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  تلفن:                                                                     

  اندازي زمان تهیه گزارش: پایان عملیات نصب و راه

 هاي مربوطه و اصول استاندارد به شرح زیر اجرا شده است؟ نصب تجهیزات تأسیسات الکتریکی ساختمان مطابق نقشه -1

(A تجهیزات روشنائی  

(B زات پریزهاي برقتجهی  

(C تجهیزات تلفن  

(D تجهیزات در بازکن و زنگ اخبار  

(E تجهیزات اعالم حریق  

(F و تغذیه برق مناسب آنو موتورخانه  دتکتور گاز در آشپزخانه  

(G  حرارتی در آشپزخانهدتکتور  

(H شستی اعالم حریق در خرپشته  

(I  دتکتور حرارتی افزایشی (RATE OF RISE).در پارکینگ  

(J در صورت عدم توجه نصب  محل نصب (در سقف) پکیج. دتکتور گاز در مقابل)پکیج در آشپزخانه(  

(K بیش نصب دتکتور دود) متر) در فضاي سقف کاذبسانتی 80از ي در داخل سقف کاذب  

(L نصب دتکتور مونواکسید کربن در محل مصارف گازسوز  

 (Changeover) نشانی. هاي آتش براي پمپ تغییر وضعیت نصب کلید) 2

  مونواکسید کربن در پارکنیگ سنسور) نصب 3
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  خیر  بلی   ستگی به نقاط مختلف کنترل گردیده است؟آن از نظر پیو ته ارت ساختمان ساختمان و صحنشی) 4

  خیر  بلی   ه برق اضطراري نصب گردیده است؟نشی) 5

  خیر  بلی   هاي مصوب انجام شده است؟ بینی در نقشه گیر در صورت وجود و پیش اجراي سیستم صاعقه) 6

  یرخ  بلی   اجرا و نصب تابلوهاي برق با ملحقات مربوطه انجام شده است؟) 7

  خیر  بلی   برداري آسانسور از شرکتهاي بازرسی و اداره استاندارد انجام شده است؟ اخذ استاندارد و بهره) 8

  خیر  بلی   شده است؟ تست آسانسور نصب و Blackoutسیستم ) 9

  خیر  بلی   شده است؟ تستفن فشار مثبت خرپشته نصب و ) 10

  خیر  بلی   شده است؟ بطور صحیح نصب و تستیستم کنترل آن فن اتاق آسانسور و س) 11

  * توضیحات الزم و شرح مغایرتها:
  

  نام و مهر و امضاء مهندس ناظر  خیر             بلی   باشد. ** ادامه عملیات بالمانع می
  

  شماره:  ورود به دفتر:
  تاریخ:

  نام و امضاء مسئول دفتر
  
  

      نظریه کنترل کننده:

  ندهنام و امضاء کنترل کن
  

      نظریه مسئول واحد کنترل:

  نام و امضاء مسئول واحد
  

 توجه : در صورت نیاز جهت درج توضیحات از پشت صفحه استفاده گردد.


