بخشنامهی الزم اجرای برق
* داشتن کابل برق و تابلوی برق کارگاهی استاندارد بهمنظور استفاده از برق در حین ساختوساز الزم هست.
* پیمانــکار در اجــرای برقرســانی بــه غرفــه و نورپــردازی غرفــه ملــزم بــه رعایــت تمــام ضوابــط فنــی و اصــول ایمنــی
و اســتفاده از لــوازم اســتاندارد بــر اســاس ضوابــط و دســتورالعملهای شــرکت نمایشــگاه هــای (منــدرج در دفترچــه
اطالعــات ثبتنــام) میباشــد.در صــورت عــدم رعایــت مــوارد یادشــده از ادامــه کار پیمانــکار متخلــف جلوگیــری بــه عمــل
خواهــد آمــد و کلیــه مســئولیتهای ناشــی از آن بــه عهــده پیمانــکار میباشــد.
* در زمــان غرفــه ســازی رعایــت مباحــث مقــررات ملــی ســاختمان علیالخصــوص ( 12ایمنــی) (13،تأسیســات الکتریکــی)
و نشــریه شــماره  110معاونــت برنامهریــزی و نظــارت راهبــردی ریاســت محتــرم جمهــوری (جلــد  1و  -2تأسیســات فشــار
ضعیف)اجبــاری اســت.
* پیمانــکار غرفــه ســازی موظــف اســت نســبت بــه زیباســازی دیوارههــای جانبــی مشــرفبه غرفــه همجــوار و یــا راهروهــا
بــا نصــب بنــر بارنــگ متناســب بــا غرفــه مجــاور یــا راهــرو اقــدام نماینــد.
* الزم اســت تــا پایههــا و ســتونهای پشــتی و جنبــی نصبشــده جهــت پوشــش غرفههــای مســتقر در فضــای بــاز در
حریــم داخــل غرفــه و زیبــا مســاحت و ابعــاد اعالمشــده از ســوی ســتاد برگــزاری نصــب گــردد،در غیــر ایــن صــورت
شــرکتکننده موظــف بــه پرداخــت اضافــه متــراژ محاسبهشــده از ســوی ســتاد برگــزاری میباشــد.
* بــه دلیــل لــزوم ســهولت دسترســی عوامــل بــرق ســالن بــه تابلوهــای بــرق پــس از چیدمــان غــرق هــا هیچگونــه وســایل
اضافــی پشــت دیوارههــا قــرار نگیرد.بدیهــی اســت ایــن فضاها قبــل از افتتــاح و در زمــان برگزاری نمایشــگاه موردبررســی
قرارگرفتــه و در صــورت مشــاهده مذکور،وســایل بــه خــارج از ســالن انتقــال داده خواهــد شــد و برگزارکننــده و شــرکت
نمایشــگاهی هیــچ مســئولیتی در قبــل گمشــدن وســایل مربــوط نخواهــد داشــت .عــاوه بــر ایــن در صــورت وجــود وســایل
مربــوط بــه غرفههــا در پشــت دیوارههــای غرفــه و بــروز هرگونــه حادثــه احتمالــی کلیــه خســارات و مســئولیتهای ناشــی
از آن بــه عهــده غرفــه دار میباشــد.
* حداکثــر ارتفــاع کتیبــه غرفههــا ،در غرفــه فضــای بــاز نمایشــگاهی  1متــر میباشــد کــه در صــورت عــدم رعایــت ایــن
ارتفــاع مشــارکتکننده بایــد بــر طبــق تعرفههــای تبلیغاتــی شــرکت نمایشــگاهها ،هزینههــای مربــوط را بــه حســاب شــرکت
برگــزار کننــده پرداخــت نماینــد.
* شــرکتکنندگان مســتقر در فضــای بــاز صرفــا ً مجــاز بــه درج نــام و لوگــوی شــرکت در ســر درب غرفــه و نیــز چــاپ و
نصــب هرگونــه تبلیــغ بهمنظــور بهرهبــرداری از فضــای تبلیغاتــی دیوارههــای بیرونــی غرفــه و نیــز اســتفاده از فضــای
تبلیغاتــی عمومــی محوطــه بــاز ســایت نمایشــگاه بینالمللــی منــوط بــه هماهنگــی و اخــذ مجوزهــای الزم از مدیریــت روابــط
عمومــی و امــور بینالملــل شــرکت ســهامی نمایشــگاهها و پرداخــت هزینههــای مربوطــه خواهــد بــود.
* حضــور مســتمر نماینــده پیمانــکار غرفــه ســازی و مهنــدس پیمانــکار غرفــه ســاز ســی بــا در دســت داشــتن یــک کپــی از
مجــوز تائیــد شــده ســاخت غرفــه در طــول مــدت اجــرای غرفــه ســازی و جمـعآوری و تخریــب در محــل الزامــی اســت.
* عملیــات اجرایــی بایــد تــا روز چهارشــنبه  1395/09/۰۳خاتمــه یابــد و پیمانــکار موظــف اســت کلیــه وســایل غیرقابــل
اســتفاده از قبیــل نخالههــای ســاختمانی ،جعبههــای خالــی و ...را یــک روز قبــل از افتتــاح ( )1395/09/۰۴از محوطــه
خــارج نمایــد.در صــورت عــدم اتمــام غرفــه ســازی در زمــان مقــرر و خــروج بهموقــع نخالههــای ســاختمانی خســارت مربوطــه
بنــا بــه تشــخیص برگزارکننــده از مبلــغ ســپرده تضمیــن حســن انجــام کار و جمـعآوری تجهیــزات ِ
رف ســازی بابــت خســارت
دیرکــرد کســر خواهــد شــد.
* در روز چهارشنبه  1395/09/03درب سالنها از ساعت  4بعد از ظهر پلمب خواهد گردید.

* جمع آوری غرفهها:
تجهیــزات غرفــه ســازی و ضایعــات باقیمانــده بایــد بهطــور کامــل حداکثــر  2روز پــس از نمایشــگاه بــه خــارج از محوطــه
نمایشــگاه حمــل شــود.
اســترداد تضمیــن حســن انجــام کار و جم ـعآوری (عدمتغییــر در طرحهــای تائیــد شــده-پایان بهموقــع غرفــه ســازی-عدم
وارد نمــودن خســارت از هــر نوع-تخلیــه بهموقع)منــوط بــه جمــعآوری و خــروج کامــل ضایعــات از محوطــه نمایشــگاه در
مــدت مقــرر و بــا ارائــه فــرم تأییدیــه میباشــد.
پیــرو تدویــن بخشنامــه الزماالجــرای بــرق توســط واحــد فنــی شــرکت ســهامی نمایشــگاههای بینالمللــی ج.ا.ایــران جهــت
لحــاظ اســتانداردهای ذیــل و در راســتای جلوگیــری از بــروز هرگونــه حادثــه و خســارت جانــی یــا مالــی رعایــت مــوارد ذیــل
توســط شــرکتکننده/پیمانکار غرفــه ســازی جلوگیــری بــه عمــل خواهــد آمــد و کلیــه خســارت و مســئولیهای ناشــی از
آن بــه عهــده شــرکت کنده/پیمانــکار غرفــه ســازی متخلــف میباشــد.لذا خواهشــمند اســت نســبت بــه ارائــه مفــاد ایــن
بخشنامــه بــه پیمانکار/مســئول غرفــه ســازی اقــدام نمــوده و از ایشــان در قبــال اجــرای صحیــح مفــادان تعهــدات الزم را
اخــذ نماییــد تــا بــا رعایــت اصــول اولیــه فــوق از بــروز هرگونــه حادثــه جلوگیــری بــه عمــل ایــن.
)1خطوط روشنایی موجود در ریسه(که غیراستاندارد است)نباید جهت برقرسانی استفاده گردد.
)2اســتفاده از المپهــای گازی مــدادی و رشــتهای ممنــوع میباشــد و بهجــای آن بایــد از المــپ کممصــرف، ،هالــوژن 12
ولــت اســتفاده شــود.
)3چراغهایــی کــه در ســازههای پیشســاخته نصــب میگــردد ،بایــد بهوســیله عایــق بــه ســازه پیشســاخته و اســپیس
نصــب گــردد.
)4کابــل اصلــی جهــت برقرســانی بــه غرفههــای پیشســاخته و اســپیس نبایــد بیــش از  3الــی 4غرفــه را برقرســانی
نمایــد.
)5جهت روشنایی غرفههای نمایشگاهی باید از کابل  5و  3*1استفاده شود.
هر مدار روشنایی نباید بیش از  8چراغ یا نقطه روشنایی را تغذیه نماید.)6جهــت برقرســانی بــه پریزهــای غرفههــای (پیشســاخته و خودســاز)باید از حداقــل کابــل  5و  2*3بــرای تــک فــاز و
 2*5،5ســه فــاز اســتفاده شــود.
مدار پریز تک فاز نباید بیش از  8پریز (هشت انشعاب) مربوط به غرفه را تغذیه نماید.)7باید در انشعابات برق از سوکت و ترمینال استفاده شود و بهکارگیری از نوارچسب برق تخلف محسوب میشود.
)8اســتفاده از انــواع ســیم جهــت تغذیــه خطــوط اصلی،روشــنایی،پریزها،و مصــارف غرفــه در کلیــه غرفــه خودســاز و
پیشســاخته ممنــوع میباشــد.
)9مدار روشنایی باید از مدار پریزها کامال ً جدا و دارای فیوز مینیاتوری جداگانه در تابلو انشعاب باشد.
)10کلید مینیاتوری جهت روشنایی باید  16آمپری تک فاز و جهت مدار پریزها باید  25آمپری تک فاز باشد.
)11جعبه مینیاتوری باید بر روی پایه عایق دار و در محل مناسب و ارتفاع  5/1مترمربع به ابال نصب گردد.
)12در انشــعابات ســه فــاز حتمـا ً بایــد تقســیم و تعــادل بــار رعایــت گــردد و غرفــه دارای انشــعابات ســه فــاز دارای تابلــو
بــرق 3ســه فــاز اصلــی مســتقل کــه دارای مدارهــای حفاظتــی و کنتــرل فــاز باشــد.
)13هــر غرفــه ســاز بایــد دارای بــرقکار حرفـهای بــه همــراه کیــف ابــزار و لبــاس کار (در صــورت داشــتن چنــد غرفــه بــه
تفکیــک ســالن) مناســب باشــد.
)14بهتــر اســت جهــت تأمیــن امنیــت بیشــتر در غرفههــا و جلوگیــری از برقگرفتگــی از کلیــد حفاظــت جــان نیــز اســتفاده
شــود.

)15ســازههای پیشســاخته و اســپیس بایــد توســط ســیم یــا کابــل بــه ســیم ارت موجــود و جهــت هــم بنــد ســازههای
فلــزی ســالن بــا لولههــای آب و ارت تابلوهــای بــرق وصــل گــردد.
)16مســئولیت رعایــت نــکات فنــی نشــریه ( 13تأسیســات الکتریکــی ســازمان نظاممهندســی) و نشــریه ( 12رعایــت
نــکات ایمنــی ســازمان مهندســی)بر عهــده شــرکتکننده /پیمانــکار غرفــه ســاز غرفــه میباشــدو بــا توجــه بهضــرورت
پیادهســازی و مدیریــت اهــداف ممیــزی مــوارد زیــر در نورپــردازی غرفــه الزم اال جــزا اســت:
الف-جایگزینی المپ  23وات کممصرف بهجای المپهای رشتهای  100وات
ب-عــدم اســتفاده از پروژکتورهــای بــا المــپ  500و  100وات مــدادی و بهرهگیــری از نــور ســفید بــا المــپ متــال هالیــد
ترانــس دار  125و فلورســنت بــه همــراه باالســت الکتریکــی
ج-عدم نورپردازی غیرکاربردی در فضای باز
د-بهره گیری از نورپردازی عمومی در غرفه و موضعی با المپ
ن-عدم بهرهگیری از المپ و چراغهایی با طول عمر زیاد (پیر)
و-استفاده از المپ فلورسنت

