
 

دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت  93نصب گزارش بازرسی بر 

اصفهان )پارت دهم(غرب در استان   

ای اصفهانشرکت آب منطقه  
PW-98-014-037-142 شماره گزارش 
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(003) ردیف  

نام و نام خانوادگی 

 مالک
 شماره سریال کنتور کالسه پرونده

شماره بارکد 

 هولوگرام بازرسی

سایز کنتور نصب 

 شده)اینچ(
 تاریخ بازرسی

 Pw30008468 2 06/06/98 459512020499 2811 دادی علی اهلل نور

 Portable Ultrasonic Flowmeterدستگاه مرجع :  lit/sec …دبی جت خروجی:  دهی: مناسبوضعیت آنتن

(l/s) Ref Flow (l/s) EUTFlow  (l)Ref V (l) EUTV 
Error% 

Q V 

2.0 2.2 6370351 2403106 -9.0 
4.8 

2.0 2.2 6370658 2403428 -9.0 

 تایید: سبز رنگ*

 

 سنجی:تصاویر صحت

 
 

 باشد:موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می

 
 . باشد می الزامی مناسب بارانگیر و بان سایه از استفاده .1

 
 
 

 تایید مورد مربوطه کنتور فوق موارد به توجه با. گرفت قرار سنجی صحت تست و نصب ظاهری آزمون مورد فوق سریال شماره با کنتور

 .باشد می

 

 

 



 

دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت  93نصب گزارش بازرسی بر 

اصفهان )پارت دهم(غرب در استان   

ای اصفهانشرکت آب منطقه  
PW-98-014-037-142 شماره گزارش 
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(004) ردیف  

نام و نام خانوادگی 

 مالک
 شماره سریال کنتور کالسه پرونده

شماره بارکد 

 هولوگرام بازرسی

سایز کنتور نصب 

 شده)اینچ(
 تاریخ بازرسی

 Pw30001879 3 06/06/98 1197020476 22/1657/2 مهرانیان محمد – حجاب نساجی

 Portable Ultrasonic Flowmeterدستگاه مرجع :  lit/sec …دبی جت خروجی:  دهی: مناسبوضعیت آنتن

(l/s) Ref Flow (l/s) EUTFlow  (l)Ref V (l) EUTV 
Error% 

Q V 

4.2 4.0 6371621 24317251 -4.7 
-4.9 

4.2 4.0 6372145 24317749 -4.7 

 تایید *رنگ سبز: 

 سنجی:تصاویر صحت

 
 

 باشد:موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می

 

 
 

 

 تایید مورد مربوطه کنتور فوق موارد به توجه با. گرفت قرار سنجی صحت تست و نصب ظاهری آزمون مورد فوق سریال شماره با کنتور

 .باشد می

 

 

 



 

دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت  93نصب گزارش بازرسی بر 

اصفهان )پارت دهم(غرب در استان   

ای اصفهانشرکت آب منطقه  
PW-98-014-037-142 شماره گزارش 
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(006ردیف )  

نام خانوادگی نام و 

 مالک
 شماره سریال کنتور کالسه پرونده

شماره بارکد 

 هولوگرام بازرسی

سایز کنتور نصب 

 شده)اینچ(
 تاریخ بازرسی

 PW30001107 3 06/06/98 459606061140 33/22 آباد نجف یخسازی

 Portable Ultrasonic Flowmeterدستگاه مرجع :  lit/sec …دبی جت خروجی:  دهی: مناسبوضعیت آنتن

(l/s) Ref Flow (l/s) EUTFlow  (l)Ref V (l) EUTV 
Error% 

Q V 

4.1 4.0 6374557 36201866 -2.4 
-4.2 

4.1 4.0 6375356 3620263 -2.4 

 تایید: سبز رنگ*

 سنجی:تصاویر صحت

 
 

 باشد:موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می
 . باشد می الزامی مناسب بارانگیر و بان سایه از استفاده .1

 

 
  

 تایید مربوطه مورد کنتور فوق موارد به توجه با. گرفت قرار سنجی صحت و تست نصب ظاهری آزمون مورد فوق سریال شماره با کنتور 

 .باشد می

 

 

 

 

 



 

دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت  93نصب گزارش بازرسی بر 

اصفهان )پارت دهم(غرب در استان   

ای اصفهانشرکت آب منطقه  
PW-98-014-037-142 شماره گزارش 
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(008ردیف )  

خانوادگی نام و نام 

 مالک
 شماره سریال کنتور کالسه پرونده

شماره بارکد 

 هولوگرام بازرسی

سایز کنتور نصب 

 شده)اینچ(
 تاریخ بازرسی

 PW30008470 4 06/06/98 459602160358 22/2093 جعفری اسفندیار

 Portable Ultrasonic Flowmeterدستگاه مرجع :  lit/sec …دبی جت خروجی:  دهی: مناسبوضعیت آنتن

(l/s) Ref Flow (l/s) EUTFlow  (l)Ref V (l) EUTV 
Error% 

Q V 

33.5 34.9 6384453 438623560 4.1 
-4.6 

33.5 35.1 6393046 438631750 4.7 

 *رنگ سبز: تایید 

 سنجی:تصاویر صحت

 
 

 باشد:موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می

 
 

 

 .باشد می تایید مورد مربوطه کنتور فوق موارد به توجه با. گرفت قرار نصب ظاهری آزمون مورد فوق سریال شماره با کنتور

 

 

 

 

 

 



 

دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت  93نصب گزارش بازرسی بر 

اصفهان )پارت دهم(غرب در استان   

ای اصفهانشرکت آب منطقه  
PW-98-014-037-142 شماره گزارش 
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(010ردیف )  

 شماره سریال کنتور کالسه پرونده نام و نام خانوادگی مالک
شماره بارکد 

 بازرسیهولوگرام 

سایز کنتور نصب 

 شده)اینچ(
 تاریخ بازرسی

 PW30006234 3 07/06/98 1197020555 313 گاز اتان -ایمانیان حسینعلی

 Portable Ultrasonic Flowmeterدستگاه مرجع :  lit/sec …دبی جت خروجی:  دهی: مناسبوضعیت آنتن

(l/s) Ref Flow (l/s) EUTFlow  (l)Ref V (l) EUTV 
Error% 

Q V 

14.5 14.4 6403073 2260211 -0.6 
-1.9 

14.2 13.9 6405369 2262463 -2.1 

 تایید: سبز رنگ*

 سنجی:تصاویر صحت

 
 

 باشد:موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می

 

 
 

 مورد مربوطه کنتور فوق موارد به توجه با. گرفت قرار سنجی صحت تست و نصب ظاهری آزمون مورد فوق سریال شماره با کنتور 

 .باشد می تایید

 
 
 

 
 

 

 



 

دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت  93نصب گزارش بازرسی بر 

اصفهان )پارت دهم(غرب در استان   

ای اصفهانشرکت آب منطقه  
PW-98-014-037-142 شماره گزارش 
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(014ردیف )  

نام و نام خانوادگی 

 مالک
 شماره سریال کنتور کالسه پرونده

شماره بارکد 

 هولوگرام بازرسی

سایز کنتور نصب 

 شده)اینچ(
 بازرسی تاریخ

 PW30008471 2 07/06/98 459602180169 1532 زرین بافندگی و ریسندگی

 Portable Ultrasonic Flowmeterدستگاه مرجع :  lit/sec …دبی جت خروجی:  دهی: مناسبوضعیت آنتن

(l/s) Ref Flow (l/s) EUTFlow  (l)Ref V (l) EUTV 
Error% 

Q V 

  6434225 3630771  
6.4 

5.1 5.5 6434881 3631469 7.8 

 *رنگ سبز: تایید 

 سنجی:تصاویر صحت

 باشد:موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می

 
 دارد. بارانگیر مناسب نیاز  سایه بان و  به کنتور .1

 .لوله اضافی قبل از کنتور حذف شود .2

 
 
 
 

 مورد مربوطه کنتور فوق موارد به توجه با. گرفت قرار سنجی صحت تست و نصب ظاهری آزمون مورد فوق سریال شماره با کنتور

 .باشد می تایید

 

 

 

 



 

دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت  93نصب گزارش بازرسی بر 

اصفهان )پارت دهم(غرب در استان   

ای اصفهانشرکت آب منطقه  
PW-98-014-037-142 شماره گزارش 
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(015ردیف )  

نام و نام خانوادگی 

 مالک
 شماره سریال کنتور کالسه پرونده

شماره بارکد 

 هولوگرام بازرسی

سایز کنتور نصب 

 شده)اینچ(
 بازرسیتاریخ 

 PW30006533 2 07/06/98 1197030365 3336 حجتی رضا محمد

 Portable Ultrasonic Flowmeterدستگاه مرجع :      lit/sec …دبی جت خروجی:  دهی: مناسبوضعیت آنتن

(l/s) Ref Flow (l/s) EUTFlow  (l)Ref V (l) EUTV 
Error% 

Q V 

2.9 3.1 6435933 364224 6.8 
7.1 

2.9 3.1 6436795 365148 6.8 

 *رنگ سبز: تایید 

 سنجی:تصاویر صحت

 باشد:موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می

 .شود داده عبور محافظ لوله یا تراشه داخل از باید تغذیه کابل .1

 

 

 

 مورد مربوطه کنتور فوق موارد به توجه با. گرفت قرار سنجی صحت تست و نصب ظاهری آزمون مورد فوق سریال شماره با کنتور

 .باشد می تایید

 
 
 
 
 

 

 



 

دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت  93نصب گزارش بازرسی بر 

اصفهان )پارت دهم(غرب در استان   

ای اصفهانشرکت آب منطقه  
PW-98-014-037-142 شماره گزارش 
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(016ردیف )  

نام و نام خانوادگی 

 مالک
 شماره سریال کنتور کالسه پرونده

شماره بارکد 

 هولوگرام بازرسی

سایز کنتور نصب 

 شده)اینچ(
 تاریخ بازرسی

 Pw30001825 2 07/06/98 1197020205 173213 بابایی علیرضا و علی

 Portable Ultrasonic Flowmeterدستگاه مرجع :  lit/sec …دبی جت خروجی:  دهی: نامناسبوضعیت آنتن

(l/s) Ref Flow (l/s) EUTFlow  (l)Ref V (l) EUTV 
Error% 

Q V 

3.1 3.3 6468284 886697 6.4 
6.5 

3.1 3.3 6469003 887463 6.6 

       تایید: سبز رنگ*

 سنجی:تصاویر صحت

 
 باشد:موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می

 
 شود. داده عبور محافظ لوله یا تراشه داخل از باید تغذیه کابل .1

 
 

   

 

 مورد مربوطه کنتور فوق موارد به توجه با. گرفت قرار سنجی صحت تست و نصب ظاهری آزمون مورد فوق سریال شماره با کنتور

 .باشد می تایید

 

 

 



 

دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت  93نصب گزارش بازرسی بر 

اصفهان )پارت دهم(غرب در استان   

ای اصفهانشرکت آب منطقه  
PW-98-014-037-142 شماره گزارش 
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(017ردیف )  

نام و نام خانوادگی 

 مالک
 شماره سریال کنتور کالسه پرونده

شماره بارکد 

 هولوگرام بازرسی

کنتور نصب سایز 

 شده)اینچ(
 تاریخ بازرسی

 PW30008472 3 07/06/98 459604130312 3218 مختاری عباسعلی

 Portable Ultrasonic Flowmeterدستگاه مرجع :  lit/sec …دبی جت خروجی:  دهی: مناسبوضعیت آنتن

(l/s) Ref Flow (l/s) EUTFlow  (l)Ref V (l) EUTV 
Error% 

Q V 

13.6 13.6 6471829 2296207 0 
2.5 

13.3 13.4 6474692 2299142 0.7 

 تایید      : سبز رنگ*

سنجی:تصاویر صحت

 
 باشد:موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می

 
 نمیباشد . وصل کنتور برق .1

 

 مربوطه کنتور فوق موارد به توجه با. گرفت قرار سنجی صحت تست و نصب ظاهری آزمون مورد فوق سریال شماره با کنتور

 .باشد می تایید مورد 

 

 

 

 

 

 



 

دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت  93نصب گزارش بازرسی بر 

اصفهان )پارت دهم(غرب در استان   

ای اصفهانشرکت آب منطقه  
PW-98-014-037-142 شماره گزارش 
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(018ردیف )  

نام و نام خانوادگی 

 مالک
 شماره سریال کنتور کالسه پرونده

شماره بارکد 

 هولوگرام بازرسی

سایز کنتور نصب 

 شده)اینچ(
 تاریخ بازرسی

 Pw30001830 2 07/06/98 1197020174 3227 حلب زرین شرکت

 Portable Ultrasonic Flowmeterدستگاه مرجع :  lit/sec …دبی جت خروجی:  دهی: مناسبوضعیت آنتن

(l/s) Ref Flow (l/s) EUTFlow  (l)Ref V (l) EUTV 
Error% 

Q V 

2.4 2.5 6477017 1993996 4.1 
7.9 

2.39 2.5 6477621 1994648 4.6 

       تایید: سبز رنگ*

 سنجی:تصاویر صحت

 باشد:موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می

 
 .ایستگاه آنتن دهی مناسب ندارد .1

 .میباشد الزامی اتیلن پلی های لوله جهت پتانسیل هم سیم از استفاده .2

 .و مهار لوله خروجی الزامی میباشداجرای فنداسیون  .3
 

 

 مربوطه کنتور مذکور، موارد به توجه با و گرفت قرار سنجی صحت تست و نصب ظاهری آزمون مورد فوق سریال شماره با کنتور

 .باشد می تایید مورد

 

 

 

 



 

دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت  93نصب گزارش بازرسی بر 

اصفهان )پارت دهم(غرب در استان   

ای اصفهانشرکت آب منطقه  
PW-98-014-037-142 شماره گزارش 
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(021ردیف )  

نام و نام خانوادگی 

 مالک
 کنتورشماره سریال  کالسه پرونده

شماره بارکد 

 هولوگرام بازرسی

سایز کنتور نصب 

 شده)اینچ(
 تاریخ بازرسی

 Pw30001911 4 09/06/98 1197020651 1389 تیران گاز اداره

 Portable Ultrasonic Flowmeterدستگاه مرجع :  lit/sec …دبی جت خروجی:  دهی: مناسبوضعیت آنتن

(l/s) Ref Flow (l/s) EUTFlow  (l)Ref V (l) EUTV 
Error% 

Q V 

19.7 18.8 6485912 64032053 -4.5 
-4.7 

19.2 18.2 6490016 64035961  

       تایید: سبز رنگ*

 سنجی:تصاویر صحت

 
 باشد:موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می

 
 

 

 

 

 مربوطه کنتور مذکور، موارد به توجه با و گرفت قرار سنجی صحت تست و نصب ظاهری آزمون مورد فوق سریال شماره با کنتور

 .میباشد تایید مورد

 

 

 

 
  

 



 

دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت  93نصب گزارش بازرسی بر 

اصفهان )پارت دهم(غرب در استان   

ای اصفهانشرکت آب منطقه  
PW-98-014-037-142 شماره گزارش 
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(022) ردیف  

نام و نام خانوادگی 

 مالک
 شماره سریال کنتور کالسه پرونده

شماره بارکد 

 هولوگرام بازرسی

سایز کنتور نصب 

 شده)اینچ(
 تاریخ بازرسی

 Pw30006153 2 09/06/98 1197030319 3232 معمارپور محمد

 Portable Ultrasonic Flowmeterمرجع : دستگاه  lit/sec …دبی جت خروجی:  مناسبدهی: وضعیت آنتن

(l/s) Ref Flow (l/s) EUTFlow  (l)Ref V (l) EUTV 
Error% 

Q V 

3.4 3.5 6493319 425895 2.9 
9.0 

3.0 3.3 6494428 427104 10.0 

 تایید *رنگ سبز: 

 سنجی:تصاویر صحت

 
 باشد:شده در این ایستگاه به شرح زیر می موارد نقص مشاهده

 
 .دارد نیاز مناسب بارانگیر و حوضچه  به کنتور اطراف .1

 
 
 
 

 مربوطه کنتور مذکور، موارد به توجه با و گرفت قرار سنجی صحت تست و نصب ظاهری آزمون مورد فوق سریال شماره با کنتور

 .میباشد تایید مورد
 
 
 

 

 
 



 

دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت  93نصب گزارش بازرسی بر 

اصفهان )پارت دهم(غرب در استان   

ای اصفهانشرکت آب منطقه  
PW-98-014-037-142 شماره گزارش 
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(023) ردیف  

نام و نام خانوادگی 

 مالک
 شماره سریال کنتور پروندهکالسه 

شماره بارکد 

 هولوگرام بازرسی

سایز کنتور نصب 

 شده)اینچ(
 تاریخ بازرسی

 Pw30001361 4 09/06/98 609020210 3225 شهیدی علی

 Portable Ultrasonic Flowmeterدستگاه مرجع :  lit/sec …دبی جت خروجی:  نامناسبدهی: وضعیت آنتن

(l/s) Ref Flow (l/s) EUTFlow  (l)Ref V (l) EUTV 
Error% 

Q V 

13.6 12.8 6496370 1812703 -5.8 
-2.8 

14.5 13.8 6499679 1815919 -4.8 

 تایید: سبز رنگ*

 سنجی:تصاویر صحت

 
 

 

 باشد:ده شده در این ایستگاه به شرح زیر میموارد نقص مشاه

 
  .ندارد مناسبی دهی آنتن ایستگاه .1

 

  
 

 مربوطه کنتور مذکور، موارد به توجه با و گرفت قرار سنجی صحت تست و نصب ظاهری آزمون مورد فوق سریال شماره با کنتور

 .میباشد تایید مورد

 

 



 

دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت  93نصب گزارش بازرسی بر 

اصفهان )پارت دهم(غرب در استان   

ای اصفهانشرکت آب منطقه  
PW-98-014-037-142 شماره گزارش 
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(024) ردیف  

نام و نام خانوادگی 

 مالک
 شماره سریال کنتور کالسه پرونده

شماره بارکد 

 هولوگرام بازرسی

سایز کنتور نصب 

 شده)اینچ(
 تاریخ بازرسی

 PW30001719 3 09/06/98 1197020574 1149 اکبری محمود

 Portable Ultrasonic Flowmeterدستگاه مرجع :  lit/sec …دبی جت خروجی:  مناسبنادهی: وضعیت آنتن

(l/s) Ref Flow (l/s) EUTFlow  (l)Ref V (l) EUTV 
Error% 

Q V 

6.9  7.4 6501843 23610948 7.2 
4.8- 

6.9 7.4 6503018 23612066 7.2 

 تایید *رنگ سبز: 

 سنجی:تصاویر صحت

 
 

 باشد:ن ایستگاه به شرح زیر میموارد نقص مشاهده شده در ای

 . ندارد مناسبی دهی آنتن ایستگاه .1

 . ندارد وجودجهت پر بودن لوله   خروجی لوله در ارتفاع اختالف .2

 
 
 

 مربوطه کنتور مذکور، موارد به توجه با و گرفت قرار سنجی صحت تست و نصب ظاهری آزمون مورد فوق سریال شماره با کنتور

 .میباشد تایید مورد

 

 

 

 



 

دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت  93نصب گزارش بازرسی بر 

اصفهان )پارت دهم(غرب در استان   

ای اصفهانشرکت آب منطقه  
PW-98-014-037-142 شماره گزارش 
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(025) ردیف  

نام و نام خانوادگی 

 مالک
 شماره سریال کنتور کالسه پرونده

شماره بارکد 

 هولوگرام بازرسی

سایز کنتور نصب 

 شده)اینچ(
 تاریخ بازرسی

 PW30004793 5 09/06/98 1197110044 5/2447 سلیمی حسین

 Portable Ultrasonic Flowmeterدستگاه مرجع :  lit/sec …دبی جت خروجی:  دهی: مناسبوضعیت آنتن

(l/s) Ref Flow (l/s) T.EUFlow  (l)Ref V (l) EUTV 
Error% 

Q V 

29.5 31.4 6515623 126042800 6.4 
6.3 

29.0 31.2 6519627 126047060 7.5 

 تایید *رنگ سبز: 

 سنجی:تصاویر صحت

 باشد:موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می

 . دارد نیاز حوضچه مناسب به کنتور اطراف .1

 

 

 

 مربوطه کنتور مذکور، موارد به توجه با و گرفت قرار سنجی صحت تست و نصب ظاهری آزمون مورد فوق سریال شماره با کنتور

 .میباشد تایید مورد

 

 

 

 

 



 

دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت  93نصب گزارش بازرسی بر 

اصفهان )پارت دهم(غرب در استان   

ای اصفهانشرکت آب منطقه  
PW-98-014-037-142 شماره گزارش 
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(026) ردیف  

 شماره سریال کنتور کالسه پرونده و نام خانوادگی مالک نام
شماره بارکد 

 هولوگرام بازرسی

سایز کنتور نصب 

 شده)اینچ(
 تاریخ بازرسی

 PW30003267 4 09/06/98 1197020629 1329 سلیمی حسن -سلیمی نوروزعلی

 Portable Ultrasonic Flowmeterدستگاه مرجع :  lit/sec …دبی جت خروجی:  دهی: مناسبوضعیت آنتن

(l/s) Ref Flow (l/s) EUTFlow  (l)Ref V (l) EUTV 
Error% 

Q V 

14.2 14.8 6524257 125045010 4.2 
3.7 

14.1 14.7 6527796 125048680 4.2 

 تایید: سبز رنگ*

 سنجی:تصاویر صحت

 باشد:موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می

 
 

 

 

 

 مربوطه کنتور،مذکور موارد به توجه با و گرفت قرار سنجی صحت تست و نصب ظاهری آزمون مورد فوق سریال شماره با کنتور

 .میباشد تایید مورد

 

 

 

 

 



 

دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت  93نصب گزارش بازرسی بر 

اصفهان )پارت دهم(غرب در استان   

ای اصفهانشرکت آب منطقه  
PW-98-014-037-142 شماره گزارش 
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(702ردیف )  

نام و نام خانوادگی 

 مالک
 شماره سریال کنتور کالسه پرونده

شماره بارکد 

 هولوگرام بازرسی

سایز کنتور نصب 

 شده)اینچ(
 تاریخ بازرسی

 PW30001875 3 09/06/98 1197020475 5/3242 احمدی رمضان

 Portable Ultrasonic Flowmeterدستگاه مرجع :  lit/sec …دبی جت خروجی:  مناسبدهی: وضعیت آنتن

(l/s) Ref Flow (l/s) EUTFlow  (l)Ref V (l) EUTV 
Error% 

Q V 

6.9 7.3 6531111 165948450 5.7 
5.3 

6.9 7.3 6532563 165949980 5.7 

 تایید: سبز رنگ*

 سنجی:تصاویر صحت

 باشد:موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می

 
 

 

 

 
 

 مربوطه کنتور مذکور، موارد به توجه با و گرفت قرار سنجی صحت تست و نصب ظاهری آزمون مورد فوق سریال شماره با کنتور

 .میباشد تایید مورد

 

 

 

 



 

دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت  93نصب گزارش بازرسی بر 

اصفهان )پارت دهم(غرب در استان   

ای اصفهانشرکت آب منطقه  
PW-98-014-037-142 شماره گزارش 
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(028) ردیف  

نام و نام خانوادگی 

 مالک
 شماره سریال کنتور کالسه پرونده

شماره بارکد 

 هولوگرام بازرسی

سایز کنتور نصب 

 شده)اینچ(
 تاریخ بازرسی

 PW30001197 3 09/06/98 459606061080 2106 محبی اسداهلل

 Portable Ultrasonic Flowmeterدستگاه مرجع :  lit/sec …دبی جت خروجی:  مناسب دهی: وضعیت آنتن

(l/s) Ref Flow (l/s) EUTFlow  (l)Ref V (l) EUTV 
Error% 

Q V 

21.6 21.3 6561642 433612980 -1.3 
-1.5 

21.4 21.1 6568216 433619450 -1.4 

 تایید *رنگ سبز: 

 سنجی:تصاویر صحت

 باشد:موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می

 
 

 

 

 

 

 مربوطه کنتور مذکور، موارد به توجه با و گرفت قرار سنجی صحت تست و نصب ظاهری آزمون مورد فوق سریال شماره با کنتور

 .باشد می تایید مورد

 
 

 

 



 

دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت  93نصب گزارش بازرسی بر 

اصفهان )پارت دهم(غرب در استان   

ای اصفهانشرکت آب منطقه  
PW-98-014-037-142 شماره گزارش 
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(031ردیف )  

نام و نام خانوادگی 

 مالک
 شماره سریال کنتور کالسه پرونده

شماره بارکد 

 هولوگرام بازرسی

سایز کنتور نصب 

 شده)اینچ(
 تاریخ بازرسی

 PW30003366 2 24/06/98 1197030545 705 اردستان ریختگری صنایع

 Portable Ultrasonic Flowmeterدستگاه مرجع :  lit/sec …دبی جت خروجی:  دهی: مناسبوضعیت آنتن

(l/s) Ref Flow (l/s) EUTFlow  (l)Ref V (l) EUTV 
Error% 

Q V 

5.6 5.6 6597803 3247199 0 
-2.9 

5.8 5.5 6598698 3248068 -5.1 

 *رنگ سبز: تایید 

 سنجی:تصاویر صحت

 
 باشد:مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر میموارد نقص 

 
 

 

 

 مربوطه کنتور مذکور، موارد به توجه با و گرفت قرار سنجی صحت تست و  نصب ظاهری آزمون مورد فوق سریال شماره با کنتور

 .باشد می تایید مورد

 
 
 
 

 

 



 

دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت  93نصب گزارش بازرسی بر 

اصفهان )پارت دهم(غرب در استان   

ای اصفهانشرکت آب منطقه  
PW-98-014-037-142 شماره گزارش 
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(034) ردیف  

نام و نام خانوادگی 

 مالک
 شماره سریال کنتور کالسه پرونده

شماره بارکد 

 هولوگرام بازرسی

نصب سایز کنتور 

 شده)اینچ(
 تاریخ بازرسی

 Pw30006333 2 24/06/98 1197030619 896 سرمدی رضا

 Portable Ultrasonic Flowmeterدستگاه مرجع :  lit/sec …دبی جت خروجی:  دهی: مناسبوضعیت آنتن

(l/s) Ref Flow (l/s) EUTFlow  (l)Ref V (l) EUTV 
Error% 

Q V 

2.8 3.0 6618862 6294807 7.1 
5.8 

2.9 3.0 6618844 6295846 3.4 

 تایید: سبز رنگ*

 سنجی:تصاویر صحت

 
 

 باشد:شده در این ایستگاه به شرح زیر می موارد نقص مشاهده

 
 . دارد نیاز مناسب بارانگیر  به کنتور اطراف .1

 

 

 

 مربوطه کنتور مذکور، موارد به توجه با و گرفت قرار سنجی صحت تست و  نصب ظاهری آزمون مورد فوق سریال شماره با کنتور

 .باشد می تایید مورد

 

 

 

 



 

دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت  93نصب گزارش بازرسی بر 

اصفهان )پارت دهم(غرب در استان   

ای اصفهانشرکت آب منطقه  
PW-98-014-037-142 شماره گزارش 
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(035) ردیف  

نام و نام خانوادگی 

 مالک
 سریال کنتور شماره کالسه پرونده

شماره بارکد 

 هولوگرام بازرسی

سایز کنتور نصب 

 شده)اینچ(
 تاریخ بازرسی

 Pw30006540 2 04/06/98 1197030294 2/373 (اشرفی) رضایی حسین

 Portable Ultrasonic Flowmeterدستگاه مرجع :  lit/sec …دبی جت خروجی:  دهی: مناسبوضعیت آنتن

(l/s) Ref Flow (l/s) EUTFlow  (l)Ref V (l) EUTV 
Error% 

Q V 

3.7 3.5 6620697 11045718 5.4 
-9.6 

  6620966 11045961  

 تایید: سبز رنگ*

 سنجی:تصاویر صحت

 
 

 باشد:شده در این ایستگاه به شرح زیر می موارد نقص مشاهده

 
 . دارد نیاز مناسب بارانگیر  به کنتور اطراف .1

 

 

 

 مربوطه کنتور مذکور، موارد به توجه با و گرفت قرار سنجی صحت تست و  نصب ظاهری آزمون مورد فوق سریال شماره با کنتور 

 .باشد می تایید مورد

 

 

 

 



 

دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت  93نصب گزارش بازرسی بر 

اصفهان )پارت دهم(غرب در استان   

ای اصفهانشرکت آب منطقه  
PW-98-014-037-142 شماره گزارش 
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(036) ردیف  

نام و نام خانوادگی 

 مالک
 شماره سریال کنتور کالسه پرونده

شماره بارکد 

 هولوگرام بازرسی

سایز کنتور نصب 

 شده)اینچ(
 تاریخ بازرسی

 Pw30006546 3 24/06/98 1197030195 837/656565 حیدری حسین

 Portable Ultrasonic Flowmeterدستگاه مرجع :  lit/sec …دبی جت خروجی:  دهی: مناسبوضعیت آنتن

(l/s) Ref Flow (l/s) EUTFlow  (l)Ref V (l) EUTV 
Error% 

Q V 

3.3 3.1 6620211 3846804 6.0 
-4.7 

3.2 3.09 6621206 3847752 -3.4 

 تایید: سبز رنگ*

 سنجی:تصاویر صحت

 
 

 باشد:شده در این ایستگاه به شرح زیر می موارد نقص مشاهده

 
 . دارد نیاز مناسب بارانگیر  به کنتور اطراف .1

 

 

 

 مربوطه کنتور مذکور، موارد به توجه با و گرفت قرار سنجی صحت تست و  نصب ظاهری آزمون مورد فوق سریال شماره با کنتور

 .باشد می تایید مورد

 
 

 

 



 

دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت  93نصب گزارش بازرسی بر 

اصفهان )پارت دهم(غرب در استان   

ای اصفهانشرکت آب منطقه  
PW-98-014-037-142 شماره گزارش 
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(037) ردیف  

نام و نام خانوادگی 

 مالک
 سریال کنتور شماره کالسه پرونده

شماره بارکد 

 هولوگرام بازرسی

سایز کنتور نصب 

 شده)اینچ(
 تاریخ بازرسی

 Pw30004860 4 28/06/1398 1197020828 4306 حسینی-منتظری مرغداری

 Portable Ultrasonic Flowmeterدستگاه مرجع :  lit/sec …دبی جت خروجی:  دهی: مناسبوضعیت آنتن

(l/s) Ref Flow (l/s) EUTFlow  (l)Ref V (l) EUTV 
Error% 

Q V 

12.3 12.0 6652795 2951758 -2.4 
-2.2 

12.3 12.1 6655740 2954637 -1.6 

 تایید: سبز رنگ*

 سنجی:تصاویر صحت

 
 

 باشد:شده در این ایستگاه به شرح زیر می موارد نقص مشاهده

 
 . دارد نیاز مناسب بارانگیر و سایه بان  به کنتور اطراف .1

 

 

 

 کنتور مذکور، موارد به توجه با و گرفت قرار سنجی صحت تست و  نصب نصب ظاهری آزمون مورد فوق سریال شماره با کنتور 

 .باشد می تایید مورد مربوطه

 

 

 

 



 

دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت  93نصب گزارش بازرسی بر 

اصفهان )پارت دهم(غرب در استان   

ای اصفهانشرکت آب منطقه  
PW-98-014-037-142 شماره گزارش 
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(040) ردیف  

نام و نام خانوادگی 

 مالک
 شماره سریال کنتور کالسه پرونده

شماره بارکد 

 هولوگرام بازرسی

کنتور نصب سایز 

 شده)اینچ(
 تاریخ بازرسی

 Pw30006934 2 31/06/1398 1197030287 03707/6383 نوایی مژگان

 Portable Ultrasonic Flowmeterدستگاه مرجع :  lit/sec …دبی جت خروجی:  دهی: مناسبوضعیت آنتن

(l/s) Ref Flow (l/s) EUTFlow  (l)Ref V (l) EUTV 
Error% 

Q V 

5.9 5.4 6691554 1589972 -8.4 
-10.0 

5.6 5.2 6692902 1591185 -7.1 

 تایید: سبز رنگ*

 سنجی:تصاویر صحت

 
 

 باشد:شده در این ایستگاه به شرح زیر می موارد نقص مشاهده

 
 دارد. نیاز مناسب بارانگیر و سایه بان  به کنتور .1

 . ندارد وجود کنتور خروجی از بعد لوله مهار .2

 

 

 مذکور، موارد به توجه با و گرفت قرار سنجی صحت تست و  نصب نصب ظاهری آزمون مورد فوق سریال شماره با کنتور نمیاشد  

 .باشد می تایید مورد مربوطه کنتور

 
 

 

 



 

دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت  93نصب گزارش بازرسی بر 

اصفهان )پارت دهم(غرب در استان   

ای اصفهانشرکت آب منطقه  
PW-98-014-037-142 شماره گزارش 
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(041) ردیف  

نام و نام خانوادگی 

 مالک
 شماره سریال کنتور کالسه پرونده

شماره بارکد 

 هولوگرام بازرسی

سایز کنتور نصب 

 شده)اینچ(
 تاریخ بازرسی

 Pw30006547 3 31/06/1398 1197030133 6882 فروغی عباس

 Portable Ultrasonic Flowmeterدستگاه مرجع :  lit/sec …دبی جت خروجی:  دهی: مناسبوضعیت آنتن

(l/s) Ref Flow (l/s) EUTFlow  (l)Ref V (l) EUTV 
Error% 

Q V 

11.6 11.9 6695357 27362867 2.5 
1.8 

11.3 11.6 6697915 27365479 2.6 

 تایید: سبز رنگ*

 سنجی:تصاویر صحت

 
 

 باشد:شده در این ایستگاه به شرح زیر می موارد نقص مشاهده

 
 . دارد نیاز مناسب بارانگیر و سایه بان  به کنتور .1

 

 

 

 کنتور مذکور، موارد به توجه با و گرفت قرار سنجی صحت تست و  نصب نصب ظاهری آزمون مورد فوق سریال شماره با کنتور  

 .باشد می تایید مورد مربوطه

 

 

 

 



 

دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت  93نصب گزارش بازرسی بر 

اصفهان )پارت دهم(غرب در استان   

ای اصفهانشرکت آب منطقه  
PW-98-014-037-142 شماره گزارش 
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(042) ردیف  

نام و نام خانوادگی 

 مالک
 شماره سریال کنتور پروندهکالسه 

شماره بارکد 

 هولوگرام بازرسی

سایز کنتور نصب 

 شده)اینچ(
 تاریخ بازرسی

 Pw30008477 5 31/06/1398 459511100266 3704/2154 خنده احمد

 Portable Ultrasonic Flowmeterدستگاه مرجع :  lit/sec …دبی جت خروجی:  دهی: مناسبوضعیت آنتن

(l/s) Ref Flow (l/s) EUTFlow  (l)Ref V (l) EUTV 
Error% 

Q V 

17.8 17.4 6763757 31729 -2.2 
-1.8 

17.7 17.4 6768322 36209 -1.6 

 تایید: سبز رنگ*

 سنجی:تصاویر صحت

 
 

 باشد:شده در این ایستگاه به شرح زیر می موارد نقص مشاهده

 
 . شود داده عبور محافظ لوله یا تراشه داخل از باید تغذیه کابل .1

 

 

 

 کنتور مذکور، موارد به توجه با و گرفت قرار سنجی صحت تست و  نصب نصب ظاهری آزمون مورد فوق سریال شماره با کنتور

 .باشد می تایید مورد مربوطه

 

 

 

 



 

دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت  93نصب گزارش بازرسی بر 

اصفهان )پارت دهم(غرب در استان   

ای اصفهانشرکت آب منطقه  
PW-98-014-037-142 شماره گزارش 
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(045) ردیف  

نام و نام خانوادگی 

 مالک
 شماره سریال کنتور کالسه پرونده

شماره بارکد 

 بازرسیهولوگرام 

سایز کنتور نصب 

 شده)اینچ(
 تاریخ بازرسی

 Pw30001741 2 31/06/1398 1197020429 5326 اصفهان مرغ زیبا شرکت

 Portable Ultrasonic Flowmeterدستگاه مرجع :  lit/sec …دبی جت خروجی:  دهی: مناسبوضعیت آنتن

(l/s) Ref Flow (l/s) EUTFlow  (l)Ref V (l) EUTV 
Error% 

Q V 

5.5 5.9 6807775 7220590 7.2 
6.9 

5.3 5.8 6809278 7222198 9.4 

 تایید: سبز رنگ*

 سنجی:تصاویر صحت

 
 

 باشد:شده در این ایستگاه به شرح زیر می موارد نقص مشاهده

 
 

 

 

 کنتور مذکور، موارد به توجه با و گرفت قرار سنجی صحت تست و  نصب نصب ظاهری آزمون مورد فوق سریال شماره با کنتور

 .باشد می تایید مورد مربوطه

 

 

 
 

 



 

دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت  93نصب گزارش بازرسی بر 

اصفهان )پارت دهم(غرب در استان   

ای اصفهانشرکت آب منطقه  
PW-98-014-037-142 شماره گزارش 
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(046) ردیف  

نام و نام خانوادگی 

 مالک
 شماره سریال کنتور کالسه پرونده

شماره بارکد 

 بازرسیهولوگرام 

سایز کنتور نصب 

 شده)اینچ(
 تاریخ بازرسی

 Pw30003257 4 02/07/1398 1197020703 6144 بهایی شیخ دانشگاه

 Portable Ultrasonic Flowmeterدستگاه مرجع :  lit/sec …دبی جت خروجی:  دهی: مناسبوضعیت آنتن

(l/s) Ref Flow (l/s) EUTFlow  (l)Ref V (l) EUTV 
Error% 

Q V 

8.0 7.4 6812339 21627843 -7.5 
-7.4 

7.9 7.4 6813913 21629299 -6.3 

 تایید: سبز رنگ*

 سنجی:تصاویر صحت

 
 

 باشد:شده در این ایستگاه به شرح زیر می موارد نقص مشاهده

 
 

 

 

 کنتور مذکور، موارد به توجه با و گرفت قرار سنجی صحت تست و  نصب نصب ظاهری آزمون مورد فوق سریال شماره با کنتور

 .باشد می تایید مورد مربوطه

 

 
 

 

 



 

دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت  93نصب گزارش بازرسی بر 

اصفهان )پارت دهم(غرب در استان   

ای اصفهانشرکت آب منطقه  
PW-98-014-037-142 شماره گزارش 
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(047) ردیف  

نام و نام خانوادگی 

 مالک
 شماره سریال کنتور کالسه پرونده

شماره بارکد 

 بازرسیهولوگرام 

سایز کنتور نصب 

 شده)اینچ(
 تاریخ بازرسی

 Pw30009621 2 02/07/1398 1197030529 6757 زاده اشرف ابوالقاسم

 Portable Ultrasonic Flowmeterدستگاه مرجع :  lit/sec …دبی جت خروجی:  مناسبنادهی: وضعیت آنتن

(l/s) Ref Flow (l/s) EUTFlow  (l)Ref V (l) EUTV 
Error% 

Q V 

2.2 2.27 6815718 617204 3.1 
0.9 

2.13 2.16 6816091 617578 1.4 
 تایید: سبز رنگ*

 سنجی:تصاویر صحت

 
 

 باشد:شده در این ایستگاه به شرح زیر می موارد نقص مشاهده

 
 .ندارد مناسبی دهی آنتن ایستگاه    .1

 

 

 کنتور مذکور، موارد به توجه با و گرفت قرار سنجی صحت تست و  نصب نصب ظاهری آزمون مورد فوق سریال شماره با کنتور

 .باشد می تایید مورد مربوطه

 
 

 

 



 

دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت  93نصب گزارش بازرسی بر 

اصفهان )پارت دهم(غرب در استان   

ای اصفهانشرکت آب منطقه  
PW-98-014-037-142 شماره گزارش 
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(049) ردیف  

نام و نام خانوادگی 

 مالک
 شماره سریال کنتور پروندهکالسه 

شماره بارکد 

 هولوگرام بازرسی

سایز کنتور نصب 

 شده)اینچ(
 تاریخ بازرسی

 Pw30006523 4 02/07/1398 1197100014 1346 سلمانی غالمرضا

 Portable Ultrasonic Flowmeterدستگاه مرجع :  lit/sec …دبی جت خروجی:  دهی: مناسبوضعیت آنتن

(l/s) Ref Flow (l/s) EUTFlow  (l)Ref V (l) EUTV 
Error% 

Q V 

14.6 14.7 6817732 7036997 0.6 
-4.6 

15.4 14.4 6821533 7040622 -6.4 

 تایید: سبز رنگ*

 سنجی:تصاویر صحت

 
 

 باشد:شده در این ایستگاه به شرح زیر می موارد نقص مشاهده

 
 . دارد نیاز مناسب حوضچه  به کنتور .1

 

 

 

 کنتور مذکور، موارد به توجه با و گرفت قرار سنجی صحت تست و  نصب نصب ظاهری آزمون مورد فوق سریال شماره با کنتور

 .باشد می تایید مورد مربوطه

 

 

 

 



 

دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت  93نصب گزارش بازرسی بر 

اصفهان )پارت دهم(غرب در استان   

ای اصفهانشرکت آب منطقه  
PW-98-014-037-142 شماره گزارش 
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(050) ردیف  

نام و نام خانوادگی 

 مالک
 سریال کنتورشماره  کالسه پرونده

شماره بارکد 

 هولوگرام بازرسی

سایز کنتور نصب 

 شده)اینچ(
 تاریخ بازرسی

 Pw30004796 5 02/07/1398 1197110038 171/3704 اخالقی رمضان

 Portable Ultrasonic Flowmeterدستگاه مرجع :  lit/sec …دبی جت خروجی:  دهی: مناسبوضعیت آنتن

(l/s) Ref Flow (l/s) EUTFlow  (l)Ref V (l) EUTV 
Error% 

Q V 

13.3 13.0 6823688 94062737 -2.2 
-3.6 

11.0 10.6 6830000 94068817 -3.6 

 تایید: سبز رنگ*

 سنجی:تصاویر صحت

 
 

 باشد:شده در این ایستگاه به شرح زیر می موارد نقص مشاهده

 
 

 

 

 

 کنتور مذکور، موارد به توجه با و گرفت قرار سنجی صحت تست و  نصب نصب ظاهری آزمون مورد فوق سریال شماره با کنتور

 .باشد می تایید مورد مربوطه

 

 

 

 



 

دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت  93نصب گزارش بازرسی بر 

اصفهان )پارت دهم(غرب در استان   

ای اصفهانشرکت آب منطقه  
PW-98-014-037-142 شماره گزارش 
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(051) ردیف  

نام و نام خانوادگی 

 مالک
 شماره سریال کنتور کالسه پرونده

شماره بارکد 

 بازرسیهولوگرام 

سایز کنتور نصب 

 شده)اینچ(
 تاریخ بازرسی

 Pw30006213 3 02/07/1398 11970113 1843 رمضان زارعی

 Portable Ultrasonic Flowmeterدستگاه مرجع :  lit/sec …دبی جت خروجی:  دهی: مناسبوضعیت آنتن

(l/s) Ref Flow (l/s) EUTFlow  (l)Ref V (l) EUTV 
Error% 

Q V 

2.4 2.7 6833795 8995925 12.0 
9.2 

2.4 2.6 6834400 8996586 8.3 

 تایید: سبز رنگ*

 سنجی:تصاویر صحت

 
 

 باشد:شده در این ایستگاه به شرح زیر می موارد نقص مشاهده

 
 

 

 

 کنتور مذکور، موارد به توجه با و گرفت قرار سنجی صحت تست و  نصب نصب ظاهری آزمون مورد فوق سریال شماره با کنتور

 .باشد می تایید مورد مربوطه

 

 

 
 

 



 

دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت  93نصب گزارش بازرسی بر 

اصفهان )پارت دهم(غرب در استان   

ای اصفهانشرکت آب منطقه  
PW-98-014-037-142 شماره گزارش 
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(052) ردیف  

نام و نام خانوادگی 

 مالک
 شماره سریال کنتور کالسه پرونده

شماره بارکد 

 بازرسیهولوگرام 

سایز کنتور نصب 

 شده)اینچ(
 تاریخ بازرسی

 Pw30006352 3 02/07/1398 1197020528 1527 علیرضا دهقانی

 Portable Ultrasonic Flowmeterدستگاه مرجع :  lit/sec …دبی جت خروجی:  دهی: مناسبوضعیت آنتن

(l/s) Ref Flow (l/s) EUTFlow  (l)Ref V (l) EUTV 
Error% 

Q V 

19.6 20.6 6840380 88837177 5.1 
4.3 

19.1 20.1 6842850 88839754 5.2 

 تایید: سبز رنگ*

 سنجی:تصاویر صحت

 
 

 باشد:شده در این ایستگاه به شرح زیر می موارد نقص مشاهده

 
 . دارد نیاز مناسب بارانگیر به کنتور .1

 .ندارد وجود کنتور خروجی از بعد لوله مهار .2

 

 

 کنتور مذکور، موارد به توجه با و گرفت قرار سنجی صحت تست و  نصب نصب ظاهری آزمون مورد فوق سریال شماره با کنتور

 .باشد می تایید مورد مربوطه

 

 

 

 



 

دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت  93نصب گزارش بازرسی بر 

اصفهان )پارت دهم(غرب در استان   

ای اصفهانشرکت آب منطقه  
PW-98-014-037-142 شماره گزارش 

 

65 

(055) ردیف  

نام و نام خانوادگی 

 مالک
 شماره سریال کنتور کالسه پرونده

شماره بارکد 

 هولوگرام بازرسی

سایز کنتور نصب 

 شده)اینچ(
 تاریخ بازرسی

 Pw30001114 3 09/07/1398 459606060959 575 طوطی نوروزعلی

 Portable Ultrasonic Flowmeterدستگاه مرجع :  lit/sec …دبی جت خروجی:  دهی: مناسبوضعیت آنتن

(l/s) Ref Flow (l/s) EUTFlow  (l)Ref V (l) EUTV 
Error% 

Q V 

11.8 12.3 41612836 6879246 4.2 
4.5 

11.7 12.2 41616171 6882435 4.2 
 تایید: سبز رنگ*

 سنجی:تصاویر صحت

 
 

 باشد:شده در این ایستگاه به شرح زیر می موارد نقص مشاهده

 
 . شود داده عبور محافظ لوله یا تراشه داخل از باید تغذیه کابل .1

 

 

 

 کنتور مذکور، موارد به توجه با و گرفت قرار سنجی صحت تست و  نصب نصب ظاهری آزمون مورد فوق سریال شماره با کنتور

 .باشد می تایید مورد مربوطه

 

 

 



 

دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت  93نصب گزارش بازرسی بر 

اصفهان )پارت دهم(غرب در استان   

ای اصفهانشرکت آب منطقه  
PW-98-014-037-142 شماره گزارش 
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(057) ردیف  

نام و نام خانوادگی 

 مالک
 شماره سریال کنتور کالسه پرونده

شماره بارکد 

 هولوگرام بازرسی

سایز کنتور نصب 

 شده)اینچ(
 تاریخ بازرسی

 Pw30006227 3 09/07/1398 1197030154 3411-3626 گالبگیر مرضیه

 Portable Ultrasonic Flowmeterدستگاه مرجع :  lit/sec …دبی جت خروجی:  دهی: مناسبوضعیت آنتن

(l/s) Ref Flow (l/s) EUTFlow  (l)Ref V (l) EUTV 
Error% 

Q V 

10.7 11 26627799 6892709 -2.7 
-5.9 

9.0 8.6 26630346 6895418 -4.4 

 تایید: سبز رنگ*

 سنجی:تصاویر صحت

 
 

 باشد:شده در این ایستگاه به شرح زیر می موارد نقص مشاهده

 
 

 

 

 کنتور مذکور، موارد به توجه با و گرفت قرار سنجی صحت تست و  نصب نصب ظاهری آزمون مورد فوق سریال شماره با کنتور

 .باشد می تایید مورد مربوطه

 

 
 
 

 



 

دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت  93نصب گزارش بازرسی بر 

اصفهان )پارت دهم(غرب در استان   

ای اصفهانشرکت آب منطقه  
PW-98-014-037-142 شماره گزارش 
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(580ردیف )  

نام و نام خانوادگی 

 مالک
 شماره سریال کنتور کالسه پرونده

شماره بارکد 

 بازرسیهولوگرام 

سایز کنتور نصب 

 شده)اینچ(
 تاریخ بازرسی

 PW30006539 2 10/07/98 1197030314 272 ذکاوتمند اصغر

 Portable Ultrasonic Flowmeterدستگاه مرجع :  lit/sec …دبی جت خروجی:  دهی: مناسبوضعیت آنتن

(l/s) Ref Flow (l/s) EUTFlow  (l)Ref V (l) EUTV 
Error% 

Q V 

5.51 5.66 6900745 1788367 2.7 
1.5 

4.74 4.88 6901890 1789530 2.9 

 *رنگ سبز: تایید  

 سنجی:تصاویر صحت

 
 باشد:موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می

 

 
 

 مربوطه کنتور مذکور، موارد به توجه با و گرفت قرار سنجی صحت تست و نصب ظاهری آزمون مورد فوق سریال شماره با کنتور

 .باشد می تایید مورد

 

 

 

 



 

دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت  93نصب گزارش بازرسی بر 

اصفهان )پارت دهم(غرب در استان   

ای اصفهانشرکت آب منطقه  
PW-98-014-037-142 شماره گزارش 

 

70 

(060ردیف )  

نام و نام خانوادگی 

 مالک
 شماره سریال کنتور کالسه پرونده

شماره بارکد 

 هولوگرام بازرسی

سایز کنتور نصب 

 شده)اینچ(
 بازرسی تاریخ

 PW30004804 5 10/07/98 1197110014 265 کیانی رسول و قاسم

 Portable Ultrasonic Flowmeterدستگاه مرجع :  lit/sec …دبی جت خروجی:  دهی: مناسبوضعیت آنتن

(l/s) Ref Flow (l/s) EUTFlow  (l)Ref V (l) EUTV 
Error% 

Q V 

6.2 6.4 6904010 1870 3.2 
0.3 

6.48 6.44 6905471 3336 -0.61 

 *رنگ سبز: تایید 

 سنجی:تصاویر صحت

 
 باشد:موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می

 .اشدب می الزامی مناسب بارانگیر و بان سایه از استفاده .1

 .است پایان به رو کنتور باتری عمر .2

 .ندارد وجود کنتور خروجی از بعد لوله مهار .3

 .نمیباشد وصل کنتور برق .4

 
 

کنتور با شماره سریال فوق مورد آزمون ظاهری نصب و تست صحت سنجی قرار گرفت و با توجه به موارد مذکور، کنتور مربوطه 

 باشد.مورد تایید می

 

 

 

 

 



 

دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت  93نصب گزارش بازرسی بر 

اصفهان )پارت دهم(غرب در استان   

ای اصفهانشرکت آب منطقه  
PW-98-014-037-142 شماره گزارش 
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(610ردیف )  

و نام خانوادگی نام 

 مالک
 شماره سریال کنتور کالسه پرونده

شماره بارکد 

 هولوگرام بازرسی

سایز کنتور نصب 

 شده)اینچ(
 تاریخ بازرسی

 PW30006274 6 07/03/98 09017579524 1479/5 رسایی شیوا

 Portable Ultrasonic Flowmeterدستگاه مرجع :  lit/sec …دبی جت خروجی:  دهی: مناسبوضعیت آنتن

(l/s) Ref Flow (l/s) EUTFlow  (l)Ref V (l) EUTV 
Error% 

Q V 

16.2 17.1 6914934 163647830 5.5 
4.7 

16.2 17.0 6919336 163652440 4.9 

 *رنگ سبز: تایید 

 سنجی:تصاویر صحت

 
 باشد:موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می

 
 .باشد می الزامی مناسب بارانگیر و بان سایه از استفاده .1

 
 
 

کنتور با شماره سریال فوق مورد آزمون ظاهری نصب و تست صحت سنجی قرار گرفت و با توجه به موارد مذکور، کنتور مربوطه 

 باشد.مورد تایید می

 
 
 
 

 

 



 

دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت  93نصب گزارش بازرسی بر 

اصفهان )پارت دهم(غرب در استان   

ای اصفهانشرکت آب منطقه  
PW-98-014-037-142 شماره گزارش 
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(620ردیف )  

نام و نام خانوادگی 

 مالک
 شماره سریال کنتور کالسه پرونده

شماره بارکد 

 هولوگرام بازرسی

سایز کنتور نصب 

 شده)اینچ(
 تاریخ بازرسی

 PW30004784 3 10/07/98 1197020503 1678 ریس مهیار شرکت

 Portable Ultrasonic Flowmeterمرجع :دستگاه   lit/sec …دبی جت خروجی:  دهی: مناسبوضعیت آنتن

(l/s) Ref Flow (l/s) EUTFlow  (l)Ref V (l) EUTV 
Error% 

Q V 

1.78 1.71 6922684 2425163 -3.9 
-5.5 

1.78 1.64 6923319 2425763 -7.8 

 *رنگ سبز: تایید 

 سنجی:تصاویر صحت

 باشد:موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می

 

 
 
 
 

کنتور با شماره سریال فوق مورد آزمون ظاهری نصب و تست صحت سنجی قرار گرفت و با توجه به موارد مذکور، کنتور مربوطه 

 باشد.مورد تایید می

 

 

 

 
 



 

دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت  93نصب گزارش بازرسی بر 

اصفهان )پارت دهم(غرب در استان   

ای اصفهانشرکت آب منطقه  
PW-98-014-037-142 شماره گزارش 

 

75 

(650ردیف )  

نام و نام خانوادگی 

 مالک
 شماره سریال کنتور کالسه پرونده

شماره بارکد 

 هولوگرام بازرسی

سایز کنتور نصب 

 شده)اینچ(
 تاریخ بازرسی

 PW30006331 2 10/07/98 1197030509 2336 محمدی میر محسن سید

 Portable Ultrasonic Flowmeterدستگاه مرجع :  lit/sec …دبی جت خروجی:  دهی: مناسبوضعیت آنتن

(l/s) Ref Flow (l/s) EUTFlow  (l)Ref V (l) EUTV 
Error% 

Q V 

1.76 1.75 6864482 4665764 -3.4 
-4.7 

1.73 1.63 6865284 4666528 -5.7 

 *رنگ سبز: تایید 

 سنجی:تصاویر صحت

 باشد:موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می

 
 
 
 

 

، کنتور مربوطه مورد موارد مذکورسنجی قرار گرفت. با توجه به تست صحتو کنتور با شماره سریال فوق مورد آزمون ظاهری نصب 

 باشد.تایید می

 

 

 

 

 



 

دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت  93نصب گزارش بازرسی بر 

اصفهان )پارت دهم(غرب در استان   

ای اصفهانشرکت آب منطقه  
PW-98-014-037-142 شماره گزارش 

 

78 

(680ردیف )  

نام و نام خانوادگی 

 مالک
 شماره سریال کنتور کالسه پرونده

شماره بارکد 

 هولوگرام بازرسی

سایز کنتور نصب 

 شده)اینچ(
 تاریخ بازرسی

 PW30001916 2 11/07/98 1197020308 13/2293 فخری اهلل حجت

 Portable Ultrasonic Flowmeterدستگاه مرجع :  lit/sec …دبی جت خروجی:  دهی: مناسبوضعیت آنتن

(l/s) Ref Flow (l/s) EUTFlow  (l)Ref V (l) EUTV 
Error% 

Q V 

5 4.9 6870312 3669123 -2 
-2.2 

4.73 4.81 6871739 3670518 -1.6 

 *رنگ سبز: تایید 

 سنجی:تصاویر صحت

 باشد:موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می

 ندارد. وجود کنتور خروجی از بعد لوله مهار .1

 

 

 
 

، کنتور مربوطه مورد موارد مذکورقرار گرفت. با توجه به سنجی تست صحتو کنتور با شماره سریال فوق مورد آزمون ظاهری نصب 

 باشد.تایید می

 

 

 

 
 



 

دستگاه کنتور هوشمند حجمی آب شرکت ایفا صنعت  93نصب گزارش بازرسی بر 

اصفهان )پارت دهم(غرب در استان   

ای اصفهانشرکت آب منطقه  
PW-98-014-037-142 شماره گزارش 
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(690ردیف )  

نام و نام خانوادگی 

 مالک
 شماره سریال کنتور کالسه پرونده

شماره بارکد 

 هولوگرام بازرسی

سایز کنتور نصب 

 شده)اینچ(
 تاریخ بازرسی

 PW30004880 4 11/07/98 1197100057 2201 فرناک شرکت

 Portable Ultrasonic Flowmeterدستگاه مرجع :  lit/sec …دبی جت خروجی:  دهی: مناسبوضعیت آنتن

(l/s) Ref Flow (l/s) EUTFlow  (l)Ref V (l) EUTV 
Error% 

Q V 

15.16 15.82 6868860 2805634 4.3 
3.5 

15.0 15.6 6871628 2808500 4 

 *رنگ سبز: تایید  

 سنجی:تصاویر صحت

 باشد:موارد نقص مشاهده شده در این ایستگاه به شرح زیر می

 . باشد می الزامی مناسب بارانگیر و بان سایه از استفاده .1

  

 
 

، کنتور مربوطه مورد موارد مذکورسنجی قرار گرفت. با توجه به تست صحتو کنتور با شماره سریال فوق مورد آزمون ظاهری نصب 

 باشد.می تایید

 

 

 

 

 
 


