
دتایل لًلٍ َای ديدکش پکیج َاتذين  
مُارتٍ دیًار    

http://icivil.ir/omran


 اتصال لًلٍ ديدکش پکیج تًسیلٍ ماوشه



 اتصال زاوً سرامیکی ديدکش جُت يصل تٍ پکیج
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 وقطٍ ساوتی متر 60مًوتاشلًلٍ َای ديدکش پکیج تافاصلٍ 
 از تاالتریه وقطٍ ساختمان

ارتفاع لوله های دودکش از باالترین نقطه 

 سانتی متر 60ساختمان حداقل 

 :  مرجع 
 

 مرکس تحقیقات مسکه 128وشریٍ 
 

 8 -10 -42تىذ 

 cm 60حداقل 
 



 دریچٍ اتصال تخاری تٍ ديدکش 

 ارتفاع وصة از کف تمام شذٌ 
 70cmحداقل  ساوتی متر 70حذاقل 
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 وصة ديدکش پکیج

 سانتی متر ازسقف 30ارتفاع نصب 

 تا روی جدار باالیی لوله دودکش

 :مرجع 
 

 مقررات ملی  5مثحث 
 5-2تىذ 

30cm 



اتصال لًلٍ آزتست تاچسپ يمل جُت يصل تٍ پکیج  

 سانتی متر از سقف30ارتفاع نصب 
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 اتصال لَلِ ّای دٍدوش پىیج تَسط هاًشي

 ماوشه



 اجرای عایك حرارتی دٍدوش پىیج
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اتصال لَلِ ّای آترساًی تِ سمف تَسیلِ 
 ساپَرت

 ساپًرت سقفی



 ساپَرت عوَدی لَلِ ّای فاضالب

 ساپًرت عمًدی
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 اجرای ساپَرت لَلِ ّای فاضالب 



 ًحَُ اتصال سیفَى لَلِ فاضالب تَسط تست
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 ًحَُ اجرای لَلِ ّای لائن آب تاراى ٍفاضالب
 تَسط ساپَرت تاتست      



 اجرای واًال اگسٍست في سمفی در داخل
 سرٍیس تْذاشتی  
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وحًٌ مًوتاشدي عذدکىتًر آب در يريدی  
 ياحذَا

 ارتفاع وصة از لثٍ زیریه جعثٍ کىتًر
 ساوتی متر 30  



 اجرای دٍ خن در رایسر ّای لائن لَلِ وشی فاضالب

 لًلٍ فاضالب ريی پیلًت
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 ساًتی هتری از وف  30هًَتاشجعثِ وٌتَرآب تِ فاصلِ 

30 cm 



 اجرای رایسر عوَدی ٍ سیفَى ّا ی افمی فاضالب
 تَسط تست ٍساپَرت  

 ساپًرت عمًدی
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 استاپر جْت تست ًشتی لَلِ ّای فاضالب



 تست سمفی جْت ًصة لَلِ ّای فاضالب
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 اتصال لَلِ رایسر آترساًی تَسیلِ تست تِ دیَار  

 تست



 ساًتی هتر   180هًَتاشفلش تاًه تِ فاصلِ 
 از وف سرٍیس تْذاشتی

180 cm 

 :مرجع    
 

 مرکس تحقیقات مسکه 128وشریٍ 
 3-1جلذ 
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 :مرجع          
 

 مرکس تحقیقات مسکه 128وشریٍ 
 

 8 -10 -4 -2تىذ 
 

 ارتفاع وصة از کف تام
 ساوتیمتر 100 

100 cm 

وصة کالَک ديدکش ترای چىذ پکیج در 
یک داکت   



 ًصة وَلر آتی تاالزى تِ واًال َّای رفت
تَسط راتط ترزًتی      
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 ًحَُ هًَتاشرادیاتَر حرارتی تِ دیَارتِ
 ساًتی هتری از وف 12فاصلِ  



 ًحَُ هًَتاشتَالت فرًگی تافلش تاًه ٍ شیر دیَاری
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 هًَتاشدستشَئی پایِ دارٍ آییٌِ دیَاری



 مًوتاشپکیج دیًاری در کاتیه آشپسخاوٍ

 ارتفاع وصة تراتر کاتالًگ سازوذٌ از 
 ساوتیمتر 150کف تمام شذٌ 
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 مًوتاشکاسٍ تًالت تخت شرقی يشیر مخلًط دیًاری

 ارتفاع وصة شیر مخلًط دیًاری از کف تمام شذٌ 
  cm 40حذاقل ساوتی متر 40حذاقل 



 لَلِ وشی رٍوارگاز داخل آشپسخاًِ ٍاحذّای ساختواًی
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 اجرای کىتًرَای گاز در داخل پاگردياحذَا

 ارتفاع نصب کنتور گاز از کف تمام شده 

 سانتی متر 150حدود 

 :مرجع 
 

 مقررات ملی ساختمان 17محثث 
 4-1-3-17تىذ 



 وصة دریچٍ احتراق ًَادرومای ساختمان
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 دریچِ َّای احتراق پىیج  



 30ًحَُ هًَتاشدریچِ َّای احتراق پىیج تِ فاصلِ 
 ساًتی هتر از وف آشپسخاًِ

 :مرجع                                            
 

 مقررات ملی ساختمان 14مثحث 
 2-4-9-14تىذ 

30 cm 
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دستگاٌ تسترجُت آزمایش فشار 
 سیستم آترساوی

 بار  10فشار -1

 ساعت1مدت آزمایش -2



 اجرای دٍخن در لَلِ وشی فاضالب زیر پیلَت

 :مرجع 
 

 مقررات ملی ساختمان 16مثحث 
 5-2-5-16تىذ 
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 اجرای هاّیچِ وشی رٍی لَلِ ّای آترساًی دروف



 کالکتور توزیع آب سرد وگرم واحد
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استفادٌ از استاپر جُت آتىذی کردن لًلٍ َای  
 فاضالب درزمان تست وشتی

 ساوتی متر30دریچٍ تازدیذ از کف تمام شذٌ حذاقلارتفاع وصة 
 دقیقٍ 15متر ستًن آب ي مذت آزمایش 3ارتفاع تست فشار

 :مرجع 
 

 مقررات ملی ساختمان  16مثحث 
 1-5-16تىذ 



 اجرای لَلِ وشی فاضالب ٍ وفشَی وف پیلَت
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 تعثیٍ دریچٍ تازدیذلًلٍ َای فاضالب در داخل داکت

 شذٌاز کف تمام َای تازدیذ ارتفاع وصة دریچٍ 
 ساوتی متر30حذاقل 

 

 :مرجع
 

 مقررات ملی ساختمان 16مثحث 
 6-2-5-16تىذ 



 ساپَرت واًال ّای وَلرتاًثشی ٍپیچ ٍهْرُ

 :مرجع
 

 مرکس تحقیقات مسکه 128وشریٍ 
 4-8-4-2تىذ 

 ساپًرت
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تَسط لطعات پیش ساختِ 
  ٍصل اًشعاتات فاضالب تِ شثىِ فاضالب شْری 
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 دریچِ دیَاری تَزیع َّای وَلر
 در داخل ٍاحذّا  

 :مرجع
 

 مرکس تحقیقات مسکه 128وشریٍ 
 9-4-2تىذ 



 ساًتی هتر 100لَلِ ًٍت فاضالب ارتفاع ًصة از رٍی تام 

  

 :مرجع
 

 مقررات ملی ساختمان  16مثحث 
 4-2-6-16تىذ 

 لًلٍ يوت ًَاکش 
 ساوتیمتر از ريی تام100ارتفاع 

100cm 

http://icivil.ir/omran


 ًحَُ اجرای شاسی وشی ٍریل راٌّوا
 در آساًسَرّای وششی یاهسافرتر 
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 ًحَُ هًَتاشدریچِ َّای احتراق جْت پىیج



 ًصة وفشَی در وف پیلَت
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