
کت �از کد�س�� ظرف�ت رگوالتورشمارە پروندە �� کت �از �� �ا کت سازندە رگوالتورشمارە اش�� کد نوسازی شهرداری�� شمارە قطعه مل+تار*ــــخ نصب رگوالتورشمارە پروندە سابق ا� سابق کد آدرسظرف�ت رگوالتور 2از شدەشمارە اش�� منطقهتار*ــــخ 2از شدن رگوالتورشمارە علمک =ال�ظرف�ت کنتورشمارە ش�: �از طBقهسازندە کنتورنAع م?ف واحدسH*ال کنتورشمارە فFش وار*زی کرقم شمارە انداز کنتورتار*ــــخ فFش وار*زی تلفن Mمراە مش�� کسال ساخت کنتورمBلغ فFش وار*زی تلفن ثا2ت مش�� تار*ــــخ نصب کنتورنAع ÷رداخت ظرف�ت کنتور 2از شدەتار*ــــخ ارسال ە T تار*ــــخ 2از شدن کنتورتار*ــــخ معرTV 2ه سFستم مUان�: تعداد واحد از Yلشمارە ثWت در سازمان ی در سازمان ز*H]ناشمارە رMگ�: تعداد وسائل �ازسوزشمارە نقشه م?ف YلYار]ری مل+ -۱-۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۰-۱۱ تار*ــــخ اعتBاراین فرم از تار*ــــخ تائ�د نهاmn 2ه مدت شش ماە k 2اشد.نظH*ه و مراحل 2ازرh مهندس 2ازرس T �از :qک� �ل و نظارت �از سازمان نظام مهندhامور مش� � کن� ندە �از (مال+)نام، مهر و امضا مجری لوله ک�s داخrدف� نام،  امضا  و اثر انگشت تحA*ل گ�: آدرس : ات ضم�مه مدارک شود. T و نامه تعم�: :qک ا� �از بودە است، نامه ~سA*ه حساب امور مش�� ل و نظارت �از....................... 2ا کد ................. اجرا گرد�دە بود 2ا مشخصات 2اال و نقشه �شت این برگه براساس مفاد مBحث 17 مقررات مr ساختمان 2ازد�د و آزما�ش نهاmn 2عمل آمدە و در تار*ــــخ ............. مورد تائ�د قرار گرفت.2ه تقاضای آقای / خانم .............................................. 2ا کد مr ......................... و شمارە Mمراە ...................... از اجرای سFستم لوله ک�s داخr مل+ مسکوTn    / عموk     / صنع��      / تجاری      که توسط مجری سFستم لوله کs واحد 2ا�د 2ا موقع�ت واحد مطا2قت داشته 2اشد.محل نصب کنتورMا 2ا�د دارای =ال� شمارە واحد و جانماmn کنتور 2اشد.2ازد�د نهای و صدور تائ�د�ه k 2ا�س�� 2عد از مشاMدە نصب علمک در محل انجام گردد.طبق بند ۱۷-۶-۷-۲ مBحث ۱۷ مقررات مr ساختمان چنانچه مد�n بFش از شش ماە از زمان آزما�ش و تائ�د نهاmn گذشته 2اشد، ~ست مجدد جهت وصل 2ه �از الزاk k 2اشد.در صورت مشاMدە Mرگونه مغایرت متقا�k T 2ا�ست �سWت 2ه رفع مغایرت اقدام نما�د.کد نوسازی شهرداری از رو*ت مدارک پروانه ساختمان نوشته شود، ا�ر کد نوسازی نبود شمارە قطعه مل+ از نقشه تفک�� نوشته شود.کد�س�� فقط از فرم استعالم کد�س�� نوشته شود و اطالعات مH]وط 2ه طBقه و واحد آن در این فرم مطا2قت داشته 2اشد.�ک �سخه ک�� پروانه ساختمان ضم�مه Yل�ه مدارک متقا�T شود. ا�ر مل+ دارای م?ف کنندە و اش�� مهر و امضا دف�� کن�� ا� و م?ف کنندە �از بودە است: r2     خ�: توجه : د.مل+ دارای اش�� ون رفت (لوله را2ط) مورد تائ�د قرار k گ�: ا� قrB این فرم برای تجد�د بنا         / 2ازسازی        / تفک�ک کنتور         / اضافه شدن واحد جد�د 2ه مل+       / لوله ک�s مجدد       / قطع �از       k 2اشد.ئر تفک�ک کنتور فقط محل نصب کنتور و ب�: T اش�� �qه حساب سوختدر صورت داش*Aمهر ~س T :qک کنتور و رگوالتورنام، مهر و امضا مسئول نصب  و راە اندازی نام، مهر و امضا مسئول نصب  کنتور و رگوالتورمهر و امضا امور مش�� دارد          ندارد    ملک علمک -١-١ نياز به استعالم شرکت گاز   دارد        ندارد -١-٢ سيستم لوله کشی  توکار        روکار    -١-٣ نوار پرايمر از نوع                        و از برند      شيرها از نوع                              و از برند      اتصاالت از نوع                           و از برند      لوله ها از نوع                             و از برند      نوع مصالح مصرفی  -١-۴ باشد نحوه تامين هوا و محل نصب دريچه و ابعاد آن و ترسيم در نقشه مورد تاييد می باشد         نمی -١-۵ اجرا دارد       ندارد        با ارائه اصالحجيه مجوز اجرا دارد مجوز -١-۶ تطابق نقشه گاز با نقشه معماری مصوب و موارد مرتبط با گازرسانی تطابق دارد        ندارد -١-٧ نصب دستگاه اعالم خطر نشت گاز در موتورخانه الزم می باشد         نمی باشد -١-٨ :مهر و امضا مهندس بازرسنصب شير حساس به زلزله و شير قطع جريان گاز اضافی الزم می باشد         نمی باشد    -١-٩ :مهر و امضا مهندس بازرس.درپوش تست گرديد و هيچ گونه نشتی مشاهده نگرديدساعت با شيرهای مصرف در حالت بسته و بدون  ٢۴به مدت )  ٠-١۵ psiبه وسيله گيج (  ١٠  psi شيرهای مصرف در حالت ياز و با درپوش فلزی مسدود تست استحکام و پس از آن با فشار هوایبه مدت يک ساعت با )  ٠-٣۵ psiبه وسيله گيج (  ٣٠  psiلوله کشی ملک با فشار هوای سيستمبازرسی مجددبازرسی ماقبل نهايیپيش بازرسی )ماه ۶از  بعد(بازرسی مجدد  :مهر و امضا مهندس بازرس.درپوش تست گرديد و هيچ گونه نشتی مشاهده نگرديدساعت با شيرهای مصرف در حالت بسته و بدون  ٢۴به مدت )  ٠-١۵ psiبه وسيله گيج (  ١٠  psi شيرهای مصرف در حالت ياز و با درپوش فلزی مسدود تست استحکام و پس از آن با فشار هوایبه مدت يک ساعت با )  ٠-٣۵ psiبه وسيله گيج (  ٣٠  psiلوله کشی ملک با فشار هوای سيستمبازرسی نهايی :مهر و امضا مهندس بازرس.درپوش تست گرديد و هيچ گونه نشتی مشاهده نگرديدساعت با شيرهای مصرف در حالت بسته و بدون  ٢۴به مدت )  ٠-١۵ psiبه وسيله گيج (  ١٠  psi شيرهای مصرف در حالت ياز و با درپوش فلزی مسدود تست استحکام و پس از آن با فشار هوایبه مدت يک ساعت با )  ٠-٣۵ psiبه وسيله گيج (  ٣٠  psiلوله کشی ملک با فشار هوای سيستم وای شيرهای مصرف در حالت ياز و با درپوش فلزی مسدود تست استحکام و پس از آن با فشار هبه مدت يک ساعت با )  ٠-٣۵ psiبه وسيله گيج (  ٣٠  psiلوله کشی ملک با فشار هوای سيستم psi به وسيله گيج (  ١٠psi ١۵-مهر و امضا مهندس بازرس.بدون درپوش تست گرديد و هيچ گونه نشتی مشاهده نگرديدساعت با شيرهای مصرف در حالت بسته و  ٢۴به مدت )  ٠: :مهر و امضا مهندس بازرسمالحظات  




