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 3 עבודות חשמל 08פרק 
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 עבודות חשמל 08פרק 

 
 לליכ 08.01

 
 לליכ 08.01.01

 
 הגשת למועד ביותר המעודכנת במהדורתו 08 הכללי המפרט סעיפי להדגיש או\ו להשלים בא זה מפרט

   העבודה. לביצוע המחיר הצעת
 החשמל. מתקן את המבצע הקבלן מן המינימליות הדרישות את לקבוע היא  אילו הכלליים המפרטים כוונת

על הקבלן להביא בחשבון את המשמעויות הכספיות של דרישות המפרטים הכלליים הנ"ל ושל יתר מסמכי החוזה 
 בתמחור הסעיפים השונים של כתב הכמויות של העבודה הספציפית.

 
 במפרטדות עבו 08.01.02

 

 המתקנים הבאים:זה מתייחס  לביצוע מפרט 
 מתקני חשמל לתאורה כוח ופיקוד. .א

 .מערכת משולבת כריזה וגילוי אש .ב
 לוחות חשמל מתח נמוך. .ג

 מערכת תאורת חירום. .ד

 הכנות לתקשורת מחשבים. .ה
 הכנות למערכות בטחון. .ו

 
 

 
 תנאי סף 08.01.03

 

, סיווג  3)חשמלאות( סוג  160בסוג כזה של מתקנים ובעל סיווג קבוצה א' העבודה תבוצע ע"י חשמלאי בעל ניסיון 
מתאים ובר  חשמלאי מהנדס  וןשייר, ובעל 2וי חשמל( סוג ו)הנחת ק 250, וסיווג 2תקשורת( סוג  יקוו)הנחת  240

 תוקף.  
 .מהנדסחשמלאי  רישיוןבשטח יהיה בכל עת מנהל עבודה מטעם הקבלן שיהיה בעל 

חייב להיות בעל צוות אורגני של החברה )רשומים בחברה(, צוות זה הוא הצוות אשר יעבוד בשטח  קבלן החשמל

 מהנדס לפחות.בשטח יהיה בכל עת מנהל עבודה מטעם הקבלן שיהיה בעל רישיון חשמלאי כמו כן 
 

 
 

 היקף המפרט. 08.01.04

 
מן ההכרח שתמצא את ביטויה יש לראות במפרט דלקמן השלמה לתכניות ועל כן עבודה המתוארת בתכניות אין זה 

 הנוסף במפרט זה.
 כל המסמכים האמורים מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז בין מצורפים ובין שאינם מצורפים.

 
 הספקה והתקנה 08.01.05

 
 במפורש בסעיף המתאים. מצוין, אף אם לא כל הסעיפים במכרז זה כוללים הספקה והתקנה

 
 ביצוע המלאכה. 08.01.06

 
לחוקים כלליים אחרים של המקצוע וכן  המלאכה תעשה בהתאם לשרטוטים ולמפרטים,א. ההוצאה לפועל של 

בהתאם לתקנות למתקני חשמל )חוק החשמל תשי"ד(, לדרישות המקובלות של חברת החשמל, חברת הבזק, 

 ולשביעות רצונו, ולראות המתכנן ולשביעות רצונו. מהנדסחברת הטל"כ, ולהוראות ה
למהנדס ולקבל אם ברצון הקבלן להציע אי אלו תיקונים הקשורים בתכנון המתקנים, יהא עליו להמציא את הערותיו 

 לפני הוצאתה לפועל של המערכת. ביצוע העבודה ייעשה ברמה מקצועית מעולה.  את אישורו מראש ובכתב 
 

על חשבונו הוא כל אביזר או חלק אחר  יפרק, יתקין, יחליףהקבלן  מהנדסדרישות הע"פ ב. למרות האמור לעיל,  
או המתכנן אינו מתאים לדרישות הנ"ל. הקבלן לא יכסה שום חלק של המלאכה לפני  מהנדסבמערכת שלדעת ה

 המהנדס.שנבדקה ע"י 
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ג. במקרה של אי התאמה בין תאור המלאכה או בין תכניות הבניין והריהוט לבין תכניות המערכות הנ"ל, על הקבלן 

 כך את תשומת ליבו של המהנדס לפני ביצוע של כל מלאכה או חלק ממנה. להעיר על
 והקבלן מתחייב לנהוג בהתאם לתיקונים. מהנדסהזכות לתיקון הסתירות והטעויות תהיה בידי ה

 
 אישורי רשויות. 08.01.07

 
יציג ולגילוי אש , כריזה, חשמל, בקרת מבנה  המבנה בגמר ביקורות הרשויות יתאם הקבלן עם הרשויות חיבור 

 אישור בכתב שהמערכות התקבלו.

 מודגש בזה שהמתקן לא יחשב כנמסר במסירה סופית ללא חיבור בפועל של המערכות הנ"ל למבנה.
 

 דוגמאות דגימות ובדיקתן 08.01.08
 

דגימות ודוגמאות של חומרים, פרטי ציוד מערכות ומלאכות במספר ובצורה  מהנדסהקבלן יכין לאישורו של ה

 .מהנדסשייקבע ע"י ה
וכל החומרים, הציוד, המערכות ומלאכות שייעשו ויסופקו ע"י  מהנדסהדוגמא המאושרת תשמר ברשותו של ה

הקבלן יתאימו מכל הבחינות בהתאמה מלאה לדוגמא שאושרה, הספקה, תיקון ושינוי כל הדוגמאות תעשה ע"י 
 הקבלן ללא כל תשלום.

ה כדי להבטיח את איכותם הטובה של החומרים רשאי לדווח על בדיקת החומר ומלאכה שיראה כנחוצ מהנדסה

ללא כל תשלום את כל העזרה הדרושה לכך בחומרים  מהנדסופרטי הציוד בהתאם לנדרש, והקבלן יגיש ל
 ובעבודה. הוצאות הבדיקה חלות על הקבלן.

 
 אישור ציוד, אביזרים ומערכות. 08.01.09

 
למערכות חשמל ותקשורת, יגיש הקבלן דוגמאות לנ"ל  סטנדרטיעבור כל הפריטים, הציוד ומערכות שהנם מסוג 

והחשמליים. עבודות גמר, אופן ההרכבה,  המכאנייםו/או את פרטי הציוד, כולל שם היצרן הטיפוס, כל הנתונים 

 העתקים. -3ב מהנדסלפי דרישת ה הכול -מפרט טכני מלא
ד הנ"ל המוצע, מיקומו בבניין, סעיפי בליווי מכתב הסבר שיפרט את רשימת הציו מהנדסכל החומר הנ"ל יוגש ל

 שבועות לפני מועד האישור הנדרש. 3לפחות  מהנדסהחוזה המתייחסים אליו וכל זאת יוגש לאישור ה
, הכל כאמור לעיל, עד לקבלת חילופי את הציוד או חלקו, יגיש הקבלן את האמור לעיל לגבי ציוד  מהנדספסל ה

 .מהנדסאישור ה

לאישור חברת חשמל ו/או חברת בזק וטל"כ יגיש הקבלן העתק תעודה המאשרת כי הציוד לגבי ציוד כנ"ל, כפוף  
 הנ"ל מותאם לדרישות הרשויות הנ"ל.

 גוון כל האבזרים המותקנים על הקירות יהיה ע"פ אישור אדריכל.
 סוגי שקעי מחשב יהיו ע"פ אישור יועץ התקשורת של המבנה.

 

 בדיקות והרצה. 08.01.10
 

, לתיאור המפרט מהנדסהמתקנים והמערכות בפרקי המשנה הבאים בהתאם להוראות העל הקבלן לבדוק את כל 
 להלן, ולתוכניות הלוטות.

 הבדיקות תהיינה חלקיות ובהתאם להתקדמות העבודה ועד לבדיקת הסופית עם השלמת המתקן והכנתו למסירה.
חד לפעולה תקינה ולאזן פאזות עם סיום כל העבודות ובגמר כל העבודה, יש לווסת את כל הציוד האוטומטי והא

 בכל הלוחות.

 .פעולות הויסות. האיזון, הכיוון והשרות תמשכנה במשך כל תקופת האחריות 
 

 ביקורות. 08.01.11
 

 לכל המונים בפרויקט.ביקורת בודק מוסמך כולל תשלום עבור הביקורת ועל הקבלן להעביר ביקורת חברת חשמל 

 לפי הכמויות, התוכניות ומפרט זה.הביקורת תהיה על כל העבודה שביצוע הקבלן 
באחריות קבלן החשמל לדאוג שמערכות החשמל שלא נעשו על ידו כגון מערכות מעליות. מ"א ואינסטלציה יעברו 

 ביקורת במסגרת ביקורת החשמל הכללית של המבנה או בביקורות נפרדות.
 קני החשמל שבפרויקט.מת לכלהמהנדס לא יקבל את המתקן מידי החשמלאי ללא העברת ביקורת חשמל 

במקרה והביקורת תיכשל עקב תכנון ו/או ביצוע לקוי של הקבלן יעביר הקבלן ביקורות חוזרות ונשנות עד להעברת 
 .ור הביקורות החוזרות לגורם הבודקכל המתקן כולל תשלום עב
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 תכניות עדות וסימון. 08.01.12

 
של המתקנים על כל חלקיהם, כפי  1:50בסיום העבודות ימסור הקבלן למהנדס ולמזמין , תכניות מפורטות בקנ.מ. 

שבוצעו למעשה , הפרטים ,סכמות  הלוחות, מיקום קווי הזנה, תעלות, קופסאות ,נקודות, מספרי מעגלים, תוואי 
 קוים, הוראות הפעלה, תעודות אחריות של יצרני ציוד. 

 .DWGת אוטוקד בפורמט לפחות ויכללו דיסקט מחשב בתוכנצבעוניים העתקים  3-יוגשו ב התוכניות

 תקים של התוכניות יחולו על הקבלן, ולא ישולם עבורם בנפרד.הפלוטים והע
 על הקבלן להגיש עם תוכניות "כפי שבוצע" את כל הקודים הקיימים בכל רמות גישה עבור כלל המערכות.

 תשלום ללא השלמת סעיף זה כנדרש.לא יאושר חשבון סופי ל
 סעיף זה הינו תנאי לתשלום חשבון סופי.

 
 הוראות תחזוקה. 08.01.13

 
והמתכנן, קובץ של הוראות תחזוקה, אחזקה  מהנדסהקבלן יגיש לאחר סיום העבודה, לפני קבלתה, לאישורו של ה

 הכולל פרוט מלא של כל הפעולות אחזקה שיש לבצע כולל לוחות הזמנים לביצועם.

כן יצרף הקבלן קטלוגים והוראות טיפול שניתנו ע"י היצרן לכל ציוד לרבות רשימת יצרנים וספקים מעודכנת  כמו
 ורשימת חלפים רצויה לאחזקה.

 הקבלן ידריך את נציג היזם בביצוע התפעול והאחזקה, ויחתים הנציג על שקיבל ההדרכה והבינה.

 
 מסירת המתקן. 08.01.14

 
 הקבלן למהנדס טופס בדיקות שעליו לבצע לפני הביקורת.בכל ביקורת של המהנדס במתקן יגיש 

 הטופס ימולא יום לפני ביקורת המהנדס במתקן.
 ל את המתקן ללא עמידה בכל תנאי הטופס הנ"ל.במודגש בזה שהמהנדס לא יק

והמהנדס ימסור הקבלן את המתקן פועל ומושלם למזמין ו/או  גילוי אש ומתחזק הבניין , חשמללאחר גמר ביקורת 

 נציגו.
 

 

 פרטים, חוקים, תקנותמ 08.02
 

 , חוקים ותקנות הבאים, במהדורתם התקפה האחרונה:למפרטיםכל העבודות תבוצענה בהתאם 

 המיוחד. המפרט 08.02.1

 הכללי הזה. המפרט 08.02.2

 ( בהוצאת הועדה הבין משרדית08הכללי למתקני חשמל )מפרט  המפרט 08.02.3

 .רתו האחרונהודהבמ המיוחדת           

 ותקנותיו. 1954 –חוק החשמל התשי"ד  08.02.4

 התקנים הישראליים. 08.02.5

 לוחות מיתוג ובקרה למתח – 372מפרטי מכון התקנים, כאשר המפרט המוביל הוא מפמ"כ  08.02.6

 נמוך, דרישות מיוחדות ללוחות למתח נמוך המיועדים להתקנה במקומות נגישים לאנשים             

 לא מקצועיים, לוחות חלוקה.           

 .DIN-ו IECהתקנים הבינלאומיים, כמו  08.02.7

  ות המפרטים האחרים, יקבעו דרישותלבין דריש  אילושל סתירה בין דרישות  בכל מקרה 08.02.8

 אילו.           

 

 

 

 תנאי האקלים 08.03
 

 .70%ולחות יחסית עד  C +45טמפרטורה מקסימלית:  
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 .100%ולחות יחסית עד  C  -5טמפרטורה מינימלית: 

 התנאים להתקנה חיצונית: 

 מ"מ לשעה. 60עוצמת הגשם המקסימלית:  

 ק"מ לשעה. 30עוצמת הרוחות: לפחות  

 

 הרמוניות 08.04
כן, הקבלן -הקבלן אחראי, חוזית, למסירת מתקן בעל רמת הרמוניות שאינה חורגת מדרישות התקן, על 

קן ואם יתברר שרמת ההרמוניות עולה על המותר חייב לבדוק את רמת ההרמוניות לפני מסירת המת
 בהתאם לתקן, חייב הקבלן להתקין, על חשבונו, מסנני הרמוניות.

 

  ( בגל המתחHarmonic Distortionעיוות הרמוני ) 08.04.01

 

 טבלת הסטיות המותרות בעיוותי גל המתח 

 

 זוגיות-הרמוניות אי

 3שאינן כפולות של  

 זוגיות-הרמוניות אי

 3בכפולות של 

 הרמוניות

 זוגיות

 סדר

 ההרמוניות

n 

 מתח

 ההרמוניות

% 

 סדר

 ההרמוניות

n 

 מתח

 ההרמוניות

% 

 סדר

 ההרמוניות

n 

 מתח

 ההרמוניות

% 

5 

7 

11 

13 

17 

19 

23 

25 

25< 

6 

5 

3.5 

3 

2 

1.5 

1.5 

0.2+(12.5/n) 

3 

9 

15 

21 

21> 

5 

1.5 

0.3 

0.2 

0.2 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

12< 

2 

1 

0.5 

0.5 

0.5 

0.2 

0.2 

 

 עיוות הרמוני כולל בגל המתח יש לחשב לפי הנוסחה: 08.04.02
 

  THD 8% סטייה מותרת: 

 שעה 1 :95%פרק הזמן לקיום הסתברותי של  

  

 

 

 

 

 

 (Voltage Unbalanceאסימטריה של מתח תלת פזי ) 08.04.03
 

 מקור עיקרי: העמסה לא סימטרית.  
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 שניות. 3000עד  3התופעה: משך  

 

 0UBU -ו 1UBUהערך הגדול בין  – UB U  : סטייה מותרת 

 

  UB U<  %3   שניות: 120 -לפרקי זמן קצרים מ  

 .UB U<  %2  שניות: 120 -לפרקי זמן ארוכים מ 

 

  C. D.) –(Current Distortionעיוות הרמוני בגל הזרם  08.04.04
 

מפרט איכות אספקת החשמל קובע את טווח שינוי תכולת ההרמוניות בגל המתח בנקודת החיבור  
 ] T.H.D.<8% ,H.d.m = f (n)   [(.C.C.P –המשותפת בין הרשת של חח"י ובין הצרכן )נ.ח.מ. 

פי כללי הרשת -ידי מתקני הצרכן. המגבלות המוטלות על הצרכן בנידון, על-עיוות גל הזרם נקבע בעיקר על 
 הארצית נועדו לאפשר לחח"י לספק לכל הצרכנים גל מתח סינוסואידלי בעוותים הנקובים במפרט. 

 נ.ח.מ.. -הרמה המותרת לגבי עיוות גל הזרם תלויה ביחס הקצר ב 
( הוא היחס שבין זרם הקצר שעלול להתפתח בהדקי הצרכן (.Short Circuit Ratio – S.C.Rיחס הקצר    

 לבין זרם העומס הנומינלי.

  load/IkS.C.R.= I. 
 :ככל שיחס הקצר גבוה יותר מותרת רמת עיוות זרם גבוהה יותר כנקוב בטבלה הבאה 

 

 רמות עיוות גל הזרם

הרמוניה יחס 
 .S.C.Rהקצר 

39 1115 1721 2335 35<  עיוות הרמוני
 .T.C.Dכולל 

20> 4.0% 2.0% 1.5% 0.6% 0.3% 5% 

2050 7.0% 3.5% 2.5% 1.0% 0.5% %8  

50100 10% 4.5% 4.0% 1.5% 0.7% 12% 

1001000 12% 5.5% 5.0% 2.0% 1.0% 15% 

1000< 15% 7.0% 6.0% 2.5% 1.4% 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הערות

 מהנקוב בטבלה. 50%גל הזרם המותרת היא לצרכני מתח עליון רמת עיוות 

 .5%לגבי גנרטורים פרטיים המחוברים לרשת חח"י מותרת רמת עיוותי גל שלא תעלה על 
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 ,IEC 555-2פי תקן -לגבי מכשירי חשמל ביתיים רמה מכסימלית מותרת של עיוותי גל הזרם, על

 נקובה בטבלה הבאה:
 

 זרם מכסימלי מותר )אמפר( nהרמוניה 

 זוגיאי 

3 2.30 

5 1.14 

7 0.77 

9 0.40 

11 0.33 

13 0.21 

1539 (15/n)*0.15 

 זוגי

2 1.08 

4 0.43 

6 0.30 

840 (8/n)* 0.23 

 

 שונות 08.05
 

ולא  בעבודה מפקח תדרוך בטיחות\ממנהל הפרויקטקבלן לא יתחיל את עבודתו לפני שקיבל   

 חתם על הטפסים המתאימים המעידים על כך. 

 מנהל העבודה מטעם הקבלן יהיה נוכח במקום העבודה כל זמן שמבצעים  

 בו עבודות חשמל. מנהל העבודה יהיה אחראי על שמירת כללי הבטיחות 
 ועל נוהלי העבודה. 

כן יהיה הקבלן האחראי הבלעדי לתקינות -עבודות קבלן החשמל מתבצעות במתקנים פעילים וחיוניים על 
ידי הקבלן למתקנים הקיימים יתוקנו -בת עבודתו וכל פגיעה או נזק שייגרמו עלכל המערכות הפעילות בסבי

 ידו ועל חשבונו באופן מיידי ובהתאם להוראות המפקח.-על
, המפקחוידי הגורמים המוסמכים -ניתוק או פירוק אבזר, מוליכיו ו/או כבלי מתקן חשמלי קיים יאושר על 

 לפני הביצוע.

, את האמצעים בהם נדרש הקבלן המפקחוסכם, מראש, עם הגורמים המוסמכים על הקבלן לתאם ול 
מנת למנוע הפרעות, סיכונים בטיחותיים לעצמו או לאחרים או פגיעה בלתי מתוכננת במתקנים -לנקוט על

קיימים, בשעת ביצוע עבודות הקבלן. תיאום זה יש לנהל בצורה מסודרת ובכתב, כפי שייקבע עם המפקח 
 ן.מטעם המזמי

 

 כבלים ומוליכים 08.06
 

 כללי 08.06.01
 

 UVבעלי הגנת  ,XY2N)כבה מאליו(, מטיפוס  FRוולט יהיו מסוג  1000כל כבלי ההזנה למתח של עד  
צרן )במידה והקבלן רוצה להציע שו"ע עליו לבצע חישובי מפל מתח עם נתוני היי או ש"ע 'תוצרת סינרג

  ידי המתכנן.-אלא אם נבחרו כבלים אחרים על שאותו רוצה הקבלן לספק(
מן המתח הנומינלי בכל  3% -כבלי הכוח יהיו בעלי חתך מזערי בשיעור כזה שלא יגרם מפל מתח גבוה מ 

  נקודה שהיא במערכת.

ממ"ר ומעלה יהיו בעלי מוליכים שזורים. לא תותר התקנת כבלי כוח בעלי חתך  6כבלים בחתך של  
 רים בהם צויין במפורש שמותר להשתמש בכבלים כאלו.סקטוריאלי אלא במק
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כבל מתכווץ -ראש-ידי כפפת-ממ"ר ומעלה ייאטם על 16מבניים,קצוות כל כבל בחתך -בהתקנות פנים

 . M3מתוצרת רייקם, או אלסטימולד, או 
ום לציוד ניהקצוות לחיבור בין כבלי האלומי 2-עבור כבלי אלומיניום, כלולים במחירם נעלי כבל ב

 מנחושת.
 

 מוליכים 08.06.02

 וולט. 1000או נאופרן למתח של עד   PVCכל המוליכים יהיו בעלי בידוד  
כל המוליכים השזורים המתחברים לציוד יצוידו בנעלי כבל. קצוות המוליכים השזורים, המתחברים   

 למהדקים, יצוידו בשרוולים מתאימים. 

 
 סימון כבלים 08.06.03

, בהתאם להנחיות המפקח. על ''סנדוויץידי שלטי -נירוסטה, או על דסקיותידי -סימון הכבלים יבוצע על
ידי אזיקונים -יחוזקו לכבלים על הדסקיותהשלטים יוטבעו מספרי הכבלים בהתאם למספריהם בתוכניות. 

 )חבקים פלסטיים(.
 הסימונים.מטר בין  15הכבלים המונחים יסומנו בנקודות החיבור, בכל פניה ובמרחקים שאינם עולים על 

 הכבלים המושחלים יסומנו בכל שוחה.

שיושחלו על כל מוליכי  C.V.Pמוליכי כל כבלי הפיקוד יסומנו, בהתאם למפורט בתוכניות, ע"י שרווליות .
 הכבלים.

 

 שמירה על שלמות הכבלים 08.06.04
ת חים או קצוותועל מנת להבטיח את שלמות מעטה הכבלים במקומות בהם באים כבלים במגע עם קצוות פ  

מתכתיים חדים, יש לצפות את המקומות הנ"ל בכיסויי גומי מתאימים לשם יצירת הפרדה בין המתכת 
 למעטה הכבלים.

 ולהוראות היצרן. 301/2.9, פרק 108רדיוס הכפוף המותר יהיה בהתאם לתקן הישראלי 

בורים אלו יבוצעו כל החיבורים של המוליכים או הכבלים יבוצעו בתוך תיבות הסתעפות או תיבות חיבור. חי 
 באמצאות מהדקים תקניים, המתאימים לחתך המוליכים.

בכניסת כבל, או מוליך, לתוך תיבה או לתוך אבזר חשמלי יש להגן עליו ע"י צינור שרשורי מתאים ותותב  
 אוטם )אנטיגרון(.

 

 SHOPDRAWINGSהתקנת כבלים על סולמות כבלים והגשת   08.06.05

 

על הקבלן להגיש לאישור המפקח תכנון השחלת הכבלים בתוך המבנה  ולבצע חישוב העמסת הסולמות  

מקום פנוי להשחלות עתידיות של כבלים(.במידת הצורך  % 30והרשתות מנקודת הראות של מקום שמור )
ם ,על הקבלן להתקין,לאחר תאום עם המפקח,סולם או רשת לכבלים שיאפשר עמידה בדרישה זו.הכבלי

שיותקנו על גבי סולמות  יקושרו אליהם ע"י אזיקוני פלסטיק מתאימים. )את מוליכי ההארקה מותר לקשור 
כבלים יחד. קשירת  3ממ"ר ופחות מותר לקשור  4ממ"ר(. כבלים שחתך מוליכיו  1.5לסולמות במוליכים של 

הכבלים מתבצעת  ס"מ בין נקודות הקשירה. אם הנחת 90הכבלים לסולמות תתבצע במרחקים של עד 

בשתי שכבות או יותר, יש לסיים את התקנת השכבה הראשונה וקשירתה לסולם לפני התקנת השכבה 
 . קשירת השכבה החדשה תתבצע בהתאם לתנאים שתוארו למעלה וכך כל השכבות.ההשניי

 ם מגולוונים.כלולים תומכיותעלות הפח המלא במחיר הסולמות, תעלות הרשת ותעלות מחורצות                 
 כאשר הסולמות מותקנות בחלל תקרה כפולה בהתקנה רגילה יעשה שימוש רק בתומכים מוצר מדף.

במקום בו צמודים הסולמות/תעלות לקיר ולא ניתן להתקין תומכים על קיר המבנה , אלא לעמודי בנין                 

כל  ןהבנייקבלן תומך מגולוון מעמוד מטר לפי דרישות אילו, יבצע ה 1בלבד ולא ניתן לספק תומך כל 
" בין תומך לתומך ועליהם יתקין את התעלות/סולמות, Iמקצב של עמוד ועל גבי התומכים יתקין ברזלי "

 כאשר הסולמות יהיו במפלס אחד או שתים.
כולל התומכות )אשר במקרה זה לא יהיו מוצר מדף( יתוכננו ע"י קבלן משנה מטעם קבלן החשמל                 

 חישובי העומס הנדרשים ויוגשו לאישור קונסטרוקטור של המבנה בטרם ביצוע.

 לאחר אישור התוכניות ייצר הקבלן דוגמא ויאשר את הדוגמא אצל כל הגורמים לפני המשך ביצוע.                
 

והטיפול בתעלות החשמל והתקשורת והתומכים יהיה זהה למפרט הטיפול/גלוון של כל  הגלווןמפרט 
 זה. בפרויקטחלקי המתכת של המבנה ע"פ דרישות יועץ הטיפול במתכות 

 
 במחיר התעלות כלול עיגון לכל המקומות ההתקנה בבניין לרבות תקרות בטון, תקרות מתכת,                  

 " וכו'.CAT-WALKיכה "דפנות מעבר טיפול והל 
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 קרקעית של כבלים-התקנה תת 08.06.06
 

אסור לגרור כבלים לתוך התעלה הפתוחה באמצעות תילי משיכה. בזמן ההנחה יש להקפיד שלא ייפגע  

המעטה החיצוני של הכבל. החפיר יהיה מוכן ומושלם במידותיו הסופיות לפני שיחלו בהנחת הכבל ולאחר 

הונח הכבל לאחר ש –בכלי מכני או בעבודת ידיים  –קבלת אישור המפקח. אין לבצע שום עבודת חפירה 
 בחפיר.

יד השני בהתאם לחתך האופייני. בתוכניות יצוינו -כבלים המונחים בתחתית תעלה חפורה יסודרו האחד על
 מרחקי ההתקרבות המינימליים המותרים שבין המערכות השונות.

 כל חיבור בין כבלים, מקום החיבור ואופן ביצועו, טעון אישור מראש של המפקח.

מנת לאפשר התקנה מתאימה -ן תיבת חיבורים או הסתעפות תורחב התעלה, עלבמקומות בהם יש להתקי
של התיבה כדי שלא תלחץ על יתר הכבלים המונחים באותה התעלה. תיבת ההסתעפות תונח בגובה שונה 

ממסלול הכבלים כדי שהכבל המסתעף יוכל לעבור מעל או מתחת למסלול הכבלים, במרחק המבטיח 
של כבל על כבל. תיבות החיבורים או ההסתעפות המיועדות להנחה ישירה שלא תהיינה השפעות לחץ 

בקרקע תהיינה אך ורק מטיפוס המיוצר במיוחד לשם כך בהתאם לסוג הכבל. התיבות המותקנות ייבדקו 
 ידי המפקח לפני הכיסוי בעפר.-על

ידי -פת עלשכבת המגן תהיה מחומר מסוג אחד. מותר להגן על מכלול כבלים המונחים בתעלה משות

מטר מרוחב מכלול  0.20 -כיסויים בלוחות בטון או בחומר מתאים אחר. במקרה זה יהיה רוחב כל לוח גדול ב
מטר מהכבל הקיצוני. מותר להשתמש במרצפות מדרכה או ברכיבי בטון אחרים  0.10הכבלים, ויבלוט 

מתחת למדרכה או לרכיב המתאימים להגנה על כבלים בודדים. במקרים אלו אסור להטמין את התיבות 
 בנוי אלא בשטח פנוי כדי לאפשר גישה אליהם בלי לנגוע ברכיבים בנויים.

 את מקומות ההתקנה של תיבות החיבורים יש לסמן באופן ברור ובאמצעים ברי קיימא.

 

 מתחת לבניין. השחלת כבלים לתוך צינורות המותקנים בקרקע 08.06.07

 

,וזאת לאחר הגשת   מראש ובכתב ע"י המפקח השחלת כבלים בצינורות תתבצע בשיטה שתאושר 
SHOPDRAWINGS  .לביצוע העבודה 

מנת למנוע פגיעה -ידי שרוול משיכה מיוחד למטרה זו על-החיבור בין תיל המשיכה לכבל צריך להתבצע על 
 במעטה החיצוני של הכבל בשעת המשיכה.

הכבלים ובכל מקרה אין להפעיל על ידי יצרן -אין למשוך כבלים בכוחות העולים על אלו המוכתבים על  

 הכבלים כוחות משיכה העלולים לגרום נזק למעטה החיצוני שלהם.
מעבר הכבלים בשוחות הביקורת יתבצע לאורך קירות השוחה על מנת לשמור על גמישות הכבל וגישה  

 נוחה אליהם.
רזרבי לצורך גמישות , תוך השארת קטע או הלוח או הפיר לאחר ההשחלה יחוזק הכבל אל דפנות השוחה 

 התפעול ובהתאם להנחיות המפקח.

הכבל מן התוף צריך להתבצע, לאחר התקנת התוף על גבי תמיכות מתאימות שיתמכו במוט ברזל  שחרור 
 שיעבור במרכז התוף, ע"י משיכת קטע כבל בעל אורך שנקבע מראש, תוך כדי סיבוב התוף.

במעטה החיצוני שלו, יהיה כפוף או ימצא בו פגם אחר  כל קטע של הכבל אשר יכיל פגם כלשהו בבידוד, 
 ייפסל ויוחלף על חשבון הקבלן.

מספר הפועלים שיועסקו בהשחלת כבל דרך מספר שוחות ביקורת יהיה כמספר שוחות הביקורת ועוד שני  
פועלים לפחות, בכל קצה של הכבל. התיאום בין הפועלים לשם ביצוע ההשחלה יהיה באמצעות טלפונים 

 ו מכשירי קשר מתאימים.א

 בכל קצה של כל כבל יש להשאיר לולאה בעלת אורך שתאפשר חיבור נוח לציוד. 
 בין תוף הכבל לשוחה הראשונה יש להתקין גלילי הנחייה על מנת למנוע את גרירת הכבל על האדמה. 

צוני ע"י שימוש אם נדרשים כלים מכניים לשם הרמת הכבל יש להגן על הכבל מפני גרימת נזק למעטה החי 
 בחומרים רכים שיפרידו בין הכלי המכני לכבל.

 לאחר שהכבל הורד מן התוף יש להשחילו ללא דיחוי לתוך הצינור. 

 

 

 

 

 חיבור קטעי כבלי חשמל )מופות( 08.06.08

 חיבור בין שני קטעי כבל יתבצע ע"י מחבר )מופה( מסוג המחבר של רייקם או ש"ת )שווה תכונות(. 

 ע"י הקבלן רק לאחר קבלת אישור בכתב מן המפקח.המחברים יירכשו   
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החיבור בין כבלים חדשים לכבלים קיימים יבוצע בו זמנית בשני קצוות כל כבל חדש. אין לבצע חיבור כבל   

נוסף באותו תוואי בעת בצוע החיבור. מותר להתחיל בחיבור קטע כבל חדש בתוואי הכבל הראשון רק 
 הראשון או לאחר בדיקה חשמלית של החיבור.לאחר הפעלה מבצעית של הכבל 

 

 בדיקת בידוד ורציפות הכבל 08.06.09
 

על הקבלן לבדוק את הבידוד והרציפות של כל מוליך של כל כבל בנוכחותו של המפקח. בדיקות אלו יש  

 לבצע באמצעות "מגר"  ו"גשר" בזמנים הבאים:
 לפני ההנחה א.  

 מיד לאחר ההנחה ב.  

 החשמל לפני החיבור למערכת ג.  
של בדיקות אלו יישמרו בשני עותקים  אשר יהוו חלק  המספרייםדו"ח של שלושת הבדיקות, כולל הנתונים   

 בלתי נפרד מן הדו"ח הסופי.
  

 kV 18/30כבלי מתח גבוה ייבדקו בהתאם להוראות יצרן הכבלים. אם אין הוראות יצרן ייבדקו כבלים של  
ידי -וולט ייבדקו על 1000. כבלים למתח של 100kV DCח של ידי מת-או על 50kV ACידי מתח של -על

 וולט. 100ידי "מגר" של -וולט וכבלי פיקוד על 500"מגר" של 

 
 חסימת מעברי כבלים  08.06.10

 
חסימת מעברי כבלים לשם מניעת התפשטות אש ועשן בין חלל אחד לחלל אחר כולל במעברי כבלים,   

העשויים צמר סלעים  KBS, באמצעות לוחות KBSתתבצע בשיטת   ',רצפות כפולות, כניסה ללוחות וכו

משני צידיהם באורך הנדרש   (flammastik)ס"מ, מצופים בפלמסטיק  5ק"ג/קוב ובעובי של  150בצפיפות 

ס"מ לפחות ובהתאם לפרט האטימה של היצרן. שיטת חסימת המעברים תאפשר הוספה וגריעה  60של 
תהיה מבודדת תרמית וחשמלית ולא תשנה את תכונות התווך במגע עם קלה של כבלים במעבר חסום, 

 מים וכימיקלים אופייניים.
. חסימות האש 755בלבד, בהתאם לאישור התקן הישראלי מס'  4בשעת שריפה יפלטו גזים בדרגת רעילות                

 דקות ויותר: 120דורגו בהתאם לאחד ממבדקי התקן שלהלן, למשך 

 UL 1479    התקן האמריקאי               
 DIN 4102  התקן הגרמני               

 BS 476התקן הבריטי                
 ידי חברה מוסמכת על ידי יצרן חומר האטימה, בעלת ניסיון מוכח בתחום זה.-החסימות יתבצעו על              

 הכבלים והלוחות ולא ישולם עליהם בנפרד. מחיר האטימה כלול במחירי היחידה של            
הקבלן יתחייב בכתב בגמור העבודה שאטם את כל המעברים ע"פ דרישות אילו ודרישות יועץ הבטיחות 

 ורשויות הכיבוי.

 
 התקנת תיבות חיבורים בתעלות כבלים בנויות 08.06.11

 
 התקנת תיבת חיבורים בתעלה תבוצע בצורה המבטיחה את התנאי הנוסף הבא: 

 

לתיבה לשם ביצוע תיקונים ותוספות תהיה נוחה, בלי צורך לפתוח  הגישה .א

 יותר משלושה מכסים של התעלה.

 

 

 

 

 

 

 

 סולמות ומגשי כבלים מתכתיים 08.07
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סולמות כבלים מותר להתקין באולמות סגורים או במקומות מוגנים מפני זיהום כבד או מקרני השמש. הם  

 40 -צריכים להיות בנויים מפרופילים מתכתיים מרותכים זה לזה, ובעלי מרחקים בין השלבים לא גדולים מ
 ס"מ. 

מ"מ לפני ציפויו באבץ, וגובה  1  5.מ מגשי כבלים יהיו בנויים כתעלות פח מגולוונות. עובי הפחים לא יקטן 
ס"מ. כל המגשים יותקנו ויחוזקו לקונסטרוקציה מתכתית מגולוונת באמצעות  -6הקירות האנכיים לא קטן מ

 חיזוקים מגולוונים.

מגשי כבלים המותקנים האחד מעל לשני צריכים להיות מופרדים זה מזה במרחקים יחסיים לרוחבם ביחס  
 ס"מ. 30של ובמרחק מזערי  1:2של 

 יש לספק מכסים מתאימים למגשים העליונים ולמגשים גלויים לקרני השמש. 
מגשי הכבלים צריכים להיות חלק ממערכת מודולרית הכוללת את כל האבזרים הדרושים למעבר ממגש   

 למגש.
   

 כל מערכת המגשים צריכה להיות מוארקת. יש להתקין מוליך הארקה לאורך כל המגשים בנפרד מן 

הכבלים המונחים על גבי המגשים ולחבר כל מגש אל המוליך. ביצוע החיבור למגש יהיה באמצעות מהדק 
 "קנדי" תוך הקפדה על אי ניתוק המוליך.

 הארקת מערכת המגשים תהיה מסומנת בשילוט ירוק/צהוב תקני "זהירות הארקה, לא לפרק".  
מערכות הנשיאה של המגשים יחוברו לתקרה ולקירות רק בצידם האחד של המגשים על מנת לאפשר את   

 הנחת הכבלים על המגשים ללא צורך בהשחלה.

כל האבזרים הנלווים למגשים כגון מחברים, זוויות וכדומה יבוצעו מאותם החומרים מהם בנויים המגשים   
 ויהיו בעלי גמר זהים.

 מטר זה מזה. 1את המגשים יותקנו במרחקים שאינם עולים על התמיכות שיישאו   
לשם חישוב כושר ההעמסה המותר על המגש, בקטע מסוים, יש לחשב לפי משקלם הכולל של הכבלים 

 ק"ג באותו קטע. 100מטר ועוד  1לאורך 
ן כל סולמות הכבלים, המגשים, מערכות הנשיאה והחיבור של הסולמות והמגשים, וכל מרכיבי המתק

האחרים חייבים להיות מצופים באבץ חם. כל הברגים, האומים והטבעות לאומים אלו חייבים להיות מצופים 

או תמיכה לכבלים שיותקנו באזורים בהם \בקדמיום או  באבץ בתהליך אלקטרוליטי. כל מערכות הנשיאה ו
ה נוספת, מיוחדת לסביבה או לחות גבוהה חייבים להיות מוגנים בהגנ\קיימים תנאי סביבה קורוזיביים  ו

 הקורוזיבית.
 חלד.-בסביבה קורוזיבית במיוחד, או על פי דרישת המזמין, ניתן להתקין סולמות ומגשי כבלים מפלדת אל  

מטר, ובהם  2מ"מ, כל  40/80חרוטים במידות  'ץסנדוויגבי הסולמות ובתעלות הכבלים יותקנו שלטי -על

 המותקנים בה. תרשם מהות שימוש התעלה ורשימת הכבלים
 זה לטיפול במתכות. בפרויקטמפרט הטיפול בכל המתכות יהיה לפי המפרט הכללי 

 
 תיבות, קופסאות ואבזרים 08.08

 

 במקום בו מותקנים מספר אבזרים יחד, יש להתקינם צמודים זה לזה בקו אופקי. 08.08.01
 ס"מ מהמשקוף 15מפסקי הזרם ובתי התקע הסמוכים למשקופי דלתות או חלונות יותקנו במרחק של     

 אלא אם סומן אחרת.   

 
 אמים לסוג הצינור שבשימוש ולתנאיתיבות הסתעפות ותיבות חיבור, קופסאות מעבר וכדומה יהיו מות    08.08.02

 המקום בו הם מותקנים, הכל בהתאם לבחירת המתכנן ו/או המפקח.
 

לפון ומערכות תקע לחשמל, ט-אבזרים להתקנה תחת הטיח )תה"ט( המיועדות להתקנת בתי-קופסאות    08.08.03
ברגים  2ידי -מתח נמוך מאוד יהיו בעלי מסגרת פלסטית, אשר עליה יותקן האבזר ויחובר אל הקופסה על

 המהדקים את מסגרת האבזר אל הקופסה.

 
קופסאות ריכוז והסתעפות יכילו מהדקי שורה נשלפים מותאמים להרכבה על מסילה, ולמוליך בחתך     08.08.04

פאזה, אפס והארקה. שורת המהדקים תכלול את כל האבזרים  -ים לממ"ר לפחות ובצבעים מתאימ 4של 
 הנלווים כגון: מעצורים, מגשרים, סופיות, שלטים וכו'.

 

יש להימנע ככל האפשר מהכנסת תיבות בתקרה. רצוי לנצל את תיבות החיבורים המותקנות מתחת     08.08.05
 לאבזרי התאורה.

 
אליה. לוח החיפוי המכסה את התיבה יהיה נוח תיבה בתקרה כפולה תותקן באופן המאפשר גישה נוחה 

 לפירוק. לוח זה יסומן באופן שאפשר יהיה לזהותו על נקלה.

 קופסה המכילה אבזר חשמלי של מעגל סופי תאפשר את הכנסתו של   האבזר ללא צורך בהפעלת    
 בזרים המותקנים לחץ עליו העלול לגרום לו נזק. ממדי הקופסאות  יהיו כאלו שיאפשרו טיפול נוח בא   
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 בהם.   

 
 

 מ"מ לפחות. 70קוטר או אורך הצלע של קופסת מעבר ו/או קופסת חיבור יהיה  08.08.06
 

 שלטים 08.09

בכל תיבות ההסתעפות, בתיבות החיבור, קופסאות המעבר, או אבזרי חשמל סופיים יותקנו שלטים  08.09.01
מ"מ  5מספרי המעגלים הרשומים בתוכניות. גובה הספרות יהיה  יצוינו", ובהם 'ץסנדוויפלסטיים, מסוג "

 לפחות.

 
תקע, מפסקי זרם למעגלי תאורה, מנתקי ביטחון וכדומה יותקנו -בכל האבזרים סופיים, כגון: בתי 08.09.02

שלטים פלסטיים ו/או סרטים פלסטיים מודפסים וממוספרים בהתאם למספרי המעגלים 
 5מספרו, המזין את אותם האבזרים. גובה הספרות יהיה הרשומים בתוכניות ושם לוח החשמל או 

 מ"מ לפחות.
 

הזרם הנומינלי ו/או הערך של  יצויןבסמוך לכל אבזרי ההגנה בפני זרם יתר או קצר הניתנים לכוון  08.09.03

 כוונון ההגנות.

 
 בסמוך לכל ממסר השהיית זמן, יסומן זמן ההשהיה  המכוון.    08.09.04

 

 

 שיתוך )קורוזיה(עבודות ברזל, צביעה והגנה בפני 

 

ע"פ  ,וגלווןכות וכדומה, יעברו ניקוי כל חלקי הברזל: מגשים ותעלות כבלים, סולמות, קונסטרוקציות, תמי  

 זה. בפרויקטמפרט הטיפול במתכות 
, אבזרי ההידוק והחיבור יגורזו בגריז גרפיט לפני ההידוק, על מנת לאפשר את כל הברגים, האומים, השלות  

 פתיחתם כעבור זמן. כל החורים שאינם בשימוש יסתמו במסתמים מתאימים. 
כל חלקי הברזל, ללא יוצא מן הכלל, יהיו מגולוונים. הציפוי יתבצע ע"י טבילה בתוך אמבט אבץ מותך   

כים, העיבודים וההשחזות אשר יבוצעו באתר בעת ביצוע העבודות יתוקנו . כל הריתו97%שטיהורו לפחות 
 קר מסוג "צינקוט". הצבע יסופק ע"י הקבלן. לגלווןע"י צבע 

במקרה של צורך בביצוע ריתוכים בפריטי ציוד מגולוונים יש להבטיח שאחוז הריתוכים בציוד לא יעלה על 

קר בהתאם  בגלווןות את המקום היטב ולכסותו מסך כל הריתוכים. לאחר ביצוע הריתוך יש לנק 5%
חוזר באמבט חם,  גלווןיהיה על הקבלן לבצע  5% -להנחיות המפקח. אם יתברר שאחוז הריתוכים גבוה מ

 על חשבונו.
 

 נקודות 08.10

 
 

 תקן   08.10.01

 
חורים, חופשיים מכל פגם וללא סדקים,  ,תקן הישראליהצינורות על כל סוגיהם יהיו חדשים, מתאימים לדרישה ול

 כיפופים ופגיעות מכל סוג שהוא.
במהלך העבודה יש לקבוע פקקים בקצוות הצנרת למניעת חדירת לכלוך או פסולת או כל חומר לתוכם במהלך 

 הביצוע.

לא יעשה שימוש כלל בצינור  -הן לחשמל והן לתקשורת ומתח נמוך מאוד  –כל הצינורות במבנה יהיו כבים מאליהם 
 שאינו כבה מאליו.

 הנקודות כוללות כל העבודות הדרושות לביצועם במבנה, כולל גם: כל
חציבות בקירות בטון או בלוקים, חציבות בתקרות , קדיחת חורים בתקרות או בקירות להעברת צנרת, חציבה 

 וכד.' צנרת מרירון על קורות,קירות,תקרות בטופינג או בריצפת בטון 
 כלול במחירי הנקודות השונים. הכוללא ישולם לקבלן בגין עבודות חציבה 

 הקבלן יקשור הצנרת לתעלות קירות וקופסאות, כדי למנוע בריחת הצנרת בזמן השחלת הכבלים.

 והמתכנן. מהנדסהכל לפי התוכניות תנאי השטח והחלטות האו בתוך צינור מתכת מגולוון הבאה 
 הצנרת המגיעה לסלמת תבוצע ע"פ הפרט בתוכניות.
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 ייעודיהקבלן יסמן על הצנרת ע"י עט סימון פרמננטי את מספר המעגל המזין הצינור ובמקרה של תקשורת סימון 

 .LOOPלכל סוג תקשורת ולכל סוג מעגל או 
 

 צבע בהתאם ליעוד. 08.10.02
 

 חברת חשמל, -חשמל, כחול  -כל הצינורות יהיו בצבעים שונים לפי ייעודם: ירוק 

מחשבים כל הצנרת הנ"ל תהיה כבה מאליה ותכלול חבלי   -בזק, ולבן  -, צהוב פריצה -גילוי אש, חום  -אדום 

 משיכה.
 

 צנרת בבטונים. 08.10.03
 

גם אם לא צוין במפורש בתכניות החשמל, אחראי הקבלן שכל חלקי המנה העשויים בטון כגון: קירות, תקרות, 

הנחת צינורות פלסטיים כולל קופסאות קורות, עמודים חגורות וכו' תבוצענה עבודות ההכנה לפני יציקת הבטון ע"י 
 וכל ההכנות הנדרשות למערכות החשמל והתקשורת השונות.

 

 צנרת בתקרה כפולה ובפירים. 08.10.04
 

מטר )שיכללו במחיר  1במקרה של תקרה אקוסטית או פירי צנרת, יחוזקו הצינורות ע"י סרגלי פח מגולוון כל 

 הנקודות( כולל תפיסת הצנרת ע"י בנדי מתכת בלבד.
 

 נרת במילוי הריצוף.צ 08.10.05
 

 במקרה של צנרת במילוי הריצוף יניח הקבלן בטון רזה על הצנרת כדי למנוע פגיעה.
 לפני הנחת הבטון באחריות הקבלן לבדוק של הצנרת שלמה ולא פגועה .

 במידה ותתגלה פגיעה, על הקבלן להחליף את הצנרת לכל אורכה.
 או ברצפת הבטון ע"מ להניח הצנרת. במקום בו לא קיים מילוי יחצוב הקבלן בטופינג

 עבודות החציבה כלולות במחיר הנקודה.
 

 צנרת תה"ט 08.10.06
 

כל הצנרת תהיה תה"ט בקירות בלוקים או בטון ,בתקרות בטון מסיבי או צלעות הקבלן יחצוב עם מחרצת בלבד 
 ע"מ לגרום לנזק מינימלי לקירות אותם חוצב.

 קבלן כלול במחירי הנקודות.יחול על ה מהנדסתיקון החציבות לפי החלטת ה
 מתכנן הקונסטרוקציה.חציבה בקירות בטון יהיו רק באישור 

 

 צנרת על הטיח 08.10.07
 

במקומות בהם יש להתקין נקודות חשמל ותקשורת על עמודים או קירות חוץ שלא ניתן להשחיל הצנרת בקיר או 

 ס"מ צבוע בגוון אדריכלי. 2.5X4ע"י תעלת פח מגולוון  תההיקפילחצוב בקיר, יבצע הקבלן את הירידה מהסלמת 
 לכל ירידה עד האביזר .

 מודגש בזאת שהתעלה הנ"ל כלולה במחירי היחידה.

 
 שילוט. 08.10.08

 
חרוט בקופסאות גלויות ובקופסאות סמויות בעט  'ץסנדווית לכל סוגי הנקודות בשלט על הקבלן לשלט כל הקופסאו

 חרוט למספר המעגל המזין. 'סנדוויץכמו כן ישלט הקבלן את כל האבזרים והגופים ע"י שלט , בלתי מחיק

 והמתכנן ולאחר האישור לבצע ע"פ הדוגמא לכל העזרים. מהנדסעל הקבלן  להכין שלט לדוגמא לאישור ה
 מחיר השילוט יהיה כלול המחיר הנקודה ולא ישולם עבורו בנפרד.

 

 חוטים / כבלים 08.10.09
 

 חוטי החשמל לנקודות יהיו בכבלים בלבד בצבעים תקניים. 

 .XLPE N2XY FR2כבלים יהיו כבים מאליהם עם בידוד 
 , ללא תוספת מחיר אף אם לא צוין כך מפורש בכתב הכמויות. מהנדסנקודה תכלול צנרת או כבלים לפי החלטת ה

בלבד והם יעשו אך ורק בעזרת מהדק. חוטים כל החיבורים של החוטים/כבלים  יבוצעו בתיבות הסתעפות או יציאה 

העוברים דרך תיבות הסתעפות משותפות , וקצוות חוטים/כבלים  בכניסה ללוח, יכנסו בכל אורכם בצינורות 
 פלסטיים או שרוולים מתאימים.

 בלוחות החשמל יסמן הקבלן את כל מוליכי המעגל )הפאזות, אפס והארקה( 
 ללוח.ע"י דגלוני פלסטיק לפני כניסתם 
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 כל נקודה תכלול כבל מונח בתעלה בפרוזדור מהלוח ועד לחדר , מהתעלה ועד לנקודה בחדר 

 יבצע הקבלן צינור כבה מאליו מוצמד לתקרה ע"י סרגלי פח מגולוון )שכלול במחירי הנקודה(
 עד לנקודה בתוך הקיר.

 חיבור בין הצנרת לתעלות יבוצע ע"פ הפרט התוכניות.
מטר, גם האזיקונים הנ"ל כלולים במחיר  3טיק כל שינוי כיוון וכן כל ו לתעלות ע"י אזיקוני פלסהצנרת והכבלים יחוזק

 הנקודה.

 
 תיבות 08.10.10

 
 כל המתואר להלן כלול במחיר של התיבות.

אך כבה מאליו עם תו תקן  הצינור שבשימושולחומר תיבות הסתעפות, קופסאות מעבר וכו' תהיינה בהתאם לסוג 

 מעלות. 850ישראלי לחוט להט 
. קוטרי הפתחים בצורה אטומה בין הצינור לקופסא הצינורות יוכנסו לתיבות דרך פתחים מוכנים המיועדים למטרה זו

יתאימו לקוטרי הצינורות ובכל פתח יוכנס צינור אחד בלבד. ניקוב פתחים נוספים בתיבות, יותר רק בתנאי שיבוצע 

 ס"מ. 2-וכשהמרחק בין קצבות של שני פתחים לא קטן מ נקייהצורה ב
קופסאות חשמל המותקנות מתחת ת. כל המכסים לקופסאות על הקיר או התקרה יצבעו בצבע הקיר עליו מותקנו

 ברגים. 2מטר , יש לחזק את המכסה עם  2לגובה 
 .כל נקודת מאור תכלול קופסת סעף, לא יורשה שימוש בגוף כקופסת סעף

 כל הסתעפות של נקודות חשמל מסלמת יעשה ע"י קופסאות מרירון צמודות לדופן הסלמת והצינור 

 המגיעה לנקודה יבוצע מתוך הקופסא.
 חרוט. סנדוויץ'למספר המעגל ע"י שלט  הקופסא תשולט

 ההשחלה.הקבלן יחזק את הצנרת הנכנסת לקופסאות ע"י בורג בכדי למנוע את בריכת הצנרת מהקופסא בזמן 
 .יכללו מכסים בן בהכנה ואין בשלמה  70-וה 55-כל התיבות וקופסאות הגויס , ה

 נפילת המכסה בזמן הפתיחה. למניעתמכסה הקופסא יחובר לקופסא באמצעות אזיקון  בצד אחד 
 

 

 סימון. 08.10.11
 הקבלן יבצע סימון של כל המובילים התעלות הקופסאות והצנרת והכבלים בכל המתקן.

 .מהנדסהשילוט יעשה ע"י דגלוני פלסטיק ו/או שלט סנדויץ חרוט לפי החלטת המתכנן או ה
 כל האבזרים ישולטו למספר המעגל ע"י שלט סנדויץ חרוט.

 לא ישולם לקבלן עבור הסימון בנפרד, הסימון כלול במחיר הפריט.

 
 

 
 נקודות מאור 08.10.12

 
 כל המתואר להלן כלול במחיר.

חד או -לפי הסעיף המתאים בכתב הכמויות(  ממ"ר  4או  2.5)או ממ"ר  1.5מ"מ וחוטים או כבלים   20יהיו בצנרת 
 מ"מ ומהדקים. 70ע"י קופסת  תה"ט חד פאזית מהלוח ועד לנקודה ויציאה לגופי התאורה תלת פאזיים  

, או ופסה בתוך הגוףהק תהיהליד כל גוף תאורה  מתחתיו תה"ט יבצע הקבלן קופסה עם מהדקים .בשום מקרה לא 
 במקום שאינו ניתן לגישה חופשית.

 נקודות עבור גוף תאורת חירום חד תכליתי יש לסיים ע"י שקע תה"ט בצמוד לגוף.
מסגרת  ויכללובגוון שיבחר ע"י האדריכל   לבן או ויסבורד טוסקנה SYSTEMגוויס כל אביזרי ההדלקה יהיו תוצרת 

 מתכת ומסגרת חיצונים וכל הדרוש להתקנת האביזר.

 האביזר יהיה עם נורת סימון, דו קוטבי , יחיד או מחליף ללא תוספת מחיר.
 מפסק יחיד יהיה רחב בלבד.

 
 חוט פאזה נוסף. 08.10.13

 

 דה.לנקודות חירום או/ו דו תכליתיות, יבצע הקבלן חוט פיויסי נוסף עבור יחידת החירום שבגוף שיותקן בנקו
 חוט החירום יגיעה מפאזה קבוע שאינה נכבית ע"י מפסק.

 במידה והפאזה מגיעה ישיר מהלוח, תהיה סימנה כסימן הפאזה הרגילה לגוף.
 שמוזנים בפועל מפאזה זו. םהתכליתיילקבלן ישולם בגין נקודת פאזה נוספת רק עבור הגופים דו 

 
 נקודת חיבורי קיר חד פאזיות  08.10.14

 

 .המצויןבאביזר לפי ממ"ר מהלוח ועד לנקודה ויסתיימו   2.5מ"מ וכבלים  20יהיו בצנרת 
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 נקודות חיבור קיר תלת פאזיות. 08.10.15
 

 CEEלפי התוכניות מהלוח ועד לנקודה ויסיימו בשקע תלת קוטבי ו/או כבלים ובחוטים עה"ט או תה"ט יהיה בצנרת 
 ע"פ התוכניות וכתבי הכמויות.עם מפסק אינטרלוק תה"ט של גויס כולל אביזרים נוספים שנדרשים 

 
 או מזגן C.Fנקודות ליחידות  08.10.16

 
 מספר יחידות למעגל אחד ע"פ התוכניות.יהיו בכבלים מהלוח ועד לנקודה 

 הנקודה תסתיים בשקע ניסקו עה"ט או מפסק פאקט  לפי תיאום עם קבלן מ"א הכלול במחירי הנקודה.

לחידה הפנימית או  CEEלפי הסעיף וסיום בשקע  5X4או  5X2.5נקודות תלת פאזיות עבור יחידות מ"א יהיה ע"י כבל 

 , ללא תוספת מחיר.החיצוניתמוגן מים ליחידה , או פאקט פאקט 
 

 UL/כריזת חירום תקן נקודות גילוי אש 08.10.17
 

 להתקנת האביזרים.והכנה מ"מ תה"ט ויכללו כבלים  20יהיו בצינורות אדומים 

 ויוצמד לתקרת הבטון ע"י סרגלי פח מגולוון כלול במחירי הנקודה.תוואי הצנרת יהיה בנפרד מתעלות התקשורת 
 עבור כל נקודה בתקרה יבצע הקבלן בתקרת הבטון קופסאת מרירון על התקרה כולל שילוט ברור.

 
 הכנות לנקודת תקשורת. 08.10.18

 
 הכנות לנקודות תקשורת יהיו עבור כל סוגי התקשורת המתוכננת במבנה כגון:

 רי ישיבות וכל תקשורת אחרת או מתח נמוך מאוד אחר המופיעמחשב, טלפון, בטחון, חד
 או יופיע בתוכניות הביצוע של החשמל או/ו התקשורת.

 מחיר ממוצע לכל סוגי הנקודות.
 הנקודה תכלול צינור מארון הריכוז או חדר התקשורת או מסד התקשורת  ועד לנקודה

צמוד לתקרת הבטון ע"י סרגלי פח  ןמניילול משיכה או מהתעלה בפרוזדור ועד לנקודה בקיר או בתקרה כולל חב

וכולל חיבור הצינור לקופסא או לאביזר בקיר או  חיר ההכנה כולל שילוט מתאים על הצינורממגולוון הכלולים ב
 התקרה.

נקודה אשר תופיע בתוכניות הביצוע ולא יהיה צורך לבצע צנרת עבורה כלל אלא חיבור ישירות מתעלת הרשת 
 "י אל האביזר ע"י קבלן התקשורת, לא תשלום בגינה לקבלן כלל.בפרוזדור ע

 מ"מ כבה מאליו בצבעים שונים לפי היעוד. 25או  20בכתב הכמויות  המצויןקוטר צינור התקרות יהיה ע"פ 
 25מ"מ עבור צינור בקוטר  4מ"מ ובקוטר  20מ"מ לצינור בקוטר  2חוט המשיכה הכלול במחיר ההכנה יהיה מניילון 

 מ"מ.

 
 אבזרי ח"ק  08.10.19

 
 .לבן או ויסבורד טוסקנה SYSTEMגוויס יהיו כלולים בנקודות חיבור הקיר ויהיו אביזרי חיבורי 

 

 לחצני הפעלה. 08.10.20
 

 . רחב או צר עם נורת סימון  לבן או ויסבורד טוסקנה בטוצינו לייט יחוברו ישירות ללוח ויהיו ע"י אביזר
 ישמשו לפיקוד על תאורה ומ"א.

 גידים. 4-ויחובר ע"י צנרת 
 תה"ט עם לחצנים ושילוט ברור ליעוד כל לחצן מואר. ADAלחצנים, יתקין הקבלן קופסאת  4-במקום בו יש יותר מ

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 מובילים. 08.11

 
 כללי. 08.11.01

 

 גם לפרק זה. ולחילעיל  08.01בפרק   המצוין כל
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 חוטי משיכה. 08.11.01

 
 כל הצנרת תכלול חוטי משיכה ע"פ הפירוט הבא:

 מ"מ קוטר. 2חוט ניילון שזור  -מ"מ  20בצינור עד בקוטר 
 מ"מ. 4מ"מ חוט ניילון בקוטר  32ועד  25-בצינור בקוטר מ

 מ"מ. 8ומעלה חוט ניילון בקוטר  36בצינור בקוטר 

 מחירי חוטי המשיכה כלולים במחירי היחידה של המנורות.
בעבודת ידיים מתחת לקורות כולל חפירה  לרצפהקופסאות סעף והנחה ביציקת ריצפה או מתחת  תכלולכל הצנרת 

 לפי הנחיות קונסטרוקטור.
 כל הצנרת בחציבה בקירות קיימים או חדשים כולל תיקון.

 
 צינור שרשורי משוריין. 08.11.02

 
 צינורות אלו מיועדים להגן על כבלי החשמל המיועדים למכשירים המחוברים ע"י כבל הזנה היוצא מקיר המבנה.

על הקבלן להשחיל הכבלים הנ"ל בתוך צנרת שרשורית הנ"ל מהקיר ועד למכונה כולל הכנסת קטע הצינור לתוך 
 המכונה.

 על הקבלן לדאוג לחיזוק הצינור אך שבזמן עבודה תקינה לא ייחשף הכבל.
 צינורות הנ"ל כלולים כל המחברים הדרושים לקיר ולמכונה ע"מ להבטיח הנ"ל.ב

/חומרים יהיה ממתכת מסולסלת ויכלול ציפוי חיצוני מחומר מבודד חשמלית ועמיד בשומנים  הצינור השרשורי

 במתקן.המצויים 
 כל הזנה למכונה ע"י כבל בין המכונה לקיר תוגן ע"י צינור זה ע"י הקבלן.

 
 תעלות מפח. 08.11.03

 
 על הקבלן להתקין תעלות מפח כמסומן בתוכניות.

מ"מ ויכללו מכסה עם ניטים חיזוקים לקיר ו/או תקרה , קונסטרוקציות,  1.5התעלות יהיו מפח פלדה מגולוון בעובי 

 קונזולות וכו'.

 סימום.קמטר מ 3התעלה תשלט ע"י שלט סנדויץ חרוט ליעודה כל 
 מחיר השילוט כלול במחיר התעלה.

 סוג הטיפול התעלות יהיה זהה לטיפול במתכות בפרוייקט ע"י מפרט יועץ המטלורג.
 

 .סי.וי.תעלות פי 08.11.04
 

 גל או ישראלוקס ש"ע.-סי תוצרת חברת פל.וי.תעלות הפלסטיק יהיו מפי
 התעלות יכללו מכסה עם ציר ועם מחיצה פנימית קבוע.

במחיר מ"א  תעלה יכללו גם כל אביזרי העזר כגון סופיות, זוויות, מחזיקי כבלים ואזיקוני פלסטיק לבנים למניעת 
 נפילת המכסה.

 .כלול במחיר של תעלה – הקבלן ע"י סיליקון לבן לשיפור המראה יסתוםבחיבורים בין תעלות  

 כלול במחיר התעלה. –חרות ליעודי התעלה  'ץסנדווישילוט  מטר יתקין הקבלן 3כל 
 התעלה תחוזק לקיר או תקרה ע"י ברגים מתאימים.

במחיר כל סוגי התעלות דלעיל ייכלל גם קדיחת חורים בקירות בטון או בלוקים ו/או תקרות לצורך מעבר הכבלים 
 צידי קיר או תקרה, כולל תיקון החדירות. 2תעלות בין  2בין 

 
 או פח מחורץ. תעלות רשת 08.11.05

 
 .08.06.5ראה גם סעיף 

  
או  תמקום אחר במבנה תעלות רש בכלעל הקיר בהיקף המבנה על הקבלן להתקין בפרוזדורים או 

 פח מחורץ.
 עיגון התעלות יעשה לקירות בטון או תקרות  בטון עם ברגים מתפצלים  בלבד.

 עיגון התעלות יעשה בתיאום עם שאר המערכות.

עיגון והתקנת התעלות יעשה כך שניתן יהיה להניח את הכבלים המותקנים בתעלות ולא יהיה צורך להשחילם, 
 ס"מ מקיר או מערכת אחרת בתקרה. 15של התעלה יהיה חופשי מתומך ויהיה רחוק לפחות כלומר צד אחד 

ס"מ וכן הגובה בין התעלה הגבוה לתקרה  10הגובה בין התעלות יהיה לפחות  הלשנייבהתקנת תעלות אחת מעל 
 ס"מ לפחות. 15או לכל מערכת אחרת יהיה 

 תוכנית.התומכים יותקנו לפי 
 למערכות אינסטלציה לפי התוכניות. הקבלן יבצע גם עיגונים
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הכיפוף המותרות  תזוויומעלות וקשתות לפי תנאי השטח וכן לפי  -90קטנות מ תזוויושינוי כיון של התעלות יעשה ע"י 
 של כבלי החשמל שאמורים להיות מותקנים בתעלות.

 הארקה בין התעלות.סגמנטים של תעלות יחבר הקבלן ע"י פלטה מגולוונת כדי לדאוג לרציפות   2בין 
חרוט עם ציון יעוד התעלה )לחשמל,  'ץבסנדווימטר יתקין הקבלן ע"ג התעלה מלמטה שלט  5כל שינוי כיוון או 

 כלול מחירי היחידה – פסק וכו'(.–לתקשורת, לחיוני, לבתי חיוני, לאל 

 הקבלן יכין דוגמא של קטע תעלות לאישור ולאחר האישור ימשיך בעבודתו.
 

 08.06.10ראה גם סעיף  – מעברים למניעת התפשטות אשסתימת  08.11.06
 

בפירים ורטיקליים ואופקיים על הקבלן לאטום את המעברים למניעת מעברי   לאחר העברת כל המובילים והכבלים

 אש ועשן. אטימת המעברים תעשה ע"י הקבלן בשלושה שלבים:
את הכבלים בחומר מונע אש ע"פ דרישת במעבר כבלים מכל סוג בין אזורי אש ו/או בין קומות יש לצפות  .א

 ס"מ בכל צד של החדירה. 60 -יועץ הבטיחות ולא פחות מ

הרווח הנותר בין הצינורות העוטפים ועד לגבולות החור ברצפה ייסגר ע"י בטון רזה המונע מעבר אש ועשן  .ב
 שעות. 2למשך 

שר ע"י מעבדת שעות והמאו 2המרווחים שנותרו בתוך הצנרת ימולאו בחומר עמיד אש למשך  .ג
UL   או DIN   אוBS  .יאושר שימוש בקצף פוליאוריטני כלשהו. לא  ומכון התקנים הישראלי 

באחריות הקבלן לעבור ולבצע את הנ"ל בכל פיר ורטיקלי במבנה ולקבל את אישור ממונה הבטיחות של הקבלן 

 הביצוע בכתב.   לתקינות
ס"מ, יבוצע משטח עבודה למניעת נפילות אשר  20עולה על  מ"ר או שאחת מצלעותיו 0.04בפיר ששטחו עולה על 

 ק"ג לפחות. משטח זה יהיה גם עמיד אש לשעתיים. 150יישא עומס של 
 08.06.10  ראה גם סעיף –אטימת החורים כלולה במחירי היחידה ולא ישולם עליה בנפרד 

 
 חפירות 08.11.07

 

 .במסגרת העבודה על הקבלן לבצע חפירות עבור הנחת כבלים באדמה
 בכתב אחרת צוין לא אם  אלא המפלס הסופי של הכביש גובה מפני מ"ס 100-מ  פחות לא יהיו החפירות כל

 הקבלן על . בחפירה זה ליד זה המונחים הכבלים או הצינורות לכמות בהתאם הדרוש וברוחב ובתוכניות הכמויות
  ,כ"הטל חברת  ,מקורות ,חשמל חברת  ,משטרה  ,בזק כגון  ,הדרושים הגורמים מכל חפירה  היתרי ולקבל להגיש

 וכו'.  א"קצ

 
  ,זמן לאחר ישקעו לא הסופיים הקרקע שפני כך והדוק מ"ס 30 בנות בשכבות כסוי  ,לכלול יש החפירה במחיר

 לקדמותו. המצב והחזרת במדרכות או/ו בכביש הדרוש לפי מצעים
במידה ועקב החפירה לא ניתן להשתמש בחומר שהיה לכסוי החפירה יספק ויתקין הקבלן  מהנדסע"פ החלטת ה

 .ע"פ החלטת מנה"פ בשטחמצעים 

 כלול הסרט מחיר  .המונחאו הכבל  הצינור מעל החפירה בתוואי תקני סימון סרט הקבלן יניח מהקרקע מ"ס 40
 .החפירה במחיר

 .העבודה גמר מיום שנה במשך התעלה במקום שתוצרנה השקיעות לכל אחראי יהיה הקבלן
 

 לקבלת עד אופטימלית הרטבה עם המילוי את הקבלן יהדק מתוכננים או קיימים כבישים או למדרכות מתחת
 .נוסף תשלום ללא זאת כל  אאשו ד"מודפ לפי 98% צפיפות

 

 
 עצים שורשי  ,ניקוז   ,ביוב ומים צינורות בדבר עצמו את לעדכן  ,החפירה לפני השטח את היטב לבדוק הקבלן על

 את ולבצע החפירה בתוואי להימצא  העלולים עמודים קרקעיים ובסיסי תת חשמל וכבלי טלפון כבלי  עצים וגזעי
 .נזק יגרם שלא כך העבודה

 

 האמצעים כל וכן לחפירה נפילה או התקלות למניעת מתאימים באמצעים לנקוט הקבלן על החפירה בצוע עם
 .מהחפירה שהוצאו העפר ערמות עקב או החפירה עקב להיגרם העלולים לרכוש או לנפש נזק למניעת הדרושים

 
 אפשרי מקום אל הנותרת האדמה סילוק  ,השורשים הוצאת את  ,הדרושות התמיכות כל את כולל החפירה מחיר

 מטר לגובה עד עצים ושרשים צמחים  ,מפולות  ,ים מי  ,ביוב מי ,גשמים מי ,תהום מי סילוק  , המהנדס יקבע אותו
 וכו'. משתלבות אבנים פירוק במדרכות אספלט חלקי  ,וחצי

 

 או במדרכות אספלט ,קשה כורכר או חציבות כולל  ,בידיים או בכלים הקרקע סוגי בכל חפירה כולל החפירה מחיר
 .החפירה בתוואי המצויים שהוא מכשול כל
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 גם החפירה לתוואי העדכניות התוכניות כל את לידיו לקבל ביצועה לפני  ,העבודה בשטח לבקר הקבלן על
 את להגיש לכך ובהתאם הקשיים כל את להעריך  ,עתידיים או קיימים למגרשים כניסות  ,חניה מפרצי מבחינת

 .הצעתו
 

 . המזמין מטעם המהנדס או מהנדסה אישור ללא חפירה לכסות אין  :בזאת מודגש

 
 . הבצוע לשיטת מהנדסמה מראש אישור לקבל הקבלן על החפירה בתוואי קרקעי תת מבנה של מקרה בכל

 
 . בתוכניות המופיע התוואי פ"ע  ,חשבונו ועל הקבלן מטעם מוסמך מודד י"ע יסומן החפירה תוואי

 
 שוחות/ברכות השחלה 08.11.08

 

בתוך  ליעוד הברכה )כלול במחיר הבריכה( כל בריכות ההסתעפות יכללו שילוט ברור ובר קימה ע"י לוחון מתכת
 הברכה וכן מכסה יצקת פלדה עם סימון חשמל או תקשורת.

 
חרוט לייעודם וחתך הכבל ומקור  סנדוויץ'במעבר צנרת וכבלים בבריכות הסתעפות ישולטו כל הכבלים  בשלט 

 שילוט הצנרת בדופן הבריכה בצבע , כל השילוט כלול במחיר הבריכה. הזנה, לרבות

ניות כאשר במחיר הבריכה כלולה החפירה, וביטון החוליות מבפנים ומבחוץ. הבריכות תהיינה בקוטר המסומן בתכ
 ס"מ. 130גובה הבריכה מפני שטח חיצוני לא יעלה מעל 

 
עם  פקק  יצוק  ועם כיתוב לפי סוג השירות   D400לפי תקן טון  40של   מינימלימכסה הבריכה יהיה לעומס 

 . )חשמל, תקשורת,תאורה( 
 

.  את חלק המתכתי  בין כלול במחיר הבריכהס"מ עבור ניקוז  20בתחתית הבריכה  יש לבצע שכבת חצץ בגובה 

ס"מ מעל לקרקעית הסופית של  20המכסה והפקק יש לצפות בזפת ובגריז הצנרת בדופן הבריכה תצא  בגובה  
 הבריכה .

 
 במשטח האספלט או הבטון.שתלב האתר וגובהה הסופי יהיה כזה שי  מהנדסמיקום הבריכה יתואם עם 

 

הקבלן ימספר בתוכנית את כל הברכות,  וכן ימספר כל ברכה בדופן לפי המספר המופיע בתוכניות, ובהתאם תוצא 
ס"מ מינימום )כלול במחיר  8המספר והאות יהיה  תוכנית עדות. המספור יהיה בצבע בכל גוון שיבחר וגודלו,

 הבריכה(.
 

 בישיבה תיאום עם תחילת הביצוע. הנדסמצורת המספור תסוכם עם ה

 
וללא  מהנדסמ' יש לבצע סולמות ירידה לברכה ולהגדיל את קוטר  הברכה לפי הוראות ה -1.3בברכות העמוקות מ

 שינוי במחיר הבריכה.
 

במחיר התקנת הברכה יכלל גם הקמתה על קוים קיימים באזור מגונן או/ו מרוצף כולל פתיחת הריצוף, סגירתו 
 המדרכה למצבה המקורי.והבאת 

 

 כבלים ומוליכים. 08.12
 

 UVובעל הגנת  (N2XY)כבלים מסוג   XLPEמעלות  90כל הכבלים יהיו בעלי מעטפת כבה מאליה ועם בידוד 
ניסה ללוחות חשמל בשילוט בר בהנחת כבלים בתעלות יש לשלט את הכבלים בכל תיבה או ארון מעבר קומתי  ובכ

 קימה )כלול במחיר(

 יכלול יעוד הכבל, מקור הזנה וחתכו.השילוט 
רזרוות הכבלים תשולם רק  –"י טבעת לצורך תחזוקת הלוח בעתיד באזור הלוחות ישאיר הקבלן רזרבת כבל ע

 כלולה במחירי היחידה(. בהרהרזבמידה ואורך הכבלים הינו למדידה )בנקודות 
 

 יותקנו פסי צבירה לגופי תאורה במתקן.
 הדלקות  וימדדו לפי מ"א. הפסים יהיו מלבניים שלוש

במחיר מ"א יכללו כל האבזרים הדרושים  להתקנה מלאה כגון הפסים בהתאם לסוג התקנה המחברים לקיר או 

של  המקורייםמכל סוג, סופיות וכו' , כל האביזרים  תזוויותקרה או אלמנט חיבור, חיבור לכבלי החשמל המזינים, 
 כאמור במחיר מ"א תעלה.הציוד יותקנו לפי תוואי ההתקנה ויכללו 

 4מטר ויש בנמצא מוטות של  5לקבלן רק עבור אורך פסי צבירה המותקן בפועל )אם לדוגמא עליו להתקין  ישולם
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 מטר בלבד והחומר שלא ניתן להתקינו יהיה על חשבון הקבלן(. 5מטר ישולם לקבלן  2-ו

 
 .E90FE180ליו נטול הלוגן לפי תקן עם מעטה כבא מא  NHXHכבלי עמידי אש למערכות חירום יהיו מסוג 

 
 

 

 הארקות. 08.13
 

 תקנות. 08.13.01
 

 כל הארקות בבניין יבוצעו ע"פ חוק החשמל בדבר הארקות או הגנות במתח נמוך וכן הארקות יסוד .
 יבצע הקבלן הארקת יסוד לפי חוק החשמל. ןהבנייביסודות ובחלקי 

 

 הארקת שירותים מתכתיים. 08.13.02
 

על הקבלן לבצע הארקה לכל השירותים המתכתיים במבנה כגון תקרות אקוסטיות, תעלות פח מוליכות להובלת 
 כבלים, צנרת המים, צנרת הגז קונסטרוקציות הכוללות ציוד חשמלי וכו'.

 מ"מ בצינור מתאים ותכלול שלה המחוזקת לשירות המוארק ושילוט בר קיימא. 10הארקה תבוצע ע"י חוט נחושת 

 רקה תותקן כך שניתן יהיה להגיע למקום החיבור המוליך לצורך בדיקה ותחזוקה.הא
 

 
 פסי השואה 08.13.03

 
 ובאורך מטר וחצי לפחות. 50/5יש לבצע  פס השואה מנחושת בחתך 

 כל השירותים המתכתיים  יחוברו לפס השוואה בלוח.

עשויים פליז עם דיסקיות קפיציות  3/8מ"מ ויכלול ברגיי  50/5פס ההשוואה יהיה פס מלבני עשוי נחושת בחתך 
 ואומים.

 ממספר השרתים המתכתיים המחוברים לפס, כל שרות  יחובר לבורג נפרד. -2מספר הברגים יהיה גבוה ב
 

 כליא ברק 08.13.04

 
 על הקבלן לבצע מערכת כלאי ברק בכל מבנה. מערכת כלאי הברק תכלול מערכת קליטה ומערכת הורדה. 

 .בגרסתו האחרונה 1173קן ישראלי  כל העבודות בנושא כלאי הברק יבוצעו עפ"י ת
 

 מערכת ההורדה: 

 
רך מטר מרחק לאו 20ד מ"מ עגולים בתוך עמודי הבניין בכל פינה עיקרית ע"פ התקן וכל ע 10ברזלי  2תהיה ע"י 

מערכת מטר.  20בנוסף יתבצעו ירידות גם בתוך המבנה במרחק אשר לא עולה על , ירידות 2היקף הבניין בין כל 
 ההורדה תחובר בצד אחד לברזלי הגג ע"י ריתוך, ובצד שני לטבעת הארקת יסוד.

 ולטבעת הארקת יסוד. מערכת ההורדה לגג כלול כל העבודות הנ"ל לרבות ריתוך במחיר מערכת ההורדה
ס"מ לפחות לפי  9ברזלים עולים ע"י חפיפה של  2תהיה רציפות ע"י ריתוך לכל גובה הבניין בין מערכת ההורדה 

 התקן 

 
 :קליטהמערכת 

מטר לכל היותר, יש לחבר את כל  5במרחק של  בקונטור הבניין ורשת שטיב וערב  40/4תהיה מפס נחושת 
 ונדרשות ע"פ התקן לחברם למערכת קליטת הברק. המערכות אשר ממוקמות על הגג

 מערכת קליטת הברק תכלול ירידה של מטר משפת הגג ע"פ תקן.

 במחיר מערכת הקליטה כלול כל העבודות הנ"ל לרבות ריתוך מערכת קליטה למערכת ההורדה.
 

 שולם עליה הנפרד.מחירי היחידה של החוזה ולא יכלול בעל הקבלן להעביר ביקורת מכון התקנים לכלאי הברק 
 

 
 

 לוחות חשמל  08.14

 
באתר האינטרנט של מכון התקנים  61439לוחות החשמל יבצעו רק ע"י יצרן לוח אשר מופיע כבעל תקן  

 תו התקן יסומן ויוטבע על גבי הלוח.
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 .IEC 61439על פי   100KA, קבלים, פיקוד ובקרה עד 4000A-100A לוחות חלוקה 08.14.1
 

  .כלליותהגדרות והנחיות  - 1פרק 
 

 אישור מכון התקנים, תקינה וסימון לוח בתו תקן  .1

 יצרן מרכיב יהיה יצרן מאושר ע"י מכון התקנים, אשר הוסמך כמפעל ליצור לוחות חשמל מתח נמוך.
 . IEC61439-2והאירופאי  61439-2לוח החשמל צריך להיות מתוכנן ומורכב על פי התקן הישראלי החדש ת"י 

 מסומן בתו תקן ישראלי באמצעות מדבקה מקורית של מכון התקנים. לוח החשמל צריך להיות

 
2. ASSEMBLY SYSTEM- לוח שיטה 

סידרה שלמה של אביזרים מכאניים, חשמליים, כפי שהוגדרו על ידי היצרן המקורי )מבנה לוח, פסי צבירה, 

כנן ובהתאמה מפסקים, חיווט וכו'(, אשר ניתנים להרכבה בתצורות הרכבה שונות בהתאם לדרישות המת

 מלאה לקטלוג היצרן המקורי 

 

 סדרת לוחות  שיטה, זרם מרבי נומינלי וזרם קצר מרבי  .3

 סדרת לוחות שיטה יכללו את כל סוגי ההתקנות הקיימות במתקן, כדלקמן:

 ;1s/4000A 100KAהעמדה על הרצפה לזרם מרבי של פסי צבירה וזרם קצר הוא 

  250A 25KA/1sתליה על הקיר לזרם מרבי של פסי צבירה וזרם קצר הוא 

 

4. Original Manufacture –  יצרן מקור 

ארגון אשר ביצע פיתוח הנדסי ללוח שיטה וכמו כן, ביצע בדיקות במעבדה בלתי תלויה, המאושרת ע"י גוף 
 . IECבינלאומי של 

הלוח לרבות: תוכניות, סרטוטים, הוראות הרכבה יצרן מקור תיעד באמצעות קטלוג יעודי את כל רכיבי 
 לכל הרכבת מפסק בלוח, הוראות והובלה, טבלאות טמפרטורה ועוד. 

 יצרן מקור יכול להיות יצרן מקור וגם יצרן מרכיב. 

 
5. Assembly Manufacturer –  יצרן מרכיב 

 ארגון אשר מבצע את התכנון וההרכבה של הלוח על פי דרישות המתכנן ובכפוף להנחיות יצרן מקור. 
 יצרן מקור צריך להיות בעל תעודת הסמכה בתוקף מיצרן מקור וממכון התקנים הישראלי.

 יצרן מרכיב חייב לקבל אישור יצרן מקור על כל שינוי בהרכבה או בסוג האביזר המותקן בלוח.

 
6. Functional Unit (FU) –  יחידת הגנה ותפקוד 

כל אביזר הגנה או פיקוד המורכב בלוח צריך להיות בדוק ומקוטלג בקטלוג. כן עליו לכלול את רכיבי 
 ההרכבה, לרבות המפסק וכן הנחיות חיווט לפס צבירה ולכבלי יציאה או תעלות פסי צבירה תקניים 

 

 או שווה ערך מאושר. Schneider Electricמתוצרת  PRISMAהלוחות יהיו לוחות מודולארים כדוגמת  .7

 

 
 תקנים. – 2פרק 

 

  IEC certificate מבנה הלוח והאביזרים המותקנים בו יהיו בדוקים ומאושרים באמצעות תעודה 
  1000Vדרישות כלליות ללוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך עד  – 1חלק  61439ת"י  .1

 1000Vללוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך עד  דרישות יעודיות – 2חלק  61439ת"י  .2

דרישות יעודיות ללוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך המותקנים והמיועדים להפעלה  – 3חלק  61439ת"י  .3

 ולשימוש בידי אנשים לא מיומנים

 דרישות יעודיות ללוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך להתקנה באתרי בניה  - 4חלק  61439ת"י  .4

  buswayדרישות יעודיות למערכת סינוף תעלות פסי צבירה  - 6חלק  61439ת"י  .5

6. IEC 62208  –  תיבות ריקות עבור ארונות ממתכת, נירוסטה ופוליאסטר להתקנה פנימית וחיצונית 

7. IEC 62262 –  דרגת הגנה בפני הלם מכאני-  IK 

8. IEC 61921 – קבלי הספק ולוחות לתיקון כופל ההספק 

9. IEC60831 –  כושר ריפוי עצמיself healing  1למתח עדKA AC   ( 1+2)חלקים 

10. IEC60947–  ( 2/3/4ציוד מיתוג לרבות מפסקים, מנתקים ומגענים ) חלקים 
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11. IEC61000 - Electromagnetic Compatibility – EMC -    ( 6עד  2) חלקים 

12. IEC 1643-11 – התרחשות זרם קצר  תאימות בין רכיב מפסק הגנה לבין מגן נחשולי מתח בעת 

 

 .קטלוג, תוכנה ותוכניות יצור של יצרן מקורי - 3פרק 
 

ברשות היצרן המרכיב יהיה קטלוג מפורט של המוצר שהוא מתכוון לספק. הקטלוג יכלול אינפורמציה  .1

טכנית על סוג החומרים, שיטת ההרכבה, הוראות ההרכבה, חיווט, התאמה לתקנים, הוראות פסי צבירה, 

וד בעתיד שיטות מידור, הוראות הובלה, הנחיות אחסנה, טבלאות עליית טמפרטורה, הנחיות לתוספת צי

 ועוד 

 תוכניות מקוריות של יצרן המקור לתכנון מבנה לוח תקני ולחישוב טמפרטורה  .2

 תוכניות יצור אוטוקאד מקוריות של יצרן המקור לכיפוף וחירור נחושת  .3

 הוראות הרכבה לכל רכיב המורכב בלוח .4

 

 .הגשת תוכניות לאישור - 4פרק 
 

 לאישור יצרן מרכיב יש להציג את המסמכים הבאים : בעת הגשת תוכניות

תכנון מבנה לוח באמצעות תוכנה מקורית של יצרן המקור כדי להוכיח שהתכנון נעשה בהתאם להנחיות  .1

 יצרן המקור 

חישובי טמפרטורה באמצעות תוכנה מקורית של יצרן המקור. יצרן המרכיב יציג חישובי טמפרטורה  .2

 רבי בכל מפסקהכוללים את זרם ההעמסה המ

 קטלוג יצרן מקור הכולל תצלום פרט חיבור שהוא תואם לפרט החיבור של הלוח המוגש לאישור .3

 תוכניות כיפוף וחירור פסי צבירה של יצרן המקור   .4

 טבלת שטחי חתך לחיווט המפסקים .5

 דוח ביצוע בדיקות שיגרה כנדרש בתקן  .6

 הנחיות הובלה ואחסנה  .7

 טבלאות מומנטים לסגירת ברגים  .8

 ידות הלוחות והתאמתם לשטח באחריות קבלן החשמל, בכפוף לקטלוג יצרן מקורי והתקןמ .9

  AS MADEתוכניות סופיות  .10

 זרם העמסה המרבי  - INCקווית הכוללת נתון -תוכנית חד .11

 נתונים חשמליים כלליים .12

 ,  כולל הנחיות לקבלן כיצד לשמור על האוורור בעת התקנת מבנה לוח בשטחIPדרגת אטימות לוח  .13

 

 מבנה לוח )מסד( ומעטפת ללוחות להעמדה על הרצפה ותלייה על הקיר  - 5פרק 
 

רציפות ארקה חייבת להיות בהתאם להנחיות יצרן מקור כפי שנבדק ואושר במעבדה חיצונית. זאת כדי 

 לשמור ולהגן על אנשים ורכוש בעת התרחשות זרם קצר

 

  61439ות"י   IEC61439-2לתקן  certificateלמסד הלוח והמעטפת תהיה תעודה  .1

 Prisma Pכדוגמת  4000A – ICW 100KAמבנה הלוח יתאים להתקנת פסי צבירה עד  .2

כל חלקי המתכת המורכבים בלוח יהיו מקוריים, לרבות פסי דין ופלטות הרכבה, כיסויים ומחיצות. זאת כדי  .3

 לוודא שאכן נשמרת רציפות הארקה

 ני קורוזיה ומאורקים ביניהם מבנה הלוח וכל חלקי המתכת יהיו עמידים בפ .4

כל המבנים, כולל אמצעי נעילה, צירים ודלתות יהיו בעלי חוזק מכני מספיק על מנת לעמוד בפני כוחות  .5

 דינמיים הנוצרים בזמן התרחשות זרם קצר-אלקטרו

מבנה לוח השיטה יהיה בעל פנלים פריקים כברירת מחדל, גם אם יש דלת, זאת כדי להגן מפני פגיעה  .6

 ת באנשים שהם מורשים ולא מורשים וכמו כן, כדי לספק הגנה בפני קשת חשמליתמקרי

 הפנלים יהיו מקוריים וניתנים להסרה ע"י מברג בלבד כנדרש בתקן   .7

  4000Aלוח השיטה יהיה מודולארי ויאפשר לבצע את כל סוגי ההרכבות עד לזרם של  .8

 נעילת הדלתות תהיה בשלוש נקודות אחיזה ועם אמצעי נעילה הכולל מפתח ולחצן פתיחה לפתיחה מהירה    .9

 הדלתות יהיו דלתות ממתכת חלקות או שקופות בעלות זכוכית מחוסמת  .10
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 מבנה לוח )מסד( ומעטפת ללוחות חשמל לתלייה על הקיר   5.1
 

  61439ות"י  IEC61439-2 לתקן certificateלמבנה הלוח והמעטפת תהיה תעודה  .1

 Prisma Gכדוגמת  ICW25KAו  A 630מבנה הלוח יתאים להתקנת פסי צבירה עד  .2

כל חלקי המתכת המורכבים בלוח יהיו מקוריים, לרבות פסי דין ופלטות הרכבה, כיסויים ומחיצות. זאת כדי  .3

 לוודא שאכן נשמרת רציפות הארקה

כברירת מחדל גם עם יש דלת, זאת כדי להישמר מפני נגיעה מבנה לוח השיטה יהיה עם פנלים פריקים  .4

 מקרית באנשים שהם מורשים ולא מורשים וכמו כן, הגנה בפני קשת חשמלית

 נעילת הדלתות תהיה בשלוש נקודות אחיזה ועם אמצעי נעילה הכולל מפתח ולחצן פתיחה לפתיחה מהירה .5

ת דרכן, ללא צורך בפתיחת הדלת ע"י אנשים הדלתות יהיו שקופות כברירת מחדל כדי שיהיה אפשר לראו .6

 לא מורשים 

 ישנן מספר אפשרויות הרכבה: אחד ליד השני או אחד מעל השני, בהתאם לגודל הנישה  .7

 מ"מ בלבד ומיועד להתקנה תחת הטיח  175עבור לוחות משרדים או בתי ספר עומד הלוח צריך  .8

 כבלים מהצד  לכניסת 300קיימת אפשרות, לפי הצורך, להתקין תא רוחב  .9

 

   , דרגת הגנה מפני התחשמלותIK -, דרגת הגנה בפני הלם מכני IP -דרגת אטימות  - 6פרק 
 

 . IP30כברירת מחדל, דרגת אטימות למבנה לוח שיטה תהיה  .1

 תהיה עם דלת או ללא דלת ועם פנלים   IP30דרגת אטימות  .2

 .IK10למבנה לוח שיטה תהיה  IKכברירת מחדל, דרגת הגנה  .3

. יצרן IPXXBדרגת הגנה מפני התחשמלות העלולה להיגרם מנגיעה מקרית בחלקים "חיים" תהיה מדרגה  .4

 .יב חייב להשתמש בכיסויים מקורייםמרכ

ם פריקים באמצעות כלי כברירת מחדל, הגנה מפני התחשמלות ונגיעה מקרית תהיה בעזרת התקנת פנלי .5

 .עבודה בלבד

 יה גישה נוחה להפעלה ולתחזוקה תוך שמירה על הבטיחות ציוד ואביזרים יותקנו בלוח, כך שתה .6

 
 .להעמדה על הריצפה או תליה על הקיר  IP55הגדרות והנחיות למבנה לוח שיטה בדרגת אטימות  6.1

 
 .IEC61439וכן  61439מבנה הלוח יהיה כחלק מלוח שיטה המאושר במכון התקנים ת"י  .1

 .יהיו עם פס אטימה מיוחד המותקן במפעל הייצור IP55דלתות בדרגת אטימות  .2

 . IK10דרגת הגנה בפני הלם מכני תהיה  .3

 .מבנה הלוח יהיה עם פנלים פריקים או שקופים במידה וקיימים מתחת ממסרים או מגענים וכדומה  .4

 .הדלתות יהיו דלתות שקופות כדי שיהיה אפשר לראות דרכן את הציוד ללא צורך בפתיחת הדלת  .5

 .לוח להעמדה על הריצפה יסופק עם ריצפה ויכלול פס אטם לכניסת כבלים מהחלק התחתון מבנה ה .6

 .חל איסור לבצע קידוח במעטפת הלוח למעט התקן מיוחד המאושר ע"י יצרן מקור וזה חלק מלוח שיטה  .7

  .כל מנורות הסימון, רבי מודד בוררים וכדומה יותקנו על הפנלים הפנמיים על ציר פתיחה וחוט ארקה .8

עבור כניסת כבלים יצרן המרכיב יבצע הרכבת אנטיגרונים או פלנ"ג בהתאם לכמות הכבלים והנחיות יצרן  .9

  .המקור

 
 פסי צבירה, מבודדים ואופן התקנתם  - 7פרק 

 

 .קורומוגדרים בקטלוג יצרן מ IEC61439-2פסי צבירה צריכים להיות בעלי תקן  .1

 .מחזית הלוח וללא צורך בפעולת קידוחפס צבירה צריך לאפשר חיבור ופירוק מחברים  .2

    .בשל ריבוי חיבורים, פס הצבירה הצורתי צריך לעמוד בטמפרטורה גבוהה באמצעות צלעות ותעלות קירור .3

ולמשך פרק  ICUפס צבירה ומבודדים בלוחות ראשיים צריכים להיות מותאמים לזרם קצר המחושב בלוח  .4

  ICW=ICU.  -זמן של אחת שנייה 

  .אחד צריכים להיות שני סוגי פסי צבירה: פס ראשי ופס חלוקה לצורך הזנה מפסקי יציאה בלוח שיטה .5

פס צבירה ראשי יותקן בחלק העליון או התחתון של הלוח בהתאם לדרישות המתכנן ובכפוף לתוכניות  .6

  .והנחיות מתוך קטלוג יצרן המקור

  .פס צבירה לחלוקה יותקן בצד הלוח כדי לאפשר הזנה לשתי תאים .7
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לפסי צבירה ראשי ולפסי חלוקה חייבת להיות נגישות ישירה מחזית הלוח לצורך פעולות תחזוקה, הוספה  .8

גרפית תקופתית, כפי שנדרש על פי התקן )לא תאושר התקנת פסי -או החסרה וכמו כן, לצורך בדיקה תרמו

 .צבירה מאחורי מפסקים, למעט ללוחות לתליה על הקיר(

ירה יוגדרו בקטלוג יצרן המקור בהתאם לזרם הקצר הצפוי ויש להגדיר נתון מספר המבודדים של פסי צב .9

 .בתוכניות לאישור 

הברגים והאומים לחיבור מחברים לפס צבירה יהיו מקוריים כחלק מלוח השיטה וסגירתם תעשה באמצעות  .10

 .מפתח מומנטים במידת הכוח הנדרשת על פי הנחיות הרכבה של יצרן המקור

 . 2B המידור של פסי צבירה תהיה מסוג כברירת מחדל, דרגת .11

כיסוי מקורי צריך להיות לכל פסי צבירה בלוח שיטה הכולל פתחי אוורור והגנה מפני נגיעה מקרית וניתן   .12

 .להסירו באמצעות כלי עבודה בלבד, כנדרש בתקן 

 צריך להיות מכל הצדדים, כגון : בחזית, בצד התחתון, העליון והאחורי   2Bכנדרש בתקן, מידור פסי צבירה  .13

 .שטח החתך לפס צבירה ראשי יהיה בהתאם לזרם הנומינלי של המפסק הראשי  .14

 . DFשטח החתך של פסי צבירה לחלוקה יהיו על פי סכום המפסקים המוזנים ממנו כפול מקדם העמסה  .15

   .הפאזות עם אפס באותו מבודד  3פסי צבירה של  להקטנת שדות אלקטרומגנטיים נדרש להתקין .16

 

 .הגדרות כלליות למכלול הרכבה וחיווט לאביזר הגנה או פיקוד בלוח שיטה -  Functional Unit -FU - 8פרק 

 
לכן, יצרן מרכיב חייב לבצע את  כללי: פרק זה מורכב מאוד מאחר ומגוון האפשרויות הקיימות הן רבות ומגוונות. 

בהתאם לקטלוג יצרן מקור. במידה ולא קיים פרט חיבור זה חייב היצרן המרכיב לקבל מיצרן המקור הרכבתם 

 אישור בכתב לביצוע.

 

כברירת מחדל, כל המפסקים בלוח שיטה יותקנו בהתקנה אנכית ולא אופקית, למעט באישור חריג  .1

  .מהמתכנן

מחזית הלוח. הגישה לכל הציוד תהיה רק  (  יהיו מודולארית וניתנות להחלפהFUיחידות תפקוד המפסקים ) .2

 מלפנים. 

מגשי התקנת ציוד )פלטות( יהיו מקוריים ויכללו אומים מסומררים כדי לאפשר התקנה ישירה מחזית הלוח  .3

 .וללא חשש שהאום יפול על חלקים "חיים"

 .פסי דין יהיו פסים מקוריים של לוח השיטה, כולל ברגים לחיזוק לגוף הלוח ולשמירת רצף ארקה  .4

  .ומעלה תעשה באמצעות פסי צבירה לקליטת כבלים 800A -כניסת כבלים למפסקים מ .5

תעשה באמצעות לשות בתא חיבורים או ישירות למפסק ע"י מחבר  630 – 400כניסת כבלים למפסקים  .6

 .כפול

 ."י מחבר מהיר או נעלי כבל תקנייםשה ישירות למפסקים עתע 250עד  63כבלים למפסקים כניסת  .7

  .כניסת כבלים למאזים תעשה דרך מהדקים לפס דין ולא ישירות .8
 

 
 .250Aועד  63A -הגדרות והנחיות להרכבה וחיווט למפסק יצוק מ   Functional Unit -MCCB  - 11  פרק

 
 התקנת המפסקים תהיה אנכית בלבד  .1

 פסי צבירה יהיו מותקנים בחזית הלוח. לא תאושר התקנה אחורית  .2

 מפסקים ישירות וללא צורך בהוספת חיווט והרכבה  4פסי צבירה יזינו לפחות  .3

 פסי הצבירה יהיו עם כיסוי מאוורר ומוגנים מפני נגיעה מקרית  .4

לקליטת מפסקים עתידית ללא צורך בהוספת חיווט  יאפשר מקום שמור אמיתי FU MCCB 250המכלול  .5

  Schneider Electricתוצרת   Linergy FCכדוגמת 

 

 
 

 
 

 הגדרות והנחיות להרכבה וחיווט למנתק בעומס -   Functional Unit -Switch  -12פרק 

 
 סוג הדגם, תוצרת  ואופן התקנה של מנתק בעומס יעשה על פי הנחיות יצרן מקורי 

 יש לשמור על אחידות בסוג הדגם והתוצרת בין מנתק בעומס לבין המפסק המזין אותו  .1
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בחירת המנתק בעומס תעשה בהתאם לזרם הקצר הצפוי על פ"צ ותאימות הגנה עורפית עם המפסק שמזין  .2

 אותו

 

 .ר(הגדרות והנחיות להרכבה וחיווט למא"זים )מפסק אוטומטי זעי   Functional Unit -MCB  - 13פרק  
 

 מא"זים  24 -פס דין יהיה מקורי כולל ברגים לשמירת רצף ארקה וכמו כן יתאים ל .1

כדוגמת  ההזנה למא"זים תעשה על ידי בלוק חיבור המורכב על פס דין או מעל המא"זים )מסרק לא יאושר(, .2

Linergy FM  

וללא צורך בחיווט ארוך  מא"זים ישירות 24 -ויאפשר הזנה ל IPXXBבלוק החיבור יהיה עם מחבר מהיר והגנה  .3

 ומורכב בתוך תעלות חיווט וכדומה 

בחירת מא"זים ובלוק החיבורים תעשה מתוך קטלוג יצרן מקור ובהתאם לזרם הקצר והמפסק הראשי שמזין  .4

 אותם 

 החיווט יעשה באמצעות לולאות חיווט ולא בתעלות על מנת למנוע התחממות החוטים ולאפשר קירור יעיל  .5

 
 הגדרות והנחיות להרכבה וחיווט הגנות מתחי יתר ומפסק הגנה  +Functional Unit  -SPD  MCB - 14 פרק

 
 סוג הדגם, תוצרת  ואופן ההתקנה של מגן מתח יתר יעשה על פי אישור והנחיות יצרן מקורי .1

 צריך לשמור על אחידות בסוג הדגם והתוצרת של מגן מתח יתר לבין המפסק המגן עליו   .2

 בחירת הגנה תעשה בהתאם לזרם הקצר הצפוי על פ"צ וכן תאימות הגנה עורפית עם המפסק שמגן עליו .3

 חוט  ארקה יהיה קצר כמה שיותר ויחובר לפס ארקה או למסד הלוח הקצר מבניהם  .4

 יהיו קצרים מאוד כדי למנוע עליית מתח  MCB+SPDחוט הפאזה והאפס המזינים את  .5

   SPD-ול יותר משטח החתך המזין את השטח חתך לגיד הארקה יהיה גד .6

 

 .הגדרות והנחיות להרכבה וחיווט למערכת החלפת הזנות   Functional Unit  -Source Changeover- 15פרק 
 

 כל תצורת חיבור צריכה להיות מקוטלגת בקטלוג וכוללות הוראות הרכבה וחיווט  .1

 לצורך תחזוקה, הנישות למפסק והמונעים יהיו מהחזית  .2

 חיבור "גשר" ביציאה ממפסק ח"ח גנרטור יעשה על ידי פרט תקני ומקוטלג. לא יאושר פרט חיבור אחר .3

להתקנה בלוח חשמל ומאושרת על ידי יצרן  IECמערכת הבקרה להחלפת הזנות צריכה להיות תקנית  .4

 המקור 

  - rated impulse withstand voltage (Uimp=) of 8 kV IEC60947מערכת הבקרה צריכה לעמוד בתקן  .5

6. Overvoltage Category IV – 690V –  4עמידה במתח יתר בדרגה  

  IVEהחיגור החשמלי יעשה ביחידה נפרדת מבקר החלפה כדוגמת  .7

הגנות פיקוד מצד ח"ח וגנרטור צריכים להיות מחוגרים חשמלית ומכאנית ביניהם ומורכבים ביחידה נפרדת  .8

 מבקר החלפה 

 
 .הגדרות והנחיות להרכבה וחיווט מכלול בנק קבלים  Capacitor Bank Functional Unit  -  16פרק 

 
 מכלול הרכבה יעשה בהתאם להנחיות יצרן מקור  .1

 המכלול הבדוק יכלול אביזרים, כגון : קבל, מגען, משנק, מפסק וחיווט .2

 מכלול בנק הקבלים יורכב על מגש יעודי הניתן לשליפה מהירה לצורך תחזוקה .3

  IEC61439-2 , IEC61921בזרם קצר כנדרש בתקן  בנק הקבלים יבדק .4

 בנק הקבלים יכלול פתחי אוורור, ונטות ותרמוסטטים, כנדרש בקטלוג יצרן מקורי .5

  Prismaבנק הקבלים יהיה כחלק מלוח שיטה, כדוגמת  .6

 
 

 
 

 .טמפרטורה סביבתית, תנאי התקנה - 17פרק 
 

 לוח החשמל יתוכנן להתקנה פנימית בחדר חשמל או בנישה בהתאם לגודל לוח השיטה  .1

  35ºCשעות צריכה להיות  24 -טמפרטורה ממוצעת מקסימאלית ל .2

 C˚40טמפרטורה מקסימאלית רגעית צריכה להיות ל  .3
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  50%לחות יחסית צריכה להיות  .4

 
 .מרחקי זחילה, מרחקי בידוד ודרגת זיהום - 18פרק 

 
  IEC61439-1חילה ומרחקי בידוד אוויר יהיו בהתאם לדרישות התקן מרחקי ז .1

  IVסיווג מתח יתר בלוח ראשי  .2

   IIIסיווג מתח יתר בלוח משני  .3

  3דרגת הזיהום בלוח תעשייתי ומבנים תהיה  .4

 1000Vמתח הבדדה צ"ל  .5

 ציוד פיקוד, בקרה ומשנ"ז צריכים לעמוד בדרישות הנ"ל  .6

 
 .מקום שמור "רגיל" ו"אמיתי" %30  - 19פרק 

 
 מקום שמור המוגדר כדלקמן :  30%יצרן מרכיב צריך לתכנן את מבנה הלוח עם 

מקום שמור "אמיתי" הינו מקום שמור המוגדר למאזים או מפסקים בגדלים שונים, וכולל פסי צבירה  20% .1

 וחיווט לקליטת המפסקים, ללא צורך בהוספת חיווט מאולתרת 

 מקום שמור "רגיל" הינו מקום שמור לשימוש כללי ולא מוגדר  10% .2

 יצרן מרכיב יתעד את שיטת ההרכבה. קטלוג היצרן יספק את הנחיות ההרכבה לאיש התחזוקה  .3

 יצרן מרכיב יספק חישובי טמפרטורה, כולל המקום השמור העתידי  .4

 לא יאפשר לקבלן לבצע אלתור מקומייצרן מרכיב יוודא שהמקום השמור יעשה על פי הנחיות יצרן מקום ו .5

 
 .דרגת מידור ומקדם העמסה  -  20פרק 

 
ובקטלוג יצרן מקור יכלול את הכיסויים והמידורים המקוריים לצורך   4bמבנה לוח שיטה יתאים לדרגת מידור עד

 ביצוע

של פס . זה כולל מידור והגנה מפני נגיעה מקרית  2bכברירת מחדל, דרגת המידור בלוח שיטה תהיה  .1

 והמשני  הצבירה הראשי

 תהיה לפי דרישה במתקנים חיוניים, כגון: בתי חולים, מתקנים צבאים וכדומה  4 -ו 3דרגת מידור  .2

 , כדלקמן :IEC61439מקדם העמסה בלוח צריך להיות בהתאם לטבלה בתקן   .3

  0.9יהיה  DFאז מקדם  3 – 2במידה וכמות המפסקים בתא הינה  .4

 0.8יהיה  DFאז מקדם    5 - 4במידה וכמות המפסקים בתא הינה  .5

 0.7יהיה  DFאז מקדם  9 – 6במידה וכמות המפסקים בתא הינה  .6

 0.6יהיה  DFאז מקדם  10במידה וכמות המפסקים בתא הינה מעל  .7

 

   3P+LINKהקטנת שדות אלקטרומגנטיים - 21פרק 
 

שכל המפסקים, לרבות מפסק ראשי ומפסקי יציאה, יהיו עם  על היצרן המרכיב לבצע תכנון מבנה לוח שיטה כך

התקנה זו  מקטינה את השדות האלקטרומגנטיים ואת הקרינה הסביבתית וכמו כן, , LINK –קוטב רביעי לא מוגן 

 .מפחיתה את התחממות דפנות לוח החשמל
  IEC61439-2הקוטב הרביעי ואופן התקנתו יהיו מקוטלגים בקטלוג יצרן מקורי ובדוקים לפי התקן  .1

 יהיה מוגן מפני נגיעה מקרית ויתאים למפסק בגודל הפיזי ולכושר ההולכה  LINKהקוטב הרביעי  .2

 לצורך הגנה בפני התחשמלות מזרם חוזר  LINKבמידת הצורך, ניתן יהיה לנתק את הקוטב הרביעי  .3

על מנת להגביל את השפעת השדות האלקטרומגנטיים פס האפס יותקן ביחד עם פסי הפאזות בחזית  .4

 הכיוון ממנו ניגשים לטפל בפסים

 
 הובלה והתקנה בשטח – 22פרק 

 
 יצרן המרכיב חייב לספק הוראות הובלה, הרמה והתקנת הלוח בשטח בהתאם להנחיות יצרן מקורי  .1

 יצרן המרכיב יספק הוראות אחסנה ותנאי סביבת עבודה שעל הלוח שיטה לעמוד בהן  .2

מ"מ, המאפשר שינוע על גבי צינורות  65או  50יצרן המרכיב חייב להתקין בלוח השיטה סוקל בגובה  .3

 קשיחים 

  במידה והלוח גדול ויש צורך לפרק אותו למספר חלקים אז יצרן המרכיב חייב לבצע את ההרכבה בשטח .4
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 .תא כבלים ותוכנית כניסת כבלים  - 23פרק 

  
 לדרגת המידור, כדלקמן : יצרן מרכיב יתכנן את כניסת הכבלים ואת אופן חיבורם למפסקים בהתאם

כניסת הכבלים תהיה מהחלק התחתון של תא המפסקים או מהחלק העליון, בהתאם  2Bבדרגת מידור  .1

 .לתוכנית השטח

  .ים תהיה אך ורק מתא כבלים המותקן בסמוך לתא מפסקיםכניסת הכבל 4ו  3בדרגת מידור  .2

גמיש,  הכבלים יחוברו ללשות המותקנות בתא כבלים ומהלשות למפסק באמצעות  פס  B 3/4בדרגת מידור  .3

  .בהתאם להנחיות יצרן מרכיב

 הכבלים יחוברו ישירות למפסק באמצעות מחבר מהיר או נעל כבל )מומלץ נעל כבל( A 3/4בדרגת מידור  .4

 הלשות והמחברים במפסק יתאימו לחיבור כבלים מנחושת ואלומיניום  .5

 כל המפסקים בלוח שיטה יכללו כיסויי כבלים מקוריים  .6

 בהתאם לכמות הכבלים המתוכננת בו יצרן מרכיב יבצע את הרכבת האנטיגרונים או הפלנ"ג .7

 
 .שטח חתך של מוליך האפס ופס הארקה – 24פרק 

 
 שטח החתך של מוליך האפס יהיה זהה לשטח החתך של מוליך הפאזות 

 המבודד לפסי צבירה יתאים לארבעה מופעים הכוללים שלוש פאזות ואפס .1

פרד מהפאזות בחלק התחתון או אזי מוליך האפס יותקן בנ 3Pמאחר ומספר הקטבים של המפסקים הוא  .2

 העליון

  ICUשטח  פס הארקה יהיה בהתאם להנחיות יצרן מקור ובהתאם לזרם הקצר הצפוי בלוח החשמל  .3

 פס הארקה יותקן ישירות במסד הלוח בהתאם להנחיות יצרן מקור כדי לשמור על רציפות ארקה   .4

 

 .בדיקות שיגרה – 25פרק 
 

 ת שיגרה ויגיש את הדוח כנספח בעת מסירת הלוח ללקוח הסופי בהתאם לתקן יצרן מרכיב יבצע בדיקו

למעטפת הלקוח והפנלים כך שלא יהיה ניתן לבצע חדירה של כלי בין הפתחים של  IPדרגת הגנה  .1

 המפסקים

 הגנה בפני התחשמלות כדי לוודא שקיימים פנלים וכיסויים על כל החלקים ה"חיים" .2

 שנייה   1למשך  2500Vבהתאם למתח הבדיקה הנדרש למשך    dielectric testבדיקת הבדדה  .3

  500V -בעזרת מכשיר רמת בידוד ל  insulation testבדיקת בידוד  .4

 רציפות ארקה בכל החלקים המתכתיים .5

 
 

 
 

 .IEC61921-IEC 61439/2קבלים על פי   לוחות 08.14.2

 
 כללי  - 1פרק 

 
  1על לוח הקבלים להיות תקני וזהה בדרישותיו ללוחות חלוקה כמפורט בחלק  .1

 מכלול בנק הקבלים יורכב על מגש יעודי הניתן לשליפה לצורכי תחזוקה .2

  IEC61439-2 ,IEC61921בנק הקבלים יבדק במעבדה בלתי תלויה עם תעודה מאושרת כנדרש בתקן  .3

 גען, משנק, מפסק וחיווטבדיקת המעבדה תכלול בנק קבלים, כגון: קבל, מ .4

  IK10החוזק המכאני של הלוח יהיה בדרגת  .5

 בנק הקבלים יכלול פתחי אוורור, ונטות ותרמוסטטים כנדרש בקטלוג יצרן מקורי  .6

 Schneider Electricתוצרת    Varsetלוח הקבלים יהיה כדוגמת לוח  .7

 

 

 הגדרות לקבלי הספק  - 2פרק 
 

לזרם  self healing, בעלי כושר ריפוי עצמי IEC60831בדוקים ומאושרים בתקן  Heavy dutyקבלי הספק צ"ל  .1

 VarplusCanכדוגמת:   1000Vחילופין עד 

 הקבלים יהיו בעלי הפסדי אנרגיה נמוכים  .2
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הקבל יכלול הגנה כפולה כדי למנוע שריפה בלוח, הכוללת נגדי פריקה והתקן לחץ המנתק את מתח  .3

 בעת כשל פנימי  האספקה בעת עליית המתח וכן

 המופעים  3המכלול ינתק את  .4

  PCB  - polychlorinated biphenols-אין להשתמש בשמן כאמצעי לספגת הקבל  .5

 לרבות נגדי פריקה  KVARוואט/ 0.5הפסדי הקבל לא יעלו על  .6

   440Vהקבל יעמוד במתח עבודה של  .7

 

 עמידות הקבל בדרגות זיהום הרמוניות  - 3פרק 
 

 ם צריך לעמוד ברמת זיהום הרמוניות שבמתקן ולמנוע התגברות התדרתכנון תא הקבלי

 סה"כ ההספקים שמייצרים הרמוניותמיועד לשימוש במתקן שבו   400Vבמתח רשת   400/415Vקבל במתח  .1

 מהספק השנאי  15% -יהיו קטנים או שווים ל

יהיו  שמייצרים הרמוניות מיועד לשימוש במתקן שבו סה"כ ההספקים  400Vבמתח רשת   440V קבל במתח .2

 מהספק השנאי 15%  - 25%בתחום שבין  

מיועד לשימוש במתקן שבו סה"כ  400Vבמתח רשת  Hz 190/215, 135בתדר  DRעם משנק 480V קבל במתח  .3

 מהספק השנאי  25% - 50%ההספקים שמייצרים הרמוניות יהיו בתחום שבין 

 
  sDetuned Reactor –DRהגדרות למשנקים  - 3פרק 

 
  IEC60076-6המשנקים להגבלת הרמוניות יעמדו בתקן  .1

 המשנק יהיה ליבת ברזל תלת מופעי עם ליפופי נחושת או אלומיניום  .2

 המשנק יצויד עם התקן הגנה אשר ישמש לניתוק במצבים של עומס יתר  .3

 להלן הגדרות חשמליות:  .4

 Tolerance : +/- 5 % 

 Tolerance between phase : Lmax/Lmin < 1.07 

 Tuning order : 2,7 (relative impedance : 13,7%); 3,8 ; 4,3 ( relative impedance : 5.4 % ) 

 Permissible overload fundamental current: 1.1 time the nominal current (I1). 

 Insulation level : 1.1 kV according to IEC 76 

 Test voltage ( coil to core ) : 3,3 kV 1 minute 

 Distance between terminals and earth : 20 mm 

 
 
 
 

 מגענים לקבלים - 4פרק 
 

  IEC60947-4המגענים יהיו מדגם יעודי לניתוק וחיבור הקבלים ויעמדו בתקן  .1

ונגדי ריסון לצורך ביצוע מקדים לפני המגעים הראשיים   early makeהמגענים יהיו בעלי מגעים מקדימים  .2

 לשם פריקת הקבל בצורה מהירה ועילה

 8Xinהמגענים יהיו בעלי מגעי עזר מקדים לחיבור נגדי ריסון המנחית את זרמי התנעה של הקבל ל  .3

 המגענים יבחרו על פי טבלאות תאימות מקטלוג היצרן .4

   Schneider Electricמתוצרת  LC1DKהמגענים יהיו כדוגמת  .5

 

 
 

 
 

 

 בקר כבלים – 5פרק 
 

 דרגות ויכלול: צג בקרה, מגע התראה, חיישן טמפרטורה  12או  6בקר הקבלים יאפשר בקרה על  .1

 ומאושר להתקנה בלוח חשמל   IECהבקר צריך להיות תקני לפי  .2

 בקר הקבלים יכלול חיישן טמפרטורה, הכולל מגע יבש להפעלת המאווררים בלוח  .3
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 לים יכלול הגנה על הקבלים כתוצאה מרמת הרמוניות גבוה בקר הקב .4

 cos Φולא  PFכיול הבקר יעשה עלפי  .5

 בקר הקבלים יאפשר תכנות "חכם" ויבצע חיבור וניתוק בנק הקבלים לפי ההספק הנדרש לביקוש שיא  .6

 הבקר יכלול התראות כגון ירידה בקיבוליות בנק הקבלים וזרם יתר בקבל  .7

  עם יציאת תקשורת וחיבור לבקרת מבנה אופציה לבקר הקבלים  .8

הבקר יספק מידע על כופל ההספק, דרגות מחוברות, זרם אקטיבי וראקטיבי, עיוות הרמוניות בזרם ובמתח,  .9

 ( 3,5,7,11,13מתח, טמפרטורה, הספקים וספקטרום הרמוני של מתח )

 
 

ממתכת או פוליאסטר להתקנה חיצונית או פנימית על פי                  250A 10KA ארונות חשמל 08.14.3
4-2-IEC 61439. 

 

 
 הגדרות כלליות – 1פרק  
 

וכמו כן, עד זרם נומינלי   10KA RMSההגדרות להלן חלות אך ורק על ארונות החשמל שהזרם הקצר הינו עד .1

  250Aשל 

ה העשויים ממתכת או פוליאסטר להתקנה חיצונית  ההגדרות הנ"ל חלות על ארונות חשמל, אוטומציה ובקר .2

 או פנימית 

מבנה הלוחות ממתכת או פוליאסטר יעמוד בדרישות התקן, והם יהיו בעלי תעודה אשר הונפקה מגוף רשמי  .3

  certificate IEC62208  -רשמית  IECואשר בסמכותו להנפיק תעודת   Bureau Veritasומוכר, כדוגמת 

רכיב את לוח וציוד המיתוג על פי הנחיות קטלוג יצרן מקור הכולל את המבנה, פסי יצרן מרכיב יתכנן וי .4

 הצבירה ואבזרים וכדומה, כדי להבטיח מקסימום התאמה לתקן 

   SPACIALמבנה הלוחות ממתכת יהיה מיועד להעמדה על הרצפה או להתקנה על הקיר כדוגמת  .5

  THALASSAמבנה הלוחות מפוליאסטר יהיה מיועד להעמדה על הרצפה או להתקנה על הקיר כדוגמת  .6

   SPACIAL SFXארונות נירוסטה יעמדו בדרישות התקן ויאפשרו התקנה על הרצפה או על הקיר כדוגמת  .7

 ''SPACIAL 19יעמדו בדרישות התקן ויאפשרו התקנה על הרצפה או על הקיר כדוגמת  19ארונות '' .8

 מבנה לוחות הפוליאסטר יהיה מאושר על ידי חברת חשמל  .9

 יצרן מרכיב יספק תיק מוצר עם כל דוחות החישובים ותוכניות לאישור מתכנן בעת אספקת הלוח  .10

יצרן המרכיב יהיה יצרן לוחות כללי אשר מייצר לוחות המתאימים לתקן ופטורים מביצוע בדיקות עמידה  .11

  61439-1של ת"י  10.11בזרם קצר לפי סעיף 

 יצרן מרכיב כללי יציג אישור יצרן מקור בתוקף וכן אישור מכון התקנים  .12

 וחות בהתאם לתקן יצרן מרכיב כללי יספק הצהרת יצרן המעידה כי תכנן והרכיב את הל .13

 להתקנה חיצונית תעשה לארונות מתכת ופוליאסטר  UVבדיקת  קרני  .14

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 .לסדרת בדיקות IEC62208נתוני דרישות התקן   - 2פרק 

 

 הבדיקות כנדרש בתקן, כדלקמן : 13 -כדי לעמוד בדרישות התקן ארון החשמל יעמוד בהצלחה ב

 

 .סימון .1
 .עומסים סטטיים  .2

 .הרמה  .3
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 .עומסים משקליים  .4

 . IKדרגת הגנה בפני הלם מכני  .5
 . IPדרגת אטימות  .6

 .חוזק דיאלקטרי .7
 .עמידה תרמית   .8

 .עמידות בחום באמצעות חוט להט .9

 .מידות בחום ואש ישירהע .10
 .רציפות מעגל ארקה להגנה .11

 .עמידות לתנאי מזג אוויר .12
 .עמידות בפני קורוזיה .13

 
 יאסטר תאימות לתקנים לארונות מתכת ולפול  3 –פרק 

 
1. IEC62208 –  מארזים ריקים ללוחות מיתוג ובקרה 

2. IEC62208-9.12/ 9.13 –  בדיקתUV  להתקנה חיצונית ועמידה בפני קורוזיה 

3. IEC60529 –  דרגת הגנהIP  המסופקת למארז 

4. IEC62262 –  דרגת הגנה בפני הלם מכני– Ik 

5. IEC61439-1 –  מכלול ציוד מיתוג ובקרה לאחר בדיקות מעבדה 

6. IEC60695-2-1 –  בדיקות עמידות באש וכיבוי עצמי לארונות פוליאסטר באמצעותGlow wire עמידות :

 מעלות  960והתנגדות מרבית לטמפרטורות גבוהות ובאש עד 

7. IEC60695-10-2 –  בארונות פוליאסטר, בדיקת עמידות בפני חום גבוה ולחץball pressure test התוצאה היא .

 מעלות  150ם גבוה מעל שהארון לא מתרכך בחו

8. ISO14001/9001 - אתרי הייצור יהיו בלתי מזהמים ובעלי תעודת תאימות לתקן 

9. Ddesign-ECO – פיתוח הארונות והתכנון יעשה בשיטה אקולוגית והחומרים יהיו נטולי הלוגן 

10. REACH/ROSH – תהליך צביעת הארונות יבוצע בהתאם לחקיקת התקנים  

 

 הנחיות תכנון ארון חשמל ממתכת ופוליאסטר   4 -פרק 
 

  250A X 80% = 200Aהמותר בלוח יחושב לפי    INC הזרם המרבי .1

 10KA RMSהמותר בלוח יחושב לפי  IKהזרם הקצר המרבי  .2

 Linergyפסי צבירה יבחרו מיתוך קטלוג יצרן המקור, כולל כל המתאמים לחיבור פסקים ומתנעים, כדוגמת  .3

BZ 

 סידור הציוד על גבי פלטה יעשה בצורה מרווחת ונוחה לתחזוקה,  כולל תעלות חיווט, מהדקים וכדומה  .4

 מהשטח עבור מפסקי יציאה, מהדקים ופסי צבירה 30%יש ליעד  .5

בהתנעה ישירה יצרן המרכיב יבחר במתנע משולב ישיר לקו, כולל  FU Motorעבור המכלול להפעלת מנוע  .6

    GV2ם על מנת להבטיח עמידה בתקן, כדוגמת את כל המחברים המקוריי

בהתנעת כוכב משולש יצרן המרכיב יבחר מספק אחד את כל  FU Motorעבור המכלול להפעלת  מנוע  .7

וכן את כל המחברים המקוריים המאפשרים לבצע גישור בין המגענים  O.L-הציוד, הכולל: מתנע, מגען ו

    GV2 + LC + LRDרה והזנה כפולה בהתאם לדרישות התקן כדוגמת סד

החיבור למפסק הראשי יעשה ישירות למפסק באמצעות נעלי כבל או מחבר מהיר או מכפל כפול במידת  .8

 הצורך

ההזנה בין המפסק הראשי לבין פסי הצבירה תעשה ע"י סידור המוגדר על ידי יצרן המקור או על פי טבלה  .9

H 

  IEC61439-1 בתקן Hהמוליכים לצורך חיווט בלוח יבחרו על פי טבלה  .10

יצרן מרכיב יבצע ויספק למתכנן חישובי התחממות באמצעות תוכנה מקורית של מבנה הלוח המסופק  .11

 Proclimaפנימית או חיצונית כדוגמת  ממתכת או פוליאסטר המיועדת להתקנה

על פי חישובי ההתחממות היצרן מרכיב את הוונטות, פתח האוורור, התרמוסטטים ויחידות הקירור מיצרן  .12

 המקור של המבנה כדי להבטיח את דרגת האטימות המרבית ועמידה בתקנים הרלוונטיים 

בלוח להתקנה חיצונית היצרן המרכיב לא יבצע שום חירור בדפנות בדלת השקופה אלה רק על הדלת  .13

 הפנימית 

 

 הגדרות יעודיות  -ארון חשמל ממתכת  5 -פרק 
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 סדרת ארונות יכללו מגוון רחב של דגלים להתקנה על הרצפה ועל הקיר  .1

מפולמר בחום לעמידות ממושכת  RAL7035ציפוי הארון יעשה באמצעות אבקת אפוקסי במרקם טקסטורה  .2

 ואיתנה בפני קורוזיה 

 כל הדפנות יהיו במישור המסגרת כדי למנוע חיכוך ופגיעות במהלך ההתקנה  .3

 ייתיים תתאפשר התקנת דלת בדופן השמאלי או הימיני של הארון במקומות מיוחדים ובע .4

במקרה של התקנה של שני ארונות או יותר יש להתקין את הדלתות באופן שניתן לפתוח אותן ללא הפרעה  .5

 מהארון הצמוד אליו 

מוקף. הפתיחה תהיה קדמית, המבנה הפנימי של הדלת יאפשר התקנת  דלת הארון תהיה עם אטם פוליאורטן .6

 אביזרים וציוד לדלת 

 הדלת השקופה עשויה מזכוכית מחוסמת עם ציפוי מיוחד למניעת נפילת שברי הזכוכית  .7

הדלת לארון להעמדה על הרצפה יסופק עם ידית פתיחה הניתנת לפתיחה באמצעות מפתח יעודי או  .8

 מפתח רגיל / מפתח משולש / מפתח מרובע באמצעות מוט כפול / 

  IK08ולדלת שקופה  IK10דרגת חוזק מכאני לדלת חלקה תהיה  .9

 תלוי בסוג המבנה  120/180ניתן יהיה לפתוח את הדלת בזוית  .10

 ניתן להחליף את כיוון הפתיחה מצד ימין לצד שמאל ולהיפך  .11

  Spacial CRN/S3Dכדוגמת  IP66דרגת האטימות לארונות לתלייה על הקיר תהיה  .12

 Spacial SF/SMכדוגמת  IP55דרגת אטימות לארונות על הרצפה תהיה  .13

 ארון לתלייה על הקיר יהיה בנוי ומרותך כמקשה אחת בשיטת "מונובלוק"  .14

 ארונות להעמדה על הרצפה יהיו בנויים בשיטה מודולארית או מונובלוק לפי בחירה .15

 
 הגדרות יעודיות  –או על הרצפה )פילר( ארון חשמל מפוליאסטר לתלייה על הקיר  6 -פרק 

 
 סדרת הארונות יכללו דגמים להתקנה על הרצפה ולתליה על הקיר  .1

  Thalassa PLAסדרת הארונות להתקנה על הרצפה )פילר( יהיו כדוגמת  .2

 Thalassa PLMסדרת הארונות להתקנה על הקיר יהיו כדוגמת  .3

המיועד לשימוש  RAL7032ארון הפוליאסטר מחוזק בסיבי זכוכית בתהליך יצור מיוחד של יציקת לחץ בגוון  .4

 פנים או חוץ 

  IP65דרגת האטימות לארונות לתלייה על הקיר או העמדה על הרצפה תהיה  .5

  IP54 –דרגת האטימות לארון להעמדה על הרצפה עם פתח אוורור בגג וגגון מעליו  .6

לארון להעמדה על הרצפה עם פתח אוורור בגג וגגון מעליו ובנוסף פתח כניסת כבלים בחלק דרגת אטימות  .7

  IP44 –התחתון 

 בחירת סוג המבנה ודרגת האטימות תעשה על פי הצורך בצורת התקנה ואם כן, האם יש צורך בפתח אוורור  .8

 פתיחת פתח וחירור בארון פוליאסטר יעשה על פי  הנחיות יצרן המקור  .9

 

 אביזרים  להתקנה לארונות ממתכת או פוליאסטר   7 -פרק 
 

 כל האביזרים יהיו מקוריים וייבחרו מתוך קטלוג יצרן מקור  

 הארון יסופק עם פלטה ממתכת מקורית  .1

 הארון לתלייה על הקיר יסופק עם וו תליה  .2

 ארון מתכת על הרצפה יסופק עם סוקל המאפשר פירוק והכנסת מלגזה  .3

 לפי דרישה והתקנה תעשה על פי הנחיות יצרן מקורדלת פנימית נוספת  .4

 מודול פנלים נוסף לפי דרישה והתקנה תעשה על פי הנחיות יצרן מקור .5

 ונטות ופתחי אוורור יהיו מתוך קטלוג יצרן מקור  .6

לכניסת כבלים או סוקר אחר מתוך  900לארונות פוליאסטר להתקנה על הרצפה )פילר( יסופק סוקל גובה  .7

 ור קטלוג יצרן מק

 .1000Vציוד מיתוג, הגנה, ובקרה בלוחות חשמל עד  08.14.4
 

 כללי  - 1פרק 
 

יצרן מרכיב יבחר ציוד מיתוג והגנה אך ורק מתוך קטלוג יצרן מקור על מנת לוודא שאכן שהוא עבר את כל  .1

 .61439קות הדגם הנדרשים בתקן ת"י בדי
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יצרן מרכיב ישמור על תאימות הגנה עורפית בין כל סוגי הציוד, לרבות מא"זים, מפסקים, מנתקים בעומס,  .2

   .פחתים, מגני מתח יתר, מגענים ווסתי מתח ותדר

 .Coordinationיצרן מרכיב ישמור על אחידות הציוד מספק אחד כדי להבטיח תאימות אלקטרומגנטית   .3

 .סוי מקורי כדי למנוע נגיעה מקריתים עם כיכל המפסקים צריכים להיות מוגנ .4

של המפסק או המנתק בהתאם לטבלת הטמפרטורה של  INC -יצרן מרכיב יציין בתוכנית חד קווית את ה .5

  . IP55מעלות צלסיוס ודרגת אטימות  55  היצרן המקורי עד

 .1000(  Ui, מתח בידוד ) 690(  Ue, מתח עבודה ) 440(  Vמתח נומינלי )  : נתוני מתח בלוח  .6

 .בלוח הראשי המפסק הראשי צריך להיות מפסק מסוג מפסק אוויר נשלף  .7

 .Category B MCCBיהיו מסוג   1250Aועד  800-בלוח הראשי מפסקי היציאה  מ .8

 וזמן ניתוק Category Aמסוג מגביל זרם קצר אנרגטי דגם  MCCBיהיו  630Aבלוח הראשי מפסקי היציאה  עד  .9

 .קים מגבילי זרם קצר עם קבוע זמן()לא יאושר מפסקי יצו  5msעד  

 
 .מגביל זרם קצר מסוג קבוע בזמן  250A-MCCB 63Aמפסק יצוק  - 5פרק 

 
 IEC60947-1 & 2צריך לעמוד בדרישות התקן  MCCBמפסק יצוק  .1

בהתאם לכושר הניתוק  100ms-המפסק צ"ל מגביל זרם קצר מסוג "קבוע זמן" והוא ינתק את המפסק כ .2

 המוגדר במפסק 

 המפסק הנ"ל מיועד להתקנה בלוחות משנה, לוחות סופיים בשדה משני, לוחות קבלים, מנועים ועוד .3

   380/415Vיבחר לפי מתח   ICU/ICSכושר הניתוק של המפסק  .4

5. ICS=75%ICU לא חשש יכולת המפסק לנתק ולהגן  בשניים ובשלושה  מחזורים מלאים של זרם קצר מלא ול

 להפחתה  

-Ueמתחי עבודה, הבדדה, עמידה במתח רגעי ושמירה על מרחקי זחילה בהתאם להתקנה בלוח ראשי, כגון:   .6

690V , Uimp-6KV,Ui-550V , Pollution degree - 3 

 ABBתוצרת    TMAX T1או דגם Schneider Electricתוצרת  EasyPact המפסקים כדוגמת   .7

 

 

 

 .מגביל זרם קצר מסוג קבוע בזמן 126A-MCCB 63לארי  מפסק יצוק מודו - 6פרק 
 

 מספק יצוק מותאם להתקנה בלוח פנלים עם מא"זים ופחתים וללא צורך בביצוע שינוי מכאני  .1

  KA 50 – 25ויכולת העמידה בזרם קצר של   IEC60947-2כושר הניתוק יבחר על פי התקן  .2

   O -ל 1ב של אמצע בין והטוגל יהיה במצ TRIPבעת תקלה המפסק יקפוץ למפסק  .3

 המפסק יכלול אפשרות להרכבת מגעי עזר וסלילי הפסקה וכן מגע לחיבור פיקוד  .4

 למפסק ניתן להרכיב פחת מהצד המאפשר כיול ומגע יבש להתראה ותקלה .5

   Schneider  Electricתוצרת  NG125המפסק יהיה כדוגמת  .6

 
 אוטומטי זעיר: מא"ז  חצימפסק  - 7 פרק

 
  IEC60898ו  IEC60947-2ויאושר לפי תקן  המא"ז יבדק .1

 ויתאים לזרם הצפוי על פסי צבירה והגנה עורפית  IEC60947-2כושר הניתוק של המא"ז יהיה על פי תקן  .2

 125Aהזרם המרבי למא"זים יהיה  .3

  500Vומתח הבדדה של   6KVובעל יכולת עמידה במתח יתר של  3דרגת הזיהום צריכה להיות   .4

  IEC60364-410 & IEC61140-7.2.3/1.1לצורך הגנה מרבית לפי תקן  CLASS 2הגנה המא"ז בעל דרגת  .5

  MCCBעם פחתים ומפסקים יצוקים   coordinationהמא"ז יכלול טבלאות תאימות  .6

  Cעקומת הניתוק למא"ז תהיה ברירת מחדל  .7

 המא"ז יכלול דגלון המשתנה לצבע אדום במצב תקלה בלבד    .8

 מגעי עזר וסלילי הפסקה  למא"ז ניתן להרכיב מהצד .9

 למא"ז ניתן יהיה להרכיב התקן נעילה טוגל וכיסוי מגעים  .10

 למא"ז יהיה תפס לפס דין מהצד העליון ותחתון לצורך שליפה נוחה משני הצדדים  .11

 למא"ז ניתן יהיה להרכיב פחת משולב .12

  Schneider Electricתוצרת   ICTI 9 /C120המא"ז יהיה כדוגמת  .13
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 .רגיל או משולב להגנה על חיי אדם ורכוש מפני שריפות RCCBפחת  - 8פרק 

 
 ,  ויאושר ע"י מכון התקנים הישראלי61008-1IECהפחת יבדק עפ"י  .1

 500Vומתח הבדדה של   6KVועליו להיות בעל יכולת עמידה במתח יתר של  3דרגת הזיהום צריכה להיות   .2

  IEC60364-410 & IEC61140-7.2.3/1.1לצורך הגנה מרבית לפי תקן  CLASS 2הפחת בעל דרגת הגנה  .3

 MCCBעם מא"זים ומפסקים יצוקים   coordinationהפחת יכלול טבלאות תאימות  .4

  MCCBבפסי הצבירה הפחת יהיה מסוג פחת משולב למא"ז או מפסק יצוק  10KAמעל ה  .5

 לזרם הצפוי על פסי צבירה והגנה עורפיתויתאם   IEC60947-2כושר הניתוק של הפחת יהיה על פי תקן  .6

    Tהפחת יכלול דגלון המשתנה לצבע אדום במצב תקלה בלבד ולחצן בדיקה  .7

 לפחת ניתן יהיה להרכיב מהצד מגעי עזר וסלילי הפסקה  .8

 לפחת  ניתן יהיה להרכיב התקן נעילה טוגל וכיסוי מגעים .9

 פה נוחה משני הצדדיםלפחת יהיה תפס לפס דין מהצד העליון והתחתון לצורך שלי .10

  30MA-רגישות וזיהוי זליגה והגנה על חיי אדם מפני נגיעה מקרית ישירה צ"ל  .11

  100MAרגישות  וזיהוי זליגה והגנה על חיי אדם מפני נגיעה מקרית עקיפה צ"ל  .12

  MA  500 – 300רגישות וזיהוי זליגה על רכוש בפני שריפה צ"ל  .13

  AC- DCהכולל זליגה   TYPE Aהפחת יהיה מסוג  .14

 הכולל פילטר הרמוניות ונפילות שווא  TYPE SIמחשבים וכדומה יש להתקין פחת מסוג  למעגלי  .15

  Schneider  Electricתוצרת  IIDהפחת יהיה כדוגמת  .16
 

 . SPD  -הגנות נחשולי מתח וברקים  - 9 פרק
 

התקנת הגנות תעשה בלוחות חשמל ראשיים, משניים וסופיים ותאפשר הגנה בפני פגיעות ברקים ישירים או  .1

 עקיפים וכן נחשולי מתח הנובעים ממיתוגים בתוך המבנה ומחוצה לו מח"ח 

 הכוללת הגנה וניתוק על מוליך האפס  TN-Sומותאם לשיטת ארקה   4Pוהמפסק צ"ל   SPD-דגם ה .2

 ויצרן מקור  SPDיצרן מרכיב חייב לבחור מגן מתח יתר ומפסק הגנה בהתאם להנחיות יצרן הציוד  .3

 ולארקה    SPDל –למפסק  –מטר אורך מרבי שצריך להיות בין נקודת חיבור של פס צבירה  0.5 .4

 ולא נתיך עם כושר ניתוק המתאים לפסי צבירה  MCB/MCCBמפסק מגן יהיה מסוג  .5

 ב כוח ודרכו עובר קצר מלא ולכן התקנתו חייבת להיות עלפי הנחיות יצרן מקור בלבד   מוגדר כרכי SPD -ה .6

 2283ת"י   -וכן בתקן הישראלי  IEC-61643-1נבדק ואושר בתקן הבינלאומי לאלקטרוטכניקה  SPD -ה .7

 עם מגע עזר   CLASS 1 & 2 מסוג  SPDבלוח ראשי יש להתקין דגם  .8

 עם מגע עזר   CLASS 2 סוג מ  SPDבלוח משני יש להתקין דגם  .9

 עם מגע עזר   CALSS 2&3 מסוג  SPDבלוח סופי יש להתקין דגם   .10

  IPRF1 12.5Rכדוגמת  CL 1 – 12.5/50KA , CL 2 - 50KAבלוח ראשי צריך להיות  SPDשל  UPכושר הפריקה  .11

                                בלוח ראשי הקיים במבנה בודד באזור בו הוא קיים צריך להיות     SPDכושר הפריקה של  .12

CL 1 – 25/100KA , CL 2 - 40KA  כדוגמתIPRF1 25R  

    IPRD40Rכדוגמת  CL 2 40KAבלוח משני צריך להיות  SPDכושר הפריקה של  .13

 IPRD8Rכדוגמת  CL 2&3 8KAבלוח סופי צריך להיות  SPDכושר הפריקה של  .14

  Schneider Electricיהיו כדוגמת תוצרת  SPDהגנות  .15

 

 
 

 

 
 

 .מגענים ומתנעים - 10 פרק
 

  60947-4IECהמגען יהיה בעל תעודה מאושרת לתקן  .1

 ולכן סוג הדגם והתקנתו צריך להיות   IEC61439המגען הינו אביזר כוח הנדרש בתקן  .2

 על פי אישור והנחיות יצרן מקור בלבד  .3

 טבלאות היצרן לדרגת רכיבי מעגל ההתנעה מפסק, מגען יבחרו עבור כל מנוע בנפרד לפי .4
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 ולזרם קצר מחושב המצוין בתוכניות IEC-947-4( בהתאם לתקן   Type 2 coordinationלפחות ) 2תיאום מסוג  .5

 2המגענים יהיו מוגנים בפני לחיצה על הליבה וסגירת המגען באופן מכאני. לכל מגען יהיו  .6

  NO+NCמגעי עזר    .7

 מקוריים חיווט המגען והתנע ייעשה באמצעות אביזרים  .8

 AC-3בחירת המגען והתאמתו למנוע תעשה לפי משטר עבודה   .9

 ממסר יתרת זרם במידה וידרש יכלול הגנה תרמית הניתנת לכיוון והגנה דיפרנציאלית .10

 ולפי IEC70,831 המגענים יבחרו על פי טבלאות התאמה של היצרן לפי תקן  –מגענים לקבלים  .11

יכלול יחידה הכוללת מגעי עזר מקדימים עם נגדי הנחתה המגבילים את הזרם  גודל  הקבל הממותג. המגען .12

 ,  כך שלא ידרש שימוש במשנקי קו 60In -בעת סגירה ל

 400V –פעולות ב 3000,000המגענים יהיו בעלי אורך חיים חשמלי של  .13

 הגופים המגענים יבחרו על פי טבלאות התאמה של היצרן לפי כמות  -מגענים להפעלת גופי תאורה  .14

 הגופים וסוג הנורה  .15

 

 
 סלקטיביות והגנה עורפית. 08.14.5

 
 .כללי – 1פרק 

 
 אמינות וזמינות אספקת החשמל תלויה באופן ישיר בתכנון סלקטיביות בכל מערכת לוחות החשמל במתקן .1

 חסכון כספי ויעילות המערכת תלויהים באופן ישיר בתכנון הגנה עורפית בכל לוחות החשמל  .2

 ראשי ומשני   -תכנון סלקטיביות צריך להיעשות כברירת מחדל בכול לוחות החשמל  .3

השיקול המנחה בעת תכנון סלקטיביות והגנה עורפית הוא הגנה על תשתיות החשמל, כגון כבלים, פסי  .4

 צבירה ולוחות חשמל 

 יביות מלאה חובה לתכנן סלקט UPS -בבתי חולים, מתקנים ביטחוניים ושדה חיוני המוזן מגנרטור ו .5

 הכיולים של המפסקים צריך להיעשות בהתאם לתכנון הסלקטיביות וההגנה העורפית  .6

 בחירת הציוד תעשה על פי שיקולים של תכנון הסלקטיביות וההגנה העורפית  .7

 

 .הנחיות והגדרות תכנון סלקטיביות והגנה עורפית – 2ק פר
 

 ביות קיימות שלוש רמות סלקטיביות: מלאה, חלקית וללא סלקטי .1

רמת הסלקטיביות תקבע ביחס ישר לזרם הקצר הצפוי על פסי הצבירה כתלות בגודל השנאי ומרחק  .2

 ההתקנה בין לוח החשמל לשנאי  

 Totalבשדה חיוני המוזן מגנראטור רמת הסלקטיביות תהיה מלאה  .3

 על פי חוק בבתי חולים ובמתקנים רפואיים חובה לתכנן רמת סלקטיביות מלאה .4

 ם וביטחוניים חובה לתכנן רמת סלקטיביות מלאה במתקנים צבאיי .5

בלוח ראשי ומשני יצרן מרכיב יתכנן סלקטיביות מלאה כברירת מחדל. במידה והסלקטיביות חלקית או  .6

 ללא סלקטיביות עליו לציין זאת בתוכנית

יגור ראשי ומשני צריכה להיעשות על ידי חיווט יחידת הגנה הנקראת ח ACBסלקטיביות בין מפסקי אוויר  .7

 )המפסקים צריכים להיות מותאמים ליישום זה(  Schneider Electricתוצרת  ZSIסלקטיביות אזורית כדוגמת 

צריכה להיעשות על ידי  1600Aעד  800Aראשי לבין מפסק משני יצוק  ACBסלקטיביות בין מפסקי אוויר  .8

) המפסקים   Schneider Electricתוצרת  ZSIחיווט יחידת הגנה הנקראת חיגור סלקטיביות אזורית כדוגמת 

 צריכים להיות מותאמים ליישום זה(

צריכה להיעשות על שמירת יחס כיול תרמי קבוע  MCCB 100A-630Aסלקטיביות בין מפסקי מגבילי זרם קצר  .9

 בין הראשי למשני   1.5ויחס כיול מגנטי קבוע של  1.6של 

בחירת מפסק ראשי מסוג מגביל קצר אנרגטי תעשה באמצעות  MCBלמא"זים  MCCBסלקטיביות בין מפסק  .10

לא יאושר מאחר וזה מגדיל את  160)מפסק    Micrologic 2עם יחידת הגנה אלקטרונית  NSX100כדוגמת 

 וכמובן מייקר את הלוח (  400Aהמפסק מעליו ל 

 סלקטיביות בין מא"זים הינה מוגבלת ונמוכה וצריך לבצע תכנון סלקטיביות בזרם בלבד  .11

 

 .הנחיות והגדרות לבחירת ציוד המותאם לסלקטיביות והגנה עורפית – 3פרק 
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בחירת הציוד ותכנון סלקטיביות והגנה עורפית  תעשה ביחס ישר לזרם הקצר הצפוי על פסי הצבירה  .1

 כתלות בגודל השנאי ומרחק ההתקנה בין לוח החשמל לשנאי  

 ICWעמידה בזרם קצר למשך זמן של המאפשר יכולת  CAT Bבלוח הראשי המפסק צריך להיות מסוג   .2

KA/1S   

 Micrologicצריכים להיות עם יחידת הגנה מושהית וחיגור סלקטיביות כדוגמת  ACB -בלוח הראשי מפסקי ה .3

5E   

ועם יחידת הגנה מושהית עם  CAT Bצריכים להיות מסוג  MCCB 800-1600Aבלוח הראשי המפסקים היצוקים  .4

   Micrologic 5Eחיגור סלקטיביות 

מגביל זרם קצר אנרגטי תוך  CAT A-צריכים להיות מסוג מ MCCB 100-630Aבלוח הראשי המפסקים היצוקים  .5

 ABB - T3, T4, T5או   Schneider Electricתוצרת  NSXכדוגמת   10msזמן עד

   IEC60947 10KAצריכים להיות  MCB10-40Aבלוח ראשי כושר ניתוק של המא"זים  .6

מגביל זרם קצר בזמן קבוע  CAT Aצריכים להיות מסוג  MCCB 1002-250בלוחות משניים המפסקים היצוקים  .7

  ABB T1, T2או   Schneider Electric – Easypact, NG125/160כדוגמת   100msשל 

 
 . Coordination–SWITCHומנתקים בעומס  RCCBהגנה עורפית לפחתים  - 4פרק 

 
מס הם ללא מנגנון ניתוק בזרם קצר ולכן חובה על יצרן המרכיב לבחור מפסק הגנה כידוע, פחת ומנתק בעו .1

 המתאימה על פי יצרן הציוד 

תעשה על פי טבלאות בחירה של יצרן הציוד  SWITCHומנתק בעומס  RCCBבחירת מפסק הגנה על פחת  .2

 ביחס ישר לזרם הקצר הצפוי 

לא יאושרו שני  –מנתק בעומס עם מפסק ההגנה התאמה מוחלטת צריכה להיות בדגם וסוג של הפחת או  .3

 דגמים מחברות שונות 

 מפחת יהיה מסוג פחת משולב על מנת למנוע הדבקות מגעים בזרם קצר גבוה   10KAמעל  .4

 יצרן המרכיב יבצע הרכבת הציוד על פי הנחיות יצרן מקור  .5

 

 .תוכנה וטבלאות לבחירת ציוד המותאם לסלקטיביות והגנה עורפית – 5פרק 
 

   Ecodialיצרן מרכיב יגיש תכנון סלקטיביות והגנה עורפית באמצעות תוכנה יעודית כדוגמת  .1

תכנון הסלקטיביות וההגנה העורפית יעשה מתוך שיקולים טכניים, כגון:  שטחי חתך של כבלים או פסי  .2

 צבירה, סוג התקנה, טמפ' סביבתית, גודל השנאי ומרחק התקנתו מהלוח, מפלי מתח 

 מרכיב יגיש את דוח התוכנה הכולל את כל הנתונים החשמליים  כפי שתואריצרן  .3

 יצרן מרכיב יגיש טבלאות הגנות עורפיות בין כל המפסקים ביחס לזרם הקצר הצפוי על פסי הצבירה .4

יצרן מרכיב יגיש טבלאות תאימות והגנה עורפית בין מפסקים לפחתים או מנתקים בעומס ביחס ישר לזרם  .5

 הקצר הצפוי על פסי צבירה 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 .בדיקת לוחות חשמל 08.14.6

 

 לוח בבית המלאכה בדיקת - 1פרק 
 

 יצורו.יצרן הלוח יאפשר, לנציגי המזמין, גישה חופשית למקום ייצור הלוח במשך כל שלבי 
לפני בדיקת הלוח ע"י המזמין יגיש הקבלן טופס עם פירוט הבדיקות שבוצעו על ידו. הטופס יכלול בדיקת פיקוד 

 וחיווט הציוד.

 לפני משלוח לוח לאתר יבצע יצרן הלוח בדיקות מכניות וחשמליות של הלוח בנוכחות נציג המזמין. הבדיקות יכללו:
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 בדיקת אופן ואיכות הבצוע. -

יקה האם המבנה המכני של הלוח והציוד החשמלי המורכב בתוכו  עונים לסטנדרטים המקובלים בד -
 .VDE 0660ובמיוחד לתקן 

 .VDE 0660בצוע בדיקות בהתאם לתקן  -
 .ISO 2808ויזואלית ובהתאם לתקן  -דיקת צביעה ב -

 המזמין יאשר זאת בחתימתו.הלוח יועבר לאתר רק לאחר שיתקבלו תוצאות חיוביות לבדיקות הנ"ל ונציג 

ידי המזמין אינה גורעת ו/או אינה מקטינה מאחריותו של יצרן הלוח לגבי תקינותו של הלוח -בדיקת הלוח על
 .המפקחותאימותו לדרישות 

חדשי עבודה רציפה של הלוחות במתקן, יבצע הקבלן בדיקה טרמית של כל הלוחות בפרוייקט שביצוע  3לאחר 
 ורט על הליקויים.כולל הוצאת דו"ח מפ

 במידה והתגלו ליקויים יתקנן הקבלן ויצלם שוב עד לקבלת דוח ללא ליקויים.
 צילום טרמי הנ"ל כלול במחירי היחידה.

 

 בדיקת הלוח באתר - 2פרק 
 

 הקבלן יערוך בדיקה מחודשת לאחר הצבת הלוח באתר, לפני הפעלתו.
 הלוח ייבדק שוב בעת ההפעלה, בנוכחות נציג המזמין.

הקבלן ידאג לכיול כל המפסקים וההגנות השונות לפני חיבור המתח ללוח, ויגיש דו"ח בכתב על כל הכיולים 

 שבוצעו
 

 תיעוד - 3פרק 
 

 יצרן הלוח ימסור למזמין תיעוד שיכלול:
 תוכניות לאחר ביצוע של כל תוכניות העבודה שהוגשו לאישור.

 כל החישובים שהוגשו לאישור הלוח.

 מכניים וחשמליים כולל ציון תוצרת, דגם, מק"ט, כתובת וטלפון של היצרן או הספק.רשימת חלקים 
 קטלוגים של יצרני הציוד.

 הוראות אחזקה והפעלה.
 .A3בגרסה  עדכנית בגודל   AutoCad-התוכניות ימסרו למזמין בחמישה עותקים ועל גבי דיסקט, כשהם משורטטים ב

 
 AS MADEתוכניות  - 4פרק 

 

. הגשת כולל מדיה מגנטית סטים של תוכניות "כפי שבוצעו" מעודכנות 3בסיום העבודה יגיש הקבלן, על חשבונו, 
 ידי המתכנן הוא תנאי עיקרי לתשלום החשבון הסופי.-( מאושרות עלAs Madeתוכניות "כפי שבוצעו" )

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 כללי. -גופי תאורה  08.15

 
 ת א ו ר ה  08.15.01

 
 במפרש אחרת בכ"כ. מצויןוהתקנה א"א  הספקהכל הגופים כוללים 

 

 ציוד תאורה 08.15.02
 

 נורות )מקורות אור(: א. 
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 לפחות. CRI-80% -מקורות האור יעמדו בדרישות התקן הירוק ויעמדו ב .1
 .מקורות אור יהיו תוצרת אחד היצרנים הבאים או יצרן חלופי  

- OSRAM 
- PHILIPS 

- SYLVANIA 

- GENERAL ELECTRIC 
- VENTURE 

כל המשנקים עבור פלורצנטים יכללו חימום מקדים, לכל 
נורות  2נורות יהיה משנק עבור כל  2-גוף הכולל יותר מ

 סימום.קמ
 

 מקורות פלואורנים לינאריים: .2

 .396בתי נורה ובסיסי נורות לפחות עפ"י דרישות ת"י  -
 .520טיב נורה לפחות עפ"י דרישות ת"י  -

 מ"מ כלל. 38ת קוטר לא יעשה שימוש בנורות בעלו -
ש"ע    20,000 -יפחת מ לא ייעשה שימוש בנורות אשר אורך חייהן השימושי הנומינלי )נתוני יצרן( -

 בתנאים רגילים.

 בלבד . T5כל הנורות 
 

 מקורות פלואורנים קומפקטיים: .4
 .396בתי נורה ובסיסי נורות לפחות עפ"י דרישות ת"י  -

 .520ת"י טיב נורה לפחות עפ"י דרישות  -
נורות בעלות  ארבעה פינים.  לצרכי תאורת חרום דו תכליתית, ייעשה שימוש בלעדי בנורות בעלות -

 שני פינים לא תאושרנה לצורך זה.

 כל הציוד אלקטרוני בלבד . 
 

 מקורות פריקה בלחץ גבוה: .5
 .1166 -,  ו1164בתי נורה ובסיסי נורות לפחות עפ"י דרישות ת"י  -

 .1166 -ו 1164לפחות עפ"י דרישות ת"י טיב נורה  -

השימושי הנומינלי )נתוני  הלייד מסוג קומפקטי אשר אורך חייהן -לא ייעשה שימוש בנורות מטל -
גילים ובנורות מטל הלייד מסוג תבריג  לא יפחת רשע' עבודה בתנאי עבודה  6,000 -יצרן( יפחת מ

 שעות עבודה. 12,000 -מ
 12,000 -)נתוני יצרן( יפחת מ נל"ג אשר אורך חייהן השימושי והנומינלילא ייעשה שימוש בנורות  -

 -לנורות נל"ג לבן אשר אורך חייהן השימושי לא יפחת מ שע' עבודה בתנאי עבודה רגילים, פרט 

 עבודה בתנאי עבודה רגילים. שע'  8,000
         ה רגיליםעבוד   חודשי הפעלה בתנאי 12לכל נורות הפריקה תתלווה אחריות יצרן של  -

 כל נורות מטל הלייד יהיו מדגם פולסטארט בלבד.
  

 (:או לדים מקורות חדישים אחרים )כגון מקורות השראה .6
-מאושר על     ידי יצרן הנורה או -מקורות חדישים יופעלו אך ורק עם ציוד הפעלה מקורי מסופק על

 קור האור או ידו בכתב להפעלה,  ואך ורק במנורות מסופקות ע"י יצרן מ

להופעת הנורה  השנים הראשונות  5מאושרות על ידו להפעלה עם מקור האור הספציפי  במהלך 

, V 230  5%בשוק. )הערה: בכל מקום בו מוזכר "תנאי עבודה רגילים", הכוונה לפעולה במתח יציב 

 -פעולות כיבוי והדלקה ביממה לכל היותר, ציוד הפעלה  8שע' הפעלה ביממה לכל היותר,  16

 ידי יצרן הנורות(.-מאושרים על -שנאים, משנקים וקבלים 
 

 

 ציוד הפעלה )נטלים, משנקים, שנאים וכו'(: ב. 
 

 ופי תוצרת אחד היצרנים הבאים או יצרן חלאלקטרוני בלבד וציוד הפעלה יהיה  .1  
 :המפקחידי מהנדס החשמל הראשי או רא"ג חשמל של -מאושר על

- OSRAM 

- ELECTRIC GENERAL 
- PHILIPS 

- BAGTURGI 
- HELVAR 
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- MAGNETEK 

- SCHWABE 
- TRIDONIC 

HELVAR 
- UNIQTRONIC 

)הערה: האישור מותנה באישור יצרן הנורות להתאמת ציוד ההפעלה לנורות 

 המאפיינות(.
 

 ומעלה(. 92%יהיו מתאימים למתח ולתדר הנדרשים ובעלי מקדם הספק גבוה ) כל הנטלים .2  
 

לפחות לפי ת"י   -במידה ויידרשו       במפורש  -נטלים, מצתים וקבלים לנורות פלואוריניות .3
 .402 -ו 398, 97

 

, בעלי הפסדים מינימליים בלבד אלקטרונינטלים לנורות פלואוריניות יהיו מסוג  .4
ים אמריקאים , או תקנ VDE ,CE ,2-3-0001EN6 ,6-2-86 IECהנושאים תקנים ארופאיים: 

 , לרבות משנקים הכוללים חימום מקדים.מקבילים 
 

 .1169נטלים לנורות פריקה בלחץ גבוה ככלל לפחות לפי ת"י  .5    

 
 .582לנורות אדי כספית בלחץ גבוה, לפחות לפי ת"י   נטלים .6    

 
שנאים למקורות ליבון במתח נמוך מאוד יהיו מסוג אלקטרוני נושאי  תקנים ארופאיים :  .7

ENEC ,2-3-0001EN6 ,55015 EN  או תקנים אמריקאיים מקבילים כגוןUL . 
 

 .961חות לפי ת"י כל ציוד ההפעלה יעמוד בדרישות הפרעות אלקטרומגנטיות לפ .8    

 

צלזיוס,  50במקומות לא ממוזגים ו/או בתנאי חוץ בהם טמפ' הסביבה עלולה לעלות על   .9

 יותאמו אביזרי ההפעלה לטמפ' הנ"ל ללא שינויים בתכונותיהם המוגדרות ע"י היצרן.

 .      כל הגופים יכללו צביעה בגוון אדרכלי ללא תוספת מחיר.10
 ללא תוספת מחיר כלול במחירם.   FINE-LINE. כל הגופים יתאימו לתקרה רגילה או תקרת 11

 

 
 מנורות )גופי תאורה( ג. 

 
 כל גופי התאורה שיותרו לשימוש ישאו תו תקן בינלאומי מוכר ו/או תו תקן ישראלי. .1    

 

שכל המנורות תהיינה כל המנורות תהיינה בעלות עובי המתכת/החומר הפלסטי הנדרש כך  .2    
 קשיחות, יציבות ותתנגדנה לכפוף ועיקום בתנאי שינוע, התקנה ותחזוקה רגילים.

 
כל החלקים היצוקים, כולל יציקות לחץ, יהיו באיכות אחידה, נטולי חירורי נשיפה, נקבים,  .3    

ודה פגמי כווץ, סדקים או פגמים אחרים הפוגעים בחוזק ובמראה או המעידים על איכות יר

 של המתכת, הסגסוגת או החומר הפלסטי.
 

בעלי כיפופים מדוייקים ככל  כל החלקים מפח יהיו נטולי סימני עיבוד וקימוטים, ויהיו .4    
שמאשר רדיוס כפוף של עובי הפח הנדרש. הצטלבויות וחיבורים יהיו מדוייקים ובעלי חוזק 

נטולות דליפות אור. לא יהיו  ינהוקשיחות המונעים כל עיוות אחר ההרכבה. כל המנורות הי
 קצוות ושפתיים חדים גלויים. 

 מישורי פח לא יתכופפו כתוצאה מפעולה שוטפת בתנאי פעילות צפויים.

 
קימוטים כתוצאה מסמרור או  רפלקטורים יהיו נטולי סימני לחצנות בסחרור, קמטים או .5    

 יו גלויים לעין אחרי ההתקנה.טכניקות חיבור אחרות. שום אמצעי סמרור או חיבור לא יה
 

במקומות בהם נדרשים שינויים במקורות האור ביחס למוצר המדף הקטלוגי, המנורות  .6   

תשוננה כנדרש עם בתי נורה ממוקמים כך שתיווצר הפוטומטריה  הנדרשת. יסופק אישור 
 שים.בכתב של יצרן המנורה לשינוי וכן בדיקה פוטומטרית חדשה  עם הנורה והציוד החד
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 x IP 4מנורות המיועדות לתאורת חוץ באזורים שאינם חשופים ישירות למים תהיינה בעלות  .7   

 x IP 5לפחות. מנורות המיועדות לאזורים חשופים לפגיעת מים ישירה תהיינה בעלות 
לפחות.   x IP 7לפחות. מנורות העלולות להיות מכוסות במים חלק מהזמן  תהיינה בעלות 

 .x IP 8מימיות תהיינה בעלות  -מנורות המיועדות להיות תת
 

חלד בכל חלק ואביזר -מימיות תהיינה עשויות מפלדת אל-מנורות המיועדות להיות תת .8   

 העלולים לבוא במגע עם המים בצורה שוטפת או בעת טיפול תחזוקתי, פרט לעדשה.
 

 חלד. לא יתקבלו אביזרים מגולוונים.-מפלדת אלכל האביזרים למנורות לתאורת חוץ  .9      
 

אטמים למנורות לתאורת חוץ מגומי סיליקון. יאושרו גם אטמי לבד למנורות בעלות פתח  .10
 לפחות. x IP 5 -הארה אופקי כלפי מטה בלבד ובעלות אישור ל

 

 לא תהייה כל מדבקה על משטח הגלוי  לעין. .11   
 

 תצויידנה באמצעי סימון וקיבוע זווית הכיוון. מנורות מתכוונות  .12  
מנורות עם פיזור אסימטרי תכלנה אמצעי נעילה להבטיח שכיוון האור ופיזורו לא ישתנו 

 בעת פעולת תחזוקה והחלפת נורות.

 מנורות מכוונות ישולטו בנתוני הכיוון האופטימליים.
 

 סיליקון.הברגה: פליז מצופה ניקל, עם לובריקציה של  .13         
 

גימור מסגרות מנורות שקועות או חצי שקועות בתקרה יתואם עם האדריכל או מעצב הפנים  .14
 האחראי לגימור של התקרה. 

מסגרות וטבעות תהיינה עשויות חטיבה אחת מולחמות כך שיהיה להם די חוזק לנשיאת 

 משקל הגוף.
 

יהיו תמיד מחומר מתכתי מגולבן,  חובה לדאוג לאוורור עבור נורות ומשנקים, בתי משנקים .15
 ולא מפלסטיק.

 

 מנורות למקורות ליבון ופריקה בלחץ גבוה: .16     
אמצעי ניתוק תרמיים נדרשים לכל המנורות בשימושים פנימיים, פרט לשקועים  -

 בבטון.
 " או מחומר עמיד אש שאינו הידרוסקופי.HEAVY-DUTYכל בתי הנורה יהיו מפורצלן " -

השקועות תהיינה בנויות כך שניתן יהיה לגשת אל קופסת החיבורים כל המנורות  -

 והציוד החשמלי מכוון פתח האור.
 

 מנורות למקורות אור פלואורינים: .17
מ"מ לפחות, לחוץ  0.80אלא אם צויין אחרת, המנורות תהיינה עשויות מפח  בעובי  -

מחובר עם בורג  בצורה קשיחה עם בית נטל סגור ותעלת חיווט סגורה. כל נטל יהיה
ואום בכל קצה. כל חיווט ייסגר בתוך תעלה אינטגרלית לגוף. יש לצייד את הגוף 

 בתעלה עם סימון חיווט לצורך חיווט גופים בהמשכיות.

לבן יצוק עם מגעים מחומר עם ציפוי קדמיום    UREAבתי נורה יהיו מפלסטיק תרמי  -
ס זרם אשר יפתח את המעגל , יהיה מפV300מנורות בהן המתח עולה על באו כסף. 

 עם הסרת הנורה.
                 חיווט עפ"י תקן ישראלי. החיווט יוגן עם סרט הדבקה ו/או שרוול בכל  -

                מקום בו ייתכן מגע עם גוף המנורה. לא יאושר כל קצה/שפה חד/חדה 

 לפחות. C 120בתוך תעלת החיווט. כל החיווט יהיה עם בדוד לטמפ' של 

אלא           דלתות מנורות שקועות תפתחנה, תסגרנה ותוסרנה ללא צורך בכלים  -
אושרו אמצעי נעילה י אם צויין אחרת. על הדלת לשאת את עצמה במצב פתוח. לא

 או חיבור כלשהם של דלתות הגלויים לעין אלא אם הם במנורות בהן אושרו מראש.
 נטול זמזום בתנאים אקוסטיים רגילים.מכלול המנורות, כולל ציוד ההפעלה יהיה  -

יכללו קופסת   וכו'  PL  ,QR.  כל גופי התאורה השקועים בתקרה כגון גופי 18

ציוד נפרדת או מחוברת לגוף. הקופסא תחובר לגוף ע"י מהדקי שקע תקע 
 הצדדים  2-בלבד ב

 כל המשנקים האלקטרוניים יכללו חימום מקדים.
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 בעל תו תקן ישראלי יהיו גופי תאורה אינטגרליים LEDגופי תאורה  – LEDגופי תאורה  ד.

 בגופי תאורה LEDלא יתקבלו נורות                           
 

 התקנה .ה 
 

 נורות: .1  

יש לצייד את כל המנורות בנורות עפ"י המפרט. כל הנורות בפרוייקט מסויים יהיו  -
 מאותו יצרן שאושר אישור מוקדם ע"י הרשות.

 יש להחליף כל נורה שצבעה אינו עונה על דרישות המתכנן. -
חודשי   12יש להחליף כל נורת פריקה בלחץ גבוה אשר פסקה מלפעול במשך  -

 האחריות. העבודה תהיה כלולה, ללא הוצאה נוספת למזמין.
כל מקורות האור יהיו חדשים ובלתי משומשים. אם נעשה שימוש במערכת תאורה  -

קבועה לצרכי עבודת בניה או למודל , מקורות האור יוחלפו בעת מסירת הפרוייקט 

 .המפקחל
 כל הגופים יחוזקו לתקרת הבטון או התקרה הקונסרבטיבית בסרגלי פח מגולוון

 כלול מחירי הגופים. 
 

 ציוד הפעלה: .2

 לספק ולהתקין הציוד המאופיין לכל המנורות בהן הוא נדרש.יש  -
שימוש היש לצייד כל נורה פלואורינית בציוד עצמאי פרט לציוד אלקטרוני בו מותר  -

 בנטלים לנורות זוגיות.
 נורות זהות תצויידנה בנטלים זהים.מ -

 מ' מהנורה, לכל היותר. 1.5ציוד למקורות מטל הלייד יותקן במרחק עד  -
 הציוד תהייה אחריות של שנתיים לפחות אשר תכסה גם את עלות ההחלפה.לכל  -

 נטלים אלקטרונים לעמעום: אין לחבר לזרם עד שהנורות מותקנות.  -

 
 מפזרי אור: .3  

 עפ"י ת"י. -
חיבורי חיווט פנימיים )בתוך הגופים(: הדקים מכניים, קפיציים, או חיבורי קרימפים.  -

 יקאיות.לא תאושרנה הברגות חיבור אמר

 חיבור מהיר. -חיבורי חיווט חיצוניים למנורה   -
כל החיבורים של מנורות לתאורת חוץ יבוצעו בתוך קופסאות אטומות מים. כל  -

 החיבורים יצופו בג'ל סיליקון וכל המגעים יותזו בספריי סיליקון.
 

 תמיכות: .4

  
             ,מנורות בודדות: יש להתקין את המנורות אל אלמנטים קונסטרוקטיביים -

 בריחוק מצנרת או תעלות ובהתחשב בשיקולים בטיחותיים ותחזוקתיים.
           מנורות פלואורניות שקועות: עם ברגים או רגליים אשר ניתן לאזנם מתוך  -

 המנורה.
ניתן לאזנם  מנורות ליבון ופריקה בלחץ גבוה: עם אלמנטים קונסטרוקטיביים אשר -

 מתוך המנורה.

 תלויות: מחוברות אל שלדת התקרה. מתאזנות אוטומטית.מנורות  -
בג'ל סיליקון  מנורות לתאורת חוץ תאטמנה במקום חיבורם )קיר, תקרה, יסוד וכו'( -

 שקוף.
 סרגלי פח מגלוון לפחות.  2כל גוף יחובר לתקרה הקונסטרוקטיבית ע"י 

 

 
 מנורות: .5 

 
 תאום: א.   

 התקרה הרלוונטיות לכל אזור. יש להתייחס אל תוכניות -
יש להתייחס אל הפריסות והחזיתות הרלונטיות לכל אזור לתאום מיקום כל מנורת  -

 קיר.

יש להתייחס אל התוכניות הרלוונטיות )קונסטרוקציה, מערכות אחרות( לכל אזור  -
 לתאום מיקום כל המנורות השקועות ברצפה/קרקע/קירות ומחיצות.
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שורות וטורים של מנורות מיושרים על קו אחד אלא אם מצויין מפורשות בכתב או  -

במידה בתוכניות התאורה. סגירות של מנורות זהות צריכות להפתח לאותו כיוון. נורות 
 מותקנות באותו כיוון.

 
 

 כללי: ב.

יש לספק את כל המנורות, תמיכות, אמצעי חיבור, חיווט נורות ואביזרים הנדרשים  -
 .המפקחידי המתכנן ו -י המפרט או חלופות מאושרות על עפ"

יש לוודא התקנה כך שהמנורות תהיינה נטולות סימני אצבעות, שריטות פגמים  -
 וקימוטים כלשהם.

על ספק המנורות לתת תמיכה מלאה לקבלן ההתקנה לצורך התקנת המנורות  -
 וכיוונן.

 כל המנורות המתכונות תכוונה, תמוקדנה  -

ידי קבלן ההתקנה בהנחיית המתכנן. עם סיום הכיוון, כל אמצעי -ותינעלנה על
 הנעילה יהודקו היטב.

 כל הכיוונים יבוצעו בשעת חשיכה. -
רפלקטורים ופרטי גימור של כל המנורות השקועות לא יותקנו עד לגמר סיוד/צביעה  -

אחרת. הם יטופלו בצורה שתמנע שריטות והשארת סימני  וניקיון כללי אלא אם צויין

 אצבעות.
 לכל הרפלקטורים תהיה אחריות נגד שנויי צבע של שנתיים לפחות. -

ידי וע"ח היצרן כולל עלות עבודת -רפלקטורים ששינו צבעם מוקדם יותר יוחלפו על
 ההחלפה.

 עדשות תהיינה נטולות כל אי דיוקים ספרתיים וכרומטיים. -
כית יותאמו לדרישות התכנוניות ויהיו בעלי הגנה תרמית ופיזית בכל מקום מכסי זכו -

 נדרש.

פילטרים צבעוניים יסופקו בכל מקום נדרש. תהיה להם אחריות מפני שינוי  -
 צבע/דהייה במשך שנתיים, ובעלי הגנה תרמית.

תקרות גבס רטוב: למנורות שקועות יש להכין מסגרות להתקנה בזמן ביצוע התקרה.  -
 ת המסגרת מפולשת עם מפלס התקרה הגמורה.תחתי

 לא תאושרנה דליפות אור בין גמורי מנורות שקועות  וחצי שקועות לבין התקרה. -

 יש לדאוג לניקוז למנורות לתאורת חוץ השקועות בקרקע. -
כל המנורות לתאורת חוץ יכללו נשם למניעת התעבות בתוך הסוללה האופטית של  -

 המנורה.
בכל מקרה שהקבלן יבקש לאשר דגמים ויצרנים של ג"ת אחרים מאלו שהוגדרו  -

במפרט המתכנן ושעל פיהם בוצעו חישובי התאורה של המתכנן, יהיה עליו להציג 

 חישובי תאורה מפורטים המצביעים על התאמת הצעתו לדרישות התכנון.
 

 התקנת גופי תאורה אשר נרכשו ע"י המזמין 08.15.03
 

ע"י  ששיירכ, ביטוח, הרכבה, חיבור והתקנה של גוף תאורה מכל סוג אכסוןהובלה, קבלן החשמל יהיה אחראי על 
 המזמין, כולל העברת ביקורת במסגרת הפרויקט.

 התקנת גופים רציפים תימדד ע"פ הפרוט הבא:

 מטר אורך. 2גוף רציף שקוע או תלוי יחידה תחשב לכל  .א
 ב לכל הפס כולל התקנת דריבר וכבלים בין הדריבר לפס לד.מטר יחידה תחש 5בפס לדים עד  .ב

 מטר יחידה נוספת 7מטר ראשונים כמו בסעיף ב ועד  5מטר יחידה תחשב עבור  5בפס לדים מעל  .ג
 יחידות וכו'(. 3 –מטר  13יחידות,  2 –מטר  12יחידות,  2 –מטר  6)

ג ואופיו יקבע -יעשה על בסיס סעיפים אג יקבל החישוב -במידה ויהיה גוף אשר לא יקבל מענה מסעיפים א .ד

 ע"פ צורת התקנתו.
 

 
 .םדקורטיביי -גופי תאורה  08.16

 
 התקנת גופי תאורה 08.16.01

 

גופי התאורה יסופקו כך שיכלול את כל האביזרים הדרושים להתקנתם המושלמת בכל מצב של המוצר  .א
 כשהם כוללים את כל הציוד הדרוש משנק, מצברים או שנאי וכו'.
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האביזרים יאפשרו לפרקו ולהתקינו בקלות מספר רב של פעמים בלא שיגרם נזק לאלמנט גמר כלשהו וללא  .ב

 כל צורך בפירוק אלמנטי גמר שונים.
יסופק הציוד הנלווה בתיבה נפרדת אוריגינלית או מארז  –לגופי תאורה המכילים ציוד פריקה לא אינטגראלי  .ג

מקשר בין הגוף למארז יהיה תקני, יסופק ע"י הספק ויאפשר שווה ערך שיוגש לאישור מוקדם, החיווט ה
 חיבור החוטים באופן הנכון בלבד. המוצרים יוגשו לאישור כולל המארז הנלווה והחיווט המקשר בניהם.

 לגופי תאורה המכילים ציוד חרום: .ד

שש להתחממות הציוד יותקן באופן אינטגראלי אך ורק באם קיים מספיק מרווח לגישה לכל האביזרים ואין ח
 לעיל. 2.3לגבי ציוד שיסופק במארז נפרד ראה ס"ק  הגוף מעל טמפ' המומלצת.

 
 מערכת החשמל 08.16.02

 
ביצוע כל מערך החשמל להזנת גופי התאורה יבוצע ע"פ חוק החשמל בהתאם למפרט טכני של מהנדס  .א

 החשמל והנחיות מחלקת מאור עיריית ראשון לציון 

 

 גופי תאורה מיובאים 08.16.03

 

באריזתם המקורית תוך הקפדה על איכותם. על הגופים לעמוד בתקן ישראלי . כל החווטים יהיו ג"ת יסופקו  .א
 והחיבורים לגוף יהיו עם מהדקים.  P.V.Cעם בידוד 

בתיאום עם מתכנן/ אדריכל, הג"ת יצבע בצבע גמר אפוקסי או צבע אפוי  –במידה ויש צורך בשינוי צבע  .ב

 בתנור.
על הגופים שינתנו שו"ע  –ים שבמכרז הסופי לא תינתן אפשרות לשו"ע ערך לאותם גופ-לא יאושרו שווה .ג

 להיות מאושרים אצל המתכנן ע"י דוגמא מחווטת ועובדת לפני אספקה לאתר.
לאחר קבלת הצעות המחיר ובחינתם יתאם המתכנן מפגש בנוכחות היזם, מנ"פ אדריכל, קבלן ומהנדס  .ד

ה לבחינת גופי התאורה והצגתם בצורה מרוכזת לפני חשמל עם המועמדים הסופיים לאספקת גופי התאור
 אספקה לאתר.

 

 יצור –גופי תאורה  08.16.04
 

ג.ת. אשר ייצור במיוחד עקב דרישות הפרויקט יבוצע עפ"י הנחיות המתכננים ומהנדס החשמל ויעמדו  .א

בדרישות התקן. הגוף יעבור את כל התהליכים למיגונו מפני מפגעי מזג האוויר והתחמצנות ויצבעו באם 
ורה יעמדו הדבר נדרש, בתאום עם המתכננים בצבע אפור תנור או אמאיל. ציוד הצתה, חיווט ובתי נ

 בדרישות התקן. כל הברגים יהיו מגלוונים או מניקל או מצופים.  
 לכל ג"ת יצור יעשה אב טיפוס שיבחן ויאושר ע"י מתכנן התאורה והאדריכל לפני יצור כל הכמות. .ב

 

 דוגמאות 08.16.05
 

יום מצו  30הדוגמאות של כל המוצרים יסופקו לאתר לאישור מתכן התאורה, יועץ החשמל והמהנדס תוך  .א

תחלת העבודה כשהן מושלמות וכוללות את כל האביזרים והציוד הנלווה. לאחר האישור הראשוני יותקנו ה
על גבי אלמנטים דומים לאלמנטים המתוכננים במבנה ויופעלו למשך תקופה שתקבע ע"י המהנדס. 

נבדקה הדוגמא תהיה זהה לגמרי למוצר שבכוונת הספק/ים לספק ולהתקין והאישור הסופי יינתן לאחר ש
עוצמת התאורה והאפקט האדריכלי של המוצר, המזמין או המתכנן ו/או המהנדס שומרים לעצמם את הזכות 

 לפסול כל דוגמת ציוד או מוצר לפי ראות עיניהם ועל הספק/ים יהיה להגיש דוגמא חדשה לאישור.

ה ובאם החליט אספקת והפעלת הדוגמאות לכל המוצרים שבכתב הכמויות הינה תנאי בסיסי לקיום החוז .ב
המתכנן שהספק/ים משתהה באספקת דוגמאות או אינו עושה מאמץ מספיק, עפ"י החלטתו של מתכנן 

התאורה לאשר את הדוגמאות, רשאים הנ"ל לפסול הדוגמא ולפנות לספק אחר לקבלת המוצר החלופי ע"ח 
 הספק.

 
 אספקת שווה ערך מאושר 08.16.06

 

המוצר מתייחס המחיר למוצע בהצעתו של הספק אך  בכל מקום בו מצוין שם היצרן או שמו המסחרי של .א
ורק למוצר מסוים זה. מוצר אחר שאושר ע"י המתכנן כשווה ערך, מחירו ייקבע בהתאם, וזאת בין אם המוצר 

הוחלף בשווה ערך ביוזמת הספק / או  הנ"ל. השימוש בשווה ערך טעון אישור מראש. מחירו של מוצר שווה 

 פקתו לאתר.ערך אך מאושר יקבע לפני אס
כל מקרה בו מתכוון הספק בשלב הגדרת ההצעות להתבסס על המוצר שווה ערך עליו לציין זאת במפורש  .ב

בהצעתו ולצרף להצעתו עקומות פוטומטריות וכל פרט שיידרש ע"י המתכנן ולדאוג לאשרו עוד בשלב 
 הגשת ההצעות.
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 נורות 08.16.07
 

( וטמפרטורת הצבע CRI85עם מקדם צבע משופר ) PHILIPSאו  G.E ,OSRAMנורות פלורוסנטיות יהיו מסוג  .א

 תינתן בגוף מפרט הנורות.

 בטמפרטורת צבע שתינתן בגוף מפרט הנורות. G.E, OSRAM ,PHILIPSנורות הפריקה יהיו מסוג  .ב
 .PHILIPSאו  G.E OSRAMנורות הליבון יהיו מסוג  .ג

 
 ציוד נלווה 08.16.08

 

או ציוד הצתה  –שעבר אישור מכון התקנים  כל המשנקים יהיו מסוג "סטרטרוניק" עין השופט או יבוא .א
 שנים. 5אלקטרוני המשנקים יהיו צבועים בצבע נגד חלודה ותינתן אחריות 

 לכל נורה משנק וכבל נפרד. .ב

 .0.95בכל ג"ת עם נורות פריקה יכלול קבל שיפור כופל הספק  .ג
 

 מערכות בקרה ושליטה ממוחשבת 08.16.09
 

 חשבות:יש לתאם ציוד נלווה בשימוש במערכות בקרה ממו

ג.ת למתח נמוך: יש לתאם סוג של שנאי מול החברה המספקת את מערכות הבקרה. ג.ת לתאורה 
 פלורוסנטית: יש לתאם סוג המשנקים מול החברה המספקת את מערכות הבקרה. 

על הקבלן המבצע וספק מערכות ממוחשבות לבצע ניסוי תאורה לבדיקת יישום שנאים על גבי הדימרים 
 ת התוצאה עם מתכנן התאורה.המוצאים ולאשר א

 

  "LED"גופי תאורה לד  08.16.10
 

שנים לפחות עם מערכות לדים דומות להרכבה, אספקה ותחזוקה ויספק  5סיון של יספק הלדים יהיה בעל נ .א

 שנים האחרונות מבוססי מערכת לדים דומה . 5פרויקטים  לפחות שבוצעו בארץ ב  100רשימת 
בארץ  יהיה בעל  תעודת הסמכה מיצרן הלדים אשר מסמיך אותו למתן שירות, אחראיות ,  ספק הלדים .ב

 חלפים ותמיכה טכנית בארץ. יש לספק מסמך מקור.
ת"י    IEC 61347-2-13)לרבות ,  CE -ו UL ,IECכל גופי התאורה, הלדים, ספקים ודרייברים יהיו תקני ת"י,  .ג

  -ו  20והמערכת בכללותה תענה על דרישות ת"י  LM79/LM80כמו כן תקן (   IEC 62471 -, ו60825

energystar 2008. 
,מצבי חום -vibration( ,המסמיך על עמידה במכותMilitary standardעל גופי התאורה יש לעמוד בתקן צבאי ) .ד

פוף כל זאת בכ סביבתי  ופנימי קיצוניים ,וולטא'ז  לא אחיד ,הפרעות אלקטרו מגנטיות וקצרים חשמליים,
 לממצאי מעבדה בלתי תלויים ביצרן הגופים ומסמכי בדיקה מצורפים.

 ספקים ובקרים. על הספק להמציא בדיקת ואישור מכון תקנים הישראלי מלא לכל סוגי גופי התאורה, .ה
לפחות, ללא תוספת מעטפות ו/או אביזרים חיצוניים   ip-65 במידת הצורך כל  לד יהיה בעל דרגת ההגנה  .ו

 כלשהם,

 עצמאי ומבודד חשמלית משאר הלדים המאושר ע"י יצרן הלד. יייעודד יהיה גוף קירור לכל ל .ז
ואופטיים הכוללים דיאגרמות פולריות לעוצמת האור, נתוני בהיקות   פוטומטריםלכל  הלדים יסופקו נתונים  .ח

ועברו י הפוטומטריםועוצמת הארה ממעבדה מאושרת ו/או מקובלת  )כדוגמת המצורף(. כמו כן, הנתונים 
 DIALUX/RELUXהמיועדים לחישוב בתוכנות חישובי תאורה כגון: LDT    או   IESבפורמט  

 לכל הלדים יסופקו כל הנתונים החשמליים, המכניים והתרמיים. .ט

 (.binningכל הלדים יהיו בעלי בהיקות, עוצמה וגוון זהים )התחייבות היצרן ל  .י
בהתאם לנתוני היצרן )כדוגמת טבלת  - בע האור והעוצמהשנים לפחות ליציבות צ 5היצרן יספק אחראיות ל  .יא

(lumen depreciation. 
בתוך הגוף כמערכת ,זמן  LED-בדיקת אורך חיי ה יצרן הלדים, על הספק להמציא מסמך על סוגי הלדים, .יב

 ,ע"י מעבדה חיצונית.50%-ירידת תפוקת אור עד כ
כל הרכיבים יענו על דרישות על פי  -או ש"ע  CREEאו   PHILIPSתוצרת  LUXEONכל הלדים יהיו מדגם  .יג

 המפרטים המצורפים )לדים, גופי תאורה והציוד(

כל הלדים אשר יסופקו במסגרת מפרט זה יהיו מאותו היצרן ומאותה סדרת ייצור, לא יתקבלו  לדים מיצרנים  .יד
 שונים. כנ"ל כל ספקי הכוח, בקרים והדרייברים.

 ופקו הנחיות התקנה ותחזוקה.לכל הלדים, ספקי כוח והדרייברים יס .טו
 לכל  הלדים יסופקו שרטוטים חשמליים ושרטוטי חיווט שלהם. כנ"ל לכל המערכת בשלמותה. .טז

לכל ספקי הכוח יכללו התקן הגנה (  , בידוד כפול2ספק כוח יהיה  בעל דרגת הגנה בפני הלם חשמלי מסוג  .יז

 א יוגן מפני זרם יתר.אקטיבי בפני מתחי יתר במעגלי המבוא והמוצא. וכן, מעגל המוצ
 .  high speed PWMהמתקן נשלט ע"י דרייבר העובד בשיטת  .יח

ללא  בהתאם לערכים הנומינליים אשר יסופקו ע"י יצרן הלדיםהמותנה בגוף הלדים יוזנו בזרם מבוקר וקבוע  .יט
 .LED-קיצור אורך החיים של ה



 
 

44 

 ח.קצב העברת האינפורמציה יהיה קבוע ובלתי תלוי במרחק מיקום ספק כו .כ

לפחות. הקופסה תאושר ע"י יצרן ספק  IP-66בעלת דרגת הגנה  תייעודיכל ציוד הפעלה יותקן בקופסה   .כא
 הכוח או נציגו בישראל.

תוצרת  scotch lockכל חיווט הלדים  יהיה חיווט טפלון, ללא הלחמות. המחברים )חיבור אטום( יהיו כדוגמת  .כב
 .3Mחברת 

ם מפני קוטביות הפוכה ויוגנו מפני מתח גבוה או קצר חשמלי,  גם כל המחברים הקבועים למתקן יהיו מוגני .כג

 בעת ההתקנה.
 לפחות. 0.92כל ספקי הכוח יכללו  מערכת לתיקון כופל  הספק במעגל המבוא ל  .כד

 שנים מיום מסירת הפרויקט. 5נדרשת אחריות יצרן ויבואן המלווה בכתב התחייבות למשך  .כה
 לגופי התאורה אינטגרלי לגוף במידה ונדרש. יכולת דימור .כו

ספקים  או קופסאות התחברות כאשר אורך החיים  ישירות לגוף ללא ציוד עזר, 230Vיכולת הספקת מתח  .כז
 אינו מושפע כמערכת גופי תאורה וכל זאת בהתאם למסמכי מעבדה מצורפים של היצרן.

ום סביבתי אשר מראים את שינויי אורך על הספק לצרף מסמכים המספקים את התאמת המערכת  לתנאי ח .כח

 . 50%-החיים בהתאם לחום סביבתי במסמכי מעבדת היצרן ולא יותר מ
 בין צבע לצבע בגופי התאורה יהיה נקי בלי ריצודים והפרעות תקשורת. FADE–בתכנות תרחיש  .כט

האמריקאי )שלוחה של משרד האנרגיה האמריקאי אשר אינו   lighting factsהמלצה לעמידה בתקן מעבדת  .ל
 תלוי בחברות יצרניות ובודק את נכונות נתוני יצרן בהתאם לפרסומיו בקבצים פוטומטרים(.

 לתאורת הצפה.  90Lms/Wיכולת נצילות הלד ללא קיצור אורך החיים לפחות  .לא

 
 אחריות ותקינה 08.16.11

 
דר תקינה ישראלית יתקבל תקן  אמריקאי או אירופאי בהתאם לארץ כל הגופים והציוד יהיו בעלי תקן ישראלי. בהע

 הייצור גופים לא יתקבל תו תקן מארצות אחרות. כל הגופים יישאו תווית או חותמת היצרן, הדגם והתקן.

זה תכלול את  . אחריות שנים 5למשך  LED בנוסף  לאחריות הקבלן  תינתן אחריות מורחבת לכל גופי התאורה 
אחד  וכן תכסה כל בעיה שתגרם כתוצאה מחדירת מים לכל  L79 L80מת האור בגופי הלד  עפ תקן הבטחת עוצ

 האוויר.  מרכיבי הגוף וכן תכסה כל נזק שיגרם  לגוף התאורה כתוצאה מפגעי מזג 

 עם הגשת הצעת המחיר/מכרז.  אחריות זו תינתן ישירות ע"י יבואן גופי התאורה בארץ  ותסופק בכתב
  

 
 

 הנחיות כלליות: 08.16.12
 

גוון הנורות והצבע יקבע ע"י המתכנן לאחר ניסוי בשטח באחריות הקבלן לספק נורות ע"פ דרישת המתכנן לצורך 
 ניסוי התאורה.

 מחיר הגופים כולל נורות לבנות בגוון קר ,חם תוצרת אירופאית או צבעוניות תוצרת אירופאית.
 להנחית היועץ. רה ע"י הקבלן הזוכה בהתאם עם סיום התקנת גופי התאורה יבוצעו כיווני תאו

 מיקום הגופים המדויק יקבע לאחר ניסוי/ סיור משותף שיערך בשטח.

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 תאורת חרום 08.17
 

 תאורת החרום תתוכנן ותבוצע עפ"י הנחיות יועץ הבטיחות של הפרוייקט. 08.17.01
 

וסוללות מסוג  בלבד, עם בדיקה עצמית מבוססי לדים  תתכליתיוחד ככלל ייעשה שימוש ביח' חרום  08.17.02

 ניקל מטל.
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, עם מנגנוני הפעלה זהים מבוססי לדים בלבד בדלתות היציאה יותקנו שלטי יציאה מוארים דו תכליתיים 08.17.03

 , בעלי תו תקן מלא.ליח' חרום שתוארו לעיל ועם נורות "לד
 

 יטריון הבא:כל יח' החירום הדו תכליתיות יתאימו לנורות אותן הן מפעילות לפי הקר 08.17.04
 דקות. 90מינימום  -זמן תאורה  .א

 אחוז. 100בלדים אחוזי תאורה  .ב

 
ויכללו הגנות  I.E.C  924, 598-2-22-1990,925ובינלאומי , 20כל היחידות ישאו תו תקן ישראלי ת"י  08.17.05

 לפריקת יתר, לחוסר נורה ולטעינת יתר.
 

 ואחוזי התאורה הנדרשים., בקיבול מתאים לזמן מיטלכל המצברים יהיו "טריים" מסוג ניקל  08.17.06
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 .ULמשולב עם מערכת כריזה תקן  מערכת גילוי אש 08.18

 

 כללי  08.23.01

 
 אספקה, שרותי שייתן המפרט הטכני המצורף מהווה מבחינת המזמין מפרט מסגרת לקביעת ובחירת הקבלן .א

 והתקנה למערכות גילוי עשן ומערכות כיבוי אש בגז נדרשות. 
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ותעמוד בתקן ישראל  המערכת על כל חלקיה ומרכיביה המוצעת על ידי הקבלן תהיה אחידה ושל  יצרן אחד .ב

 או ש"ע. טלפייר כדוגמת NFPA-ו UL ,FMותקנים  בינלאומיים  1220
 

 לחלקיו השונים.  1220יים המופיעים בתקן ישראלי  עבודות ההתקנה והחיווט יבוצעו עפ"י הסטנדרט .ג
 

 לציוד המוצע על ידו. הקבלן ימציא למזמין אישור מיצרן הציוד כי הוא מורשה על ידו להתקנה ומתן שרות .ד

ידו ונמצאה תקינה, -ובגמר ההתקנה הקבלן יגיש אישור חתום ע"י הספק ו/או היצרן שההתקנה נבדקה על
 הישראלי.  וכמובן אישור מכון התקנים

 
 התקנים הקובעים לצורך מפרט זה: .ה

 
 על כל חלקיו:1220תקן ישראלי        1-ה'

 גלאי עשן. -מע' גילוי עשן  1חלק  :

 יחידות בקרה. -מע' גילוי עשן  2חלק  :
 הוראות התקנה ודרישות כלליות. -מע' גילוי עשן  3חלק  :

 התקני הפעלה ידניים. -מע' גילוי עשן  6חלק  :
 

 תקנים בינלאומיים: 2-ה'

 FM-ו UL -תקן אמריקאי   ( -ז'
  ULC-וC.S.A -תקן קנדי   2-2 (-ז'

 
שלו יהיה אטום לרטיבות,  והזיווד   WATER PROOFיהיה מסוג OUT DOOR) כל הציוד המיועד להתקנה בחוץ ) .ו

 .IP-65מים אבק וחול, בדרגת 
 

בהתאם לפיזור  של עשן לסוגיו השונים מערכת גילוי עשן בכל אזורי המתקן מתבססת על גילוי מוקדם .ז

וחיוג למנויים נבחרים עם הודעה  הגלאים. בעת גילוי עשן המערכת נדרשת להתריע באופן אודיו ויזואלי,
 כמו כן משמשת המערכת כרכזת התראות למערכת  המתיזים. קולית.

 
מבלי לגרום  ןמבנה המערכת וצורת התקנתה יבטיחו שהגילוי יעשה מיד עם תחילת האש ו/או העש .ח

 לאזעקות שווא ולפני שהשריפה תגיע לממדים החורגים מתחום הבטיחות.

 
המופיע בסעיף   תיעוד למערכות שיותקנו ע"י הקבלן יהיה בשפה עברית לפי הנדרש על פי התקן ולפי .ט

 במסמך זה.2.12
 

 הסעיפים הבאים מתארים את הדרישות הטכניות ממרכיבי המערכת. .י

 
בהם הציוד הנדרש  ים רשימת דרישות המהוות מבחינת המזמין דרישות מינימוםהמפרטים הטכניים כולל .יא

 חייב לעמוד, הן מבחינת פונקציות והן מבחינת רמת ביצוע ההתקנה.
 

 .מפרט טכני זה  מבוסס על ציוד מוכר וקיים בארץ ובעולם .יב
 

תוכניות וציוד ע"פ התקן על הקבלן להכין  כמות הרכיבים השונים ומיקומם בתוכניות הינו המלצה בלבד. .יג

רק לאחר אישור המהנדס לתוכניות יהי על הקבלן לבצע את המתקן ע"פ התוכניות  לאישור המהנדס.
 שאושרו.

 
בדיקה תקינה משמעותה בדיקה ללא  .התקנים כולל תשלום עבור הביקורת הקבלן יעביר ביקורת מכון .יד

 הערות מטעם הבודק.

 
 לפי דרישות רשויות הכיבוי.  UL-FMעם הכריזה לפי תקן משולבת המערכת תיהיה  .טו

 
 הוראות התקנה ודרישות כלליות למערכות גילוי עשן  08.23.02

 
  3חלק .1220התקנת הציוד הנדרש תבוצע בכפוף לנדרש בתקן ישראל   .א

 

 הציוד יוגן ממתחי יתר, מתחי מעבר, חיבורים בקוטביות לא נכונה והפרעות   .ב
 אלקטרומגנטיות כמפורט להלן:            

 הגנה מחיבור בקוטביות הפוכה תעשה באמצעים אלקטרוניים.  -         
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 וולט לא יגרום כל נזק לציוד. 35מתח ישר עד   -     

 מילישניות.  50 למשך 75Vהציוד יעמוד במתחי מעבר של   -       
 אחר המותקן בקרבתו.  הציוד יוגן בפני הפרעות אלקטרומגנטיות של כל ציוד -     

 
 התקנת הציוד תבוצע באופן שיבטיח גישה נוחה לתחזוקה במידת הצורך.   .ג

 

 בכל מערכת שתותקן נדרש הקבלן לציין על גבי שילוט עשוי סנדביץ' חרוט את הפרטים   .ד
 הבאים ועל פי דרישות המזמין:            

 שם מתקין המערכת וכתובתו.  - 
 שם נותן השרות וכתובתו.  -   

 על כל תיבות החיבורים או בקרבתן יש לשלט בסנדביץ' חרוט "מערכת גילוי אש , או   -
 בנוסח אחר ע"פ דרישת המזמין.                  

 כל נושא השילוט כלול במחיר הפריטים השונים ולא ישולם עליהם בנפרד. -    

 
 כלול במחירי הפריטים ולא , וע"פ דרישת המזמין5.4סעיף 1220/3תיעוד למערכת יימסר לפי הנדרש בתקן   .ה

 ותבוצע הדרכה עבור המזמין.  –ישולם עליהם בנפרד 
 

 ממ"ר לפחות כאשר   0.8ההתקנה תבוצע בכבל דרופ בעל מעטה כפול בחתך של    .ו

  20°C-עד   158°Cועמיד בטמפרטורות +PVC המעטה החיצוני עשוי            
 

 שמור.  %50מספר המוליכים בהתאם לנדרש, ובתוספת  .ז
 

 עבודת ההתקנה תכלול סידור הכבלים, קשירה לצמות של מספר כבלים, חיזוקים   .ח
 לתעלות וסגירת התעלות עם המכסים שלהם )כל מכסה יחוזק באזיקון לתעלה למניעת                  

 נפילה אך עם אפשרות פתיחה(.             

 
 מ'.    2מעטה הבידוד של הכבל ו/או הצנרת יהיו בצבע אדום וישולט לכל אורכו כל   .ט

 הכבלים ו/או המוליכים ישולטו גם בקופסאות המעבר + ברכזות ובגלאים וכו'.           
 מחיר השילוט כלול במחיר הכבל ולא ישולם עבורו בנפרד.            

 

 בהתאם לקבוע בחוק החשמל ויבוצעו בתוך   חיבורי חשמל ליחידת הבקרה וכו' יבוצעו .י
 האלמנטים והלוחות. המחברים יהיו מסוג מהדקים ועפ"י הנדרש בתקן.            

 
 הכבלים ו/או המוליכים של המערכת הנ"ל לא יותקנו בתעלה ו/או בצנרת השייכת   .יא

 למערכת אחרת.            

 
 צנרת כבה מאליו, ואו בתעלות  בכל תוואי שהוא כל הכבלים והמוליכים יהיו בתוך  .יב

 כנדרש וע"פ הוראת המזמין.            
 

 מטר . 1 -הצנרת שתותקן תחוזק ותשולט לכל אורכה במרחק של כ .יג
 

 הקבלן ימספר את החדרים לפי דרישת התקן כלול במחירי היחידה. .יד

 
 

 
 

 

 
 

 תנאי סף -דרישות לקבלן מערכות גילוי וכיבוי אש משולבת כריזת חרום וטלפון כבאים 08.23.03
 

שנים לפחות בתכנון, התקנה ושירות של מערכות  10החברה המציעה תהיה בעלת ידע וניסיון של  .1.1

 .אוטומטיות לגילוי וכיבוי אש
 

 ובאישור ULאו שווה ערך מאושר בתקן  טלפיירכל הציוד המוצע יהיה מחברת  .1.2

 ציוד וחלפים. מכון התקנים הישראלי וזאת על מנת למנוע אי התאמה טכנית או בעיות באספקת
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במקרה של אש או עשן. המערכת תתוכנן, תותקן, תיבדק  לאתראההמערכת לגילוי אש ועשן מיועדת  .1.3

 .NFPA 72  A, B, C, D, E, F -ותחוזק בהתאם ל
 

 על החברה המספקת את הציוד ומתקינה אותו, להיות סוכן מורשה של יצרן הציוד. .1.4
 

 לוי אש/ועשן.המערכת תהיה בעלת מוניטין בינלאומי בשטח גי .1.5

 
 על ארבעת חלקיו. 1220ומכון התקנים הישראלי, תקן  ULרכיבי המערכת ישאו אישור  .1.6

הספק מתחייב שכל חלקי המערכת שתסופק, הן מהצד האלקטרוני והן כל המרכיבים האחרים, יהיו 
 תואמים לתקנים הנ"ל ומופיעים בפרסומים האחרונים של מכוני תקינה אלו.

 
 .9002תקן ת"י לחברה המציעה יהיה  .1.7

 

 שרות:
 

 שעות להיענות קריאה מיידית. 24החברה תהיה בעלת מוקד שרות מאויש  2.1

 
השנים האחרונות, באופן רצוף  5טכנאי שרות במהלך  12אישור מרואה חשבון שהחברה מעסיקה לפחות  2.2

 בתחום גילוי אש.

 
 .11חלק  1220החברה תהיה בעלת אסמכתא לתו תקן אחזקה על פי התקן  2.3

 
 

אישור רו"ח/עו"ד שטכנאי החברה מוסמכים לבצע שרות ואחזקה למערכות המוצעות ומיומנים לפחות עם  2.4
 שנתיים ניסיון.

 

 החברה תנהל מערך גיבוי טכני לתמיכה טכנית בכל הנושאים הנדרשים. 2.5
 

 נציגות היבואן:
 

להפיץ הציוד להתקין הציוד אישור יצרן ציוד מערכת הגילוי אש והכיבוי בגז כי הינו חברת מורשת ומוסמכת  3.1

 ולתחזק הציוד.

 
אישור היצרן כי החברה משתתפת בכל ההשתלמויות לעדכון לגבי הציוד עם מהטכנולוגיה החדישה, הנציג  3.2

 יציג אישור לתאריך השתלמות עדכנית.
 

 התקנים:
 

 חזקה.ובפרט בתחום מערכות גילוי וכיבוי אש לרבות התקנה שרות וא ISO 9001החברה בעלת תו תקן,  4.1
 

 ומכון התקנים הישראלי. ULהציוד המוצע ישא תקן  4.2
 

 התקנות ושרות:
 

 גלאים ומעלה. 1300פרוייקטים בהיקף של לפחות   4שנים האחרונות  4 –החברה התקינה ב  .5.1

 

 מכמות המיכלים המוצעים.  50%בבעלות החברה תחנת מילוי לגז ומחזיקה מלאי של  .5.2
 

 תכנון והרצה למערכות כיבוי בגז.החברה המציעה הינה חברה מורשת לבצע  .5.3
 

ומכון התקנים הישראלי למילוי הגז המוצע  כולל  ULחברה מנהלת ובבעלותה תחנת מילוי בגז מאושרת  .5.4

 מילוי חוזר למיכלים שפרקו.
 

 . FM-200על החברה להציג אישורים על המקור ממנו היא קונה את גז הכיבוי  .5.5
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 דרישות כלליות:
 

 ם בתחום מערכות גילוי וכיבוי אש כנציג הציוד המוצע.שני 7החברה עוסקת מעל 
 החברה תנפק את כל האישורים לעמידות בכל הסעיפים לעיל בנוסף להצהרת רו"ח או עו"ד לאימות.

 
 מסמכים ישימים

 

 על החברה המספקת את הציוד ומתקינה אותו, לצרף:
 

 הפעלה, בדיקה, ניסוי ואחזקה.מפרט טכני של רכיבי הציוד המוצע וקטלוגים, לרבות הוראות  6.1
 

 ומכון התקנים הישראלי. ULתעודות בדיקה המעידות כי הציוד עונה לדרישות  6.2
 

 אור המערכתית
 

 כללי 7.1
( אנלוגית ותכלול מערכת כריזת חרום וטלפון ADDRESSABLEמערכת גילוי האש תהיה מערכת ממוענת )

 כבאים משולבת כחלק אינטגראלי של לוח הבקרה.
-BUILTלא תתקבל כל מערכת אחרת שאינה מערכת אנלוגית הכוללת מערכת כריזת חרום  וטלפון כבאים 

IN .כחלק אינטגראלי של לוח הבקרה 

כל סוגי הגלאים )יוניזציה, אופטיים, חום(, יהיו מסוג אנלוגי, עם תושבת אחידה שתאפשר התקנת כל סוג 
 גלאי שהוא באותה התושבת. 

 הציוד ומתקינה אותו, לצרף: על החברה המספקת את
 מפרט טכני של רכיבי הציוד המוצע וקטלוגים, לרבות הוראות הפעלה, בדיקה, ניסוי ואחזקה. 

 ומכון התקנים הישראלי. ULתעודות בדיקה המעידות כי הציוד עונה לדרישות  
 

 .או שו"ע RM-4005 דגם   טלפיירמתוצרת חברת  -לוח פיקוד ובקרה  אנלוגי לגילוי אש 7.2

 
משולבת כריזת חרום וטלפון ADR 3000 דגם   טלפיירמרכזית גילוי האש המוצעת תהיה מתוצרת חברת  7.3

 כבאים או שו"ע.
 

 . ULוכן  בעלת תו תקן עלת אישור מכון התקנים הישראלי מרכזית גילוי האש תהיה ב 7.4

אנלוגית. יחידת הבקרה תהיה מבוססת על עקרון המודולאריות ובכך  ADDRESSABALEהמרכזייה תהיה מסוג 
חוגי  10יח' קצה ממוענות )גלאים, לחצנים וכו'(. ותכלול עד  2000 -יהיה ניתן להרחיב את המערכת עד ל

אביזרי כתובת )גלאים, לחצנים, צופרים וכדומה(.  החיווט  250עד  64( יחוברו LOPבקרה, כאשר בכל חוג )
יהיה בעזרת זוג מוליכים מסוכך בלבד. בנוסף, ניתן יהיה לחבר אל אותה מרכזית גילוי אש, אזורי  בכל חוג

 גילוי קולקטיביים, כאשר החיווט לכל איזור יבוצע בעזרת שני מוליכים.

 
לוח הבקרה יכלול מערכת כריזת חרום משולבת עם מערך גילוי האש. מערכת כריזת החרום תכלול יחידת  7.5

, אשר בה יאוחסנו מספר הודעות מוקלטות והתראות קוליות. במקרה של התראת אש, זיכרון ובקרה
המערכת תאפשר שליפת ההודעה המתאימה מהזיכרון והפצתה ברשת הרמקולים אל האזור או האזורים 

 הרלוונטיים.
אל כל כמו כן, תכלול מערכת הכריזה מיתוג ידני ומיקרופון מקומי, אשר יאפשרו להעביר התראות והודעות 

 אחד מהאזורים או לכל האזורים בו זמנית, בצורה ידנית וסלקטיבית.

המערכת תכלול את כל ציוד ההגברה הנדרש, בהספק המתאים לכמות הרמקולים המפורטת הכתב 
 לפחות. חישוב ההספק הנדרש יועבר לאישורו של המתכנן לפני תחילת הביצוע. 50%הכמויות ורזרבה של 

 וגונג שיופעל עם הפעלת המיקרופון המקומי. TONE-GENARATOR כמו כן, תכלול המערכת
 

כיחידה אינטגראלית, לשידור הודעות חרום והודעות  -המערכת תאפשר השתלבות של מערכת כריזת חרום  7.6

שוטפות אל השטחים הציבוריים והפרוזדורים. המערכת תאפשר העברת הודעות סלקטיביות לכל אחד 
ים  וכל השטחים הציבוריים יחד. בחירת אזורי הכריזה תתבצע מהרכזת האזורים בנפרד או לכל האזור

 המקומית או מעמדת ההפעלה המרכזית אשר תותקן בחדר בקרה או בדלפק המודיעין.
 

 טלפון כבאים: 7.7
 עמדות מכשירי טלפון כבאים ומקרופני החרום יותקנו במארז יעודי ומשותף להלן "עמדות כבאים".

 דות טלפון כבאים עמדה ראשית ועמדה משנית.יעשה שימוש בשני סוגי עמ

 עמדה ראשית יותקנו במארז יעודי ננעל הכולל צג לזיהוי השלוחה הקוראת טלפון כבאים ומיקרופון .
 שע'. 24עמדה ראשית תותקן במרכז הבקרה במקום המאוייש 
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 עמדות כבאים מישניות יותקנו בחדרי המדרגות בשני הצדדים.

    NFPA 72ואה לדרישות המערכת שתוצע תותאם במל
 המערכת מיועדת לשמש את כוחות הכיבוי והצלה לתקשורת בין העמדות בזמן חרום.

 העמדות יכללו מערכת חיווי מיקום שלוחת הטלפון הקוראת.
 בשלוחות יותקנו במארז יעודי ננעל במפתח מסטר ומשולבת עם יח' מיקרופון החרום.    

 

ויכלול את האפשרות לקבל  ז  עצמאיים ללא כל צורך ברכזת גילוי גזלוח הבקרה יאפשר חיבור של גלאי ג 7.8
 { MA 4-20מילי אמפר  } 20עד  4קריאה מגלאי גז המספקים קריאה של  

 
לוח הבקרה יהיה מותקן בארון פלדה או חמרן וניתן להתקנה על הקיר בהתאם למיקום שיקבע ע"י המתכנן  7.9

 או המפקח.
 

בעלות רכיבים מסוג מוליכים למחצה המורכבים על כרטיסים נשלפים  יחידות הבקרה יהיו מודולאריות, 7.10

 המאפשרים הרחבת המערכת בהתאם לדרישות המתכנן.
 

כל קווי הקלט והפלט אל לוח הבקרה וממנו, ורכיבי הבקרה יהיו מבוקרים בשיטה של "בקרה עצמית"  7.11
 מתמדת למקרה של נתק, קצר או תקלה אחרת.

חזותית ברורה על הלוח, שתבדיל בין תקלות ברכיבי המערכת -קוליתקיום תקלה כזו יתבטא בצורה 

 השונים: גלאים, קוים, טעינה וכו'.
חזותית ברורה על הלוח, שתבדיל בין תקלות ברכיבי המערכת -קיום תקלה כזו יתבטא בצורה קולית

 השונים: 
 מערכת בפעולה . •

 השתקת צופרים. •
 RESETהפסקת פעולת נצנצים לאחר  •

 ה במערכת הכריזה .תקל •

 תקלת מגבר, בקרת קו רמקולים. •
 תקלת טלפון כבאים. •

 תקלה באביזר גילוי אש . •
 

 

ידי מי שלא הוסמך לכך, את הפסקת פעולתו של -הלוח לא מכיל מתגים כלשהם העלולים לאפשר על 7.12
 הלוח כולו או אזורים בו, וכן מטען, צופר וכו'.

 
ניסה לכל אחת מהרמות. הגישה אל הלוח לצורך ניתוקו או נטרול רמות גישה עם קוד כ 4למערכת יהיו  7.13

חלקים ממנו, יוכל להתבצע רק ע"י טכנאי מוסמך בעזרת קוד כניסה מתאים, וגם אז, הניתוק יצביע 

 בהתראה קולית על הניתוק הקיים.
 

 מבנה לוח הבקרה 7.14
תווים לציון ההתראות והאזעקות ממרכיבי  80 -שורות ו 2אלפא נומרית בעברית בלבד של  LCDתצוגת 

המערכת השונים. השורה העליונה תציין את המיקום המדויק והשורה התחתונה תציין סטאטוס ואירועים 
 ממרכיבי המערכת השונים.

 

ם ניתן יהיה להגדיר בשטח או שבעזרת BUILT-INמרכזית הגילוי תכלול לוח מקשים מקומי ומערכת תוכנה  7.15
לבצע שינויים בעת הצורך, של האזורים ופונקציות ההפעלה השונות הנדרשות מהמערכת, ללא צורך 

 בביצוע שינויי חומרה או תוכנה כלשהם.
 .OUTPUTאו  INPUTכתובות כולל:  2000המרכזייה תאפשר שליטה של 

 

 למניעת התראות שווא. VERIFICATION ALARMמרכזית הגילוי תכלול מערכת תוכנה  7.16
 

 מרכזית הגילוי תכלול מערכת לבדיקה עצמית, לבדיקת תקינותה של המערכת ומרכיביה השונים. 7.17
 

בלי שהדבר יפריע לקליטת אזעקות מאזורים אחרים. ניתן  TESTניתן יהיה להעביר כל אזור בנפרד למצב  7.18
שני מוליכים בלבד אשר יספק את כל לוחות התראה משניים בעזרת קו תקשורת של  2יהיה לחבר למרכזיה 

 LCDהנדרשות מכל האזורים המחוברים אל לוח הבקרה הראשי. כל לוח משנה יכלול תצוגת האינדיקציות 

 תווים. 80 -שורות ו 2אלפא נומרית בעברית בלבד של 
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יגן מרכזית הגילוי תכלול יחידת בקרה להפעלת פונקציות שונות כמו: הפעלת מערכות כיבוי, הפעלת חי 7.19

 אוטומטי, הפעלת צופרים, הפעלת מדפי אש, הפעלת מגנטים לסגירת דלתות וכו'.
 

 בעברית, תכלול המרכזייה: LCDבנוסף לתצוגת  7.20
כן, כולל הלוח מפסקים -נורות בקרה למתח הפעולה, אזעקה במקרה של שריפה, סימון תקלה וכו'.  כמו

 וכו RESETלהדממת צופר, למצב בדיקה, 

 
 יחידת ספק הכח 7.21

הלוח יפעל במקרה של הפסקת חשמל, באמצעות יחידת מצברי חרום אשר יאפשר המשך פעילותה של 
 שעות. ספק הכח יהיה חלק אינטגראלי של יח' הבקרה, ובנוי על עקרון הבא: 72המערכת למשך 

המסוגלת לספק זרמים נדרשים בהתאם לתוצרת המערכת, יחידת  VDC 24-( ל15%) VAC230 -יחידת המרה
 למצברים, מצברי ג'ל אטומים. טעינה

 

מרכזית הגילוי תכלול ספק כח ומטען טרנזיסטורי מיוצב, עם אפשרות לטעינת זליגה בהספק הנדרש  7.22
לאספקת כל הדרוש לכל המערכת. טעינת המצברים תהיה רצופה, אוטומטית ועוקבת אחר מצב הטעינה 

לת על המצברים, תופיע בלוח של המצברים בכל עת. כדי להתריע על מצב חירום, כשהמערכת פוע
קולית. יחידת ספק הכח תכיל הגנה מפני מתחי יתר למנוע תפקוד לקוי או נזק שעלול -התצוגה אזהרה אור

להיגרם דרך כניסת המתח. יחידת הבקרה תצויד במצבר ובמטען להפעלת המערכת במקרה של הפסקה 

דקות  30להפעיל אזעקה לפחות שעות מרגע התקלה. בתום זמן זה, על המערכת  72ברשת החשמל, 
נוספות. כאשר תהיה הפסקה באספקת החשמל, יחידת ספק הכח תחבר את המצברים, והמערכת תפעל 

כרגיל. כשאספקת זרם החשמל תתחדש, יחידת הבקרה תמשיך לפעול כרגיל. אפיוני הטענת המצברים 
 ות )ג'ל, עופרת ,ניקל קדמיום(. זמן יתוכנתו בהתאם לנתוני יצרן המצברים. ניתן יהיה לקבוע את סוג הסולל

 
הטעינה יבוקר אוטומטית בהתאם לטמפרטורת הסביבה של המצברים, לאחר פריקה מלאה של מצברים  7.23

טעינה תברר את מצב שעות. מערכת ה 24מקיבול המצברים תוך  80%תהיה למערכת היכולת להטעין 

 .טעינת המצברים
 

המערכת תתריע על תקלת  MA400שע' זרם הטעינה עדיין מעל  96קיבולת טעינה תקין )אם במשך  לוידוי 7.24
 קיבולת מצברים(.

 

 לוח הפיקוד והבקרה יאפשר ביצוע הפעולות וזיהוי המצבים הבאים:   7.25
 

 הפעלת המערכת וסימון המערכת בפעולה. 7.26
 

הרה לאות שמערכת הצפירה במקרה זה, תידלק נורית אז אפשרות השתקת צופר במקרה של אזעקה. 7.27

 מנותקת.
בכל מקרה של פעולת השתקת צופר בעת אזעקה או שלא בעת אזעקה, הרי במידה ותיכנס אזעקה נוספת, 

 תחזור האזעקה הקולית ותפעל באופן אוטומטי.
, תחזור כל המערכת לקדמותה, כולל נכונות RESETנוסף על כך, עם חלוף מקור התקרית ולחיצה על 

 ערכת הגילוי וההתראה הקולית חזותית.לפעולה של מ
 

 .RESET -אפשרות החזרת המערכת למצב פעולה לאחר אזעקה  7.28

 
 אפשרות להתממשקות במערכת חרום: 7.29

יתאפשר חיבור שני גלאים מאזורים נפרדים בהצלבה, כך שהגלאי הראשון שיפעל, יפעיל את מערכת 
לאחר שיפעל גלאי נוסף בכל אחד משני האזעקה, אך הפיקוד להפעלת מערכת החירום לא יפעל אלא רק 

 האזורים.

תינתן השהיה בין האזעקה לבין פעולת מערכת החירום בפועל. את ההשהיה ניתן יהיה לכוון לכל ערך זמן 
 רצוי.

 
בדיקה אוטומטית ורציפה של כל הגלאים במערכת, תיקוני רגישות של כל גלאי וגלאי בהתאם לתנאים  7.30

 לגבי רגישות כל גלאי וגלאי והצגתה על פני מדפסת.המשתנים, קבלת אינפורמציה 
 

 אפשרות תכנות המערכת לעבודה במשטרי עבודה שונים כמו יום/לילה או לפי משטר שעות, חגים וכדומה. 7.31

 
 אפשרות תכנות המערכת לעבודה בדרגות רגישות שונות בהתאם למשטרי עבודה משתנים. 7.32
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 אשר תסומן בלוח הבקרה בצורה קולית/חזותית. "בדיקה עצמית" בהתאם למפורט לעיל לרבות תקלה 7.33

 
אוטומטי תוך  RESETהפעלה לצורך ניסוי. במצב זה יפעל צופר האזעקה עם הפעלת כל גלאי, אולם יעשה  7.34

 מספר שניות לאחר הפעלת הגלאי. הסימון בלוח הבקרה יעלם רק עם העברת הלוח למצב פעולה רגיל.
 

ניתן יהיה להפסיק אזור מסוים ללא תלות באזורים אחרים.הפסקה  כזו תתריע על הפסקת האזור בלוח  7.35

 הפיקוד והבקרה.
 

 צופר אזעקה  7.36
צופר האזעקה שבלוח הפיקוד והבקרה יתריע מפני שריפה. במקביל יופעלו צופרים אחרים במבנה. יתאפשר 

עולה זו באמצעות מתג, כך שבמקרה של ביטול ביטול פעולה זו באמצעות מתג, כך שבמקרה  של ביטול פ
 פעולת הצופר תידלק נורית סימון ויופעל זמזם תקלה.

 

 הפעלת חרום בעת אזעקה 7.37
לוח הפיקוד והבקרה יאפשר הפעלות בעת אזעקה. יתאפשר ביטול כל אחת מפעולות החירום. ביטול כזה 

שארו עד לחיסול התקרית וחלקן ידליק נורית משולטת בהתאם ויפעיל זמזם תקלה. חלק מההפעלות יי
 יפסק כעבור מספר שניות ויחזור שוב בהגיע אזעקה נוספת.

 

 
אל לוח הפיקוד והבקרה יותקן חייגן אוטומטי אשר יחובר בהתאם לדרישות המפקח. חייגן זה יחייג בשיטה  7.38

סר ללא אוטומטית למינויים אשר יקבעו, וימסור הודעה מוקלטת של שריפה בבנין הנדון. ההודעה תימ
גלאים ויותר. ולאחר  2הפסקה עד לקבלת מענה טלפוני. החייגן יתוכנת, כך שיחייג ביום רק לאחר התראת 

 שעות היום, בשבתות וחגים, יחייג לאחר התראת גלאי אחד ויותר.
 

האירועים האחרונים אשר ניתן יהיה לקבל הדפסה של האירועים  600המערכת תאגור בזיכרון פנימי את  7.39

חתך של גלאים שהופעלו בציון מועד וזמן, אירועים שטופלו בציון מועד וזמן, מערכות חרום השונים ב
 שהופעלו בציון מועד זמן, תקלות במערכת ואירועים שלא טופלו בציוד מועד וזמן.

 
 יקבע עם יועץ הבטיחות ע"פ פרוגרמה. מערכתבפעולות הסדר  7.40

 

 לוח נוריות עזר במערכת: 7.41
 

 ות אינטגראלי המספק אינדיקציה על המצבים הבאים:במערכת ימוקם פאנל נורי
 כאשר כיבוי אחד בגז פועל. -נורית כללית  -

 כיבויים בגז פועלים. 2כאשר  -נורית כללית  -

 כיבויים בגז פועלים. 3כאשר  -נורית כללית  -
 או לחליפין נורית כללית מהבהבת לאט מסמנת כיבוי אחד  הופעל -

 מהבהבת מהר מסמנת  שני כיבויים הופעלו                                        -
 דולקת באופן קבוע מסמנת שהופעלו שלוש כיבויים ומעלה.                                         -

 כאשר צופרים מנוטרלים. -נורית כללית  -
 כאשר כיבויים מנוטרלים. -נורית כללית  -

 כאשר יחידות הפעלת  מזו"א/מגנטים וכו' מנוטרלים. -לית נורית כל -

 נורית תקלה אינה משמשת כתחליף לנוריות הנ"ל. -
 

 רמות גישה למערכת: 7.42
 

 רמות גישה שונות, לפי קודים שונים. 4למערכת יינתנו 

הקודים יסודרו כך שלכל משתמש יהיה קוד אחר כדי לשנות אפיונים. כך שאיש אחזקה, מנהל אחזקה, 
 טכנאי שרות או כל משתמש אחר, יוכלו לשנות אפיונים ע"י קוד משלהם.

 
 למערכת תהיה אפשרות להעביר נתונים למסך מחשב לפי מפות גראפיות. 7.43

 
בות, ללא כל שינוי במערכת כתו 50,000ישנה אפשרות להפוך את המערכת לחלק ממערכת כוללת עד  7.44

שהרמקולים המחוברים יפעלו אוטומטית בזמן אש ישנה אפשרות לשלב מערכת כריזת חרום, כך . הקיימת

 וישמיעו הודעות מוקלטות לאזורים השונים.
 

 גלאים 7.45
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 או שווה  ערך  טלפיירמתוצרת –גלאי אופטי אנלוגי  7.45.1
 הגלאי יהיה בעל אישור מכון התקנים הישראלי. UL-268הגלאי יהיה גלאי אנלוגי נושא תקן 

תיקון אוטומטי של הרגישות בהתאם לתנאי  הגלאי  יאפשר למערכת ביצוע בדיקת רגישות,
 הסביבה המשתנים ועבודה במשטרי עבודה מתוכנתים כמו: יום/לילה וכדומה.

 הגלאי עובד על עקרון של תא פוטו חשמלי, עם מקור קבוע של אלומת אור המופק מפוטו דיודה.

 אזעקות סרק. הגלאי מצויד במנגנון עצמי המונע הגלאי רגיש הן לעשן שחור והן לעשן אפור.
המעגל החשמלי של הגלאי מסוכך, על מנת למנוע הפרעות חשמליות כאשר מותקן בלוחות מ"ג או 

 בקרבת מוליכים חשמליים.
 העשויים להיגרם ממשדרים אשר עשויים להימצא במקום. RFIהגלאי מוגן מפני הפרעות 

צלזיוס ללא כל קשר מעלות  57הגלאי מצויד ביחידה תרמית אשר מפעילה אותו בטמפרטורה של 
 לעשן.

עם מנגנון  ADDRESSABLEבסיס הגלאי יהיה זהה לבסיס גלאי היוניזציה או החום ויהיה מסוג 

 לקביעת הכתובת לצורך זיהויו בלוח.
 

 או ש"ע טלפייר תוצרת –גלאי חום וקצב עלית טמפ' אנלוגי  7.45.2
לאי לעלית טמפרטורה של מעלות צלזיוס. בנוסף לכך, יגיב הג 57הגלאי יגיב לטמפרטורת שיא של 

 מעלות מעל הטמפרטורה הסביבתית במשך זמן שאינו עולה על דקה אחת. 6.7

 .ADDRESSABLEבסיס הגלאי יהיה זהה לבסיס הגלאי מסוג יוניזציה ויהיה מסוג 
 U.L. 521 -. וF.Mהגלאי יהיה נושא תו תקן 

 וכן  אישור מכון התקנים הישראלי }מת"י{
 

 או ש"ע טלפייר תוצרת גלאי משולב אופטי/חום 7.45.3
 כתובות ברכזת. 2אלמנטים בלתי תלויים ויהווה  2גלאי יכיל 

 (.UL)חלון  FT/3.7%עד  FT/0.2%רגישויות לעשן בגלאי אופטי ינועו בין  •

קבוע, בנוסף לכך ייתן התראה  C0 58רגישות גלאי חום יגיב לטמפ' סבירה של  •
מעל הטמפ' הסביבתית במשך זמן שאינו עולה על דקה  C 0 10לעליית טמפ' של 

 אחת.
 ללא בסיס. IP 65דרגת הגנה  •

 U.L. 521 -. וF.Mהגלאי יהיה  נושא תו תקן 

 וכן  אישור מכון התקנים הישראלי }מת"י{
 

 טלפייר או שו"ע גלאי עשן יוניזציה אנלוגי תוצרת 7.45.4
הגלאי יאפשר למערכת לבצע רגישות  "תי.וכן אישור מUL-268הגלאי יהיה גלאי אנלוגי נושא תקן 

רציפה, ביצוע תיקון אוטומטי של הרגישות בהתאם לתנאי הסביבה המשתנים ועבודה במשטרי 

 עבודה מתוכנתים מראש כמו: יום/לילה וכדומה.
מנת למנוע חדירה של חרקים או חלקיקי אבן גדולים אשר גורמים -הגלאי מוגן ברשת מסביב על

 לאזעקות סרק.
יעבוד באופן יציב בתנאים משתנים של טמפרטורה, לחות ורעשים הנובעים משדות  הגלאי

 אלקטרוסטאטיים הנמצאים בקרבתו.
מלוח  RESET ALARMאשר תדלוק בזמן הפעלת הגלאי, עד שיבוצע  LEDהגלאי מצויד בנורית קבועה 

 גילוי האש.

 י.מיקרו אמפר נומינל 56הגלאי צורך בזמן רגיעה זרם שאינו עולה על 
ראש הגלאי מובטח בנעילה מיוחדת לבסיס על מנת לא לאפשר לאנשים שלא הוסמכו, לפרק את 

 הראש מהבסיס.
הבסיס של כל גלאי יהיה בסיס מסוג  הגלאי מצויד במנגנון ויזואלי לציון תקינות הגלאי.

ADDRESSABLE .אזעקה קיימת אפשרות להתקין מכל גלאי נורית  עם מנגנון לקביעת כתובת הזיהוי

 ניתן לחבר נורית אזעקה משותפת לקבוצת גלאים, באמצעות שני מוליכים. מרחוק.
 כנדרש. U.L. 268הגלאי והבסיס, כל אחד בנפרד, נושא תקן 

 .41פרק  U.L. 268טמפרטורת העיבוד והלחות שבהם עומד הגלאי, הינם ע"פ דרישת התקן 
VERIABLE AMBIENT TEMPRATURE TESTS))   

, ניתן יהיה להתקין בסיס עם צפצפה. הצפצפה תתריע כאשר תהיה התראה במידה וידרש
מהגלאים בחדרים הסמוכים, משני צידי החדר. הצפצפה תופעל ע"פ דרישה ותהיה מכותבת, אך 

 הכתובות. כלומר, כתובת הגלאי כוללת את כתובת הצפצפה. 1,000 -היא לא תיכלל ב 

 
 .או ש"ע טלפייר גלאי להבה תוצרת 7.45.5
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הגלאי יהיה  וכן  אישור מכון התקנים הישראלי }מת"י{ U.L. 521 -. וF.Mהגלאי יהיה  נושא תו תקן 

אפשרית שריפה ללא  ומיועד לאתר להבה באותם המקומות אשר בהם  UV\IRגלאי משולב מסוג  
 יצירת עשן אלא להבה. בטכנולוגיה של אינפרא אדום.

 
 וולט ז"י. 20-30מתח עבודה  

 UV/O. 185 to 0/245 micronsטווח 

1850 to 2450 angstroms 
IR/4/2 TO 4.7 microns 

Gasoline Fire @ 50 FT. '1 X '1   רגישות 
Fire @ 100 FT. JPA '2 X '2    

Fire @ 150 FT. JPA '10 X '10 
Or 3.0 seconds, selectable 0.5 זמן תגובה 

(to 750C-400) F 0 167 to F 0 -40   'טווח טמפ 

RH 95% to 0      טווח לחות 
 

 .גלאי חום לתנאי סביבה קשים 7.45.6
גלאי חום  וכן  אישור מכון התקנים הישראלי }מת"י{ U.L. 521 -. וF.Mהגלאי יהיה  נושא תו תקן 

 עם טמפרטורה קבועה של  65IPלהתקנה חיצונית עם דרגת הגנה 

F1900 או שווה ערך מאושר ע"י המזמין. ליד כל גלאי  טלפייר כולל יחידת כתובת כדוגמת תוצרת
 תותקן יח' כתובת.

 
 או  ש"ע טלפייר גלאי עשן מדגם אלומה תוצרת 7.45.7

הגלאי מורכב  וכן  אישור מכון התקנים הישראלי }מת"י{ U.L. 521 -. וF.Mהגלאי יהיה  נושא תו תקן 
עוצמת האפלה ממשדר ומקלט, עובד עם קרן אינפרא אדום שנמדדת ע"י המקלט הקובע את 

 הנגרמת ע"י חלקיקי עשן. 

כאשר עוצמת הקרן במקלט יורד מתחת לערך מסוים מתקבלת התראה בלוח הבקרה. ליד כל גלאי 
 תותקן יח' כתובת.

 .DCוולט  18 - 36מתח עבודה  •
 מ' 107מ' עד  9.1טווח עבודה  •

 מ' 18.3רוחב כיסוי קרן עד  •

 
 טלפייר או שו"ע אויר תוצרתגלאי עשן  פוטו להתקנה בתעלות מיזוג  7.45.8

 וכן  אישור מכון התקנים הישראלי }מת"י{ U.L. 521 -. וF.Mהגלאי יהיה  נושא תו תקן 
היחידה מקבלת דוגמא של אוויר מן התעלה, מעבירה אותה לתוך תא שבו ממוקם הגלאי, במידה 

נורת אינדיקציה והאוויר מכיל ריכוז גבוה של עשן הגלאי יופעל ויראה התראה חזותית בעזרת 

שתחובר במקביל אליו ותותקן בצורה חיצונית ונראית לעין, וכן התראה ללוח הבקרה. גלאים אלו 
 יכילו אמצעי לכיוון רגישות. ליד  כל גלאי תותקן יח' כתובת.

 
 וולט ז"י. 18עד  36מתח עבודה  •

 m/min 1220עד  122טווח מהירות אוויר  •
 50  0עד  0 0טווח טמפ' עבודה  •

 

 :PHSC-190EPCדגם  PROTECTOWIREגלאי כבל תוצרת חברת  7.45.9
גלאי כבל מיועד להתקנה  באזורים כגון תעלות כבלים הנמצאות במנהרות כבלים תת קרקעיות 

 ,מקומות פתוחים ,כבלי חשמל במחסנים, מערכות תעופה ,מחסני דלק,לוחות חשמל וכד'
זרי הגילוי הדרושים להתקנת גלאי , כולל כל אביPHSC-190EPCדגם  PROTECTOWIREתוצרת 

הכבל. עקרון הפעולה יוגדר לפי אזורים. מחיר הכבל יכלול את האביזרים להתקנתו. קופסאות 

 לכל איזור תחובר יח' כתובת. IP65החיבורים יצוידו ביחידות כתובת מתאימות ויהיו עם דרגת הגנה 
 

 
 

 בסיסי הגלאים: 7.46
החלפת גלאי מסוג אחד בגלאי מסוג שני. הבסיס יהיה מתאים הבסיס יהיה זהה לכל הגלאים ויאפשר 

(. כל גלאי ANALOG ADDRESSABLE TRUE ALARM DETECTORSלגלאים אנלוגיים ממוענים עם התראת אמת )

 יהיה עם כתובת.
הגלאי יכלול נורית אינדיקציה מהבהבת  הגלאים ימוספרו בכתובות מתאימות בהתאם לשיטה בלוח הבקרה.

 הגלאי. תהיה אפשרות חיבור נורית אינדיקציה מקבילה. בזמן פעולת
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 :פנל חיווי ובקרה 7.47
 2אלפא נומרית בעברית בלבד של  LCDהקבלן יספק פנלי חיווי ובקרה משניים(. כל יחידה תכלול תצוגת 

תווים לציון ההתראות והאזעקות ממרכיבי המערכת השונים. השורה העליונה תציין את המיקום  40 -שורות ו
 LCDויק והשורה התחתונה תציין סטאטוס ואירועים ממרכיבי המערכת השונים. בנוסף לתצוגת המד

-בעברית, תכלול כל יחידה נורות בקרה למתח הפעולה, אזעקה במקרה של שריפה, סימון תקלה וכו'.  כמו

 וכו'. RESETכן, כולל הלוח מפסקים להדממת צופר, למצב בדיקה, 
הפסקת חשמל, באמצעות יחידת מצברי חרום אשר יאפשר המשך פעילותה של היחידה תפעל  במקרה של 

 שעות. 72המערכת למשך 
כאופציה יתאפשר שילוב מודולי חיווי קוליים ביחידה, לשימוש כיחידת בקרת כריזה בטיחותית. המערכת 

נוסף, מכשל תאפשר חיבור מספר יחידות חיווי ע"ג הרשת  וע"פ דרישה או, לשם יצירת מעגל הגנת מערכת 
 חיווי.

 

 לוח סינופטי 7.48
ויישאו תו תקן  1220מהדורה אחרונה ותקן ישראלי ת"י  ANSI/UL 864הלוח הסינופטי יענה לדרישות תקן 

 הלוח יותקן )ימוגן( בתוך קופסת פח מתאימה, בעלת דלת עם חלון שקוף ומנעול בחזית. בהתאם.
 ציג הלוח את כתובת הגלאי.הלוח יהיה מסוג דיגיטאלי. בכל מקרה של גלאי מזעיק י

 במקרה של הפעלת מערכת כיבוי תוצג גם הודעה בעברית על הפעלת המערכת.

 
 לחצני אזעקה וכיבוי 7.49

 , הלחצנים יהיו בעלי יחידת כתובת.6חלק  1220מהדורה אחרונה ות"י  ANSI/UL 38הלחצנים יהיו מאושרים 
להפעלה ידנית של  מכותביםבמקומות בהם מותקנת מערכת כיבוי בגז, יותקנו לחצנים  •

 מערכת הכיבוי. 
 ס"מ. 160הלחצנים יותקנו במקומות כמפורט על גבי התוכניות בגובה של  •

הלחצנים יהיו מדגם משיכה, מוגנים למניעת הפעלתם בשוגג, ויותקנו עם שילוט מתאים  •

 )בעברית( להפעלת הלחצן.
 

 נוריות סימון 7.50
ארון, לוח חשמל, בחלל תקרה תלויה, בחלל רצפה צפה וכו' תותקן בכל מקרה בו יותקן גלאי בחדר סגור, 

הנורית  הנורית תפעל במקביל לנורית הסימון בבסיס הגלאי. נורית סימון חיצונית מבסיס הגלאי.

הנורית תהיה מופעלת בזרם נמוך ללא מקור מתח  תהבהב/תדלוק כאשר הגלאי אליו היא מחוברת מופעל.
כל נורית סימון תותקן  רחבה וממרחק. תבזוויה שתאפשר לחזות בדליקתה חיצוני ותכלול עדשה מגדיל

 עם שילוט מתאים המתאר את מקום הגלאי.
 

 צופרים 7.51

הצופרים יתאימו לעבודה במערכת . 1חלק  1220מהדורה אחרונה ות"י  ANSI/UL 464הצופרים יהיו מאושרים 
הצופרים יכללו יחידת "דחף" רמקול, שופר וכן . מכותבת )עם יחידת כתובת( ויהיו צופרים אלקטרוניים

 מטרים מהצופר. 3דציבלים לפחות במרחק של  90עוצמת הצופרים תהיה  אוסצילטור נפרד לכל צופר.
מתח הפעלת  הפסקת פעולת הצופרים תהיה על ידי העברת מתג בלוח הבקרה ל"השתקת צופרים".

 נמוכה. הצופרים יהיה זהה לזה של לוח תפקוד ובעל צריכת זרם
כל הצופרים יותקנו עם נצנץ שיהיה מחובר ע"י היצרן כחלק אינטגראלי לצופר ויפעל במקביל להפעלת 

מטרים לפחות. גם לאחר  30פלשים בדקה בעוצמה שתאפשר זיהוי במקור ממרחק  60הצופר. קצב ההבהוב 

 למערכת. RESETשתבוצע השתקת הצופר ימשיך הנצנץ להבהב ולא יפסיק עש שיעשה 
חדרים בהם מותקנת מערכת כיבוי בגז יותקן, בנוסף לצופר האזעקה, גם צופר פינוי  )בטון שונה( ומתחתיו ב

שלט אדום עם חריטה בצבע לבן: "צופר פינוי, מערכת כיבוי אש הופעלה, יש לפנות את החדר מיידית", 
 במקביל יהבהב שלט מחוץ לחדר: "בחדר הופעלה מערכת כיבוי בגז".

שמל בהם מותקנת מערכת כיבוי בגז יותקן צופר שיפעל לאחר שחרור הגז. תחת הצופר יותקן ליד ארונות ח

 מערכת כיבוי אש הופעלה בארון חשמל". –שלט אדום עם חריטה בצבע לבן: "צופר שחרור גז 
 

 
 

 חייגן טלפון אוטומטי 7.52
מסירת הודעה מוקלטת מנויי טלפון וסידור מתאים ל 4 -יותקן חייגן טלפון אוטומטי בעל אפשרות חיוג ל

 מספרי הטלפון בחייגן יהיו נתונים לשינוי בהתאם לדרישת המזמין. כולל שמירת קו.

חייגן הטלפון יחובר בכניסת קווי הדואר באופן שלא יהיה תלוי בפעולת מרכזית הטלפון או מהמכשירים 
 עצמם.

 חייגן הטלפון יחייג לגורמים הבאים:
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  קו מבצעי. –שרות מכבי האש 

 מספרי טלפון של ממלאי תפקידים במקום. שלושה 

 פעולת החייגן האוטומטי תעשה על פי משטר העבודה של המערכת המפורטת לעיל.

החייגן יפסיק את פעולתו האוטומטית  החייגן יהיה מסוג המאושר לחיבור לקווי הטלפון ע"י חברת "בזק".
 30אורך ההודעה היוצאת למנויים יהיה  אש.מנויים קבועים מר 6 -סיבובים, בכל סיבוב הוא יחייג ל 5לאחר 

 שניות לפחות.
      זרם ההפעלה של החייגן יהיה זהה לזרם החרום של יח' החרום בלוח הפיקוד ובעל צריכת זרם נמוכה

VDC 24. 

 
  לחיבור גלאי הגז אל רכזת גילוי האש 20mA-4יח' כתובת אנאלוגית  7.53

יותקנו עבור חיבור רגשים למערכת גילוי אש כגון: גלאי גז בוטן, פרומן, מימן,  4-20mAיח' כתובת אנלוגית 
CO. 

רמות , )גבוה , בינוני , נמוך( ובכל רמה אחד מארבעת המצבים אש,  3 -יח' הכתובת יכולה לקבל התראות ב
 בטיחות, בקרה, תקלה.

הנתונים בצורה גראפית בתקשורת כל הנתונים נשמרים ביח' הזיכרון של המערכת כך שאפשר להעביר את 

                     מערכת גילוי האש תאפשר חיבור אינטגראלי של גלאים  לגילוי גז דרך יח' אנלוגיות למערכות אחרות .
 לחיבור גלאי גז.    ULהמערכת תהיה מאושרת   מכותבות

 
 חיווט + צנרת חשמל 7.54

מ"מ, כל סבוב ו/או  25 -מ"מ ו 20בקטרים של צנרת החשמל תהיה מסוג מרירון או מריכף כבה מאליו 

החיווט אל מרכיבי המערכת יהי מסוג  הסתעפות יעשו על ידי קשתות ו/או קופסאות הסתעפות מתאימות.
התקנת החיווט והצנרת תכלול מעברים, תמיכות  AWG  CLASS A   18כבל שזור מסוכך ומפותל בחתך של  

יהיה אחראי לכל החיווט של המערכת ויאטום את כל הפתחים הקבלן  וחיבורים מכל הסוגים הנדרשים.
כל החיבורים בגלאים, בלחצנים, בצופרים ובלוח  והמעברים אשר ידרשו להיעשות במהלך ההתקנה.

 הבקרה יעשו בעזרת נעלי כבל תקניים. לא יהיו חיבורים בקופסאות המעבר אלא במרכיבי המערכת בלבד.
 .WEATERPROOFיותקנו קופסאות מעבר מוגנות מים מסוג  בכל מקרה של התקנת צנרת חיצונית

 

 RS-232ממשק תקשורת  7.55
 דו כיווני להתחברות מערכות בקרת מבנה ביפרים מדפסות. RS-232פורטים ממשק  5ניתן יהיה לשלב עד 

ניתן יהיה לרשת את כל מערכות גילוי אש ועשן  לצורך העברת  . RS-485רישות מערכות גילוי אש 
ברשת תקשורת אל מרכז שליטה ובקרה ניתן יהיה להוסיף ולהרחיב  את המערכת בכל שלב   אינפורמציה

מערכות ברשת תקשורת  396ולשלבה ברשת התקשורת הקיימת. הרשת תאפשר שילוב של עד 

 .TOKEN RINGבארכיטקטורת 
 ל טלפון., כבילה אופטית, כבRS-485תווך התקשורת בין הרכזות יכול להתבצע בכבילות שונות כגון: 

 
 שפופרת טלפון כבאים נייד 7.56

שפופרת טל"כ ידנית תותאם למערכת טלפון החירום. הכנסה של תקע שפופרת ידנית לג'ק ישלח אות לרכזת 
האש שבאופן קולי וחזותי תציג מצב אונליין, וישמע אות צלצול בשפופרת הידנית. טלפון החירום הדו כיווני 

 ( שפופרות  יד פעילות אונליין ללא ירידה בעוצמת האות. 7שבעה ) של מערכת החירום יתמוך במינימום של 

 
 

 
  טלפון חירום קבוע 7.57

עריסת שפופרת הטלפון תהיה בעלת מתג  קופסת הטלפון תהיה צבועה אדום ובפרוש תכונה טלפון חירום.

אונליין כזה כך שכתורם שפופרת הטלפון מהעריסה ישלח אות ללוח הפיקוד שבאופן קולי וחזותי יציג מצב 
( שפופרות קבועות פעילות  7של אותה נקודה. מערכת טלפון החירום הדו כיוונית תתמוך בלפחות שבעה ) 

 אונליין ללא ירידה בעוצמת האות.
 
 
 
 

 FM-200מערכת כיבוי אש  08.23.04
 

 כללי
מערכת הכיבוי הינה חלק אינטגראלי ממערכת גילוי האש והעשן. המערכת תתוכנן, תותקן, תיבדק ותתוחזק 

. מפרט טכני זה, משלים את המפרט הטכני למערכת גילוי וכיבוי אש, ומהווה חלק בלתי NFPA-2001 -בהתאם ל

 נפרד ממנו.
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 הפעלת המערכת

 הפעלת המערכת תתבצע בכל אחת מהצורות הבאות:
 באמצעות שני גלאים דרך לוח הפיקוד. - טומטיתאו 

 באמצעות לחצן חשמלי. -  ידנית 

 באמצעות פעולה מכאנית. -  ידנית 

המערכת תתוכנן ותורכב באופן שגם במקרה של הפסקת חשמל, תוכל להמשיך לפעול. בלוח הבקרה תהייה  

 בקרה עצמית, לתקלה והפעלה. -אינדיקציה לתקינות המערכת 
 

 גז הכיבוי
חובה להציג אישור למקור ממנו נקנה  . FM-200 –גז  כדוגמת NFPA-2001, מאושר CLEAN AGENTגז הכיבוי יהיה מסוג 

 . FM-200גז הכיבוי 

 
 הצנרת

הצנרת ונחירי  בהתאם להרצת המחשב אשר תאושר ע"י המתכנן. SCHDULE 40הצנרת תהיה מפלדה מגולוונת 
עיגון הצנרת לתקרות  ולקירות, יתוכנן ויבוצע תוך  באמצעות מחשב. הפיזור, יחושבו ויותאמו  לתקן הרלוונטי

הצנרת המגולוונת  שיופעלו בנקודות העיגון, בעת הפעלת המערכת.ת בעומסים הסטטיים והדינאמיים התחשבו

 .ULC, או S.Bאו  ULמיכלי הכיבוי יהיו מאושרים   תיצבע בצבע יסוד ובצבע עליון אדום.
 

 הרכב המערכת
 כלול את האביזרים כמפורט להלן:המערכת ת

  מיכל/מיכלי גזFM-200 .בכמות המפורטת בכתב הכמויות 

 .מערכת הפעלה חשמלית 

 .שסתום לפריקה מהירה 

 .צינור יציאה גמיש בין המיכל לצנרת הכיבוי 

 .חובק לעיגון המיכל 

  לכיבוי והצפת חלל החדר  8.6%שניות ובריכוז של  10נחירי  פיזור אשר יחושבו לפריקה בזמן שלא יעלה על

 או לוחות החשמל.
 .מד לחץ 

 .צנרת פלדה או נחושת, מחושבת ומותאמת לכיבוי חלל החדר או לוחות החשמל 

 מערכת כיבוי אוטומטית באבקה 

  מכלי האבקה יתוכננו ויבנו ע"פ תקןNFPA 17A   ויהיו מאושריםUL,FM  

  46המיכל יהיה בקיבולת של עדlb  מ"ר. 12המיועדת לכיבוי של עד ויכיל אבקה כימית יבשה 

  המיכל יתחבר באמצעות צנרת ומתזים מאושריםUL .לחלל המוגן 

 המוגן.ת על כבל הנמתח מראש המיכל לחלל הפעלת המיכל תתבצע באמצעות יח' תרמיות המותקנו 

 .המיכל יצויד במתג זרימה המתריע למערכת ג"א בזמן הפעלתו 

 

 

 כריזה 08.23.05
 

 דרישות מינימום למערכת כריזה :  ללוח הבקרה העיקרי. -slaveאו כמערכת הכריזה תעבוד עצמאית 
 .25VRMSואט, מגבר אודיו  25הספק  .א

 .Class Bאו  Class A -חיווט מעגל רמקול יכול להיות כ .ב

 שניות להודעה. 30רכיב זיכרון הודעות דיגיטאלי אינטגראלי עם יכולת של עד  .ג
 שימוש של ציוד נוסף.רכיב הזיכרון להודעות יהיה ניתן לתכנות ללא  .ד

 מערכת ההודעות האוטומטיות תכלול צליל גונג להתראה )מובנה(. .ה
מערכת הכריזה תהיה  מערכת הכריזה תכיל נוריות מצב למתח, תקלת מערכת, תקלת הודעה אוטומטית, ואזעקה.

 מבוקרת באופן מלא כולל קווי רמקולים ושר מערכות השמע.
 

 בקרת קווים

ושפופרת טלפון החירום יתריעו על קצר ומעגל פתוח במערכת הכריזה וגילוי האש באופן קולי כל קווי הרמקולים 
 וחזותי )נוריות(.

 
 ULבתקן  מגברי שמע

מספר מגברי אודיו ניתנים להתקנה  וולטים ר.מ.ס. ( להפעלת מעגלי הרמקולים. 25מגברי האודיו יספקו כוח אודיו ) @
 כגיבוי שמוחלף באופן אוטומטי. כריזה עיקרית, או,במארז מערכת גילוי האש, או כמערכת 

 מגבר האודיו יכלול ספק כוח אינטגראלי, ויספק את השליטות והמחוונים הבאים:

 Normal Audio Level LED 
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 Incorrect Audio Level LED 

 Brownout LED 

 Battery Trouble LED 

 Amplifier Trouble LED 

 Audio Amplifier Gain Adjust 

המגבר יהיה בעל בקרה על כניסות ומוצאים כל כלים מיוחדים או ציוד מיוחד.  של רמת השמע במגבר לא ידרושוון יכ

כשל באחד המגברים יגרום לעקיפה אוטומטית למגבר  –)גיבוי(. במקרה של כמה מגברים  Backupמובנים וכניסות 
 הפעיל הבא בתור.

 
 מערכת הודעות אוטומטיות 

 
בתי יתממשק עם מערכת כריזת החירום להפעלת הודעה אוטומטית מוקלטת מראש לכל כל אזור או אביזר כתו

שמע באמצעות הרמקולים. ההודעה יהרמקולים במבנה. הפעלה של כל אזעקה תגרום להודעה מוקלטת מראש לה

פופרות המערכת תאפשר יכולת כריזה מש ( פעמים. המערכת תכלול מיקרופון מובנה לכריזה יזומה. 4תחזור ארבעה ) 
 טלפון החירום.

 מערכת הכריזה תכיל את השליטות והמחוונים הבאים :
 All Call LED 

 On-Line LED 

 All Call Switch 

 Local Speaker Volume Control 

 Local (Test) Speaker 

 

 שליטת מעגלי הרמקולים תאפשר הפעלה או הפסקה של כל מעגל רמקול במערכת.  -מחוונים  \מתגי רמקול 

 
 מחוונים \טלפון חירום דו כיווני מתגים 

  
 טלפון החירום יכלול: 

 .סימן חזותי של פעילות ותקלה לכל "שלוחת" טלפון חירום 

 .שליטת מעגלי הטלפון תאפשר הפעלה או הפסקה של כל טלפון חירום במערכת 

 
 רמקולים : 

 יהיו לפי תקן  כל הרמקוליםUL וולט  25 -יופעלו בRMS ואטים. 2.0ל 0.5 -או עם תחום בחירת הספק מ 

  84עוצמת שמע נומינאלית לרמקול המותקן במעברים ובמקומות ציבוריים תהיהdb  מטר. 3במרחק 

  400תגובת תדר תהיה מינימום של Hz - 4000 Hz . 

 

 
 

 רשת
אזעקות ותקלות ממערכות ברשת יוצגו בלפחות  Modbusאו  Arcnetת לוחות בקרה יהיה מבוסס הפרוטוקול בין רש

 אזעקות, תקלות ואותות בקרה מכל הנקודות האנלוגיות יוצפנו על גבי הרשת.. NCAלוח בקרה מרכזי כדוגמת 

 הזנת מתחים לצופרים ואביזרי מוצא יוזנו מרכזת גילוי האש אליה הם מחוברים.

 או, איבוד יכולת לדווח על אזעקה. בפעולת המערכת, תקלות הארקה או קווים פתוחים במערכת, לא יגרום ליקוי
 

 אופן פעולת המערכות ברשת
 במצב של דיווח על אזעקת אש מאחת הרכזות ברשת, יופעלו הפונקציות הבאות מיידית:

 .זמזם מקומי  יופעל ברכזת ובלוח הבקרה המרכזי ברשת 

 המידע על האזעקה, כולל  ברכזת האש ובמקביל, בלוח הבקרה הראשי ברשת, יוצג בתצוגה את כל

 סוג האביזר המזעיק ותיאור המקום שלו בעברית.
  אירועי אזעקה, כך שניתן  1000בלוח הבקרה הראשי ברשת יוכנס המידע להיסטוריית אירועים עד

 יהיה להוציא בצורת הדפסה או קובץ עפ"י חתך סוג אירוע וזמן.

 יזר כניסה יפעיל אביזר מוצא ברכזת תינתן האפשרות לבצע הפעלות בין הרכזות ברשת, כך שאב

 אחרת.

 
 תקשורת רשת 

 (.Peer to Peer) רשת מקומית (, רכזות שיחוברו מנקודה לנקודה ) LANארכיטקטורת הרשת תבוסס על רשת 
בנוסף, לא תהיה רכזת מרכזית  .תהיה בעלת יכולת גילוי "נפילות" . הרשתModbusאו  Arcnetהפרוטוקול יבוסס 

 מרכזי, לוח תצוגה או יסוד מרכזי אחר ) חוליה חלשה ( ברשת שעלול לגרום לכשל בתקשורת ברשת.מאסטר, מחשב 
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 כישלון של כל רכזת ברשת לא יגרום לכישלון או ירידה בדרגת תקשורת של כל רכזת ברשת אחרת או ניתוק הרשת

 )קילו בייט לשנייה(.  312KBS  -הרכזות יתקשרו ברשת במהירות של לא פחות מ
 

 צעי תקשורת ברשת אמ
כללי : הרשת תהיה מסוגלת לתקשר באמצעות חווט נחושת או סיב אופטי. הרשת גם תתמוך בשימוש של שניהם 

תכלול אמצעי המפריד את הרכזות במקרה הלא סביר של אובדן אספקת  WIREחוט וסיב באותו רשת. רשת חווט 

 רשת תמשיך בפעילות נורמאלית.מתח לרכזת ברשת ע"י מעקף הרכזת הלא פעילה, כך שתקשורת ה
 

 מגבר רשת :
מטר. כאופציה, מגבר יהיה ניתן להגדיל את  1000 -מגבר רשת יהיה בעל יכולת הגדלת מרחק של הכבל )מוצלב( ב

מערכות בעלות הגבלות מרחק, וללא  ואופטי יחדיו. WIREניתן יהיה להשתמש במגבר  DB 8מרחק הכבל האופטי ב
 לא תחליפים מתאימים. אמצעי להגברת אותות הם 

 מאפייני סיב אופטי לרשת:

 Size =50 micrometers / 125 micrometers 

 Type=Multimode, Dual fiber, Plenum rated 

 Distance=maximum 4.2 dB total attenuation between 

 network nodes 

 Connector type=ST 

 
 

 
 

 עמדת כריזה חרום

 
 מוגנת אנטי ונדל. להפעלה כללית בתוך תיבת נעולהעמדת כריזת החרום כוללת מיקרופון לחצן צד 

 :כבלים וחווט
 כבל רמקולים 

 זור.       מ"מ לפחות לכל א 0.8ית בקוטר של כבל תרמופלסטי, דו גידי שזור, עם מוליכי נחושת אלקטרוליט

    כבל מיקרופון 

(. בידוד המוליכים פי.וי.סי. CAT 7כל אחד)   22AWGגיד בחתך של  8כבל מיקרופון יהיה מורכב  מכבל 
בצבעים שונים, סכוך אפיפה, )רשת( מחוטי נחושת סביב המוליכים, ומעטה הגנה חיצוני מפי.וי.סי. 

 אפור המתאים  להתקנות חיצוניות ופנימיות.

 חיבור מתאים. כל קצה חוט במערכת יצויד בסוף חוט מתאים, לא יורשה חיבור חוט ללא שרוול
 במספרים  ברי קיימא המושחלים על קצותיו 2 -כל מוליך במערכת הכריזה לרבות במסד המרכזי ימוספר ב

 המוליכים, המספור יהיה זהה לזה שיאושר בתוכניות הקבלן.
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 .  מיגון קרינה 08.19
 

 
 פרק א': תכנוני המיגונים. .1

 אזורי המיגון:

 .כמוצג בהמשךקומת קרקע מיגון תעלת כבלים הצמודה לתקרת קומת קרקע  .1

 
 מיגון תעלת כבלים 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

אורך   קטע 
 הקטע

[m] 

 רוחב  
 גב תעלה

[m] 

 רוחב  
 תחתית
 תעלה

[m] 

 גובה
 ימין 

 תעלה
[m] 

 גובה
 שמאל 

 תעלה
[m] 

 שטח  
 פח

 4אלומיניום
 מ"מ

2m 

שטח 
בידוד 

pvc  2 
מ"מ 
מעכב 
 בערה

2m 

 שטח   
 פח
 1.75פלדה

 מ"מ
2m 

A 16 0.4 0.4 0.3 0.3 22.4 22.4 22.4 

B 2.5 0.4 0.4 0.3 0.3 3.5 3.5 3.5 

C 0.8 0.4 0.4 0.3 0.3 1.12 1.12 1.12 

 27.0 27.0 27.0 שטחי מיגון התעלה כ סה"   
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 ג"האלמ השדות להפחתת הנדרשים החומרים של טכניים נתונים 

 
 :חומרים

 :הבאים מהחומרים המורכבות שכבות במספר להשתמש יש ,הנדרשים באזורים המיגון ביצוע לצורך
 .בהמשך פירוט פי על ,מ"מ 3 ו 1 בעובי לוחות :אלומיניום (1

 .בהמשך פירוט פי על ,שכבות מספר בשילוב ,מ"מ 1.35 בעובי לוחות :שנאים פלדת (2

3) PVC ך.בהמש פירוט פי על ,מ"מ 1 ו 1.5 בעובי יריעות :בערה מעכב  
 

 המבצע לקבלן והנחיות חומרים סוגי
 

 :המיגון התקנת
 - - פונה האלומיניום שכבת כאשר,אלומיניום בידוד מגנטית פלדה,להלן כמתואר שכבות בשלוש יותקן המיגון

 .הקורן לצד

 .בניהן בידוד ושכבת,למיגון המיועד לאזור פונה המגנטית הפלדה
 שני בין,הפיר קירות גבי על תותקן הפלדה,הקורן לצד הפונה הדופן על מותקן האלומיניום לוח כאשר כלומר

 ישיר מגע למנוע יש מקרה בכל .נוספת אלומיניום שכבת תותקן הצורך במקרה . בידוד שכבת תותקן המתכות
 .מבודדים ודיבלים בידור שכבת בשימוש המתכות סוגי שני בין

 

 :התקנתה ואופן המגנטית הפלדה סוג
 אוויר מרווחי למנוע כדי, חלק משטח ליצור מנת על הפיר קירות את להשטיח יש ראשית. 

 מקוטבת לא סיליקון בפלדת להשתמש יש ) (Non Oriented Silicon Steel משני לכה מצופה 

  5000 . לפחות של מגנטית חדירות מקדם בעלת . RM M47 או M15 מסוג,צדדים

 הכמויות בכתב כמופיע המיגון למפרט בהתאם מצטבר בעובי בשכבות תותקן הסיליקון פלדת. 

 הפחים בין אוויר מרווחי למנוע כדי בלחץ בהדבקה לזה זה יחוברו המגנטית הפלדה שכבות. 

 התפר בנקודות המגנטית הפלדה לוחות בין מ"מ 111 לפחות של חפיפה ליצור יש. 

 
 :הבידוד התקנת

 בידוד יותקן האלומניום יריעות לבין המגנטית הפלדה יריעות בין PVC מ"מ 1.5 של בעובי בעירה מעכב 

 בין )קורוזיה( השיתוך ועידוד המתכות שתי בין גלווני קשר מניעת לצורך ,לקיר הלוחות התקנת בעת 

 . מבודדים בברגים להשתמש יש .הללו המתכות
 

 :האלומניום התקנת

 סנטימטר ל אום 10-4*4 של מרבית סגולית התנגדות בעלות אלומניום ביריעות להשתמש יש. 

 1050 מסוג יהיו האלומניום יריעות-O ערך שווה או. 

 הכמויות בכתב כמופיע המיגון למפרט בהתאם מצטבר בעובי תהיה האלומניום שכבת. 

 ב ציפוי י"ע קורוזיה ולמניעת להולכה יטופלו האלומניום לוחות- Alodine ערך שווה או. 

 0.5 לפחות של חפיפה ליצור ישCm התפר בנקודות האלומיניום יריעות בין. 

 
 :לביצוע דגשים

 הממוגן האזור בצד הסיליקון פלדת,הקרינה מקור בצד האלומיניום לוחות המיגון כיוון על להקפיד יש 

 . האלומניום ללוחות הסיליקון פלדת לוחות בין ישיר מגע ליצור לא להקפיד יש. 

 האפשר ככל בידוד שכבת לעובי לשאוף יש. 

 זליגות למניעת הקטעים בין אחיד רצף ליצירת מיגון המיגון תעלות קטעי בין חפיפה קטע ליצור יש. 

 אחיד רצף ליצור בכדי אלומניום בזווית להשתמש יש,תקרה או מאונכים קירות לבין הקירות בין בזווית 

 .אלומניום שכבת של
 היצרן הוראות פי על יעשה המגנטית הפלדה משטחי בין חיבור. 

 גלווני מגע שימנע פלסטי דיבל דרך ברגים באמצעות יעשה הקיר ואל הפלדה אל האלומניום חיבור 

 .הפלדה לוח לבין האלומניום לוח בין

 ר"ממ 11 בחתך מבודד נחושת מוליך י"ע המבנה להארקת יחוברו והאלומיניום הפלדה לוחות. 

 מסילות התקנת,קירות חיפוי,ריצוף( המיגון ג"ע נוספות קבלניות בעבודות צורך ויהיה במידה 

 ,ריתוך ,קידוחים ביצוע(המיגון ג"ע לעבודה הנחיות לקבלת הקרינה יועץ עם להתייעץ חובה)וכדומה
 .'וכו העמסה כושר ,דפיקות
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