
:تاریخ ارجاع1/3صفحٍ 

خیر بلٍ
مًضًعیت 

وذارد

دس صَست استفادُ اص واتل تا ّادی آلَهیٌیَهی ، خْت اتصال تِ ّادیْای هسی آیا اص اتصاالت هٌاسة استفادُ شذُ است؟-11

دس صَست ٍخَد پست تشق آیا ضَاتط فٌی هشتَط ٍ استاًذاسدّای تؼشیف شذُ سػایت شذُ است؟- 12

دس صَست ٍخَد تشق اضطشاسی ٍ دیضل صًشاتَس آیا ضَاتط فٌی هشتَط تِ آًْا اخشا شذُ است؟-13

تاتلَ ّای : آیا ولیِ تاتلَّا اػن اص تاتلَی اصلی تشق ، تاتلَی تشق ٍاحذّا ، تاتلَتشق هشتشن ٍ تاتلَّای سیستن ّای خشیاى ضؼیف شاهل-14

 تطَس UPSتلفي ، تاتلَّای اػالم حشیك، ٍ تاتلَّای سیستن صَتی ٍ تاتلَّای تغزیِ سیستن شَفاط ، تغزیِ آساًسَس ٍ تغزیِ واهپیَتش ٍ 

صحیح ٍ هطاتك تا ًمشِ ّای طشاحی شذُ ساختِ شذُ اًذ؟

تًضیحات

آیاهسیشّای ػثَس واتل ًظیش لَلِ ّا ، سیٌی ّا ، داوت ّا ٍ غیشُ ٍ ّوچٌیي واًال ّای واتل تطَس صحیح اخشا شذُ اًذ ٍ تا استاًذاسدّا - 10

ٍ همشسات هلی هطاتمت داسًذ؟
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:شمارٌ پرياوٍ ساختمان:تعذاد طبقات:ومایىذٌ مالکیه / وام مالک 

:پالک ثبتی:آدرس پريژٌ

بازرس خانوادگی نام و نام

تاریخ

امضاء و مهر

چک لیست وهایی بازرسی تاسیسات الکتریکی ساختمان جهت اتصال اوشعاب برق

آیا هذاس تشق اضطشاسی وِ اص طشیك دیضل صًشاتَس تغزیِ هی شَدتَسط ولیذ چٌح اٍس اص هذاس اصلی خذا شذُ است؟- 5

آیا تغزیِ حذالل یه آساًسَس ، سٍشٌایی ساُ پلِ ، تاسیسات اضطشاسی ،سٍشٌایی اتاق وٌتشل ٍ ًگْثاًی ٍ ّوچٌیي هشاوض تلفي، اػالم حشیك -6

.تاهیي شذُ است (دیضل طًشاتَس )ٍ سیستن صَتی اص طشیك تشق اضطشاسی 

تِ سیستن صهیي ٍصل شذُ است؟ (ّن تٌذی)آیا ولیِ ّادی ّای تیگاًِ تِ هٌظَس ّن ٍلتاطشذى تا پتاًسیل صهیي - 7

آیا واتل وشی تاسیسات تشلی تاسایش تاسیسات ساختواى ًظیش آب،گاص ٍغیشُ تذاخل داسد؟ ٍآیا توْیذات الصم تِ هٌظَس حفاظتْای الصم دس -8

ًظش گشفتِ شذُ است؟

آیا دس تاتلَّای تشق ٍتاتلَ تلفي ، خطَط سصسٍ خْت ًصة تدْیضات احتوالی دس آیٌذُ هٌظَس شذُ است؟-9

- 15-1:                                                                                   آیا دس تاتلَ اصلی تشق هَاسد ریل سػایت ٍ اخشا شذُ است-15

سػایت شذُ است؟ ( d ≥ 1.5 mm)آیا حذالل ضخاهت ٍسق تاتلَ وٌتَس 
ٍ ّوچٌیي ٍسایل حفاظتی ٍ ػوك تاتلَ هٌاسة اخشا شذُ  (ٍلت هتش ٍ آهپش هتش)آیا اتؼاد تاتلَ ٍ چیذهاى وٌتَسّا ٍ ٍسایل اًذاصُ گیشی - 2-15

است؟

.آیا سًگ آهیضی تالَ تشق اصلی اص ًَع الىتشٍ استاتیه پاششی ٍ وَسُ ای هی تاشذ-3-15

 In صورت در و ( IP≥ 43 ) تَدى حذالل Out doorآیا تشحسة هستٌذات دسخِ حفاظت تاتلَی تشق اصلی دس صَست - 4-15

door حداقل بودن (IP ≥ 23) باشد می.

آیا اص ػالئن خطش ٍ ّشذاس دٌّذُ تش سٍی تاتلَ ّای تشق ٍ سایش تدْیضات تشلی استفادُ شذُ است؟-1

آیاتذًِ ولیِ تاسیسات ٍ تدْیضات الىتشیىی تِ سیستن صهیي ٍصل شذُ اًذ؟-2

آیا  ًمشِ ته خطی هذاس تاتلَ دس هحل ًگْذاسی ایي هذسن ، دس دسب تاتلَ ًصة شذُ است؟-3

آیا ولیِ دسیچِ ّای تَْیِ َّای اتاق تاسیسات تشلی خْت خلَگیشی اص ٍسٍد حیَاًات وَچه ًظیش گشتِ ٍ پشًذگاى تِ داخل اتاق داسای - 4

حفاظ هی تاشٌذ؟

آیا تدْیضات داخل تاتلَ اػن اص ٍسایل لطغ ٍ ٍصل ٍ حفاظتی ، داوت ّای ػثَس سین ، تشهیٌالْا ٍ ٍسائل اًذاصُ گیشی، شیٌِ ّا ، - 5-15

.هٌاسة ٍ اصًَع استاًذاسد تْیِ ًٍصة شذُ اًذ

آیا اتصال است تیي شیٌِ ّای ًَل ٍ است دس تاتلَی اصلی اًدام شذُ است؟- 6-15

ٍ ّوچٌیي فَاصل هداص اص  (دس اتثاط تا حذاوثش استفاع وٌتَس سدیف تاالیی ٍ حذالل استفاع وٌتَس سدیف پائیي  )آیا استفاع ًصة تاتلَّا - 7-15

تاسیسات آب ٍ گاص سػایت شذُ است؟
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تًضیحات

چک لیست وهایی بازرسی تاسیسات الکتریکی ساختمان جهت اتصال اوشعاب برق

آیا تذًِ تاتلَ است شذُ است؟-8-15

 دس  داخل تاتلَ استفادُ شذُ است؟Heaterآیا تا تَخِ تِ ششایط هحیطی ػٌذاللضٍم اص -9-15

آیا سین ّای افشاى ٍسٍدی تِ تشهیٌالْا لحین شذُ ٍ یاداسای سشسین هٌاسة هی تاشذ؟-10-15

 همشسات هلی ساختواى اًدام شذُ است؟13آیا تغزیِ تاتلَی اصلی ٍ واتل وشی ّای لثل اص تاتلَ هطاتك تا هثحث -11-15

آیا ساخت تاتلَ تَسط ساصًذگاى هَسد تائیذ هشاخغ ریصالح دس خذهات هشتَطِ اًدام گشفتِ است؟-12-15

تدْیضات لطغ ٍ ٍصل ٍ حفاظتی ٍ اًذاصُ گیشی دس تاتلَی اصلی هٌاسة ٍ هطاتك  (وویت ّای ٍلتاط ٍ خشیاى)آیا همادیش ًاهی -13-15

استاًذاسد ٍ یا همادیش هٌذسج دس طشح اًتخاب شذُ اًذ؟

.سػایت شذُ است (ساختواى توام شذُ )آیا حشین شثىِ ّای تشق دس حالت دائن -16

.اخشا شذُ است (PE) تَدُ ٍ ّادی حفاظتی TN-Sآیا سیستن تشق داخل ساختواى اص ًَع -17

 هیلی آهپش اخشا شذُ است؟30دس ٍسٍدی تاتلَ ّای ٍاحذّا تا خشیاى تالیواًذُ  ( RCCB )آیا اص ولیذ حفاظت خشیاى تالیواًذُ -18

 اّن تَدُ ٍ ّوچٌیي سطح همطغ سین صهیي تطَس صحیح اًتخاب 2آیا سیستن صهیي ساختواى تذسستی اخشا شذُ ٍ هماٍهت صهیي ووتش اص -19

ٍ اخشا شذُ است؟
آیا ولیِ اتصاالت ، تشهیٌالْا ٍ تاتلَّا اصخْت ػذم تواس تا سطَتت ٍ آب ٍ ػایك تٌذی هٌاسة تطَس صحیح ٍ هطاتك تا همشسات هلی -20

اخشا شذُ است؟ (13هثحث )ساختواى 

 ٍ فیَصّا اص ساصًذگاى هؼتثش ٍ شٌاختِ شذُ ٍ هطاتك استاًذاسد تْیِ ٍ دس تاتلَ ًصة شذُ ACB , MCCB , MCBآیا ولیِ ولیذّای -22

اًذ؟

بازرس خانوادگی نام و نام

تاریخ

امضاء و مهر

 1.5mm2تِ ػٌَاى هثال سطح همطغ  )آیا حذالل سطح همطغ هٌاسة خْت ّادی ّای سٍشٌایی ٍ پشیضّا -21
 و روشنایی جهت

2.5mm2 است؟ شده اجرا و انتخاب (پریزها جهت

آیا سطح همطغ سین ّا ٍ واتل ّای تشق ٍ سیستن ّای خشیاى ضؼیف دس ولیِ هذاسات اػن اص تاتلَّا ، ٍسٍدی ولیذّا ٍ پشیضّا ٍ تشهیٌالْا -26

ٍ غیشُ هٌاسة ٍ هطاتك ًمشِ ّای طشح شذُ تَسط هٌْذس طشاح اخشا شذُ اًذ؟
آیا هحل ٍ استفاع ًصة ولیذّا ٍ پشیضّا اػن اص پشیضّای تشق ، آًتي ، تلفي ٍ شثىِ واهپیَتشی هٌاسة ٍ هطاتك ًمشِ ٍ استاًذاسد اخشا شذُ -27

است؟
آیا چشاؽ ّای سٍشٌایی ٍ تدْیضات سیستوْای خشیاى ضؼیف شاهل دتىتَسّای دٍد ٍ حشاست ٍ تلٌذگَ ّا دس سمف هٌاسة ٍ هطاتك تا - 28

ًمشِ طشاحی شذُ ًصة گشدیذُ اًذ؟
آیا -29-1:                                                                        تشسسی ویفی ًصة ٍ اخشای تدْیضات خشیاى ضؼیف تِ ششح صیش-29

خْت ٍاحذّای هسىًَی ٍ ٍاحذّای اداسی اص واتل هٌاسة خْت واتل وشی تلفي استفادُ شذُ است؟

 همشسات هلی ساختواى ٍ حسة ًیاص اص تدْیضات خشیاى ضؼیف دس ساختواى اص لثیل تلفي ، اػالم حشیك ، آًتي 13آیا هطاتك هثحث -23

هشوضی، سین ّای صَتی ٍ تصَیشی ٍ دسب تاصوي تشلی استفادُ شذُ است؟

آیا فاصلِ الصم تیي هذاسّای خشیاى ضؼیف ٍ واتل تشق دس هسیشّای واتل وشی ، سیٌی ّای واتل ٍ داوتْا ٍ غیشُ لحاظ شذُ است؟-24

آیا اص لَلِ ّای هٌاسة ٍ تا ظشفیت وافی خْت سین وشی ّای تشق ٍ خشیاى ضؼیف استفادُ شذُ است؟-25

آیا تاوس اصلی ٍ تاوس ّای فشػی تلفي دس طثمات اص ًَع ٍ سایض هٌاسة تا شاًِ تٌذی وافی ٍ دسب لفلشَ هی تاشذ؟-2-29

آیا ظشفیت تاوس ٍسٍدی تلفي تا ًمشِ طشاحی شذُ هطاتمت داسد؟-3-29
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ًوی تاشذ تا تَخِ تِ تاصسسی صَست گشفتِ ٍتشسسی اًدام شذُ پشٍطُ فَق خْت دسیافت وٌتَس تشق اص هشاخغ هشتَطِ هَسد تائیذ هی تاشذ

چک لیست وهایی بازرسی تاسیسات الکتریکی ساختمان جهت اتصال اوشعاب برق
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تًضیحات

آیا دسسیستن اػالم حشیك ، دتىتَسّای حشاست ٍ دٍد هَسد استفادُ دس طثمات هطاتك ًمشِ طشاحی شذُ ًصة ٍ اخشا شذُ اًذ؟-4-29

آیا هشخصات فٌی تدْیضات سیستن اػالم حشیك شاهل دتىتَسّای دٍد ٍ حشاست ، پَش تاتَى ّا تشای اػالم دستی آطیشّا چشاؽ -5-29

چشوه صى تاطشیْا ٍ ّوچٌیي هشوض اػالم حشیك داسای استاًذاسدتَدُ ٍ اصًوایٌذُ هؼتثش خشیذاسی شذُ اًذ؟

آیا دس  اخشای سیستن اػالم حشیك ، ًاحیِ تٌذی هٌاسة طثك طشح دس ًظش گشفتِ شذُ است؟-6-29

آیا دس سیستن آًتي هشوضی لَلِ گزاسی تشای ّش ٍاحذ هتٌاسة تا تؼذاد پشیض آًتي هٌصَتِ دس ٍاحذ است؟-7-29

ّا ٍ آهپلی فایش ٍ ّوچٌیي آًتي اص ًَع هٌاسة ٍ داسای Tap-Off ّا ٍ Splitterایا تدْیضات آًتي هشوضی اص لثیل واتل وَاوسیال -8-29

استاًذاسد هَسد لثَل هی تاشذ؟
آیا دس سیستن پیام سساًی تدْیضات ًصة شذُ ، شاهل هشوض پیام سساًی تلٌذگَّای سمفی ٍ یا دیَاسی  ٍ سایش تدْیضات داسای -9-29

هشخصات فٌی ٍ استاًذاسد هَسد لثَل هی تاشذ؟

. استفادُ شذُ استUPS اص HUBآیا خْت تغزیِ سشٍس اصلی ٍ سَئیچ ّای -12-29

آیا تلٌذگَّا دس هحل تؼییي شذُ دس ًمشِ ًصة شذُ اًذ؟-10-29

 HUBٍ فیثش ًَسی سشٍس اصلی سَیچ ّای  CAT5 ٍ CAT6اصًَع  )آیا دس شثىِ واهپیَتشی استاًذاسد تَدى سَوت ّا ، واتل ّا -11-29

سػایت ٍ هشخصات فٌی آًْا وٌتشل شذُ است؟ ( UPS)ٍ ّوچٌیي سیستن تغزیِ واهپیَتش 

آیا فاصلِ الصم هاتیي چاُ است ساختواى ٍ چاُ است صاػمِ گیش ٍ ّوچٌیي فاصلِ چاّْای فَق تا خاّْای است ٍ تشق گیش ّوسایگاى - 33

.هداٍس سػایت شذُ است
 همچنین و مجاور ساختمانهای همپوشانی شعاع نمودن لحاظ با h ≥24mآیا ًصة  صاػمِ گیش دس  ساختواى ّای تا استفاع - 34

است؟ شده انجام خطر اعالم چراغ نصب
هٌاسة ٍ هطاتك ًمشِ  (ساختواى ٍ صاػمِ گیش  )آیا همطغ سین ّای هسی هَسد استفادُ دس سیستن صهیي ٍ الىتشٍد هسی چاُ ّای است -35

.اًتخاب ٍ اخشا شذُ اًذ

تْیِ شذُ است؟ (As built)آیا ًمشِ تاسیسات تشق اخشا شذُ - 36

بازرس خانوادگی نام و نام

تاریخ

امضاء و مهر

:تًضیحات تکمیلی ي ضريری بازرس

هذیشیت هحتشم اخشایی ساصهاى ًظام هٌْذسی ساختواى

آیا پشیضّای تشق اص اًَاع هتٌاسة تا هحل ًصة اًتخاب شذُ اًذ؟- 30

استفادُ شذُ است؟ (حفاظ داس)آیا خْت چاُ آساًسَس ٍ هَتَس خاًِ اص چشاؽ ّای تًَلی - 31

.آیا دس چاُ است صاػمِ گیش اصهصالح هٌاسة ٍ هطاتك تا ًمشِ استفادُ شذُ است-32
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