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 فاز 3انشعابات  انشعابات تکفاز
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الف، ب،  يگروه ها يساختمان ها ي)برايسات برقيتاس يست طراحيموجود بر اساس چک ل يمدارک و نقشه ها -1

 شده اند. يطراحوه يج و د( ته

  

زدهم يمبحث س»و (« IEC-60364) يکيزات الکترياستاندارد تجه»قرارداد و  يبا مشخصات فن يياجرا ييکارها -2

 مطابقت داده شده است.« ساختمان يمقررات مل

  

ات يدر هنگام اجرا و پس از اتمام عمل يزات برقير تجهيبرق و سا يتابلوها ياز عالئم خطر و هشداردهنده بر رو-3

 استفاده شده است.

  

   ن وصل شده اند.يستم زميبه س يکيزات الکتريسات و تجهيه تاسيکل يبدنه فلز -4

ن مدارک در درب يا يمدار تابلو و نگهدار ي، نصب و نقشه تک خطي، بهره بردارير و نگهداريدستورالعمل تعم -5

 تابلو نصب شده است.

  

ر گربه و پرندگان يوانات کوچک نظياز ورود ح يريجهت جلوگ يسات برقياتاق تاس يه هوايتهو يچه هايه دريکل -6

 باشند. يحفاظ م يبه اتاق دارا

  

   جدا شده است. يد چنچ اور از مدار اصليشود توسط کل يه ميزل ژنراتور تغذيق ديکه از طر يمدار برق اضطرار -7

ن يو همچن ياتاق کنترل و نگهبان ييه، روشنايتهو يستم هايراه پله، س ييک آسانسور، روشنايه حداقل يتغذ -8

 ن شده است.يزل ژنراتور( تامي)د يق برق اضطرارياز طر يتم صوتيق و سيمراکز تلفن، اعالم حر

  

   باشند. ين وصل ميتم زميبه س( ين )هم بنديل زميگانه به منظور هم ولتاژشدن با پتانسيب يها يه هاديکل -9

دات الزم به يره تداخل دارد و تمهير آب، گاز و غيسات ساختمان نظير تاسيبا سا يسات برقيتاس يکابل کش -10

 الزم در نظر گرفته شده است. يمنظور حفاظت ها

  

   نده منظور شده است.يدر آ يزات احتماليبرق و تابلو تلفن، خطوط رزرو جهت نصب تجه يدر تابلوها -11
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ح اجرا يکابل به طور صح ين کانال هايره و همچنيها، داکت ها و غ ينير لوله ها، سيعبور کابل نظ يرهايمس -12

 مطابقت دارند. يشده اند و با استانداردها و مقررات مل

  

ق افت ولتاژ يز کابل از طريز کابل با محاسبات سايگروه ج و د سا يژه در ساختمان هايها به و يکشدر کابل -13

 ت شده است.يکنترل، و حداکثر طول مجاز رعا

  

ان درب ها و درز انقطاع يممنوع به طور مثال از م ياز عبور کابل از مکانها يريدات الزم به منظور جلوگيتمه -14

 گرفته شده استساختمان در نظر 

  

   اتخاذ شده است ياز صدمه به کابلها در زمان کابل کش يريدات الزم به منظور جلوگيتمه -15

وم به ينياز اتصاالت مناسب آلوم يمس يهاي، جهت اتصال به هاديوميآلومن يدر صورت استفاده از کابل با هاد-16

 مس استفاده شده است

  

   ت شده است.يف شده رعايتعر يمربوط و استانداردها يبرق ضوابط فندر صورت وجود پست  -17

   آنها اجرا شده است. مربوط به يزل ژنراتور ضوابط فنيو د يدر صورت وجود برق اضطرار -18

 يتابلوها( و  GP(،تابلو برق مشترک)DPبرق واحدها ) ي(، تابلوMDPبرق ) ياصل يه تابلوها اعم از تابلويکل -19

ه يتغذ يو تابلوها يستم صوتيس يق، و تابلوهاياعالم حر يتلفن، تابلوها يف شامل: تابلوهايان ضعيجر يستم هايس

شده ،ساخته  يطراح يح و مطابق با نقشه هايبه طور صح UPSوتر و يه کامپيه آسانسور و تغذيستم شوفاژ، تغذيس

 شده اند.

  

   ت و اجرا شده اند:يل رعايبرق موارد ذ يدر تابلوها

   ت شده است.ي( رعاd≥1/5mmحداقل ضخامت ورق تابلو کنتور ) -20-1

و عمق  يل حفاظتين وساي)ولتمتر و آمپرمتر( و همچن يريل اندازه گيدمان کنتورها و وسايابعاد تابلو و چ -20-2

 تابلو مناسب اجرا شده است.

  

   باشد. يم يا کوره ايو  يک پاششي( از نوع الکترواستاتMDP) يتابلو برق اصل يزيرنگ آم -20-3

بودن حداقل  Out door( در صورت MDP) يبرق اصل يبر حسب مستندات درجه حفاظت تابلو -20-4

(Ip≥43 و در صورت)INDOORبودن حداقل) (Ip≥23 باشد. يم 

  

ل اندازه ينالها و وسايم، ترميعبور س ي، داکت هايل قطع و وصل و حفاظتيزات داخل تابلو اعم از وسايتجه -20-5

 ه و نصب شده اند.ينه ها، مناسب و از نوع استاندارد تهي، شيريگ

  

   انجام شده است. ياصل ينول و ارت در تابلو ينه هاين شياتصال ب 20-6

ن( و ييف پايو حداقل ارتفاع کنتور رد ييف بااليارتفاع نصب تابلو ) در ارتباط با حداکثر ارتفاع کنتور رد 20-7

 ت شده است.يسات آب و گاز رعاين فواصل مجاز از تاسيهمچن

  

   است. در داخل تابلو استفاده شده Heaterعنداللزوم از  يطيط محيبا توجه به شرا 20-8

   باشند. يم مناسب ميسرس يا دارايم شده و ينالها لحيبه ترم يافشان ورود يم هايس 20-9

ساختمان انجام شده  يمقررات مل 13قبل از تابلو مطابق با مبحث  يها يو کابل کش ياصل يه تابلويتغذ 20-10

 است.

  

ه يدييصالح در خدمات مربوطه انجام گرفته است و تأيد مراجع ذييساخت تابلو توسط سازندگان مورد تأ 20-11

 برق استان را دارد. يرويع نيشرکت توز يون فنيسيکم

  

 ياصل يدر تابلو يريو انداززه گ يزات قطع و وصل حفاظتيان( تجهيولتاژ و جر يت هاي) کم ير ناميمقاد 20-12

(MDP مناسب و مطابق استاندارد و )ر مندرج در طرح انتخاب شده اند.يا مقادي 

  

که عمدتاً در نصب  يش آمدگيبرق در حالت دائم ) ساختمان تمام شده( در حالت موقت ) پ يم شبکه هايحر -21

 ت شده است.يدهد( رعا يرخ م ينماکار يداربست برا

  

   ( اجرا شده است.PE) يحفاظت يبوده و هاد TN-Sستم برق داخل ساختمان از نوع يس -22
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آمپر اجرا  يليم 30مانده يان باقيواحدها با جر يتابلوها ي( در ورودRCCBمانده )يان باقيد حفاظت از جريکل -23

 شده است.

  

م ين سطح مقطع سياهم بوده و همچن 2ن کمتر از ياجرا شده و مقاومت زم ين ساختمان بدرستيستم زميس -24

 ح انتخاب و اجرا شده است.ين بطور صيزم

  

ح و مطابق يمناسب بطور صح يق بندينالها و تابلوها از جهت عدم تماس با رطوبت و آب و عايه اتصاالت، ترميکل -25

 ( اجرا شده است.13ساختمان ) مبحث  يبا مقررات مل

 

  

 2mm 1/5زها ) به عنوان مثال سطح مقطع يو پر ييروشنا يها يحداقل سطح مقطع مناسب جهت هاد -26

 زها( انتخاب و اجرا شده است.يجهت پر 2mm2/5و  ييجهت روشنا

  

ه و در يوزها از سازندگان معتبر وشناخته شده و مطابق استاندارد تهيو ف MCB,MCCB,ACB يدهايه کليکل -27

 تابلو نصب شده اند.

  

 يل برقير وسايسا يو کنترل زمانبند يير کنترل روشنايدر ساختمان نظ BMSت هوشمند و يريستم مدياز س-28

 استفاده و اجرا شده است.

  

ل تلفن، يف درساختمان از قبيان ضعيزات جرياز از تجهيساختمان و حسب ن يمقررات مل 13مطابق مبحث  -29

 استفاده شده است. يو درب بازکن برق يريو تصو يصوت يستم هاي، سيق، آنتن مرکزياعالم حر

  

ره لحاظ شده يو داکت ها و غ يکابل کش يرهايبرق در مس يف و کابل هايان ضعيجر ين مدارهايفاصله الزم ب -30

 است.

  

   ف استفاده شده است.يان ضعيبرق و جر يم کشيجهت س يت کافيمناسب و با ظرف ياز لوله ها -31

   ف از لوله استاندارد استفاده شده است.يان ضعيجر يم هايمدارات برق و س يلوله کش يرهايدر مس -32

 يه مدارات اعم از تابلوها، وروديف در کليان ضعيجر يستم هايبرق و س يم ها و کابل هايسطح مقطع س -33

 طرح شده توسط مهندس طراح اجرا شده است. يره مناسب و مطابق نقشه هاينالها و غيزها و ترميدها و پريکل

  

مناسب و مطابق نقشه  يوتريبرق، آنتن، تلفن و شبکه کامپ يزهايزها اعم از پريدها و پريمحل و ارتفاع نصب کل -34

 و استاندارد اجرا شده است.

  

   ده اند.يد شده نصب گردييمطابق با نقشه تأ ييروشنا يچراغ ها -35

   ف يان ضعيزات جريتجه ينصب و اجرا يفيک يبررس

   تلفن استفاده شده است. يازکابل مناسب جهت کابل کش يادار يو واحدها يمسکون يجهت واحدها 36-1

   باشند يو درب قفلشو م يکاف يز مناسب با شانه بنديتلفن در طبقات از نوع وسا يو باکس فرع يباکس اصل 36-2

   شده مطابقت دارد. يت مرکز تلفن با نقشه طراحيظرف 36-3

   ده اند.يشده نصب گرد ينقشه طراح، بلندگوها مطابق با يستم صوتيدر س 36-4

شده نصب و  يحرارت و دو د مورد استفاده در طبقات مطابق نقشه طراح يق، دتکتورهايستم اعالم حريدر س 36-5

 اجرا شده اند.

  

اعالم  يدود و حرارت، پوش باتون ها برا يق شامل، دتکتورهايستم اعالم حريزات سيتجه يمشخصات فن 36-6

نده معتبر ياستاندارد بوده و از نما يق داراين مرکز اعالم حريها و همچنيچشمک زن، باطر يرها، چراغ هاي، آژيدست

 شده اند. يداريخر

  

   در نظر گرفته شده است.« مناسب يه بنديناح» قيستم اعالم حريس يو اجرا يدر طراح 36-7

   ز آنتن منصوبه در واحد است.يهر واحد متناسب با تعداد پر يبرا يلوله گذار يستم آنتن مرکزيدر س 36-8

ن آنتن از ير و همچنيفا يها و آمپل Tap-offها و  Splitterال يل کابل کواکسياز قب يزات آنتن مرکزيتجه 36-9

 باشند. ياستاندارد مورد قبول م ينوع مناسب و دارا
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ر يو سا يواريا ديو  يسقف يبلندگوها« يام رسانيمرکز پ» زات نصب شده شامل يتجه يام رسانيستم پيدر س 36-10

 باشند. يو استاندارد مورد قبول م يمشخصات فن يزات دارايتجه

  

   ن شده در نقشه نصب شده اند.ييبلندگوها در محل تع 36-11

 يوتريزات شبکه کامپيتجه ينصب و اجرا يفيک يبررس

، سرور يبر نوريو کابل ف   6CATو  5CATاستاندارد بودن سوکت ها، کابل ها ) از نوع  يوتريدر شبکه کامپ 1-37

 آنها کنترل شده است. يت و مشخصات فني( رعاUPSوتر )يه کامپيستم تغذين سيو همچن HUB يچ هاي، سوئياصل

  

   استفاده شده است. UPSاز  HUB يچ هايو سوئ يه سرور اصليجهت تغذ 37-2

   برق از انواع متناسب با محل نصب انتخاب شده اند. يزهايپر -38

   منصوبه استفاده شده است. يدر آسانسورها VF3از  -39

   ) حفاظ دار( استفاده شده است. يتونل يچراغ هاجهت چاه آسانسور و موتور خانه از  -40

   ريصاعقه گ ينصب و اجرا يبررس

   ر از مصالح مناسب و مطابق نقشه استفاده شده است.يدر چاه ارت صاعقه گ 41-1

   ر نصب شده است.يدر نقطه مرتفع ساختمان بلند مرتبه، صاعقه گ 41-2

ن ييدر داخل ساختمان از باال به سمت پا ياختصاص يا از درون داکتهاين رو به صورت روکار و ييپا يها يهاد 41-3

 باشد. يساختمان در تماس نم يت شده است و با سازه يهدا

  

   ر استفاده شده است.يصاعقه گ ين رو فقط براييپا يهاد يمخصوص ياز داکت ها 41-4

   استفاده نشده است. يا اتصاليچ مفصل يباشند و از ه يکپارچه مين رو از ابتدا و انتها ييپا يهايهاد 41-5

   باشد. يمتر مربع نميليم 75ن رو کمتر از ييپا يسطح مقطع هاد 41-6

   ( ساختمان متصل شده است.ير ) مجزا از چاه ارت اصليصاعقه گ يبه چاه ارت اختصاص ين روييپا يها يهاد 41-7

ℎبا ارتفاع  ير در ساختمان هاينصب صاعقه گ 41-8 ≥ 24𝑚 مجاور  يساختمانها يبا لحاظ نمودن شعاع همپوشان

 انجام شده است.

  

ارت و  يفوق با چاهها ين فاصله چاههاير و همچنين چاه ارت ساختمان و چاه ارت صاعقه گيفاصله الزم ماب -42

 است.ت شده يگان مجاور رعاير همسايبرقگ

  

ر( يارت ) ساختمان و صاعقه گ يچاه ها ين و الکترود مسيستم زميمورد استفاده در س يمس يم هايمقطع س -43

 مناسب و مطابق نقشه انتخاب و اجرا شده اند.

  

   ن نقطه ساختمان بلندمرتبه استفاده شده است.ياز چراغ اعالم خطر در مرتفع تر -44

   ه شده است.ي( تهAs builtاجرا شده )سات برق ينقشه تاس -45

 تذکر:

ست را پس از ين چک ليا ينباشد مالک موظف است کپ يست کل انشعابات برق ساختمان قابل واگذارين چک ليکه با ارائه ا يدر صورت -1

 د.يل نمايساختمان تحو يسات برقينوبت بعد به ناظر تأس ييست نهايدر زمان اخذ چک ل يد ناظر و سازمان نظام مهندسييتأ

ست يتأ در قالب دو چک لينها يکيسات الکتريتأس ين گراميناظر يمحترم و با هماهنگن يالزم به ذکر است بمنظور حل مشکل مالک-2

 باشد. ينم ريامکان پذشتر يب يست هايل چک ليد برسد و تکمييساختمان به تأبرق ه انشعابات يکل ستيبايم

 مي باشد.براي خريد انشعاب برق مالک اين گواهي صرفاً جهت معرفي 
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