
  توضيحات فني پروژه اجرائي فيبر نوري

پيمانكار موظف است مسير كانال كني را با هماهنگي ناظر دانشگاه گچ ريزي نموده و پس از تائيد ناظر  �

 نسبت به عمليات كانال كني اقدام نمايد.

دارد پيمانكار  و ... قرار با توجه به اينكه در مسيرهاي كانال كني سطح آسفالت، پازل، چمن، بتن �

كليه مسيرهاي موجود در محل را بازديد و متناسب با آن موظف است است در زمان پيشنهاد قيمت 

نسبت به پيشنهاد قيمت اقدام نمايد. بديهي است هيچ گونه اضافه بهايي از اين بابت به پيمانكار پرداخت 

 نخواهد شد.

دانشگاه،  خاكبرداري به صورت دستي  ناظر ابنيه توسط در صورت لزوم در محل هاي مشخص شده  �

 انجام خواهد گرفت( به دليل جلوگيري از آسيب تاسيسات زيربنايي دانشگاه).

در حين خاكبرداري در صورت برخورد با هرگونه موانع سخت و سنگي و... هيچگونه اضافه كاري  �

 تعلق نخواهد گرفت.

  پر كردن محلهاي كانال كني شامل موارد زير است: �

  سانتي متر با استفاده از خاكهاي موجود 20خاك سرند شده به ارتفاع  اجراي -1

  اجراي نوار خطر -2

  پركزدن محل كانال تا سطح زمين -3

 پاكسازي و حمل كليه خاكها و نخاله هاي مازاد حاصل از كنده كاري به بيرون دانشگاه -4

 وطه برسد.قبل از پركردن محلهاي خاكبرداري شده الزم است به تائيد ناظر مرب �

 برش آسفالت در كليه مسيرها با استفاده از دستگاه كاترزني خواهد بود. �

 استفاده خواهد شد. فشارقوي استاندارد  pvc-110mmلوله كابل هاي كانالي از   ايبر �

 سوراخه استفاده خواهد شد. 4از سابداكت   pvcدر داخل لوله هاي  �

ياز و با تائيد ناظردر عمق هاي پايينتر ود و در صورت نبخواهد  120cmحداقل عمق حفاري  �

 خاكبرداري خواهد شد.

با ديوار  120cmو عمق  70*70حوضچه بازديد در محلهاي مشخص شده در نقشه پيوستي به ابعاد  �

 ميلي متر ايجاد خواهد شد. 3آجري و درب آهني 

كاهش تعداد حوضچه  در حين اجرا در صورت نياز و با توجه به شرايط پيش آمده  امكان  افزايش و يا �

 ها وجود دارد.



در محل حوضچه ها براي جلوگيري از پرشدن سابداكت ها در دهانه سابداكت هاي خالي درپ پوش   �

 مناسب گذاشته شود .

 زاويه خم فيبرنوري طوري باشد كه باعث شكستگي فيبر نگردد. �

 اوريجينال باشد.كليه قطعات و ماژولهاي مربوطه به تجهيزات بايد كامال  نو بوده و   �

 كليه كابلها ها و قطعات و تجهيزات قبل از نصب بايد به تائيد ناظر مربوطه برسد. �

 باشد.Anti Rodent و  Steel Armoredكابل خاكي مورد استفاده بايد از نوع  �

 كليه رك ها بايد به صورت استاندارد آرايش و مرتب شوند. �

و در حضور  OTDRكليه ارتباطات و فيوژن ها و لينك هاي ارتباطي بين ساختمان ها توسط دستگاه  �

 ناظر مربوطه تست شده وفايل  نتيجه تست ها به مديريت فناوري اطالعات ارائه شود.

 باشد.  db 0.2افت هر اتصال فيبرنوري كمتراز  �

 اشد.ي 0.3dbافت سيگنال  كابل نوري در هر كيلومتر كمتر از  �

 پيمانكار موظف به ارائه مستندات و نقشه ازبيلت اجرائي به صورت دقيق مي باشد. �

و مقادير عمليات اجرائي  پيمانكار موظف است بعد از اتمام عمليات هر ساختمان گزارش پيشرفت كار �

 را به كارفرما ارائه دهد. پروژه


