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  شامل نمی شود  انجام نشده  انجام شده  کنترل  ردیف
£ £ £  کنده کاري و لوله گذاري تجهیزات برق  -1

-کلید روشنائی، پریز برق، تلفن و آنتن تلویزیون و نیز کنترل ارتفاع آنها مطابق نقشه نصب قوطی  £ £ £

£ £ £  یدات الزم براي نصب تابلوهاي دیواري روکار و ایستادههنصب فریم تابلوهاي دیواري توکار و تم  -3

£ £ £  قیانطباق تأسیسات فضاي آشپزخانه و تأسیسات سرمایش و گرمایش با تأسیسات بر  -4

£ £ £  عایق کاري کامل در محل تقاطع لوله هاي برق با لوله هاي تأسیسات مکانیکی  -5

£ £ £  نظارت بر ساخت تابلوهاي برق و محل استقرار آنها و کنترل تجهیزات موضوع  -6

£ £ £  انطباق محل کلید و پریزها با طرح معماري  -7

£ £ £  سیم کشی مدارهاي روشنایی، پریز برق، برق رسانی به تجهیزات برقی ساختمان و رعایت استاندارد  -8

£ £ £  و سیستم اعالم حریق نتن تلویزیون، دستگاه درب باز کنکابل کشی سیستم تلفن، آ  -9

£ £ £  )سه سیمه و پنج سیمه(اجراي سیم اتصال زمین در کلیه مدارها   -10

  .أیید مهندس ناظر الزامی استت ، و در صورت نیاز استفاده نماید مکلف است از وسایل و تجهیزات برقی استاندارد )مجري (  الکم ) :1(تذکر
  .در صورت عدم تطابق موارد اجرایی با ضوابط و مقررات توضیح داده شود  ) :2(تذکر
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