
  ت کنترل طرح تأسیسات مکانیکیچک لیس
  ...................................شماره نقشه 

  

یف
رد

  

  آدرس پالن  کنترل سوم  کنترل دوم  کنترل اول  چک لیست کنترل نقشه هاي تأسیسات مکانیکی
  خیر  یبل  خیر  بلی  خیر  بلی

  جداول  1
  ها لیست نقشه -
  ها شرح عالئم نقشه -

              

2  

نقشه 
ی کش لوله

فاضالب و آب 
  باران

کشی فاضالب و ونت کلیه طبقات و موقعیت  پالن لوله -
 رایزرها

قطر لوله و انشعابات لوازم بهداشتی ، آب باران و فاضالب  -
 هاي ونت و لوله

هاي  بندي، خروجی لوله خوابها، شیب بام ، کف پالن پشت -
 ونت

هاي فاضالب،آب باران،ونت وسایر  رایزردیاگرام،لوله -
 اسیساتیتجهیزات ت

کشی فاضالب و آب باران و توضیحات  مشخصات فنی لوله -
  مربوطه

              

3  
نقشه 

کشی آب  لوله
  سرد و گرم

کشی آب سرد و گرم و آب گرم برگشتی و لوازم  پالن لوله -
 بهداشتی در کلیه طبقات

کشی آب سرد ، آب گرم، آب گرم  رایزردیاگرام لوله -
 برگشتی و آب تغذیه کولرها

 لی آب، انشعابات فرعی، رایزرهامحل کنتور اص -

سیستم تأمین فشار آب، موقعیت کلکتور، محل و ظرفیت  -
 بام منبع ذخیره آب در پالن پشت

  کشی آب سرد و گرم و توضیحات مشخصات فنی لوله -

              

سیستم   4
  نشانی آتش

نشانی و رایزر و سایزگذاري  کشی سیستم آتش پالن لوله -
 ها لوله

 نشانی آتشمحل استقرار جعبه هاي  -

 نشانی محل و نوع کپسولهاي آتش -

  مخزن ذخیره و سیستم تأمین فشار -

              

سیستم   5
  گازرسانی

کشی گاز و محل استقرار  پالن پیشنهادي لوله -
 دستگاههاي گازسوز

 ها محل و مسیر دودکش -

  تعیین قطر و جنس دودکش -

              

6  

نقشه 
کشی  کانال

کولرها و 
  سیستم تهویه

 طبقاتکشی  پالن کانال -

 )TAKE OFFکشی، نحوه انشعبات ( مسیر کانال -

 سایز کانال -

 CFMها و  ابعاد دریچه -

 بام و ظرفیت آنها موقعیت کولرها در پشت -

مشخص نمودن شافت رایزر کولرها در کلیه پالنها و ابعاد  -
 آن

  ها و آشپزخانه هاي سرویس ظرفیت و موقعیت هواکش -

              



 

یف
رد

  

  آدرس پالن  کنترل سوم  کنترل دوم  کنترل اول  سیسات مکانیکیچک لیست کنترل نقشه هاي تأ
  خیر  بلی  خیر  بلی  خیر  بلی

7  

نقشه 
کشی  لوله

سیستم 
  حرارتی

کشی سیستم حرارتی و سایزگذاري در کلیه  پالن لوله -
 طبقات

ها، ظرفیت و تعداد  و  موقعیت پکیج،رادیاتورها/فن کویل -
 کویلها نوع رادیاتورها/ فن

 کشی سیستم حرارتی لوله رایزر دیاگرام -

کشی و  توضیحات و مشخصات فنی سیستم لوله -
  مشخصات عایق

              

  تهویه مطبوع  8

ها، دمپرها،  مسیر کانالهاي هوا،  سایزگذاري، ابعاد دریچه -
 فیلتر

فن کویل/محل استقرار ، ظرفیت، نوع (زمینی، سقفی،  -
 کانالی) هواي تازه

  و کنترلها Expansionکشی ، سایزگذاري،  مسیر لوله -

              

  موتورخانه  9

 ) تجهیزات موتورخانهLay Outپالن چیدمان ( -

 جدول مشخصات فنی تجهیزات موتورخانه -

 ها نقشه فلو دیاگرام، نحوه ارتباط تجهیزات، سایز لوله -

سایزدودکش و محل عبور دودکش دیگها یا پکیچ در کلیه  -
 پالنها

سیستم کنترل موتورخانه (ترموستات، آگوستات،  -
 شیرموتوري)

محل استقرار منبع انبساط باز یا بسته، برج خنک کن و  -
 پالن مربوطه

 آمیزي (توضیحات) بندي و رنگ عایق -

 ظرفیت حرارتی دستگاهها  -محل ورود سوخت گاز  -

  هاي مربوطه کشی محل استقرار تانک گازوئیل و لوله -

              

  استخر و سونا  10
ستم نقشه تأسیسات استخر و تأسیسات جنبی (سی -

 تصفیه آب)

  تأسیسات سونا و جکوزي -
              

  سایر  11
-   
-   
-    

              

  ات :ـتوضیح ●
...........................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................  

  با توجه به اصالحات انجام شده ،مغایرتی با چک لیست کنترل سازمان مشاهده نشد            .
  انجام اصالحات ذکر شده الزامی است.           

  اول تاریخ و امضا کنترلر مرحله 
  اصالحات انجام شده ،مغایرتی با چک لیست کنترل سازمان مشاهده نشد با توجه به            
  انجام اصالحات ذکر شده الزامی است.           

  تاریخ و امضا کنترلر مرحله دوم 
  با توجه به اصالحات انجام شده ،مغایرتی با چک لیست کنترل سازمان مشاهده نشد           
  ده الزامی است.انجام اصالحات ذکر ش           

 تاریخ و امضا کنترلر مرحله سوم


