
 
 سیسات مکانیکیچک لیست نظارت تأ  

 
 شرح ردیف

 گالوانیزهفوالدی   pex-AL-PEX)       پنج الیه     پلی پروپیلن                        وگرم مصرفی :  ب سردنوع لوله های آ 1
 فشار ضعیفpvc        فشارقویpvc                                                                             نوع لوله های فاضالب: 2
 الیه             پنج          پلی پروپیلن                   فوالدی سیاه                                   نوع لوله های مصرفی گرمایش:        3
 مختلط          کلکتوری                                 انشعابی                         رم مصرفی:   روش لوله کشی آب سرد و گ 4
 کلکتوری                   انشعابی                                                                     روش لوله کشی سیستم گرمایش:         5
 خیر                بلی                             .ب باران دارای کد استاندارد طبق مبحث می باشدلوله های فاضالب و ونت و آ 6
 خیر                بلی                               اجرا شده است            16شیب لوله های فاضالب و هوا کشی طبق مبحث  7
 خیر                بلی                                                                  .غالف گذاری لوله های فاضالب انجام شده است 8
 خیر                بلی                                                  .گاه لوله های افقی وقایم صحیح اجرا شده است تکیه شیب و 9
 خیر                بلی                                                              است.      ب باران از فاضالب مجزا شدهلوله کشی آ 10
 خیر                بلی                                                                  .ونت های لوازم بهداشتی صحیح اجرا شده است 11
 خیر                بلی                                                                      ونت، جهت چاه فاضالب اجرا شده است؟      12
 خیر                بلی                                                   موقعیت چاه فاضالب طبق نقشه مصوب اجرا شده است؟      13
 خیر                بلی                                                                          . دریچه بازدید طبق نقشه اجرا شده است 14
      خیر                بلی        .                                                           اجرا شده است لوله کشی فاضالب مطابق نقشه 15
    خیر                بلی       .                             پیش بینی و نصب لوازم بهداشتی مورد نیاز با نوع کاربری متناسب است 16
 خیر                بلی        .                                  اجرا شده است 16زاویه اتصال ونت به لوله  فاضالب مطابق مبحث  17
 خیر                 بلی               .سریز وسیله بهداشتی رعایت شده است سانتی متر باالتر از15تراز لوله ونت افقی حداقل  18
 خیر                 بلی                                                    .       به فاضالب شهری انجام شده است پیش بینی اتصال 19
 خیر                 بلی                                                 .وگرم مطابق نقشه مصوب اجرا شده است ب سردلوله کشی آ 20
 خیر                بلی                             .گرم از کف تمام شده طبق مبحث اجرا شده است و ب سردارتفاع لوله ها ی آ 21
 خیر                 بلی                                                    .گرم رعایت شده است و ب سردچپ بودن آ سمت راست و 22
       خیر                 بلی       .                                       فاصله لوازم بهداشتی از جلو و پشت و طرفین رعایت شده است 23
 خیر                بلی                         .کاری صورت گرفته استعایق  عمق یخبندان در لوله کشی داخل حیاط رعایت و 24
  خیر                 بلی               .بست و تکیه گاه مناسب جهت جلو گیری ازجابجایی در حین نازک کاری اجرا شده است 25
    خیر                بلی                             . عمق لوله کشی جهت اجرای سایر لوله ها و ضخامت کف سازی مناسب است 26

 خیر                بلی                                  . لوله کشی گرمایش سیستم گرمایشی مطابق نقشه مصوب اجرا شده است 27
  خیر                بلی                                                          .لوله رفت و برگشتی رادیاتورها شاقول نصب شده است 28
     خیر                 بلی        .                         در صورت نصب بخاری اضطراری فاصله رادیاتور با بخاری رعایت شده است 29
     خیر                بلی                                 . استاندارد استارتفاع لوله های رفت و برگشت رادیاتورها از کف تمام شده  30
  خیر                بلی                                              .       لوله های دارای بست و تکیه گاه با فاصله مناسب می باشد 31
  خیر                بلی                                                                         .عایق بندی لوله ها صحیح اجرا شده است 32

        خیر                 بلی                                                         . رعایت شده است 14ضخامت ورق کانال طبق مبحث  33
 خیر                بلی                                                   .لرزه گیر به یکدیگر متصل شده است فلنچ وقطعات کانال با  34
 خیر                بلی                           . مطابق نقشه مصوب اجرا شده استtakeoffمسیر و ابعاد کانال دریچه و اندازه  35
 خیر                بلی                                                         ساپورت زیر کانال ها به نحو صحیح اجرا شده است؟     36
       خیر                 بلی                          . عدم اتصال به لوله کشی فاضالب صحیح اجرا شده است لوله درین کولر گازی و 37
 خیر                بلی                                  . غالف گذاری جهت لوله های مسی و کابل کولر گازی صورت گرفته است 38
 رخی                بلی                                          .یونیت داخلی کولرگازی در ارتفاع وموقعیت مناسب نصب شده است 39
  خیر                بلی                                              .فاصله کولرگازی با ونت و دودکش مطابق مبحث اجرا شده است 40
 خیر                بلی                               .اجرا شده است 14مبحث  شپز خانه برابر نقشه های مصوب وتعویض هوای آ 41
 خیر                 بلی                                                                       تعویض هوای سرویس ها اجرا شده است؟   42
 خیر                بلی                                           .رعایت شده است17و14طبق مبحث  مین هوای احتراق از خارجتأ 43
 خیر                 بلی         .رعایت شده است 1مان طبق مبحث های داخلی ساختدر فضا ممنوعیت نصب وسایل گاز سوز 44
 خیر             بلی                                            اجراشده است              17سوز طبق مبحث مسیر دودکش لوازم گاز 45
 خیر             بلی                                                .داخل دیوار و سقف کاذب حمام عبور نکرده است لوله دودکش از 46
 رخی                بلی                                                    .سوز طبق ضوابط اجرا شده استقطر لوله دودکش لوازم گاز 47
 خیر                بلی                                                                      .کش در داخل درز انقطاع  قرار نداردلوله دود 48
 خیر             بلی                                                        .کش مستقل و مناسب داردود هر مصرف کننده درون سوز 49
 خیر                بلی        .              متر از دیوار ها ی جانبی فاصله دارد 3کشها یک متر باالتر از پشت بام و انتهای دود 50
 خیر           بلی                                                                                .دودکش از استحکام کافی برخوردار است 51
 خیر                  بلی                                   .سانتی متر از کف نصب شده است 120کش بخاری در ارتفاع دهانه دود 52
 خیر          بلی                                                               .دنشکل استاندارد می باش H کش ها دارای کالهکدود 53
 خیر                 بلی                                                                       .باشد کش ها دود بند میمحل اتصاالت دود 54
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