
:آدرس ملک :نام متقاضی :شماره درخواست 

:تاریخ ساخت تابلو :شماره سریال تابلو :تعداد و آمپراژ کنتورهای سه فاز :تعداد و آمپراژ کنتورهای تکفاز 

:تاریخ بازدید :نام مهندس بازدید کننده  :تعداد و آمپراژ کنتورهای دیماندی سه فاز 

:شماره پروانه سازنده تابلو  :نام سازنده تابلو :شماره پروانه مهندس بازدید کننده  

خیربلهشرح کنترلردیف

1
 میلیمتر می 1.5ضخامت ورق بکار رفته در ساخت تابلو 

باشد

برند کلید اتوماتیک مورد تائید می باشد2

برند کلیدهای مینیاتوری مورد تائید است3

کابلهای داخلی تابلو مورد تائید می باشد (Brand)مارک 4

سایز کابلهای داخلی تابلو مورد تائید است 5

6
 80رنگ تابلو الکتروستاتیک بوده و ضخامت آن حداقل 

میکرون می باشد

آمپراژ کلید اتوماتیک متناسب با تیپ تابلو می باشد7

کلید اتوماتیک غیرقابل تنظیم می باشد8

9
محل نصب کلید اتوماتیک در پایین تابلو در نظر گرفته شده 

است

10
کلیدهای مینیاتوری ورودی از نوع تک پل و سه پل کندکار 

میباشد (Cنوع )

11
 پل 4کلیدهای مینیاتوری ورودی خروجی از نوع دو پل و 

میباشد (Bنوع )تندکار 

12
ورودی کلیدها از پایین کلید و خروجی از باالی کلید رعایت 

شده است

13
کلیه سرسیم های داخل تابلو دارای کدگذاری مناسب می 

.باشند

14
در صورت استفاده از سیم افشان سر سیم مناسب نصب 

.شده است

15
در خروجی کلید اتوماتیک از شینه مناسب استفاده شده 

.است

16
تعداد سوراخ پیج های انشعاب متناسب با تعداد کنتورها 

.می باشد

17
درب تابلو در قسمت ورودی و روبند کنتورها قابل پلمپ می 

باشد

18
تابلو دارای شینه ارت از جنس مس با ابعاد متناسب با تیپ 

تابلو می باشد

19
تسمه بافته شده مسی به عرض یک سانتمتر بر روی هر 

دو درب نصب شده است

20
تابلو دارای میکروسوئیچ و چراغ روشنایی مناسب در ورودی 

و خروجی می باشد

زیر کلیه تجهیزات تابلو فیبر استخوانی نصب شده است21

22
تابلو دارای نوار آب بندی در اطراف درب ها و روبند کنتور ها 

می باشد

23
تابلو دارای چراغ سیگنال بوده و تغذیه آن از روی شینه ها 

می باشد

24
رنگ کابلهای داخلی و کابلهای چراغ سیگنال و شینه ها 

استاندارد می باشد

لوالی تابلو سه تیکه آبکاری شده می باشد25

26
شماره - بروی پالک مشخصات تابلو نام شرکت سازنده 

آمپراژ ذکر شده- سال ساخت- سریال

27
 بروی درب 121عالیم هشدار دهنده برق و تلفن حوادث 

تابلو نصب شده است

28
محفظه پالک شناسایی زیر هر کنتور به ابعاد 

25mm*45mmنصب شده است  

29
رعایت تیپ و ابعاد تابلو و همچنین چیدمان تجهیزات داخل 

تابلو با توجه به تعداد کنتورهای منصوبه

30
 تابلوها جهت نصب در فضای باز و بسته محوطه IPرعایت 

ساختمان

31
از داکت مناسب جهت عبور کابلهای ارتباط استفاده شده 

است

32
آیا محفظه پالک شناسایی باالی کلیدهای مینیاتوری به 

 بر روی روبنده ورودی نصب شده است؟25mm*45mmابعاد

.تست عملکرد مکانیکی کلیدها انجام و نتیجه مثبت میباشد33

34
با توجه به تیپ تابلو رنج کلیدهای مینیاتوری و اتوماتیک 

صحیح است

35
آیا تابلو بطور مناسب به دیوار محکم شده و محل نصب 

بدون تغییر می باشد

36
نصب تابلوهای لوازم اندازه گیری در ابتدای درب نفر رو 

ساختمان ها

رعایت حریم لوله های گاز37

رعایت حریم لوله های آب و فاضالب38

 سانتیمتری کف تابلو از سطح زمین80رعایت فاصله حداقل 39

40
 متر باالترین نمراتور کنتور از سطح 2رعایت حداکثر ارتفاع 

زمین

41
محل مناسب جهت عبور کابل تغذیه تابلو در نظر گرفته 

شده است

42
آیا تابلو بطور مناسب به دیوار محکم شده و محل نصب 

بدون تغییر می باشد

.آیا شین نول و ارت به هم متصل شده اند43

ABCDEFGH

29-3423-2819-2215-1811-148-105-71-4

25020016016010010063غیر مجاز

2502001601601601006363

25x525x525x520x520x520x520x520x5

2090x16001780x16001780x16001570x13401570x108010880x10801080x820870x820

.عبور کابل سرویس از درز انقطاع ممنوع است

موارد تحت کنترل ناظر

.منظور از بند توصیه ای اینست که در صورت رعایت آن ، تابلو دارای کیفیت بهتری خواهد بود و عدم رعایت آن برای تابلو ساز ، امتیاز منفی تلقی میگردد ولیکن تابلو مرجوع نمیگردد

 متر از جداره لوله و کنتور آب0.2

رگوالتور و کنتور گاز-  متر از جداره لوله 0.5

شماره ها مرتبط با هم

بند توصیه ای

(L1قرمز-L2زرد-L3مشکی-Nآبی-PEزرد وسبز راه راه )

بند توصیه ای جهت همبندی

بند توصیه ای

تغذیه روشنایی باید از برق سه فاز عمومی باشد-بند توصیه ای

عدم نصب دو انشعاب از یک سوراخ از شینه کلید اصلی

سایز شینه مطابق با جدول زیر

شیوه بررسی
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سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

چک لیست کنترل کیفیت تابلوی اندازه گیری

توضیحات

 میلیمتر مربع است10 و انشعاب سه فاز 6سایز انشعاب تکفاز 

:نام و مهر و امضای ناظر:نام و مهر و امضای مجری ارت

تیپ تابلو

 میلیمتر195،عمق همگی  (میلیمتر)ابعاد تابلو

(میلیمتر)ارت -نول-ابعاد شینه های فاز

(آمپر)کلید اتوماتیک مشترکین مسکونی 

(آمپر)کلید اتوماتیک مشترکین تجاری 

یک عدد سه فاز+ تعداد کنتور 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهرانبرق تهران بزرگشرکت توزیع نیروی


