الزامات طراحي تاسيسات
 -1دس سٍش طشح ٍ سبخت غٌؼتي سبختوبى اص آًجب وِ سيستن ديَاس ثبسثش ثتي هسلح ثب لبلت ػبيك هبًذگبس ،دس تاللي ثب
آيتوْبي هؼوبسي (هبًٌذ ثبصضَي دس ٍ پٌجشُ) ٍ آيتوْبي تبسيسبتي (هثل هسيشّبي ػجَس آة ٍ ثشق ٍ فبضالة) هيجبضذ ،ثش
خالف سبختوبًْبي هؼوَلي ،ثبيستي حتوبً طشاحي فبص يه ٍ دٍ هؼوبسي ثب ّوبٌّگي هٌْذس هحبست سبصُ ٍ طشاحبى
تبسيسبت هىبًيىي ٍ ثشلي ،اًجبم ضَد.
ثِ ػجبست ديگش لجل اص طشاحي هؼوبسي ثب هطخع ضذى وليبتي ًظيش سطح اضغبل ٍ هحيط ثلَن سبختوبًي ،هٌْذس
سبصُ ،هَلؼيت ديَاسّبي سبصُاي الصم (ثب ػولىشد ثملي ثشاي تىيِگبُ سمفْب ٍ ػولىشدجبًجي وبفي ثشاي پبيذاسي دس دٍ
جْت هتؼبهذ) سا هطخع ًوبيذ ٍ پس اص طشح اٍليِ هَلؼيت ديَاسّب ٍ ثبصضَّبي هؼوبسي ٍ استمشاس هسيشّب ٍ ثبصضَّبي
تبسيسبتي ،هٌْذس هحبست پشٍطُ (وِ هسئَل طشاحي سبصُ ٍ دفبع اص طشح دس هشاجغ ريػالح هيجبضذ ).طشح هؼوبسي ٍ
تبسيسبتي اٍليِ سا تبييذ ًوبيذ .دس غيش ايٌػَست ػذم تبهيي ًيبصّب ٍ الضاهبت سبصُ پبًلي ،هٌجش ثِ ايجبد ضؼف دس ثبسثشي ٍ
ايستبيي ٍ ػذم اهىبى تػَيت طشح ثش اسبس هحبسجبت فٌي هيگشدد.
 -2هٌْذس ًبظش تبسيسبتي ٍ طشاح سبصُ اي حتوبً ثبيذ سٍي وبس اجشاي تبسيسبت ًظبست داضتِ ٍ پس اص اجشا ًمطِ چَى
سبخت ( )AS BUILTاص هسيش ّب ،تْيِ ٍ تحَيل وبسفشهب گشدد.
 -3دس هَسد ثبصضَّب (هبًٌذ دسة ،پٌجشُ ٍ وبًبل وَلش) توشوض تٌطْب دس گَضِّبي ثبصضَ ٍ تمَيتْبي الصم دٍس آًْب ثخػَظ
دس ثبسگزاسي صلضلِ ،ثش اسبس ًتبيج ػذدي حبغل آًبليض وبهپيَتشي ثبيستي دس طشاحي دس ًظش گشفتِ ضَد .دس ًمبط
توشوض تٌص هبًٌذ دٍس ثبصضَّب ،گَضِ ديَاسّب يب هحل تمبطغ ديَاسّب ،حتوبً ثِ هيضاى الصم اص ضجىِ ّبي هص تمَيت
استفبدُ هيگشدد
 -4تاللي ثيي الوبًْبي تبسيسبتي ٍ سبصُ اي حتوبً ثبيذ ثب طشاحي وبهل هسيشّبي تبسيسبت هىبًيىي ٍ ثشلي ٍ تطبثك آى ثب
ًمطِ سبصُ لحبظ گشدد.
 -5تَغيِ اويذ ثش ػجَس وبًبلْبي وَلش اص ديَاسّبي غيش ثبسثش ثَدُ ٍ هٌبسجتشيي ساُ حل ثشاي اًتخبة هسيش لَلِّب ،استفبدُ
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اص داوت ٍ سايضس است ٍ هسيش لَلِّبي لطَستش هبًٌذ لَلِّبي ًٍت ٍ فبضالة اص لغبصّبي سٍوبس ٍ هسيش تبسيسبت ثشلي اص
ّستِ ػبيك حزف ضذُ هبثيي هطْب هيثبضذ.
 -6ػجَس تبسيسبت دس هسيشّبي افمي گزسا اص ثتي سبصُاي ديَاسّبي ثبسثش ثبيستي احتشاص گشدد ٍ سبيش هسيشّب هثل وبًبل
وَلش ،فالش تبًه تَوبس ٍ سايضس لَلِ ّبي ضخين اص لسوتْبي غيش ثبسثش هثل داوت ٍ ثلَن سمفي ػجَس ًوبيٌذ.
 -7دس غَست استفبدُ اص لَلِ ّبي تبسيسبتي داخل ديَاسّبي ثبسثش پبًلي ،جٌس لَلِّبي تَوبس آة ثبيستي اص ًَع اًؼطبف
پزيش (تشجيحبً چٌذ اليِ ثب طَل ػوش صيبد) ٍ اتػبالت لَلِّبي آة اص ًَع پشسي ٍ لَلِّبي فبضالة اص ًَع پَش فيت ثَدُ تب
ًمص ًيشٍي اًسبً ي دس ويفيت آًْب ثِ حذالل سسيذُ تب دس صهبى تؼويش ٍ ًگْذاسي حذالل خسبست ثِ ديَاس ثبسثش سبصُاي
ٍاسد آيذ.
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