
 
 سازمان نظام مهندسی ساختمان 

 استان هرمزگان

 

 مکانیکطراحی تاسیسات _5فرم شماره 

  :                    تاریخشماره پرونده نظام مهندسی:                     شماره کالسه شهرداری:                      شماره  مسلسل:                        

 اطالعات ومشخصات فنی تجهیزات و تاسیسات  :9جدول شماره 

  مشخصات تجهیزات وتاسیسات قابل در ساختمان

د یا استاندار

 دارد

 مشخصات فنی ظرفیت تعداد

..............:دارد  

:.............ندارد  

. ................................پلیمری.............................مسی...............گالوانیزه..    

.........با ذکر نوع........  

نوع لوله های مصرف آب 

 سرد وگرم

ن:.............دارد

 .............دارد

فشار PVC.......................چدنی کالج.................چدنی سرکاسه دار...  

 پلیمری ( )باتعیین میزان فشار:.........قوی....

 نوع..........با ذکر 

نوع لوله های مصرفی 

 گرمایش وسرمایش

:............. دارد:  

:.............ندارد  

 نوع لوله های مصرفی گاز   

:............. دارد:  

:.............ندارد  

............برق...........نفت................گاز مایع...نفت گاز......گاز شهری.    

نوع................سایر با ذکر   

 نوع سوخت مصرفی

:............. دارد:  

:.............ندارد  

..................شومینه............بخاری...........پکیج.........حرارت مرکزی .    

 سایر با ذکر نوع................

 سیستم گرمایش

:............. دارد:  

:.............ندارد  

.کولر ........بی........کولر آ....مرکزی.......پکیج سرمایشی..برودت   

سایر با ذکر نوع................  ..........پنکه...........گازی.  

 سیستم سرمایش

:............. دارد:  

:.............ندارد  

.....فن .......فن کویل سقفی........ فن کویل زمینی...........رادیاتور...  

...........سایر با ذکر نوع........   ...............هواساز..........کانالی. کویل  

ماسیستم انتقال گرما وسر  

:............. دارد:  

:.............ندارد  

.................چاه جذبی.....................فاضالب شهری..........سپیک تانک.    

..........سایر با ذکر نوع........  

 سیستم دفع فاضالب

:.............دارد  

:.............ندارد  

ل اطفای ..کپسو................آبفشان اتوماتیک..........قرقره وشلنگ...  

..........سایر با ذکر نوع......... ................حریق.  

 سیستم آتش نشانی

:.............دارد  

:.............ندارد  

..................نفربر............/باربر..............کابلی.....................قهیدرولیکی    سیستم آسانسور 

:............. دارد:  

:.............ندارد  

 ..........فیه خانه آب...تص.............جکوزی..............سونا.............استخر.  

..............تصفیه خانه فاضالب  

 تاسیسات جانبی

 

 
مقررات ملی ساختمان( 19رعایت صرفه جویی انرژی )مطابق مبحث   

 گروه بندی ساختمان از نظر صرفه  جویی انرژی گروه یک.... گروه دو.......گروه سه............گروه چهار....

مقررات ملی ساختمان( 19)مطابق مبحث  

 

 :مهر وامضای طراح حقیقی

 

 

 

 :مهندسی دفتر/ حقوقی شرکت امضای و مهر

 

 

 

 

 اثر انگشت و امضای مالک:

** به دلیل اینکه بر اساس اطالعات مندرج در این فرم شناسنامه فنی وملکی صادر میگردد،مسئولیت صحت وسقم این فرم با مهندس 

 .طراح ومالک ساختمان می باشد

 



 
 سازمان نظام مهندسی ساختمان 

 استان هرمزگان

 

 مکانیکطراحی تاسیسات _6فرم شماره

  :                    شماره کالسه شهرداری:                      شماره  مسلسل:                        تاریخ                شماره پرونده نظام مهندسی:     

 :مشخصات آسانسور10جدول شماره

 آسانسورها

مشخصات:-1  

طول وسیر حرکت:         متر:نوع آسانسور:                 ظرفیت آسانسور به تعداد نفر:       وبه گیلوگرم:           

 سرعت کند:                    سرعت کند )متر برثانیه(:                 سرعت تند)متر بر ثانیه(:

 تعداد ایستگاه توقف:

درب طبقات:-2  

 نوع درب:                     پهنای مفید:                            ارتفاع مفید:

نام سازنده:                             نوع:       قفل مکانیکی در:        

گاورنر سرعت:-3  

 سازنده:                         نام سازنده:                            سرعت توقف مکانیکی: 

ترمز ایمنی)پاراشوت(:-4  

فاصله توقف یا بانامی:                             سازنده:                         نوع:           

سیستم محرکه:-5  

 مشخصات موتور باالبر:      سازنده:               شمارسریال:             

 نوع:                   استارت در ساعت:                 توان نامی:

 ولتاژنامی:                         جریان نامی:                 

 تعداد دور نامی در دقیقه:                                 تند:                    کند:        

 نوع گیربکس:                                سانزنده گیربکس:                 نسبت تبدیل گیربکس:

ترمز: نوع   

      
 

 :وضیعت انشعاب در ساختمان)تاسیسات مکانیکی(11جدول

 مالحضات تعداد کنتور ظرفیت نوع انشعاب

   متر مکعب گاز

   قطر               اینچ          آب

   قطر               اینچ          فاضالب

   آمپر               فاز         برق عمومی

   تعداد              خط         تلفن

 

 :مهر وامضای طراح حقیقی

 

 :اثر انگشت و امضای مالک :مهندسی دفتر/ حقوقی شرکت امضای و مهر

 

**به دلیل اینکه بر اساس اطالعات مندرج در این فرم شناسنامه فنی وملکی صادر میگردد،مسئولیت صحت وسقم این فرم با مهندس  

 باشد.طراح ساختمان می 

 

 

 

 


