
  

         مرحله دوم تأسيسات برقی ساختمان بلند مرتبه  گزارش 

  .شتر باشديمتر و ب همکف کف طبقه ارتفاع کف طبقه آخر از : ساختمان بلند مرتبه            
  

  ملکمشخصات   پیمانکار برق  مالک  مهندس ناظر  
  :آدرس         نام و نام خانوادگی

  : پالك ثبتی        شماره اقتصادي/ کد ملی
  :تاریخ پروانه   :شماره پروانه         شماره تماس
  : تجاري تعداد واحد  : واحد مسکونیتعداد     ----------     شماره پروانه

  

  

  ).می بایست بر اساس الزامات و استانداردهاي مقررات ملی ساختمان اجرا گرددتمام عملیات اجرایی (
  

  انجام شده  جزئیات و شرح  عنوان  ردیف
  خیر/بله

ثر حداک
  امتیاز

امتیاز اخذ 
  شده

  الزامات شیوه نامه نظارتی  
  ---  ---    تابلوي کنتور از لیست مورد تایید شرکت توزیع تهیه گردیده است ؟

  ---  ---    حریم مورد نظر در مرحله اول رعایت گردیده است ؟
  ---  ---    اجرا گردیده است ؟ VVVFدرایو 

  استاندارد  کیفیت سیم وتجهیزات        

  برگشتی فازهاارتول، فازها، ن  تفکیک رنگ سیم ها ،        

  
  سیم کشی با سطح مقطع مناسب

در صورت استفاده از سیم افشان ، : تذکر 
استفاده از سر سیم و یا لحیم کاري اجباري 

  است

کابل ،  سیستم اعالن حریق،  آیفون،  تلفن، فن، کولر، پریز، روشنایی
،  هاهمبندي ،   تابلوهاي فرعی کابلهاي، صلیتابلوي ا کابلهاي، آسانسور

  ... و ارتباط فیوزها
      

   اجراي سیم ارت  
  و نصب تجهیزات ارت دار

همبندي ها،  تجهیزات با درجه حفاظت روشنایی ها، تمام پریز ها، 
        ... و  )  …IP( مناسب 

  یی ها و کولر، آیفون،  باکس ها،  آنتن ،  پریزها ،  کلید روشناتابلوها  رعایت ارتفاع مناسب نصب تجهیزات
                   ...و  سیستم اعالم حریقمرکزي، دزدگیر، 

  و تلفن، آنتن، تابلو پریز ، روشنایی و   مدارات  تفکیکو  رعایت تعداد...                                         

  تقسیم مخصوص تلفن با ترمینال وپریز و اتصاالت  مناسب،  تابلو و جعبه   اجراي سیستم تلفن 
        ... و  سر سیم و شماره واحد

  

  تابلوهاي توزیع برق
در تابلوي توزیع واحدها و عمـومی  :  1تذکر

  .اجباري است  محافظ جاناستفاده از کلید 
استفاده از کابلشو وپرس و ترمینال : 2تذکر

  در نقاط اتصال اجباري است

 –مشاعات ، ورودي حد ها و وا، کنتور   TN-C-Sرعایت سیستم 
خروجی مناسب، رعایت تعداد فیوزها ،آمپر مناسب ، کالس فیوزها ، چراغ 

خروجی کابلها و سیمها ، جهت اتصال  -سیگنال،  رعایت آرایش ورودي 
  ...و فیوزها 

      

  و زیر برق گیر در آنتن نصب ،  اجراي اسپلیتر، تپ آف، پریز عبوري   اجراي سیستم آنتن مرکزي ...        

   مستقل،  سیم بندي  استفاده ازجعبه تقسیم مناسب، لوله گذاري مجزا،  اجراي سیستم در بازکن
        ...و مناسب ،  مکان مناسب جعبه تقسیم ها و درب بازکن در واحدها 

  رعایت پوشش دتکتور،  تعداد زون مناسب،  محل مناسب دستگاه مرکزي،    اجراي سیستم اعالم حریق
        ... وع دتکتورها و ن

  آسانسور  
  

تابلوي مناسب، سیم مناسب، فیوزمناسب،پیوستگی سیم درایو اضطراري، 
رنگ موتور،  اتصال ارت تابلوي آسانسور به شاسی و تخته کلم موتور، 

نصب دتکتور دود در سقف موتورخانه آسانسور و   بندي استاندارد سیمها،
  )... شنایی و رو( اه آسانسور چاه آسانسور،  چ

  
  

      

  در باالترین نقطه ساختمان زیر صاعقه گیر ، داراي فتوسل  چراغ آالرم خطر در پشت بام  
        

 تاریخ بازدید مدت اعتبار این فرم جهت اعالم نتایج بازرسی یک ماه می باشد : توجه 



   اجراي سیستم برق اضطراري  

  محل مناسب دیزل ژنراتور،  
سیستم هاي هشدار،  عالئم خروجی، سیستمهاي : پوشش مناسب شامل

و پمپ هاي آتشنشانی، پمپ  مخابراتی اضطراري، تجهیزات اعالم حریق
هاي  ،  تهویه محیطآسانسور اضطراري ،آب مصرفی، سیستم تخلیه دود 

 ،چراغ خطردرب برقی، آیفون،  سیستم گرمایش،فاقد ورودي هوا، 
موتورخانه مسیر خروجی از هر واحد تا درب اصلی، : شامل( روشنایی

 ،یی هر واحد  ، اتاقهاي کنترل و مخابرات ،  روشنامکان دیزلآسانسور ، 
  )روشنایی پناهگاه ها و فضاي امن

      

  باید از تمام دکل برق گیر ابق استاندارد،  جعبه آزمایش، مطمجزا چاه ارت   اجراي سیستم صاعقه گیر
        هادي میانبر تجهزات باالتر باشد، 

   استفاده از رله(S.P.D) O.V شش دهدسه فاز و نول را پو(در تابلوي برق اصلی   ارستر(.        

  سیستم ارت  

        :صفحه       :میله 

    تعداد و ابعاد  : تعداد :  
  :عمق و محتویات چاه  : ابعاد

  ) :30*30*30(دریچه بازدید لوالیی   :اتصال به اسکلت و آسانسور

      مجموع امتیازات مرحله دوم  . . .

      امتیاز کل ساختمان  . . .
  

. . . . . . . . . . . . . . . مهندس ناظر تأسیسات الکتریکی ساختمان با پروانه اشتغال به کار شماره . . . . . . . . . . . . . . . . اینجانب
به انضمام چک  در دو صفحه. . . / . . . / . . . در تاریخ . . . . . . . . . . . . . . پالك فوق الذکر را با احتساب امتیاز   دومگزارش مرحله 

  . به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان ارائه می نمایم لیست نظارت تأسیسات برق ساختمان، 
    قابل ارزشیابی می باشدبوده و  باالتر از تأسیسات الکتریکی ساختمان نمره ارزشیابی 
  می باشد نیابی قابل ارزشبوده و  کمتر از تأسیسات الکتریکی ساختمان نمره ارزشیابی 

  :ثبت و ارجاع   :                                                مهر و امضاء مهندس ناظر 
  

  :درج نواقص توسط بازرس 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : پس از رفع نواقصتأیید مهندس ناظر 
  
  

  
  
  
  



  
  
  

  

 
  استان همدان 

  *چک لیست  نظارت تاسیسات برق ساختمان * 

  رحله دوممه فرم گزارش ميضم
         ساختمان بلند مرتبه

  ............................................... .................... ..... .....: 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


) حداقل يکی لواليی و بقيه استفاده از  ساير دريچه ها( ی چاه ارترو) 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. 

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

بين تابلو اصلی و تابلو واحد و مشترک از کابل استفاده شده است. 

 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 چراغ سقفی 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.  

زون بندی مشخص شده است و کنار تابلو اعالم حريق نصبنگی عملکرد بروشور چگو. 

راه اندازی برق اضطراری انجام شده است.  

شده است و تست راه اندازیدرايو اضطراري آسانسور. 


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

 شده است


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

 انجام گرديده است تجهيزات آنتن مرکزینصب. 

  . يست فوق انجام شده استاينجانب                                   مهندس ناظر پروژه تاييد مينمايم که کل چک ل
  مهر و امضا

  
  


