی چیلر ّ في کْیل 13
 

    چیلر ّ في کْیل 14
 

    چیلر،هیٌی چیلرّ داکت اسپلیت 15
 

 

 وضعیت انشعاب در ساختمان

 مالحظات تعداد کنتور ظرفیت نوع انشعاب

   متر مکعة     ................. گاز

   اینچ....................قطر آب

   اینچ................. قطر   فاضالب
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در صْرت هشاُذٍ ًْاقص در ًقشَ ُای طراحی تاسیسات، ًاظر هْظف است در اسرع ّقت هْارد را جِت رفع ًقص تَ - 1

 .طراح اعالم ًوایذ

سریعا تا هٌِذش هعوار  (تثذیل تَ تجاری یا اداری)درصْرت ایجاد تغییرات در هعواری ساختواى، تَ ّیژٍ تغییرات کارتری - 2

 .ُواٌُگی تعول خْاُذ آهذ

 تلِ           خیش.        رعایت شذٍ است17، الساهات هثحث ( ّاحذ ّ تاالتر10)در صْرتی کَ ساختواى عوْهی هی تاشذ - 3

 تلِ           خیش.         استفادٍ گردیذٍ، دستگاٍ ُا ًصة شذٍ است (کْلر گازی)در صْرتی کَ از سیستن سرهایش اسپیلت - 4


