
 فهرست منابع ، سازندگان ، مارك هاي مورد تأئيد اقالم تأسيسات الكتريكي 

   صنعتي شيرازدانشگاه  C,Bخوابگاه تيپ در پروژه  
  

  
  
  
  
  

  توضيحات : 
  

هرگاه به هنگام اجراء امكان تدارك هر يك از لوازم و تجهيزات و مصالح با مشخصات  -1
فوق الذكر و يا مندرج در نقشه هاي اجرايي وجود نداشته باشد كارفرماي محتـرم مـي   

 رديف نوع مصالح و تجهيزات سازنده و مارك مورد تأئيد
 1 چراغ هاي روشنائي  ،مهنام آروينصنايع روشنائي مازي نور، جهان نور، حميد ، 

 2 پريزهاي برق ، تلفن ، ، مهسان ، دلند لگراند (البرز)
 3 سيم برق خراسان ، سيمكو، مغان ، شاهرود، ابهر
 4 كابل برق  خراسان ، كرمان ، البرز ، مغان، ابهر

 5 جعبه تقسيم هاي انشعابي  لگراند ، البرز ، خراسان 
 6 سيستم صوتي  آذر صوت، مزدك، هوراند ،طنينتابان،
 7 لوله برق   ايران، ايران لولهpvc،ستاره سمنان ،گلپايگان 

 8 تجهيزات تابلوئي  يدر،لگراند،  اشنا
 9  شمش مسي  صنايع مس با هنر كرمان

 10  مقره اتكايي   پارسا
 11  لوازم اعالم حريق   زتا،تايكوتون،دتكتومات

Brand-rex,Primum line,Schneider  به صورت
End-End 

شبكهو پريزوتجهيزات)CAT6كابل شبكه (
  كامپيوتر

12 

 13 دوربين مدار بسته وپاناسونيك سامسونگ



در اين صورت مشخصات ابالغي بعنوان جانشـين  تهيه نوع مشابه را ابالغ نمايد . تواند
  هر يك از ويژگي هاي فوق الذكر محسوب خواهد شد. 

وب مشخصات اوليه كه در نقشه ها چكارفرما مي تواند ويژگي هاي تكميلي را در چار -2
و اسناد فني و همچنين در جدول فوق ذكر شـده اسـت اعـالم نمايـد بـديهي اسـت       

 درج در مدارك پيمان تلقي ميگردد. مشخصات ابالغي بعنوان ويژگي من

جهت ساخت تابلوهاي برق پروژه ، سفارش ساخت بـه تابلوسـازهاي داراي تأييديـه     -3
شركتهاي توزيع برق با رعايت استانداردهاي رايج مورد تأييد مشاور مي باشد . بـدين  

شركت تابلوساز با شرايط  3منظور الزم است پيمانكار قبل از سفارش ساخت ، حداقل 
وق را به مشاور معرفي و پس از بررسي و اخذ تأييديه مشاور نسبت به ساخت تابلوها ف

اقدام نمايد . بديهي است پس از بازديد و آزمايش توسط نماينده كارفرما و مشـاور در  
 محل شركت تابلوسازي قابل ارسال به محل پروژه خواهد بود.

ين مداربسـته،فراخوان  تهيه و نصب سيستم هاي جريـان ضـعيف (اعـالم حريـق،دورب     -4
صوتي،شبكه كامپيوتري) ميبايست با ارائه نقشه هاي اجرايي با توجه به مارك خريداري 

  شده صورت گيرد. همچنين گواهي صحت عملكرد مناسب توسط فروشنده ارائه گردد.
  
 


