
  فرم استعالم شرايط واگذاری انشعاب برق
  گزارش فنی طراح تأسيسات الکتريکی

ی های به عمل آمـده در مـورد طراحـی تأسيـسات الکتريکـی سـاختمان بـه کـد نوسـاز                      با توجه به بررسی   
 ....................    ............................................................................................................ واقع در محل ...................................شهرداری 

. رسانم موارد ذيل را جهت بررسی به استحضار می........................................................... شرکت / خانم / به مالکيت آقای 
  ).مطابق کروکی پشت برگه(
  : ......................................مساحت زيربنا . ۲        :  .........................ين مساحت زم. ۱
  : ........................تعداد واحد ساختمان . ۴    : .................................تعداد طبقات ساختمان . ۳
  ) : .................................ودتیبر(نوع سيستم سرمايشی . ۶  .............) : .......................حرارتی( سيستم گرمايشی عنو. ۵
  :تعداد کنتور درخواستی . ۷

  جمع تعداد   کيلووات به باال۳۰   آمپر سه فاز۳۲   آمپر سه فاز۲۵   آمپر تکفاز۳۲   آمپر تکفاز۲۵  تعرفه

            تعداد Kw          تجاری
........... * ...............    

    ............. * .............          مسکونی
    ............. * .............          ساير

برق اشتراکی 
    ............. * .............          )مصارف عمومی(

 آمپر سه فاز داشته باشـد در جـدول بـه صـورت              ۳۲  در صورتی که کنتور درخواستی نياز به توان باالتر از             - ۱تذکر  
  .مشخص شود)  کيلو وات۳۰حداقل (وواتی کيل

  در صورتی که در محل از قبل کنتور برق وجود داشته باشد بايستی موارد در جدول فوق در نظـر گرفتـه                        - ۲تذکر  
  .مشخص شود) با احتساب کنتورهای موجود(ورهای مورد نياز نتشده و کل ک

 به مصارف غيرتجاری و مـسکونی ماننـد ادارات،          که انشعاب مربوط  است    رديف ساير مربوط به مواردی        - ۳تذکر  
  .باشد... ها، مساجد، بيمارستان و  سازمان
  مهروامضا مهندس طراح تاسيسات الكتريكي ..................... : شماره/تاريخ: ...............................همراه /تلفن تماسشماره 

            
  

  ..........................................امور محترم برق 
................................  مالک پالک    .......................................... .کت  شر   / اينجانب   رساند    می  به اطالع با سالم  و  احترام  ،         

گونگی تأمين برق ساختمان مذکور را بـا توجـه بـه            تقاضای بررسی چ  ........................................................... واقع در محل    
شوم، در صورت اعمال هرگونه تغييرات در        اطالعات که توسط طراح تأسيسات الکتريکی تهيه شده دارم و متعهد می           

) رمايشبه خصوص سيستم سرمايش و گ     (کنتورها يا مصارف اشتراکی     مصارف برق که مستلزم تغيير تعداد يا آمپراژ         
در غير ايـن صـورت شـرکت        . شود، مراحل قانونی را از مرحله طراحی، با هماهنگی ناظر مربوطه، مجدداً تکرار نمايم             

  .رسانی به ساختمان اينجانب نخواهد داشت توزيع برق، هيچگونه تعهدی در مورد برق
  امضا مالک                             ..................... : تاريخ و شماره  ....................................... :شماره تلفن تماس 

  
  

  : .....................................شماره : .................................. تاريخ ورود   ....................  ...............شرکت/ کارفرما، آقای /مالک
الذکر به شرط رعايت مـوارد       رساند تأمين برق ساختمان فوق     وق به اطالع می   باسالم و احترام، عطف به درخواست ف      

  .زير بالمانع است
  .باشد  نمیباشد  می اصلی   بر معبر..............................................  نياز به پست زمينی برق در همکف ضلع . ۱
بــوده و محــل تــابلوی کنتــوری بايــستی     ...................... .....................مــسير تغذيــه بــرق از ســمت ضــلع     . ۲

  .بينی گردد پيش.............................................. در 
۳. ..........................................................................................................................................................................................................  

های مربوطه به انضمام دستورالعمل تکميلـی نظـارت بـر اجـرای              نامه  و شيوه  ۱۳نامه فصل     رعايت کليه مفاد آيين    
  .باشد الزامی می) نامه تفاهم(تمان ختأسيسات الکتريکی سا

  امور برق  ......................                                                       ....: ...................تاريخ 
  
  

  ۰۲ويرايش
  ادامه در پشت صفحه



  :نکات مهم 
  .نامه الزامی است های برق در طراحی فوق مطابق تفاهم رعايت کليه موارد حريم خطوط شبکه .۱
قبل از انجام عمليات تخريب يا ساخت مراتب        . ه باشد در صورتی که  در محل انشعاب برق قبلی وجود داشت           .۲

 .با شرکت برق هماهنگ گردد
 .استفاده از سيستم محدود کننده جريان راه اندازی در صورت وجود آسانسور الزامی است .۳
 . محل در هنگام درخواست به اين فرم الزامی استGISالصاق نقشه  .۴
 .اين برگه در دو نسخه تهيه شده است .۵

  :کروکی محل 
N  

  
                  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تاسيسات الكتريكيمحل مهر و امضا مهندس طراح

 شمال


