
  الكتريكيچك ليست كنترل طرح تأسيسات 
  ...................................شماره نقشه 

  ات الكتريكيـچك ليست كنترل نقشه هاي تأسيس
  كنترل سوم  كنترل دوم  كنترل اول    

  آدرس پالن
  خير  بلي  خير  بلي  خير  بلي   

1  

  كليات

                كليه نقشه ها از نظر نقشه كشي خوانا مي باشد. -1-1

                نقشه ها با مقياس ترسيم شده است. -1-2

                مسئول دفتر است . نقشه ها داراي مهر و امضاي مهندس طراح و -1-3

عالئم استفاده شده در نقشه ها از عالئم سـازمان انتخـاب شـده و بـر روي پـالن       -1-4

  مربوطه درج شده باشد .
              

                ي پالن مربوطه نوشته شده است.توضيحات هر پالن بر رو - 1-5

پالن استفاده شده در طراحي تاسيسات الكتريكي با آخرين پالن معمـاري تاييـد    -1-6

  شده توسط شهرداري هماهنگ مي باشد.
              

                ديتايلهاي مربوطه جهت اجرا ضميمه طرح مي باشد. -1-7

                است . داكت هاي برق در نقشه در نظر گرفته شده -1-8

                دستورالعمل آتش نشاني ضميمه طرح مي باشد. -1-9

                رعايت صرفه جويي در مصرف انرژي الكتريكي در طرح شده است. -1-10

2  

  روشنايي

                اند. مدارهاي روشنايي به نحو مناسب مداربندي شده -2-1

                ه شده است.براي كليه فضاها روشنايي مناسب در نظر گرفت -2-2

ها در پالن روشنايي مربوطـه درج   ها و لوله ها و تعداد رشته سيم مشخصات هادي -2-3

  شده است.
              

                باشد. چراغ و المپ انتخاب شده مناسب محل مي -2-4

                باشد. شدت روشنايي و پارامترهاي محاسبات درحد قابل قبول مي -2-5

3  

پريزهاي 

  برق

                باشد. عدد مي 12حداكثر  تعداد پريزهاي هر مدار -3-1

                موردلزوم در نظر گرفته شده است.ضاها با توجه به طرح معماري پريزبراي كليه ف -3-2

ها در پالن پريز مربوطه درج شـده   ها و تعداد رشته سيم ها و لوله مشخصات هادي -3-3

  است .
              

                محل نصب تجهيزات مكانيكي هماهنگ شده است . با محل پريزها - 3-4

                ارتفاع كليه پريزها در آشپزخانه مشخص است .  -3-5

4  

  سيستم تلفن

براي مكانهاي مورد نياز با توجه به طرح معمـاري پريـز تلفـن پـيش بينـي شـده        -4-1

  است.
              

                باشد. تعداد پريزهاي تلفن در هرمكان مناسب مي -4-2

                حتي المقدور پريزهاي تلفن در مجاورت پريزهاي برق پيش بيني شده است. -4-3

                رايزر دياگرام تلفن با طرح پالنهاي مربوطه هماهنگ مي باشد. -4-4

5  

سيستم 

آنتن 

  مركزي

محل پريزهاي آنتن به طور مناسب و مطابق نقشه معماري داخلي انتخـاب شـده    -5-1

  است .
              

                ها در پالن مربوطه درج شده است . مشخصات كابل و لوله و تعداد رشته سيم -5-2

و ساير تجهيزات در رايـزر   off-tap،splitter محل نصب و مشخصات آمپلي فاير ، -5-3

  دياگرام تعيين شده است .
              

                شد.دياگرام آنتن مركزي با پالن مربوطه هماهنگ مي با رايزر -5-4

6  

سيستم 

اعالم 

  حريق

رعايت دستورالعمل در خصوص نياز به سيستم اعالم حريـق بـا توجـه بـه تعـداد       -6-1

  طبقات شده است.
              

                براي فضاهاي موردنياز دتكتور مناسب محيط پيش بيني شده است.   -6-2

                .فواصل دتكتورها از هم و از ديوار مطابق استاندارد است  -6-3

                ها بر روي نقشه درج شده است . تعداد رشته سيم -6-4

                براي فضاهاي مورد لزوم تعداد آژير اعالم حريق مورد نياز پيش بيني شده است. -6-5

                ها به طور صحيح انتخاب شده است . زون بندي -6-6

                در محل نصب شده است . LEDدر صورت لزوم  -6-7

                المان انتهايي هر زون در نظر گرفته شده است . -6-8

                رايزر دياگرام اعالم حريق با پالنهاي اعالم حريق مطابقت دارد.-6-9
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  ده نشدبا توجه به اصالحات انجام شده ،مغايرتي با چك ليست كنترل سازمان مشاه            

  انجام اصالحات ذكر شده الزامي است.           

  تاريخ و امضا كنترلر مرحله اول 

  با توجه به اصالحات انجام شده ،مغايرتي با چك ليست كنترل سازمان مشاهده نشد            

  انجام اصالحات ذكر شده الزامي است.           

  تاريخ و امضا كنترلر مرحله دوم 

  با توجه به اصالحات انجام شده ،مغايرتي با چك ليست كنترل سازمان مشاهده نشد           

  انجام اصالحات ذكر شده الزامي است.           

 تاريخ و امضا كنترلر مرحله سوم

7  

  دربازكن

                رايزر دياگرام سيستم دربازكن با پالن هاي مربوطه مطابقت دارد. -7-1

                ها در رايزر دياگرام مربوطه درج شده است. مشخصات كابل ها و تعداد رشته سيم -7-2

                در صورت وجود آيفون تصويري تغذيه برق آن در نقشه پيش بيني شده است . -7-3

                كليه تجهيزات مربوط به آيفون در پالنهاي مربوطه درج شده است . -7-4

8  

  تابلوها

، تابلو كنتوري و تـابلو مشـاعات در پالنهـاي مربوطـه انجـام      جانمايي تابلو واحدها -8-1

  شده است .
              

                اند. فيوزها و كليدها به نحو مناسب انتخاب شده -8-2

تعداد كنتورها و ميزان آمپر آن طبق دستورالعمل مشترك با شركت توزيـع بـرق    -8-3

  اند. انتخاب شده
              

                ا توجه به ضريب همزماني درست محاسبه شده است .ميزان ديماند مصرفي ب -8-4

                مشخصات مدارهاي خروجي از تابلو در نقشه درج شده است . -8-5

محل پيش بيني شده جهت نصب تابلو كنتوري مطابق محل تعيين شده در فـرم   -8-6

  استعالم برق توسط شركت توزيع برق مي باشد.
              

                م تابلوهاي برق با پالن هاي مربوطه مطابقت دارد. رايزردياگرا -8-7

                كليد محافظت از جان در تابلوها پيش بيني شده است. -8-8

                سيم نول در تابلو اصلي ارايه شده است. نحوه اتصال سيم ارت و -8-9

9  

سيستم برق 

  اضطراري

                بيني شده است. برق ايمني در راه پله ، پاركينگ و البي پيش -9-1

                قدرت ديزل ژنراتور( در صورت وجود ) برآورد شده است . -9-2

                مدار مربوط به سيستم اضطراري در تابلو عمومي وتابلو واحدها پيش بيني گردد. -9-3

موقعيت نصب آن از نظر تامين هوا و مسـائل   درصورت پيش بيني ديزل ژنراتور ، -9-4

  به تعمير و نگهداري مناسب انتخاب شده است. مربوطه
              

10  

  آسانسور

                مدار مناسب در تابلو عمومي در نظر گرفته شده است . براي آسانسور -10-1

                تغذيه مناسب جهت روشنايي ونيرو رساني به آسانسور درنظر گرفته شده است. -10-2

                مربوطه ترسيم شده است . تابلو آسانسور به همراه مشخصات -10-3

11  

موارد 

  عمومي

                در صورت نياز به پست برق جزئيات مربوط به پست برق ارايه شده است. -11-1

                مشخصات ترانسفورماتور مورد نياز با توجه به ديماند مصرفي ارايه شده است. -11-2

                نشده است. اشكال غير فني در طرح ترانسفورماتورمشاهده -11-3

12  

  سيستم ارت

                ابعاد صفحه يا ميله ارت بدرستي انتخاب شده است. -12-1

                سطح مقطع سيم ارت بدرستي انتخاب شده است. -12-2

                جزئيات اجرايي چاه ارت بدرستي ترسيم شده است. -12-3

ه و توضـيحات الزم بطـور   ترسيم شد يدرصورت وجود چند چاه ، چاهها بدرست -12-4

  كامل ارايه شده است.
              

                اهم در طرح ارايه شده است. 2لزوم اندازه گيري مقاومت چاه ارت و حداقل -12-5

                طرح همبندي ارايه شده است. -12-6


