
 

 

 

 )پیوست ب(

 «فهرست دستگاه ها و تجهیزات تاسیسات مکانیکی و الکتریکی»

 ساختمان مرکزی و مجاور برج آسمان

 تعداد دستگاه نوع دستگاه رديف

 1 تن  LG  418چیلر آبزروبشن  1

 1 تن MITSOBISHI 450چیلر آبزرويشن 2

 3 مجاور( -برج خنک کننده  آبگردان )اصلی 3

 4 کننده  ال جیپمپ برج خنک  4

 3 پمپ برج خنک کننده  میتسوبیشی 5

 2 پمپ آبشار 6

 3 پمپ سیرکوله فنکوئل 7

 3 پمپ تحت فشار مصرفی 8

 1 سی اف ام 12000هواساز طبقه همکف 9

 1 سی اف ام 11000هواساز طبقه اول  10

 1 سی اف ام 19000هواساز طبقه دوم و سوم  11

 1 سی اف ام 15000پنجمهواساز طبقه چهارم و  12

 2 فوت مکعب 80مبدل حرارتی )شبکه بخار(  13

 2 پمپ سیر کوله هواساز 14

 2 پمپ سیر کوله هواساز سرمايش )ساختمان مجاور( 15

 2 پمپ سیر کوله هواساز گرمايش)ساختمان مجاور( 16

 2 پمپ برج خنک کننده )ساختمان مجاور( 17

 1 )ساختمان مجاور( CFM 12000نفره با ظرفیت  200هواساز آمفی تئاتر سالن  18

 1 )ساختمان مجاور( CFM 11.550هواساز طبقه پنجم و ششم  19

 1 )ساختمان مجاور( CFM 11.550هواساز طبقه سوم و چهارم  20

 1 )ساختمان مجاور( CFM 12000هواساز رستوران خانمها  21

 1 )ساختمان مجاور(نفره  200اگزوز فن هواي برگشت سالن  22

 1 فن دمنده هواي راه پله فرار )ساختمان مجاور( 23

 1 اگزوز فن مکنده کباب پز آشپزخانه )ساختمان مجاور( 24

 1 اگزوز فن  مکنده هود آشپزخانه )ساختمان مجاور( 25

 2 برج خنک کننده ساختمان اصلی 26

 2 پمپ تحت فشار مصرفی 27

 1 مجاور چیلر تراکمیبرج خنک کننده ساختمان  28

  



 

 

 

 

 

 1 تن 100 -چیلر تراکمی )چهار کمرسور( سرما آفرين 29

 2 پمپ سیر کوله منبع آبگرم مصرفی )ساختمان مجاور( 30

 1 لیتر 2500منبع آبگرم مصرفی موتورخانه مرکزي  31

 2 لیتر 3000منبع آبگرم مصرفی موتورخانه مرکزي  32

 2 لیتر 2000منبع آبگرم مصرفی مجاور  33

 2 ديگ چدنی آبگرم 34

 3 ديگ بخار موتورخانه مرکزي 35

 2 لیتر 300لیتر و  4000منبع ذخیره گازوئیل  36

 2 لیتر 1250منبع سختی گیر ساختمان مرکزي  37

 1 لیتر 850منبع سختی گیر مجاور  38

 1 2اگزوز فن تهويه سرويس بهداشتی شماره  39

 1 3اگزوز فن تهويه سرويس بهداشتی شماره  40

 1 اگزوز فن تهويه سبتیک )تصفیه خانه( 41

 1 4( شماره smoking roomاگزوز فن تهويه ) 42

 2 )موتورخانه اصلی(پمپ برگشت آبگرم مصرفی  43

 2 پمپ آتشنشانی ايستاده )موتورخانه اصلی( 44

 2 پمپ آتشنشانی موتورخانه اصلی 45

 3 آتشنشانی مجاورپمپ  46

 1 ديزل ژنراتور آتش نشانی 47

 2 1اگزوز فن تهويه راهرو هاي مجاور شماره  48

 4 اگزوز فن تهويه سرويس هاي بهداشتی )اصلی( 49

 1 اگزوز فن تهويه سرويس هاي بهداشتی )مجاور( 50

 1 هواشوي 51

 1 اگزوز فن تهويه هواي سالن هاي ساختمان مرکزي 52

 2 فن تهويه معاونت و مديريتاگزوز  53

 2 اگزوز فن تهويه هواي پارکینگ اصلی 54

 2 کیلو ولت 20ترانس  55

 مجموعه 2 اضطراري -اختصاصی( نرمال –تابلو فیدر پست اصلی موتورخانه مرکزي )مشترک  56

 مجموعه 2 اضطراري -اختصاصی( نرمال –تابلو هاي توزيع پست طبقه اول)مشترک  57

و اضطراري موجود در موتورخانه  نرمالکلیه تابلو هاي فشار ضعیف توزيع  58

 وساختمان

 مجموعه 2

 1 اضطراري-تابلوهاي تغذيه آسانسور نرمال 59

  



 

 

 

 

 

 2 پمپ سپتیک )مرکزي و مجاور( 60

 2 بلوور سپتیک )مرکزي( 61

 2 پمپ کندانس 62

 1 منبع دي اريتور 63

 BTU 54 50000الی  12000کولرهاي اسپیلت به ظرفیت هاي  64

 1 لیتري با مصالح بتنی منصوبه در ساختمان مرکزي 50000منابع ذخیره آب  65

 1 لیتري با متريال گالوانیزه منصوبه در ساختمان مجاور 24000منابع ذخیره آب  66

 مجموعه 2 .منابع ذخیره گازويیل موجود در موتور خانه 67

ساير دستگاههاي الکتريکی موجوددرساختمان ازجمله :  68

 .کلیه تجهیزات و متعلقات جانبیبويلرها،سماورها،دستگاههاي دوکاره، تصفیه آب و

 مجموعه 2

 ساختمان مرکزي کلیه تجهیزات و ادوات ورزشی موجود در مجموعه در طبقه زير زمین سوم. 69

 مجموعه 2 .موتورخانه وساختمانشبکه فاضالب و آب باران موجود در  70

 

 


