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آيا عمليات محوطه سازي خاتمه يافته است؟13
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تاريخ بازرسي اوليه:                          تاريخ بازرسي نهايي:

آدرس ملك:

مشخصات طرح

نام مهندس بازرس:

نام  مجري تأسيسات:

نام مالك ساختمان:

تلفن مجري:

دفتر نمايندگي:

كد مجري:

مساحت زيربنا:…………………………….متر مربع

كنتور اصلي نياز دارد: بلي             خير                                             

       قطر كنتور اصلي:.............اينچ

شماره واحد: .............................از...........................

آيا محل نصب محفظه كنتورهاي آب در نزديكترين مكان نسبت به ورودي ساختمان، در مسير ديد مستقيم نسبت به ورودي اصلي 

ساختمان و به صورت ديواري تعبيه شده است؟

آيا پمپ/بوستر پمپ مطابق با نقشه و محاسبات طرح، نصب و تعبيه شده است؟
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آيا شبكه جمع آوري آب باران و فاضالب به صورت مجزا اجرا شده اند؟

مشخصات پمپ/بوستر پمپ: دبي:.................ليتر بر دقيقه، 

هد:................متر،   مدل:.........................................

آيا مخزن ذخيره آب داراي منفذ هوا، دريچه آدم رو، شناور، شير تخليه و شير قطع و وصل مناسب مي باشد؟

مشخصات مخزن پشت بام:                                                                    

        جنس:............................ حجم:..................ليتر
فشار آب شهر:.................................................بار

آيا ممنوعيت نصب مستقيم پمپ بر روي انشعاب آب شهر و الزامات مربوط به نصب مخزن  ذخيره رعايت شده است؟

آيا شيرآالت استفاده شده، استاندارد مي باشد؟

آيا تعداد كل واحدها اعم از ورزشي، تجاري و ... با پروانه ساختمان تطابق دارد؟

مالحظات:

بلي
مشمول 

نمي شود
خير

آيا شير قطع و وصل براي نصب فشارسنج در همه واحدهاي ساختمان نصب شده است؟

آيا كنترل دامنه فشار آب(از1تا4 بار در حالت شير بسته)، در واحدها انجام شده است؟

                                                                                                                                                                                 

آيا پيش بيني دفع صحيح آب باران و فاضالب انجام گرفته است؟(آب باران به كانال آب هاي سطحي و فاضالب به شبكه، سپتيك و 

چاه جذبي)

 آيا مخزن  ذخيره آب اصلي(همكف) با حجم مناسب (حداقل 400 ليتر و حداكثر 2000 ليتر براي هر واحد) متناسب با تعداد واحد 

ها و با پوشش داخلي مناسب تعبيه و جانمايي شده است؟

شرح فعاليترديف

آيا تمهيدات الزم براي جلوگيري از انتقال ارتعاشات سيستم پمپاژ به كنتور در نظر گرفته شده است؟(تعبيه فونداسيون و ارتعاش گير 

مناسب جهت انشعابات 2 اينچ به باال)

آيا براي هر واحد، لوله انشعاب تا درب ورودي ساختمان به صورت مستقل اجرا شده است؟

آيا پالك گذاري انشعابات مستقل منطبق با شماره واحدها انجام شده است؟

آيا شير تخليه بر روي خروجي پمپ آب تعبيه شده است؟

آيا فيلتر فيزيكي غيركربني بر روي خط ورودي آب به ساختمان و قبل از مخزن نصب شده است؟

مشخصات مخزن همكف:                                                                      

        جنس:............................ حجم:..................ليتر

 ٥:            شماره   فـرم

٢:          بازنگري شماره

:شماره سند  شهر                                                                     سازمان نظام مهندسي ساختمان استان بو

دفتر كنترل و نظارت گاز و آبفا                      

چك ليست بازرسي تأسيسات آب و فاضالب ساختمان

٢از  ١: شماره صفحه 
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مشمول 

نمي شود

مهر و امضاء مهندس بازرس:

توضيحات تكميلي:

بلي

راهنما

كنترل اوليه هنگام اجراي تأسيسات و كنترل نهايي پس از نصب شيرآالت انجام مي شود.

اين فرم پيش نياز فرم تأئيديه(فرم شماره 6) بوده و ضروريست جهت  هر واحد يك فرم توسط مهندس بازرس تكميل گردد. 

پرالتور(درفشان) و رگالتور(تنظيم كننده جريان) قطعاتي هستند كه به منظور محدود كردن جريان استفاده مي شود.

حتي المقدور از مخزن ذخيره آب غير فلزي و شناور اهرمي استفاده گردد.

رديف 10 با توجه به بند 16-3-6 مبحث شانزدهم مقررات ملي ساختمان تكميل گردد.

در مواردي كه گزينه"مشمول نمي شود" انتخاب مي گردد، ضروريست علت  نيز در قسمت توضيحات ذكر گردد.

به جز رديفهاي 14(تطابق تعداد واحدها) و 28 (منشأ تأمين آب استخر و ...) ساير موارد چنانچه "خير" عالمت گذاري گردد، فرم تأييديه صادر نشود.

آيا در مواردي كه آخرين مصرف كننده آب گرم بيش از 10 متر از آبگرمكن مخزني يا پكيج فاصله دارد، پمپ برگشت آب گرم پيش 

بيني شده است؟

آيا لوله كشي آب درين كولرهاي گازي و مخزن ذخيره(حداقل 1000 ليتري) جهت ساختمان هاي با بيش از هشت واحد اجرا شده 

است؟

آيا در ساختمان هاي با بيش از هفت طبقه زونبندي فشاري انجام شده است؟

آيا كليه مخازن به شناور، تجهيز شده اند؟

آيا براي تأمين آب مصارف استخر، فضاي سبز و موارد مشابه، به جز انشعاب آب شهر، مورد ديگري پيش بيني شده است؟
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آيا لوازم و شيرآالت استفاده شده نو و سالم مي باشند؟

آيا شير روشويي از نوع كاهنده مصرف آب و با حداكثر مصرف 3ليتر بر دقيقه براي كاربري خصوصي يا حداكثر مصرف 2 ليتر بر 

دقيقه براي كاربري عمومي مي باشد؟(اهرمي-فشاري زماندار-الكترونيكي-پدالي)

آيا سردوش از نوع كاهنده مصرف آب و با حداكثر مصرف 7/5 (هفت و نيم) ليتر بر دقيقه مي باشد؟

آيا شير حمام از نوع كاهنده مصرف آب مي باشد؟(اهرمي-فشاري زماندار-الكترونيكي-پدالي)

 آيا در توالت از فالش تانك كاهنده مصرف  آب استفاده شده است؟(فالش تانك دو مرحله اي با حجم حداكثر 6/5(شش و نيم) ليتر )

آيا شير آشپزخانه از نوع كاهنده مصرف آب و با حداكثر مصرف 6 ليتر بر دقيقه مي باشد؟(اهرمي، فشاري)

آيا شير توالت(آفتابه) از نوع كاهنده مصرف آب و با حداكثر مصرف 6 ليتر بر دقيقه مي باشد؟(اهرمي، فشاري)

آيا كليه لوازم بهداشتي و شيرآالت محكم سر جاي خود نصب شده اند؟

آيا كليه شيرآالت مجهز به پرالتور كاهنده مصرف (درفشان) يا رگالتور(محدود كننده جريان) مي باشد ؟

خيرشرح فعاليترديف

٢از  ٢: شماره صفحه 


