مراحل مختلف گر دش استعالمات شهرداری از سازمان آتش نشانی و بالعکس:
-1

مرحله تأیید آلبوم نقشه معماری
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مرحله صدور مجوز ساخت
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مرحله صدور مجوز تخریب و خاک برداری
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مرحله عدم خالف

-5

مرحله پایان کار

چکیده معیارها و مراحل دریافت گواهی پایانکار ساختمان:
*ضوابط اجرای سیستم تر و خشک آتش نشانی
 -1اجرای سیستم تر آتش نشانی با یک سقف به مساحت  555متر مربع و بیشتر
 -2اجرای سیستم تر آتش نشانی با دو یا سه سقف به مساحت  055متر مربع یا بیشتر
 -3اجرای سیستم تر آتش نشانی در یک واحد تجاری مستقل با متراژ  155متر مربع یا
بیشتر
 -4اجرای سیستم تر آتش نشاانی در یاک واحاد تجااری مساکونی کاه دارای واحادهای
تجاری به مساحت  05متر در یک سطح و بالکن به مسااحت  05متار مرباع یاا بیشاتر
باشد
 -5اجرای سیستم تر و خشک در ساختمان های مسکونی دارای  4سقف یا بیشتر باه دو
صورت می باشد:
الف -در صورتی که ارتفاع سقف سوم کمتر از  15متار باشادت تاهاا اجارای سیساتم تار
الزامی است.

ب -درصورتی که ارتفاع سقف سوم  15متر یا بیشتر باشدت اجرای سیستم تر و خشاک
الزامی است

*مرحله عدم خالف ; در مقطع اجرای کامل اسکلت ساختمان (مرحله سفت کاری)
 -1هماهاگی با مدیریت کارشااسی سازمان آتاش نشاانی جهات ا االع از لازوم یاا عادم
لزوم اجرای سیستم تر و خشک برابر ضوابط
 -2راهامایی در اجرای سیستم های آتش نشانی(تر و خشک)ت اعالم و ا فاای اتوماتیاک
حریق و اجرای آبفشان
 -3راهامایی در جانمایی محل جعبه های آتش نشاانی و تعیاین انادازه لولاه هاا و حجام
مخزن آتش نشانی
*پایان کار :
جهت دریافت پایان کار ایمای ابایه مسکونی اجرای ماوارد زیار ضاروری مای باشاد و در
صورت عدم رعایت موارد زیر ت بازدید مجدد کارشااسی ت موجاب محاسابه مکارر هزیااه
بازدید می گردد:
 -1تکمیل اتصاالت سیستم تر و خشک ( شیلاگ ت پمپ آماده کاار ) و بازگشاایی ا اراف
سری خشک ( اندازه محل اتصاالت شیر حداقل  25در) 35
 -2نصب و راه اندازی آسانسور و نیز اخذ تأییدیه استاندارد
 -3راه اندازی سیستم تر شامل نصب و شاسی کشی مخزن و نصب دو عدد تسامه روی
مخزن و نصب پمپ ت فلوسوییچ و آماده کار
 -4اجرای کامل حفاظ پاگرد پلکان بقات ت حاشیه رماپ ت دورچاین پشات باام ت تارا

و

پرتگاه ها حداقل به ارتفاع 05سانتی متر و به صورت عماودی باه فاصاله 12ساانتی
متری
 -5نصااب درب تمااام فلاازی لااوالیی ( باادون شیشااه خااور و مافااذ ) بااین باااکس راه پلااه
آسانسور و پارکیاگ
 -0اجرای نرده حفاظ و فاس کشی زیر نورگیر افقای و مقابال ناورگیر عماودی در پااگرد
بقات
 -0ایزوله ستون های پارکیاگ با مصالح مقااوم و ضاد حریاق و نصاب تاوری مریای روی
کالهک های دودکش  Hو دهانه کولرها
 -0رفع پاخور پشت بام (جلوگیری از ایجاد پلاهت جااب دورچاین پشات باام و در ا اراف
داکت و لوله های موجود)

 -9نصب کپسول 0کیلویی پودر و گاز به تعداد واحدهای مسکونی و تجاری و حداقل دو
کپسول جهت پارک حتی یک خودرو و در صورت افزایش ظرفیت خودرو در پارکیاگ
ت به ازای هر  4خودرو نصب دو کپسول خاموش کااده پودر و گاز الزامی است.
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نصب یک عدد کپسول CO2چهار کیلویی جهت موتور خانه آسانسور

 محل نصب کپسول 0کیلویی پودری در پارکیاگ ترجیحا :
 -1نزدیک ورودی پارکیاگ ت به باکس راه پله و آسانسور
 -2جاب درب ورودی خاودرو باه پارکیااگ و در واحادهای تجااری یاا مساکونی در محال
ورودی راهرو و ترجیحا در معرض دید و محل نصاب گیاره آن از کاف تماام شاده باه
ارتفاع  155سانتی متر نصب گردد
 محل نصب کپسول 4کیلویی  CO2در ورودی درب اتاق آسانسور و در معرض دیاد و
از کف تمام شده اتاقک گیره آن در ارتفاع 95سانتی متر نصب گردد
توجه  :صدور گواهی پایانکار ماوط به رعایات کلیاه ضاوابط ایماای و تسات نهاایی توساط
کارشااسااان ایاان سااازمان خواهااد بااود و نیااز ارادااه تعهااد محکااری از مالااک جهاات حفا
تجهیزات و تأسیسات آتش نشانی در محل و اجرای کامل موارد باد 9و15ت اراده تصویر
تأییدیه استاندارد آسانسور و فااکتور خریاد تجهیازات و نیاز تحویال مادارک یااد شاده
الزامی می باشد.

تما

با ما  ( 30191220 :ترجیحا آقایان محمد کاظم جاللی و ساسان زارع )

