کد فسم FT-159-01 :

مدارک الزم جهت صدور پایان کار در سازمان آتش نشانی
 .1ازائِ فسم ضوازُ  18هسحلِ پایاى کاز اش ضْسدازی هٌطقِ.
 .2تاییدیِ ادازُ استاًدازد (جْت آساًسَز) دز صَزتیکِ تازیخ صدٍز پسٍاًِ اش  82/1/1بِ بعد باضد ٍ جْت
آساًسَزّای ّیدزٍلیکی دز صَزتیکِ تازیخ صدٍز پسٍاًِ ساختواًی اش  90/7/1بِ بعد باضد با تایید هجسی
ًٍاظس ساشُ ضوٌا دز صَزت ًداضتي بسگِ ایستایی ساختواى استاًدازد آساًسَز بایستی بِ تائید هٌْدس ًاظس
ساختواى بسسد .
 .3ازائِ فسم  11بسگی (اش ضسکت ًصاب آساًسَز)دز صَزتی کِ تازیخ صدٍز پسٍاًِ قبل اش  82/1/1باضد ٍ
جْت آساًسَز ّای ّیدزٍلیکی با ّس تازیخ صدٍز پسٍاًِ ازائِ فسم هرکَز با تایید هجسی ًٍاظس ساشُ الصاهی
هیباضد.
 .4ازائِ فسم تایید دٍدکص تَسط هٌْدس ًاظس تاسیسات هکاًیک ساختواى هسبَطِ.
 .5ازائِ اصل فاکتَز خسید پوپ آتص ًطاًی.
 .6ازائِ اصل فاکتَز خسید کلید هحافظ جاى.
 .7ازائِ اصل فاکتَز خسید کپسَل آتص ًطاًی.
 .8ازائِ اصل فاکتَز خسید تسهَکَپل ضَهیٌِ.
 .9ازائِ اصل فاکتَز خسید ضیطِ سکَزیت دزصَزت استفادُ دز ًوای ضیطِ با تایید ایستایی آى تَسط
هٌْدس ًاظس هسبَطِ.
 .10ازائِ چک لیست با تازیخ ٍ هْس هعتبس اش ضسکت ًصاب دز صَزت داضتي سیستن اعالم حسیق .
 .11ازائِ فسم تاییدیِ دزخصَظ اجسای سیستن اطفاء حسیق تَسط هٌْدس ًاظس تاسیسات ساختواى.
 .12کپی توام صفحات پسٍاًِ.
ً .13قطِ هعوازی ٍضعیت هَجَد (سایت  ،پالى طبقات،بسش ًوا ٍ بام )هوَْز بِ هْس هٌطقِ.
 .14دزصَزت داضتي اضافِ شیسبٌا هاشاد بسپسٍاًِ ازائِ زای کویسیَى هادُ صد یا هجَش اش ضْسدازی هٌطقِ.
 .15ازائِ فیص عَازض آتص ًطاًی ٍّوچٌیي دز صَزت افصایص شیسبٌا ازائِ فیص هسبَطِ الصاهی است .
 .16ازائِ فسم تعْدًاهِ تکویل ضدُ تَسط هالک.
 .17ازائِ اصل ٍ کپی کازت هلی هالک .
 .18ازائِ کپی فسم ضوازُ  4هٌطقِ هسبَطِ.
 .19ازائِ کپی تایید ایستایی ساختواى(دزصَزت داضتي).
 .20ازائِ تاییدیِ اش هسکص تحقیقات زاُ ٍضْسساشی یا استاًدازد جْت دزّای هقاٍم حسیق.
 .21ازائِ اصل فاکتَز خسید چَب تسهَ ٍٍد( ) thermowoodبِ ًام هالک دزصَزت استفادُ دز ًوا طبق
تایید ٍاحد ًوای ضْس ساشی ٍ هعوازی اش چَب  ،با تایید هٌْدس ًاظس هسبَطِ با ذکسحدهجاشاستفادُ چَب
دزًوا  %10هیباضد.

