
    بسمه تعالي

  

  

  هاي تأسيسات الكتريكيچك ليست كنترل نقشه
  

  شماره پرونده :

  شماره مجوز :

  تاريخ :
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  مهندس

  :طراح :                                             تلفن

  ن:تلفناظر :                                               

  كننده :                     تلفن:ياهماهنگمجري

  مهندسان كنترل كننده :

  

  سرگروه كنترل برق :

  نام مالك :

  شماره تلفن :

  : تعداد طبقات

  متراژ زيربنا :

  تاريخ ورود پروژه :

  تاريخ تصويب طرح :

  آدرس :

  مالحظات :

  خير  بلي  كليات : -١

      و توضيحات و جزئيات ارائه شده است. )١٣ه شده در مبحث هاي الكتريكي استاندارد (اشارو نشانهجدول عالئم  -١-١

      ب ارائه شده است.ها در مقياس مناسكادر و نقشه -٢-١

      بندي درج شده است.حاسب، مالك و شماره پرونده و شيتمنام طراح و  -٣-١

      توسط مهندس طراح انجام گرفته است.ها و دفترچه محاسبات هر و امضاء كليه نقشهم -٤-١

      باشد.و اطالعات كافي به پيوست مي كشي رعايت شده و مداركضوابط نقشه -٥-١

  خير  بلي  : ١توضيحات بند 

      هاي روشناييپالن -٢

      اند.مداربندي شده نايي به نحو مناسبمدارهاي روش -١-٢

      سيم متناسب با مدارها است. فيوز و مقطع -٢-٢

      باشد.نامه ميهاي نوري مطابق آئينتعداد كانون -٣-٢

      قطع و وصل روشنايي مناسب است. سيستم كنترل -٤-٢

      ها درج شده است.ها روي نقشهمشخصات هاديها و لوله -٥-٢

      باشد.انتخاب شده مناسب محل مي چراغ و المپ -٦-٢

      باشد.قابل قبول مي و پارامترهاي محاسبات درحد شدت روشنايي -٧-٢

      شمند موارد فوق در نظر گرفته شده است.در صورت استفاده از سيستم كنترل هو -٨-٢

  خير  بلي  : ٢توضيحات بند 

      هاي پريزهاي برق و نيرورسانيپالن -٣

      ا مناسب انتخاب شده است.فاصله پريزه -١-٣

      دارد.نامه مطابقت اي هر مدار با آئينتعداد پريزه -٢-٣

      ت مشخص مثل كولر، جكوزي و ... مدار خاص نيرورساني با حفاظت مناسب در نظر گرفته شده است.براي تجهيزا -٣-٣

      هاي مختلف تعيين شده است.ارتفاع پريزها در محل -٤-٣

      ها روي پالن درج شده است.و لوله مشخصات هادي -٥-٣



      تجهيزات مصرفي مكانيكي هماهنگ شده است.طابق نقشه معماري و ممحل پريزها  -٦-٣

      ها و فن فشار مثبت در نظر گرفته شده است.هاي اتوماتيك و يا جك پاركينگغذيه اضطراري و مستقل دربت -٧-٣

ائه تهويه و ...) و آرايش آنها طبق جدول مشخصات ار –هواسازها  –ه تجهيزات مكانيكي (موتورخانه نيرورساني ب -٨-٣

  شده توسط مهندس مكانيك انجام شده است.

    

  خير  بلي  : ٣توضيحات بند 

      سيستم تلفن -٤

      اند.تلفن بطور مناسب و مطابق شرايط معماري داخلي و هماهنگ با پريزهاي برق انتخاب گرديده محل پريزهاي -١-٤

      اند.ها روي مسيرها درج گرديدهو لولهها مشخصات سيم -٢-٤

      محل ترمينال ورودي تلفن واحد در پالن مشخص شده است. -٣-٤

      ريزهاي تلفن مشخص شده است.پارتفاع نصب  -٤-٤

      رج شده است.دمحل جعبه تلفن اصلي ورودي ساختمان و مشخصات آن  -٥-٤

     مشخص شده است. (P1B)حل جعبه تلفن كششي م -٦-٤

  خير  بلي  : ٤توضيحات بند 

      آنتن مركزي:-٥

      ق نقشه معماري داخي انتخاب شده است.محل پريزهاي آنتن بطور مناسب و مطاب -١-٥

      ريزها روي پالن مشخص شده است.پارتفاع نصب  -٢-٥

      و لوله روي پالن درج شده است. مشخصات كابل -٣-٥

اع نصب تعيين شده ساير تجهيزات در طبقات و روي پالن با ذكر ارتف , tap-off  ،spliterحل نصب آمپلي فاير، م -٤-٥

  است.

    

      ذيه شده است.پريز آنتن تغ ٣از هر خط انشعاب اسپليتر بيش از  -٥-٥

  خير  بلي  ٥توضيحات بند 

      سيستم اعالم حريق -٦

      باشد.اب شده مناسب محيط ميدتكتور انتخ -١-٦

      دتكتورها روي پالن درج شده است.مشخصات  -٢-٦

      ست.افواصل دتكتورها از هم و از ديوارها مطابق اصول فني  -٣-٦

      ها درج شده است.ها داراي مشخصات فني كافي روي نقشههاديهاي مدارها و لوله -٤-٦

      ت و در رايزر دياگرام درج گرديده است.تعداد المانهاي هرزون رعايت شده اس -٦-٦

      ده است.شبندي پروژه به نحو مناسب انجام گرفته است و در پالنها درج زون -٧-٦

      ه است.در صورت لزوم چراغ آشكارساز در محل مناسب تعبيه شد -٨-٦

      جهيزات روي پالن مندرج است.تارتفاع نصب  -٩-٦

      قاومت انتهايي هرزون در سيستم متعارف در نظر گرفته شده است.م -١٠-٦

      المللي نصب شده است.اي نشت گاز مطابق استانداردهاي ملي و بيندتكتوره -١١-٦

مترمربع و هر كجا كه از  ١٠٠ها و فضاهائي كه كمتر از تكتور مونواكسيدكربن نصب شده است. (در كليه پاركينگد -١٢-٦

  كنند.گاز شهري استفاده مي

    



      دارند از بيم دتكتور استفاده شده است.متر  ٥/٥ه ارتفاع بيش از كدر فضاهائي  -١٣-٦

  هاي حساس شيلدار استفاده شده است و در ساختمان LSZHيا  LSHFي اعالن حريق از نوع آيا كابل كش -١٤-٦

  باشد.مي

    

      متر دارند سيستم اعالن حريق طرح شده است.سانتي ٨٠اع بيش از هايي كه ارتفدر سقف كاذب -١٥-٦

  خير  بلي  : ٦توضيحات بند 

      بازكن سيستم درب -٧

      ارتفاع نصب هر كدام از تجهيزات روي نقشه درج شده است. -٧-١

      درج شده است. هاي مسير در نقشهمشخصات كابل -٢-٧

      هاي مناسب مركزي تعبيه شده است.زرگ دربازكنهاي مسكوني بآيا در مجتمع -٣-٧

      خبار طرح شده است.سيستم زنگ ا -٤-٧

  خير  بلي  : ٧توضيحات بند 

      گير)سيستم برقگير (صاعقه -٨

      ت صاعقه محاسبه شده است.احتمال اصاب -١-٨

      رايط ارت تعيين شده است.ش -٢-٨

      بام درج شده است.گير در پالن پشتشخصات و محل نصب صاعقهم -٣-٨

      ست.اها درج شده در نقشه (Down-conductor)ل عبور هادي نزولي  مشخصات و مح -٤-٨

      بام و ميله برقگير مشخص شده است.عالم خطر پشتاچراغ  -٥-٨

      وي پالن مشخص شده است.رتيپ برقگير  -٦-٨

      ير در مدار تعبيه شده است.گآيا كنتور صاعقه -٧-٨

  خير  بلي  : ٨توضيحات بند 

      رايزرها-٩

      است. زات با هم به وضوح نشان داده شدهارتباط تجهي -١-٩

      در جاهاي ديگري مشخص شده است روي رايزر درج گرديده است. مشخصات ارتباطات عمومي كه -٢-٩

      است. هاي پالن تعيين شدههاي رايزر در نقشهمحل المان -٣-٩

      ست.ها نشان داده شده اهاي بازديد در رايزر دياگرامدريچه -٤-٩

الن آنتن اع –تلفن دربازكن  –پله و چاهك آساسنور و چراغهاي اضطراري روشنايي راه –ايزر دياگرام نيرورساني ر -٥-٩

  شبكه كامپيوتر صوتي (در صورت وجود) طرح شده است. –دوربين مدار بسته  –گير صاعقه –حريق 

    

      بيني شده است.زم براي اجرا و طراحي فيبر نوري پيشدر صورت درخواست كارفرما تمهيدات ال -٦-٩

  خير  بلي  : ٩توضيحات بند 

      تابلوها -١٠

      بار همزمان هر تابلو در باالي آن درج شده است. -١-١٠

      اند.ب شدهاندازها به نحو مناسب انتخاتندكار و ... قدرت اتصال كوتاه) كليدها، راه –ايز و نوع فيوزها (كندكار س -٢-١٠

      كابل سيم و غالف و نحوه انتقال) درج شده است. –نام مصرف كننده  –هاي خروجي (قدرت مصرفمشخصات فيوز -٣-١٠

      بيني شده است.گيري مناسب در تابلو پيشدر صورت نياز سيستم اندازه -٤-١٠



      هاي تابلوها طرح شده است.يستم زمين در نقشهس -٥-١٠

ب آتابلوها با ساير تأسيسات (گاز، تلفن و  و رعايت حريم استاندارد (IP)ابلوها و درجه حفاظت تارتفاع نصب  -٦-١٠

  شهري) رعايت شده است.

    

  خير  بلي  : ١٠توضيحات بند 

      موارد عمومي -١١

      بندي به نحو مناسب طراحي شده است.ت چاه ارت و سيستم زمين و هممحل و مشخصا -١-١١

      ده است.ارتباط سيستم ارت به تابلوها در نقشه نشان داده ش -٢-١١

      باشد.جرا ضميمه نقشه ميهاي الزم جهت اديتيل -٣-١١

      داكت برق مورد نياز در نقشه معماري منظور شده است. -٤-١١

      بيني شده است.م براي نصب تجهيزات پيشمكانهاي الز -٥-١١

      ائه شده است.اعالم حريق و ... در داخل داكت ار –آنتن  –دربازكن  –تلفن  –رايش كابلهاي توزيع برق آ -٦-١١

      ها نشان داده شده است.محل تغذيه تجهيزات جريان ضعيف در نقشه -٧-١١

  خير  بلي  : ١١توضيحات بند 

      اضطراري انتخاب نوع برق اضطراري سيستم برق -١٢

      طراري محاسبه شده است.قدرت برق اض -١-١٢

 –نصب سيستم برق اضطراري با رعايت شرايط فيزيكي (ديزل ژنراتور، ورود هواي تازه  مشخص كردن محل -٢-١٢

  دودكش) –خروج هواي كثيف 

    

ظر نه معماري فضاهاي الزم براي تأسيسات برق و مكانيك با ابعاد مناسب و معلوم در هاي ضميمه شدآيا در نقشه -٣-١٢

يكي جداول مشخصات فني تجهيزات مكان –آرايش موتورخانه  –اتاق ديزل  –موتورخانه  –گرفته شده است. داكت برق 

  بكار رفته

    

      بيني شده است.طراري پيشسيستم كليد تعويض وضعيت و ارت مناسب براي برق اض -٤-١٢

  خير  بلي  : ١٢توضيحات بند 

      سيستم اصالح ضريب قدرت -١٣

      ارائه گرديده است.حاسبات اصالح ضريب قدرت م -١-١٣

      زات تابلوي اصالح ضريب قدرت.مشخصات تجهي -٢-١٣

      ه بانك خازن ارائه شده است.بنقشه مربوط  -٣-١٣

  خير  بلي  : ١٣توضيحات بند 

      آسانسور -١٤

      ر صحيح انتخاب شده است و نسبت به آن فيدر مناسب در نظر گرفته شده است.قدرت موتور آسانسو -١-١٤

      سور روي نقشه درج شده است.مشخصات آسان -٢-١٤

      ب آسانسور فراهم شده است. (از لحاظ نيرورساني و رايزر عبور كابل مربوطه)امكان تغذيه مناس -٣-١٤

      چراغ شارژي و ...) –هيتر  –فن  –باشد. (دتكتور اتاق آسانسور داراي تجهيزات مورد نياز مي -٤-١٤

      باشد.اي تجهيزات مورد نياز ميدارچاهك آسانسور  -٥-١٤

      بيني تجهيزات اضطراري حركت آسانسور در زمانهاي قطع برق انجام گرفته است. (پالك آوت و ...)پيش -٦-١٤



      هاي فلزي آسانسور طرح شده است.م اتصال زمين مناسب براي شاسيهمبندي سيست -٧-١٤

      كنترل با ترموستات طرح شده است.تاق آسانسور مجهز به فن و هيتر ا -٨-١٤

  خير  بلي  : ١٤توضيحات بند 

      دفترچه محاسبات الكتريكي -١٥

      محاسبات روشنائي فضاهاي مختلف ارائه شده است. -١-١٥

      ابلوهاي برق انجام شده است. تبرآورد بار  -٢-١٥

      ها انجام شده است.حاسبات مقاطع كابلم  -٣-١٥

د باشكيلووات مي ١٥٠ان انجام يافته است. در صورتيكه برآورد كل بار بيش از تقاضاي برق ساختم برآورد كل  -٤-١٥

  هاي الزم با شركتهاي توزيع نيروي برق انجام يافته و مستندات الزم اخذ شده است.هماهنگي

    

      محاسبات مطابق شرايط كاري محيط انجام گرفته است. -٥-١٥

      باشد.ان ضميمه دفترچه ميرد تأييد سازمان نظام مهندسي ساختمهاي معماري مونقشه -٦-١٥

      باشد.تجهيزات مكانيكي پروژه ضميمه مي جدول مشخصات -٧-١٥

  : ١٥توضيحات بند 
  
  

    

  
  

  محل مهر و امضاء طراح                      
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