
 
 بسمه تعالی

 فرم گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی)نقشه های تاسیسات برق(

 سومگزارش مرحله 

 اینجانب                                                       دارای پروانه اشتغال بکار شماره:

    به آدرس:                          مهندس برق ناظر ساختمان خانم/آقای:                          

 از شهرداری منطقه:                     مورخ:                          دارای پروانه ساختمانی شماره:                                           با پالک ثبتی شماره:

 

 موضوع  اجرای نقشه های تاسیسات برقی پالک فوق الذکر را به شرح ذیل تقدیم می دارم: سومگزارش مرحله 

      
                                                          

                                                             توضیحات الزم:
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      

 محل مهر و امضاء مهندس برق ناظر
 تاریخ:          

 
 

 
 

 

 توضیحات وضعیت کیفی معیار ارتموارد مورد نظ ردیف
رد خیر بلی  موضوعیت ندا

      شاعات استاندارد اجرا شده است؟م و  آیا نحوه لوله گذاری و قوطی گذاری پیلوت 1

  1.5mm2    آیا کیفیت و سایز سیم های بکار رفته در مسیرهای روشنایی رعایت شده است؟ 2

  2.5mm2    کیفیت و سایز سیم های بکار رفته در مسیرهای پریز برق رعایت شده است؟آیا  3

  0.6mm    آیا کیفیت و سایز سیم های بکار رفته در مسیرهای تلفن رعایت شده است؟ 4

5 
طبقات مطابق نقشه آیا سایز سیم یا کابل های بکار رفته در مسیر رایزرهای کنتور تا تابلوی 

 باشد.می 
     

      در کلیه مدارها مطابق نقشه اجرا شده است؟آیا سیم کشی اتصال زمین  6

      مطابق نقشه اجرا شده است؟آیا سیستم اتصال زمین اصلی)سیستم ارتینگ( 7

      آیا تابلوی کنتور ساختمان از سازندگان مورد تائید شرکت توزیع برق تهیه شده است؟ 8

      آیا مقاومت سیستم اتصال زمین اندازه گیری شده است؟ 9

10 
پریز تعمیراتی چاهک آسانسور مطابق نقشه اجرا  روشنایی و-آیا تابلوی برق تغذیه آسانسور

 ؟شده است
     

      لوله و محل نصب تجهیزات اعالم حریق مطابق نقشه اجرا شده است؟آیا مسیرهای عبور  11

12 
نصب آنها مطابق نقشه آیا مسیرهای لوله، سیم و یا کابل سیستم صوتی و تصویری و محل 

 اجرا شده است؟
     

      آیا رنگ سیم های برق و اتصال سرسیم مطابق نقشه اجرا شده است؟ 13

      آیا سیم فاز توسط کلید قطع و وصل می شود؟ 14

      راست پریز وصل شده است؟آیا سیم فاز به ترمینال سمت  15

      مطابق طرح و استاندارد اجرا شده است؟آیا مدارکلیدهای تبدیل  16

      متصل شده است؟ سیستم زمینو جعبه ترمینال تلفن به  آیا سیم ارت کابل تلفن 17

      میلیمتر فویل دار یا شیلدار است؟ 0.6با قطر سیم حداقل  آیا کابل تلفن 18

      آیا آنتن مرکزی مطابق با دستورالعمل سازنده اجرا شده است؟ 19

      اجرا شده است؟ 13آیا محل نصب هواکش در سرویس و حمام مطابق با مبحث  20

      آبا برای ارتباط برق ورودی به کلیدهای مینیاتوری از شینه اتصال مسی استفاده شده است؟ 21

22 
شینه های جداگانه برای اتصال سیم های نول و ارت استفاده آیا در تابلوهای توزیع واحدها از 

 شده است؟
     

      آبا مشخصات فنی کلیدهای مینیاتوری مطابق با استاندارد انتخاب شده است؟ 23


