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 (هقزرات هلی ساختواى اجزا گزدد. هی بایست بز اساس الشاهات ٍ استاًذاردّای)توام ػولیات اجزایی 

 

 جشئیات ٍ شزح ػٌَاى ردیف
 اًجام ضذُ

 خيزتلِ      

حذاوثز 

 اهتياس

اهتياس اخذ 

 ضذُ

 الشاهات شیَُ ًاهِ ًظارتی 1

 --- ---   تاتلَی وٌتَر اس ليست هَرد تایيذ ضزوت تَسیغ تْيِ گزدیذُ است ؟

 --- ---   ؟حزین هَرد ًظز در هزحلِ اٍل رػایت گزدیذُ است 

 --- ---   هی تاضذ؟ VVVFآیا لزارداد آساًسَر ضاهل الشام تزای اجزای 

 --- ---   ؟در حال اجزا  هی تاضذ  VVVFآیا درایَ 

  3   استاًذارد* کیفیت سین ٍتجْیشات 2

  3   ، تزگطتی فاسّاارتًَل، فاسّا،  تفکیک رًگ سین ّا 3

4 
 سین کشی با سطح هقطغ هٌاسب

وز : در غَرت استفادُ اس سين افطاى ، استفادُ اس تذ

 سز سين ٍ یا لحين واری اجثاری است

واتل ،  سيستن اػالى حزیك،  آیفَى،  تلفي، في، وَلز، پزیش، رٍضٌایی*

،  ّاّوثٌذی ،   تاتلَّای فزػی واتلْای، تاتلَی اغلی واتلْای، آساًسَر

 ٍ...  ارتثاط فيَسّا
  6  

 ًصب تجْیشات ارت داراجزای سین ارت ٍ  5
ّوثٌذی ّا،  تجْيشات تا درجِ حفاظت توام پزیش ّا، رٍضٌایی ّا، *

 ٍ ...  (  …IPهٌاسة ) 
  5  

 رػایت ارتفاع هٌاسب ًصب تجْیشات 6
،  پزیشّا ،  وليذ رٍضٌایی ّا ٍ وَلز، آیفَى،  تاوس ّا،  آًتي تاتلَّا

            ٍ ...هزوشی، دسدگيز، سيستن اػالم حزیك 
  5  

  5                                    ٍ ...پزیش ، رٍضٌایی ٍ تلفي، آًتي، تاتلَ  هذارات  تفکیکٍ  رػایت تؼذاد 7

 اجزای سیستن تلفي 8
پزیش ٍ اتػاالت  هٌاسة،  تاتلَ ٍ جؼثِ تمسين هخػَظ تلفي تا 

 ٍ ... سز سين ٍ ضوارُ ٍاحذ تزهيٌال ٍ
  3  

9 

 تابلَّای تَسیغ بزق
: در تاتلَی تَسیغ ٍاحذّا ٍ ػوَهی استتفادُ   1تذوز

 اس وليذ حفاظت اس اجثاری است .

: استفادُ اس واتلطَ ٍپزس ٍ تزهيٌال در ًماط 2تذوز

 اتػال اجثاری است

خزٍجی  –، وٌتَر هطاػات ، ٍرٍدی   TN-C-Sرػایت سيستن *

هٌاسة، رػایت تؼذاد فيَسّا ،آهپز هٌاسة ، والس فيَسّا ، چزاؽ 

خزٍجی واتلْا ٍ سيوْا ، جْت  -سيگٌال،  رػایت آرایص ٍرٍدی 

 ٍ ...اتػال فيَسّا 

  9  

 اجزای سیستن در باسکي  11

هستمل،  سين  ، استفادُ اسجؼثِ تمسين هٌاسة، لَلِ گذاری هجشا

ؼثِ تمسين ّا ٍ درب تاسوي در تٌذی هٌاسة ،  هىاى هٌاسة ج

 ٍ ...ٍاحذّا 
  3  

11 
 آساًسَر

تذوز: استاًذارد آساًسَر تزای پایاى وار 

 اجثاری است 

تاتلَی هٌاسة، سين هٌاسة، فيَسهٌاسة،پيَستگی درایَ اضطزاری، *

سين هَتَر،  اتػال ارت تاتلَی آساًسَر تِ ضاسی ٍ تختِ ولن هَتَر،    

 (ٍ ... اُ آساًسَر ) رٍضٌایی چ
  5  

12 
یا تجْیشات  UPSاجزای سیسستن

 جایگشیي

تاهيي:سيستوْای هخاتزاتی اضطزاری ، رٍضٌایی ضاهل: هسيز *

 خزٍجی ّز ٍاحذ تا درب اغلی،اتالْای وٌتزل ٍ هخاتزات ،ٍ ...
  3  

 



 *                       سیستن ارت 13

 هحتَیات چاُ: ًَع چاُ:

10  
 الت :جؼثِ اتػا تؼذاد چاُ: 

 اتػال تِ اسىلت ٍ آساًسَر: : PVCلَلِ 

 ( :30*30*30دریچِ تاسدیذ لَالیی ) ػوك چاُ :

  60 هجوَع اهتياسات هزحلِ دٍم . . .

  100 اهتياس ول ساختواى . . .

 

 

ال تِ وار ضوارُ . . . . . . . . . . . . . . . ایٌجاًة. . . . . . . . . . . . . . . . هٌْذس ًاظز تأسيسات الىتزیىی ساختواى تا پزٍاًِ اضتغ

تِ اًضوام چه پالن فَق الذوز را تا احتساب اهتياس . . . . . . . . . . . . . . در تاریخ . . . / . . . / . . . در دٍ غفحِ   دٍمگشارش هزحلِ 

 رائِ هی ًواین . تِ ساسهاى ًظام هٌْذسی ساختواى استاى ّوذاى اليست ًظارت تأسيسات تزق ساختواى، 

   لاتل ارسضياتی هی تاضذتَدُ ٍ  70تاالتز اس تأسيسات الىتزیىی ساختواى ًوزُ ارسضياتی 

 وی تاضذ ًلاتل ارسضياتی تَدُ ٍ  70ووتز اس تأسيسات الىتزیىی ساختواى ًوزُ ارسضياتی 

 هْز ٍ اهضاء هٌْذس ًاظز :                   

                              

 ثبت ٍ ارجاع :

 

 دار هی باشذ.ارسشیابی اجزای کاهل بٌذّای ستارُگزدد شزط السم بزای تاییذ بزگِ جام کلیِ هَارد یاد شذُ هتذکز هیپس اس اًتَجِ:

 درج ًَالع تَسظ تاسرس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 : پس اس رفغ ًَاقصتأییذ هٌْذس ًاظز 

 

 

 
 



  

 
  استان همدان 

  *چک لیست  نظارت تاسیسات برق ساختمان * 
  مه فرم گزارش مرحله دوميضم

  واحد سقف و کمتر از  تا  ساختمان

  ............................................... .................... ..... .....: تاریخ 
  ............................................ ......... مهندس .: ناظر 

اد   . .............................................. .................... ..... .... :مالک 
رد

خ
  

  

  ....... .............. .............. .............. ..................... .............................. ........ ..................................................................................... .. .............. .............. ............. : توضیحات   .. . .............. .............. .............. ..................... .............................. ........ ......................................................................................... .. .............. .............. ............. : آدرس 
  

بديهی است  بقيه موارد توسط ناظر . قابل ذکر است که چک ليست ذيل بخشی کوچک  از مواردی است که بايد توسط ناظر کنترل شود 
  .کنترل و نظارت خواهد شد

 انجام شده جزئیات و شرح  ردیف


) استفاده از  ساير دريچه ها حداقل يکی لواليی و بقيه( روی چاه ارت) لواليي ( تابلو تست ارت و دريچه بازشو 
 .انجام شده است و همبندي با  اسکلت ساختمان



تابلو اصلی و تابلو مشترک و تابلو تلفن نصب گرديده است برچسب شناسايي. 

 يده استاين شينه ها به هم وصل گرد وشينه هاي نول و زمين مي باشد دارایتابلوي كنتور. 

و واحد و مشترک از کابل استفاده شده استبين تابلو اصلی و تابل. 

 مناسب و حداقل با ريل فلزی ميباشد) تابلو مشترک و تابلو واحد ( تابلوي توزيعمحل ، جنس و ظرفيت.  

   فيوز حفاظت از جانRCBO  يا يک فيوز باRCCB  است در تابلو واحد و مشترک نصب شده.   

استفاده شده است سقفی چراغ از  در راه پله و پارکينگ. 

 از ارت استفاده شده و تمام سيمها دارای سرسيم يا لحيم ميباشد.. درکليه سيستمها شامل روشنايی و پريزها و.  

از هم جدا ميباشد و مدار تغذيه آنها لوله هاي کليد و پريز و تلفن و آنتن.  

 اضطراری انجام شده است روشنايیراه اندازی . 

در ساختمانهای دارای آسانسور ( .شده است و تست راه اندازیدرايو اضطراري آسانسور( 


رعايت ) سبز و زرد راه راه ( و سيم ارت  )سياه و زرد و قرمز (سيم موتور تا تابلو آسانسور رنگ بندی استاندارد

 )در ساختمانهای دارای آسانسور ( شده است


  و محکم نصب شده استدرجه  180با خم  ضد زنگ صلب....  )  برای کولر ؛ آنتن و ( خروجي پشت بام لوله. 

  . اينجانب                                   مهندس ناظر پروژه تاييد مينمايم که کل چک ليست فوق انجام شده است
  مهر و امضا

  
  
  


