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  متن  .۴

  ضروري عمومي نکات  .۴,۱

 هـاي معمـاري   سات الکتريکي با نقشـه هاي تاسي بايست کليه نقشه ز شروع هر گونه عمليات اجرايي ميقبل ا ،

  . سازه و تاسيسات مکانيکي هماهنگ و کنترل گردد

 ها به عنوان مبنا قرار داده شده و کليه تغييرات در حـين اجـرا بـر     بايست يک سري از نقشه روع کار ميدر ش

تهيـه شـود    ASBUILTهاي نهايي  ها نقشه و در انتهاي کار از روي اين نقشهنقشه ها  اعمال گردد  روي اين

جهت بايگاني و رعايت موارد اجرائي در ديگر پـروژه هـا    ASBUILTهاي نهايي شده  يک سري از نقشه CDو

 . به معاونت توسعه فناوري و ساخت ارسال گردد

  هت لوله هاي برق در پوترهـا  مناسب ج گذاري افقي يا عمودي با سايزمطابق با نقشه هاي برق و سازه غالف

گـذاري و   غـالف   SHOP DRAWINGلـذا الزم اسـت نقشـه    . بينـي شـود   ها قبل از بتن ريزي پيش و سقف

هاي اجرايي برق تهيه و پس از تائيد آن توسط دستگاه نظارت مقيم، اقـدام   ها براساس نقشه بازشوهاي سقف

 . اجرا شودبه 

 کشي و  تغيير در مسيرهاي اجرايي لوله ها شامل جابجايي تجهيزات و هرگونه تغييرات جزيي بر روي نقشه ....

 ضـمناً  .بايست توسط دستگاه نظارت مقيم بررسي و طي دستور کار به پيمانکار ابالغ گـردد  در حين اجرا مي

پس از بررسـي  ... ها و کابل ،ها قاطع سيمتغييرات در نوع يا م ،کردن تجهيزات تغييرات کلي مانند اضافه يا کم

 . توسعه فناوري و ساخت ارسال شودتوسط دستگاه نظارت مي بايست جهت کنترل و تصويب به معاونت 

 باشد ضمناً جهـت نصـب پنکـه     زنجير آويز الزامي مي ي جهت کليه روشنايي هاي سقفي داخل واحدها اجرا

 . تن سقف قرار مي گيرد استفاده شودکه بصورت عصايي در ب ٦سقفي ازآرماتور نمره 

     قبل از مرحله ديوار چيني داخل کليه غالف هاي پيش بيني شده از مواد اضافي پاک  و در محـل غـالف هـا

 .ديوار چيني به نحوي انجام شود که در پايين و باالي ديوارها، نمايان و مشخص باشند

 زن انجام گيردگاه شياري لوله کشي برق توسط دستزني روي ديوارها جهت اجراشيار.  

     عمق شيار زني جهت لوله هاي برق روي ديوارها بنحوي انجام شود که حداقل يک سانتي متـر گـچ و خـاک

  .روي  لوله ها را پوشش دهد

 ايـن محـل   زني در فصل مشترک کف  ديوار واحدها مي بايستي به مقداري باشد که عبور لوله در عمق شيار

 .مانع نصب قرنيزها نگردد

   ٠١/٠١/٤١٠پايه آنتن مرکزي در خر پشته بام مطابق جزئيات اجرايي شـماره-S.D.E     پـيش بينـي و اجـراء

 . گردد

 هـاي مختلـف واحـدها توسـط پيمانکـار       ر ابتدا مي بايد در هر يـک از تيـپ  جهت اجراي لوله کشي برق توکا

ا و توسـط دسـتگاه نظـارت،    کشي اجـر  لوله ها، مربوطه بطور نمونه و مطابق نقشه هاي مصوب و دستورالعمل

و مقاديراجرا شده صورتجلسه  مشکالت احتمالي آن مشخص و پس از رفع نقص و تائيد دستگاه نظارت متراژ

  .هاي مشابه آن داده شودلوله کشي در واحدو به پيمانکار مجوز 

  گذاري و نصب قوطي و تابلو کشي و سيني لوله .۴,۲

 در ضمن انجام لوله کشي برق در . يات گچ و خاک انجام شودکشي برق پس از اتمام عمل عمليات اجرايي لوله

هايي که صنعتي بوده و يا داراي سازه  به غير از ساختمان( .باشد سقف در موقع بتن ريزي ممنوع ميضخامت 

 ).مي باشندخاص 
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 هـا قيـد شـده کـه      موتورخانه و يا مواردي که درنقشـه هاي برق به صورت توکارمي باشد بجز  کشي کليه لوله

، در حـين  در کـف هاي برق اجرا شـده   اً جهت جلوگيري از صدمات به لولهضمن. بصورت روکار اجرا مي گردد

 .يه مالت ماسه و سيمان پوشش گرددعمليات اجرايي مي بايست لوله ها توسط يک ال

  در سيستم لوله کشي توکار از لولهP.V.C  ار از لوله گالوانيزه کشي روک و در سيستم لوله )سخت(نوع مرغوب

آب و هـواي گـرم و مرطـوب    هـايي کـه داراي شـرايط     الزم به ذکر است در مکـان . (برق استفاده خواهد شد

هاي تقسـيم   يد شده، جعبهجهت سيستم لوله کشي روکار موتورخانه و يا مواردي که در نقشه ها ق. باشند مي

 .)مناسب استفاده گردد

 در زيـر کـف سـازي همـان      هر طبقه مي بايسـت . ..آنتن و درب بازکن و ،تلفن،لوله کشي هاي پريزهاي برق

ر کـف سـازي طبقـه بـاالي آن اجـرا      کشي روشنايي اعالم حريق و صوتي سقفي هر طبقه در زيـ  طبقه ولوله

 .)رد و يا داراي سازه خاص مي باشندهاي که سقف کاذب دا به غيراز محل. (گردد مي

 يسات الکتريکي اکيداً ممنوع استشي در تاسک استفاده از لوله خرطومي جهت لوله. 

 بايد توسط لولـه  .) ..ستات ها و مشعل ها و مانند موتورها و ترمو(کشي به دستگاهاي داراي لرزش  اتصال لوله

 .سانتي متر باشد انجام گردد ٢٠ ها هاي خرطومي فلزي و با بوشن هاي مناسب که حداقل طول آن

 يا  ٥/١در فواصل حداقل (رسقف کاذب مي بايست با بست يا آويز مناسب لوله هاي برق يا سيني هاي کابل د

  .اجرا و نصب گردند)  متر ٢حداکثر 

 هاي برق اکيداً خـودداري   الکتريکي از ابتدا در داخل لوله هاي مختلف هاي سيستم ها و کابل از قرار دادن سيم

هـا   هاي اضافي در محل چراغ لهپس از بريدن لوو  )...گچ، کاشي يا(کاري  وده لذا پس از اتمام عمليات نازکنم

 .کشي شود و تابلوها اقدام به سيم يا کابل ها و داخل قوطي

 ف تماس پيدا نکنـد و  هاي روکار مي بايست توسط بست هاي دو پيچه و از انواعي که لوله با ديوار يا سق لوله

سانتي متر کمتر  ٥٠له بست ها نبايد از محل و فاص. ها فاصله داشته باشد نصب شود متر با آن ميلي ٦حداقل 

 .سانتي متر بيشتر باشد و بست ها بايد به وسيله رول پالک و پيچ به ديوار يا سقف محکم گردد ١٠٠و از 

   در محل ورود لوله گالوانيزه برق به جعبه تقسيم يا تابلو يا امثال مشابه بايد ازگلندي که مناسب با لوله بـوده

  .دن سيم يا کابل جلوگيري شوداستفاده تا از زخمي ش

  در اجراي لوله کشي يک مدار الکتريکي تغيير نوع لوله گالوانيزه برق بهP.V.C       يـا بـالعکس مـي بايسـت بـا

 .در محل تغيير انجام گيرد S.D.E-٠١/٠٦/١٣٠تعبيه جعبه انشعاب برق مطابق با جزئيات اجرايي شماره 

  انشـعاب   ٢يـا  ١ -خروجي -ورودي. (عدد مي باشد ٤يا  ٣توکاربرق حداکثر تعداد لوله ورودي به قوطي هاي

صورتي که دو قوطي به سبب طرح بر روي يک ديوار پشت به پشت يا بصورت همجوار قـرار گيرنـد          در )چراغ

 . ازانشعاب چهارم نيزاستفاده کردمي توان 

 کشي برق در سقف يا کف هميشه کوتاهترين مسير انتخاب گردد جهت لوله . 

 افقي مجاز نمي باشند وب در روي ديوار به صورت مورب ياطکشي برق در فضاهاي غير مر اجراي لوله. 

 برق در مسيرهاي افقي درکف فضاهاي مرطوب مانند آشپزخانه و آبدارخانه بجز روشـنايي و احيانـا   کشي  لوله

آشپزخانه ها به صورت افقـي روي  دتکتور به هيچوجه مجازنمي باشند و مسيرهاي ارتباطي پريزهاي برق در 

 . گردد از کف تمام شده اجرا مي ديوار در ارتفاع يک مترو بيست سانتي متر

   در سرويس و حمام ارتباط پريزها و کليدهاي روشنايي و اگزوز فن در مسيرهاي افقي از طريق سقف کـاذب

 . گيرد و در مسيرهاي عمودي در داخل ضخامت ديوار و يا پشت کاشي انجام مي

 هـاي   بوطه ياجعبه تقسيمجهت هر فيدر تغذيه يا انشعاب مطابق طرح ابالغي فقط يک لوله به تابلوي برق مر

مگر در مواردي که مسير هم فيدر کردن مصـارف طـوالني بـوده و يـا بـه لحـاظ طـرح        ( .مشاع هدايت گردد
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از دو نقطه بـه يـک فيـدر     معماري قابل اجرا نباشد مي توان ضمن هماهنگي با دستگاه نظارت مقيم حداکثر

 .)هدايت گردد

 در محل نصب زنگ اخبار و گوشي درب بازکن واحدها از قوطي توکار کليد برق استفاده شود      . 

 هاي برق و جعبه تقسيم هاي مشاعي و تابلوهاي برق توکار به نحوي داخل ديـوار اجـرا گردندکـه لبـه        قوطي

                                                                          . ديوار در محل نصب باشدها هم تراز با سطوح تمام شده  بيروني آن

 و  کشي شـوفاژ اجـرا شـود    ابتدا لوله. گردد يکشي شوفاژ به صورت توکار در کف اجرا م هايي که لوله در پروژه

 . گذاري برق انجام گيرد لوله کردن،کاري و تميز پس از تست و عايق

 هاي برق استفاده از روغن داغ و شابلون فلزي يک سر مخروطـي کـه قطـر خـارجي آن      جهت بوشن سر لوله

  .باشد بوده الزامي ميبرابر با قطر خارجي لوله 

   در لوله کشي برق استفاده از زانوهاي آماده مجاز نبوده و جهت خم کردن لوله ازروغن داغ و فنـر مخصـوص 

 .استفاده گردد

 ها در يک جهت قرار گيرند به بيش از يک بوشن مي بايست بوشنکشي برق در صورت نياز  در هر مسير لوله. 

 درجه مجاز نمي باشد ٩٠کشي استفاده بيش از سه عدد زانو  در هر مسير لوله. 

 ق با هاي بر مصالح ساختماني به داخل لوله ها، قوطي ، جهت جلوگيري از نفوذپس از اجراي لوله کشي توکار

ها بوسيله حرارت  لوله شود سر ميهاي برق متعاقباً انجام  که نصب قوطي صورتيکاغذ کامالً پوشش گردد و در

 .مسدود شود

 بصورت عصايي اجراگردد و ضمناً. ..کشي آنتن تلويزيون، کولر و  هاي خروجي در بام مربوط به کابل کليه لوله 

  .ها با مصالح ساختماني پوشانده شوند لوگيري از تابش مستقيم نور آفتاب، لولهجهت ج

  هاي برق بايد بصورتي عمل گردد که لوله در محل خم دوپهن نشود و مقطع داخلي  لولهدر هنگام خم کردن

 .باقي بماند) دايره(بصورت گرد  آن

 انعطـاف و کشـش   هـاي قابـل    از لولـه کند بايد  بور ميدرز انسباط ساختمان ع هاي برق از در مواردي که لوله

ــه اســتاندارد ديتيــل. (مناســب اســتفاده شــود و  S.D.E-٠٢/٠١/١٣٠و S.D.E-٠١/٠١/١٣٠هــاي شــماره  ب

٠٣/٠١/١٣٠-S.D.E ٠٤/٠١/١٣٠و-S.D.E ٠٥/٠١/١٣٠و-S.D.E مراجعه گردد(. 

 بايستي از باال يا پايين و يـا از پشـت قـوطي انجـام گيـرد لـذا        ميها به قوطي کليد و پريز  ورود و خروج لوله

 . باشد داخل قوطي ذکر شده مجاز نمياجراي لوله از سمت راست يا چپ به 

 متـري از فصـل    سـانتي ٢٠در فاصـله   روشنايي و شستي زنگ مربوط به هـر فضـا،   محور عمودي قوطي کليد

تني مانع اجـراي کـار   بجز موادي که ستون ب. دمشترک ديوار و چهارچوب درب ورودي همان فضا نصب گرد

 . گردد که دراينصورت محل نصب قوطي با هماهنگي دستگاه نظارت تعيين خواهد شد مي

 همجوار، فاصله محورهـاي عمـودي دو    ...نايي و پريزهاي برق و تلفن و هاي کليد روش در هنگام نصب قوطي

  .سانتي متر انتخاب شود ١٠قوطي مجاور 

 شپزخانه واحدهاي مسکوني پس ازقطعي شدن محل استقرار تجهيزات آشپزخانه اجرا گرددلوله کشي آ. 

  شود به نحوي که قوطي ها در قوطي گذاري آشپزخانه و سرويس و حمام همزمان با اجراي کاشيکاري انجام

 . کاشي قرار گيرند گوشه

  امي مي باشدسانتي متر بين محل نصب پريزها و رادياتور الز ٣٠رعايت حداقل فاصله. 

 هـا و کليـه    داکـت  ،هاي کاذب امنيتي در داخل سقف -هاي حفاظتي کشي سيستم اعالم حريق و سيستم لوله

گيـرد توسـط لولـه     در داخل مصالح سـاختماني قـرار نمـي   کشي به صورت روکاربوده و لوله  هفضاهايي که لول

  .گالوانيزه برق اجرا خواهد شد
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  گذاري شده اتصال زمين باشد و اين ترمينال به شـينه يـا ترمينـال     عالمتبدنه تابلوها بايد مجهز به ترمينال

 .وصل شودP.E حفاظتي 

 گذاري مشخص و دائمي مانند نمونه زير باشد تابلوهاي برق بايد داراي عالمتهاي  ترمينالها و  شينه: 

  .P.E)=زمين(حفاظتي  PEN=خنثي  -اظتي حف N)=نول (خنثي  L3 L2 L1) RSTيا RYB=(فازها 

ضمنا مدارهاي ورودي و خروجي کليدها فيوزها و ديگر تجهيزات نصب شده بايـد داراي بـر چسـب هـاي مشـخص و       

   .ها را شناسائي کرد دائمي باشند تا بتوان آن

 رق قرار گرفتـه  ، گاز و حرارت مرکزي و غيره نبايد در مجاورت تابلوهاي بهيچگونه دودکش يا لوله حامل آب

 . و يا آنرا قطع نمايد

  سانتيمتر اجرا گردد ٢٠ديوار محل نصب تابلوهاي برق ديواري توکارواحدها به ضخامت.  

  سانتيمتر، حدفاصل محل نصب پريزها و کليد روشنايي بـاالي تخـت در اتـاق     ٩٠رعايت حداقل فاصله افقي

 .باشد ها الزامي مي خواب

 سانتيمتر از کف تمام شده توسـط دوربـين روي    ١١٠ق پياده کردن خط تراز قبل از مرحله قوطي گذاري بر

  .باشد سطوح ديوار واحدها الزامي مي کليه

  سانتي متر  با اندازه ابعاد داخلي لبه قـاب تابلوهـاي بـرق واحـدها و      ١*١استفاده از يک فريم فلزي با قوطي

قاب تابلوهاي غير ها هنگام نصب  جانبي گچ به لبهگيري از فشارهاي ها جهت جلو قراردادن آن در داخل قاب

  .باشد فلزي الزامي مي

  هاي بتني با قالب تونلي گذاري برق در ساخت ساختمان وقوطيکشي  لوله .۴,۳

 هـاي تاسيسـات الکتريکـي و     بايست نسبت به مطالعه کليـه نقشـه   ز شروع هر گونه عمليات اجرايي ميقبل ا

  .و تاسيسات مکانيکي نهايي شده اقدام گردد ، سازهماريهاي مع ها با نقشه نطباق اين نقشها

 حتي المقدور سعي گردد محل کليـد   گذاري برق، هاي انتظار ويکپارچگي لوله به جهت جلوگيري ازتعدد لوله

 .و پريزها تماماً بر روي ديوارهاي بتني تعبيه گردد

 هـاي سـقفي    ، چراغکشي برق با لوله هاي پيش ساخته ب تونلي جهت عدم تداخل اجراي پلههاي قال در پروژه

 .ها به ديواري تبديل گردد پلهپاگرد  راه 

 هـاي اجرايـي دقيقـاً بـراي هـر قـوطي کنتـرل و         و خروجي به قوطي کليدها در نقشه هاي ورودي تعداد لوله

يـه  ح مدار نقشه ها قبل از تهباشد نسبت به بازبيني و اصال که بيش از چهار لوله مي مشخص گردد در صورتي

 . اقدام گردد) SHOP DRAWING(هاي اجرائي  نقشه

 در هاي ورود و خروج به تابلوي برق واحدها و قوطي کليدهاي  روشنايي و پريزها از باال اجرا گـردد   لوله کليه

  .هاي ارتباطي برق هر واحد در ديوارها و سقف همان واحد خواهد بود لوله هنتيج

 هـاي   مـي بايسـت نقشـه    ي نهايي شده اعم ازبـرق و جريـان ضـعيف،   براي کليه نقشه هاي تاسيسات الکتريک

ضـعيف  محل قوطي کليد و پريزهاي برق وجريان  Xو Yکه شامل مختصات ) SHOP DRAWING(اجرايي 

مي باشد جهـت اجـراي لولـه کشـي تهيـه      ... هاي ديواري و سقفي، تابلوي برق و لوله هاي انتظار و  روشنايي

  .گردد

 درسيستم قالب  تونلي در دو مرحله اجرا خواهد شد مرحله اول اجراي لوله هاي عمـودي در  گذاري برق  لوله

 .باشد م اجراي لوله هاي افقي در سقف ميروي ديوارها و مرحله دو
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 باشد و سيستم اعالم حريق نيز دارد  ها اسپيليت يونيت يا کولر آبي مي هايي که سيستم سرمايش آن در پروژه

در الويـت اول بـوده ومختصـات    ) SHOP DRAWING(ي در نقشـه هـاي اجرايـي    مختصات روشنايي سـقف 

دتکتورها مي بايست هماهنگ با روشنايي سقفي و پانل اسپليت يا دريچه کولر بنحوي انتخاب گردد کـه اوالً  

  .در جلوي پانل يا دريچه قرار نگرفته و ثانياً با فاصله مناسب نسبت به روشنائي سقفي پيش بيني گردد

 صات طولي اولين قوطي کليد کنار بازشوها در ديوارهاي بتني بعلـت تجمـع آرمـاتور در محـل بازشـوها      مخت

 .سانتيمتر در نظر گرفته شود ٢٥ميبايد حداقل 

 هاي اجرايي  در نقشه)SHOP DRAWING (مختصات عمودي)H ( اي ديـواري فضـاهاي مرطـوب و    هـ  چـراغ

هـاي جريـان ضـعيف و     ، جعبه تقسيم سيسـتم درب باز کنتابلو برق ، گوشي  ،)بيزر(مرطوب زنگ اخبار غير

  .هاي انتظار روي ديوار در فضاي سقف کاذب و يا سقف مشخص و قيد گردد همچنين لوله

 بايد نوع و ابعاد تابلوي برق واحدها انتخاب و مشخص شود، سپس در محل نصـب   قبل از عمليات اجرايي مي

بندي در ديوارهـا فـيکس   تابلو پيش بيني و بر روي آرماتوربزرگتر از تابلوي برق واحدها از پالستوفوم با ابعاد 

گردد و  سر لوله هاي ورودي به تابلو برق پس از پوشش بوسيله چسب کاغذي به داخل پالستو فوم هـدايت  

 .شوند

  بازشو)OPENING (هاي برق و جريان ضعيف جهت داکت ٣سب و تعبيه نبشي نمره در سقف ها با ابعاد منا 

 .بيني و اجرا گردد پيش

 زني روي ديوارهاي شيارMASSONARY کشي برق توسط دستگاه شيار زن انجام گيـرد و   جهت اجراي لوله

 .ها را پوشش دهد سانتيمترگچ و خاک روي لوله ٥/١ل اي باشد که حداق ق شيارزني روي ديوارها به اندازهعم

 هاي برق  کليه لولهPVC فضاي مسقف دور از تابش خورشيد دپو و نگهداري اتيلن مي بايست در يک  و يا پلي

 .گردد

 هاي ورودي تغذيه برق و تلفن و همچنين ارت هر بلوک پيش بيني تعبيه غالف با سايز مناسب از  جهت کابل

  .محوطه به داخل ساختمان در قسمت فونداسيون و يا راديه بلوک انجام گيرد

 توسط سازنده برروي سطح قوطي پـانج شـده انـد بـدليل      استفاده از قوطي کليدهايي که محل ورود لوله ها

ا هـ  بتن از محل پانچ ها به داخل قـوطي پايين بودن مقاومت بدنه قوطي کليد و همچنين احتمال نفوذ شيره 

  .باشد جهت سيستم قالب تونلي مجاز نمي

  در سيستم قالب تونلي از لولهP.V.C  ٢٠٠(يلن کالفـي  و يا لوله پلي اتـ ) متري ٦شاخه (نوع سخت مرغوب 

  .استفاده گردد) متري

  سانتي متر بدون  ٧سانتي متر و عمق حداقل  ٦در سيستم قالب تونلي از قوطي کليد پالستيکي گرد به قطر

هاي ورودي بـوده   روني قوطي ها جوابگوي تعداد لولهبا درب چفت شونده استفاده شود تا اوالً سطح بي سوراخ

  .شندشيره بتن بامقاوم در برابر ورود و ثانياً 

 رابـر  هاي برق استفاده از روغن داغ و شابلون فلزي يکسر مخروطي که قطر خارجي آن ب جهت بوشن سر لوله

 .باشد لوله بوده الزامي ميخارجي با قطر 

 هاي برق بايد بصورتي عمل گردد که لولـه در محـل خـم دو پهـن نشـود و مقطـع        در هنگام خم کردن لوله

 . باقي بماند) دايره(داخلي آن بصورت گرد 

 کشي برق استفاده از زانوي آماده مجاز نبوده و جهت خم کردن لولـه از روغـن داغ و فنـر مخصـوص      در لوله

 . استفاده گردد

 ها در يک جهت قرار گيرند بايست بوشن ش از يک بوشن ميصورت نياز به بي کشي برق در در هر مسير لوله . 
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 المقـدور از بوشـن    حتـي ) در روي ديوارها(عمودي کشي در مسيرهاي  ظور باال بردن ضريب اطمينان لولهبمن

 . استفاده نگردد

 ي بنـد اجرا و توسـط سـيم آرماتور  ) در ديواره ها(هاي داخل ديوارها در حد فاصل دو مش آرماتور  تمامي لوله

ذاري در ضـخامت کـاور بـتن مجـاز     گـ  دند و تحت هـيچ شـرايطي اجـراي لولـه    در فواصل مناسب تثبيت گر

  .باشد نمي

 بندي بر روي    ها با استفاده از سيم آرماتور کليه لولهها بر روي مش پائيني اجرا و ضمناً  هاي برق در سقف لوله

 . ردندسانتي متر تثبيت گ ٥٠هاي ديوار و سقف بفواصل حداکثر  مش

 هـا در   گذاري برق بصورت افقي در داخل ديوارهاي بتني به جهت احتمال بسيار باالي آسـيب ديـدن آن   لوله

 .باشند و پرهيز گردد نمي زمان ويبره زني مجاز

 ان بنـدي ديوارهـا و بمنظـور ايجـاد امکـ      شار به قوطي کليدها در زمان قالـب آمدن ف با توجه به احتمال وارد

سـانتيمتر بـا    ٥٠بايسـت حـداقل    وطي ها محل اولين بست لوله ها ميق) عمود بر قالب(حرکت جزئي افقي 

 . محل قوطي ها فاصله داشته باشند

 هـاي ورودي و   ها بر اساس تعـداد لولـه   هاي مختلف قوطي تيپ ها، با توجه به تنوع تعدادلوله ورودي به قوطي

بـا اسـتفاده از پـانچ مناسـب     ) WORK SHOP(خروجي مشخص و تعداد مورد نياز از هـر تيـپ در کارگـاه    

 . گذاري به پايکار منتقل گردد جهت اجراي قوطيسوراخکاري و سپس 

 هـاي   دقيقاً برابر با قطر خارجي لولـه  اي انتخاب شود که ها به گونه هاي ايجاد شده در روي قوطي قطر سوراخ

ره بتن بـه داخـل قـوطي جلـوگيري     شي ها با فشار به داخل قوطي هدايت تا از ورود که لوله برق باشد بنحوي

 .شود

 هاي مناسب استفاده خواهد شد بست هاي مذکور  بندي ديوارها از بست ها بر روي آرماتور جهت تثبيت قوطي

سانتي متر و  ٥/١تا١ضخامت يک ميليمتر و عرض ه تشکيل گرديده از يک حلقه فلزي ساخته شده از ورق ب

گرفته سانتي متر قرار  ٤٠بطول  ٦ميليمتر بزرگتر از قطر خارجي قوطي که بين دو ميلگرد نمره  ٣تا ٢بقطر 

هاي مجاور هـم افـزايش    دهاي مذکور متناسب با تعداد قوطيطول ميلگر .شود و در دو نقطه به آن جوش مي

  .يابد مي

 تايي و ٣تايي  ٢هاي تکي  ها در تيپ بست قوطي گرفتن چندين کليد يا پريز در مجاورت هم، با توجه به قرار

هـا فاصـله    در ساخت بست قـوطي . درصورت نياز چند تايي و به تعداد مورد نياز بر آورد و ساخته خواهد شد

 . هاي کنار هم رعايت گردد د و پريزها در زمان جوشکاري حلقهاستاندارد بين کلي

  ها بگونه اي  رها ابتدا خط تراز نصب قوطي کليدها بر روي آرماتوربندي ديوارهبندي ديوااجراي آرماتورپس از

از کـف تمـام شـده     مشخص گردد که ارتفاع نصب کليد و پريزها پس از اجراي تمـامي عمليـات سـاختماني   

ا مطـابق  ي ديوارهبندها روي آرماتور پس عمليات نصب بست قوطيهاي تعريف شده باشد سمطابق استاندارد

  .شروع گردد) SHOP DRAWING(هاي اجرايي  مختصات تهيه شده در نقشه

 بندي و در ضخامت کاور بتن جاگذاري واجـرا و تثبيـت خواهنـد    ها کالً در سطح خارجي آرماتور بست قوطي

  .شد

 هـاي   نقشـه هاي مشـخص شـده در    متناسب با تيپ ها و ها در داخل بست قوطي تمايها،  پس از اجراي بست

 .گذاري خواهند شداجرايي جا

  در قسـمت   هـا مـي بايسـت    محل ورود لوله ها بر روي قوطي ها، تمـامي سـوراخ  ) پانچ(در زمان سوراخکاري

  .ها اجرا گردد تا تداخلي با حلقه بست قوطي کليدها و همچنين آرماتورها ايجاد نگردد انتهاي قوطي
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 هـا در   درب قـوطي  اي صورت پذيرد کـه  بايست بگونه ها مي وارهها بر روي آرماتوربندي دي تثبيت بست قوطي

  .بندي کامالً به سطح داخلي قالب بچسبد قالب

 مشـخص  ... ها متناسب با ارتفاع نصـب کليـد پريزهـا و     گذاري ديواره هاي عمودي موردنياز در لوله اع لولهارتف

  نيـاز در کارگـاه   تلـف و بـه تعـداد مورد   هـاي مخ  دنياز در تيـپ هاي عمودي مور بندي شده و تمامي لوله تيپو

)WORK SHOP  (کاري و بوشن شده و جهت اجراء به پايکار منتقل گردند خم . 

 هاي مشخص شده ابتدا  هاي عمودي مطابق تيپ کاري شده به پايکار سر کليه لوله هاي خم پس از انتقال لوله

که لوله ها  قوطي ها هدايت شده، بنحويشانده و سپس به داخل سب پوبوسيله چسب نواري و يا درپوش منا

  .ها قرار گيرند سانتيمتر در داخل قوطي ٥/١تا  ١ به اندازه حدود

 هـا بـا چسـب آکواريـوم يـا       ي از ورود شيره بتن به داخل قوطيها به قوطي ها جهت جلوگير محل ورود لوله

PVC  بندي گردد کامالً آب . 

 ده شود و طول لولـه در  چسب نواري يا درپوش مناسب پوشان اً باهاي ديواري، انتهاي لوله حتم در محل چراغ

بندي به سـطح داخلـي قالـب بچسـبد و بـا       اي انتخاب شود که در زمان قالب هاي ديواري به گونه محل چراغ

بندي  ير مختصات در زمان قالببه مش ديوار بنحوي ثابت گردد که امکان تغي ٦استفاده از چند آرماتور نمره

سانتي متر اجرا شود تا امکان حرکـت   ٥٠ه باشد و اولين بست لوله از محل چراغ بفاصله حداقل وجود نداشت

 . براي لوله فراهم شود )فقط عمود بر قالب(جزئي 

 هـا در مسـير عبـور                هـا و يـا لولـه    گذاري ديوارها دقـت شـود کـه قـوطي     گذاري و قوطي در زمان اجراي لوله

 . هاي قالب قرار نگيرد تاي بولت

 باشد که پس از اجـراي مـش پـائيني آرماتورهـاي      هاي افقي در سقف مي اجراي لوله گذاري، مرحله دوم لوله

  .گيرند و در حد فاصل دو مش واقع خواهند شد قبل از اجراي مش بااليي انجام ميو  سقف

 به چراغ سقفي به داخل آن هدايت و  هاي سقفي از يک عدد قوطي کليد استفاده و لوله مربوط در محل چراغ

هـاي سـقفي،    درب قوطي بر روي سطح بااليي قالب سقف قرارگرفته و جهت پيش بيني زنجيـر بـراي چـراغ   

تثبيت شده و در داخل قوطي قرار گيرد تا پس از  ٦زنجير بر روي آرماتورهاي سقف توسط يک ميلگرد نمره 

ب قوطي زنجير آزاد شود ضـمناً در محـل ورود زنجيـر آويزبـه     بتن ريزي و باز نمودن قالب ها با برداشتن در

 .پوشش گردد PVCشيره بتن با استفاده از چسب آکواريوم يا چسب  ذهاي سقفي جهت عدم نفو قوطي چراغ

 هاي انتظار عمودي در ديوارها براي سيستم هاي مختلف از جمله روشنايي، پريز برق،  به جهت شناسائي لوله

هاي افقي در سقف با رنگ و يا ساير عالئم مشخص و از هـم   ي لولهتا زمان اجرا ...آنتن و درب باز کن، تلفن،

 . تفکيک گردد

 استفاده از چسب ) بوشن(ها  در محل اتصال لولهPVC     الزامي بوده و مي بايست لوله در دو طرف هـر بوشـن

 . بندي به آرماتورها تثبيت گرددتوسط سيم آرماتور) سانتيمتر ٢٠ه بفاصل(

 بايـد لولـه     مـي  هاي سقفي و به منظور جلوگيري از آسيب ديدن لوله، در محل ورود لوله به قوطي کليد چراغ

 . باشد له از قسمت تحتاني قوطي مجاز نميورود لو بصورت افقي و از سطح جانبي وارد آن شود و

  مشخص گردد) رو به باال يا پايين(مسيرهاي حرکت لوله هاي برق در مسير عمودي.  

 هاي انتظار  ظت کليه لولهبراي حفاPVC ها روي ديوارهاي  در سقفMASSONARY  هاي و همچنين داکت 

اي و يـا کاغـذي    وشن شده و توسط چسب شيشهبمتر  سانتي ٦بايست سر لوله ها بطول  برق و تاسيسات مي

  .متر و يا درپوش مناسب پوشش گردد سانتي ٥بعرض 

 هـا روي ديوارهـاي    اتـيلن در سـقف   پلـي  هـاي انتظـار   براي حفاظت کليه لولهMASSONARY        و همچنـين

متر و يـا   سانتي ٥اي و يا کاغذي بعرض  ها توسط چسب شيشه يست سر لولهبا هاي برق و تاسيسات مي داکت
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شـود هـدايت    بينـي مـي   ل پالستو فومي که روي قالب پيشدرپوش مناسب پوشش شده و بصورت افقي داخ

  .گردد

  کشي داخل ديوارهاي لولهجهت ادامهMASSONARY   ازلولهPVC  استفاده گردد . 

 هاي برق از پارو به جاي بيل  روي سقف به جهت آسيب نديدن لوله ريزي براي جابجايي بتن مازاد هنگام بتن

 . استفاده گردد

 هاي اضافي داخل  ها لوله ايد بالفاصله پس از برداشتن قالبهاي برق ب ر حصول اطمينان از باز بودن لولهبمنظو

ها صحت اجراي کار کنترل گـردد   کشي به همراه نخ پالستيکي از داخل آن ها بريده و با عبور فنر سيم قوطي

 . و در صورت وجود گرفتگي نسبت به رفع آن اقدام شود

  کشي  کشي و کابل سيم .۴,۴

 ميليمتر مربع کمتر باشد ٥/١ها براي مدارهاي سيستم روشنايي نبايد از  سطح مقطع سيم .  

 ميليمتر مربع کمتر باشد ٥/٢ها براي مدارهاي پريزهاي عمومي برق و فن کويل نبايد از  سطح مقطع سيم .  

 ميليمتر کمتر باشد ٦/٠ها براي مدارهاي سيستم تلفن در هيچ موردي نبايد از  قطر سيم .  

 ميليمتر مربع کمتر باشد ٤ها براي مدارهاي پريزهاي کولر گازي نبايد از  سطح مقطع سيم .  

 ميليمتر کمتر باشد ٦/٠ ، در هيچ موردي نبايد ازها براي مدارهاي درب بازکن قطر سيم .  

 ميليمتـر مربـع کمتـر     ٥/١از ها براي مدارهاي سيستم اعالم حريق در هيچ مـوردي نبايـد    سطح مقطع سيم

 .باشد

 از يک ميليمتر مربع  نبايد) فرمان (ها براي مدارهاي سيستم صوتي و مدارهاي کنترل نيرو  سيم سطح مقطع

 .کمتر باشد

 ها بر اساس فاز تغذيه کننده تغيير کرده و مطابق زير انتخاب شود سيم رنگ.  

  آبي: نول  سياه: فاز سوم  زرد: فاز دوم  قرمز: فاز اول

  

  سبز : زمين خاکستري         خط سفيد و در صورت عدم امکانترجيحاً رنگ فاز مربوطه با  برگشت فاز

 
 هـاي کـائوچويي ريلـي و يـا پالسـتيکي       برق بايد با استفاده از ترمينال کليه اتصاالت و انشعابات در تابلوهاي

هـا، هـواکش، انشـعابات واقـع در جعبـه       انجام شود ضمناً جهت انشعاب چراغ) تابلو برق واحدهاي مسکوني(

 .شدو غيره نصب ترمينال پالستيکي الزامي مي باتقسيم ها 

 و داخل قوطي کليد و پريزهـا و  ) محل روشنايي سقفي و ديواري(کاري  هاي اضافي در سطوح گچ بريدن لوله

 . کشي انجام گيرد تابلوي واحد قبل از اجراي سيم

 کشي پس ازنصب درب و پنجره ها و انجام سفيدکاري داخل واحدها شروع گردد عمليات اجرايي سيم . 

     حداکثر طول سيم رزر و در محل انشعاب روشنايي ها سقفي، ديواري و هواکش ها و داخـل قـوطي کليـدها

 . سانتي متر پيش بيني و اجراء گردد ١٥جهت ايجاد اتصاالت 

  گيرد بايد يک تکه بدون زدگي باشد برق قرار ميکليه سيم هايا کابل هايي که درداخل لوله هاي . 

 در تاسيسات اکيداً ممنوع است) زيرگچي(هاي مخصوص  ها و کابل استفاده از سيم . 
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 کشي روشنايي ممنـوع  اً استفاده از جعبه تقسيم در سيمضمن. باشد روشنايي از نوع کليد به کليد مي سيستم 

کشي زياد بوده  که در اينصـورت بـا همـاهنگي دسـتگاه      لوله کشي و در مواردي که طول سيممگر . (باشد مي

 ).نظارت مقيم استفاده از جعبه تقسيم عبوري بصورت جعبه کشش مجاز خواهد بود

 کننـده   بايست سيم فاز اول از طريق المـان کنترلـي بـه سـمت مصـرف      در سيم کشي مدارهاي روشنايي مي

 . متصل گردد

  متصل گردد )از روبرو(گازي و فن کويل در پالتين سمت راست پريز سيم فاز پريزهاي عمومي برق و کولر.  

 کشي مي بايست حتي المقدور کشش و تنش بيش از حد مجاز بـر روي هـادي    کشي و يا کابل در موقع سيم

 .هيچگونه کششي برهادي وارد نشود اعمال نگردد ضمناً

 هـا بايـد از    و ارت يـا تجهيـزات تـابلويي آن   هاي توزيع فاز و نول  هاي فشار ضعيف به شينه جهت اتصال کابل

کابلشوها بايد از انواعي باشند که حداقل دو عـدد پـيچ داشـته باشـند و يـا      . کابلشوي مناسب استفاده گردد

بـه طـور کلـي    ) قلـع و سـرب  (استفاده از کابلشوهاي لحيمي . ها به کمک پرس مناسب انجام شود ن اتصال آ

 .ممنوع است

 داخل تابلوهاي فرعي ازکليد اصلي به فيوز اصلي و از فيـوز اصـلي بـه شـينه توزيـع و از      هاي  کشي کليه سيم

شينه توزيع به کليدهاي مينياتوري يا فيوزها و از کليدهاي مينياتوري يا فيوزها به ترمينال، بايدباسيم مسي              

ر مربع براي هر ميليمت )آمپر ٤ حداکثر(ولت و با سطح مقطع مناسب  ١٠٠٠با عايق حداقل ) مفتولي(تک ال

 . انجام شود) سطح مقطع سيم

 بايست براي هر واحد از برچسب مشخص کننده انشعاب آن واحد  کشي سيستم توزيع نيروي برق مي در کابل

  . استفاده گردد

  ... ها و نحوه نصب کليدها و پريزها و چراغ .۴,۵

  کاري شـده، محـل نصـب     در فضاهاي کاشي تجهيزات الکتريکيجهت حفظ زيبايي و يکنواختي ارتفاع نصب

 . کليد و پريزها به نحوي انتخاب گردد که حتي االمکان در گوشه کاشي قرار گيرند

 گردد و در فضاهاي خصوصي به  هاي سقفي و ديواري فقط در فضاهاي مشاعي و بالکن واحدها نصب مي چراغ

فضاهاي خصوصي که سقف کـاذب وجـود    نصب ترمينال پالستيکي اکتفا شود در ضمن الزم به ذکر است در

بايست بر اساس نحـوه اجـراي سـقف     ها، استثناً مي بيني شده روي آن پيش) سيلندري(هاي توکار  دارد چراغ

 . نصب گردد S.D.E-١٩/٢٢٠کاذب طبق استاندارد ديتيل شماره 

   کليدهاي کنترل روشنايي يک پل و دوپل بايد طوري نصب شوند که رو به پايين روشن و رو به باال خـاموش

 . گردند

 بـا  . ..پريزهاي برق، تلفن، تلويزيـون، گوشـي درب بـاز کـن و      ،اه محل نصب تجهيزات الکتريکي شامل چراغ

انتخاب گردد ... ادياتورها و ، رکولر  هاي هاي هوا، کانال نصب تجهيزات مکانيکي مانند دريچههماهنگي محل 

 . ها قرار گيرند هاي سقفي در اکس سقف و حتي المقدور چراغ

 پس از اجراي رنگ آميزي آستري و  ...، تلويزيون و مغزي کليدهاي روشنايي و پريزهاي برق، تلفن، فن کويل

 . قبل از انجام رنگ رويه نصب گردند

 به نحـوي   ، پريزها توسط نوار چسب کاغذي بطور مناسب پوشش شود مغزي کليد و ،قبل از انجام رنگ رويه

 . که مغزي رنگ آميزي نشود

 



 

  دستورالعمل 

  ي تاسيسات الكتريكياجرا  
 

  ٢٨/٠١/٩٢ :تاريخ بازنگري  ١٣ از ١٣ صفحه  IN.RC.PE.002  :کدمدرک

 

  سيستم جريان ضعيف  .۴,۶

 کشي مسـتقل اجـراء    باز کن هر يک بصورت مجزا در لولهاعالم حريق و درب  ، تلفن، کشي سيستم آنتن کابل

  . گردد مي

 اعـالم حريـق، درب بـازکن و     ،آنتن، تلفـن ( هاي جريان ضعيف هاي سيستم ا و سيمه به هيچ عنوان کابل... (  

  .هاي برق در مجاورت همديگر يا داخل يک لوله قرار گيرند بايست با سيم و کابل نمي

 ر اي يک سر لحـيم يـک سـ    هاي شانه بايست از ترمينال قسيم سيستم تلفن و درب باز کن ميهاي ت در جعبه

  . در سمت پيچي ترمينال متصل گردد ها توسط کابلشو ميخي پيچ استفاده شود و سر سيم

 بايست براي هر واحد از برچسب مشخص کننده انشعاب  کشي سيستم آنتن، تلفن و درب باز کن مي در کابل

  . آن واحد استفاده گردد

 کننده  انشعاب مشترک فلزي با صفحات جدا کليه انشعابات سيستم تلفن و درب باز کن و آنتن در يک جعبه

و  S.D.E-٠٢/٠١/١٦٠و S.D.E-٠١/٠١/١٦٠جزئيات اجرايي شـماره  . (گردد يچي اجرا ميو درب با قفل سوئ

٠٣/٠١/١٦٠-S.D.E  ٠٤/٠١/١٦٠و-S.D.E (  

  ارتفاع نصب تجهيزات الکتريکي  .۴,۷

  ارتفاع نصب لوازم برقي از کف تمام شده

   ٣٠CM  پريز برق، آنتن، کامپيوتر و فن کويل  ١

   ١١٠CM  کليدهاي روشنائي  ٢

   CM ١٤٠  کليد پنکه سقفي - کولر آبيکليد   ٣

   CM ١٤٠  گوشي در باز کن ، ترموستات، شستي اعالم حريق  ٤

   CM ١٦٠  )محور تابلو يا پانل(تابلوي واحد و پانل اصلي در باز کن   ٥

   CM ١٨٠  )محور تابلو(تابلو کنترل اعالم حريق   ٦

  H-30  زنگ اخبار و آژير اعالم حريق  ٧
٣٠CM زير سقف) H١٠يا  )ارتفاع تمام شدهCM 

  زير سقف کاذب

٨  
پريزهاي برق موتورخانه ، تعميرگاه ، گاراژ، آبدارخانه ، 

  فضاي مشاعي
١١٠CM   

  با توجه به محل نصب کولر گازي  --   پريز برق کولر گازي  ٩

١٠  
جعبه تقسيم هاي مشاعي تلفن ، درب بازکن ، اعالم 

  حريق صوتي و آنتن
H-30 

٣٠CM  زير سقف)H١٠يا )ارتفاع تمام شدهCM 

  زير سقف کاذب

 ١١٠CM  کليد و پريز آشپزخانه و سرويس و حمام و بالکن ها  ١١

به استثاي اجاق گاز و ماشين لباسشوئي که در 

موقعيت . از کف اجراء خواهد شد ٧٥CMارتفاع 

ه تجهيزات محل نصب پريزهاي آشپزخانه با توجه ب

  .شود آشپزخانه تعيين مي

   ١٩٠CM  )روشويي(باالي دستشويي چراغهاي   ١٢

 ٢٢٠CM  )اطاق خواب و سالن پذيرايي(چراغ ديواري   ١٣
سانتي متر از کف تمام شده با  ٢٠٠حداقل 

  هماهنگي دستگاه نظارت
    


