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        ثابت تلفن    همراه تلفن
   :درخواست يا و موضوع

  
فاضالب كليه شيرهاي  -تعدادي دستشويي براي وضو تعبيه شده است. در صورتي كه: الف در مسجدي -25

ها سينك مجزا داشته باشد. فاضالب هر يك از دستشويي -دستشويي در يك حوضچه مشترك وارد شود. ب
  ها بايد به چه صورت باشد؟هر يك از آن

هاي افقي و قائم فاضالب اتصال از طريق سيفون به شاخهدر مورد الف فاضالب از طريق سيفون مشترك و در مورد ب  )1
  الزامي نيست.

هاي افقي تواند وارد شاخههاي جداگانه مي) در مورد الف فاضالب از طريق سيفون مشترك و در مورد ب از طريق سيفون2
  و قائم فاضالب شود.

 هاي افقي و عمودي فاضالب شود.ا، بايد وارد لوله) در موردهاي الف و ب الزاماً فاضالب هر شير با سيفون بطري شكل مجز3
هاي افقي و عمودي فاضالب شود. اما در مورد ب فاضالب در مورد الف الزاماً فاضالب هر شير بايد با سيفون مجزا وارد لوله) 4

  ل گردد.متصتواند وارد يك لوله افقي شود و سپس با سيفون مشترك به شبكه فاضالب هاي مجزا داراي سيفون ميسينك
  

   صحيح است. 2و  1مقررات ملي گزينه  16مبحث  91صفحه  7-2-4-16و  84صفحه  3-2-4-16بر اساس بند جواب: 
مي توانند صحيح باشند  2و  1با توجه به اينكه شرايط و اطالعات داده شده در سوال كامل نيستند هر دو گزينه 

  و اين سوال بايد حذف شود
  )84(صفحه سيفون  16-4-2-3

فاضالب خروجي از هر يك از لوازم بهداشتي بايد به طور جداگانه و با واسطة سيفون به شاخة افقي فاضالب يا لولة قائم الف) 
  جز در موارد زير: متصل شود،

  ) سيفون جزء يك پارچه با لوازم بهداشتي باشد؛1(
  ) فاضالب خروجي به طور غير مستقيم به لوله كشي فاضالب هدايت شود؛2(
  

  )91(صفحه اتصال غير مستقيم  16-4-2-7
ضچة حوفاضالب خروجي از نوع غير مستقيم بايد با فاصلة هوايي به يك دريافت كنندة فاضالب، از قبيل كفشوي،  ب)

كانال آب رفت روي كف و يا علم فاضالب ريزش كند. لولة خروجي پس از دريافت كننده بايد سيفون و هواكش  فاضالب،
  س از آن به لوله كشي فاضالب ساختمان متصل شود.داشته باشد و پ

ميلي متر (با اندازه گيري  760اگر لولة فاضالب با اتصال غير مستقيم، قبل از ريختن به يك دريافت كننده، بيش از )1( 
  شود. صببايد روي آن سيفون نميلي متر(با اندازه گيري كل طول افقي و قائم) فاصله داشته باشد  1400افقي) يا بيش از 

  
 2و  1و گزينه هاي همانطور كه مشاهده مي شود اطالعات مسئله براي پاسخگويي به اين سوال كافي نمي باشد 

  بنابراين اين سوال بايد حذف شود.هر دو مي توانند صحيح باشند. 
 


