دستور العمل نصب انشعاب آب و فاضالب
 -1محل نصب كنتور آب  ،ديوار ابتداي ملك و به فاصله حداكثر يك متر از درب ورودي ميباشد .نصب كنتور آب زير كنتور برق ممنوع
است و فاصله آن تا تاسيسات ديگر حداقل يك متر و نيم مي باشد.
 -2نصب كنتور در زير راه پله  ،داخل زيرزمين  ،روي سقف زيرزمين و در مسير رمپ ممنوع است.
 -3انشعاب آب نبايد از مقابل ملك مجاور عبور داده شده و نصب گردد.
-4ابعاد مناسب جعبه كنتور  1/2و  3/4اينچ  03*33سانتي متر و جعبه كنتور  1تا  2اينچ  03*43سانتي متر و ارتفاع آن نيز از سطح
زمين حدود  43سانتي متر ميباشد.
 -5انشعاب آب براي سه واحد و بيشتر و امالك با ارتفاع بيش از  0/5متر حتما بصورت كنتور حجمي نصب ميگردد و جهت نصب
مي بايست  ،رايزر و كنتورهاي فرعي  ،مخزن و پمپاژ توسط متقاضي تعبيه و احداث شده باشد .همچنين كارگزاري هرگونه لوله اعم از
پنج اليه  ،فلزي و يا غالفي از محل نصب كنتور به بيرون ملك ،توسط مالك ،مورد تاييد نميباشد.
 -0در صورتيكه شرايط نصب انشعاب از طرف متقاضي مهيا نشده باشد ( عدم ارائه مجوز حفاري  ،عدم ارائه لوازم نصب  ،آماده نبودن
مكان صحيح نصب كنتور  ،عدم نصب رايزر و كنتورهاي فرعي  ،عدم نصب مخزن و پمپاژ  ،عدم حضور متقاضي در محل  ،وجود مصالح
در مسير حفاري و )...نوبت مجدد پس از مراجعه متقاضي و رفع موانع و تكميل موارد فوق الذكر با نظر كارشناس شركت تعيين مي گردد.
 -7نصب انشعاب آب به مفهوم  ،نصب كمربند بر روي شبكه  ،لوله گذاري و نصب كنتور تا شير تكضرب بعد از كنتور توسط پيمانكار
ذيصالح شركت ميباشد  .نصب رايزر و كنتورهاي فرعي ( كنتورهاي فرعي حتما بايد از نوع پيستوني باشد) براي امالك بيش از سه
واحد بعهده متقاضي است.
 -0محل نصب سيفون انشعاب فاضالب ابتداي درب ورودي و داخل ملك ميباشد (.نصب انشعاب از زير ديوار  ،پشت ديوار و داخل زير
زمين ممنوع است).
 -9نصب انشعاب فاضالب به مفهوم اجراي سيفون و اتصال به شبكه جمع آوري را شامل ميگردد .اتصال شبكه داخلي ملك به سيفون
بعهده متقاضي و مشترك است.
 -13اخذ مجوز حفاري جهت نصب انشعاب از مراجع ذيربط از جمله شهرداري  ،راهنمايي و رانندگي  ،مخابرات ( فيبرنوري)  ،گاز  ،برق
و ...بعهده متقاضي و مشترك محترم ميباشد.
 -11مالك موظف است قبل از اجراي تاسيسات ،محل نصب انشعاب آب و فاضالب را با هماهنگي شركت آبفا مشخص نمايد.
 -12پس از پرداخت هزينه ها به حساب شركت آبفا  ،هيچگونه هزينه اي به پيمانكار نصب انشعاب تعلق نمي گيرد لذا در صورت
درخواست وجه از سوي پيمانكار ،حراست منطقه را مطلع فرماييد.
 -13در صورت عدم مرمت محل حفاري نصب انشعاب حداكثر پس از  13روز ،با اداره نصب منطقه تماس حاصل فرماييد.

