
 
 سازمان نظام مهندسی ساختمان 

 استان هرمزگان

 

 برق طراحی تاسیسات_7فرم شماره
 :                    تاریخشماره پرونده نظام مهندسی:                     شماره کالسه شهرداری:                      شماره  مسلسل:                        

 ساختمان: مشخصات فنی وتجهیزات وتاسیسات 12جدول شماره 

  ..........ینگ..ترانک.....فوالدی سیاه...........گالوانیزه.......نوع لوله:پی وی سی. آیا استاندارد است؟ بلی ...خیر 

..................توامان....................روکار .......روش اجرا:توکار  

 لوله گذاری برق

.........خیر....آیا استاندارد است؟ بلی . ................ندارد....مجاز:دارد..سیم یا کابل با طول مسیر وجریان تناسب   سیم کشی و کابل کشی 

..........خیر....آیا استاندارد است؟ بلی  ............مدار.. 3....بیش از ...............مدار...3..................مدار..2تعداد مدار:   سیستم روشنایی 

.......خیر....آیا استاندارد است؟ بلی ... ..........................هوشمند........................................زمانی.........................کلیدی.   

............سایر با ذکر نوع......  

 سیستم روشنایی مشاعات

.........خیر..... آیا استاندارد است؟ بلی ............مدار . 3.بیش از ..................مدار....3...................مدار.2تعداد مدار:   

..................معمولی.........................کلید دار........................نوع پریز:ارت دار  

 پریز

..........خیر...آیا استاندارد است؟ بلی   

 

........مدار یا بیشتر..4...........مدار...3.............مدار...2مدار....1تعداد مدار:  

..........کلید دار......آمپر..... 16....ارت دار ....آمپر..25نوع پریز:ارت دار   

........دار... ...بوسیله پالگ )دوشاخه(ارت.......نحو اتصال:اتصال مستقیم..  

................غیر استاندارد.....دوشاخه( استاندارد...استاندارد بودن پالگ)  

الستیکی ....پ............ایمنی بودن دوشاخه از لحاظ ساختار بدنه با کلینی

 )غیر قابل قبول(

 پریز کولر گازی

.......خیر.......آیا استاندارد است؟ بلی  ........................میله زمین...اجرای چاه زمین.....   سیستم اتصال زمین 

.......خیر.......آیا استاندارد است؟ بلی  .....................ندارد.............دارد.....   سیستم اعالی حریق 

.......خیر.......آیا استاندارد است؟ بلی  ..............سویچ دار ...............مرکزی.....................معمولی..  و ماهواره سیستم آنتن مرکزی   

.......خیر.......آیا استاندارد است؟ بلی  ..............سه زوج وبیشتر............سه زوج...............دو زوج.............تک زوج.   خط تلفن هر واحد 

.......خیر.......آیا استاندارد است؟ بلی  ....................کنترل با تلفن............کنترل از مرکز.   سیستم صوتی 

.......خیر.......آیا استاندارد است؟ بلی  ....................ندارد...............دارد...   سیستم صوتی هر واحد 

.......خیر.......آیا استاندارد است؟ بلی   سیستم حفاظت تصویری ذکر شود: 

.......خیر.......آیا استاندارد است؟ بلی  .........................حفاظت تصویری ودزد گیر....................شبکه کامپیوتری...   تجهیزات اضافی در ساختمان 

.......خیر.......آیا استاندارد است؟ بلی  ر.....آمپ.......فاز          .............       ..........کنتور مجزا...............تک کنتور...   نوع انشعاب برق 

.......خیر.......آیا استاندارد است؟ بلی  .....................دارد .............ندارد...   مولد برق اضطراری 

.......خیر.......آیا استاندارد است؟ بلی  ....................دارد .............ندارد....   چراغ خطر باالی ساختمان 

.......خیر.......آیا استاندارد است؟ بلی  ......................دارد .............ندارد..   صاعقه گیر باالی ساختمان 

.......خیر.......آیا استاندارد است؟ بلی  .............................سایر با ذکر نوع...........................فرمان...ارتینگ..   سیستم برقی آسانسور 

 قابل نصب در ساختمان:تجهیزات برقی  :13جدول شماره

 آیا استاندارد دارد تعداد مشخصات فنی ظرفیت مشخصات تجهیزات وتاسیسات قابل در ساختمان

 .......ندارد....... دارد   ژنراتور اضطراری

    

 

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

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

 طراح ومالک ساختمان می باشد.

 


