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1  
آیا تجهیزات منصوبه ممهور به مهر استاندارد وکارخانه سازنده آن 

 جزو لیست سازندگان مورد تایید موسسه استاندارد می باشد ؟

   شیر آالت 

   سردوش 

   فالش تانک

 وسالم می باشند ؟آیا تجهیزات بکاررفته نو   2

   شیر آالت 

   سردوش 

   فالش تانک

3  

-1آیا خروجی کلیه شیرآالت دارای تجهیزات کاهنده مصرف آب مطابق با جدول )

مقررات ملی ساختمان می باشد .)مجهز به پرالتور  11( ت مبحث 3-5- 

 ورگوالتور( 

   

4  

آیااااا کلیااااه شاااایرآالت از نااااو  کاهنااااده مصاااارف آب ماااای باشااااد       

 ؟)شیراهرمی،فشاری،الکترونیک وپدالی (  

 تذکر : استفاده از شیرهای کالسیک دو محوره )دو قلو( ممنوع می باشد. 

   

5  

آیا  دوش منصوبه در حمام مجهز به سردوش کاهنده مصرف آب مطابق با جدول 

 8حداکثر خروجی  >ساختمان می باشد .مقررات ملی  11( ت مبحث 3-5- -1)

 <لیتر در دقیقه 

   

6  
( ت مبحث 5-3- -11آیا میزان ریزش فالش تانک منصوبه منطبق بر جدول )

 <لیتر درهر ریزش  1حد اکثر  >مقررات ملی ساختمان می باشد ؟  11
   

    آیا لوازم بهداشتی منصوبه محکم سرجای خود نصب شده اند؟  7

8  

واحد( برای تنظیم  11طبقه و ساختمانهای بلند مرتبه )با ارتفا  بیش از آیا در 

مقررات ملی ساختمان رعایت شده است  11( مبحث 2-1- -11فشار آب ، بند )

 ؟
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