شوارُ :
تاريخ :
پیَست :

آزمایشگاه عمران سنج کاسپیه
درخواست آزمایش تجهیسات برقی
بسوِ تعالی

احتراهاً آقاي /خاًن /شركت /تعاًٍی هسكي  ............................................با تَجِ بِ هشخصات ريل جْت عقذ قرارداد با آزهايشگاُ عوراى سٌج كاسپیي بِ حضَرتا ى هعرفی هی گردد.

مشخصات پروژه :
مشخصات كارفرما :

شوارُ ٍ تاريخ ًقشِ :

آدرس:

ًام ًٍام خاًَادگی/شركت/تعاًٍی:

هَبايل:

آدرس:
آقاي  /خاًن  /دفتر فٌی  /ادارُ /سازهاى /هٌْذسیي هشاٍر :

مشخصات ناظر برق  /دستگاه
نظارت :

آدرس هحل استقرار :

مشخصات مجری  /پیمانکار:

آقاي  /خاًن  /دفتر فٌی  /ادارُ /شركت /هٌْذسیي هشاٍر :

مشخصات ساختمان :

تلفي ثابت:

شوارُ پرٍاًِ اشتغال بِ كار :
تلفي ّوراُ :

تلفي ثابت :

تلفي ّوراُ :

زير بٌاي ُ ر طبقِ :

تعذاد طبقات :

زيربٌاي كل :

تعذاد ٍاحذّا :
هقاٍهت چاُ ارت:

تعذاد چاُ ارت:
كروكی محل :

توضیحات :
* استبًدارداّی هَرد استفبدُ در ایي آسهبیص بز اسبس رٍش استبًدارد هلی ایزاى بِ ضوبرُ ّبی  5525-203 ،5525-202 ،5525-201 ،607-3 ،607-2 ،607-1 ،3084هیببضد.
* تعداد سزی ًوًَِ ّب بزاسبس ابالغیِ سبسهبى ًظبم هٌْدسی سبختوبى استبى لشٍیي هحبسبِ ضدُ ٍ عَالب ًبضی اس عدم تطببك تعداد ًوًَِ هذکَر در ایي فزم بب آئیي ًبهِ بعْدُ
هٌْدس ًبظز بزق هیببضد.
* در صَرت ارائِ آدرس اضتببُ ٍ یب عدم کزٍکی دلیك عَالب ًبضی اس آى بعْدُ کبرفزهب هیببضد.
* ًبظز هَظف بِ پیگیزی آسهبیضبت ٍ ًتبیج حبصلِ اس آسهبیطگبُ هی ببضد ،در صَرت عدم پیگیزی کلیِ هسئَلیت ّب بعْدُ هٌْدس ًبظز هیببضد.
* تْیِ ًوًَِ ّب در هزحلِ اٍل تَسط کبرفزهب صَرت هیگیزد ٍ در هزحلِ دٍم پس اس احزای تبسیسبت بزلی تَسط آسهبیطگبُ اس پزٍصُ اًجبم خَاّد ضد.
* حدالل تعداد ًوًَِ ّب بِ اسای ّز ٍاحد یک سزی آسهبیص سین (لبل اس خزید تَسط کبرفزهب اس سین ّبی هصزفی در توبم سبیش ّب تْیِ ٍ بِ آسهبیطگبُ جْت تست اٍلیِ تحَیل هی
گزدد) ٍ آسهبیص چبُ ارت بزای ّز سبختوبى بِ تعداد چبُ ارت هطببك بب ًمطِ ّبی بزق ٍ تبئید ًبظز بزق هی ببضد.

تعذاد آزمایشات برق مورد نیاز:
تعذاد نمونه های مورد نیاز جهت آزمایشات سیم:

جوع ًا

---------

سري از كل ساختواى

تعذاد آزمایش ارت:

جوع ًا

---------

سري

ًاظر برق :

هذير عاهل آزهايشگاُ  :صابر خلیلی

هْر ٍ اهضاء :

هْر ٍ اهضاء :

ان ووروزیان  ،حکمت  ، 54پالک  15تلفه33664499 :
آدرس :قسویه  ،خیاب

همراه09123827582 :

