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 تاريخ                                                                                                            

 نظارت گازمدیریت محترم دفتر کنترل و 

 باسالم

طبق دستورالعملهای مبحث  .......................................احتراماً ، باستحضار می رساند اجرای سیستم لوله کشی گاز ساختمان آقای/ خانم   

تحت   ....................مورخ ................به اتمام رسیده است و شبکه لوله کشی از ساعت..............مقررات ملی ساختمان به صورت هفدهم 

 قرار گرفته و آماده بازرسی نهايی می باشد. psi30فشار 

 کلیه موارد زير را با دقت کنترل نموده و صحت آنرا تايید می نمايم.............................................................اينجانب

   نشتی می باشد. و شبکه فاقد ساعت رعايت شده است 48تست لوله کشی به مدت زمان  -1

 ، سالم بوده و فاقد دستکاری می باشد. psi60گیج فشار از نوع  -2

 نام  ، عنوان طبقات  ،پالناطالعات نقشه شامل نام متقاضی ، آدرس متقاضی ، مساحت زيربنا و طوالنی ترين مسیر و همچنین  -3

  ذکر شده است.با کار اجرا شده مطابقت داشته و و اطالعات مورد نیاز از هر نظر،موقعیت دودکش متراژ لوله کشی فضاها ، 

دارای کالهک و بست مناسب می باشند و نیز در  ايمنی دودکشها از هر نظر کنترل شد ، انسداد و گرفتگی ندارد و تماماً اردمو -4

   ملک مجاور همسايه قرار نگرفته است.

 می باشد............................ و شیرهای گازی استاندارد و از نوع .......................... و از نوعلوله های مورد استفاده استاندارد  -5

 درپوش تمام شیرها نصب و محکم می باشد. -6

 لوله رابط تا باالی سر علمک اجرا شده است. -7

 غالفها مناسب و نوارپیچی الزم شده است.  -8

 است. مبحث هفدهم اجرا  گرديده 6-5-17و بر اساس بند جوش ها مناسبکیفیت  -9

 رنگ آمیزی کامل است.  -10

راهنمای ايمنی مبحث هفدهم( به صورت مکتوب تحويل 1)پیوست کلیه نکات و مسائل ايمنی مصرف کننده های گاز طبیعی  -11

 مالک گرديد.

                   نام و امضاء مالک :                                                                             :                                              جرینام و امضاء م 

 

 متعهد میشوم با توجه به آگاهی از موارد...............................مالک ملک به شماره پرونده................................اينجانب : تعهدنامه مالک

گاز اجرا شده از محل نصب رگالتور لوله کشی سیستم ناظر گاز ضمن نگهداری از  مهندس مندرج در نقشه تايید شده توسط

و به هیچ وجه  جهت نصب دستگاههای گاز سوز استفاده نمايم نموده و از نصابان ذی صالح استفاده،دستگاههای گازسوز استاندارد 

مسیر دودکش  ه کشی را بدون هماهنگی و بازرسی الزم تغییر ندهم و تا زمانی که از باز بودنتوسعه غیرمجاز در سیستم نداده و لول

ضمنا آگاهی  اتفاق ناگوار مسئول خواهم بود.بروز درصورت  بديهی استننموده و بهره برداری گاز سوز تجهیزات  ها مطمئن نشوم از 

تناوب بازرسی شبکه لوله کشی گاز برای ساختمان دو سال خواهد  دورهمقررات ملی ساختمان  22مبحث  4-8-22دارم که طبق بند 

                                                                          نخواهد بود. و مجری بازرسی گردد، در غیر اينصورت عواقب احتمالی به عهده ناظر می بايست و پس از تاريخ انقضا دوره تناوب بود 

 نام و امضاء مالک :                                                                                                           


