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 کلیات :

 ن مدیریت برنامه کلیه عملیات اجرایی ابنیه باید منطبق بر نشریات و دستورالعمل های صادره از سوی سازما

ی استانداردها ... ، مقررات ملی ساختمان،و  393، 110، 128، 167، 55ریزی کشور از جمله نشریات شماره 

یص دستگاه مربوطه، نشریات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و سایر مراجع و منابع ذیربط و مطابق تشخ

 نظارت اجرا گردد.

 ای موجود نباشد، مراجع و استاندارده در مواردی که مرجع و منبع داخلی در خصوص مشخصات فنی

 شاور پروژه مالک عمل می باشد.خارجی معتبر مورد با نظر م

  های  و انطباق با شرح ردیف 1399رعایت مشخصات فنی از مقدمه هر فصل از فهرست بهای پایه سال

 مربوطه الزامی است.

 مل در صورت اختالف میان مشخصات فنی خصوصی و مشخصات فنی عمومی بر اساس نظر مشاور پروژه ع

 می شود.

 یرد.گلح مورد استفاده بایستی مورد تأیید مشاور پروژه قرار در هر صورت عملیات اجرایی و مصا 

 ی بوده و پیمانکار موظف و متعهد به رعایت کلیه ضوابط و مقررات مربوط به ایمنی و بهداشت حرفه ا

 مسئولیت کلیه عواقب ناشی از عدم رعایت آن را برعهده دارد.

  ایش های انجام های مربوطه و نتایج مطلوب آزمتأیید کلیه عملیات اجرایی منوط به اخذ و ارائه تأییدیه

 گرفته با نظر مشاور می باشد.

 .پیمانکار موظف است کلیه تسهیالت الزم را جهت انجام آزمایشات مربوطه فراهم نماید 

 شه ها و پیمانکار موظف و متعهد به تهیه مصالح دارای کیفیت و قیمت مشابه نمونه مشخص شده در نق

 باشد. مشخصات فنی خصوصی می

 به اصالح عملیات  پیمانکار مکلف به مقایسه نقشه های اجرایی با کار انجام شده و اجرای کار در صورت نیاز

 اجرایی بر اساس نقشه ها می باشد.
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  پیمانکار گواهی می نماید که با آگاهی از کلیه مفاد مندرج در نقشه ها، مشخصات فنی عمومی و خصوصی

ک پیمان اقدام به عقد قرار داد نموده و کلیه هزینه های مربوطه را در قیمت اجرا کلیه رشته ها و اسناد و مدار

 لحاظ نموده و از این بابت هیچ گونه ادعایی نخواهد داشت.

 صالحدید  در صورت نیاز سقف فضاکار موجود در سالن آمفی تئاتر طبق شرایط مندرج در برآورد بنا به

هزینه آن طبق  طبق جزییات ارائه شده توسط پیمانکار جابجا شده ومشاور و کارفرما تا ارتفاع مورد نظر 

 ردیف پیش بینی شده پرداخت میگردد.

 .اجرای محوطه سازی نیز در قالب این قرارداد اجرا میگردد 

 : 

 قسمتی از عملیات اجرایی پروژه در حد اجراي اسکلت و سقف انجام شده و مناقصه حاضر

 زیر میباشد که پیشنهاد دهندگان بایستی از طبق برآورد جهت تکمیل پروژه و انجام عملیات

 :پروژه بازدید و نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند

 تکمیل و اصالح قسمتهایی از سازه و جابجایی سقف فضاکار- 

 عملیات اجراي سازه (فونداسیون و اسکلت و سقف و )... در بخش ورودي و المانهاي نما - 

 اجراي عایق ضدحریق اسکلت- 

 عملیات سفت کاري انجام- 

 اندودکاري سیمانی دیوارها و سقف ها- 

 ساخت و نصب چهارچوب درها و پنجره ها- 

 شیب بندي و عایق کاري هاي رطوبتی بام و سرویس هاي بهداشتی-

 عایق کاري حرارتی -

 کاشی کاري دیوارهاي سرویس هاي بهداشتی-

 اجراي سنگ قرنیز و ازاره دیوارها-

 اجراي نما-

 هاي فلزي نما جراي ورقا-

 تاسیسات برقی فاز یک شامل لوله گذاري،غالف گذاري، سیم کشی و کابل کشی-

 تاسیسات مکانیکی فاز یک شامل سیستم فاضالب ، آب سرد و گرم ، لوله کشی سیستم -

 سرمایش و گرمایش و کانال هوا

 سایر عملیات اجرایی طبق برآورد -
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 شخصات فنی خصوصی ابنیهم

 فونداسیون و سازه :

  انجام گرفته با  مطلوب آزمایش هایتایید کلیه عملیات اجرایی سازه منوط به تاییدیه های مربوطه و نتایج

نگ و رنظر مشاور از جمله مقاومت فشاری بتن، آزمایش های جوش، مصالح فوالدی و پیچ ها، ضخامت 

 غیره می باشد.

 .پیمانکار موظف است کلیه تسهیالت الزم را جهت انجام آزمایشات مربوطه فراهم نماید 

 اک تهیه شده سانتیمتر شفته ریزی با خ 60زی به عمق به منظور بهسازی بستر خاک زیر فونداسیون بسترسا

 گردد.کیلوگرم آهک شکفته در هر مترمکعب اجرا می 150مناسب شن دار و 

 نامه ی طبق آیینقالب بندی فونداسیون باید بایستی به وسیه قالب فلزی به صورت استاندارد و مهارهای کاف

کسیداسیون( ممنوع اسیم و مفتول به آرماتورها )ایجاد پل مربوطه صورت پذیرد. هر گونه مهار قالب به وسیله 

 می باشد.

 شود.جهت ایجاد کاور میلگردها از اسپیسرهای پالستیکی مورد تایید مشاور استفاده می 

 اده در بتن پیمانکار موظف است پیش از اجرای عملیات بتن ریزی نسبت به ارئه نمونه مصالح مورد استف

حل اجرای بتن مه مورد وثوق کارفرما و ارئه طرح اختالط بتن مناسب با زمان و مصرفی پروژه به آزمایشگا

 با تعداد کافی اقدام نماید.

 ا هماهنگی در هنگام اجرای بتن بایستی متناسب با حجم و توان بتن ریزی روزانه در محل های مناسب ب

جهت جلوگیری  س با مهار مناسبدستگاه نظارت، درزهای اجرایی الزم پیش بینی و به وسیله دو الیه رابیت

 از پیشروی بتن اجرا گردد.

  کلیه میلگردهای مصرفی در فونداسیون از نوعAIII و سقف از نوع AII .می باشد 

  بتن مصرفی در فونداسیون و سقف از نوعC25  250ا بروزه استوانه ای برابر  28با مقاومت فشاریkg/cm2 

 باشد.می

  ارائه طرح اختالط  آزمایشات مورد نیاز بر روی مصالح مورد استفاده در بتن وپیمانکار موظف به انجام کلیه

ای بابت انجام آزمایشات مربوطه قابل با تایید آزمایشگاه مورد تایید دستگاه نظارت بوده و هیچگونه هزینه

 باشد..پرداخت نمی
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  نامرغوب مالحظه شود، در صورتیکه به هنگام پی سازی بخشی از سطح به صورت لجن و یا از خاک های

پیمانکار موظف است که آن بخش از سطح را تخلیه و با مصالح مرغوب منجمله الشه چینی با مالت پر 

 نموده و سپس اقدام به اجرای پی نماید.

 ن آماده از کارخانه پیمانکار در اجرای بتن ریزی ملزم به ساخت بتن با استقرار بچینگ در کارگاه یا تهیه بت

ورد تایید نمی مدستگاه نظارت می باشد و در هیچ حالتی ساخت بتن با خالطه ، بتونیر یا دست  مورد تایید

 باشد.

 ای نوار خطر رعایت کلیه موارد ایمنی در هنگام و پس از خاکبرداری از جمله فنس کشی اطراف گود و اجر

 و سایر عالئم هشداردهنده و دیگر عملیات ساختمانی الزامیست .

  زمایشات مربوطه باید تولید کارخانجات فوالد مبارکه اصفهان باشد.الزم است پیش از اجرا آمیلگرد مصرفی

 .مطابق با مبحث نهم مقررات ملی ساختمان انجام شده و نتایج به تایید دستگاه نظارت برسد

 و  تمان بودهآب، سیمان، شن و ماسه مصرفی باید مطابق استانداردهای مربوطه مبحث نهم مقررات ملی ساخ

ید نظارت به تایید دستگاه نظارت برسد و بتن ریخته شده بایستی مطابق مقررات ملی و روش مورد تای

 آوری گردد.عمل

 ه در نقشه های در محل دال ها، فونداسیون ها و دیوارهای بتنی هیچگونه سوراخی ایجاد نگردد مگر آنچه ک

 کتبی دستگاه نظارت باشد.محاسباتی آمده یا بنا به ضرورت تاسیساتی و با تایید 

 پیش بینی  قبل از شروع بتن ریزی سقف، محل داکت ها، کاسه توالت ها و کلیه جاسازی های الزم دقیقا

 شود.

 .بتن در کلیه مراحل بتن ریزی میبایست توسط وسایل مکانیکی لرزانده و ویبره شود 

  شند.یا فوالد مبارکه می باکلیه ورق های فوالدی مصرفی تهیه شده از کارخانجات فوالد اهواز 

 ید از انواع مذکور کلیه پروفیل های فوالدی مصرفی اعم از تیرآهن، ناودانی، نبشی، تسمه، میلگرد و غیره با

 آهن تهیه گردند.در نقشه های سازه ای و از کارخانه ذوب

 به کار بردن شند.قطعات فوالدی باید از معایبی که به مقاومت و یا شکل ظاهری آن لطمه می زند عاری با 

 باشد.فوالدهای مصرف شده مجاز نمی
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 تیرها باید حتی االمکان یکپارچه بوده و از وصله کردن قطعات فوالدی اعم از اجزای قاب، ستون ها و شاه

قطعات کوتاه خودداری گردد، مگر آنکه محل وصله در نقشه های اجرایی مشخص شده باشد یا موافقت 

 ورد نظر جلب گردد.مهندس طراح برای اتصال م

 تن نیمرخ  10ز هر هر گاه ناظر از مشخصات فوالدهای وارد شده به کارخانه اطمینان نداشته باشد می تواند ا

در  ISOای ملی و یا هنمونه اتفاقی انتخاب و انجام آزمایش ها را مطابق استاندارد  3فوالدی مشابه به تعداد 

 مورد آنها تقاضا نماید:

 و همچنین  اید با عرضه شماره و عنوان مصالح، مشخصات فنی مربوطه طبق مدارک رسمیکارخانة سازنده ب

 رفته است.گزارش آزمایش های مصالح، ثابت کند که مصالح مناسب پیش بینی شده، مورد استفاده قرار گ

 آمیزی رعایت کلیه مفاد مبحث دهم مقررات ملی ساختمان در خصوص مونتاژ، ساخت ، جوشکاری ، رنگ

 باشد.واداری ،اتصاالت و غیره در خصوص اجرای سازه الزامی می، ر

  اخت سبرش، مونتاژ، جوشکاری و متصل کردن قطعات به یکدیگر باید در کارخانة سرپوشیده و مجهز

 اسکلت های فوالدی مورد تایید دستگاه نظارت انجام شود.

 

 : کاريسفت

 تگاه نظارت انجام بایستی با ماسه شسته مورد تایید دستمامی عملیات دیوارچینی و بتن ریزیهای ساختمان می

 گردد.

 ی مربوطه از کلیه مصالح بکار رفته در بتن همچنین ساخت و عمل آوری آن بایستی الزامات آئین نامه ها

 جمله مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و آیین نامه آبا را برآورده سازد.

 تی پیش ساخته شاری و مالت ماسه سیمان و اجرای عایق رطوبکلیه کرسی چینی های دیوارها به وسیله آجر ف

 د.میلیمتربه همراه اجرای قشر آستر در زیر طبق نقشه های اجرایی آن صورت پذیر 4به ضخامت 

ر زیر فونداسیون توضیح : تمامی کرسی هایی که روی فونداسیون قرار نمی گیرند از تراز روی الیه کوبی بست

 آغاز و اجرا می شوند.  

 .در زیر کلیه عایق های رطوبتی اندود ماسه سیمان با رویه لیسه ای اجرا گردد 
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  15درصد در الیه های  95داخل کرسی ها تا زیر تراز بلوکاژ بایستی با مصالح مناسب پرشده و با تراکم 

سیله یک سانتی متری کوبیده گردد. در کرسی های پیرامونی بایستی عایق تا پایین کرسی ادامه یافته و به و

 ردیف آجرچینی نیم آجره با آجرفشاری و مالت ماسه سیمان در سمت خارج کرسی محافظت گردد.

  ا اقلیم منطقه و بمیلیمتر، متناسب  4عایق رطوبتی مورد استفاده از نوع پیش ساخته دارای الیاف با ضخامت

 مطابق نمونه مورد تأیید مشاور پروژه می باشد.

 ی کلیه کف و سیمان نرم به ضخامت حداقل یک سانتیمتر بر روی عایق رطوبت اجرای یک الیه اندود ماسه

 ها و بامجهت محافظت از آن الزامی می باشد.

 وع در خصوص کلیه عایق های پیش ساخته، ابتدا بایستی یک الیه آستر قیری مخصوص مناسب )از ن

ر اجرا شده ر روی سطح مورد نظمیلیمتر ب 5/0محلول(، مطابق مشخصات کارخانه سازنده به ضخامت حداقل 

 و پس از آن عایق پیش ساخته نصب گردد.

 کاری روی کرسی ها، با ایزوگام روکش دار آلومینیومی شرق مخصوص مناطق گرمسیر، ضمن اجرای عایق

 ست.سانتیمتر الزامی ا 15اجرای ایزوگام بر روی لبه های قایم این محلها به ارتفاع دست کم 

 متر تعبیه شود که وارهای پیرامونی و جداکننده با سازه، بایستی درز به عرض سه سانتیدر محل تماس کلیه دی

 دد.کیلوگرم در مترمکعب پر می گر 14این درز باید با مصالح پلی استایرن با دانسیته حداقل 

 رهای فلزی اجرای رابیتس بندی یا نصب تور سیمی گالوانیزه چشمه ریز بصورت یک الیه بر روی کلیه کا

 رق الزامی است. امل روی ستونها، تیرها و بادبندها و اطراف دربها و پنجره ها وهمچنین روی لوله های بش

  سیمان در  کیلوگرم 150بتن سبک مورد استفاده در کف بام از نوع بتن سبک با پوکه صنعتی و با عیار

 مترمکعب با اجرای کرم بندی از جنس خود مصالح می باشد.

 در برابر  ضد حریق پایه سیمانی بر روی تمامی قطعات فلزی سازه ای برای مقاومت اجرای اندود پاششی

 دقیقه می باشد. 60حریق به مدت 

 منبسط  بلوک های لیکای مصرفی در دیوارهای داخلی و خارجی از نوع توخالی کف پر با دانه های رس

 باشد.می  7782و  7657شده منطبق بر استانداردهای ملی ایران به شماره های 

  بلوکاژ کف با دانه بندی درشت به ریز از سمت پایین به باال انجام وcm 7  گرددن اجرا میآشن ریزی روی. 
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  اجرای دیوارهای محدوده آتش و فضاهای خیس تا زیر سقف سازه ادامه یافته و پوشش دیوار های حدفاصل

سانتی متر اجرا می شود )بدیهی  2سقف کاذب تا سقف سازه از دو طرف با اندود سیمان به ضخامت حداقل 

 ما اجرا می شود(. است پوشش دیوارهای پیرامونی ساختمان که در محدوده مزبور قرار دارند از جنس ن

 وجه به ضوابط ساختارهای مورد استفاده در محدوده حریق )زون آتش( بایستی دارای کد حریق بوده و  با ت

 و جزئیات ویژه مربوط به آن، دارای تاییدیه از شرکت های سازنده باشند.

 ل های ه پانکلیه مصالحی که به صورت اختصاصی توسط شرکت های خاص تهیه و ارایه می گردند از جمل

گردیده و تأییدیه  گچی، سازه مربوطه و غیره بایستی مطابق با مشخصات فنی که مورد تأیید سازنده باشد اجرا

 فنی آن ارایه گردد.

 امه یافته و به کلیه قطعات فلزی نگه دارنده )وال پست ها و آویزهای سقف کاذب( باید تا سقف سازه ای اد

لت و چسب نحوه اتصال به وسیله جوش به سازه فوالدی و یا رول بوصورت مکانیکی به آن متصل گردند. 

 مناسب با توجه به نوع و محل اتصال و متریال مربوطه و با نظر دستگاه نظارت می باشد.

 از هر نوع(  کلیه قطعات فلزی سازه ای نگهدارنده و لوله های تاسیساتی که در زیر نازک کاری دیوارها(

ست، قبل از اه وسیله یک الیه رابیتس که به صورت مکانیکی فیکس و ثابت شده قرار می گیرند، بایستی ب

 اجرای نازک کاری پوشیده شوند.

 یوار بنایی از جهت نصب درب و پنجره های آلومینیومی، دربهای اتوماتیک و ... باید فریم مربوطه درون د

 اجرا گردد.سانتیمتر و یا پروفیل مورد نیاز طبق نظر سازنده  6×3پروفیل قوطی 

 به طور کلی  کلیه کارهای فوالدی از جمله فریم پنجره ها، درب ها، وال پست ها، زیرسازی سطوح کاذب و

ا یک دست ضد بهرگونه پروفیل فوالدی اعم از اینکه با الیه نازک کاری پوشیده شده باشد یا خیر، باید 

 زنگ پوشانده شود.

 به ارتفاع  سنگ گرانیت گل پنبه ای بروجرد با لبه نرم جهت ورودی اصلی فضاهای خیس ایجاد آستانه از

 سانتیمتر جهت جلوگیری از خروج آب هنگام شستشو ضروری است. 3حداکثر 

  ی دیوار نیز اجرا سانتی متر بر رو 70ایزوالسیون و عایق رطوبتی کلیه فضاهای خیس عالوه بر کف تا ارتفاع

 شود.

 ه )نمای ساختمان( در یک راستا و به نحوی انجام می گردد که دیوارهای پیرامونی تمامی طبقات و جانپنا

هیچ گونه لغاز و بیرون آمدگی به وجود نیامده و نما مطابق نقشه های مربوطه اجرا گردد. انجام کلیه پیش 
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بینی های الزم در این خصوص قبل از اجرا و هزینه هرگونه تمهیدات اضافی ناشی از اجرای نامناسب کار 

 مانکارمی باشد.بر عهده پی

 ن به همراه پر نای گذاری چاه های آب باران و فاضالب باید با استفاده از نای سفالی و مالت ماسه سیما

 ذیرد.کردن پشت نای ها با استفاده از مالت ماسه سیمان و مطابق نظر دستگاه نظارت انجام می پ

 10خامت ضاه بتن ریزی روی آن به طوقه چینی سر چاه باید با استفاده از آجر و مالت سیمان به همر cm 

 صورت پذیرد. kg/m3 250با عیار حداقل 

 

 : سقف کاذب

  س به بتن سقف هیلتی شود 60در محل سقف کاذب کناف آویز فلزی هر 

  س اجرا گردد. 50در 100سازه زیر سازی کناف به صورت شبکه 

 ها یا مشابه آن باشد ورق های کناف از کارخانه کناف ایران با ابعاد مشخص شده در نقشه 

  س به بتن سقف هیلتی شود120آویز فلزی هر 60*60در محل سقف های کاذب تایل 

  از کارخانه کناف و طبق مشخصات موجود در نقشه تهیه گردد. 60*60جنس  تایل های 

 های کاذب بایستی مطابق استاندارد کناف کلیه اتصاالت ، آویزها و قطعات استفاده شده در اجرای سقف

 تهیه و اجرا گردد. 

 

 نازک کاري و نما :

 ه مراحل اجرایی نما کلیه مصالح مصرفی در نما بایستی مطابق نمونه انتخابی دستگاه نظارت به کار رفته و کلی

 نیز باید به تایید دستگاه نظارت برسد.

 گردد.ی اضافه بهایی پرداخت نمیهای مایل و زیرسقفبابت اجرای نما در قسمت 

  ورت بایستی قبل از صمورد استفاده در نما بایستی با کد و ابعاد مورد تایید مشاور باشد و در هر آجر قزاقی

های نما در کنج تهیه و استفاده از نظر جنس، ابعاد، مشخصات، رنگ و نحوه اجرا به تأیید مشاور برسد.آجر

ار کصالح در لبه بر( برش خورده و نصب گردند به نحوی که ضخامت مدرجه )فارسی 45ها به صورت 

 نمایان نباشد.
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  اجرای زیر سازی مربوط به باکس ها و بیرون زدگی های نما شامل ستون، جانپاه اطراف ساختمان و... با

استفاده از پروفیل نبشی، میلگرد و رابیتس طبق نقشه های اجرایی به عهده پیمانکار است و در این زمینه توجه 

 ش سفت کاری فوق ضروری است. به اجرای دیوارهای پیرامونی در بخ

 2تا  1.5ه به قطر کلیه سنگ های مورد استفاده در نما بایستی به وسیله اجرای اسکوپ سیمی با سیم گالوانیز  

 جرا گردنداسانتی متر در طول سنگ  40میلیمتر مطابق نمونه ارائه شده در نقشه ها در فواصل حداکثر 

  ات سازنده میباشد.و نحوه اتصال آنها به پله مطابق جزییات و مشخصدست انداز پله از جنس لوله استیل بوده 

 ویی پله باشند.کلیه سنگ های پله بایستی در لبه جلویی گرد شده و دارای یک شیار آبچکان در زیر لبه جل 

  گرم می باشد. 1080ستون سنگین به وزن  13رابیتس مورد استفاده از نوع گالوانیزه 

 نتیمتر اس 2ک مصرفی به جز مواردی که در نقشه ها صراحتاً ذکر گردیده است ضخامت کلیه سنگ های پال

 5/1الوانیزه با قطر گمی باشد که باید در سطوح عمودی به وسیله شیار زنی در لبه و پشت و با استفاده از سیم 

 میلیمتر اسکوپ زده شوند و سپس مورد استفاده قرار گیرند. 2تا 

  دول سنگ فرش فضاها در نظر گرفته شده است از نوع ممتاز مطابق جسنگ فرش: نوع سنگی که برای

رسد )ظهر و  نازک کاری خواهد بود. انجام بند کشی ها و دوغاب ریزی باید در هر مرحله کاری به انجام

اهای باز به بعد از ظهر( و پس از گیرایی کامل با گونی تمیز شود. ضخامت سنگ هایی که در محوطه و فض

نجره دارای سانتی متر باشد. سنگ پله که در نقشه ها نشان داده شده است و کف پ 3حداقل کار می رود 

 وضخامت کامل مندرج در نقشه باشد و به هنگام نصب حداقل شیب کامل سنگ رعایت شود. ضخامت 

تر سانتی م 2ابعادی که سنگ ها سنگ ها طبق جدول نازک کاری می باشد که سنگ های پشت ضخامت 

تر برای کف سانتی م 2سانتی متر برای کف پله ها و همان سنگ به ضخامت  4سنگ پله به ضخامت داشته و 

 پاگردها مورد استفاده قرار گیرد.

 دست ساب زده  7های کف پس از تکمیل پروژه و قبل از تمیزکاری و تحویل موقت به طور کامل سنگ

 شوند.می

 درجه  45ت ارها بایستی در کنج های نمایان به صورکلیه کاشی ها، سنگ ها، آجرهای نما و سرامیک دیو

 بر( برش خورده و نصب گردند به نحوی که ضخامت مصالح در لبه کار نمایان نباشد.)فارسی

 گردند.های مورد نیاز از نوع درجه یک از کارخانجات مرجان، سینا یا تبریز تهیه میها و سرامیککلیه کاشی 
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 لی طبق جدول نازک کاری بوده و کیفیت آن بایستی به تایید دستگاه پوشش نهایی کف و دیوار های داخ

 نظارت برسد.

  دول جمشخصات کلیه کاشی ها و سرامیک های مصرفی در پروژه شامل جنس، طرح و ابعاد طبق مشخصات

یران می باشندو نازک کاری مندرج در نقشه ها و همگی از نوع  درجه یک ایرانی مطابق با استاندارد ملی ا

 یمانکار موظف است نمونه های منتخب را به تایید مهندس مشاور برساند.پ

 ب جهت نصب سرامیک ها در کف، باید حتما پشت سرامیک شیار زده شده و سپس نصب گردد. روش نص

الت و در زیر مباید متناسب و با استفاده از مالت با اسالمپ مناسب در زیر و یک الیه دوغاب ریزی روی 

 ذیرد.سرامیک صورت پ

 مان نصب در اجرای سرامیک های گرانیتی پرسالن که به صورت عمودی و با استفاده از دوغاب ماسه سی

یم گالوانیزه سمی گردند، باید شیار الزم در پشت سرامیک اجرا شده و از کلیپس های گالوانیزه مخصوص و 

 به قطر یک میلیمتر جهت اسکوپ نمودن آن ها استفاده کرد.

 های پرسالن بایستی با چسب مخصوص نصب گردند و اجرای آنها با مالت مورد تایید کو سرامی کاشی

 باشد.نمی

 تالقی با  اجرای اندود گچ دیوارها در محل اتصال اندود به مصالح دیگر مانند دور چهارچوب ها، محل

 سنگ یا کاشی و مانند آن بایستی به صورت چفت اجرا گردد.

  ه ضخامت حداقل داکت ها و چاله آسانسور اندود ماسه سیمان تخته ماله ای ببر روی کلیه دیوارهای داخلی

 سانتی متر اجرا شود. 10سانتیمتر و در کف داکت ها نیز بتن مگر به ضخامت  2

 .شیب بندی کف ها باید قبل از عایقکاری انجام شود 

  ر ردیف باالیی و میلیمتر د 50هندریل )نرده( استیل باید ساخت تایوان و شامل سه ردیف لوله استیل به قطر

ت و فینیش به قطر میلیمتر در ردیف های پایینی به همراه درپوش به عنوان محافظ هوا بوده و پایه استار 25

ل به کف اجرا شود سانتیمتر جهت اتصا 200میلیمتر در فاصله حداکثر  38میلیمتر و سایر پایه ها به قطر  50

 و مورد تایید دستگاه نظارت باشد.

 ها ر سقفرنگ مورد استفاده در فضاهای ذکر شده مطابق جدول نازک کاری از نوع تمام پالستیک مات د

د تایید مشاور می و روغنی نیمه براق در دیوارها و براق براق کارهای فلزی از شرکت الوان و یا نمونه مور

 باشد.
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 .کلیه دیوارها  تا زیر سقف سازه ای ادامه می یابند 

  نهایی حداقل  المان های نما شامل یک الیه پرایمر با زیر سازی چسب بتن و کاسماتیک و الیهرنگ آمیزی

 دو دست رنگ جوتن تکس اولترا انجام شود.

  ورق های فلزی نمایشی نما طبق جزئیات نما با دستگاهCNC د زنگ برشکاری شده و پس از نصب با ض

 ن تکس اولترا پوشانده شوندآلکیدی و سپس با پوشش نهایی حداقل دو دست رنگ جوت

 باشد.ماموت مورد تایید می های سقفی از کارخانهتهیه ساندویچ پنل 

 

 درب و پنجره : 

 میباشد نظارت موردتایید دستگاه نمونه مطابق بهریزان کارخانه ساخت چوبی دربهای دستگیره.  

 امشابهی بهریزان رکت درباش وضخامت ها بافضاها، دستگیره متناسب( توپی) وسیلندری آالت ویراق قفل 

 . نظارت میباشد دستگاه تایید مورد نمونه مطابق

 به قفل نصب شده برروی درب های فلزی ازنوع حیاطی باکلیدکامپیوتری ساخت شرکت کاویان یامشا

 .،مطابق نمونه مورد تایید مشاور میباشد

 تهای الزم با اضافه نمودن تقویمیلیمتر  2فریم چارچوب دربهای چوبی ازنوع فرانسوی به ضخامت حداقل

عمودی  جهت جلوگیری ازهرگونه اعوجاج و پیچیدگی اجرامیگردد،ضمناً محل اتصال المان های افقی و

 .اجراشود( درجه 45 اجرا به صورت)چارچوب ها بایستی به صورت فارسیبر

 ی باشد.قفل و یراق آالت پنجره های آلومینیومی از جنس مرغوب مورد تایید دستگاه نظارت م  

  ا با توجه هکلیه پیش بینی های الزم جهت جاگذاری شیشه و انجام تقویت های الزم جهت تحمل وزن شیشه

 به ضخامت و نوع آن ها باید در انتخاب پروفیل و ساخت پنجره ها انجام پذیرد. 

 لبه داخلی دیوار  کلیه پنجره های طبقه همکف دارای حفاظ مطابق نقشه های جزئیات ارائه شده بوده و نیز در

 نصب گردد.

 یشه ساده شیشه مورد استفاده در دربهای خارجی به صورت دو جداره و متشکل از جدار داخلی از جنس ش

تر سندبالست میلیم 6میلیمتر و جدار خارجی از جنس شیشه رفلکتیو نقره ای به ضخامت  4فلوت با ضخامت 

رغوب و منطبق پر شده است، شیشه ها باید از جنس م شده می باشد که میان دوجداره با گاز بی اثر آرگون

 د.بر استاندارد مربوطه بوده و فضای میان آنها به نحو مناسب نم زدایی و نم بندی شده باش
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  شیشه مورد استفاده پنجره های آلومینیومی به صورت دو جداره و متشکل از جدار داخلی از جنس شیشه

میلیمتر می  6خارجی از جنس شیشه رفلکتیو نقره ای به ضخامت  میلیمتر و جدار 4ساده فلوت با ضخامت 

باشد که میان دوجداره با گاز بی اثر آرگون پر شده است، شیشه ها باید از جنس مرغوب و منطبق بر استاندارد 

 مربوطه بوده و فضای میان آنها به نحو مناسب نم زدایی و نم بندی شده باشد.

 ه مطابق ابعاد و ومینیومی محصول شرکت آلوپن، آلسون، آلوم متال و یا مشابکلیه پروفیل های پنجره های آل

 مشخصات موجود در نقشه ها طبق نظر دستگاه نظارت تهیه شود.

 از نوع روغنی  ی کارهای فوالدی نظیر حفاظ پنجره ها ، هندریل های خارجی و سایر موارد مشابهرنگ رویه

 مشاور اجرا گردد. براق هماهنگ با پنجره ها و مطابق تایید

  ورت صاجرای درب های فلزی باید با اجرای ضد زنگ و رنگ کامل روغنی مطابق طرح توسط پیمانکار

 پذیرد.

 میلیمتر، دارای  10ای به صورت کشویی با فریم آلومینیومی و شیشه سکوریت درب های اتوماتیک شیشه

 -20تا  50، دمای کاری IP22ارد حفاظتی (، درجه استاندAnti Crashموتور سیستم ضد برخورد با مانع )

، تمام بسته، درجه سانتیگراد باطری ذخیره، قفل الکترونیکی استابالیزر، کلید تعیین وضعیت )تمام باز

و چشمی  s 20-0، زمان انتظار m/s 0/6 اتوماتیک، یک طرفه و نیمه باز( سرعت باز و بسته شدن بیش از 

 باشند.می Record-20فراد مدل قابل تنظیم با امکان تشخیص حرکت ا
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  یادآوري : کلیه مصالح و لوازم مشروحه در مشخصات فنی باید قبل از اجرا و

 هاي اجرایی عمل گردد.نصب به تایید دستگاه نظارت برسد و بر اساس نقشه

 

 هاي اجرایی در کلیه موارد )در صورت اختالف بین مشخصات فنی و نقشه

 دستگاه نظارت عمل شود(.بایستی بر طبق نظر می
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 مشخصات فنی خصوصی بخش تأسیسات برقی :

 شور و یا تهیه و نصب و اجرای تأسیسات برقی باید بر اساس نشریات سازمان مدیریت و برنامه ریزی ک

 مقررات ملی ساختمان )بر حسب مورد( انجام پذیرد. 

 

 کلیات 

 های معماری های تأسیساتی نسبت به بررسی انطباق آنها با نقشهباشد پس از دریافت نقشهپیمانکار موظف می

شی، کابل کشی ک، سازه و تأسیسات مکانیکی اقدام نماید و ترتیب انجام عملیات مربوط به لوله کشی، سیم 

 گ باشد. . های ساختمانی هماهنو نصب تاسیسات الکتریکی را به نحوی فراهم نماید که با سایر فعالیت

 صورت آلبوم شده و مرتب در محل های تأسیساتی را بهی کامل از نقشهپیمانکار موظف است یک مجموعه

ها باید در هنگام حضور دستگاه نظارت جهت کنترل پروژه در اختیار وی کارگاه پروژه قرار دهد. این نقشه

 قرار گیرند . 

 یستم پیجینگ، عم از روشنایی، پریزهای برق، پریزهای شبکه، سیستم تلفن، ساجرای سیستم تأسیسات برقی ا

کشی بین تابلوهای برق و تابلوهای دیگر، نصب سینی کابلها، سیستم اتصال زمین، سیستم اعالم حریق، کابل

ی های اجرایی و مشخصات فنی بر عهدهسیستم صوتی، آنتن مرکزی و سایر کارهای تأسیساتیبر اساس نقشه

 باشد . پیمانکار می

 ید . قبل از انجام هرگونه عملیات مرتبط بایستی هماهنگی های الزم با دستگاه نظارت به عمل آ 

 اجناس  مصالح تأسیساتی، بر اساس جدول مصالح مورد تایید، نمونه پیمانکار موظف است قبل از تهیه

 موردنظر را جهت تایید به رؤیت دستگاه نظارت برساند . 

  کابل کشی از محل پست برق تا ساختمان وتابلو ها برعهده پیمانکار می باشد.اجرای 

 

 کشی برق لوله

 ها به صورت توکار و با استفاده از ها و همچنین سقفکشی برق در کلیه دیوارها و کفاجرای سیستم لوله

د )استفاده از لوله باشالح میای سخت سنگین مطابق با مشخصات جدول مصسی از نوع شاخهویهای پیلوله

گالوانیزه وبه  خرطومی در سیستم توکار به هیچ وجه مجاز نمی باشد( . در موتورخانه با استفاده از لوله

 صورت رو کار لوله کشی انجام می شود.
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 میباشد. 110نشریه  3-1و  2-1های مورد استفاده مطابق جدول سایز لوله 

 های جداگانه انجام گیرد.توسط لولهالذکر باید های فوقاجرای هر یک از سیستم 

 های برق از داخل شناژها مطابق استانداردها و نشریات فنی مربوطه الزامی است . رعایت محل عبور لوله 

 ریزی و ها از کف طبقات بعد از بتندر صورت صالحدید و دستور کار دستگاه نظارت مبنی بر عبور لوله

الیه ها روی آنها یکایید لوله گذاری، جهت محافظت از لولهقبل از کف سازی ، پس از صورتجلسه و ت

ای نصب شوند گونهها باید بهمتر کشیده شود . درهرصورت لولهسانتی 5/1مالت ماسه و سیمان به ضخامت 

 متر باشد . سانتی 3شده ، که حداقل فاصله از روی لوله تا کف تمام

 ای نصب شود که لبه خارجی آن با سطح گونهپریز باید بههای کلید و کشی توکار، تمامی قوطیدر لوله

 سطح و تراز باشد . ی دیوار کامالً همشدهتمام

 فاصله بستها  محل و فاصله بستهای لوله های روکار بوسیله دستگاه نظارت تعیین میگردد لیکن در هر حال

 م شوند.دیوار یا سقف محک سانتیمتر کمتر باشد و بایستی بوسیله رول پالک و پیچ به 40نباید از 

 شوند،  باید پس از بازرسی، تنظیم ها و لوازم مربوط به سایر تأسیسات برقی که در زیر کار نصب میکلیه لوله

 پوشیده شوند . و تایید صورتجلسه

 

 کشی سیم

 

  لوله ها و اتمام صب نسیمها و کابلها نباید از ابتدا داخل لوله های برق قرار داده شوند بلکه بایستی پس از

 نازک کاری در موقع مناسب نسبت به قرار دادن آنها و با تایید دستگاه نظارت اقدام شود.

 شده باشد باشد . مگر اینکه برخالف آن در نقشه درجهای مصرفی به شرح زیر میبا توجه به نقشه ، سایز سیم

 . 
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 سیم مورد استفاده  سایز سیم مصرفی 

 روشنایی  NYAF 3*1.5mm 

 پریزهای برق  NYAF3*2.5mm 

 پریزهای فن کویل  NYAF3*2.5mm 

 )سیستم صوتی )پیجینگ 
 SHIELDED-NYSLCY-

2*1.5mm 

  سیستم تلفن حتماازنوع فویل دار و دارای

=  سیم ارت باشد سیستم تلفن تعدادزوجها

X 

 A2Y(st)Y X*2*0.6mm 

  

 سیستم اعالم حریق  2*1.5FIRE RESSISTANC 

  مرکزیسیستم آنتن  75 OHM-COAXIAL 

 سیستم دوربین مداربسته   CAT6 SFTP 

 کابل شبکه  CAT6 SFTP 

 سایر موارد نظیر نیز طبق نقشه و نظر دستگاه نظارت عمل میگردد. 

 های سیاه، قرمز و زرد، برای گانه به رنگای فازهای سهرهای برق ببر اساس مقررات ملی ساختمان سیم

رای نول به فازهای برگشتی ترجیحاً به رنگ فاز مربوطه با خط سفید و در صورت عدم امکان خاکستری، ب

 باشد . رنگ آبی و برای ارت به رنگ سبز و زرد راه راه یا سبز می

 طور مجزا تعبیه شود و استفاده از نول مشترک برای مدارهای مختلف مجاز نخواهد ر مدار باید بهسیم نول ه

 بود . 

 پذیرد. استفاده از چسب تحت هر شرایطی های برق به یکدیگر، منحصراً توسط ترمینال انجام میاتصال سیم

 باشد.ممنوع می

 های تهویه و هرگونه ها، فناجرای سیم ارت از محل ترمینال ارت تابلوی توزیع تا کلیه پریزها، چراغ

 .  تجهیزات برقی، همچنین اتصال سیم ارت کابل تلفن به ترمینال ارت تابلوی برق الزامی است
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 کشی برق و تلفن کابل

 

 در سایت پالن تا تابلوهای توزیع ساختمان  نتور یا اتاقک برقککشی برق از محل نصب تابلوی اجرای کابل

کشی از محل انشعاب تحویلی شرکت مخابرات در ورودی مجموعه تا پروژه ، همچنین اجرای کابل

 الزامی است. تقسیم تلفن ساختمانجعبه

 ز باشد. به این منظور پس اکشی در زیرزمین و درون کانالی مطابق با دیتایل اجرایی و به شرح زیر میکابل

تیمترحفر و سان40سانتیمتر و عرض  100تسطیح و کوبیده شدن خاک محوطه، ابتدا کانال موردنظر با عمق 

به 110جداول نشریه به قطر مناسب بر طبق PVCشود. لولهسانتیمتر ماسه ریزی می 30کف آن به ضخامت 

ی نرم پوشانیده شده و ر ماسهسانتیمت 10همراه کابل مربوطه داخل آن قرار می گیرد، آنگاه روی لوله نیز با 

شود شده ، بر روی آن کشیده مییک نوار پالستیکی خبردهنده که بر روی آن عبارت توجه مسیر کابل نوشته

نوار مزبور  سانتیمتر بر روی 22و سپس به منظور محافظت لوله و کابل درون آن ، یک ردیف آجر به عرض 

 د. شوچیده و سپس روی آن خاکریزی و کوبیده می

 

 کشی کابل برق و تلفن جزییات کانال 

 

 تکه بوده و کاربرد مفصل در طول خط اکیداً ممنوع ها باید یکهای داخل و خارج ساختمانی کابلکلیه

 است 

 اتیک ، گردان ، ... ) فیوز ( فشنگی ، چاقویی، کلید فیوز ، ... جعبه مها به کلید اتوهای کابلبرای اتصال هادی

گیری ، ترمینالها و غیره بایستی از کابلشوهای استاندارد مسی نوع پرسی استفاده ها ، وسایل اندازهاتصال پمپ

 نمود . اتصال کابل بدون کابلشو اکیداً ممنوع است. 

 ی عایق میلیمترمربع و کمتر ، باید در محل اتصال کابل به کابلشو با حلقه 10ی کابلشوها با مقطع کلیه

 پالستیکی و یا چینی مخصوص عایق شوند. 
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 کلیدها و پریزها 

 

 شود و همچنین در تمامی فضاهای باز، کلیدها هایی که روی دیوار، سنگ پالک اجرا میدر تمامی ساختمان

 گردند.سانتیمتری و باالتر از سنگ پالک نصب می 110ا، در ارتفاع و پریزه

 داربه ها، پریزهای برق از نوع تک فاز اتصال ارتهای بهداشتی و حمامهای مرطوب مانند سرویسدر مکان

 سانتیمتر از کف تمام شده می باشد. 110باشند، ارتفاع الزم آمپر و دارای درپوش می 16قدرت 

  باشند. آمپر و از نوع اتصال ارت دار می 16برق تک فاز، به قدرت تمام پریزهای 

  .کلیه پریزهای تلفن باید از نوع سوکت دار باشند 

 

 تجهیزات روشنایی 

 

 شده در د تعییندر سقف ساختمان چراغ فلورسنت با قاب توکار، دارای المپهای فلورسنت و به ابعاد و تعدا

تصل به منقشه، با باالست الکترونیکی اجرا شود. ضمنا اجرای زیرسازی و قاب جهت نصب چراغ توکار 

 باشد. سقف کناف نیز بر عهده پیمانکار می

 ده شود.شتی، چراغ دیواری مخصوص ال ای دی با قاب ضد آب استفادر باالی آینه روشویی سرویس بهدا 

  ها الزامی است. نوع فن مورد استفاده مطابق با شده در نقشهتهیه و نصب فن هواکش بر اساس محلهای تعیین

 مشخصات جدول مصالح تأسیسات مکانیکی خواهد بود.

 

 سیستم صوتی ، زنگ اخبار و دزدگیر 

 

 کشی، تهیه و نصب بلندگوهای سقفی، نصب پریزهای مخصوص و کلیدهای ل سیماجرای سیستم صوتی شام

های اجرایی و مطابق با مشخصات جدول مصالح با رعایت موارد ذیل و تامین مفاد مربوطه بر اساس نقشه

 بر طبق نظر دستگاه نظارت الزامی است .  110نشریه 

 وات  5تا  3وارد از نوع روکار به قدرت مسایر  های کاذب از نوع توکار و دربلندگوهای سقفی : در سقف

 هرتز انتخاب گردند.  41000تا 30و با پاسخ فرکانسی 
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 های پروژه را تحت ای باشد که راهروهای کلیه طبقات ساختمان و سالنگونهسیستم صوتی داخلی باید به

الزم امکان جداسازی های اجرایی و ابالغی بامنظور نمودن کلیدهای پوشش قرار داده و برابر نقشه

 های مختلف پروژه از نظر صوتی موجود باشد . قسمت

  تعویض به مدت یک سال و تعمیر به مدت چهار سال از سوی مجری دارای مجوز از  نامهارائه ضمانت

ه تلفن اتحادیه صنف مربوطه همراه مدارک و جزوات آموزشی نحوه عملکرد سیستم و ذکر آدرس و شمار

 مجری در شرایط اضطراری الزامی است . 

 

 تابلوهاي توزیع دیواري

 

 بایستی هنگام اجرای گچ زبره و با در نظر گرفتن شوند میصورت توکار نصب میبه محل تابلوهای برق که

 ه نیازی به تخریب بعدی نباشد . ای منظور شود کگونهنعل درگاه مناسب طبق نظر دستگاه نظارت، به

 باشند . تابلوهای توزیع از نوع دیواری، توکار، درب دار و قابل قفل شدن می 

  ورق فوالدی سیاه به ضخامت استاندارد اختیار شود . جنس بدنه تابلو از 

 های تابلو باید با لوالی گالوانیزه یا استیل بوده و دارای قفل باشند . درب 

 به فیلتر هوا  جهت تهویه تابلو در قسمت میانی نیمه پایین درب آن پانچ کرکره ای گردد که بایستی مجهز

 باشد. 

  میلیمترمربع صورت  5/2دار به مقطع ارت توسط سیم مسی افشان روکشاتصال الکتریکی درب تابلو به شین

 گیرد. 

 صورت پذیرد.  آمیزی تابلو با رنگ الکترواستاتیکرنگ 

 ن باشد . تابلو باید دارای پالک فلزی حکاکی شده شامل : نام ، آدرس و شماره تلفن شرکت سازنده آ 

 نامه شرکت سازنده و دستورالعمل نقشه تابلو ضمانت  روی درب تابلو از داخل باید محلی برای شناسنامه و

 تعمیرات و نگهداری تابلو در نظر گرفته شود . 

  سانتیمتر در نظر گرفته شود.  120شده تا لبه پایین تابلو ارتفاع نصب تابلو از کف تمام 

  ها تعبیه گردد. باال و پایین تابلو شیار سراسری با لبه برگشته و با عرض مناسب جهت عبور لوله و کابل 
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   . دسترسی به تجهیزات تابلو از طرف جلو بوده و کلیه لوازم روی صفحه جداشونده نصب گردند 

   مینیاتوری و ترمینال ها ها، کلیدهای تکه کلید اتوماتیک و شینصورت سهصفحه روبندی داخلی تابلو به

 تهیه شود . 

  . نصب چراغ سیگنال برروی کلیه تابلوهای برق الزامی است 

 آمیزی شوند . فازها به رنگ سیاه، قرمز و زرد، نول به رنگ ها باید به ترتیب زیر با رنگ نسوز رنگشین

 زرد، ارت به رنگ سبز یا زرد راه راه. 

 گرفتگییک صفحه از جنس طلق پالستیکی شفاف به ضخامت برق ها به منظور حفاظت در مقابلروی شین

 میلیمتر نصب شود .  3حداقل 

  شده و سپس با سیم به بدنه اتصال استفاده نصب شین ارت در تابلو الزامی است. شین ارت روی مقره نصب

 گردد. 

  . کلید اصلی تابلو از نوع اتوماتیک سه پل قابل قطع زیر بار مدل کمپکت 

 باشند. درون پالک یا باالی هر یک خروجی تابلو از نوع اتوماتیک مینیاتوری تک پل یا سه پل می کلیدهای

کارگیری آن قید شود جنس و قدرت این کلیدها مطابق با مشخصات جدول از کلیدهای مینیاتوری محل به

 گردد. های اجرایی تعیین میمصالح و نقشه

 ها باید به منظور راهنمایی در تعمیرات بعدی های در ابتدا و انتهای داخل تابلو و همچنین کابلکلیه سرسیم

 گذاری شوند. طبق نقشه شماره

 .کابلشوهای مسی باضخامت و وزن مناسب از جنس مس و آبکاری نقره شده باشند 

 

 تابلوي بارانی توزیع برق 

 

 پری ساخته شود . سلت نگهدار از آهن گالوانیزه به فرم نبشی ناودانی و تابلو باید از نوع ایستاده با اسک 

  ای اجرا شود . متر و به رنگ الکترواستاتیک یا کورهمیلی 2بدنه تابلو از ورق فوالدی 

 دسترسی باشد . کلیه جوانب تابلو مسدود بوده و فقط از سمت جلو قابل 

  طرف داخل باشد و از چهار طرف حداقل برگردان بهبا لبهسقف بیرونی تابلو باید از دو طرف دارای شیب

 تر باشد . سانتیمتر از ابعاد سقف تابلو بزرگ 5



 

 تکمیل سالن اجتماعات شهرداری شهرستان سیرجان

 46از  21صفحه  1399 پاییز  ق1332/99شماره قرارداد:  مشخصات فنی پروژه

 

 

 

 

 

 

 بندی باشد . های تابلو باید با لوالی استیل و دارای قفل و همچنین مجهز به الستیک آبدرب 

 متر مربع میلی 5/2مقطع دار با اتصال الکتریکی درب تابلو به شین ارت باید توسط سیم مسی افشان روکش

 باشد.

  اشد.بتابلو باید دارای پالک فلزی حکاکی شده شامل: نام، آدرس و شماره تلفن شرکت سازنده آن 

 نامه شرکت سازنده و دستورالعمل روی درب تابلو از داخل باید محلی برای شناسنامه و نقشه تابلو، ضمانت

 تعمیرات و نگهداری تابلو در نظر گرفته شود.

 ها، کلیدهای مینیاتوری و ترمینال حه روبندی داخلی تابلو بصورت چندتکه شامل کلید اتوماتیک، شینصف

 ها تهیه شود.

   متر و عرض برحسب نیاز.سانتی 40متر ، عمق سانتی 120ابعاد تابلوی بارانی: ارتفاع 

   گردد.شده نصب سانتیمتر از کف تمام 52تابلو باید روی فونداسیون بتنی به ارتفاع 

  .یک کالف نبشی آماده کرده و تابلو به آن پیچ گردد 

 .کابلشوهای مسی باضخامت و وزن مناسب از جنس مس و آبکاری نقره شده باشند 

 

 تابلوي کنتور

 

 دد و توسط تابلوی کنتور مورد استفاده باید مطابق درخواست اداره برق منطقه توسط کارفرما تهیه گر

 صب گردد.پیمانکار در محل مورد نظر ن

 .ابعاد تابلوی کنتور: با نظر اداره برق منطقه 

 .محل نصب تابلوی کنتور با نظر اداره برق منطقه 

  امی است.متر از باالی تابلو جهت کابل ورودی الز 2اینچ و به ارتفاع  2نصب علمک فوالدی به قطر 

 .نصب فیبر نسوز یکپارچه در پشت فیوزهای تابلو الزامی است 

 بایست از درون دیوار توسط لوله کابل خروجی تابلو میPVC  با فشار نامیPN10 .عبور داده شود 

 .کابلشوهای مسی باضخامت و وزن مناسب از جنس مس و آبکاری نقره شده باشند 
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 سیستم اتصال زمین ارت

 

 های تهویه  و فن های روشنایی وجهت حفاظت اشخاص در برابر اتصال احتمالی، کلیه پریزهای برق، چراغ

 کلیه تأسیسات مکانیکی باید مجهز به سیم ارت باشد.

 لزامی ترین تابلوی برق اتقسیم اصلی تلفن تا شین ارت به نزدیک ی سیم ارت تلفن از محل جعبهاتصال رشته

 است.

 سیم های موردنیاز و همچنین به در کلیه تابلوهای برق و دیماند، نصب شین ارت و اتصال آن به خروجی

 های اجرایی با هماهنگی دستگاه نظارت الزامی است.ی ارت مربوطه بر اساس نقشهارت متصل به چاه یا میله

  ق دتایلهای اجرایی اتصال زمین از نوع چاه ارت به عمق متناسب با منطقه به تعداد تعیین شده در نقشه مطاب

متر همراه با اختالط زغال و نمک میلی 5ت سانتیمتر و ضخام 700*700داقل باشد. صفحه مسی با ابعاد حمی

های حفرشده باید ویژه نصب الکترود اتصال متر کمتر باشد. محل چاه 20بوده و فاصله دو چاه ارت نباید از 

ها مانند سپتیک، اهچزمین بوده و برای هیچ منظور دیگری مورد استفاده قرار نگیرد. همچنین استفاده از دیگر 

 باشد.برای نصب الکترود اتصال به زمین مجاز نمی آب و فاضالب و ...

 شده با دیواره سانتیمتر از کف تمام 40الذکر اجرای حوضچه اتصال زمین به عمق حداقل در هر دو طرح فوق

کائوچویی بر  اجری یا بتنی و پالستر داخلی با درپوش بتنی همچنین نصب شین مسی مستقر بر دو عدد مقره

 لزامی است.ضچه و سپس اتصال الکترود اتصال زمین و سیم ارت از طریق این شین اروی دیواره داخلی حو

 بندی هایی که اسکلت فلزی هستند الزم است فونداسیون کف اسکلت فلزی با سیم ارت همدر ساختمان

 شود.

 باشد.می 110های ضمیمه و نشریه ای طبق نقشهای و صفحهنحوه اجرای چاه ارت میله 

 ای یا مین نوع میلهکه به دلیل سختی زمین امکان اجرای چاه وجود ندارد از سیستم اتصال زهای در پروژه

 شود.ای طبق نظر دستگاه نظارت استفاده میتسمه

 ایتالیا سیکور موتور مشخصات با نفره 8 ظرفیت با آسانسورها KW 5/7، آریان فرمان ابلوتاستیل،  تمام کابین 

 ضدخش می باشند. استیل روکش با پالس سلکوم اتوماتیک های درب و آسانسور

  160ر هر د، 10و اتصال نبشی ها به یکدیگر توسط ناودانی  10نبشی کشی اطراف آسانسورها توسط نبشی 

 سانتیمتر انجام گردد.
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 (Vender List)جدول لیست تولید کنندگان و وارد کنندگان مصالح و تجهیزات برقی مورد نیاز پروژه

 شرکت سازنده   نام محصول 

 کرمان، شهید قندی، سیمیا کابل  کابل تلفن و کواکسیال 

 Nexans  کابل شبکه کامپیوتر 

 Sisco  شبکه کامپیوتر 

 پایا سیستم  رک 

 آنتن ایران، آنتن کار 

 Katreina سیماران 

 سیستم آنتن مرکزی و 

 IPTV شبکه 

 Pelco 

 افزار ایمنی احصا 

 INDIGO VISION 

 Dallmeier 

 آدیش الکترونیک 

 Axis 

 افرادید ایرسا 

  

  

 دوربین مداربسته 

 زرکابل،یزد، همدان، خراسان افشار نژاد  سیم و کابل فشار ضعیف 

 GENT 

 زیمنس 

 اسپین الکتریک 

  

 اعالم حریق 

 آماک، زینر، چابک صنعت پیشگام  سیستم برق رسانی بدون وقفه 

 UPS 

  

 مازی نور،آروین، دکوالیت 

  ،چراغ های فلورسنت،سیلندری و گریفی

 پارکی،خیابانی، چمنی و برج های روشنایی و
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 LED 

  پسکو، شکوفا سرویس، سیستم

 کفرانس،هوراند

 صوت 

 مازی نور، دکوالیت، گلنور، شایان برق  پروژکتورهای فضای آزاد و داخل فضا 

 پارس کویر)لگراند(، اشنایدر، دلند  کلید و پریز 

 شرکت رعد 

 KSS 

 کابلشو 

  اهواز، البرزنورد و پروفیل ساوه، سپنتا  لوله فوالدی و گالوانیزه 

  شیندلر، سبا آسانبر)کنه(، تیسن

 گروپ)میتسوبیشی(

 آسانسور 

 پولیکا نوین، یزد پولیکا، سه ستاره سمنان،پی 

 وی سی ایران

 لوله پی وی سی 

  ،زیمنس،لگراند، اشنایدر الکتریک، مبین نیرو

 مولر، مولیران، هیوندای

  کلید اتوماتیک، کنتاکتور، کلید فیوز،فیوز

مینیاتوری، فیوز فشار ضعیف بی متال،کلید 

 حفاظت موتوری 

 البرز  جعبه تقسیم 

 زیمنس، اشنایدر الکتریک  ستارتا-چراغ سیگنال، شستی استاپ 

  جبال الکتریک، برنا الکتریک،میکرو

 الکترونیک ایران 

 لوازم اندازه گیری 

 لگراند، پارت الکتریک  ترمینال 

 نیروترانس، مک الکتریک، پارس شار  ترانس جریان و ولتاژ 

 آژینه،ژینال، هاتل  سینی کابل 
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  توان صنعت مبین، الوان تابلو ، تابش تابلو

 شرق،کرمان تابلو 

 تابلو برق 

 

 

  مشخصات فنی خصوصی تأسیسات مکانیکی

 کلیات :

 و انطباق آنها با نقشه مکانیکی نسبت به بررسیهای تأسیسات پیمانکار موظف است پس از دریافت نقشه 

زی و مقررات سازمان مدیریت و برنامه ری128های معماری و سازه و اجرای کار با توجه به نشریه شماره 

 اقدام نماید. 17، 16، 14ملی ساختمان مباحث 

 وم شده در قطع صورت آلبهای تأسیسات مکانیکی را به پیمانکار موظف است یک مجموعه کامل از نقشه

A1ها باید در هنگام حضور دستگاه نظارت جهت کنترل پروژه در در محل کارگاه قرار دهد، این نقشه

 اختیار ایشان قرار گیرد.

 تمان سال رعایت مشخصات فنی از مقدمه هر فصل از فهرست بهای پایه رشته تاسیسات مکانیکی رسته ساخ

 الزامی است.و انطباق با شرح ردیفهای مربوطه  1399

 به عمل آید. پیش از انجام هرگونه عملیات مرتبط با تأسیسات الزم است هماهنگی کامل با دستگاه نظارت 

  جناس مورد اپیمانکار موظف است پیش از تهیه مصالح تأسیساتی بر اساس جدول مصالح مورد تایید نمونه

 یه مصالح نماید.تاییدیه الزم اقدام به تهنظر را جهت تایید به رؤیت دستگاه نظارت برساند و پس از کسب 

 منظور نشان  نقشه های لوله کشی هر چند مقیاس مشخص دارند ولی تا اندازه ای دیاگراماتیک هستند و به

مام و یا هر تدادن موقعیت، اندازه، جهت و ترکیب کلی و تقریبی لوله کشی می باشند اگر پیش از اجرای 

ه، توسط پیمانکار سب تر و یا عملی تر نسبت به آنچه در نقشه نشان داده شدقسمت از کار ترتیب استقرار منا

ه اجرای آن پیشنهاد داده شود موضوع باید به دستگاه نظارت منعکس و پس از کسب تاییدیه الزم نسبت ب

های  نی، تیرها، سقفاقدام گردد. پیمانکار باید با توجه به همه شرایط کار در کارگاه از جمله موانع ساختما

 ارسال کند. کاذب، و سایر تاسیسات و ... نقشه های کارگاهی تهیه کند و برای بررسی به دستگاه نظارت
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  در محل درزهای انقطاع، بایستی با استفاده از تمهیدات و مصالح مناسب، پیش بینی الزم جهت حفظ کارکرد

 هنگی دستگاه نظارت صورت پذیرد.مناسب تاسیسات و جلوگیری از شکست لوله ها در اثر زمین لرزه با هما

 ( پیمانکار موظف است پیش از پوشانده شدن کار اجرا شده، نقشه های چون ساختAs Built را )هیه و ت

 جهت بررسی و تایید به مشاور ارایه نماید.

  وسط تهماهنگی و دریافت دتایل های مربوط به ساخت و نصب فریم و شاسی دستگاههای خریداری شده

صوص نحوه همچنین مسئولیت هماهنگی های الزم با شرکتهای معرفی شده توسط کارفرما، در خکارفرما و 

 نصب و جزئیات مورد نیاز به عهده پیمانکار است.

 یکی و پیمانکار موظف است فونداسیون و شاسی مربوط به کلیه دستگاه ها و تجهیزات تاسیسات مکان

 ایید دستگاه نظارت اجرا نماید.الکتریکی را از شرکت های سازنده اخذ و پس از ت

  دار در کلیه  هماهنگی در خصوص راه اندازی و نگهداری برای یک دوره بهره برداری و تحویل به بهره بر

یمانکاری( به پسیستمهای تاسیساتی )الکتریکی و مکانیکی( خریداری شده از شرکتها )اعم از کارفرمایی و 

 عهده پیمانکار می باشد.

 های تحویلی کارفرما های خود و دستگاه حفظ و حراست از مصالح، تجهیزات و دستگاه پیمانکار مسئول

 باشد.می

 ر می باشد.اجرای انشعابات فاضالب وآب از محل تحوبل توسط کارفرما تا محل ساختمان برعهده پیمانکا 

 

 کشی آب سرد و گرم بهداشتی:لوله

 

 شیرآالت، تکیه گاهها و قطعات انبساط(، اجرای کار،  الت،کشی آب شامل انتخاب مصالح )لوله، اتصالوله

 باشد.ها مینصب و آزمایش به صورت به هم پیوسته و طبق نقشه

 های آب سرد و گرم مصرفی  از نوع پنج الیه و مطابق استاندارد انجام می گردد.کلیه لوله 

  زن متوسط مطابق گالوانیزه با وکلیه لوله های آب سرد وگرم بهداشتی در داخل موتور خانه از جنس فوالدی

 خواهند بود. B.S. 1387یا  DIN2440یکی از استانداردهای  

 اتیلن تک الیه و پنج الیه باید دارای استاندارد  های گالوانیزه و پلیاتصاالت و فیتینگ در هر یک از سیستم

 و از انواع مخصوص به همان سیستم باشد.
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 نوع برنجی می باشند.ها و شیرهای گازی از  کلیه شیرفلکه 

  گردند.ق میمیلیمترعای 13کلیه لوله های آب گرم وبرگشت آب گرم مصرفی با عایق االستومری به ضخامت 

 ها از ساپورت مناسب مورد تایید دستگاه نظارت استفاده می گردد.داشتن لولهبرای ثابت نگه 

 کشی و قبل از های لولهز بخشک ایکشی آب، پس از اجرای هر جهت اطمینان از اجرای صحیح لوله

طور پیوسته صورت کم یک ساعت به اتمسفر و به مدت دست 10پوشش آنها آزمایش سیستم با فشار 

 های فشارسنج هیچگیرد. در مدت آزمایش بدون استفاده از پمپ فشار سیستم باید ثابت بماند و عقربه می

جلسه توسط دستگاه نظارت، پیمانکار جه آزمایش و صورتگونه تغییری در فشار نشان ندهند. پس از تایید نتی

 باشد.ها میمجاز به پوشش لوله

 باشد:شده بدین شرح می های آب  از کف تمامارتفاع نصب لوله 

  سانتیمتر 60شویی از پایین لوله آب ظرف 

  سانتیمتر 90شیردوش حمام 

  سانتیمتر 180فالش تانک 

  سانتیمتر 40شیر شیلنگی توالت 

  سانتیمتر 16-20فاصله مرکز به مرکز شیر مخلوط 

 .استفاده از شابلون مرغوب و استاندارد جهت حفظ فاصله مناسب لوله ها از هم الزامی است 

 

 قطعات انبساط و مهارها و تکیه گاه هاي هدایت کننده: 

 

 - انبساط نصب گردد.های اصلی آب گرم، هرجا در نقشه ها نشان داده شده است باید قطعات  روی لوله 

 -  حل عبورکلیه لوله ها از درزهای انبساط ساختمان بایستی قطعات انبساط نصب شودمدر 

  - پوند بر اینچ مربع در درجه 150ط باید از فوالد رنگ ناپذیر دو جداره و برای فشار کار قطعات انبسا 

 درجه فارنهایت باشد. 200حرارت 

 - صب کارخانه سازنده پیروی نماید.ید از دستور نجهت نصب قطعات انبساط پیمانکار با 

  - ط را باید دقیقاً با تکیه گاه های هدایت کننده و تکیه گاه های دیگر هم محور کرد.قطعات انبسا 
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 -  قطعات انبساط و اتصال باید به شیوه ای مناسب و در جائی نصب شوند که بازرسی، تعمیر و تعویض آنها

 به آسانی قابل اجرا باشد.

 - داده می شود، به  مهارها را باید در نقاطی که در نقشه ها نشان داده شده و یا در جاهای دیگر که دستور

 ترتیبی نصب کرد که سمت و امتداد انبساط لوله را کنترل کند.

 - ر دقشه های جزئیات طرح و ساخت، شیوه نصب آنها به لوله ها و اتصال آنها به اجزا اسکلت ساختمان ن

 د توسط پیمانکار تهیه و برای تایید به دستگاه نظارت پیش از اجرا تسلیم شود.هر جا بای

 - دانه از کیه گاه های هدایت کننده برحسب نیاز و طبق دستور برای آنکه لوله در معرض انبساط بتواند آزات

 نقطه مهار به سمت قطعه انبساط هدایت شود باید تهیه و نصب گردد.

 - رگاهی برای ساخت تهیه و برای تایید به های هدایت کننده باید نقشه های کا بطور کلی برای تکیه گاه

 دستگاه نظارت ارائه شود.

 

 : ترازها و محورها

 

 - ن ط محورها در داخل ساختمان و در تراز هر طبقه از ساختمان چنان عالمت گذاری خواهد شد که بتواخ

 ری پیاده کرد.مت 20کارهای تاسیسات مکانیکی را به کمک یک متر فلزی 

 - یری گیمانکار باید کارهای مورد تعهد خود را پیاده کند و در مورد خط محورها، خط ترازها و اندازه پ

 های مورد نیاز برای نصب تاسیسات مربوطه مسئول می باشد.

 

 : صدا و لرزش غیر مجاز

 

 - های قبول بر اساس استاندارد نیکی نباید در موقع کار و بهره برداری، صدا و لرزش غیر قابلتاسیسات مکا

ASHRAE .به تشخیص دستگاه نظارت داشته باشد 

 - ی هوا و ر گاه چنین صدا و لرزش غیر قابل قبولی ایجاد شود و از راه دستگاه ها، لوله کشی ها، کانال هاه

درخواست ن یا هر قسمت دیگر از تاسیسات مکانیکی به فضاهای ساختمان منتقل شود. پیمانکار باید بدو

 انجام دهد. هزینه اضافه از کارفرما، تغییرات الزم را تا حد قابل قبول دستگاه نظارت به هزینه خود
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 : دریچه هاي دسترسی

 

 - ره رای قطعات انبساط، شیرها، صافی ها، دمپرها و دیگر قسمت های تأسیسات مکانیکی توکار که در دوب

نگ هماهنگ با ، باید دریچه های دسترسی آلومینیومی با ربهره برداری و نگهداری به دسترسی نیاز دارند

اجرا  نازک کاری ساخت موسسه فنی شاهرخی یا گروه صنعتی شاهرخی تهیه و با تایید دستگاه نظارت

 گردد.

 - شد.ریچه های دسترسی که در سقفهای کاذب قرار می گیرد باید کامالً با شیوه معماری سقف سازگار باد 

 - هیه و جهت تایید در اختیار دستگاه زه و جنس دریچه های بازدید قبل از هرگونه اقدام تنقشه، طرح، اندا

 نظارت قرار گیرد.

 

 : کشی آب باران، فاضالب و ونتلوله

 

 های فاضالب، ونت و آب باران از نوع پلی اتیلن جوشی می باشد. ضروری است کلیه لوله ها و جنس لوله

 .اتصاالت تولید یک کارخانه باشند 

 های افقی بایستی دارای شیب یکنواخت بوده و بدون درصد است و لوله 2تا  5/1های فاضالب بین شیب لوله

 شکست اجرا شوند.

  درجه انجام گیرد. 45بایست با استفاده از سه راهه و زانوی های فاضالب حتماً میتغییر مسیر لوله 

 صورت چهار راهه مجاز نیست .شاخه افقی به  اتصال دو لوله افقی فاضالب از دو دستگاه مقابل به یک 

 ورد نیاز جهت اجرای لوله ها در کف طبقه همکف اجرای کانالی از آجر فشاری یا ده سوراخه به عرض م

متر سانتی  30ا به اندازه هسانتی متر و روی آن  10با توجه به تعداد و قطر لوله ها با ارتفاع مناسب زیر لوله با 

انال با بتن کو به منظور اجرای شیب مناسب برای هدایت آب و فضوالت داخل لوله بستر ماسه بادی ریخته 

 دد. مگر اجرا و با شیب بندی مناسب با بتن مزبور تامین و به سمت خارج ساختمان هدایت می گر

 نتخاب مترمطابق نقشه های اجرایی و با اسانتی 15×15و 10×10کف شوی مورد استفاده از نوع پلیمری به ابعاد

 گردد. دستگاه نظارت اجرا می
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  اینچ  باشد، ضمناً لوله آب  4شوی آب باران بایستی از نوع چدنی با کالهک آشغالگیر به قطر نامی کف

 سایز بزرگتر اجرا می گردد. 2باران در محل کفشوی بام با 

 .کلیه مجاری ورودی فاضالب باید مجهز به سیفون از نوع شترگلویی باشد 

  کشی فاضالب سپتیک یا چاه به آور و هوای بد بوی شبکه لولهجلوگیری از ورود گازهای زیان  به منظور

اینچ در  3ر داخل ساختمان و هدایت هوای آلوده و گازها به خارج ساختمان باید لوله ونت هواکش به قط

 کشی فاضالب متصل شود.های اجرایی به شبکه لولهشده بر طبق نقشهنقاط تعیین 

 درجه به شکل  90وی سانتی متر باالتر از کف تمام شده بام و با استفاده از دو عدد زان 90ع لوله ونت ارتفا

 عصایی اجرا گردد.

  شده و در مکان های زیر حتی اگر در نقشه نشان داده نشده باشد تعبیه هایی که در نقشه نشان داده در محل

 دریچه بازدید یا منهول الزامی است :

 های افقی اصلی فاضالب هر ساختمان.لوله در محل خروج 

  درجه تغییر مسیر دهد. 45هر جا که لوله افقی فاضالب بیش از 

  آسانی بتوان آنرا باز کرد و فضای دریچه بازدید باید درجایی کار گذاشته شود که در دسترس باشد و به

 جود داشته باشد.در اطراف آن و هاسانتیمتر( برای بکار بردن لوازم و تمیز کردن لوله 30کافی حداقل )

 کشی فاضالب و قبل از نصب لوازم بهداشتی برای آزمایش جهت حصول اطمینان پس از اجرای کامل لوله

ها به جز باالترین دهانه بسته شود و سیستم های باز لولهبندی بودن کلیه اتصاالت الزم است همه دهانه از آب 

س از تایید پقه در حضور دستگاه نظارت مورد آزمایش قرار گیرد و دقی 15را پر از آب نموده و به مدت 

 باشد.ها می نتیجه آزمایش و تنظیم صورتجلسه پیمانکار مجاز به پوشش لوله

 هده پیمانکار اتصال لوله های فاضالب خارج شده از ساختمان به فاضالب محوطه و منهول های مربوطه به ع

 می باشد.

  های جذبی هدایت شوند، تعداد و محل آنها طبق نقشه ها و نظر دستگاه به چاه لوله های آب باران باید

 باشد.نظارت می

 ان به چنانچه در زمان اجرای ساختمان در محل پروزه فاضالب شهری اجرا شود،اتصال فاضالب ساختم

 فاضالب شهری برعهده پیمانکار می باشد.
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 :  مخازن

 

 شوند، مخازن باید دارای کلیه میلیمتر ساخته می 6وب به ضخامت مخازن فلزی آب، از ورق گالوانیزه مرغ

ز جوش ابوشن ها و اتصاالت الزم مطابق نقشه های اجرائی باشد، کلیه قسمت های جوش کاری شده پس 

رائی ارائه شده کاری با گالوانیزه سرد )زینکا( پوشانده می شوند، ظرفیت و ابعاد مخازن در نقشه های اج

 است.

 

 : تهویههاي فن

 

 -  تهیه و نصب فن هواکش(Exhaust fan) شده های تعیین شده و در مکانص به تعداد، دبی و ابعاد مشخ

 باشد.ها به عهده پیمانکار میدر نقشه

 - ( اگزاست فن ها از نوع سانتریفوژUtilityبا پره ه ) ای از نوع ایرفویل خمیده به عقب ساخت داخل مشابه

 ینامیکی و استاتیکی باالنس شده باشد.نیکوترا که به صورت د

 -  محور ساخته شده از فوالد آبکاری شده باCadmium  که کامالً باالنس و یکنواخت باشد و به سادگی

 بتوان آن را میزان کرد.

 -  یاتاقان ها ساختSKF ارت( از نوع بسته باشد.سوئد یا مشابه اروپایی )با تأیید دستگاه نظ 

 - ان تغییر دور باشد.امالً باالنس شده و دارای چند شیار جهت امکپولی چدنی ریختگی ک 

 - تصال تسمه ای ساخت کارخانه الکتروموتور بصورت جدا با اVEM  آلمان غربی یا مشابه داخلی )با تأیید

 دستگاه نظارت( باشد.

 - نظارت(.سمه پروانه از نوع ذوزنقه ای ساخت آلمان یا کشورهای اروپای غربی )با تأیید دستگاه ت 

 - ابند میلیمتر که کامالً محکم  و هو 5/1دنه از ورق گالوانیزه ساخت آلمان یا ژاپن به ضخامت حداقل ب

 باشد.
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 : هاها و دریچهکانال

 

 های هوا از نوع سقفی آلومینیومی دمپردارودریچه های برگشت از نوع خطی با شبکه ثابت دریچه دریچه

ای هماهنگ با رهبا شبکه ثابت ودمپردار طبق نقشه های اجرایی با رنگ کوهای تخلیه هوا از نوع چهارطرفه 

 باشد.رنگ نازک کاری می

  5/2جهت اتصال کانال هواکش به دریچه بایستی قاب چوبی به ضخامت و پهنایx5/2  ر لبه دسانتیمتر

ها سپس دریچهتر باشد و کاری دیوار عقبخارجی کانال طوری نصب شود که حدود یک سانتیمتر از نازک

 را در محل خود قرارداده و با پیچ خودکار به چوب محکم شود.

  شود. انجام می 128اتصال قطعات کانال و فلنج های مربوطه طبق ضوابط نشریه شماره 

 .در محل اتصال دو نبشی بایستی نخ نسوز تعبیه گردد 

  دول نشان داده جنس کلیه کانال ها از ورق آهنی گالوانیزه با ضخامت ورق متناسب با پهنای کانال طبق ج

 شده و بر اساس نقشه ها می باشد . 

 وده و تهیه در اجرای کانال های هوا و اگزاست اجرای دمپرهای ضد آتش در محل مرز زون حریق الزامی ب

 ظر گرفته شود.که میبایستی مطابق نمونه مورد تایید مشاور در نو اجرای آن بر عهده پیمانکار می باشد 

  ای معماری هکانال های هوا باید با رعایت جدول رده بندی ارتفاع سقف های کاذب ساختمان که در نقشه

رتباط نزدیک نشان داده شده است، نصب گردد. باید با پیمانکاران رشته های دیگر کار هماهنگ گردد و ا

باقی بماند. در مورد  شه های آنان فضای مورد نیاز معین گردد به طوری که ارتفاع الزم در هر فضابا آنان و نق

ده شود باید با فضاهای اختصاص یافته به کانال های هوا و هر گونه تغییری نسبت به نقشه ها که در آن دا

 تایید دستگاه نظارت صورت گیرد.

   تورها و توصیه هوا که در اینجا نیامده باشد باید مطابق دسجزییات مربوط به مصالح و ساخت کانال های

 با تایید دستگاه نظارت باشد. AMCA . ASHRAEهای موسسات 

 و همواری  کانال های هوا باید به صورت حرفه ای ساخته و اتصاالت هوا بند گردند، از داخل سطح صاف

جریان هوا  خم ها طوری ساخته شوند کهپدید آورده و سطح خارجی آن ها مرتب و شکیل باشند، زانوها و 

این در نقشه ها  تسهیل گردد. شعاع داخلی زانوها و خم ها نباید کمتر از پهنای کانال باشد، مگر آنکه جز

 نشان داده شده باشد.
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   درجه راست گوشه به کار رود باید در داخل آن منحرف کننده جریان هوا  90هر جا الزم است زانوی

 نصب و ثابت شود.

 م و جنس نیاز به کلیه کانال هایی که به صورت نمایان و در معرض دید می باشند، از لحاظ مسیر، ابعاد، فر

 هماهنگی و تایید دستگاه نظارت دارد.

  نبه کوهی یا پبرای هوا بند کردن همه اتصاالت باید از واشرهای مرکب هوا بند ویژه این کار، واشرهای

 ت استفاده کرد.فیبری، مورد تایید دستگاه نظار

 ات تقویتی و بست پیچ ها، پیچ آهن ها، میخ پرچها و دیگر متعلقات الزم برای اتصاالت کانال های هوا، قطع

ومت مناسب برای شرایط ها باید همه از مصالح زنگ ناپذیر، فوالد گالوانیزه و یا آلومینیومی و با ابعاد و مقا

 محل نصب و مورد تایید دستگاه نظارت باشند.

 واشر پنبه کوهی یا  درز اتصال بین فلزات نامشابه در کانال های هوا را باید با –تصال بین فلزات نامشابه ا

 فیبری عایق کرد، بطوریکه هیچگونه تماس بین دو فلز پیش نیاید.

  وا از درزهای هدر کانال های هوا در فاصله بین کانال های هوا و دمنده ها و نیز هر جا که مجاری فلزی

ت کشش پذیر ساط ساختمان می گذرد و هر جای دیگر که در نقشه ها نشان داده شده باشد باید اتصاالانب

 نصب شود. 

 دود گردد تا دهانه های کانال های هوا در جریان پیشرفت کارهای ساختمان، باید با ورق های فوالدی مس

، مواد خارجی و آنها از آلودگی هاآسیب نبیند و باید هر گونه احتیاط و مراقبت ممکن بعمل آید تا داخل 

 زباله کامال خالی و تمیز باقی بماند.

  ای هوا هپیچ کردن، جوش دادن بصورت گیره، متصل کردن و دیگر اتصاالت آویزها و نگهدارهای کانال

 به قطعات اسکلت ساختمان باید با تایید دستگاه نظارت باشد.

  د. نبشی ها و یا کمک نبشی ها و یا ناودانی ها نگهداری کرکانال های هوای عمودی را باید در هر طبقه به

 ت شوند.ناودانی ها باید به بتن کف طبقات و یا قطعات اسکلت ساختمان طبق نظر دستگاه نظارت ثاب

 دیگر و نیز محل  دریچه های هوا از نظر نوع، مدل، شکل، ظرفیت، اندازه، دمپر کنترل مقدار هوا و متعلقات

 قشه ها باشد.نصب باید برابر ن

  مایند بایستی به ناطراف کلیه کانالها، لوله ها و هر نوع تاسیسات دیگر که از مرزهای منطقه آتش عبور می

 نحو مناسب با فوم مقاوم در برابر آتش از نوع سیلیکونی مسدود شوند.  
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 : شیرآالت

 

  باشد.میشیرآالت بهداشتی نوع کرمه سفید درجه یک اهرمی طبق جدول مشخصات مصالح 

  گردد.انعطاف مدل اسپانیایی استفاده میجهت اتصال شیر پیسوار به شیرآالت از شیلنگ فلزی قابل 

 

 : لوازم بهداشتی

 

 متر و طبق جدول سانتی 56×45ها بایستی از نوع چینی سفید درجه یک طبی به ابعاد تقریبی کلیه توالت

 مشخصات باشند.

 متر و طبق جدول مشخصات سانتی 49×65عاد تقریبی چینی درجه یک به اب سفید ها از نوع  پایه دارروشویی

 باشند.

 ها ضروری است.ها و سینکنصب سیفون پالستیکی پیچی مدل محک جهت کلیه روشویی 

  پوش لوالیی و سیفون سر خود با نشیمن و در 75×46×75توالت غربی با فالش تانک از چینی سفید به ابعاد

 طور کامل. وسایل داخلی منبع به

 

 : تأسیسات حرارتی

 

 ها، لوازم کنترل شیرآالت بایستی از جنس مرغوب ها، مشعلها، پمپکلیه تجهیزات موتورخانه شامل دیگ

 و مطابق استاندارد باشند و قبل از نصب به تایید دستگاه نظارت رسیده باشند.

 ارت تعیین می گردند.ستگاه نظها از نوع گازسوز با انتخاب دی و مشعلهای آبگرم از نوع چدندیگ 

 باشد.هر دیگ حرارت مرکزی مجهز به ترمومتر، آکوستات شیر تخلیه دیگ می 

 گیر الستیکی مهاردار از هر طرف ساخت کارخانجات تسمه نقاله تهران یا ها مجهز به لرزهکلیه پمپ

 ارتعاشات طبق نقشه میباشند.
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 فی ها تا قطر دوو یک دوم اینچ از نوع برنجی دنده سوزنی، یک طرفه و صا -کلیه شیر فلکه های کشویی

پوند بر  125اینچ و باالتر از نوع چدنی فلنج دار با فشارکار  3پوند بر اینچ مربع و قطر  125ای با فشار کار 

 اینچ مربع می باشد. 

  باشد، باید شده ندر هر جا که در نقشه نشان داده شده است و در محل های زیر حتی اگر در نقشه نشان داده

 شیرهای قطع و وصل نصب شود: 

 .زیر لوله های قائم و روی لوله های اصلی از خط اصلی رفت و برگشت 

 اطمینان. روی لوله های انشعاب اصلی کلکتورها به غیر از انشعاب لوله های مخازن انبساط و شیرهای 

 خازن انبساط نشعاب لوله های مروی لوله های ورودی و خروجی هریک از دستگاههای تاسیساتی به غیر از ا

 و شیرهای اطمینان.

 .دو طرف صافی ها، شیرهای تنظیم فشار 

 رار بگیرد . حداکثر فشار کار اتصاالت مصرفی بایستی متناسب با لوله های مصرفی باشد و مورد کنترل ق 

  2440دی سیاه درزدار مطابق کشی حرارت مرکزی لوله فواللولهDIN  .اجرا گردد 

  ها و ترموستات از جنس مرغوب و نوع ایتالیایی یا آلمانی مدل  ترمومترها، اکوستات سه سیمه و فشارسنج

 امیت، هانیول و پن با تایید دستگاه نظارت باشند.

 هی ارایه استقرار و نصب کلیه تجهیزات موتورخانه بر اساس جزئیات و مشخصات فنی و نقشه های کارگا

 پذیرد. رسد انجام می به تایید دستگاه نظارت میشده از سوی پیمانکار که 

 .شیب کلیه لوله ها باید به سمت موتور خانه باشد 

  ک شده و شبکه لوله کشی باید پس از اجراء با برس سیمی و پارچه مرطوب از هرگونه مواد خارجی پا

 سپس بوسیله ضد زنگ پوشش داده شده و بعد ایزوله می گردند. 

  ای وارد شود باید  جهت عبور لوله ها از داخل شناژها، دیوارها و هر جایی که احتمال می رود به لوله ضربه

ا از داخل آن عبور رقبآل غالفی  به اندازه دو سایز بزرگتر از لوله مورد نظر جاسازی شده و سپس لوله اصلی 

 داد. 

  جریان کارهای  بینی شود و غالف مناسب باید در در عبور لوله از کف، سقف و دیوار باید غالف لوله پیش

 ساختمانی در محل خود جا گذاری شده و در جای خود محکم و ثابت شود. 
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  هر جا لوله کشی از روی دستگاههای برقی )ترمینال های تلفن، تابلوهای برق، موتورهای برق و ...( عبور می

سانتیمتر باشد باید زیر لوله ها سینی قطره گیر مناسب  60کند و یا فاصله افقی لوله از دستگاه برقی کمتر از 

 مورد تایید دستگاه نظارت نصب گردد. 

  ساختمان  لوله کشی ها باید به صورت مستقیم، صاف و به صورت موازی با دیوارها، سقف ها و کف های

ز آن نشان داده جبه اجرا گردد و تغییر مسیر لوله کشی با زاویه قائم می باشد مگر آنکه در نقشه ها چیزی 

باشد که  شده و یا دستور کار مشخص روش دیگری را معین کرده باشد فاصله لوله ها از هم باید طوری

 اجرای کامل عایق کاری دسترسی به شیرها برای تهیه و تنظیم را امکان پذیر سازد. 

 مشخص شده  همان سیستم کلکتورها توزیع هر سیال باید از همان جنس لوله ساخته شود که برای لوله های

 است.

  گر لوله ها اگر لوله ها فوالدی سیاه باشد لوازم لوله کلکتور باید فوالدی مخصوص جوشکاری باشد. ا

 گالوانیزه باشد لوازم لوله کلکتور باید از نوع گالوانیزه دنده دار باشد.

  ارت ارایه نماید.یید دستگاه نظپیمانکار باید قبل از اقدام به ساخت، نقشه کلکتور ها با جزییات جهت تا 

 .برای اتصاالت جوشی، لوازم لوله فوالدی مخصوص جوشکاری باید از نوع لب به لب باشد 

   ه باشد.درج 45لوازم لوله متصل به دهانه رانش پمپ ها باید از نوع زانوهای دوردار بلند و یا 

 ردار به کار رود.در سراسر شبکه لوله های سیستم گرمایی ساختمان باید زانوهای دو 

   قالم مربوط به لوله کشی، اپیمانکار باید از لوله ها، لوازم لوله ها، بست ها، فلنج ها، مهره ماسوره ها و دیگر

 نماید. کاتالوگ مشخصات فنی و نمونه تهیه کرده، پیش از نصب برای تصویب به دستگاه نظارت تسلیم

  ه میلیمتر طبق نظر دستگا 13با عایق االستومری به ضخامت  ها بایستی ضد زنگ، رنگ امیزی وکشیکلیه لوله

 نظارت پوشش داده شوند.

 ها و شیرفلکه و نصب تابلو نگهداری موتورخانه طبق نظر دستگاه تهیه و نصب اتیکت مناسب جهت کلیه لوله

 باشد.نظارتبه عهده پیمانکار می

 شود تهیه سوخت مصرفی در مدت آزمایش  ایستی راه اندازیبکشی و موتورخانه پس از اجرا شبکه لوله

 باشد.موتورخانه به عهده پیمانکار می
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 ها، کانالها، تاسیسات و دارنده جهت کلیه لوله تهیه و نصب ساپورتهای تکیه گاهی و بست های آویز نگه

نظارت  تجهیزات  آویز در داخل ساختمان و موتورخانه بر اساس نشریات مربوطه و هماهنگی  دستگاه

 صورت می پذیرد.

 سرمایی طبق  بست آویز یا تکیه گاه فوالدی برای نگه داشتن لوله، کانال و واحدهای تأسیسات گرمایی و

 ضوابط فنی و رعایت استانداردهای مربوطه طبق نظر دستگاه نظارت می باشد.

 صب شیرآالت ناویه ها طبق نظر دستگاه نظارت ضروری است. زهای لوله گاهها و تکیهرعایت فرم کاری لوله

 درجه باشد. 45ستی ها نسبت به راستای لوله پمپ بایپمپ

 ضمناً در نصب شیرهای هواگیری اتوماتیک و شیرفلکه دستی با توجه به تعداد رایزرها صورت می پذیرد ،

 سانتیمتر از کف موتورخانه باالتر باشد. 10گردد که ارتفاع آن انتهای لوله تخلیه زانویی طوری نصب می

  های و برگشت و کانال ها در طول نصب قطعات انبساط و یا حلقه های انبساط جهت کلیه لوله های رفت

ت انبساط در متر و در محل درزهای انقطاع ساختمان با تایید دستگاه نظارت و نیز نصب قطعا 30بیش از 

 محل درز انقطاع ضروری است.

 اینچ بدون  4اینچ از نوع درزدار و بیش از  4سیاه سنگین تا قطر الدی ها با لوله فوها و پمپکلکتورهای دیگ

 باشند.درز استفاده شود. کلکتورها دارای کرپی جوشی می

 .کلکتور های آتش نشانی با لوله سیاه سنگین بدون درز استفاده شود 

 ه انشعاب از های انشعاب از کلکتور نبایستی بیش از نصف قطر کلکتور باشد و حداقل فاصله لولقطر لوله

 باشد.سانتیمتر می 30کلکتور از هر طرف 

 شود و با عایق پشم سنگ و تور سیمی گالوانیزه دودکش های موتورخانه درداخل داکت طبق نقشه اجرا می

 یری از ورود آب باران کالهک تهیه و نصب شود.شوند جهت جلوگعایق پیچی می

 مطابق با نقشه های معماری می باشد. درب موتورخانه از نوع فلزی و ریلی مجهز به گریل 

 گردد.را میدر پایین دودکش قائم فونداسیون نگهدارنده و دریچه تخلیه دود طبق نظر دستگاه نظارت اج 

 انه بایستی با مدار مشعل اینترالک باشد.ای در داخل موتورخفن پنجره 
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 : تکیه گاه ها، فونداسیون و سکوي دستگاه ها

 

 -  ظارت تکیه گاه، فونداسیون و دستگاه ها، مخزن ها و دیگر تجهیزات به تشخیص دستگاه نهرجا که برای

 سکوی آویخته الزم است باید به ترتیب زیر عمل کرد.

 - واند سکلت تکیه گاه ها باید به گونه ای طرح و ساخته شود که فشارهای وارده را بطور اطمینان بخش بتا

د های مؤسسات فنی ح ساختمان توزیع نماید. این کار باید با استاندارتحمل کند و بارها را به خوبی روی سط

 اجرا کننده و نیز با مقررات و آئین نامه های محلی مطابقت داشته باشد.

 - برخورد با  وکیه گاه ها و پایه های مخزن ها را باید به گونه ای قرار داد که از فشار زائد بر جدار مخزن ت

 های مخزن احتراز شود.های متصل به دهانه لوله

 - ون ر مورد مخزن هایی که در داخل آن ها لوله های دیگری قرار دارد باید فاصله مورد نظر برای بیرد

 کشیدن آن لوله ها پیش بینی شود.

 - گیرند. ستگاه هایی که نیروی محرکه به آنها منتقل می شود باید با موتور مربوط روی پایه مشترکی قرارد 

 - قدام به ساخت آنها باید تایید این ااه ها باید نقشه های کارگاهی تهیه و ارائه شوند و پیش از برای تکیه گ

 ها از دستگاه نظارت کسب شود.نقشه

 - وی بعاد فونداسیون، اندازه پیچ های آن، روش نصب پیچ ها، هم محور کردن و ثابت کردن دستگاه های را

 ظارت برسد.ا توصیه کرده است و باید به تایید دستگاه نآن باید به طریقی باشد که سازنده دستگاه ه

 - ن ایه های زمینی برای دستگاه هایی که باید روی پایه های زمینی و یا روی سکو نصب شود، اسکلت آپ

 کم و مهار کرد.را از قطعات فوالدی یا لوله های فوالدی ساخت و اسکلت را با فلنج و پیچ ها به زمین مح

 

 : طفاي حریقسیستم اعالن و ا

 

 - با ورق به  75×65×20صورت توکار به ابعاد  نشانی با کلیه تجهیزات مربوطه بههیه جعبه های آتشت

نس و شیرفلکه میلیمتر و با شیلنگ نخ دار به مقدار مشخص شده در نقشه ها و کوپلینگ و سر ال 1.5ضخامت 

 مربوطه و قفل ایمنی همراه به عهده پیمانکار می باشد.
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 - های فوالدی سیستم آتش نشانی با لوله سیاه بدون درز و اتصاالت جوشی مربوطه مطایق کلیه لوله کشی

 نمونه مورد تایید مشاور می باشد.

  - کیلوگرمی مورد تأیید نظارت برعهده پیمانکار می باشد. 6پسول های گاز و پودر تهبه ونصب ک 

 -  دو و یک دوم اینچ( با درپوش و کوپلینگ در  65دو ورودی  )چهار اینچ( با 10شیر سیامی به قطر(

 موتورخانه جهت اتصال به ماشین آتش نشاتی نصب می گردد.

 

 : لوله هاي مسی

 

 - پ لوله های مسی و اتصاالت مصرفی از نوع تیK  ساخت کارخانه شهید باهنر کرمان مورد تأیید مشاور

 قابل می باشند.

 -  محصوالت باید طبق استانداردDIN1786، تصال پیش ساخته و مصالح الزم برای اتصال با تمام قطعات ا

 لحیمی دارای مهر استاندارد و تأییدیه معتبر باشند.

 

 اسپلیت :

 

 -  محصوالت شرکتGREE،OGENERAL.مورد تایید می باشد 

 

 

 وندور لیست محصوالت داخلی و خارجی بخش هاي مختلف تاسیسات مکانیکی

 

  پیشنهادی  برندهای ذکرشده در این لیست،با کیفیت ترین محصول را در قیمتپیمانکار موظف است ازبین

ایید دستگاه خود لحاظ نماید.در ضمن انتخاب هرکدام از برندهای ذکرشده در لیست فروشندگان،منوط به ت

رت را نظارت می باشد و پیمانکار هیچگونه حقی جهت خرید تجهیزات بدون اخذ تاییدیه دستگاه نظا

 شت.نخواهد دا
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 نام محصول شرکت هاي تولید کننده

 ساوه،اهواز،سمنان،سپاهان 

  ٌاتصاالت جوشی مرغوب ایرانی و ترجیحا

 مانیسمان مانند:

 ایران اتصال،اتصاالت دلتا،سحرگاز و یادیگر 

 تولیدکنندگان داخلی دارای استاندارد

  لوله های فوالدی سیاه بدون درز به همراه

دنده ای  قطعات و مصالح اتصال جوشی و یا

 الزم

  مطابق با استاندارد های موجود در نشریات

یت و برنامه ریزی و مقررات سازمان مدیر

 ختمانملی سا

 

 ساوه،اهواز،سمنان،سپاهان 

  ٌاتصاالت جوشی مرغوب ایرانی و ترجیحا

 مانیسمان مانند:

 ر ایران اتصال،اتصاالت دلتا،سحرگاز و یا دیگ

 تولیدکنندگان داخلی دارای استاندارد

 ت لوله های فوالدی سیاه درز دار به همراه قطعا

 و مصالح اتصال جوشی و یادنده ای الزم

  مطابق با استاندارد های موجود در نشریات

سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مقررات ملی 

 ساختمان

  

 ساوه،سمنان،سپاهان،سپنتا،اهواز 

  اتصاالت دنده ای مرغوب تولید داخلی و

 استانداردمورد تایید سازمان 

 لوله های فوالدی درز دار گالوانیزه به همراه 

قطعات و مصالح اتصال جوشی و یا دنده ای 

 الزم

  مطابق با استاندارد های موجود در نشریات

سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مقررات ملی 

 ساختمان

 

 پلیران،سوپردرین،وحید ،یزد بسپار 
 لوله های پلی پروپیلن با اتصال فشاری 

)پوش فیت فاضالبی(به همراه اتصاالت و 

 مصالح الزم
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سازمان ملی استاندارد  13822طبق استاندارد  

 ایران

  پلیران،پارس اتیلن کیش،پلی غرب،گسترش

 پالستیک

 لوله های پلی اتیلن جوشی 

   سازمان   14427مطابق باسری استانداردهای

 ملی استاندارد ایران

 

  ایرانپلیمر گلپایگان،صنایع پی وی سی 

  لوله های پی وی سی به همراه اتصاالت و

 مصالح الزم

 DIN  8062  طبق استاندارد 

 

 آذین، یزد بسپار،نیک بسپار یزد،وحید 

  لوله های پلی اتیلن مشبک یک الیه به همراه

 تمام اتصاالت اعم از اتصال دنده ای یا فشاری

 )پرسی(

  که اصطالحا لوله تک الیه،لوله سفید و یا(

 نامیده می شود.(لوله سبز 

 ANSI/ASTM F 877 ویاDIN  8062 طبق

 استاندارد

 سوپر پایپ، وحید،نیوپایپ،پایپکس 

 .حلقه اتصال حتما از استیل مرغوب باشد 

  الیه 5لوله های پلی اتیلن مشبک 

  موسسه استاندارد و 12753مطابق با استاندارد 

 تحقیقات صنعتی ایران

 سوپرپایپ، نیو پایپ، وحید 

  اتصال حتما از استیل مرغوب باشد.حلقه 

 الیه 5لوله های پلی اتیلن دمای باال 

موسسه استاندارد و  12753مطابق بااستاندارد 

 تحقیقات صنعتی ایران
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 کاشان،فوالد مبارکه سپاهان  ورق گالوانیزه برای کانال های هوا 

 

 کارخانه شاهرخی، موسسه فنی شاهرخی 
  انواع دریچه های رفت و برگشت

هوا،اگزاست و هوای تازه ،فایردمپر،دریچه 

های بازدید جهت دسترسی به شیرآالت و فن 

 کویل ها ،جت نازل ها و....

 سیم ایتالیا، کیتز ژاپن، کیزایران   شیرآالت و صافی های دنده ای باتمام مصالح

 الزم برای اتصال

  

 

 فاراب،میراب،وگ ایران 

 

 شیرآالت وصافی های چدنی فلنج دار باتمام 

 مصالح الزم برای اتصال

 امین ، آذران، سامین  شیرگازی 

 

  پمپیران، پمپ تهران)بل اند کاست (،پمپ

 یلوو-سمنان،گرانفوس، ابارا

 

 

 پمپ های خطی و زمینی 

  شامل کلیه پمپ های سیرکوالتور سرمایش و

 گرمایش و آبرسانی

 کوشش،گزینه صنعت تاسیسات، آبتین 

  استفاده شده از *پمپ ها و الکتروموتورهای

 برندهای مورد تایید دستگاه نظارت باشند.

  مونتاژ پکیج بوستر پمپ آبرسانی و آتش

 نشانی

 تهویه،ساراول، ساران، مهراصل  )فن کویل )زمینی، سقفی و دیواری 

 تهویه، ساران، ساراول، مهراصل  هواساز 

 شوفاژکار، ایرفو، لوله و ماشین سازی ایران  دیگ چدنی آب گرم 
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 پاکمن، ماشین سازی اراک، حرارت گستر  دیگ فوالدی آب گرم 

  ،پاکمن، ماشین سازی اراک، گرماگستر

 آرمنکو

 دیگ بخار 

 انایران رادیاتور، اتمسفر، پارس مشعل، گرم ایر  مشعل گازسوز و دوگانه سوز 

 تهویه، ساران، مهراصل، ساراول 
  چیلرهای تراکمی با کمپرسور اسکرو و مطابق

 نقشه ها

 

  ،پاکمن،گرماگستر،تهران مبدل،ایران کویل

 خانیران

 منابع ذخیره 

  اعم از آب شرب، آتش نشانی ، سوخت و

 انبساط باز

  نوع ورق استفاده شده در ساخت منابع می(

بایست مطابق باضوابط سازمان ملی استاندارد 

 ایران باشد.(

  

 یارفلکس آلمان، زیملت ایتالیا، اّکواپرس ایتال 

  منابع انبساط وارداتی حتما میبایست از نوع

اروپای غربی با CEمرغوب و تولید کشورهای 

 اروپا باشند. نشان استاندارد

 منبع انبساط بسته 

 شامل منابع بسته دیافراگمی 

  منابع تحت فشار دیافراگمی برای بوستر پمپ(

 ها نبز قابل تعمیم است.(

 

 پاکمن، تهران مبدل، حرارت گستر 
 

  گیرسختی 

 شامل سختی گیر دستی و نیمه خودکار 

  

 

 
 (Shell & Tube)مبدل حرارتی لحظه ای 
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  پاکمن، ایران کویل، تهران مبدل، حرارت

 گستر

 

  کویل های بکار رفته از لوله های مسی بدون

قابل تعویض است که می  Uشکل درز

 بایست دارای نشان استاندارد از سازمان ملی

 استاندارد ایران باشد.

 

 

 چینی کرد،چینی مروارید 

  روشویی،توالت غربی و توالت شرقی از جنس

 چینی سفید

  د سازمان ملی استاندار 696مطابق با استاندارد

 ایران باشد.

 )توالت غربی باکلیه لوازم و تجهیزات جانبی( 

  

 لاخوان، استیل البرز،پلی استیل، ایلیا استی 
 سینک ظرفشویی از ورق فوالد زنگ ناپذیر 

 استیل( )استنلس 

 

  شیبه،قهرمان 

 KWC 

 شیرآالت بهداشتی 

  شامل انواع شیرمخلوط، شیرپیسوار، شیرتکی

 و شیر شلنگی

 

 فالش تانک ایران، قهرمان 
 فالش تانک 

   لیتر  10از جنس پی وی سی به ظرفیت تقریبی

شامل درپوش شناور، سرریز شاسی دوزمانه یا 

دسته و زنجیر، لوله تخلیه یک و یک چهارم 

 با بست و پیچ و مهرهاینچ 

  کارخانه پشم شیشه ایران، شرکت پشم شیشه

 پارس، پشم سنگ ایران

 عایق پشم شیشه و پشم سنگ 
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 ا استفاده ار عایق های االستومری براس کانال ه

تنها در صورتی مجاز است که شرایط و 

 14-6-5-1استاندارد مندرج در بند الف 

  مقررات ملی ساختمان را رعایت  14مبحث

 کند.

 )عایق االستومری )رولی و یا لوله ای 

  به همراه کلیه متعلقات تولیدات شرکت های

 داخلی

 Aero flex , K-flex, Durk flex ,One 

flex 

 ازنوع مرغوب ساخت ایتالیا  نوار و پرایمر مخصوص لوله کشی توکار 

 هانیول و دانفوس 
 شیر باالنسینگ 

 شامل شیر باالنسینگ دستی و اتوماتیک 

  هانیول، زیمنس، جانسون  لوازم کنترلی 

  هانیول و دانفوس  ترمومتر و مانومتر 

 

  ارتعاشات صنعتی ایران، فلکسور پارس)تسمه

 نقاله تهران(

 لرزه گیرها و قطعات انبساطی 

  لرزه گیرهای الستیکی می بایست مطابق

سازمان ملی استاندارد ایران  4062استاندارد 

 آزمایش شده باشند.

  اتیلن کیش، آب حیات، جهاد زمزمپارس  منهول های پیش ساخته پلی اتیلنی 

 نتهویه،دمنده،ساران، ساراول، ایران هواسازا 

 اگزاست فن ها 

  اعم از فن های سانتریفوژ پشت بامی، اکسیال

 کانالی یا دیواری و...

 

 LG , OGENERAL , Gree ,Samsung 
 

 

 کولرهای گازی 

  چند پنله یاشامل انواع اسپلیت های یک یا 

 VRF 

 نگهبان، اطفاء ایران، یادگار، آتش ران  کپسول آتش نشانی 
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  شامل کپسول آتش نشانی با شیر و کوپلینگ

 استاندارد خارجی

 نگهبان، اطفاء ایران، آتش ران : 
 شیرآالت آتش نشانی 

 ....شامل شیر هایدرانت، سیامی، آالرم ولو و 

 ازنوع مرغوب داخلی مورد تایید سازمان آتش 

 نشانی

 شلنگ آتش نشانی و النس آتش نشانی 

 شلنگ از نخ پرلون، النس شیردار آلومینیومی 

 

 

 

 

 

 کارفرما 

 نام و نام خانوادگی 

  امضاءمهر و 

 پیمانکار 

 نام و نام خانوادگی 

  امضاءمهر و 
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