
 

                                                                                                                      01ویرایش 

  

فرم تأیید مهندس ناظر برق ساختمان جهت درخواست 
 (فرم ب)انشعاب برق

  
  

  :اطالعات ساختمان
  مالک:
  ناظر:

 طراح:
  :تاسیسات برق ساختمان مجري

  

  منطقه:
  کد نوسازي:

  شماره شناسایی یا رمز رایانه  قبض برق:
 

  کد مختصات جغرافیایی ملک:
X: 
Y:  

  شماره کنترل نقشه تأسیسات الکتریکی ( سازمان): 
....................................... 

  تعداد سقف:
  مساحت زیربنا: 

  :گرمایشی سیستم نوع
  سرمایشی: سیستم نوع

 

  :تعداد کنتور درخواستی

  تعرفه
  آمپر تکفاز 25

)Kw 5(  
  آمپر تکفاز 32
)Kw 4/6(  

  آمپر سه فاز 25
)Kw 15(  

  آمپر سه فاز 32
)Kw 2/19(  

  کیلووات به باال 30
Kw    ×   جمع کیلووات  جمع تعداد  تعداد  

      ........ ×.......            مسکونی
      ........ ×.......            تجاري
      ........ ×.......            اداري
      ........ ×.......            سایر

  برق اشتراکی 
  ( مصارف عمومی)

        
  .......× ........  

    

      مجموع کل
  کیلووات) مشخص شود. 30( حداقل  آمپر سه فاز داشته باشند در جدول به صورت کیلوواتی 32در صورتیکه کنتور درخواستی نیاز به توان باالتر از  تذکر:

  

  اقدامات انجام شده:
  از نوع و سایز مناسب اجــرا شده است.  نی  ) جـــهت عبـــور کابل بـرق ) غالفـــهاي الزم  ( هــــوائی و  زمیـــ1(
  ) سیستـم  همبنــدي شــده در کـل ساختمـان مطابق دستورالعمل هاي مربوطه  اجـرا شــده اسـت.   2(
قابل دسترسی در سایت شرکت لیست (خریـداري شــده اسـت. شهرستان اصفهان ) تابلـو کنتـوري از لیست مورد تاییـد شرکت توزیـع بـرق 3(

   )http://www.eepdc.irتوزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس 
  ..                   شماره سریال تابلو:........................................نام سازنده:........................ 

  .) تابلوي کنتوري به لحاظ محل نصب و رعایت فواصــل  و حرایم مجـاز به  صورت صحیح نصب شده است4(
ابق استانداردها و ـمط )PEN( ول ورودي شبکهـتابلو و نم همبندي، بدنه ـبه سیست صالـول اتـاص) سیستـم اتصـال زمیـن منــاسب با رعایـت 5(

  .دستـورالعمل هاي مورد تاییـد شرکت توزیـع بـرق و سازمان نظام مهندسی انجام شـده است
  ارت اندازه گیري شده ................ اهم سامانهمیزان مقاومت           ارت اندازه گیري شده ................ اهم (ها)الکترود معادل میزان مقاومت

   .) حریـم شبکـــه هاي برق شهـــري بر اساس استـــانداردهاي وزارت نیــــرو رعایت شــده است6(
  .انجام شده است  توسط مالک ،در صورت نیاز اقدامات اجرایی مطابق تعهداتدارد )نیاز به واگذاري زمین پست ندارد7(
  توضیحات:  
  
  

....... از ساختمان ...ناظر تاسیسات الکتریکی به شماره پروانه ...................................... در تاریخ  ............... اینجانب ......................................
  را تایید می نمایم.فوق کلیه موارد   مذکور بازدید نموده و صحت اجراي

  مهر و امضاء مهندس ناظر تأسیسات الکتریکی                                                               
  شماره تماس                                                                                                                                  
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  وصلفرم تأیید مهندس ناظر برق ساختمان جهت 

 (فرم ج)انشعاب برق
  

  :اطالعات ساختمان
  مالک:
  ناظر:

 طراح:
  :تاسیسات برق ساختمان مجري

  

  منطقه:
  کد نوسازي:

  شماره شناسایی یا رمز رایانه  قبض برق:
 

  کد مختصات جغرافیایی ملک:
X: 
Y:  

  شماره کنترل نقشه تأسیسات الکتریکی ( سازمان): 
....................................... 

  تعداد سقف:
  مساحت زیربنا: 

  :گرمایشی سیستم نوع
  سرمایشی: سیستم نوع

 

  اقدامات انجام شده:
) عملیـات اجـرایی سیستـم تاسیسـات الکتـریکی ساختمـان (شامل نصب کلیه کلید ها و پریزها و ترمینال بندي در خصوص سایر تجهیزات 1(

  نصب نشده) به صورت کامل اجــرا شده است.  

       .اجرا شده است )PEبا هادي حفاظتی ( پریز و برق رسانی تجهیزات برقی ساختمان) ،سیم کشی برق (روشنایی) 2(

      .ود داردـــت کلیـــه انشعـــابات وجــی مانده) جهــ( محـــدود کننده جریـــان باق RCCB) کلیـــد 3(
   .) وجــود دارد3vf) سیستـــم محــــدود کننــده جریـــان راه انــدازي منــاسـب براي آسانســـور (4(

 با شرکت تامین کننده آسانسور قید شده باشد و کپی آن ضمیمه گردد. قرارداد متقاضی  دراین مورد بایستی تذکر: 
  
 

     .) حــریم شبکـــه هاي بــرق شهـــري بر اسـاس استـــانداردهاي وزرات نیــــرو رعایت شــده است 5(
  توضیحات:  
  

  

....... از ساختمان ...الکتریکی  به شماره پروانه ...................................... در تاریخ  ...............ناظر تاسیسات  اینجانب ......................................
  را تایید می نمایم.فوق مذکور بازدید نموده و صحت اجراي  کلیه موارد 

  ر تأسیسات الکتریکیمهر و امضاء مهندس ناظ                                                               
  شماره تماس                                                                                                                                  




