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 למכרז פאושל הכול
 .תוכניות עבודה, מפרט טכני 

 הגדול והיקר מבניהם יחשב לא ישולם תוספת חריג .
 

   רשימת מסמכים
 

מכרז/חוזה   ז/חוזה זה מסמך המצורף למסמכי מכר למסמכי  מצורף  שאינו  מסמך 
 זה 

 הצעת הקבלן   -מסמך א'  

קבוזח  תנאי  -  ב'  מךמס  ע"י  לביצוע  לן  ה 
ידי    1996  -(  3210)מדף   על  חלופה  או 

 המזמין. 

ג'    בנין   -מסמך  לעבודות  הכללי  המפרט 
 ומפרטים כלליים אחרים:  

ששית    -  08פרק    מהדורה  חשמל  עבודות 
2008  . 

אופני המדידה ותכולת המחירים המצורפים   
 למפרטים הכלליים הנ"ל. 

 חדים.  לליים מיואים כתנ - 1מסמך ג' 

  וחד.  מפרט מי - 2מסמך ג'

  כתבי כמויות.   -מסמך ד' 

  רשימת תוכניות.  -מסמך ה' 

 תנאים מיוחדים.   -מסמך ו'  

 
הבין  הועדה  שבהוצאת  אלה  הם  הכלליים  המפרטים  בהשתתפות  מש-כל  המיוחדת  רדית 

ש כפי  האחרונה  בהוצאתם  והשיכון,  הבנוי  ומשרד  הביטחון  החת  קיימתמשרד  הצביום  על  עת  ימה 
 . הקבלן

 
 הצהרת הקבלן:  

 
את   והבין  קראם  זה,  במכרז/חוזה  הנזכרים  המפרטים  נמצאים  ברשותו  כי  מצהיר  הקבלן 

לבצע   ומתחייב  לדעת  ביקש  אשר  ההסברים  כל  את  קיבל  לדרישות  תוכנם,  בכפיפות  עבודתו  את 
והצעת   הכמויות  בכתב  המופיעים  ובמחירים  בהם,  הצהרההמחירהמוגדרות  מהווה  ים.  נספח   זו 

 זה והינה חלק בלתי נפרד ממנו.   כרז/חוזהלמ
 

 הערה:  
 

ניתנים    הקבלן,  של  ברשותו  ושאינם  למכרז  צורפו  שלא  לעיל  המצוינים  הכלליים  המפרטים 
 משרד הביטחון.    לרכישה בהוצאה לאור של

 
 
 
 

 ..................  ..........................קבלן.תאריך...................................  חתימה וחותמת ה 



  NAIM BADERECH Project  Engineering & Systems בדרך הנדסת פרוייקטים ומערכות       נעים
 Electrical Consulting Engineers                                                בתחום החשמל  מהנדסים יועצים

 שדרות  9אשכול א מתחם   601מגרש מפרט טכני  -21034

   
 1ומה צפוני, קא.ת. , לוד 11לב פסח רח'  :שרדנומ

 7139914 , לוד   27ההסתדרות משלוח דואר: רח'  
   077-4703557פקס: 050-3932222נייד:  073-7530020טל: 

                                Engnaim2@nb-eng.co.il 
 

 126 עמוד 7 דף

 
   מפרט טכני מיוחד - 2מסמך ג' 

 
 של המפרט הכללי.  08חשמל, המהווה השלמה לנאמר בפרק  08  -פרק  

 
של המפרט    35ופרק    34, פרק  08ו בכפיפות מלאה לפרק  העבודות המבוצעות והציוד המסופק יהי

 .האחרונבמהדורתם ה הכללי לעבודות בנין
 

   כללי .8.1
 

 של המפרט הכללי.  08לנאמר בפרק , המהווה השלמה חשמל 08  -פרק  
 

של המפרט    43ופרק    34, פרק  08העבודות המבוצעות והציוד המסופק יהיו בכפיפות מלאה לפרק  
 הכללי לעבודות בנין.

 
 : תנאי סף לקבלן החשמל לביצוע עבודות החשמל והמנ"מ של הפרויקט הנ"ל הינם כדלקמן:

 
 לפחות.  (In-Houseאיש ) 5 צוות שלל בע

 בתוקף" 2"א' 160בעל סווג 
על   העולה  בהיקף  בישראל  והמנ"מ  החשמל  בתחום  פרויקטים  בביצוע  לפרויקט,    3מוכח   ₪ מליון 

 נות.מתוכם שניים שנסתיימו בשנתיים האחרו
 רשום, קיים ופעיל בישראל בעשר השנים האחרונות לפחות. 

 

 לקבלן  תיאור העבודה .8.1.1
 .  גספת חרישולם תולא י יחשב מבניהםוהיקר  ולדגהני טכט יות מפרנתוכ פאושלמכרז 
מה  כיתות גן קו 4ולב ומעון מ"ר קומה קרקע מבנה מש 2500כ  שדרות 9אשכול א מתחם  601מגרש 

 מבנה משולב.בית כנסת ו 1
 

 תאומים לרבות  אמפר 250*3 חברת חשמל יבור יח 1 -
 תאומים לרבות  אמפר 160*3 חברת חשמל יבור יח 1 -
 תאומים לרבות  אמפר 100*3 לחברת חשמ יבור יח 1 -
 .אמפר IEC61349 3 *630לוח חשמל ראשי לפי תקן  1 -
 IEC61349לפי תקן   ראשיים ותלוח 3 -
 . אמפר ללוח חשמל אחד 100* 3עד  יםנימשלוחות  3 -
 .ם פילרים בזק+ הוטואית -
 .גילוי אש וכריזה מערכות  3 -
 . רים תיאום חיבו ות בזק והוטכמער 3 -
 מערכת כריזה.  3 -
 .מערכת מנ"מ 3 -
 מערכת מצלמות. 3 -
 בקרת דלתות. מערכת  12 -
 POEת מתגים ים לרבוראשיים ומשני Uמערכת תקשורת ארונות  4 -
 .לרבות רכזת  IPת מערכת מצלמו -
 קוםאינטר -
 .עובדתת רכי עזר לקבל המעיזררכת תקשורת בשלמותה לרבות כל אבמע -

 רט הזה.המפ בכללהמפורטות  פאושל קומפלט  ועתכנון ביצכהקבלן יספק את כלל מערכות 
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 8.1.1יף המפורטות מעלה בסעוע  צתכנון ביהקבלן יספק את כלל מערכות המנ"מ 
הכמויו בכתב  קיים  ולא  הטכני  במפרט  וקיים  את  במידה  לספק  הקבלן  על  ת 

   תוכניות. כמות ב המערכות לפי המפרט וה
יהיו תוצרת החברות הבאות על מנת    ,הציבוריים  למבנים יסופקו מערכות אשר   .8.1.1

 . חידות בעירשייוצר א

ובר , תח להפעלה  פנלים  2ו אזורים  32מא מינימום תוצרת פיה ת אזעקמערכ .8.1.1.1

 . ן אוטומטיג יי למערכת ח

מערכת דו    לת כולבל ערכת משומלבתי ספר    ירוצרת טלפי ילוי אש ת מערכת ג  .8.1.1.2

 חייגן אוטומטי. תחובר לכת  רמע , קוטבית

  onicVisאו  ADSASTRA   תפעוליחירום משולב   טליתדיגי מערכת כריזה  .8.1.1.3

 ., רמקולים יהיו מאותה תוצרת של המערכתזוריתאה  למערכת שליט  תחובר 

  או   Commaxאו   ROZCOM   ם תוצרת ינ וקוד רקום אינט מערכת .8.1.1.4

Home-Guard  לי. ונד אנטי כולם יהיו מסוג 

  אקטיבי HPקום תוצרת  מ  24 מפצל רשת חברת   SWITCHמתג מערכת  .8.1.1.5

POE . 

  כיתה חדר או  בכל  1קנה כמות תה  –  Access Pointsמגדילי טווח / מערכת  .8.1.1.6

 . רבכל פרוזדו 5, כמות של  או כל חלל עבודה או משרד 

 : צרתתו

 ARUBA INSTANT ON AP12 (IL) - WIRELESS 

ACCESS POINT, 1600MBIT/S, POWER OVER 

ETHERNET (POE), WHITE 

  IPמות לא פחות מ ל, מצ sionproviמסוג  יהיו   DVRו   מערכת מצלמות .8.1.1.7

4MP  מערכת ,DVR  32חות מ  לא פCH . 

 -ל  רמקווואט ל A-5A 60דגם   ASTת צרה תולכית  רעם מגב םוליקמ ר זוג .8.1.1.8

 .₪ 500  למקרן ולעמדת עבודה קנהלרבות הת עלות 

 דקות.  20ל  5KVAרכת אל פסק עבור כל ארון תקשורת עמ .8.1.1.9
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   שילוט אביזרים .8.1.2
 

לש המפקח  של  אישורו  יקבל  שקופות.ילוהקבלן  מדבקות  באמצעות  כזבהיעדר    ט  יהיה  אישור  ה 
בסעיף   כמתואר  ה  08.01.06השילוט  חשמל  של  למתקני  הכללי  הכללי"להלן    –מפרט   "המפרט 

 )דהיינו שלטים חרוטים(. 
 

 ל הלוח המזין. ת זיהוי שזין או אובנוסף, יכלול נוסח השילוט גם את מספר הלוח המ
 

 תוכניות עדות וספר המתקן:  .8.1.3
 

למתקני חשמלשל    08.01.09  -ו  08.01.08בסעיף  לאמור  סף  בנו הכללי  "   המפרט  המפרט )להלן 
 "( כוללות תוכניות העדות גם את "ספר המתקן" שתכולתו תהיה כדלקמן:הכללי

 
תוכניות  - המיתקן    מערכת  מסירת  ליום  עדכנית  סיום מושלמת,  מבינהם.    העבודות,   ו/או  המאוחר 

עב היקף  כל  את  יכילו  תכלולנה  ודת התוכניות  התוכניות  מ  הקבלן.  ופ מספרי  אחרים,  עגלים  רטים 
 עדכניים ומתואמים בין כל התוכניות. 

 
 מוליכי פיקוד ובקרה יצוינו עם סימני הזיהוי שלהם, כמו גוונים, אותיות, מספרים וכיו"ב.  

 
ים  כילכרים( גם באמצעות דיסקטים או דיסקים צרובים המתקים המוזבנוסף לעוהתוכניות תימסרנה )

 או עדכנית יותר.   2007וכנת "אוטוקאד" גרסה  אמצעות תערוכים באת כל התוכניות הנ"ל, 
 
שימוש   - עוזר הנחיות  חשמלאי  של  ברמה  למשתמש  בהירה  עברית,  בשפה  יינתנו  ההנחיות   .

כ או  ההסבר(  נשוא  למיתקן  ה )בהתאמה  טכנאי  לטפל  ההנחיות מורשה  ההנחיות.  נשוא  בציוד  ל 
בים האפשריים במהלך חיי הציוד  א של המצכיסוי מלומושלם בציוד הנדון, תוך  לא  יאפשרו שימוש מ

 והשימוש בו.  
 
. ההוראות תהיינה בשפה העברית, ותהיינה מיועדות לכוח עבודה מיומן  הוראות תחזוקה שוטפת  -

תקפ ההוראות  לעיל.  כל  כמוזכר  את  ה נה  להבטיח הפעולות  מנת  על  לנקוט  המזמין  שעל  שוטפות 
ההואמישירות   נשוא  מהציוד  וכנדרש  ההן  תלראות.  פעולה  וראות  כל  של  ומקום  זמן  במציין  וונה 

 ופעולה.  
 
מכשיר  - המיתקן.  ספרי  את  המהווים  והציוד  האביזרים  המכשירים,  לכל  יסופקו  מכשיר  ספרי   .

 באות: ובשפות ה רן הציוד,הספרים יהיו מקוריים, של יצ
 

 רק אם הציוד מתוצרת הארץ.  -עברית 
 
 בכל שאר המקרים. ית, גלנא
 

  סירת המיתקן:יקה ומ ום, בדיאת  .8.1.4
 

הנוגע   בכל  ו"בזק"  החשמל  חברת  של  לסטנדרטים  בהתאם  גם  תהיה  הקבלן  עבודת 
 למיתקנים הרלבנטיים. 

 
לחיבור הן  שות  כנות הדרובנוגע לה  עליו לבוא בדברים עם חברת החשמל בכדי לקבל הנחיות 

לעבודות  ו  מל הראשילחדר החש ן לחיבור בין חדר המיתוג  וה  לחדר המיתוג החדש של חברת החשמל
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 ולבצעם בהתאם ובמועד המתאים, הכל בתיאום עם המפקח והעבודה המבוצעת. האחרות החשמל 
 

  ות הטלפוןשור לכניסולקבל הנחיות ואיהמזמין  אחראי התקשורת של  עליו לבוא בדברים עם   
זנה  קווי הה ל תשתיותדמס"מ לסוגיהם, לכמות וגווה , למיקום וגודל המס"ריםלפרויקט, לתוואים במבנ
 ותכולת הכבילים וכיו"ב.  

 
)הן למתקן המתח הגבוה והן למתקן המתח הנמוך( בגמר העבודה עליו להזמין בודק מוסמך   

מנו. כמו כן עליו לבצע על  שיידרש מ  חלקם לפי   ואת נציגי המזמין לבדיקת המיתקנים בשלמותם או 
 דרשו.  למות שיינים וההששיקבע ע"י המפקח כל התיקו יר חשבונו ובפרק זמן סב

 
 הבודק המוסמך יהיה לקביעת המפקח.

 
 על הבודק המוסמך להציג את תוצאות בדיקותיו גם בתחומים הבאים:  

   
המיתקן   - של  הארקה  לולאת  התנגדות  הראש  -בדיקת  בפרויקטבלוח  במפסקים י   , 

 הכל בהתאם למקרה.  -יים סופראשיים של קווי הזנה משניים ובמעגלי החלוקה ה
 של לוח חשמל וכל המעגלים הסופיים.   הבידוד יקת טיבדב -
 מגנטיות שלהם. -התאמת חתך כל מוליכי המיתקן להגנות התרמו -
תו  - בעלי  ומובילים  החלוקה  מיתקן  באביזרי  בדרישו-שימוש  ועומדים  התקן תקן  ת 

 שראלי. הי
 חוק החשמל.  פי הארקות תקינות של כל המיתקנים החייבים הארקה על -
שימוש - פי  של  והפעלה    אישור  על  בוצע  כי  מפורש  ציון  תוך  הבדיקה,  נשוא  המיתקן 

 החוק והתקן הישראלי.  
 

לאחר אישור המיתקן על ידי בודק מוסמך, ובהוראתו של המפקח, יבצע הקבלן בדיקה תרמית  
בעומס המירבי  כוללת הפ  ן. הבדיקהלמיתק מהישיםעלת המיתקן  פחות  לא  אך  מהעומס    %50    -, 

 ודות החיבור.  של כל נקה תרמית וסריק המתוכנן,
 

אדום ומצלמה לצילום נקודות התורפה. יימסר דו"ח מפורט  -הסריקה תבוצע באמצעות חיישן אינפרא
לא נתגלו כל נקודות   כי במיתקן ל אישורו  לאחר הבדיקה הראשונה, בו ידווח הבודק על הממצאים או ע

 תורפה.  
 

מעלות    20  -ה גבוהה ביותר מרטורה שללי שהטמפן החשמנקודת חיבור במיתק  כל  -"נקודת תורפה"  
 )או ערך אחר שייקבע על ידי המהנדס היועץ( מטמפרטורת הסביבה של נשוא הבדיקה.  

 
   -"נקודת חיבור" 

 
 כל הדקי החיבור בלוחות חשמל. 

שהזרם הנומינלי שלהם   ירה רים חשמליים ו/או קופסאות חיבורים ו/או פסי צבבור באביזהדקי החי  כל
 יותר.  אמפר או   25

 
 המיתקנים יתקבלו בהתאם למתואר במפרט הכללי.  

 
   אספקת ציוד או עבודה ע"י גורם אחר:  .8.1.5

 
מיוחדות  ועבודות  ציוד  אחרים  אצל  להזמין  או  מהציוד  חלק  לספק  המזמין  הקבל  זכות  ן  ועל 
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 דע, הדרכה וכל הדרוש לתיאום העבודה.  לספק מי
 

   :רך""שווה ע .8.1.6
 

הק רשאי  המפקח  להציבאישור  מוצריםבלן  בתנאים שונ  ע  הכמויות,  ובכתב  במפרט  מהמפורט  ים 
 הבאים:

 
 הגדרות:

 
 מוצר )או אביזר או דומה( שנדרש במפרט הטכני המיוחד ו/או בכתב הכמויות. –"המוצר הנדרש" 

 
ו/או צורתו או  הנדיו הטכניים פחותים מביצועיו הטכניים של המוצר  צר שביצועמו  –ערך"  "פחות   רש 

ו/או האדריכל. הקבלן רשאי להציע מוצר זה במחיר  אינם לשבמור שלו  רמת הגי יעות רצון המהנדס 
לידיעת    מופחת לעומת ויובא  ידי המפקח  ויאושר על  ייבחן  המחיר בכתב הכמויות. המחיר המופחת 

 נטי.כאשר רלב והאדריכל היועץ
 

הנדרש ו/או  ל המוצר  טכניים ש או טובים יותר מביצועיו הים  מוצר שביצועיו הטכניים זה   -"שווה ערך"  
צון המהנדס והאדריכל ביחד. הקבלן רשאי להציעו במחיר צורתו או רמת הגימור שלו הינם לשביעות ר

 המוצע בכתב הכמויות.
 

ועיו הטכניים של המוצר הנדרש ו/או צורתו או  יותר מביצים טובים  מוצר שביצועיו הטכני   -"רב ערך"  
על אלה שת הרמ עולים  והל המוצר  גימור שלו  ביחד.  הנדרש  והאדריכל  רצון המהנדס  וא לשביעות 

חיר המוצע בכתב הכמויות. המחיר הנוסף ייבחן ויאושר על הקבלן רשאי להציעו במחיר העולה על המ
 כל. עץ והאדריידי המפקח ויובא לידיעת היו

 
   בדיקת המתקן: .8.1.7

 
 הכללי: פרטשל המ  08.01.10בנוסף לאמור בסעיף 

 
המהנ הזמנת  היועץלפני  מושלם  לבדיקו  דס  באופן  המיתקן  את  הקבלן  יכין  המיתקן,  של  הקבלה  ת 

לבדיקות אלה. ההכנות כוללות את כל המתואר במפרטים הכלליים, המיוחדים, ובדרישות שניתנו מדי  
  די המפקח. פעם בפעם על י

 
המ של  הקבלה  לבדיקות  המפקח  ידי  על  שייקבע  המועד  הקיתקלפני  ימסור  היועץ,  ידי  על  בלן  ן 

היועץלמהנ העבו  דס  מנהל  ידי  על  וחתום  ממולא  כשהוא  המצורף,  מהטופס  מצולם  של  עותק  דה 
 הקבלן האחראי על ביצוע המיתקן.  

 
 יושם. יתקן לא תומסירת המללא טופס זה, ממולא וחתום כיאות לא תתבצע בדיקת הקבלה 

 
מקדי שבטופס  הסעיפים  במילוי  לראות  זאין  הם  הנקודות  הן  אלו  כאילו  לה  קפנדרשות  דני  ביצוע 

ק בבדיקות  טיפוסיות  ציון  כנקודות  אלא  לב  במיתקן,  ושימת  נוסף  טיפול  כלל,  בדרך  הדורשות,  בלה 
 מיוחדת.  



  NAIM BADERECH Project  Engineering & Systems בדרך הנדסת פרוייקטים ומערכות       נעים
 Electrical Consulting Engineers                                                בתחום החשמל  מהנדסים יועצים

 שדרות  9אשכול א מתחם   601מגרש מפרט טכני  -21034

   
 1ומה צפוני, קא.ת. , לוד 11לב פסח רח'  :שרדנומ

 7139914 , לוד   27ההסתדרות משלוח דואר: רח'  
   077-4703557פקס: 050-3932222נייד:  073-7530020טל: 

                                Engnaim2@nb-eng.co.il 
 

 126 עמוד 12 דף

 
 רלבנטיים. י הטבלה האחד מסעיפיש לאשר בחתימת ידו של מנהל העבודה במיתקן החשמל כל 

 

 
 ן תקהמהצהרת הקבלן לפני בדיקות קבלה 

אישור  
 בחתימה

נבדק ואושר ללא הערות על ידי בודק  ומתח נמוך(  גבוה  )מתח  מל  מיתקן החש
 מוסמך 

 

  מיתקן גילוי עשן נבדק על ידי מכון התקנים ואושר ללא הערות 

עדכנ  תוכניות  ולרבות  ונמסר,  הוכן  המיתקן  "כפי  ספר  לכיות  ל שבוצע" 
 המערכות. 

 

  דומה.  , ללא רעשים, הבהובים או שלםכל גופי התאורה פועלים באופן מו

כל גופי תאורת חירום פועלים, ומכילים את כל הנדרש בתקן הישראלי, ולרבות 
 שילוט. 

 

תקניים   התקנים  או  חיזוק  פסי  אומגות,  באמצעות  מחוזקים  הצינורות  כל 
 אחרים.  

 

  גישורי הארקה בוצעו כנדרש.  מוארקות, ות הכבליםכל תעל

  מלואו.  ות ומשניות בוצע באשישילוט הארקות ר

  זרים במיתקן החלוקה בוצע במלואו.  האבי שילוט

לסטנדרד   בהתאם  בוצע  הטלפון  מיתקן  של  )"קרונה"(  החיבור  פסיסי  שילוט 
 .  והמזמין "בזק" 

 

    י המיתקן.שילוט לוח חלוקה בוצע בהתאמה לשמות חלל

  לוח חלוקה מכיל תוכנית ייצור עדכנית, בכיס מובנה.  

  חשמל. מערכות ו ק בנישותשאיבת אבצע ניקיון משיירי בניה ווב

  כל המוליכים בלוח חלוקה מסומנים כנדרש. 

הטיח   תחת  כיאות  משוקעים  הגב,  לקופסאות  מחוזקים  האביזרים  כל 
 ומיושרים.  

 

  ית, בלוח, והביצוע בפועל.  לים בתוכנימון המעגנבדקה התאמה מלאה בין ס

  אש. ן אזורי אש בינדרשים למניעת מעבר ם הבוצעו כל האיטומי

  מערכת כריזת החירום נשמעת בבהירות בכל שטחי הפרויקט 

  מערכת טלויזיה במעגל סגור פועל לשביעות רצון הקב"ט

  מערכת האזעקה פועלת לשביעות רצון הקב"ט

  ות בהצלחה.רכות בטיחטגרצית מעבוצעה אינ

 
 
 

 .  ן....................סוג............... ס' רישיו.......מ...........................שם מנהל העבודה בפועל, באתר:.
 

 עבודות עפר:  .8.2
 

   עבודות עפר:  .8.2.1
 

 של המפרט הכללי: 08.02בנוסף לאמור בסעיף 
 
 
 חפירות  
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חפירה זהירה בידיים ו/או חציבה, הכל בהתאם  כני ו/או  עות כלי מחפירה מתייחסת גם לחפירה באמצ

 רה.למק
 

ילים בתכניות( נדרשת הגנה על הכבלים לפי דר מובמה )בהיעירות באדבמקרה של הנחת כבילה יש
 סעיף קטן ג'. 08.02.04סעיף 

 
 מובלים .8.3

 
 כללי:  .8.3.1

 
ב  כלול  משרדי,  הבין  במפרט  לאמור  בנו  ביצועבנוסף  צינור,  או  לעשייתנקודה  החריצים    סף 

סתימה  ינורות הצ  2  -ץ שעוברים בו יותר מחריהדרושים, גם את סתימתם בטיט או במלט. מעל לכל  
)דיסק או   שה ע"י רשת מתאימה. החריצים במחיצות יבוצעו בעזרת מכשיר מכני מתאים למטרה זותע

 דומה( ולא בחציבה ידנית אלא אם יורה המפקח אחרת. 
 

 :ללמתקן חשמתקן עדכני לצינורות  .8.3.2
 

ם  במובילי  מל. על הקבלן לעשות שימושחש  שימת לב הקבלן מופנית לתקן העדכני המתייחס לצינורות
וה  העונים התקנים  שאר  מחשיבות  מפחיתה  אינה  זו  הערה  החדשים.  התקנים  שאינם על  תקנות 

 מצוינים במפורש במסמכים אלה. 
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 רשימת ציוד ויצרנים:  .8.3.3
 

 לבד: ות להלן ברות הרשומהציוד יהיה מתוצרת החב
 

 : סולמות ותעלות חשמל מתכתיות
   

-  "Cablofilע"י לב אופיר " 
 "נאור" -
 מן". טר"ב -
- MFK. 
 מוליק לפידות.  -

 
 : תעלות חשמל פלסטיות

 
-  "Iboco על ידי "ישראלוקס" דגם ,"TA  עם חיזוקים לכבלים דגםCL . 
- Tehalite . 

 
  צינורות לפי שיטת ההתקנה:  .8.3.4

 
 לי:המפרט הכלשל  08.03בניגוד לאמור בסעיף 

 
וונים,  היו מגולהשמש( י  צונית למבנה )חשופים לאורחי  צינורות )וקופסאות חיבורים ומעבר( בהתקנה

 אביזרים פלסטיים מכל סוג שהוא בהתקנה חיצונית.מפלדה. אין לעשות שימוש בצינורות פלסטיים או 
 

 קוטר צינורות:   .8.3.5
 

 -ימוש בצינורות בקוטר קטן מן לעשות שהכללי אי  של המפרט    08.03.00.04בניגוד לאמור בסעיף 
 מ"מ. 20

 
 צינורות   ווןסימון וג .8.3.6

 
בס לאמור  גוונים    08.03.00.07עיף  בנוסף  על  לקבלן  להורות  רשאי  המפקח  הכללי  המפרט  של 

 השונים מהמתואר בסעיף.
 

 תיבות חיבור ומעבר  .8.3.7
 

ומעבשל המפרט הכללי, תיבות חיבור הסת  08.03.02בנוסף לאמור בסעיף    ר בחללי עפות 
בעירת בלתי  מחומרים  קשיחות,  תהיינה  ביניים  תשוב  ים. קרות  מהווה  לא  ת"י  מספקת אישור  ה 

ם  מעלות צלזיוס. הקופסאות יכילו מהדקי לחץ/שטח ע  850ו אלא עמידה בפועל באש של  לדרישה ז
 סימון המעגלים. המהדקים יהיו מהדקי שורה נשלפים.  

 
בת  להשתמש  בחר  והקבלן  מפח  במקרה  יהייבות  ולרבות  פלדה,  כמפורט,  צבוע  המכסה  ה 

 .   משרדי ( הקיר. )ראה גם מפרט הבין ווןשכבת צבע סופי בג
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 לכל גוף תאורה תהיה תיבת חיבורים משלו, מותקנת בקרבתו וניתנת לגישה נוחה ובטוחה.   
 

של  למהדק  יחובר  מוליך  כל  מוליכים.  משני  יותר  התיבה  בתוך  אחד  למהדק  לחבר  ו אין 
י לבודק מתח )"טסטר"(. עודם ועם פס חיבור משותף לכל המהדקים ועם חריץ יישני ברגי  באמצעות

 חתך המוליך המיועד.  יתאים ל דל המהדקגו
 

 מהדקי הארקה יחוברו במהדקים המצוידים בשני ברגים לכל מוליך.   
 

לפחות     IP55תיבות החיבורים תתאמנה למקום ההתקנה המיועד, לרבות אטימות ברמה של   
 ים או רטובים. מקומות לחב
 

   צינור כפיף בין תקרות  .8.3.8
 

שיפה יהיו האביזרים קנה גלויה או חורות בהתיזוק צינוש באביזרי מתכת לחשל שימרה  במק 
 מגולוונים.  

 
קשירה   סרטי  באמצעות  ומחורץ  מגולוון  פלדה  לפרופיל  יחוזקו  יותר  או  צינורות  שלושה  של  קבוצה 

או   ייעודיים  חיזפלסטיים  כדוגמתהתקני  עד  וק  של  במרחקים  יותקנו  הפלדה  פרופילי    90  "אומגה". 
חיזוקים יהיו לכל צינור בנפרד, ויאפשרו פירוק צינור  המפקח. הלהנחיות  בהתאם    -ס"מ האחד מהשני  

 של שאר הצינורות. בודד ללא הפרעה לחיזוקם 
 

 הגבלות לצינורות פלסטיים גמישים   .8.3.9
 

בסע המוזכרות  להגבלות  אלה  של    08.03.05.01יף  בנוסף  בצינורות  להשתמש  אין  הכללי  המפרט 
 ביניים.  רותבחללי תק

 
 סוג -צינור  פלדה   .8.3.10

 
צינור פלדה מגולוון     08.03.06ף לאמור בסעיף  וסבנ יהיה מגולוון.  צינור פלדה  של המפרט הכללי, 

 גמיש יהיה עם מעטה פלסטי. 
 

 חיבור צינורות ועיבוד קצוות: .8.3.11
 

במפרט   לאמור  יעבנוסף  שימוש  הכללי,  המיועדים שה  מגולוונים,  מתועשים,  באביזרים  ורק    אך 
 : בתמונות ת המופיעינסטלציה משוריינת, כדוגמלא
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 רשורי מגולוון(. צינור ש  בור קצותגמא לאביזרים מתועשים לחי)דו
 

                 
 כללי -תעלות וסולמות   .8.3.12

 
 אביזרי התליה וההתקנה יהיו כדוגמת המופיע להלן: 
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 תעלת פח מגולוון  .8.3.13

 
של המפרט הכללי, פנים כל תעלת פח יהיה מצויד בברזלי   08.03.08בנוסף לאמור בסעיף   

י. הפרופילחיזוק כבלים  Zטיפוס   ים  ורצפרופיל מח  היו מגולוונים. השוליים של תעלות הפח יהיו לים 
 מכופפים.  

 
 דוגמא לאביזרים מתועשים )פינות, זוויות( של תעלות פח: 

 
 

 
 

 רשת תעלת  .8.3.14
 

י, המרחק בין המוליכים של הרשת לא יהיה  של המפרט הכלל    08.03.08.02בנוסף לאמור בסעיף  
 ס"מ במימד הקטן.  5.5 -ס"מ במימד הגדול ו 12  -גדול מ

 
 מיליאוהם למטר אורך. 5התנגדות התעלה לא תעלה על 

 
ה מוליכות  רציפות  את  מחברים מתועשים המבטיחים  באמצעות  תבוצע  לתעלהתקנת התעלה  כל ה 

 ך של התוואי(.הם למטר אורמיליאו 5דלעיל ) אורכה בהתאם לדרישה
 

 תעלת פח מחורצת:  .8.3.15
 

 תעלת פח מחורצת תהיה כדוגמת המופיע להלן: 
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 תעלה פלסטית:  .8.3.16

  
 של המפרט הכללי, כוללות תעלות גם:  08.03.08.03בנוסף למופיע בסעיף  

 
, סעיף   של המפרט הכלליר באמומכסה, בגוון התעלה ובעובי דופן התעלה. בניגוד ל -

יחו מכסה  לא  לתעלהבר  במבנה    התעלה  אינטגרלי  תפס  באמצעות  אלא  ברגים  עם 
 המכסה והתעלה. 

 גוון התעלה יהיה קרם, אם לא צוין אחרת.   -
יהיו   - לקיר  התעלה  חיזוקי  תעלות(,  )התקנת  משרדי  הבין  במפרט  לאמור  בנוסף 

יון  ותקנים האחד בחלקה העלם מרגיס"מ, כאשר זוג הב  50באמצעות שני ברגים כל   
מ"מ   12תעלה.  הברגים יצוידו בדיסקיות רחבות )קוטר   התחתון של הי בחלקה  והשנ

 לערך( על מנת להגן על התעלה. 
כמו כן, בנוסף לאמור במפרט הבין משרדי )תליית תעלה לתקרה או ניצבת לקיר( יהיו   -

אחד. המרחק ביניהם כל  ג לק"   75הזיזים או המוטות מתוכננים למשקל מינימלי של  
כבלים   50מתוכננים בתוכניות ובתוספת של %  קל הכבלים הספיק למשה כזה המיהי

 ס"מ.  100בעתיד. בכל מקרה, המרחק בין הזיזים או המוטות לא יעלה על 
יצרן   - מתוצרת  קפיציים(  )פלסטיים,  מתועשים  פנימיים,  כבלים  באוחזי  תצויד  תעלה 

גזים אלה  ס"מ האחד מהשני. אוח  50   -כ  התעלה, שיותקנו במרחקים של ם  יותקנו 
 יקות". בתעלות "ר

 
 התעלה תהיה כדוגמת:
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  כבלים ומוליכים: .8.4

 
 כבלים  .8.4.1

 
פוליאתילן מוצלב   )ולא סקטוריאלי(, מנחושת עם בידוד  עגול  יהיו בעלי חתך  מוליכי המיתקן 

(XLPE מטיפוס ,)FR  383)ציון לעמידות באש( לפי תקן IEEE בתכניות רתאח ויןאם לא צ . 
 

מבודדים    שלת  מערכ   -"כבל"    ובנוסף  עצמו,  בפני  אחד  כל  מבודדים  יותר,  או  מוליכים  שני 
 בשכבת בידוד אחת לפחות, משותפת. 

 
חיבור    אמצעי  או  מופות  ללא  הסופי,  היעד  ועד  המוצא  מנקודת  אורכו  לכל  שלם  יהיה  כבל 
 אחרים. 

 
  ואר בהמשך.כמתאש כבלים למערכות תומכות חיים יהיו חסיני 

 
 כבליםמעברים ל .8.4.1

 
עבר כבל דרך קיר או מחיצה הוא יושחל במוביל או יוגן בשכבת מגן נוספת לבידוד המקורי שלו.  מב

 לא יהיה מגע ישיר בין הכבל לדפנות המעבר.
 

 התקנת כבלים בתעלות   .8.4.2
 

 המרחק בין שני כבלים סמוכים בתעלה יהיה כקוטר הכבל הגדול משניהם.
 

 כבלים  של ויההתקנה סמ  .8.4.3
 

של המפרט הכללי, כבלים בהתקנה סמויה בקירות או מחיצות יותקנו    08.04.04סעיף  בנוסף לאמור ב
 כשהם מושחלים במובילים.

 
 קרקעית של כבלים-התקנה תת  .8.4.4

 
קרקעית של כבלים נדרשת הגנה  -של המפרט הכללי, בהתקנה תת  08.04.05בנוסף לאמור בסעיף  

 צינורות. שימוש ב צה כאשר נדרש בתוכניותנחונה של אריחי בטון. הגנה זו אי 
 

 מעברי אש .8.4.5
 

 במעבר כבלים בין אזורי אש יש לעשות שימוש בהתקנים תקניים לייעוד זה. 
 

   כניסת כבלים מלמטה:  .8.4.6
 

בכל מקום של סכנת רטיבות, התזה או דומה אם בהתקנה חיצונית או בהתקנה בתוך מבנה,   
שיימנע  " באופן  טה למעלהור או למבנה תהיה "מלמחיבסת  יותקן הכבל כך שכניסתו לאביזר, לקופ

 אפשרות של חדירת מים בזחילה לאורך הכבל, גם אם נקודת החדירה אטומה כנדרש במפרט.את ה
 

 שילוט מוליכים  .8.4.7
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הלוח   שם  את  ללוח(  )הנגדי  המעגל  קצה  בצד  מוליכים  שילוט  יכלול  הכללי,  במפרט  לאמור  בנוסף 

 והשימוש. עד מיוהמזין, מספר המעגל, האזור ה
  

 י מחיק. לתשה בעט בהשילוט ייע
 

   איטום מעברי כבלים למקלטים  .8.4.8
 

לפני ביצוע מעברי כבלים למרחבים מוגנים או מקלטים מכל סוג, יכין הקבלן את כל הדרוש על מנת  
  -לבצע איטום מתאים למעברים, כנדרש על ידי שלטונות פיקוד העורף ומתואר בהמשך, בפרק הדן ב

את עבודת האיטום על    ישלים הקבלןהכבלים    אחר מעבר ברי כבלים למקלטים". למע  טום"נקודת אי
ידי יישום האטמים המתאימים לכבלים שבפועל ואיטום החללים הנותרים לאחר התקנת אותם כבלים. 
והעבודה   העורף  פיקוד  שלטונות  ידי  על  המאושר  מטיפוס  יהיו  העבודה  וטכניקות  האיטום  ציוד  כל 

 ת יצרן וספק הציוד.  חיולהנתבוצע בהתאם 
 

  רה:עכבי בעיכבלים מ  .8.4.9
 

בעירה   מעכבי  חשמל  התקנתם  יותקנו  כבלי  נדרשת  בהם  נדרשת  במקומות  ו/או  ותקנות  בחוקים 
הכבלים   בתכניות.  יותר  התקנתם  עדכניים  תקנים  או  הבאים,  הבינלאומיים  התקנים  לדרישות  יענו 

 המחליפים אותם:  
 

 VDE 472/814  
 

 IEC: 331-332/1-332/3  
 

 DIN 4102  
 

 הדרישות המפורטות:   ו בכליעמד ליםהכב
 

 ללא פליטת גזים רעילים בזמן שריפה.  -
 כבים מאליהם )ללא הולכת אש(.  -
 אינם פולטים עשן בעת שריפה.   -
 ללא התחמצנות מואצת לאחר כיבוי במים.   -
דקות   180מעלות למשך    800שומרים על תכונותיהם החשמליות בטמפרטורות של   -

 ות.לפח
 

 .  E90)כאמור( וכן  FE-180וס לים מטיפיהיו הכבאם לא יצוין אחרת,   
 

בעת  בלבד.  להארקה  משמש  הוא  אם  אלא  צהוב/ירוק  בגוון  בידוד  עם  מוליך  יכללו  לא  הכבל  גווני 
 . NHXH-Oהזמנת כבל מעכב בעירה יש לציין 

 
   הארקות:  .8.5

 
   הארקת יסוד:  .8.5.1

 
שימוש ענה תוך  סוד תבוצהארקות והארקות ייים.  בנטהרלהקבלן יבצע הארקות יסוד לכל המתקנים  
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 בציוד מתוצרת החברות הבאות:
 

- Alpha Wire Corporation  
- Belden  
- Manhattan Electric Cable Corporation  
- Rome  

 
ב לאמור  הכללי,     08.05.01.01סעיף  בנוסף  המפרט  מהקרקע  של  בידוד  הכוללים  מבנה  יסודות 

)דהיינו    400-, מבטון בדוד הנ"למתחת לביקבלו שכבת בטון נוספת  ( יבית)בדרך כלל בקרקע קורוזי 
ס"מ עם אלקטרודה מתכתית בתוכה, מגושרת    20ק"ג צמנט פורטלנד למ"ק בטון מוכן( בעובי    400

 לטבעת הארקה. האמור לעיל כלול במערכת הארקת היסוד.  
 

יבצ עובר,  יסוד  אין  בהם  במקומות  ביציקות.  תבוצע  הגישור  הטבעת  טבעת  קבלע  וחיפוי  חפירה  ן 
בבה כמתוגישור  בטון  וכלול  השוואת אר,  לפס  היציאות  את  גם  כוללת  היסוד  הארקת  זו.  עבודתו 

( פסי חיבור, את יציאות החוץ כהכנה לאלקטרודות ואת היציאות לחיבור 2פוטנציאלים באמצעות שני )
 השירותים המתכתיים של המיתקן.

 
   הארקת המיתקן:  .8.5.2

 
חובת  שמודגשת  הו  הל  חלקי  כל  להאריק  אוקבלן  להמיתקן  יש  חותם  לפי  החשמל אריק  ק 

של   מתכתיים  מרכיבים  וכן  מתכתיים  מיתקנים  לגבי  גם  אמורים  הדברים  החשמל.  חברת  והנחיות 
המיתקן   מרכיבי  בין  החשמל(.  בחוק  הגדרה  )ראה  מתכתיים  מיתקנים  עם  במגע  הבאים  הפרויקט 

מובילים מתכתיים, א כ  עבר, קופסאות מכשירים, י מרגזהחייבים הארקה:  )ראתעלות  תיאור  בלים  ה 
רט בהמשך(, גופי תאורה מתכתיים, תקרות תותב מתכתיות, קונסטרוקציות מתכתיות של תקרות  מפו

מיקום נקודות הארקה של תקרות תותב ישולט בתווית  תותב, מרכיבים משוריינים של המיתקן וכיו"ב.  
 מתחת לתקרה התותבת.

 
  -ה והם חסרים  אביזר. במידזה בכל    ים לצורךלברגים מיוחדים המיועדשו  יע  חיבורי הארקה 

 יבצעם הקבלן.  
 

תעלת   לאורך  שיונח  חשוף  נחושת  מוליך  באמצעות  תוארקנה  מתכתיות  כבלים  תעלות 
החשמל . חתך המוליך יהיה בהתאם חתך מוליך הארקה הגדול ביותר המותקן בתעלה, אך בחתך 

נופל מ יחובר למבנה התעלה בוליהמ  ממ"ר.  16  -שאינו  יש ספמקומות בך  ארקה,  ק לרציפות ההם 
מקביל,   בתוואי  סמוכות  תעלות  מספר  מותקנות  כאשר  התוואי.  לאורך  מטרים  שלושה  בכל  ובנוסף 

 תגושרנה התעלות ביניהן ללא צורך במוליך הארקה נוסף, אלא אם נדרש אחרת בתוכנית. 
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  הארקה ראשית  .8.5.3
 

על יוארק  המתקן  איד  א.  ובשימוי  הארקה  פס  לקטרודות  של  פש  עהשוואת  קובץ וטנציאלים  פי  ל 
 .   1992 - 5474וקובץ תקנות  9.81מתאריך  4271תקנות 

 
מ"מ גובה לפחות, ובו יותקנו    50-מ"מ עובי ו  5ב. פס השוואת הפוטנציאלים יהיה מנחושת שמידותיו  

לשימוש   ברגים לפחות  2בתוספת    ליום אברגי חיבור למוליכי הארקה ומוליכי חיבור כמספר המוליכי
 עה ברגי חיבור לכל פס.  לא פחות משבבעתיד, ו

 
מוליכי ההארקה ומוליכי החיבור יחוברו כל אחד לפס השוואת הפוטנציאלים בבורג נפרד ובמרחק מה  

 זה מזה. 
 

ן  קבלג. על מנת למנוע שיתוך של צנרת חיצונית )כדוגמת אספקת מים וביוב מרשת כללית( יוודא ה
יסה למבנה. הארקת השירות המתכתי הנ"ל ה לצנרת הכנחוץ למבנהצנרת שמיום בידוד גלווני בין  ק

 תיעשה כמובן אחרי הבידוד הגלווני, בסמוך לכניסת הצנרת למבנה.  
 

מוליכי הארקה ומוליכי חיבור יהיו מנחושת. חתך מוליכי חיבור יהיה כמפורט בתקנות אך הוא לא יהיה  
 .  ממ"ר 10 -קטן מ

 
  איפוס  .8.5.4

 
שוואת פוטנציאלים ראשי בלבד. פס האפס של הלוח הראשי פס ה  יבוצע עלאיפוס המיתקן   

בידוד   עם  מבודדים  נחושת  במוליכי  הראשי  ההשוואה  לפס  השווה    PVCיחובר  בחתך  כחול  בגוון 
 לחתך קו ההזנה ללוח.  

 
 מוליכי האיפוס ישולטו בשלטי אזהרה בולטים לעין.   

 
   הארקת אביזרים .8.5.5

 
ציכל האביזרים הבנויים ממתכ וכל  ם או הבאים במגע עם אביזרים או כבלים  המופעלי  נור מתכתת 

וולט חייבים להיות מוארקים. החיבור יבוצע לברגים מיוחדים לכך באם   55  -המופעלים במתח גדול מ
  ריםביזקיימים כאלה. הקבלן יוסיף ברגים אלה במקרים שאינם קיימים, כמו כן יש להאריק את כל הא

שבו חלקי קונסטרוקציה וחלקי מכונות כמוליך  מקרה לא יח  הם. בשום ות יצרניהאלקטרוניים לפי הנחי
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 הארקה, אפילו הם מבטיחים הארקה טובה. 
 

  רציפות ההארקה  .8.5.6
 

מוליך הארקה יהיה רצוף לכל אורכו ועשוי כולו מחומר אחד. חיבורים של מוליך הארקה יעשו אך ורק 
מ מתאימים,  שטחידי צויבברגים  קפיציות.  בטבעות  ינ ם  מגע  שי  כך  חוקו  מגע  מושלם.  יובטח  שמלי 

 מקומות החיבור יקבלו צביעת מגן נגד חדירת רטיבות וקורוזיה.  
 

   מערכת כליא הברק:  .8.5.7
 

 הקבלן יבצע מערכת כליא ברק על פי התקן הישראלי העדכני.
 

 מערכת הקליטה תהיה אופקית, בשילוב ציוד ייעודי על מוט אנכי. 
 

 מערכת הקליטה:  
 

 ה מורכבת מהאלמנטים הבאים: ליטה תהימערכת הק
 

טבעת היקפית, מפס נחושת אלקטרוליטית או ברזל מגולוון, בשטח חתך שאינו נופל   -
מהמפורט בתקן הישראלי בהתאמה לחומר הנבחר, מותקן על מבדדים על חלקו עליון  

 של המעקה החיצוני של גג.
  אחד( מטר )  1בנה,  על הקיר החיצוני של מ  יה,סמוטבעת היקפית נוספת, בהתקנה   -

 המעקה הנ"ל.מתחת לשפת 
, בריבועים  אך מתחת לחיפוי הגג  פסי הארקה לא מבודדים, מונחים על משטח הגג -

 מטר כל אחת. 5בעלי צלעות של  
מוט קליטה, מעל תורן האנטנה או המבנה הגבוה ביותר על הגג. גובה מוט הקליטה  -

ן אלמנט ת של יצרות טבלאושת ממוט הקליטה, באמצענדרה היחושב לפי קוטר ההגנ
 יטה המתואר להלן. הקל

כדוגמת   - קליטה,  מוט   Prevectron2אלמנט  הברק.  מטען  של  מוקדמת  לקליטה 
 הקליטה האמצעי יהיה מנחושת אלקטרוליטית. ראה תרשים:
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 רת. תואהמ גישורים בין כל חלקי מערכת הקליטה -
 

 : מערכת ההורדה
 

הה תהימערכת  אנכיים ורדה  מקווים  מורכבת  הישראלי  ה  בתקן  סמויה כמפורט  בהתקנה  מוטמנים   ,
 .  של המבנה המוגן בשלד מבנה, מברזל מגולוון, עד לטבעת ההיקפית של אלקטרודת הארקת יסוד

 
 

 מערכת הארקה: 
 

ל הישראלי  בתקן  כמפורט  תהיה  הארקה  טמערכת  שתי  אבעורבות  גופקיותת  תכיל  המערכת  ם . 
והבריכות  )"יציאוהכנות   האלקטרודות  את  וכן  חיצוניות,  אלקטרודות  לחיבור  חוץ"(  רק    -ת  שיבוצעו 

 לאחר בדיקת התנגדות מערכת הארקה ביחס לאדמה, ולפי הוראה של המפקח. 
 

   לוח חשמל  .8.6
 

 ציוד מאושר לשימוש בלוח .8.6.1
 

 ם:הציוד יעמוד באחד או יותר מהתקנים הבאי -
o VDE 
o IEC 
o UL 

 
 ם הבאים בלבד:צרני תוצרת היהציוד יהיה מ

 
 ., "לגרנד" ABB"סימנס", "מרלן ג'ראן", "מולר", "ברטר",   -מא"זים  -
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 ".Cutler Hammer "  ,"ABB" "לגרנד", "סימנס", "מרלן ג'ראן", "מולר",  –מאמ"תים   -
 ". Cutler Hammer  ," "ABB"סימנס", "מרלן ג'ראן", "מולר", "  -ממסרי זליגה  -
 . ABB "מולר", "סימנס","טלמכניק",  -מגענים  -

o   ומגעים לקיצור    –מגענים לקבלים עם סלילים להקטנת זרם המיתוג 
 הסלילים.

 "טלמכניק", "איזומי", "אומרון", "פינדר". -ממסרי פיקוד  -
 "עוז און". –ממסר חסר מתח  -
 זומי"."איאו "מולר" או "טלמכניק" או "אלן ברדלי"  - MultiLEDמנורות סימון   -
 ".Ganzאו " "IME" או   "Saci"  ארדו" או"  -ציוד מדידה  -
 "סימנס", "מולר", "מרלאן ג'ראן".  -מפסקים מודולריים  -
 סימנס, מולר, ברטר.  -מפסקי פקט  -
 ", "סוקומק".ABBאלקטריק", "סימנס", " -"טכנו -מפסקים מחליפים )הספק(  -
ברקים(   - )פורקי  יתר  מתח  אלקטרי   –מגיני  ח  או  ק","שניידר  "פניקס",  או  ד "דהאן" 

 .  2או מדרג   Class 1)ם, מדרג )ם, תקנייקוטביי
 "פניקס" או "ווידמילר" או "וואגו" או "ווילנד". -מהדקים להרכבה על מסילה  -
 " .  SATEC" -מערכת קריאת אנרגיה  -
 " מתוצרת יישומי בקרה.VIP"  –מד זרם, מתח, הספק דיגיטלי  -
 . 530ם אמדר" דג"  –ת בין מקורות הזנה מטיוטויחידת פיקוד למערכת החלפה א -
 וולט.   460 -" או "רודשטיין" או "סימנס" או "סירקוטור" לAEG"  –קבלי הספק  -
 " או "רודשטיין" או "סימנס" או "סירקוטור".AEG"אלנט" או "   –בקר כפל הספק  -

   
 ארץ הייצור של כל מוצר תהיה לאישור של היועץ בלבד. 

 
קה בפרויקט  לוחות החלו   קבוע לכלציוד זה  ם ואישורו, יישאר סוג  סויד מלאחר בחירת סוג ציו

 ולכל המערכות.
 

יהיה כל ציוד המיתוג של הלוח מתוצרת   –לאחר אישור שם של יצרן עבור ציוד מיתוג של לוח   
יהיו גם המאמ"תים, מפסקי הפקט, המגענים     -אושרה חברת "מולר" למא"זים    –אותו יצרן. לדוגמא  

 ץ. על ידי היועים מראש ים מאושרת חברה זו להוציא חריג וצרמת וכיו"ב
   
לאחר בחירת סוג ציוד מסוים ואישורו, יישאר סוג ציוד קבוע לכל תחומי הזרמים של הנושא   

 המאושר, ולא תהיה הפרדה פנימית בסוגי ציוד, לדוגמא: 
   

"סימנס" למאמ"תים   ציוד זה נכון ל  -אושר ציוד מתוצרת  ת הזרם החל מאמפרים  רמוכל  יישאר סוג 
 אמפרים. ה במאות דדים וכלבו
    

   כללי .8.6.2
 

 של המפרט הכללי: 080700בנוסף לאמור בסעיף 
 

 לוח יבנה מפח מגולוון וצבוע באבקה בתנור .
 

 יצרן לוח יהיה רשום ומורשה לעבודות בהיקף זהה או גדול יותר מנשוא עבודתו. 
 

 כל לוחות הפרויקט יבוצעו אצל אותו יצרן. 
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החשמל את המועמד לייצור לוח לאישורו  יגיש קבלן ן משנה, אצל קבל ה וקבלן החשמל יבצע לוחידבמ
של המזמין, באמצעות המפקח. אין לבצע לוח אצל קבלן משנה שלא עומד בדרישות דלעיל ו/או שלא 

 אושר על ידי המפקח. כל לוחות המתח הנמוך יבוצעו אצל אותו מפעל מאושר כאמור. 
 

 בקה בזו הלשון:מד טבעעל לוח תו
 

 מספר ......". 22די מפעל .......)יצוין שם המפעל( בעל הסמכה לת"ת ל יר עח יוצ"הלו 
 

 בדיקת לוח   .8.6.3
 

של המפרט הכללי, יודיע הקבלן למפקח על מועד תחילת    08.07.00.02בנוסף לאמור בסעיף  
בנה הלוח. המפקח ל מת שייצור הלוח, על מנת לקבל את אישורו של המפקח לשיטות הבניה המיועדו

 זה. על לצורךלבקר במפרשאי 
 

 עמידה בזרמי קצר ותקנים  .8.6.4
 

לוח על ציודו יהיה לעמידה בזרם קצר התואם את מקום ההתקנה או מופיע בתוכנית, הגבוה 
 מביניהם. 

 
ק.א. ואילו זה של   10  -בלוח לא יקטן כשר העמידה בזרם קצר של ציוד המיתוג הזעיר )מא"זים( מ

 .  IEC / EN 60947-2תקן וד בדרישות אלה יעמ ג בלוחותק.א. כל ציוד המיתו 25 -מים המאמ"ת
 

 עמידה בזרמי קצר נדרשים תושג ללא שימוש בהגנות עורפיות.  
 

הצבירה    ופסי  הלוח  עמידות  חישובי  הראשונה,  לדרישתו  לאישור,  למפקח  יגיש  הלוח  יצרן 
 בזרמי הקצר הצפויים.  

 
 מבנה הלוח  .8.6.5

 
ה על הרצפה, יהיה להעמד   אמפר  63  לוח מעל  ט הכללי למתקני חשמל,  מפרר בבנוסף לאמו 

 )הכלול בעבודת הקבלן עבור מבנה הלוח(..  U-100על גבי בסיס מפרופיל פלדה מגולוון 
 

נדרשת הפרדה בין תאים הניזונים ממקורות אספקה שונים. ההפרדה תהיה מלאה לכל גובה  
 התא. 

 
 מו. תחים שאינם בשימוש יסתר פכאששורות מא"זים תהיינה זהות,  

 
מגושרים, או באמצעות סה  ומהדקים  מוליכים מבודדים  תעפויות למא"זים תהיינה באמצעות 

 גישורים המאפשרים פירוק מא"ז בודד ללא ניתוק או הפסקה בשאר המא"זים. 
 

על     העולה  בגובה  ממוקמים  יהיו  בלוח  צבירה  בשלטים   70פסי  וישולטו  מהרצפה,  ס"מ 
 . R,S,T,Nם וטיחר

 
למפסקי ראשיים הזנות  של  לזר  ם  באמצעות    63ם  ולא  למפסקים,  ישירות  יחוברו  ומעלה  אמפר 

 מהדקים.  
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לא יחובר יותר ממוליך אחד בכל מהדק כניסה לאביזר, אלא אם המהדק תוכנן לכך. במידת  
 הצורך יש להשתמש במהדקים מגושרים. 

 
כזו שתא  בצורה  ייעשה  פנימי של הלוח  לכל מרגי  פשרתיעול  נוחה בכל עת  וט  כיבי החו שה 

 הכבילה יהיו עם גישה נוחה למכסים לצורך זה.   ורכם. תעלותלכל א
 

אמצעי         או  אומים  החזקת  תידרש  שלא  כך  יותקנו  מהחזית  גישה  עם  המורכבים  אלמנטים 
 חיזוק אחרים מהצד האחורי בזמן תחזוקה, הרכבה או פירוק.   

 
  זרם נומינלי לפסי צבירה: .8.6.1

 
ה המצורפת להלן. המונח "מפסק ראשי" תאם לטבליהיה בה  ירה בלוחהזרם הנומינלי של פסי הצב

יהיה זה מאמ"ת, מא"ז, מנתק הספק, מפסק בורר /    –של כל סוג של מפסק    הנומינלימתייחס לזרם  
 מפסק מחליף או דומה, באחד מהשדות של הלוח.

 

הראשי   המפסק  גודל 
 )אמפרים(

זרם נומינלי לפסי  
 )אמפרים(רה צביה

 160 100עד )וכולל( 

 250 160עד )וכולל( 

 400 250עד )וכולל( 

 630 400עד )וכולל( 

 800 630עד )וכולל( 

 1250   1000עד )וכולל( 

 2000 1600 (עד )וכולל

 2500 2000 (עד )וכולל

 
 
 
 

   הכנות למערכת לכיבוי אש:  .8.6.2
 

 י:כללשל המפרט ה   08.07.03.05בנוסף לאמור בסעיף 
 

א לכיבוי  המיועד  בבלוח  תהיינוטומטי  הכגז  חלוקה  ה  ולוח  היה  חלל.  לכל  גלאים  לשני  נות 
נפרדים   שדות  לשלושה  כנדרש    –מופרד  מחיצות  באמצעות  צידיו  משני  חסום  שדה  תהיינה   –וכל 

 בלוח הכנות עבור )לפחות( ששה גלאי אש ועשן ושלושה נחירי פיזור גז כיבוי. 
 

גילוי  נית  י אש בלוח חשמל יתאפשר יבו וכ  טיפול במערכת  החלל לוח מהמתח.  וקו של הללא 
גילוי   יהיה בנוי כך שתישמר בטיחות חשמל מוחלטת לגבי אנשי תחזוקת מערכת  הפנימי של הלוח 
וכיבוי אש העובדים בלוח הנמצא תחת מתח. מתחת לכל גלאי אש יותקן סל רשת מגולוונת שתמנע 

רשת י. חדירות הי והכיבווד הגילולתוכו, בעת טיפול בצי  לוחת האפשרות נפילת חפצים או כלים מתקר
 לעשן תעמוד בדרישות התקן הישראלי לנושא זה. 

 
מבנה לוח המיועד לכיבוי יהיה כזה שימנע אפשרות של בריחת גז הכיבוי בעת פעולת הכיבוי. לאחר  
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 . מורכא התקנת הכבלים אל הלוח וממנו יש לאטום כל המעברים כנגד יציאת גז הכיבוי,
 

עבודות   סיום  המלאחר  והתקנת  ללוח,  הוליכים  הנ"ל    יאטוםמובילים  של  הכניסה  פתחי  את  הקבלן 
שעות. האיטום יהיה בחומר או אמצעי ייעודי    3באופן שיבטיח את עמידות האיטום לאש לתקופה של  

כר ני  נזקלמטרה זו, ובאופן שיאפשר גריעה או תוספת של מעגלים נוספים ללוח בעתיד מבלי להסב  
 חדשה ללוח. כת התוספת הרחי להולימום ההכלאיטום זה אלא במינ

 
   ציוד בלוח:  .8.6.3

 
בסעיף   לאמור  לעבודה    08069בנוסף  מיועדים  יהיו  הלוח  אביזרי  הכללי,  המפרט  של 

 מעלות צלזיוס, תוך שמירה על תכונותיהם ותחום הפעולה הנדרש בתוכניות  65בטמפרטורה של 
 

 קט. בכל הלוחות באותו פרוי יד אח סוג ציוד מסוים יישאר
 

והתכונות   ודצי - המסמך,  של  שברישא  הציוד  לרשימת  בהתאם  יהיה  בלוח  מורכב 
 הבאות: 

 
o  ממסרי פחת יהיו מסוגA . 
o ( 2וולט  259כליא ברק יהיה בעל תקן אירופאי, ועם מגעי עזר   )אמפר

 לציון תקלה בכליא הברק.
o   יות בזרם הנקוב  שמלג חמיליון פעולות מיתו3   -מיועדים ל  -מגענים

 . AC3  במשטר הכמויות,שבכתב 
o   פיקוד סימון    -ממסרי  נורית  מחליפים,  מגעים  ארבעה    LEDעם 

 לסימון מתח הסליל, בסיס "שליפה" סטנדרטי וברגים לנעילה.
o   עם גם  יהיה  הממסר  בחזית  ידני  פיקוד  מפסק  עם  פיקוד  ממסר 

 התכונה הבאה: 
 

 ם: צבימפסק הפיקוד הידני יהיה בעל שלושה מ
 

 ו(.הסליל שלעל ידי  אוטומטי )הממסר נשלט ▪
 מנותק. ▪
 מחובר )ללא תלות בקיום מתח פיקוד לסליל(.  ▪

 
o   סימון עדשות   22.5בקוטר    MultiLEDמטיפוס    -מנורות  עם  מ"מ 

 צבעוניות. 
o   מדידה של     -ציוד  במידות  סקלה   96* 96מרובעים,  עם  מ"מ, 

 מורחבת.
o   שיא" לתצוגת  זרם  שנישביקומדי  יכילו  סקלות גנומנ  "  עם  הנעה  ני 

 מות:מתוא
 גנטי, לתצוגת הזרם הרגעי. ד מהאח ▪
עם   ▪ גם  שיהיה  הביקוש,  שיא  לתצוגת  תרמי,  השני 

 מחוג נגרר, שיהווה "זכרון" לשיא הביקוש.
 

o  כופל זרם )שאינו מחובר למונה אנרגיה או בקר  משנה זרם של מד 
מדרגה   יהיה  לתקן    5הספק(   IEC 185       (Class 5,)ובהתאם 

ז של  בחמישים אחואחוז )  3נעה בין  עם אחוז שגיאה בזרם ש  ינודהי
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  % לבין  הנקוב(  של   5הזרם  מדידה  )בזרם  זרם  קריאת  שגיאת 
כל   120% ציון  עם  לוחית  ישא  הזרם  משנה  הנומינלי(.  מהזרם 

דרגה    הספק,  לרבות  הנומינליים  הביטחון    Classהערכים  ומקדם 
יבוצע חיבורי מד הזרם למשנה הזרם  עם  אמצו בשלו.  עות מהדקים 

קרה של תחזוקה או ניתוק שנה הזרם למי הדקי מקיצור שנלוחית ל
 הזרם.-מד

חיזוק   - הפאזה.  מהדקי  כל  גבי  על  שילוט  עם  תותב  מהדקי  מטיפוס  יהיו  מהדקים 
המוליכים יהיה באמצעות לחץ שטח )ולא לחץ של ראש בורג(. האמור לעיל מתייחס 

 ממ"ר. 35למוליכים בחתך עד 
-  

o  קושתמלה  אין שתי  בעלי  במהדקים  י ש  או  גישמות  בין  ותר.  ורים 
 דקים יהיה באמצעות מוליכים גמישים ולא פסי צבירה. מה

 
 של ציוד המיתוג לזרם הקצר המחושב המופיע בתכניות.  Icuיתאים את כשר הניתוק  בונה לוח -כללי

 
 הציוד בלוח חשמל יבחר כך שתובטח סלקטיביות מלאה בכל זרם תקלה. 

 
 ( בין יחידות ההגנה ויכילן בהתאם לתכנון.Coordinationת ) יהיה אחראי על התאימו לוחנה בו

יסופקו מתוצרת יצרן   -מפסקים, מנתקים, מא"זים, ממסרי פחת, מגענים וכו'  -הציוד המותקן בלוח 
 אחד.

 
 בנוסף יעמוד הציוד בדרישות מינימום המפורטת להלן: 

 
 מפסקי זרם אוטומטים  קומפקטיים

 
 .  Molded Case Circuit Breaker –קים הנ"ל יהיו מסוג פסהמ -
ויהיו בעלי כשר ניתוק מינימלי    IEC 60947המפסקים יבדקו ויעמדו בדרישות התקן   -

 של: 
o  אמפר   100עדIcu = 25KA . 

 . Icu = 36KAאמפר   250עד    -
o  אמפר   630עדIcu = 45KA . 
o  אמפר   1250עדIcu = 50KA . 

 
 ם והתכונות הבאות:וני הנתהמפסקים יהיו בעלי 

                                                       
 נתונים חשמליים ומכניים 

 
   440(  Vמתח נומינלי )  -
   50/60(  Hzתדר )  -
   690(  Ueמתח עבודה )  -
   1000(  Uiמתח בידוד )  -
 כושר ניתוק: -

o Icu  100% = Ics  אמפר.  630במפסקים עד 
o  ר אמפ  1250עד  800במפסקיםIcu 75% = Ics   . 

 
עד  פסקלמ  הגנה  יחידת - מסוג  250ים  תהיה  קבוע    אמפר  ומגנטי  מתכוונן  תרמי 
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 אמפר.  250אמפר ומגנטי מתכונן במפסקים עד  160במפסקים עד 
למפסקים   - הגנה  תרמי    630עד    400יחידת  כיול  עם  אלקטרונית  -0.4אמפר תהיה 

1*In    2-10ומגנטי  In*  נורת ובנוסף    ,LED  ב   90%ס   ומע  תהמציינ  -ומהבהבת 
 כויל. התרמי הממהערך  105%

-0.4אמפר תהיה אלקטרונית עם כיול תרמי    1250עד    800יחידת הגנה למפסקים   -
1*In     1.5-10שניות. כיול מגנטי    0.5-24והשהיה  In*  ובנוסף  נורת ,LED  ת המציינ  

 עומס יתר כלומר הזרם הגיע לערך על העקומה התרמית.
 

 ס עוממפסקים/מנתקים ב
 

לדרישו  יתאימו  תקן   המפסקים  הבדדה   IEC60947-3ת   / ניתוק  דרישות  על    /Switch)ויענו 
Disconnector.) 

 
 לכל הפחות .  AC22A   ןאופייזרם עבודה של המפסק יקבע עפ"י 

 
 מפסקים בעומס המופעלים ע"י סליל הפסקה יהיו מסוג מאמ"תים ללא הגנות . 

 
 וכניות מופיע בתרם קצר הין למנתק בעומס עפ"י זהמז"ת יצרן הלוח יבטיח תאימות בין המאמ

 ובהתאם לטבלאות היצרן .
 

 מגענים ומתנעים 
 

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

 בתוכניות.  ויןהמצ
 

 ם בפני לחיצה על הליבה וסגירת המגען באופן מכאני . יהיו מוגנהמגענים י
 

 . NO+NCמגעי עזר    2לכל מגען יהיו  
 

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

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

טבלאותלקבים  מגענ עפ"י  יבחרו  ש  לים  היצרן  התאמה  תקן ל  הקבל     IEC60947לפי  גודל   ולפי 
 הממותג.

 
  -המגען יכלול יחידה הכוללת מגעי עזר מקדימים עם נגדי הנחתה המגבילים את הזרם בעת סגירה ל  

60In  שימוש במשנקי קו. שיידר,  כך שלא 
 

 . 400V –ות ב עולפ 3,000,000המגענים יהיו בעלי אורך חיים חשמלי של 
 

 פי תאורה יבחרו עפ"י טבלאות התאמה של היצרן לפי כמות הגופים וסוג הנורה. וגלהפעלת מגענים 
 

 ממסרי זרם פחת לאדמה 
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 . Aמ"א דגם  30הממסרים יהיו בעלי רגישות 
 

תאורת   ומעגלי  מחשבים  המזינים  הנוצרות    PLבמעגלים  בהפרעות  העומדים  פחת  ממסרי  יותקנו 
 . Merlin Gerinמתוצרת  SIם  דגכדוגמת  אקראיים(, DCה )רכיבי ג זמסומצרכנים 

 
 . 1038או  832ויאושרו ע"י מכון התקנים הישראלי ת"י    IEC 60364,   61008הממסרים יבדקו עפ"י  

הלוח   מחושב    איוודיצרן  קצר  לזרם  מעליו  והמא"ז  הפחת  ממסר  בין  תאימות  היצרן  קטלוג  עפ"י 
יותקן ממסקצר מחושאה לזרם  אפשרות לקבל תאימות מלין  וא  המופיע בתוכניות. במידה  ר פחת  ב 

 משולב.
 

 ) מפסקים אוטומטיים זעירים ( מא"זים 
 

   10KA-מא"זים יהיו בעלי כשר ניתוק מותאם לזרם הקצר מחושב המופיע  בתוכניות אך לא פחות מ
ו המא"זים מדגם  יהיים  עפ"י התוכניות. למסדי תקשורת ומחשב  C    ,Bאופיינים     IEC  -   60947עפ"י  

D. 
 

 נים לגישור. יו ניתזים יהא" המ
הסתעפויות למא"זים תהיינה באמצעות מוליכים מבודדים ומהדקים מגושרים, או באמצעות גישורים 

 המאפשרים פירוק מא"ז בודד ללא ניתוק או הפסקה בשאר המא"זים. 
 

 ת.כניוהתהוספת מגעי עזר וסלילי הפסקה תהיה עפ"י הנדרש בכתב הכמויות 
 

 Ledס מנורות סימון טיפו
 
 אלף שעות עבודה, עומדות בפני מתח יתר 80ורות סימון תהיינה בעלות לד אינטגרלי המיועדות ל נמ
 ואינן מושפעות מהפרעות אלקטרו מגנטיות הגורמות להבהוב כדוגמת טלמכניק     KV 2של  

.XB5AV..   
 

 ממסרי פיקוד 
 

"שליפה" סטנדרטי סיס הסליל, בלסימון מתח  LEDסימון  ית נור יהיו עם ארבעה מגעים מחליפים, 
 וברגים לנעילה. 

 
 ממסר פיקוד עם מפסק פיקוד ידני בחזית הממסר יהיה בעל שלושה מצבים: 

 
 אוטומטי )הממסר נשלט על ידי הסליל שלו(. -
 מנותק. -
 מחובר )ללא תלות בקיום מתח פיקוד לסליל(.  -

 
  מערכת בקרת כופל הספק: .8.6.4

 
 : יהיה עם התכונות הבאותפק הס בקר כופל -
 

o ם נומריים תהיה באמצעות ספרות ערכי תצוגתLED  .אדומות 
o   ביחסים ללא הגבלה  גדלי הקבלים   / יחסי הקבלים  אפשרות קביעת 

 ביניהם.
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הנבחרת,   ▪ הקבלים  קבוצת  של  אוטומטית  קביעה 
 לאחר חישה של כופל ההספק. 

 מדידה בזמן אמת של ערכי הקבלים. ▪
 ים.זה ליםשימוש שווה של קב ▪
זמנ ▪ לקביעת  ההשהיהאפשרות  רגות דלכניסת    י 

 הקבלים, הן בשניות והן באופן יחסי לזרם העומס. 
 נוריות סימון לציון הקבל המחובר. ▪
העומס   ▪ ואופי  העכשווי  ההספק  כופל  תצוגת 

 )קיבולי/השראי(.
 קביעת כופל ההספק המבוקש. ▪
 קביעת הרגישות של הבקר. ▪
לצורך דיוק רב )  RMS   Trueמדידות זרם ומתח יהיו   ▪

 יות ברשת(.ות אפשרול הרמוניוהתגברות ע
שחלפו  ▪ לפני  קבל  יחובר  לא  אוטומטי  עבודה  במצב 

חיי    20 את  להאריך  מנת  על  שנותק  מאז  שניות 
 הקבל.

 
o :הווסת ייתן התראה כאשר 
 

 לא הושג מקדם ההספק הדרוש. ▪
 ( מעל הנקבע . THDרמת ההפרעות הרמוניות )% ▪
 קיים עומס יתר.   ▪
 .  יתרתח קיים מ ▪

  
o דידות ב הווסת יבצע כל המ- True RMS. 
o   במקרה של עוותים הרמוניים בזרם או במתח, גבוהים מהמכוון, יבצע

 הווסת ניתוק אוטומטי של הקבלים.
o   במקרה של חיבור שגוי של החיווט מש"ז יהיה ניתן לתקן ע"י תוכנה

 וללא צורך בשינוי החיווט. 
o  הווסת יהיה מסוגל לעבוד בתדר שלHz45-65   
o  מתח אספקה יהיהVAC400 15%+   15%ל בטווח ש-  

o  0.95תחום כופל הספק יהיה קיבולי   0.80השראתי   
o  10 -טמפרטורת עבודה תהיה מ ºc -  50 ºc   + 
o  דרגת אטימות תהיהIP54   לפחות 
o   :הווסת יעמוד בתקניםVDE0110, IEC605, EN61010, IEC414, 

EN50081, VL94, IEC348  . 
 

 רות לתקשורת )אופציה( אפשעם הווסת יהיה  -
 

o 0.2בקר כופל ההספק יהיה מדרגה    זרם שלמשנה ה  (Class 0,2  , )
אחוז )בחמישה אחוז   0.75דהיינו עם אחוז שגיאה בזרם שנעה בין  

שגיאת קריאת זרם בזרם מדידה של   0.2של הזרם הנקוב( לבין %  
מהזרם הנומינלי. הסחת הפאזה בין הזרם למתח לא תעלה    120%

ליים  רכים הנומינון כל העית עם צידקות. משנה הזרם ישא לוח  30  על
 ( ומקדם הביטחון שלו.Classלרבות הספק, דרגה )
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   מערכת בקרה ותצוגה סטנדרטית להספק ואנרגיה:  .8.6.5
 

 המכשיר יכלול את היכולות הבאות לפחות:
 

 מדידות נדרשות 
 
 מדידת נתוני חשמל בשלושת הפאזות לרבות:   
 

הספ .1 מתח,  אזרם,  הספקטיק  ראקטיבי,  הספק  מדומה,בי,  מקדם    ק 
ומדומה פק,  הס ראקטיבית  מצטברת  אנרגיה  אקטיבית,  מצטברת  אנרגיה 

 בתעו"ז. 
 זרם בקו האפס, מקדם הספק כללי. .2
 , מקדם חימום הרמוני למוליכים ושנאים. K-Factorחישוב  .3
 בכל אחת מהפאזות. 64הרמוניות זרם ומתח עד להרמוניה  .4
 רם. ות זמוניר הרעבו TDD -ת זרם ומתח וניו רמועבור ה THDחישוב  .5

 
 –מ    ובדיוק אשר לא יפחת     IEC678/61036כל המדידות הנ'ל  יתבצעו יעשו על פי תקן בינלאומי  

0.2% (Class 0.2 .) 
 

 תקנים 
 

   0.2%בדיוק אשר לא יפחת מ   IEC687/61036הציוד יבצע את המדידות על פי תקן בינלאומי 
(Class 0.2   .) 
 

 . EN50160יטי לתקן הברקת איכות החשמל בהתאם בדילת יכו
 

 תצוגה ותפריטים 
 

לפחות ובעלת תאורה אחורית. התצוגה תכיל    160X128ברזולוציה של    LCDהמכשיר יכלול תצוגת  
אשר ינחו את המשתמש להציג בצורה קלה ופשוטה את כל נתוני המדידה,   תפריטים בשפה העברית, 

הרמוניו הצגת   ( גראפים  טמתחת,  כולל  והספקים(,  זרמים  והים,  גבי יסטוריה  בלאות  על  צג    מלאה 
 המכשיר.

 איסוף נתונים היסטורי 
 

( שיאפשר איסוף של ההיסטוריה במשך כשנתיים  Flash memory למכשיר יהיה זיכרון בלתי מחיק )  
 ויכלול לפחות את הנתונים הבאים:

 
 ומינימליים של: מכסימלייםמדידת ערכים יומיים 

 
מ למדומה,    בי, הספקפק אקטיבי, הספק ראקטיהס  תח,זרם,  וכללי,  מקדם הספק  פאזה  אגירת כל 

הספק   ביקוש  שיא  מהפאזות,  אחת  ולכל  כללית  ומדומה  ראקטיבית  אקטיבית,  מצטברת  אנרגיה 
 .כללי ולכל אחת מהפאזות בנפרד  ומדומהאקטיבי, ראקטיבי 

  
 פאזות. מה אחתאנרגיה יומית אקטיבית, ראקטיבית ומדומה כללית ולכל 

 
 אזעקות דו"ח התראות ו
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ואזעקות של הפרמטרים הנמדדים בתוספת  נתוני התראות  לאיסוף  קיימת אפשרות  למכשיר תהיה 

יבשים   PEAK  -ו   SAGהתראות    מגעים  וסגירת  לאזעקה  סף  ערכי  הגדרת  אפשרות  לרבות   ,
 בהתאמה בזמן אזעקה, עפ"י קביעת המשתמש. 

 
 ויכלול: LCDבי מסך ה ל גג עדו"ח ההתראות והאזעקות יוצ 
 

 ם ושנה.יו –לא תאריך מ ✓
 דקות ושניות. עבור זמן התרחשות האירוע ומשך הזמן שבו התרחש.   -שעה  ✓
 כמות האירועים לכל אזעקה . ✓

 
 תקשורת ופרוטוקול פתוח

 
 המכשיר יסופק עם שתי יציאות תקשורת:

 

 . MODBUSבפרוטוקול פתוח  -  RS232 \ RS485 תקשורת טורית .1

 . MODBUS over IP  -ול פתוחבפרוטוק –  TCP/IPאטרנט  ת שורתק .2
 

, דהיינו עם אחוז שגיאה Class 0,2)  0.2משנה הזרם של המערכת יהיה מדרגה   -  )
בין   לבין %    0.75בזרם שנעה  הנקוב(  )בחמישה אחוז של הזרם  שגיאת   0.2אחוז 

של   מדידה  בזרם  זרם  הזר  120%קריאת  בין  הפאזה  הסחת  הנומינלי.  ם מהזרם 
על    מתחל תעלה  הזרדקות.    30לא  לומשנה  ישא  ציוןם  עם  הערכים    חית  כל 

 ( ומקדם הביטחון שלו.  Classהנומינליים לרבות הספק, דרגה )
 

  מערכת בקרה ותצוגה מתקדמת להספק ואנרגיה. .8.6.6
 

 את התכונות המפורטות, לפחות:  ויכלולבלוח הראשי, בשדות הראשיים שלו, יותקנו מכשירי מדידה ש
 

 שות נדרות מדיד
 
 כולל:  ת הפאזותמל בשלוש מדידת נתוני חש   
 

הספק,    .1 מקדם   , מדומה  ראקטיבי  הספק  אקטיבי,  הספק  ומתח,  זרם  מדידת 
 בתעו"ז.אנרגיה מצטברת אקטיבית, ראקטיבית ומדומה 

 מדידת זרם בקו האפס, מדידת מקדם הספק כללי.  .2

 .בכל אחת מהפאזות 64מדידת הרמוניות זרם ומתח עד להרמוניה  .3

 רם ומתח.עבור הרמוניות ז THDשוב יח .4
 

 ובדיוק אשר לא יפחת  IEC678/61036כל המדידות הנ'ל  יתבצעו יעשו על פי תקן בינלאומי 
 (. Class 0.2) 0.2% –מ  

 
 תקנים 

 
)    0.2%בדיוק אשר לא יפחת מ     IEC687/61036המכשיר יבצע את המדידות על פי תקן בינלאומי  

Class 0.2  יטי ל תהיה בהתאם לתקן הברחשמת ה(, בדיקת איכוEN50160 . 
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 תצוגה ותפריטים 

 
בעלת תאורה אחורית, הכוללת תפריטים בשפה   64X128ברזולוציה של    LCDהמכשיר יכלול תצוגת  

אשר ינחו את המשתמש להציג בצורה קלה ופשוטה את כל נתוני המדידה, לרבות גראפים    העברית,
 ר.צג המכשיעל גבי  טבלאות והיסטוריה מלאה(, קים) הצגת הרמוניות, מתחים, זרמים והספ

 
 איסוף נתונים היסטורי 

 
( שיאפשר איסוף של ההיסטוריה ויכלול לפחות Flash memory למכשיר יהיה זיכרון בלתי מחיק )  

 את הנתונים הבאים:
 

 מקסימלי ומינימלי בכל אחת מהפאזות.  -זרם, מתח, הספק אקטיבי , הספק ראקטיבי הספק מדומה 
 , כללית ולכל אחת מהפאזות.מדומהבית, ת, ראקטית אנרגיה מצטברת אקטיבייראג
 

  שילוט לוח: .8.6.7
 

 של המפרט הכללי:  08.07.08.02בנוסף לאמור בסעיף 
 

שילוט מבטיחי נתיכים יכיל גם את הזרם הנומינלי של הנתיך הספציפי, להקלה על תחזוקה  
 עתידית של הנתיך. 

 
י השילוט  אישור לגוונלן לקבל  . על הקבהכללי או לבחירת המפקחרט  במפגווני השילוט יהיו כמתואר  

 מהמפקח לפני הזמנת השלטים.  
 

  הכנות לבקרת מבנה .8.6.8
 

כל המפסקים הראשיים של כל השדות בכל לוח יצוידו במגעי עזר לבקרה, וזאת בנוסף לכל  
 רת מבנה.  בק רכתשימוש אחר. מגעי עזר אלה יחווטו למהדקים מיוחדים, מיועדים להתחברות מע

 
מד  רבמכשירי  )חות-ידה  תקשורת    Satecמיים  ויציאות  תקשורת  בכרטיסי  יצוידו  דומה(  או 

 ויחווטו למהדקים ייעודיים לבקרת מבנה. 
 

ויחווטו    הברק,  בכליא  תקלה  על  לחווי  מבנה  לבקרת  עזר  במגעי  יצוידו  ללוח  ברק  כליאי 
 למהדקים לבקרת מבנה. 

 
 בהתאם. וישולטו רד בלוח ת מבנה, יותקנו בתא נפבקרם לכל המהדקים הנ"ל, ייעודיי 

 
  מחליף הזנות אוטומטי.  .8.6.9

 
 .)תוצרת ודגם כמתואר ברישא של פרק זה(  מערכת חילוף בין מקורות הזנה תהיה מתועשת 

 
המערכת תכיל את האביזרים המפורטים, תהיה בעלת כל התכונות המפורטות, לפחות, וכן תכיל את  

ה המיתוג,  ציוד  וכיו"   וד, פיק כל  ההגנות  הנדרשוההשהיה,  ההב  כל  בת.  יהיו  מא"זים  גנות  אמצעות 
 ומאמ"תים. 
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המיתוג יתבצע באמצעות שני מאמ"תים או מגענים )בהתאם למופיע בתוכנית( בעלי  -
 ערך נומינלי כמתואר בכתב הכמויות.  

יהיה ארבעה,  - מספר הקטבים של כל מאמ"ת או מגען המשרת את מערכת המיתוג 
 אחרת בכתב הכמויות.   ורטיפ אם לא

המגע  המאמ"תים - ולא או  קשיח,  מתכתי,  מכני,  באופן  ביניהם  חגורים  יהיו  נים 
 באמצעות תיל פלדה או כל אמצעי אחר שאינו כמתואר. 

 
בנוסף, יהיו המאמ"תים או המגענים חגורים בינם חשמלית. החיגורים ימנעו כל אפשרות ששניהם  

 זמנית.  שניהם בונתק( את ניתן יהיה "לפתוח" )ל זאתעם יהיו "סגורים" בו זמנית. יחד 
 

פעמים הזרם    3יתרת זרם מגנטית של מאמ"ת המיועד לגנרטור תהיה בערך נומינלי שאינו עולה על   
 הנומינלי של המאמ"ת. 

 שינוע של המאמ"תים יהיה באמצעות מנועים.   -
 ת המיתוג.  עולע פהמנוע יבצע דריכה של קפיץ, שיאגור את האנרגיה הדרושה לביצו -

 
 תוגים הבאים:  יצע את המהמערכת תב

 
 Nבמצב "הזנה שגרתית" )בדרך כלל מכונה מצב זה "חברת החשמל"( יהיה מתג    -

( בדרך כלל Gסגור. מצב זה לא יהיה תלוי בנוכחות או אי נוכחות מתח בהדקי מתג )
 גנרטור.  

 לא ישנו את מצב המערכת.  Nהעלמות מתח בהדקי מתג   -
  המערכת. לא ישנו את מצב Gדקי  בה מתחהופעת  -
הופעת מתח בהדקי    - )  Gלאחר  יפתח Gוסגירת מגע מרחוק של המקור החלופי    )

מתג    Nמתג    של  Gוייסגר  בהשהיה  תתבצע  זו  פעולה  העלמות   5.   מרגע  שניות 
 (.G( ולא מרגע הופעת המקור  )Nהמקור )

מקור   של  )חוזרת(  הופעה  המערכת   Nעם  תמתין  של  )נ  ות, שני  30,  בתחום  לכוון    60עד    10יתן 
 פוך בסדר הבא: בצע חילוף הניות( ותש
 

 ייפתח.   Gמתג   -
 שניות.   15עד    1שניות, ניתן לכיול בתחום של   5המערכת "תמתין"  -
המקור    Nמתג    - של  הפיקוד  לציוד  יבש  מגע  )תסגור(  "תישלח"  המערכת  ייסגר. 

 החלופי.  
 

מישט  בחירת  במנגנון  תצויד  עהמערכת  בבודר  מתג  כולל  המנגנון  בעה.  ארבעה חירה,  ל 
 ארים להלן( ואת כל ציוד הפיקוד הדרוש. ארבע המצבים הנדרשים הם: מצבים )המתו

 
   Nמקור  -
 אוטומטי.   -
   Gמקור  -
 מנותק.  -

 
 השילוט יהיה בהתאמה למקור המתח אמיתי באתר )"חברת החשמל", "גנרטור" וכיו"ב(.  

 
התוצאה  חירום.    ק להפסקתבכניסה )מגע יבש( מרחום וירוהמערכת תצויד בלחצן הפסקת ח 

 "כניסות".  -זהה לשתי ה תהיה
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ניתוק מוחלט של שני מפסקי המערכת כך שלא תתבצע    -הדרישה ממערכת הפסקת חירום   
פעולת התנעת הגנרטור ולא תתבצע פעולת מיתוג )סגירה( של אחד משני המפסקים, גם אם אחד או 

   .ם קיימישני המקורות 
 

מות מגע הניתוק( יאפשרו את החזרת או העל  ן החירום חרור לחצהעלמות הסיבה לניתוק )שי 
המערכת למצב עבודה "רגיל". ההחזרה תתבצע בנוהל ידני שיכלול פעולה פשוטה של העברה למצב 

 "מנותק" של שני המפסקים, והחזרתם אחד מהם )הרלבנטי( למצב עבודה. 
 

 כת. כל המער לתפעולבהירות ופשוטות ות וראעל הלוח יהיה מותקן דף עם ה 
 

  Type Tested  לוח חשמל .8.7
 

 על פי המפרט שלהלן: Type testedהלוחות יבוצעו על פי התקנים הבינלאומיים והישראליים ללוחות 
 

 לוח ראשי
 

 דרישות כלליות:
 

ובחי  61439יבנה לפי תקן ת"י  ראשי  לוח   וד  הצירת  ויהיה  מודולרי. בונה הלוח, בהתאם להחלטתו 
אישור המתכנן, תכנון מושלם הכולל פירוט  והתוכניות לת הציוד  עם רשימ  שבדעתו להשתמש ישלח

 זרמי קצר הגנה עורפית וסלקטיביות של המתקן ולוח החשמל. 
 

התכנון יהיה מבוסס על נתונים זהים לאלה המופיעים בתוכניות המכרז לגבי גודל המפסקים, הזנות  
 ויציאות. 

 
 יחידות ההגנה ויכילן בהתאם לתכנון.ין ( בCoordinationעל התאימות )  ראיאח בונה לוח יהיה

יתוכנן לטמפרטורת סביבה של   ציוד המיתוג  מעלות    40הלוח  ליכולת ההעמסה של  תוך התייחסות 
בהתחשב  הלוח,  של  מלא  בעומס  הפעלה  הציוד  בביצועי  מינימאלית  להפחתה  בדרישה  ובהתחשב 

יית הטמפרטורה מעבר לעלתגרום     , לא1טבלה    IEC 60439-1ן  בתקזמניות כמופיע  -במקדם הבו
 . 2טבלה  IEC 60439-1לערכים המוגדרים בתקן 

 
 .   80% הלחות המכסימלית בטמפרטורה הנ"ל היא

 
 מטר.  1000ל  מתחת גובה האתר

 
 ויעבור את כל הבדיקות המפורטות בו.  61439 לוח יעמוד בדרישות תקן

 
 תקיפות ההסמכה. על ור ג אישויצי ISO 9001כות לפי אי רכתבונה לוח יהיה מוסמך למע

 
בתקן   המפורטות  הדרישות  לפי  ייבדק  לוח  טיפוס  הבדיקות    IEC 60439-1אב  כל  דגם.  לבדיקת 

עליית  גבולות  קצר,  זרמי  ממעבר  כתוצאה  הנובעים  בכוחות  לוח  לעמידות  הבדיקות  ובמיוחד 
בל מוסמכת  מעבדה  ידי  על  יבוצעו  וכו'  עםתלותי  טמפרטורה  מבוצעות  הן  כאשר  מו  יה  רכב  ציוד 

 . אים אמיתייםובתנ
 

 בונה לוח יבצע את שלושת בדיקות השגרה ויספק את המסמכים הבאים:
 תעודות בדיקה לשבע בדיקות אב טיפוס לדגם המתאים, -
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 תעודות בדיקה לשלוש בדיקות שגרה, -
 תעודה המאשרת העברת ידע על ידי יצרן מכלולי הלוחות, -
 דע. א בפיקוחו של מעביר הינמצעל אישור שהמפ -
 לכל תצורה שאיננה קימת בסטנדרד של היצרן. בים חישו -

 
שיטת ההרכבה )הכוללת את מגשי ההתקנה, הכיסויים ופסי החלוקה( תבוצע בהתאם לנתוני הלוח 

 ובאופן מודולארי ותבטיח מרחקי הבדדה, מרחקי זחילה ובטיחות המפעיל. 
 

 גובה התא. לאה לכל ה תהיה מות אספקה שונים. ההפרדקורממ נדרשת הפרדה בין תאים הניזונים
 

 בכדי להבטיח את איכות החיבורים, היצרן ייתן הנחיות לביצוע החיבורים ולמומנט הסגירה הדרוש.
 

 חיבורי פסי צבירה ראשיים במעבר מעמודה לעמודה יבוצעו בעזרת אומי מומנט. 
 

בי ציפוי  עם  יהיו  החיבור  ה  class 8.8כרומאטי  -אביזרי  לאחר  מגע.  דסקיות  למועם  ומנט חיזוק 
 החיבורים, למעט אומי מומנט, יסומנו בציפוי צבעוני. רש, כל הנד

 
ממ"ר יצוידו בלשוניות קפיציות בכדי להבטיח את איכות החיבור ועמידותו  10  -כל מהדקי החיבור עד ל

 ברעידות ושינויי טמפרטורה.
 

יתאימו לרמת ההגנה הנדרשת   יספק  צרן  . היIP 3Xויהיו לפחות ברמה של  וח  מהלכניסות הכבלים 
 את המידע הדרוש כדי לשמור על האטימות הנדרשת.

 
אפוקסי פולימרי  צבע  ובתוספת  אפוקסי  שרף  של  כפול  בציפוי  יצופו  והפחים  הפלדה  לוחות  -כל 

  . כמו כן   IEC 60068-2-11פוליאסטר. הצבע יהיה לפי הסטנדרט של היצרן ועמיד בבדיקות לפי תקן  
 שעות.  400ת מלח לפחוערפילי  ייבדק ויעמוד בעומס שלבע הצ
 

מנעול. במידת הצורך ניתן יהיה להוסיף ערכה של מנעולי   בליכל הדלתות יצוידו בידיות אינטגראליות  
  תליה.

 
ידי תוויות חרוטות אשר ימוקמו ליד כל יחידת   כל האביזרים המורכבים בלוח יסומנו באופן ברור על 

 . פנלציוד בחזית ה
 

יכלול את תוכניות הלוח. הדלת תסומן בהתאמה. אשר    כיס קשיח ח יוצמד  מאחורי אחת מדלתות הלו 
 חיבור הכיס לדלת יבוצע באמצעות מסמרות או ריתוך ולא רק באמצעות דבק. 

 
 ביקורת קבלה: 

 
היצרן.   מהצעת  חלק  ותהיה  הלקוח  בנוכחות  תבוצע  השגרה  בדיקות  את  הכוללת  קבלה  ביקורת 

 יחולו על הקבלן. יקההבדהוצאות 
 

 ה: התקנ אותהור
 

בונה הלוח יספק את כל ההנחיות וההמלצות לגבי הובלה, שינוע העמודות, התקנה, הפעלה, תחזוקה 
 וביקורת הקבלה.
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 נתונים חשמליים: 
 

 .400 VAC: (Ue)מתח נקוב -
 1000V: (Ui)מתח הבידוד של פסי הצבירה הראשיים עמידות הבידוד למתח:  -
 בי ההפרדה הראשיים.מרכיעל  12KVמתח אימפולס: תח יתר: למ דוד עמידות הבי -
 IVקטגורית מתח יתר:   -
 3רמת זיהום:  רמת הזיהום:  -
 Hz 50תדר נקוב: תדר נקוב:  -

 
   שיטת ההארקה:

 
היא   ההארקה  התקלה  TN-Sמערכת  לולאת  הזרם.  מפסקי  ידי  על  תתבצע  אדם  חיי  על  ההגנה   .

אש תובטח    גנה כנגדם קצר. ה לקטיביות בין הגנות זרהס  את  תחושב על ידי המתכנן. יש צורך לבדוק 
ל ידי ממסרי זליגה עם סף מתכוונן והשהיית זמן. הגנות הזליגה יהיו חסינות להשפעות הרמוניות, ע

 מתחי יתר ואפקטים קיבוליים.
 

 יציאות/הזנות: 
 

ההגנה לחיי מת  , רלרמת הבידוד  סבהתייחכל קו הזנה יתוכנן באופן ייחודי כך שהוא יהיה סלקטיבי  
 תכנן.ל ידי המהנדרש ע אדם והציוד 

 
 חלוקת אפסים : 
 

על מנת  להגביל    תהפאזויהיה זהה. פסי האפס יועברו במקביל לפסי    תהפאזוחתך האפסים ומוליכי  
 את ההשפעות האלקטרומגנטיות.  

 
 מקום ההתקנה: 

 
 אך לא ממוזג מאוורר או נישה הלוח יתוכנן להתקנה פנימית בתוך חדר

 
 : דם בו זמניותקמ
 

 1טבלה  IEC 60439-1לפי תקן  ערך מחושביהיה זמניות -מקדם הבו
 
  דרגת ההגנה של הלוח: 
 

IP31  -    בתנאי עבודה רגילים דרגת ההגנה המינימאלית של הלוח תהיהIP31    לפי תקןIEC 60529  
 . IK08העמידות להלם מכאני ללא דלתות תהיה 

 
  :כופל הספק

 
כפ  0.92דרש:   הנ  אליכופל ההספק המינימ קבלים  יושג באמל ההספק  . שיפור  פילטרים  צעות  עם 

 למניעת הווצרות הרמוניות. 
 
 .לפי התכניות     הזרם הנקוב:  

 לפי תכניות. יכולת עמידה בזרם קצר  
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 סיווג מבנה הלוח:
יהיה   הלוח  תבנית  מבנה  בתקן    1לפי  והפרדה  IEC 60439-1 כמוגדר  גישה  מניעת  יבטיח  אשר 

 יידרש מפתח או כלי מיוחד.  י לטפל בלוחפנלים כדתות או הים. בכדי לפתוח את הדלחי קיםמחל

 
 
 פסי הארקה:  
 

פס הארקה אופקי יותקן לכל אורך הלוח. בכל תא חיבורים, יהיה פס נחושת או אלומיניום עם ציפוי  
 אנודייז ומגעי נחושת, שיאפשר את חיבור מוליכי ההארקה. 

 
 כיסויים: 

 
 . היריםרוק קלים ומנה או פינות להתקדיו על ידי דפנות הניתמצדגר הלוח ייס

 
  תאימות: 
 

 כל הכיסויים יהיו פריקים וניתנים להחלפה ביניהם על מנת לאפשר מודולאריות. 
 

 דלתות: 
 

עיוותים. החיבורים   יתמכו במשקלם ללא  ציודי עזר  והפנלים הנפתחים המיועדים להתקנת  הדלתות 
תנועה חופשית  מיש המאפשר  וי מגן גידי כיס  ת לחלק הקבוע יוגנו עללתוהד  הגמישים המחברים את

לצורך.   בהתאם  והאחוריות  הקדמיות  הדלתות  של  הפתיחה  כיוון  את  לשנות  יהיה  ניתן  הדלת.  של 
חלקי  את  בבירור  לראות  תאפשר  מידה  באותה  אך  כיסויים  ידי  על  הגנה  תאפשר  העבודה  סביבת 

 תו.ח ובסביבירות בלויחיד לעבוד בקלות ובמהבד לעוהלוח הפנימיים. המבנה יאפשר 
 

 אפשרויות שילוב: 
 

 המיקום הסטנדרטי של פסי הצבירה יאפשר הגדלה עתידית של הלוח.
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 כניסת כבלים:
 

התכנון של הלוח יאפשר כניסה של כבלי כוח או פסי צבירה מלמעלה, מלמטה )כבלים( מלפנים או  
 . רה או שינוי גובה הלוחצביי המאחור ללא צורך בשינוי המיקום של פס

 
 ת: נגישו

 
כל נקודות החיבור יהיו נגישות לחלוטין. קורות המסגרת בחזית, בגב, בתקרה ובתחתית )כאשר הלוח 

 עומד על הגבהה( יהיו ניתנים לפירוק בכדי לאפשר התקנה ומעבר של כבלים בעלי קוטר גדול.
 
  הזנות ללוח: 
 

 ם.  ים ומספרשל הכבל גודלו בהתאם לשטח החתךל שבחלההזנה הראשית תהיה על ידי כבלים 
 

   ניתוב כבלי כוח:
 

ללוח   יכנסו  הכוח  מלמטהכבלי  וגם  מלמעלה  התא  גם  למידות  קרובות  יהיו  הפתחים  מידות  ככול  . 
האפשר, מבלי לפגוע בחוזק וביציבות של הלוח. הכניסות יצוידו בהתקני אטימה אשר יתאימו לדרגת  

יסופקו    שניים אוצבירה מ  ח יתחברו לפסיהכולי  של הלוח. כב  IPההגנה   למהדקים. מבודדי תמיכה 
אלקטרו כוחות  של  השפעה  להקטין  ובכדי  החיבורים  על  כוחות  הפעלת  למנוע  דינאמיים  -בכדי 

יצוידו בלולאות הידוק   הנגרמים בעקבות מעבר זרמי קצר בלוח. מסגרות ההתקנה של ציוד המיתוג 
 מתכווננות לתמיכת הכבלים.

 
 : י הצבירה הראשייםפס בנהמ
 

מלבניים  הראשי  הצבירהי  פס יהיו  הפסים  העמודה.  של  התחתון  בחלק  או  העליון  בחלק  יותקנו  ים 
 . הפסים יהיו בחתך אחיד מותאם להולכת הזרם הנדרשת.Cu-ETP R240מנחושת באיכות 

פסים  ם לימיהפסים יחוזקו בעזרת מבודדי תמיכה המחוזקים למסגרת של הלוח. המבודדים יהיו מתא
המתוכנן  ובמרחק  במספר    10mmעד    5mmבעובי   הקצר  לזרם  העמודה.    Icwהמתאים  ולרוחב 

 . 61439ישראלי התצורה של פסי הצבירה תהיה בדוקה לפי תקן 
על מנת להגביל את השפעת השדות האלקטרומגנטיים פס האפס יותקן ביחד עם פסי הפאזות בחזית  

 הכיוון מימנו ניגשים לטפל בפסים.
 

 מהירים והארכות: ריםמחב
 

שלבורהחי ידי  הפסי  ים  על  יופרעו  שלא  כך  וימוקמו  מהירים  מחברים  באמצעות  יבוצעו  הראשיים  ם 
שלא   כך  מומנט,  אומי  ידי  על  ומחוזקים  להזזה  ניתנים  יהיו  המהירים  החיבורים  הכוח.  כבלי  חיבור 

 יידרשו קדיחות בפסים.  
ם יהיו  ם הראשייבזמן הפסקת המתח. הפסיות  מוד הרחבת הלוח בצדדים תתאפשר על ידי הוספת ע

 בתצורה סטנדרטית בכדי לפשט את התכנון ולהגביר את הבטיחות. סדר פאזות וב
 
 
 
 חלוקה משנית:  
 

 אופן ההתקנה יאפשר חלוקה לקבוצות הזנה שונות המורכבות משורות מודולאריות של מפסקים. 
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  נה יאפשרעל מבודדי תמיכה. המב  ניםותקמ  Cu-ETP R240הפסים יהיו מלבניים מנחושת באיכות  
רים, התקנה ושינויים. כיסויים נתקעים )ללא ברגים( יבטיחו הגנה בפני מגע ישיר  ולה של חיבוכמות גד

 .   IPxxBברמה 
 

 היחידות הפונקציונאליות: 
 

 כללי:
 

הציוד   יחידות  לכל  הגישה  להחלפה.  ניתנות  יהיו  מודולאריות  אותה  בעלות  הציוד  יחידות  ה  תהיכל 
ימ וצוידו במלפנים. אביזרי התליה  הציוד  סמנים המאפשובילים  ציוד המיתוג.  מיקום בקלות של  רים 

לתוך   אומים  של  מקרית  נפילה  למנוע  בכדי  אומים  ללא  אך  ברגים  בעזרת  ההתקנה  למגשי  יחובר 
ה  טוב הציוד. המסגרות עליהן מורכבים הפנלים הקדמיים יותקנו על צירים סובבים בכדי לאפשר גישה  

 קה.ציוד המיתוג בזמן תחזול
 
 תאי כניסה:  נהמב 
 

. הפיקודים יותקנו מאחורי פנל הניתן להסרה באויר, לשליפהיכלול מפסקי זרם  הציוד בתאי הכניסה  
בחזית הלוח. החיבור לפסי החלוקה יבוצע בעזרת מחברים מיוחדים אשר עברו בדיקת דגם עם ציוד  

 המיתוג בכדי להגדיל את רמת הבטיחות
 
 מפסקי יציאה:  
 

 עמודה, גם את מפסקי החלוקה וגם את מפסקי ההזנה למנועים.   תהלאחד באויהיה ניתן 
 

ימנע את הסיכון שבנפילת חלקים מתכתיים לתוך התאים בזמן פעולות אחזקה, תוך   התכנון הכללי 
 שימוש בכל אמצעי מתאים כולל שימוש בתבריגים קבועים במקום באומים. 

דלתות(, הדבר לא    ים, עם ובליו עם ציר קבועים אוגים של פנלים בחזית )ה ס כמ  אם ידוע מראש על
 ישפיע על מיקום התושבות ומגשי ההרכבה. 

 
  דרישה להמשכיות ההזנה:

 
 המשכיות אספקה.  לא נדרשתבזמן פעולות אחזקה, הרחבות או שינויים 

 
 25המקום השמור יהיה      %  הגדרת מקום שמור: 

 
אך  הש  קוםהמ ציוד שמור:   ציוד  ללא  יהיה  ההמור  כל  להתעם  הציוד,  כנות  פלטות קנת  לרבות 

 הרכבה.
 

 התקנה: 
 

 ביסוס: 
 

על   יותקן  הגבהההלוח  מפלדה,  פרופיל  שיהיה  ההגבה  פרופיל  את  יספק  הקבלן  וצבוע,  .  מגולוון 
העיגון   נקודות  הפרופיל.  ועל  הרצפה  על  להתקנה  ואביזרים  עזרים  גם  כמו  פילוס  ציוד  ו  יהי ולרבות 

 פתחים בלוח.עיגון והנקודות הגישות בקלות ויתאימו לנ
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 מבנה לוח חלוקה מישני
 

 דרישות כלליות: 
 

 כדוגמת המתואר בלוח הראשי להוציא הפרטים הבאים:
 

 מקום ההתקנה: 
 

 בהתאם למופיע בתכניות
 

 . בהתאם למופיע בתכניות הזרם הנקוב:
 

 .םניהוה מביגבה –ו/או מקום ההתקנה  יותתכנבהתאם למופיע ב:  (Icw)יכולת עמידה בזרם קצר  
 
  הזנות ללוח: 
 

 ההזנה הראשית תהיה על ידי כבלים בחלל שגודלו בהתאם לשטח החתך של הכבלים ומספרם.  
 

 בהתאם למופיע בתכנית. הזרם הנקוב:
 

 עמידות בזרם בקצר: בהתאם למופיע בתכנית.
 

 כניסות כבלים: בהתאם למוראה בתכנית. 
 

 ח.בהתאם לרשום בתכנית לו ה:ביר זרם פסי הצ
 

 כמוראה בתכנית ות: מדיד
 
 קיבוע:  
 

אמפר יהיה להתקנה על   40לוח בעל זרם נומינלי של המפסק הראשי הגדול ביותר שאינו עולה על  
 קיר. המיקום, הגובה והקיבוע יבוצעו בקלות בעזרת ווי תליה מיוחדים אשר יסופקו עם הלוח. 

רצפה יהיו  ות הקיבוע לפה. נקוד בה על רצו יותר יהיה מיועד להצר אאמפ  63לוח בעל זרם נומינלי של  
 נגישות כאשר הלוח מוצב במקום.

 
   אבזרים והתקנתם .8.8

 
 רשימת ציוד ואביזרים:  .8.8.1

 
 אביזרי המתקן יהיו מתוצרת היצרנים הבאים: 

 

 .באולמות המוסך השונים " פלסטי משורין בהתקנות גלויותפלצולי"  -
 

" Light" או " Lunaה " ינו" סדראו "לגרנד" או "ביטיצ'ל,  ריכ"גויס" סדרה לבחירת האד -
סמויות,   והבהתקנות  המפקח.  היצרן  באמצעות  בלבד,  האדריכל  לבחירת  סדרה 

תיבות ההתקנה של חברות אלה תאושרנה להתקנה של אביזר אחד בלבד. תיבות 
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יותר יענו לדרישות התקן הישראלי מס'   ת )"תיבו  145להתקנה של שני אביזרים או 
 פרדה בין האביזרים ו מחיצות לה"( ויכללת פלסטיקרים למתקני חשמל: תיבויבוח

 . RIT –יציאות תקשורת מחשבים   -
משולבות   - אביזרים  " -"ניסקו  –קופסאות  ע.ד.א.    Cima Boxאופיס",  או  מ.ד.ע.  ע"י 

 פלסט, עם אישור מכון התקנים.
 

   סוג האביזרים .8.8.2
 

 די שני ברגים.  ל י ה עאביזרים יהיו לפעולה שקטה, מחוזקים לקופס 
 

 ים יהיו עם מכסה הגנה, אטם סיליקון וקפיץ סגירה. י מוגנרים מאביז 
 

   התקנת האביזרים  .8.8.3
 

יבדוק הקבלן עם המפקח את מיקומם של בורגי  לפני התקנת קופסת גב לאבזרי תקשורת ותקשוב 
ברגי עם  מותקנים  המזמין  אביזרי  בהם  למקרים  מיועדת  )ההערה  האביזר  של  אהחיבור  יים,  ופקם 

 ( ית.קנים אנכלעומת אחרים המות
 

   גובה התקנת אבזרים: .8.8.4
 

 הגבהים להתקנת אבזרים המפורטים במפרט הכללי יהיו "קו תחתון" של האביזר. 
 

   קופסאות גב לאביזרים בריהוט  .8.8.5
 

כדוגמת קופסאות גבס. חיזוק נוסף    -קופסאות גב לאביזרים בריהוט תהיינה עם אוחזים מיוחדים לעץ  
 ן. כאשר נית - זקים לעץפסה, מחוצעות ברגים במסגרת הקובאמצע יבו
 

 הקופסאות תהיינה  מחומרים כבים מאליהם.   -
 הקדח לקופסה ייעשה במכשיר מיוחד המיועד למטרה זו.    -

 
   גופי תאורה:  .8.9

 

 . םרפואיי יהיו מסוג בלתי ישיר לאתרים כל גופי התאורה  .8.9.1
 20עמידה בתקן ישראלי מס'  .8.9.2

 
ותקנים היא כלליחוקהדרישה לעמידה ב יחד  ים  וגורפת.  "קול יו עם זאת, באופן  ת  )ראה  צא מהכלל 

פה חובתו של הקבלן לעמוד בכל הדרישות של תקן ישראלי "( מוזכרת  20שום תקן ישראלי  קורא ליי
20  . 

 
כל גופי התאורה שיסופקו לפרויקט יעמדו בדרישות התקן, ויצוידו בתעודות המאשרות התאמתם )של  

ים למנורות המוצעות ולשימוש ם רלבנטיים הנוגעלדרישות התקן ובמיוחד לאותם חלקי   רה(גופי התאו
 המיועד. 

 
יהיה  רשאי  והמפקח  זו,  מחובתו  הקבלן  פוטר  אינו  המפקח  ידי  על  אחר  או  זה  תאורה  גוף  אישור 
בגופים   התקן  בדרישות  עומדים  ואינם  הותקנו   ו/או  שסופקו  תאורה  גופי  החלפת  מהקבלן  לדרוש 

 .ועל חשבון הקבלן העומדים בדרישות אלה וזאת בכל עת ים,אחר
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  :יוד תאורהרשימת ציוד מאושרת עבור צ .8.9.3

   
פלורסצנטיות   - בגוון    -נורות  תהיינה  נורות  אלקטריק".  "ג'נרל  או  "פיליפס"  "אוסרם", 

"לומילוקס"    דגם  "פיליפס"  )"קר"    840או    קלוויןTLD 830     (3000  )חם כדוגמת 
 .ריכל באמצעות המפקחהאדיותר( לקביעת 

 .UniFormסדרה " Venture"  -ייד נורות מטל הל -
לנורות - מ  משנקים  יהיו  אלקטריק" פריקה  "ג'נרל  מתוצרת  "אוטורגולטור"  טיפוס 

 ארה"ב. 
פלורסצנט   - לנורות  הפעלה  "הלואר",   -ציוד  "פיליפס"  אלקטריק",  "ג'נרל  "אוסרם", 

 "טרידוניק", בהתאמה לנורות.
 

"פילוסר"א  -  LEDנורות   - אלקטריק".ם",  "ג'נרל  או  בג  יפס"  תהיינה  חם נורות  וון 
 .CRI-80"לומילוקס"  כדוגמת "פיליפס" דגם 

 ,"אוסרם", "ג'נרל אלקטריק", "פיליפס"  - LEDציוד הפעלה לנורות דרייבר  -
  ""BAG Electronics .הלואר", "טרידוניק", בהתאמה לנורות" 
 

 כללי: .8.9.4
 

יסופקו כשהם    גופי התאורה  יצרן המלוכל  מנציג    בארץ. האחריות  ודציוים בתעודת אחריות 
( חמש  של  לתקופה  שני5תהיה  פירו(  יהיה  האחריות  בתעודת  לפרויקט  ם.  שסופקו  הגופים  סוגי  ט 
 והכמות שסופקה מכל סוג. 

 
 הכמות המדויקת תקבע על סמך ספירה מדוקדקת באתר.  

 
ב  ניסיון  בעל  מוכר  ספק  ידי  על  יסופק  תאורה  גוף  של  ייצ כל  תאורה  גופי  של  שנים    10ור 

יכה טכנית  ספק גופי התאורה יהיה בעל תמשנים לפחות.    5ופי תאורה של  ת, או אספקה של גלפחו
 הנדסית מלאה.  

 
קבלן החשמל, באמצעות ספק גופי התאורה, ייתן למפקח דו"ח ממוחשב של רמות התאורה  

המוצעים,  התאורה  לגופי  בהתאם  השונים,  בשטחים  המיועדים  הנ  הצפויות  ההצתה  וציוד  ורות 
 בשטחים אלה.  להתקנה

 
 צילות אורית נ

האורית   - עהנצילות  תאורה  גופי  משל  תרד  לא  פרבולי  רפלקטור  עבור   %73    -ם 
 תאורה ישירה.

למיניהם יהיו אלקטרוניים גם אם    LEDמשנקים לכל גופי התאורה הפלורסצנטיים או   -
 לא צוין בכל מקום אחר. 

פלורסצ - תאורה  משתי  נטיבגופי  יותר  הכוללים  להים  יש  מנורות  משנק  שותף תקין 
 בגוף בן ארבע נורות יותקנו שני משנקים. –אחרות  לשתי נורות לכל היותר. במלים

 
 

 תקנים
 

 המשנקים יעמדו בדרישות התקנים הבאים:
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EN61347-1, EN61347-2-3 (General and safty requirements) 
EN60929: Performance requirements. 
EN61347-2-3 annex C : Special requirements for thermally protected ballasts. 
EN 61003-2: Limits for electronics currents emissions. 
EN 61003-3: Limitation of voltage fluctuations and flicker. 
EN 61547: EMC immunity. 
EN 55015: Radio disturbances < 30 Mhz 
EN 55022: Radio disturbances > 30 Mhz 
 

 ת פלורסצנט(:כניות מיוחדות )משנקים לנורודרישות ט
 

 בקרת חימום מוקדם מודרג להארכת אורך חיי הנורה.  -
 ניתוק אספקת חשמל לנורה במקרה של פעילות לא תקינה של הנורה.  -
 הפסקת אספקת מתח לחימום האלקטרודות במהלך הפעולה. -
 שנקים(.מכמות המ 10שעות )עם נפל שלא עולה על %   50,000אורך חיים צפוי של -
טמפרטורת סביבה של המשנק על פי  שנים בתנאי שמירת    5אחריות ללא תנאי של   -

 הרשום על גביו. 
 

 נצילות אורית 
 

 עבור תאורה ישירה.  93% -לא תרד מ  LEDהנצילות האורית של גופי תאורה  -
 אחד. יותקנו דרייבר  LEDבגופי תאורה  -

 
 (: EDLלנורות  דרייברים דרישות טכניות מיוחדות )

 
 . DALI ו אV 0-10עמעום עם בקרה  ייביר דר -
 . 10KV( עד SURGE PROTECTIONהגנה נגד ברקים ושינויי מתח הזנה ) -
 .שעות  50,000אורך חיים צפוי של -
שנים בתנאי שמירת טמפרטורת סביבה של המשנק על פי    5אחריות ללא תנאי של   -

 הרשום על גביו. 
 תקנים

 תקן פוטו ביולוגי  -
 Photometric and Electrical: Method Approved "08-79-LM - Devicesתקן   -

Lighting State-Solid of Testing 
 LM-08-80האמריקאי  תקן -
- CRI 
 (efficacy) יעילות גוף התאורה: -

  

 Performance Standard  Safety Standard  Product Type 

(IEC 62612/PAS (Publicly 
Available Specification  

 IEC 62560 
Edition 1 Publication 
expected - 2010 

 Self-ballasted LED lamps 
for general lighting services 
> 50V 

 IEC 62384 - 2006 
 IEC 61347-2-13 - 2006 

 Control gear for LED 
modules 
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 IEC/PAS 62717 - 2011 IEC 62031 Edition 
2008  

 LED modules for general 
lighting 

IEC/PAS 62722-2-1 Ed. 1: 
Luminaire performance – Part 2-
1: Particular requirements for 
LED 

IEC 60598-1  LED luminaires 

 IEC TS 62504 Terms and Definitions for LEDs and LED 
modules in general lighting 

 LEDs and LED modules 

 

 
 

 התקנה ושיקוע  .8.9.5
 

התאורה.    גופי  והרכבת  לקליטת  באתר  להכנות  מועד  מבעוד  לדאוג  הקבלן  הדברים  על 
להיעזר   הקבלן  על  יהיה  בהם  למיניהם(  )במוסכים  "המתועשים"  האזורים  לגבי  במיוחד  אמורים 

רלי  בסידורים מיוחדים כמו מוטות הברגה, פרופילים מגולוונים וכיו"ב. אמצעים אלה מהווים חלק אינטג
 מגוף התאורה ולא נמדדים בנפרד.

 
גופים המותקנים בתקרת ביניים כוללים את האמבטיה או כל קופסת גב הדרושה להתקנתם  

לחיבור  הדרושות  ההכנות  את  הביניים  תקרת  יצרן/מרכיב  עם  לתאם  הקבלן  על  משוקע.  באופן 
 והרכבה של הגופים הללו בתקרה. 

 
בי  את  גם  כוללים  שקועים  תאורה  ההתקנה, גופי  במקום  מתאימות  ומסגרות  פתחים  צוע 

 ולרבות אביזרי התקנה, תליה )או שיקוע( וחיבור. 
 

דגש מיוחד מושם על שיטת הקיבוע של גוף תאורה למחיצה הנושאת. שיטת הקיבוע תקבע   
בנפרד עם המפקח והיא תיקח בחשבון את משקל גוף התאורה, את סוג המחיצה ואת התקן העיגון   

 ו יקובע הגוף.  עליו או אלי
 
 
 

   חיזוק גוף תאורה משוקע .8.9.6
 

הקונסטרוקטיבית   לתקרה  ביניים  בתקרת  המשוקע  תאורה  גוף  יתלה  הכללי  במפרט  לאמור  בנוסף 
מ"מ כל אחד. הכבלים יחוברו לגוף התאורה במקומות    3באמצעות שני כבלי פלדה מגולוונים בקוטר  

 ת ההכנות הנדרשות לכך בגוף התאורה.יבצע הקבלן א  –המיועדים לכך על ידי היצרן. בהעדרם 
 

כאמור   מתאים,  מתאם  באמצעות  ייעשה  ביניים  תקרת  של  אריח  על  משוקע  תאורה  גוף  התקנת 
דגם   "וויסבורד"  תוצרת  כדוגמת  יהיה  המיוחד  המתאם  חשמל.  לעבודות  הכללי  .  MTMבמפרט 

מחליקים על המסגרת ס"מ בקירוב, ועם שני כנפונים    60* 30המתאם כולל מסגרת מודולרית במידות  
 ומותאמים לקוטר גוף התאורה.
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 אין לעשות שימוש באמצעי תמיכה מעץ.

 
 קופסת אביזרים של גוף תאורה משוקע: .8.9.7

 
לתקרה   תחוזק  התאורה,  גוף  של  אינטגרלי  חלק  שאינה  משוקע,  תאורה  גוף  של  אביזרים  קופסת 

עיגון   מוטות  שני  באמצעות  יציבותה  הקונסטרוקטיבית  את  שיבטיח  באופן  לפחות,  חיזוק  פסי  או 
גם בעת פתיחת מכסה הקופסה וסגירתו וטיפול באביזרי הקופסה הפתוחה. מכסה הקופסה  תהמכאני

הקופסה המחוזקת  בהתקנת  שינוי  ללא  לבורגי המכסה  נוחה  וגישה  נוחה  ראיה  שיאפשר  כך  יותקן 
 כאמור.

 
 בתי נורה. .8.9.8

 
בסעיף    לאמור  הכללי,    08.09.03בנוסף  המפרט  פלורסצנטיות  של  לנורות  נורה   -בתי 

 טלסקופי, קפיצי, בלתי שביר. 
 

   שפופרות פלואורניות .8.9.9
 

בסעיף    לאמור  הכללי,    08.09.04.01בנוסף  המפרט  "חסכוני" של  מטיפוס  הנורות  תהיינה 
 עם משנקים אלקטרוניים בהתאמה, שתי נורות לכל היותר על משנק משותף. T5בקוטר 

 
פל  "לומילוקס  נורות  המכונה  בגוון  תהיינה  סוגיהן  לכל  )גוון  830ורסצנטיות  מעלות    3000" 
 קלווין(. 

 
שעות    8,000( פינים ואורך חיים של  4נורות פלורסצנט קומפקטיות תהיינה בעלות ארבעה ) 
 לפחות.  

 
 נורות מטל הלייד  .8.9.10

 
בסעיף    לאמור  תהיי  08.09.04.07בנוסף  הלייד  מטל  נורות  הכללי,  המפרט  להצתה של  נה 

 .  UniForm" סדרה Ventureחוזרת )חמה( מהירה )דקה עד שתיים(, כמו מתוצרת " 
 

   מערכות אופטיות .8.9.11
 

בנוסף לאמור במפרט הכללי, רפלקטורים ולוברים לגופי תאורה פלורסצנטיים או רפלקטורים   
 לגופי תאורה פלורסצנטיים עם נורות קומפקטיות יעמדו בדרישות הבאות:  

 
 מעלות.   60עד  55חזרה פרבולית, וזווית קרינה של בעלי עקומת ה -
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 בעלי ציפוי מגן על השכבה החיצונית של הרפלקטור, למניעת עמעומו.  -
 

 וזאת בנוסף על המתואר בסעיף   של המפרט הכללי.
 

   עמוד תאורה  .8.9.12
 

עמידות   שיבטיח  בטון  ליסוד  יהיה  העמוד  עיגון  "שורש"(.  )ולא  "יסוד"  מטיפוס  יהיה  תאורה  עמוד 
 עמוד וההתקנות על גביו בפני רוח והפרעות אחרות. ה
 

יסוד הבטון כולל גם את ביצוע החפיר ושיקומו, וסילוק עודפי הקרקע של החפיר למקום סילוק פסולת 
 מוכר על ידי הרשויות, לרבות תשלומי האגרות המתחייבות.  

 
 ביסוד הבטון יבטן הקבלן את ברגי היסוד ואת השרוולים למעבר הכבלים. 

 
 בורגי היסוד יהיו מגולוונים, ועל ידי יצרן עמוד התאורה בלבד, מיועדים לעמוד נשוא ההתקנה.  

 
חלקם העליון של בורגי היסוד יבלוט כך שישאר מקום לפילוס העמוד ולחיבור שני אומים מעל פלטת 

 היסוד של העמוד.  
 

 פלטת היסוד תיצבע בצבע זפת. 
 

 כבת גריז עם הגנה באמצעות שרוול פלסטי.  ברגי היסוד לא יצבעו, אך יכוסו בשי
 

עד    בגובה  העמוד,  של  התחתון  למגש    100בחלקו  לגישה  פתח  יהיה  הסופיים  הרצפה  מפני  ס"מ 
 הציוד או החיבורים. הפתח יצוד במכסה תואם, עם בורגי "אלן" לנעילתו לעמוד. 

 
גמיש, מוליך, עם ב יהיה מחובר לעמוד באופן קבוע באמצעות תיל  ירוק". אורך  המכסה  "צהוב  ידוד 

 ס"מ.  50  -התיל הגמיש יאפשר גישה נוחה לציוד שבתא הפנימי, והוא לא יקטן מ
 

  -בהתקנת העמודים יקפיד הקבלן גם על הפרטים הבאים:
 
 כל העמודים יהיו ניצבים באופן מוחלט, ומקבילים אחד לרעהו בכל זוית ראיה.   -
 
 ת האפשר.  המרחקים בין העמודים יהיו שוים במיד -
 
 כל זרועות הפנסים תהינה בזוית זהה במישור האופקי ובזוית זהה במישור האנכי.    -
 
או המגרש    זוית הזרועות תהיה בהתאמה לתנאי הארה הנדרשים, מרחק העמוד מהדרך המוארת  -

 , לסוג הפנס המותקן והנורה.  המואר
 

 גילוון וצביעת עמוד תאורה  
 
 מיקרון לפחות. 60י של  הגילוון יעשה באבץ חם בעוב -
 
 הגילוון יכסה את כל שטחי העמוד, חוץ ופנים.   -
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 לאחר הגילוון יש לנקות העמוד בעזרת פצירה ולהחליקו מכל הגרדים למיניהם.   -
 
 מתוצרת "טמבור" או ש"ע. 400ניקוי העמוד בטרם צביעתו תיעשה במדלל מס'   -
 
   HighBildשל אבקה על בסיס פוליאסטר מסוג    לאחר הניקוי יצבע העמוד בשיטה אלקטרוסטטית  -

 מיקרון לפחות, בשכבה אחת.  80. שכבת הצבע תהיה בעובי של  Out free Gassingבעל תכונות 
 
 לדהייה, א.ש.ע.  VDEמאושרת ע"י  7000האבקה תהיה מתוצרת "אוניברקול" סידרה  -
 
 גוון העמוד יהיה לבחירת האדריכל, באמצעות המפקח.   -
 
 ר הצביעה יעבור העמוד תהליך של קליה בתנור וקרור בהתאם להנחיות יצרן הצבע.  לאח -
 
 מ"מ לא יאפשרו קילוף.   1הצביעה תבטיח היצמדות הצבע לעמוד באופן שגם שריטות במרווחים של  -
 
 .  גופי התאורה וחישוב התאורה 
 

פי התאורה המוצעים על ידי  בצמוד להגשת הצעתו, יגיש הקבלן דו"ח מחשב, בו יוצגו הביצועים של גו 
 הקבלן. 

 
  -בדו"ח זה יפורטו הנתונים הבאים:

 
 דגם מדויק של הפנס המוצע.   -
 
 דגם מדויק של הנורה המוצעת )סוג, הספק(.   -
 
 גובה ההתקנה.   -
 
 מרחק )בדוגמת החישוב( בין העמודים.   -
 
 ר . מט 1.0רמות התאורה המתקבלות. מרחק הדגימה של החישוב יהיה כל   -
 
 
 

   תאורת חירום: .8.9.13
 

 :  רשימת ציוד מאושרת עבור תאורת חירום

 
 . Philips" או OVA"אלקטרוזן" או "געש" או "אלקטרולייט" או "  –יחידות החירום   -
"וארטה" או "פיליפס" או "ג'נרל אלקטריק" או   -מצברי ניקל קדמיום לתאורת חירום   -

 "(.Tת לטמפרטורות גבוהות )" (( מיוחדוEnergizer( או "אנרג'יג'ר" Saft"סאפט" )
עם   - ותהיה  המתאים  הישראלי  התקן  בדרישות  תעמוד  שתסופק  חירום  מערכת  כל 

 אישור סימון תו תקן. 
 

 של המפרט הכללי:  08.09.05בנוסף לאמור בסעיף  
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ומצברים(  - פיקוד  מערכת  מטען,  ממיר,  )המכילים  חירום  לתאורת  חיצוניים  מודולים 
מגן   מארז  בתוך  כשהם  וחיבורים  יסופקו  מתאים,  אוורור  עם  דליק,  שאינו  מחומר 

 באמצעות מהדקים מוגנים ממגע מקרי. 
דו - תאורה  לגוף  החשמל  הזנת  לאביזר -חיבור  ולא  התאורה  לגוף  ייעשה  תכליתי 

יחידת   כאשר  גם  התאורה  גוף  פעולת  המשך  את  להבטיח  מנת  על  וזאת  החירום 
 צעות פלג חיבור בלבד.החירום בתיקון / תחזוקה / החלפה. החיבור יהיה באמ

התקנת יחידת החירום בגוף תאורה )כאשר נדרשת התקנה אינטגרלית( תיעשה אך  -
 ורק על ידי יצרן יחידת החירום או נציגו המוסמך. 

 
-   % לפחות  מצברים  באמצעות  פעולה  בעת  יפיק  חירום  תאורת  מעוצמת   50גוף 

 התאורה הרגילה )הזנה שגרתית שלא ממצברים(. 
 

יהיה  זמן הגיבוי של   - גוף תאורה חדש  דקות,    100המצברים לפעולה אוטונומית של 
 דקות. 60וכעבור ארבע שנים 

 
  70קדמיום", לעמידה בטמפרטורת סביבה של  -סוללות הגיבוי תהיינה מטיפוס "ניקל -

 מעלות.
 
או   - יתר  טעינת  מפני  הסוללות  על  אוטומטית  הגנה  יכלול  האלקטרוני  הבקרה  מנגנון 

 פריקת יתר. 
 

סימ - הנורה נורת  התאורה.  גוף  של  התחתון  בחלקו  תהיה  מהרשת  הגוף  הזנת  ון 
 דולקת רק כאשר:

 
o  .הסוללה מחוברת בקוטביות הנכונה 
o .קימת פאזה קבועה תקינה 
o .הממיר תקין ומטעין את הסוללה 
 

 מנגנון הבקרה יכיל הגנה בפני נורה בלויה או חוסר נורה לשמירה על הממיר. -
 סריאלי של כל גוף תאורה. היחידה תכלול שילוט לרבות מספר -
המנגנון יבצע ניטרול פעולת נורית הסימון )במצב שגרתי( במקרה של טעות בחיבור   -

 הסוללה או במקרה שבו היא מנותקת.
 
גוף התאורה ו/או יחידת החירום יכילו שילוט חרוט: " זהירות ! מחובר לשני מקורות   -

 מתח". 
 

דות וגוונים תקניים, בנוסח שיקבע מדי פעם בפעם על  שלט הכוונה )בגופי הכוונה ושילוט( יהיה במי
 ידי המפקח. 

 
לוח  עובי  יהיה  האור(  למקור  )הניצב  חרוט  פרספקס  לוח  באמצעות  השילוט  נדרש  בהם  בגופים 

 מ"מ לפחות.  8הפרספקס 
 

אחריות   משנתיים,  תקטן  שלא  לתקופה  תהיה  הנורה(  )להוציא  וציודו  התאורה  לגוף  מלאה  אחריות 
 ה של ישן בחדש באתר.הכוללת החלפ

 
   נקודות: .8.10
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  כללי: .8.10.1

 
 הנקודות השונות בפרויקט תבוצענה על פי המפורט בהמשך.

 
 של המפרט הכללי: 0800.39בנוסף לאמור בסעיף 

 
מושחל בצינור    FR-XLPEחוט נחושת עם בידוד פי.וי.סי. מושחל בצינור, או כבל    -"  "מוליך 

  ם בלבד.בתעלות ייעשה שימוש בכבלי או מותקן בתעלה.
 

 בכמות בהתאם לצורך, כולל מוליך הארקה.  -" "מוליכים  
 

יהיה המשמעות   "צינורות" בתיאור הנקודות במפרט הכללי,  "צינור" או  בכל מקום בו מופיעה המלה 
 של "מוביל" כמתואר להלן: 

 
פלסטי    -"  "מוביל  צינור  או  "פנ",  או  "פד"  מטיפוס  תה"ט  )מריכף(  כבד  כפיף  פלסטי  צינור 

 יח כבד )מרירון( בהתקנה גלויה או תעלה פלסטית בהתקנה גלויה, אם לא צוין אחרת. קש
 

ומגולוונים    משוריינים  והחיבורים   המעבר  וקופסאות  המוביל  יהיה  למבנה  מחוץ  בהתקנות 
 כמתואר.

 
מ"מ אם לא מצוין אחרת. קוטר מוביל    20קוטר מוביל לביצוע נקודה בהתקנה סמויה יהיה    

 מ"מ או כמצוין בתוכניות.  25ת תקשורת או טלפון יהיה  לביצוע נקוד
 

יהיה     גלויה  נקודה בהתקנה  מ"מ אם לא מצוין אחרת. קוטר מוביל    20קוטר מוביל לביצוע 
 מ"מ או כמצוין בתוכניות.  25ביצוע נקודת תקשורת או טלפון יהיה  

 
 ת.  ( ס"מ אם לא מצוין אחר1.5*3מידות תעלה פלסטית לביצוע נקודה יהיה ) 

 
אמפר שלושה פינים שטוחים להתקנה תחת הטיח עם    16פאזי   -בית תקע חד  -  "בית תקע" 

צוין  לא  אם  זאת  כל  לנ"ל,  מיוחדת  וקופסה  ברגים  עם  הגב  לקופסת  מחוזקת  התקע  בית  מסגרת 
 אחרת. 

 
בחלל   -  "תה"ט"  או  בריהוט   במילוי,  גבס,  במחיצת  הטיח,  ביציקה, תחת  סמויה  בהתקנה 

 ם.  תקרת ביניי
 

 קופסת אביזרים לחשמל ותקשורת .8.10.2
 

  -הקופסה מיועדת להתקנת אביזרי חשמל  ותקשורת, ומאושרת ככזו על ידי מכון התקנים הישראלי ו
  "בזק". הקופסה עשויה מחומרים כבים מאליהם. ראה לדוגמא:
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 הקופסה כוללת את כל אביזריה המקוריים ליישום הרלבנטי.
 

 ם לחשמלקופסת אביזרי .8.10.3
 

 תכניות.  הקופסה מיועדת לשרת מגוון בתי תקע, בשילוב עם הגנות וממסר פחת בהתאם למפורט ב
 

 סידור הקופסה והאביזרים יהיה כדוגמת המתואר בתמונה שלמטה: 
 

        
 

 ב"ת למזגן בתקרת ביניים .8.10.4
 

חבר כמו נקודת בית תקע כוח, אך סיומת בבית תקע מוגן מים מתברג כדוגמת "המתבוצע  
 והמקשר", ולרבות אספקת התקע התואם, התקנתו וחיבורו על כבל המזגן.

 
   נקודת ב"ת כוח, מפ"ז ומנורת סימון .8.10.5

 
 ( אמפר ומנורת סימון, בהרכבים.  16*2כמו נקודת ב"ת כוח, אך לרבות מפ"ז )תבוצע  

 
  נקודת לחצן חירום  .8.10.6

 
מיוחד ללחצן חירום הכולל  ממ"ר, אביזר    1.5מ"מ, מוליכים בחתך    20מוביל בקוטר    לרבות 
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הנ"ל   עם שבירת החזית  אוטומטית  לחצן הפועל  ביד,  פלסטית לשבירה  חזית  אדום,  צבועה  קופסה 
 ושילוט בעברית בהתאם למקרה. 

 
  נקודת פיקוד מרחוק  .8.10.7

 
בקוטר    לרבות  בחתך    20מוביל  מוליכים  בהתקנה    1.5מ"מ,  לחצנים  בשני  וסיומת  ממ"ר 

 ה. סמויה עם שילוט בהתאם למקר
 

   הארקת מיתקן טלפון .8.10.8
 

מוביל כל "נקודת הארקה" כנ"ל לרבות  הארקת ארון טלפון או טלפון ציבורי או דומה,  תבוצע   
ממ"ר לפס השוואת פוטנציאלים או פס הארקה בלוח קרוב )בהתאם   6מ"מ, מוליך בחתך    20בקוטר  

 למקרה( וחיבור לבורג הארקה בארון טלפון או בטלפון ציבורי.  
 

   יקורת להארקהשוחת ב  .8.10.9
 

השוחה   דומה.  או  חיצוניים  מים  למתקני  הארקה  חיבורי  מעל  או  אנכית  אלקטרודה  כל  מעל  תהיה 
ירוק מתאים לשטח בו היא מותקנת. -עם מכסה צהוב  5920-038תהיה כמו מתוצרת "אטקה" מק"ט  

 מו.  החפיר עבורה ושיקולרבות ס"מ.  15תחתית שוחת הביקורת תהיה מרופדת בשכבת חצץ בעובי 
 

   הארקת מיתקן מתכתי .8.10.10
 

  16מ"מ, מוליך נחושת בחתך עד    25חיבור לפס השוואת פוטנציאלים במוביל בקוטר    לרבות 
 ממ"ר, שלות חיבור או מהדק חיבור )בהתאם למקרה( ושילוט "הארקה, לא לפרק".   

 
  איטום מעבר נגד אש  .8.10.11

 
ומריחת הכבלים    ההכנות במחיצה על מנת לאפשר התקנת אמצעי האיטום, אמצעי  לרבות האיטום 
 ידי פתח האיטום. צמשני 

 
 העבודה והחומרים יהיו כמתואר במפרט המיוחד. 

 
בכל פתח יעשה הקבלן שימוש בכל האמצעים התקניים הנדרשים על ידי התקן המחייב )ראה במפרט 

 המיוחד(.  
 

   איטום מעברי כבלים למקלטים .8.10.12
 

ים מכל סוג, יכין הקבלן את כל הדרוש על  לפני ביצוע מעברי כבלים למרחבים מוגנים או מקלט 
מנת לבצע איטום למעברי כבלים למקלט או המרחב המוגן )להלן "מקלט"(, כנדרש על ידי שלטונות  
אחת  תהיה  והיא  ההתקנה,  לתנאי  בהתאם  הקבלן  ידי  על  תיבחר  האיטום  שיטת  העורף.  פיקוד 

 מהשתיים או שילוב של השתיים:  
   
 דדים, באמצעות צינורות מעבר אטומים.  הגנת מעברי כבלים בו -  
 הגנת מערכת כבלים, באמצעות מסגרת מעבר מלבנית ואטמים פנימיים.   -  
   
שיטת ההתקנה של מערכת האיטום תהיה "סמויה", הקבלן יכין את המעבר הדרוש לו מבעוד   
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הקבל יתקין  המעבר  ובתוך  תקרה(,  או  )קיר  למעבר  המיועדת  הדופן  יציקת  בטרם  את  מועד,  ן 
 תהיה זו מסגרת עגולה או מסגרת מלבנית.  -המסגרת המיועדת לקלוט את ציוד האיטום 

   
האטמים    יישום  ידי  על  האיטום  עבודת  את  הקבלן  ישלים  הכבלים  מעבר  ביצוע  לאחר 

יהיו   העבודה  וטכניקות  האיטום  ציוד  כל  הנותרים.  החללים  ואיטום  שבפועל  לכבלים  המתאימים 
 ידי שלטונות פיקוד העורף והעבודה תבוצע בהתאם להנחיות יצרן וספק הציוד.  מטיפוס המאושר על 

   
 מערכת האיטום תהיה בעלת אישור של פיקוד העורף לשימוש במרחבים מוגנים.   -
בריטי   - תקן  לפי  לשעתיים,  לאש  עמידות  יכולת  בעלת  תהיה   DIN-ו  476המערכת 

4102   . 
 בר.   3.5המערכת תאטום נגד חדירת גזים בלחץ של  -
   DIN 53521המערכת תעמוד בפני תקיפת כימיקלים כמתואר בתקן  -
 .  DIN 53508המערכת תעמוד בפני בליה ממושכת לפי תקן  -
 אטמוספרות.   6המערכת תעמוד בפני חלחול מים בלחץ של  -

   
יבצע מערכת    כל העבודות והחומרים    לרבות"קומפלט" למרחב מוגן מכל סוג שהוא,  הקבלן 

כל הכבלים המיועדים לעבור דרך אותו מרחב. כל האביזרים המשרתים את מערכת    המתוארים, עבור
האיטום יהיו מקוריים של אותו יצרן, מבוצעים לפי הנחיותיו ובאישורו של נציגו המוסמך )בישראל( של 

 יצרן המערכת ובעלי אישור פיקוד העורף, כאמור.  
 

 
 
 

 קלט דוגמא לביצוע איטום מעבר צנרת למרחב מוגן / מ
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   נקודת הפעלה למפוח נחשון  .8.10.13
 

לרבות קופסת ומוביל כמתואר מהמפוח או היחידה המבוקרת ועד קופסת ההפעלה,    לרבות 
 מ"מ.  4גב וחוט משיכה פרלון  

 
   נקודת הזנה למכונה .8.10.14

 
בחתך    לרבות  כבל  המכונה(,  לגודל  )בהתאם  שבהמשך  בטבלה  למתואר  בהתאם  מוביל 

 כמתואר, וסיומת כדלקמן:  
 

מים,  לי  ומוגן  אטום  הספק,  מנתק  יותקן  מתאימה  קונסטרוקציה  על  או  קיר  על  המכונה,  ד 
עד   כבל,  עם  פלסטי,  מעטה  עם  מגולוון,  משוריין,  קו  יותקן  הנ"ל  מהמפסק  למכונה.  בהתאם  בגודל 
עזרה   לרבות  וחיבור למכונה  לרבות חלקה ברצפה,  או בהתקנה סמויה  גלויה  למכונה אם בהתקנה 

 ת. בהפעלה  ראשוני
 

 ביצוע התחברות למנוע או מכונה יבוצע באופן הבא: 
 

לקופסת החיבורים של גוף המכונה או המנוע יחובר קטע צינור פלדה מגולוון, קשיח. קטע    - 
בכל   ומקרה.  מקרה  בכל  ההתקנה  תנאי  לדרישות  בהתאם  בזוית,  שיהיה  או  ישר  שיהיה  יכול  זה 

סנטימטרים בודדים, ובמקרה של שימוש בקשת או    מקרה, לא יעלה אורכו של קטע ישר זה על מספר
 ייעשה שימוש רק בקשת או זווית, ללא המשך של קטע ישר.  -זווית מתועשת 

 
קטע קשיח זה יצויד בהברגה בקצהו החודר לקופסה, ויחוזק לקופסת החיבורים של המכונה   

 י של הקופסה. האחד בחלקה הפנימי של הקופסה והשני בחלקה החיצונ -באמצעות שני אומים 
 

יהיה מגולוון, כמתואר,   צינור גמיש. הצינור הגמיש  יבצע הקבלן קטע  בהמשך לקטע הצינור הקשיח 
 ס"מ.  20ועם מעטה פלסטי. אורכו של הקטע הגמיש לא יעלה על 

 
 לאחר הקטע הגמיש ימשיך הקבלן בביצוע המיתקן בצינור גמיש או קשיח, בהתאם למקרה. 

 
 תחבר עם צינור גמיש ישירות לקופסת המכונה. מודגש בזאת כי אין לה

 
 להלן פירוט הערכים בהתאם לגודלי המכונות השונות: 

 

הספק  
 המכונה  

 כ"ס  30עד  כ"ס  20עד  כ"ס  15עד  כ"ס  12עד  כ"ס  8עד  כ"ס  4עד 

  1.5*5 חתך המוליכים  
 ממ"ר 

5*2.5  
 ממ"ר 

 ממ"ר   16*5 ממ"ר   10*5 ממ"ר   6*5 ממ"ר   4*5

 מ"מ  60 מ"מ  40 מ"מ  40 מ"מ  32 מ"מ  25 מ"מ  25 מוביל  קוטר ה

  25*3 גודל מפ"ז 
 אמפר 

3*25  
 אמפר 

3*25  
 אמפר 

3*40  
 אמפר 

3*40  
 אמפר 

3*63  
 אמפר 

 
 

  מערכת דיזל גנרטור .8.11
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 כללי .8.11.1
 

 מערכת דיזל גנרטור מושלמת למערכות תומכות חיים. ן ביצוע תכנוהקבלן יבצע 
 

( לשטח המפעל של הקבלן או ישירות לאתר, התקנה, -ו  הובלה )ארצה  פרק זה מיועד עבור אספקה,
עבור   גנרטור  הדיזל  מערכת  כל  של  והפעלה  בדיקה  המתקן,  של  החשמל  למערכות  חיבור  פילוס, 

 . למערכות אלה אספקת חרום
 

 תכולת העבודה: 
 

של  בהספק     STAND BYהקבלן יספק, יתקין יחבר ויפעיל  דיזל גנרטור חרום חדש,
 . ק.ו.א.  110

 
ת הדיזל גנרטור תועבר תחילה למפעל ספק הדיזל גנרטור, שם יבוצע ניסוי בעומס וכן ניסוי של יחיד

 של ההספק הנומינלי. מתקן העומס יסופק ע"י הקבלן. 100% -וכן ל 50% -תגובה דינמית ל
 

 כמו כן כוללת העבודה גם אספקה, התקנה, חיבור והפעלה של:
 

 צוני. ליטר חי  1000+ מיכל   מיכל דלק יומי -
 .זנות ע"י מפסיקים ראשיים בלוח/ות מ"נמערכות פיקוד להחלפת ה -
 צנרת פליטה מבודדת עם משתיק קול ביתי שיבטיח רמת השתקה כמתואר בהמשך. -
 מצברי התנעה ומערכת התנעה. -
מערכות  - לבין  בינו  שלו,  למערכות הבקרה  גנרטור  הדיזל  בין  והפיקוד  הכח  כבלי  כל 

   תנע למצברים.המתקן וכן בין המ
 
הכוללת בקר מתוכנת אשר   תואוריגינליפיקוד אינטגרלית    הגנרטור יסופק עם מערכת  -

 שולט על כל מערכות הפיקוד, ההתראה והעברת הנתונים מהגנרטור. 
 

הלוח יכלול את כל מערכת פיקוד והגנות גנרטור, כולל מערכת פיקוד להגנות והחלפת הזנות חברת 
 .גנרטור -חשמל 

 
האבי - הדכל  כמזרים  הדיזל  של  תקינה  לעבודה  צנרת רושים  דלק,  ומשאבת  צנרת  ו 

 פליטה ומשתיק. 
 

 :גם  כוללת עבודת הקבלןלמפורט במקומות אחרים בנוסף 
 
 הפעלת המתקן לאחר השלמתו ובדיקת המתקן על כל ציוד העזר שלו.  -
 אינטגרציה עם מערכות החשמל והבטיחות של הפרויקט. -
 למשרד האנרגיה. מסירת המתקן בהתאם לתקנות  -

 
מומח שהוא  מצהיר  בעל  הקבלן  נמצאים   ןניסיוה  וכי  זה  למכרז  בהתאם  לבצוע  העומדות  בעבודות 

 ברשותו כל הכלים והמכשירים הדרושים לעבודה זו. 
 

הקבלן יהיה אחראי לאחסנת ושמירת הדיזל גנרטור וכל חומרי העזר אשר ישתמש בהם בהרכבה עד 
 למסירת המערכת למזמין.
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הוראות ההרכבה של ספק מערכת הדיזל גנרטור    חראי לכך שהעבודה תוצא לפועל לפי יהיה אהקבלן  
תקינה.  ובצורה  ומסודר(  )נקי  תקין  עבודה  במצב  כולו  המתקן  למסירת  הישיר  האחראי  יהיה  והוא 

 אחריות הקבלן כוללת הרצת המתקנים תחת עומס מלא.
 

חדר את  וימסור  את השטח  הקבלן  ינקה  העבודה  סיום  המקומות    עם  יתר  וכל  הגנרטור  חופת(  )או 
יו קשורים בעבודתו בצורה נקיה ומסודרת. כל הפסולת והאריזות יסולקו ע"י הקבלן ועל חשבונו. שה

 הקבלן לא יקבל כל תשלום נפרד עבור כך. 
 

הקבלן מתחייב בחתימתו כי כל העבודה תוצא לפועל לפי חוקי המקצוע ובהתאם לחוקים של משרד 
משרד כמו  העבודה,  חשמל.  חברת  ודרישות  חי -הפיתוח  לתשתיות כן,  ממשרד  לקבל  הקבלן  יב 

 לאומיות אישור בכתב להפעלת המתקן.
 

האנרגיה   משרד  ע"י  וכו'(  קטלוגים  )תוכניות,  הנדרש  הטכני  החומר  יוכן,  כל  האישור,  קבלת  לצורך 
  יסופק וימסר ע"י הקבלן, על חשבונו ובאחריותו. 

 
 יזל גנרטור. על התקנת הגנרטור ולפני הפעלת מערכת הדהקבלן יודיע לחברת החשמל 

 
כדי   גנרטור  הדיזל  במערכת  רעידות  ומניעת  רעש  השתקת  אמצעי  בכל  לנקוט  אחראי  יהיה  הקבלן 

תהווה מקור רעש או רעידות אשר יהוו מטרד לסביבה. הרעש למנוע מצב שהמערכת בזמן הפעלתה  
 במהדורתו המעודכנת. 2991בץ תקנות מס. מוגדר בתקנות כ"רעש בלתי סביר מציוד בניה" קו

 
 
 

 תקנים ותקנות:  .8.11.2
 

 העבודה תוצא לפועל לפי התקנים הבאים:
 

 עבור הדיזל.  - BS 649, BS 5514התקן הבריטי 
 

IEEE115-1972– International Electrical &  Energy Engineering  .עבור הגנרטור 
 

IEEE421-1972– International Electrical & Energy Engineering  .עבור הערור 
 

BS-4999 -  . 
  
-  IEC-34/1 . 

 
 דרישת משרד האנרגיה ומשרד העבודה והרווחה בנדון, והכנת הטפסים לרישוי. -

 
 יזל גנרטור פרטיות. התקן הישראלי האחרון לתחנות כח ד -

 
 . 4.6.79מיום  3991התקנות למניעת מטרדי רעש קובץ תקנות מס'  -

 
 אש בנושא.ה-דרישות מכבי -

 
 הפעלה ומתקן החשמל.עבור לוח פיקוד ו 108תקן  -
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 של המפרט הכללי לעבודות חשמל בהוצאת הוועדה הבין משרדית במהדורתו האחרונה. 08פרק  -

 
 עירוניים למניעת מטרדי רעש באזור מגורים.  חוק כנוביץ וחוקי עזר -
 

  רשימת יצרנים .8.11.3
 

מ כמערכת  ארצה  תיובא  גנרטור  הדיזל  תמערכת  המערכת  לעבודה.  ומוכנה  מושלמת  היה  ורכבת, 
 מתוצרת אחת החברות הבאות:

 
 קטרפילר ארה"ב או אירופה. -
 קוהלר ארה"ב.  -
 ווילסון אנגליה.  -
 יונדאי קוריאה. -

 
   תיאור העבודה .8.11.4

 
)בנוסף לאמור במקומות אחרים    העבודות הבאותגם  לביצוע    סמתייחדיזל גנרטור(  פרק זה ) 

 : של מסמכי המפרט(
 

טור, התקנה חיבור והפעלה של מערכת זו  יכנון ההספקה והספקה של מערכת דיזל גנרא. ת 
 )להלן "המערכת"( באופן שתענה לנדרש בהמשך, לרבות:  

 
 עזר שלה, כמו גם:  קביעת ההספק הרשום של היחידה ומערכות ה 

 
 קוטר צינור המפלט בהתחשב בתוואי המוצע והכיפופים המתחייבים.   -
 ה להשגת המטרה הנדרשת.  קביעת מערכת ההשתק -
 ברים והמטען המתאים.  קביעת גודל המצ -
קביעת מערכת קירור המים, לרבות גודל כנפי המאוורר, הרדיאטור, מערכת  -

 לרדיאטור וכדומה.  תהמתחייבהמים 
 ערכת אספקת הדלק עד למיכל היומי ומהמיכל היומי. קביעת מ -
 :  קביעת מערכות העזר הנדרשות, בהתאם לתנאי הסביבה כמו -
 

o   .מערכת חימום מוקדם למים 
o רור לנ"ל.  מערכת סח 
o   .מערכת חימום מוקדם לשמן  
o  ההספקה נקודת  את  התואמות  דלק  משאבות  מערכת 

 ומרחקה מהיחידה.  
 

המפור  הקבלה  בדיקות  ביצוע  הובלה, ב.  לצרכן,  חיבורה  בטרם  באתר  והן  במפעל  הן  טות 
 התקנה, חיבור, תיאום פיקוד, הפעלה וכל הכרוך.  

 
 ידי תיכנון וביצוע:  . התאמת תנאי סביבה לדרישות המערכת על ג

 
 "נשימה" של המנוע והגנרטור.  -מערכת כניסת אויר לצורכי קירור ו -
 מערכת יציאת אויר מהרדיאטור.   -
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צי - תוואי  להבטיח  קביעת  מנת  על  קוטרו(  לקביעת  )בהתאמה  המפלט,  נור 
הצינו וסביבתו.  למבנה  וזיהום  עשן  רעש  מיפגעי  עד  מניעת  יבוצע  ר המפלט 

 לס הגג הגבוה בפרויקט. לנקודה הגבוהה מעל מפ
 ערכת השתקה על פתחי האויר.   -

 
ד. קביעת מערכת החיגורים האוטומטית עם מערכות החשמל של המתקן, להבטחת פעולה   

באופן   תיפעל  המוצעת  המערכת  כי  להבטיח  הקבלן  על  היחידה.  של  והדממה  בהתנעה  אוטומטית 
 מצד הצרכן מסופק קו תלת פאזי "רגיל".  משביע רצון, כאשר

 
 קבלן מערכת הדיזל גנרטור .8.11.5

 
המערכת תסופק על ידי חברה מוכרת, אשר הינה הנציג המורשה של יצרן המנוע והמחולל  ושיש לה  

 אחזקה ומתן שירותים בארץ. הספק יהיה בעל התכונות הבאות: אמצעי ייצור 
 

 יכולת ונכונות לעמוד בתנאי מפרט זה.  -
 ומערכות הפיקוד שלהם. גנרטורים -ובעל ניסיון מוכח בנושא דיזלמוכר  -
 יכולת מתן שירותים הנדסיים באתר ההתקנה של המזמין.  -
עבודה   - אמצעי  ובעל  בארץ  ותיקונים  אחזקה  שירותי  מתן  ובדיקה  יכולת 

ע"י בעלי מקצוע מיומנים הנמנים עם עובדיו הישירים    ןיינתמתאימים. השרות  
משנה,   קבלני  חושאינם  שירותי  מתן  ויכולת  סביר,  זמן  פרק    24ירום  תוך 

 שעות ביממה.
ושיפוץ   - טיפולים  שוטפת,  אחזקה  ביצוע  לצורך  חלפים  מלאי  ברשותו  נמצא 

 ה.שנים לפי תקנות משרד תחבור 7 -כללי לפחות ל
 . ISO– 9001הספק בעל הסמכה לתקן בקרת איכות  -

 
מ מוסמך  יהיה  המערכת(  מספק  ושונה  )היה  המערכת  עבודות  מתקין  לביצוע  המערכת  ספק  טעם 

)התקנה בה עשר  מוכח בהתקנת  נסיון  בעל  יהיה  הוא  בגודל המסופק.  ולמערכת  ( 10יקף המתואר 
 מערכות בסדר גודל זהה או גדול יותר בשנתיים האחרונות.

 
   :אישור לפני ביצוע .8.11.6

 
ברשותו לפני ביצוע עבודה יבקש הקבלן אישורו הסופי של היועץ או המפקח על התוכניות ש 

 . הדברים אמורים גם לגבי:  וכן הנחיות הקשורות לפרטי ביצוע
 

 מיקום מיכלי דלק.   -
 תוואי צנרת הדלק. -
 מיקום פתחי אוורור.   -
 תוואי הכנסת ציוד.   -
 תוואי צינור מפלט.   -
 ות התחברות לחשמל, לפיקוד והזנות. נקוד -
 נקודת מילוי דלק.   -

 
 תנאים אקלימיים                 

 
 בה הינם: תנאי הסבי
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 מטר.  900 -פחות מ  גובה מעל פני הים  -
 24C O   מכסימליתטמפ'  -
   C O-4  טמפ' מינימלית -
   90% מכסימליתלחות יחסית  -
 

   ספרות טכנית והדרכה  .8.11.7
 

את  ידריך  של   הקבלן  מערכות  שלוש  יספק  וכן  המערכת  ואחזקת  בהפעלת  המזמין  צוות 
 ית. הוראות להפעלה ואחזקה מונעת, בשפה העבר

 
ומר טכני מקורי של יצרן המערכת, בשפה האנגלית )או  כן יספק הקבלן שלוש מערכות של ח 

ביצועים  שפה אחרת רק אם תידרש במפורש על ידי המזמין וקימת במקור( הכולל תיאור המערכות,  
 ון.  והוראות שונות כפי מקובל על יצרן הציוד ללקוחותיו בארצות הברית או באירופה, לגבי הציוד הנד

 
   אופי העבודה   .8.11.8

 
 בפרק זה )דיזל גנרטור( היא בשיטת התיכנון והביצוע.   העבודה המתוארת 

 
רישות על הקבלן לתכנן, לספק, להתקין, לחבר, להפעיל ולמסור מערכת שלמה המתאימה לד 

מעולה   מקצועי  באורח  המיוחד  והמיפרט  התקנים  המיוחדים,  הכלליים  המיפרטים  הכללי,  המיפרט 
 ת ברי תוקף מטעם כל רשות מוסמכת בעת הביצוע. ת להוראות הכלולות בחוקים, צווים ותקנוובכפיפו

 
מינימליות,    יסוד  דרישות  בגדר  הם  זה  למכרז/חוזה  המצורפים  המיוחד  והמיפרט  התכניות 

ישמשו מורה דרך לקבלן לגבי התקנתה, נתוניה   -התיחס לכל פונקציה של המערכת ובתור שכאלה  ב
 רתה וביצועיה של המערכת. הטכניים, תצו

 
רש שעל הקבלן להתקין, לחבר ולהפעיל מיתקן שלם מבחינה מכנית, חשמלית, מודגש במפו 

נאי הסביבה הצפויים והסיבולת במסגרת ת  וייעודאלקטרונית ופונקציונלית כאשר כל חלק ממלא את  
 לה הוא תוכנן כך שלא יתכן, לדוגמא:  

 
המנוע והגנרטור בכל עומס שהוא ובכל    מערכת אוורור שאינה עונה לדרישות -

 אי מזג אויר.תנ
מערכת אספקת דלק שאינה עונה על דרישות הבטיחות של המקום והרשויות   -

 ועל צורכי המנוע. 
חומצה  - עם  מצבר  או  חומצה  בלי  או    מצבר  חלקים  ואפילו  טעינה  ללא  אך 

 פעולות אלה לא פורטו במפורש במסמכי מכרז/חוזה זה. 
 

ה והמלאה באמינות מירבית, למערכת, על מנת לאפשר את פעולתה היעיל  כל חלק, החיוני 
 .  במפרטהקבלן, גם אם לא צוין במפורש  עבודתיחשב ככלול ב

 
 כללי

 
הנדרשי - נוספים  ועזרים  גנרטור  דיזל  אחד  יחידת  ספק  ע"י  תסופק  באיפיון  ם 

 שיהיה אחראי להתאמת הציוד לדרישות באיפיון זה ותפקודו בהתאם. 
דיזל - מיי   יח'  להיות  חייבים  המרכיבים  וכל  הדיזל גנרטור  ייצור  חדש.  צור 

 והגנרטור לא יהיו יותר משנה מתאריך ההזמנה. 
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 הספק יגיש אישור מהיצרן עבור שנת הייצור של הדיזל גנרטור. -
ייצור    במידה - שנת  עבור  אישור  לספק  יש  ממרכיב  מסופק  גנרטור  והדיזל 

 ר הגנרטור מיצרן הגנרטור. המנוע מיצרן המנוע ואישור עבור שנת ייצו
רטור תהיה מורכבת על בסיס משותף המתאים לגרירת היחידה  יח' הדיזל גנ -

 ע"ג הריצפה ומצויידת עם ווי הרמה עבור הרמת היחידה בשלמותה. 
 ויידת עם וו הרמה נפרד עבור יח' המנוע, גנרטור ורדיאטור. היחידה תהיה מצ -
שאינ - קבלן  ע"י  תותקן  והיחידה  הדיהיה  ספק  "קבלן  ו  )להלן  גנרטור  זל 

ההתקנה"(, כוללת הצעתו של הקבלן גם את כל השירותים המתוארים להלן,  
 כשהם מסופקים על ידי ספק היחידה ועל חשבון הקבלן: 

 
o .מתן ייעוץ לקבלן ההתקנה 
o טכנאי  הש שליחת  לרבות  גנרטור  הדיזל  בהפעלת  תתפות 

 המזמין.  לפי דרישת -פעמים לפחות  6  -מפעיל אל האתר 
o .בדיקת תוכניות ההתקנה ומתן הערות 
o .בדיקת ההתקנה ואישורה 
o .אספקת כל החומר הטכני הדרוש לביצוע ההתקנה 
o   מערכותיו כל  על  גנרטור  דיזל  טכנאי    -באתר    -הפעלת  ע"י 

 יזל גנרטור עד הפעלתו המושלמת.מטעם ספק  הד
 

 אישור התיכנון על ידי המנהל   
 

הפריט  ההתקנה,  תוכניות  כמויוכל  תוך   ים,  המנהל  לאישור  יוגשו  ותיאורם  יום  30תיהם 
באם   דעתו,  שיקול  לפי  הדרושים  התיקונים  ביצוע  לאחר  יאשרן  המנהל  עבודה.  צו התחלת  מקבלת 

 הגשה. יום מיום ה 14ובמידה ויהיו כאלה, תוך 
 

 תאומים ואישורים 
 

על ידי הרשויות    ות שידרשובאחריות הקבלן לבצע כל התאומים, לקבל כל האישורים, לבצע כל ההכנ
 .וכיו"ב. אש, משטרה-הנוגעות בעבודתו כגון חברת החשמל, משרד האנרגיה, מכבי

 
 בקורת קבלת מערכות 

 
ס בודק, וביקורת הרשויות מוסמכות באחריות הקבלן להעביר את מערכות הדיזל גנרטור בקורת מהנד

יכין זו  במסגרת  העבודה.  ומשרד  והתשתיות  האנרגיה  משרד  וי  כמו  הטפסים, הקבלן  את  מלא 
 המסמכים, התוכניות והפרטים האחרים הדרושים לשם קבלת האישורים המתאימים. 

 
 "ל.הקבלן יגיש לחתימת המזמין ונציגיו את כל המחייב חתימה על מנת להשלים ההליכים הנ

 
כל  את  יכין  הקבלן  המפקח.  בנוכחות  היועץ,  המהנדס  לבדיקת  המערכת  את  הקבלן  ימסור  בנוסף 

 דרש על מנת להציג את ביצועי המערכת כפי שמתואר במפרט המיוחד המצורף. המתואר ונ
 

 כל האמור לעיל יהיה חלק בלתי נפרד מעבודת הקבלן.
 

ביצוע המפורטים בהמשך. ללא אישור המפקח    הקבלן יזמין את המזמין ו/או המפקח בכל אחד משלבי
נ יצור/הרכבה  לשלב  לעבור  הקבלן  רשאי  יהיה  לא  )המציבכתב  יבצעו  וסף  המזמין  עם  בשיתוף  ע 

 בדיקת מערכת שלמה באתר הקבלן לאחר הרכבת המערכת(: 
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הקבלן  - מפעל  בחצר  גנרטור,  דיזל  של  מושלמת  ליחידה  הציוד  הרכבת  גמר 

 כולל כל הציוד העזר. 
 התקנת הדיזל גנרטור בשטח, טרם הפעלתו. גמר  -
מהנדס   חר בדיקותגמר ביצוע חיבורים חשמליים והפעלת הדיזל גנרטור ולא -

 משרד האנרגיה ומהנדס בודק.
 

  נתונים טכניים של המערכת .8.11.9
 

 זמנית:  -המערכת תעמוד בכל הנתונים הטכניים המפורטים, בו  
 

קבוע    נומינלי  תפוקה  של   ,  לעילכמתואר    -א. הספק  במקדם הספק  , בהתאמה  0.8"נטו", 
  BS . -וNEMA לתקני 

 

פק יציאה נטו אחרי הפסדים עצמאיים ויהיה  יהיה הס   ההספק הנומינלי של המערכת המוצעת
מבוסס על פי המנוע המסופק עם כל האביזרים החיוניים כגון: רדיאטור, מאוורר, מסנן אויר, משאבת 

 צילות הגנרטור וכו'. שמן, משאבת דלק, אלטרנטור טעינה, נ
 

  230/400  , תלת פאזי,0.8, במקדם הספק  Standbyתפוקת היחידה תהיה במשטר עבודה   
 , לתנאי סביבה חיצוניים שהוזכרו קודם לכן. HZ50 גידים,   4וולט, 

 

או    גדול  המסופק  הגנרטור  כי  הקבלן  יראה  הנדרש,  ההספק  לייצור  הגנרטור  גודל  בבחירת 
הנד  היציאה  להספק  בגודל  שווה  גנרטור  עם  לעבוד  מיועדת  המוצעת  המנוע  יחידת  וכי  "נטו",  רש 

 המוצע או גדול יותר.  
 

 וולט, תלת פאזי עם אפס מארק.  230/400 ח יציאה: מת -
 (Standby).שעות עבודה בשנה   300  -עומס עבודה צפוי  -
 הרץ.   52   -הרץ ל  49הרץ, בתחום שבין   50   -תדירות יציאה  -
 השראי.  0.8לבין    1.0בין    -כופל הספק העומס  -
שיבטיח    סיבובים לדקה, עם שינויים מותרים בתחום   1500   -מהירות מנוע   -

 תדירות בגבולות שצוינו לעיל.  ה
-   %( מלוא  את  לקחת  מסוגלת  למתח 100היחידה תהיה  ולהתייצב  העומס   )

 שנייה.   1.0ותדר בתוך  
או    מניה או בריטניההמוטור גנרטור יהיה מתוצרת ארה"ב או גר  -ארץ היצור   -

 .  קוריאה
העיר  -מעורר   - מערכת  עמו.  ובהתאמה  בוסת  כמתואר  ויסות  תחום  ור  בעל 

 עלת ייצוב מתח אלקטרונית. ללא מברשות.תהיה ב
 בתחום הנדרש. RMS -המעורר ישמור על ערך מתח ה -
 הדיודות יוגנו מעליות מתח פתאומיות למניעת תופעות מעבר. -
 מורכב בנפרד ברוטור.  המעורר יצויד במגנט תמידי ה -
 למייצב המתח יהיה חיישן תלת פאזי למתח המוצא. -
ע"  - ויבדק  יסופק  כהחיישן  היצרן  יציבות  י  ויבטיח  ולמנוע,  לגנרטור  שיתאים  ך 

 המתח ותדר כמתואר.
"עירור מאולץ" הנובע מפעולת   - יוגן נגד עומס יתר במקרה של  מעגל העירור 

 הגנרטור במהירות נמוכה מהנקוב.
ער - לפי  מערכת  מברשות  ללא  בתנאי    99חלק    BS5000ור  לעבודה  מותאם 
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 סביבה קשים.
 צורת הגל: -

o כפל מקדם  של    עבור  ל   0.8הספק  מלא    30%  -עומס 
על   לא תעלה  עוות הגל המקסימלי  בזמן   5%אסימטריה  בו 

הספק   כפל  מקדם  הגל   0.8שעבור  עוות  ריקם  בעומס 
 .3%המקסימלי לא יעלה מעל 

 . 1%ות תנודות תדירות ומתח מותר -
 . Fבידוד הרוטור דרגה  -
 Fבידוד הסטטור דרגה  -
 אוורור עצמי מוגן עם רשת.  -
 מיסב אחד. -

 
 ויסות:  ה 

 
עד    150לאפשר עומס של %  -וסת מתח אלקטרוני    -  שניות תוך    3מהנומינלי לתקופה של 

%     עד   10לכל כוון בשינויי עומס של %     3שמירת מתח נומינלי וכן מתח נומינלי יציב בתחום של %  
 לזמן לא מוגבל.   110

 
פעולה   , ושני אופני0.25בעל יציבות מהירות של %    -וסת מהירות אלקטרוני   -

 חירה:לב
 

o  שמירת מהירות קבועה בשינויי עומס.   -איזוסינכרוני 
 

o  - DROOP    כתלות בשינוי העומס, בתחומים שינוי מהירות 
 , ניתנים לקביעה מראש. 5של % 

 
 שניות.   0.25  -ת כולה )כולל המעורר( תקטן מ מהירות תגובת מערכת הויסו -
 . %5   -העוותים ההרמוניים של מתח היציאה יקטנו מ  -

 
 וות גל: עי -

 
o THF בהתאם ל- BSS4989/40 . 

 
o THF בהתאם ל- BSS4989/40 . 

 
 . B.S.S.261 -בהתאם ל RFהפרעות  -
 שניות לפחות.  10למשך  300%כושר עמידת הגנרטור בזרם קצר  -
 
 הגנת ליפופים:  -

 
o על יוגנו  לפי  -הליפופים  גבוהה  טמפרטורה  נגד  חיישנים  ידי 

 . 1קטגוריה  IEC 34-11דרישות 
 

o במערכ החישה  התראה  ת  תאפשר  הגנה  ממסר  תוספת 
של  בליפופים  טמפ'   עלית  של  במקרה  העומס  וניתוק 

 הגנרטור.
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 וולט.   230חד פאזי,  (Space heater)מחמם  -

 
 מערכות  נוספות:  

 
 כולאי מתח יתר.  BSS645 -תאם להגנה בפני מתח יתר בה -
אושר.  או שווה ערך מ  BASLERווסת מתח אוטומטי אלקטרוני מהיר תוצרת   -

 ניתן לכיוון.   מתח
עומסים   -  / מנועים  להתנעת  הזרם  הגברת  עקב  העירור  הגברת 

 . Current boostגדולים
 אפשרות וויסות מתח הגנרטור בנוכחות זרמים בגלים עליונים )הרמונים(.   -
 עצמית של מתח: ללא מקור חיצוני.  התעוררות -

 
   רגישות להפרעות חשמליות.   .8.11.10

 
אספקת החשמל, באופי החשמלי של העומס או    רעות ברשתהמערכת לא תהיה רגישה להפ 

 בשדה אלקטרומגנטי מסוג זה או אחר בסביבת הגנרטור.  
 

של    אופי  בעלות  החשמל,  ברשת  אפשריות  הפרעות  לגבי  אמורים   או    Spikesהדברים 
Peaks    הבקר למערכת  או  היחידה,  של  והמתח  המהירות  ויסות  למערכת  להפריע  העשויים 

 יחידה. הממוחשב של ה
 

על   ובסיכוך אלקטרומגנטי  מתאים,  כל המערכות הנ"ל תצוידנה במסננים במעגלי הכניסה, 
 מנת להבטיח חסינות מוחלטת מהפרעות אלה.

 
ות האפיצות של מתח ותדר כמתואר גם עומס  היחידה תהיה מסוגלת להזין באופן יציב ובגבול 

ם מתאימים בכדי לשמור על צורת קטו אמצעי. בגנרטור ינSCRלא ליניארי תלת פאזי מבוקר על ידי  
 בכל התנאים. 5%עד  THDגל מתח סינוסואידלי עם 

 
 צורת גל המתח: .8.11.11

   
 מערך הנקוב. 5%ללא עומס תהיה עד  תהפאזוהסטייה המירבית המותרת במתח בין  

 
 (.THD) 5%תכולת ההרמוניות במתח המוצא ללא עומס לא תעלה על  

 
בין    זרמים  איזון  עד  תזופאבחוסר  על  100%  של  יעלה  לא  מאוזן  הלא  המתח  של   10%, 

 .תהפאזו מהממוצע האריתמטי של המתחים על שלושת 
 

 .5%, לא יעלה על IEC 34-1( כפי שמוגדר בתוספת  THFהגורם ההרמוני לטלפון, ) 
 

   נעההת  .8.11.12
 

 ז"י. V24מערכות הפיקוד החשמלי תהיינה למתח עבודה 
 

פיקודהיחידה תצויד במערכת התנעה חשמל  ישולב בלוח הפיקוד של   ית.  מערכת ההתנעה 
 היחידה ויבצע הפעולות המתוארות בהמשך. 
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להתנעה   V24כולל מגן לרצועות, מתנע חשמלי    A45  V24באלטרנטור טעינה    יצוידהמנוע   
 מעלות צלזיוס לפחות.  -12ה של בטמפ' סביב

 
 המתנע יתנתק אוטומטית מהמנוע אחרי ההתנעה. 
   

התנע  )עופרת, מצברי  מ    ה  סביבה של  לטמפ'  טיפול(  "    C  -12ללא  מתוצרת  "  Gouldכמו 
 כולל כבלי חיבור )גמישים( עם נעלי כבל לחיבור בין המצברים למתנע ומעמד למצברים. 

 
 . תהניסיונוהתנעה לפחות ללא טעינה בין  תסיונוני 10קיבולת המצברים תבטיח   

 
מצבר למתנע וחיבור בין המצבר למטען רים בין ה חיבורים בין יחידות המצבר לבין עצמן, חיבו 

 בכבלים גמישים כמתואר.  
 

מטען אלקטרוני אוטומטי מאושר על ידי ספק המצבר כמתאים, עם טעינת דלף וטעינה מהירה  
שניים. המטען יהיה חלק אינטגרלי של לוח הפיקוד כאשר ישנה אופציה כזו כולל מעבר אוטומטי בין ה

 של יצרן המערכת. 
 

ל מערכת הגבלת זרם, מבוקרת על ידי טיריסטורים. עליה בזרם המוצא מעל ערך  מטען יכלוה 
 רצוי תגרור אחריה ירידה במתח הטעינה עד לקבלת הגבלת הזרם הדרושה. 

 
 הרשת על ידי שנאי בידוד.   מתח היציאה יהיה מבודד ממתח 

 
 .  מתח המוצא יהיה מסונן למניעת גליות במתח הישר המסופק למצברים 

 
 חימום מוקדם  מערכת .8.11.13

 
לפני ההתנעה. הזנת גוף   C40-60במנוע יותקן אמצעי לחימום מוקדם של המנוע לטמפ' של   

 החימום תהיה רק ע"י מתח רשת בלבד. 
 

לכ  ניתן  חום,  ווסת  ע"י  יבוקר  חילופין   המחמם  לעבודה במתח  חד    230יוונון, מתאים  וולט  
ישלוט על מגע ווסת החום )תרמוסטט(  יהיפאזי.  ולא  בין הווסת לבין העומס  ן  ישיר  ה חיבור חשמלי 

 החשמלי שלו. 
 

 . W3000גוף חימום בודד יהיה בהספק מקסימלי של עד  
 

 בוד מי המנוע.צנרת מחממי המים יכללו מגופים המאפשרים ניתוק המחממים ללא אי 
 

בלת שניות מרגע ק  15זמן ההתנעה של המערכת עד למצב של העמסה מלאה לא יעלה על    
 ההתנעה.  פקודת

 
   מנוע היחידה  .8.11.14

 
הנוכחית.    ומתוצרת השנה הקלנדרית  יהיו חדשים,  כל מערכות העזר שלו  על  היחידה  מנוע 

 מכים לאישור המערכת. הקבלן יגיש אישור מפורש על שנת יצור המנוע, ביחד עם הגשת מס
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על  פועל  בדחיסה,  הצתה  מים,  קירור  עם  דיזל  מטיפוס  יהיה  היחידה  מת  מנוע  אים סולר, 
עם   לגנרטור,  ישירות  מחובר  המפורטים,  העבודה  תנאי  כל  על  העונה  בגודל  קר,  במצב  להתנעה 

לדרישות הקרור של המנוע בהתחשב בתנאי ההתקנה. המ "טרופית" העונה  מים  קרור  נוע  מערכת 
אים יפעל בהספק הנדרש ללא עשן מופרז, חימום יתר או סבל מכני הורס כשמניעים את הגנרטור בתנ

 פיים שהוגדרו במפרט.הספצי
 

 סיבובים לדקה, ארבע עימות.   1500המנוע יהיה בעל מהירות נומינלית של  
 

 המנוע יצויד גם באביזרים הבאים:
 

 תרמוסטט חום מנוע.   -
 נשם שמן.  -
 אר למטה.  מסננים כמתו -
 מד גובה שמן בזמן פעולה.  -
 מערכת מחוונים והתראות כמתואר בתאור הפיקוד.   -
 ים. משאבת מ -
 ת שמן. משאב -
 וולט.   230משאבת שימון מוקדם למנוע, חשמלית,   -
 משאבת דלק.   -
 משאבת יד לדלק לצורך ניקוז אויר.   -
 פרסוסטט לחץ שמן.  -
 חיבורים גמישים למערכת הפליטה.  -
 אר. משתיק קול כמתו -
 הגנות חשמליות לביצוע הנדרש בתאור הפיקוד שלהלן.  -
 ידית עצירת חרום למנוע.   -
 חלקים הנעים.  ז לגרוז הפטמות גרו -

 
 הרדיאטור יכלול את אותם אביזרים הנדרשים לביצוע הפיקוד, לרבות מד גובה מים מתוצרת  

MURPHY  דגם EL-150  .ורגש למיפלס מים נמוך 
 

פקק ניקוז מים, פקק מילוי מים ונקודת התחברות " ½ עבור מד גובה כמו כן יכלול הרדיאטור   
 המים הנ"ל. 

 
 נט או דומה( שתבטיח שכל האויר החם יצא מהחדר החוצה.  עלה )מברזהרדיאטור לת 

 
  בסיס .8.11.15

 
חופה    תקונסטרוקצייהיחידה תכלול בסיס אחיד עשוי פרופיל פלדה שיותקן על המבנה או על   

אח יהיה  הבסיס  זעזועים  מושתקת.  משככי  שמונה  על  תורכב  היחידה  והמצנן.  הגנרטור  למנוע,  יד 
 סיס הפלדה. קבלן עם בקפיציים שיסופקו על ידי ה

 
  C.דגם  VM . ראה משככי זעזועים מתוצרת  1משככי הזעזועים יהיו בעלי שקיעה סטטית של "  

 
בדיק  ימסור תעודת  הדיזל, המרכיב  יצרן  ע"י  מיוצר  לא  והאלטרנטור  " במידה   Torsionalה 

vibration analysis  ת. בדה מאושר" של היחידה כולה )מנוע + גנרטור(. הבדיקה תתבצע ע"י מע 
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   מסננים  .8.11.16
 

 כל המסננים ימוקמו כך שיאפשרו גישה ואחזקה נוחה.
 

 היחידה תסופק עם המסננים הבאים:   
 

 שעות פעולה של המנוע ללא צורך בטיפול.  150מסנני שמן סיכה ל  -
o לבצע אל    יש  משאבה  ידי  על  מהאגן  השמן  הוצאת  סידור 

בפני   מחוץ למכולה. הקבלן יספק בקר לחץ שמן סיכה כהגנה
 שמן נמוך. לחץ

 
מתחת  - בתמונה.  המוראה  כדוגמת  מים  מפריד  ולרבות  דלק  מסנני  שני 

למערכת המסננים יתקין הקבלן אמבטיה מגולוונת לקליטת טפטוף דלק בעת  
 הטיפול במסננים.

 
o יה ל המסננים  מותאמים  המנוע    500  -יו  של  פעולתו  שעות 

 ללא צורך בטיפול. 
 

 
 
 

 
 
ניצולת גבוהה מותאמים לעבודה במשך    רמיל בעלימסנני אויר יהיה מטפוס ת  -

למדידת    500 במתקן  יצוידו  המסננים  טפול.  ללא  המנוע  של  עבודה  שעות 
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 הפרש הלחצים.
o   או "דונלסון"  מתוצרת  יהיו  האויר  לעבודה  "FARR" מסנני 

אומצת, מתוצרת ארה"ב, או מסנן אויר אחר העומד בתקן מ
 אירופאי.  

 
 . מצב המסנןכל מסנן אויר יצויד במזהה  

 
מומלץ    -  )מקום  חלודה.  למניעת  מיוחד  התקן  עם  היחידה  של  המים  במערכת  מים   -מסנן 

 בסמוך למשאבת המים(. 
 

   בקר מהירות  .8.11.17
 

. מערכת זאת תותקן  A2301דוגמת "וודאורד"  מהירות המנוע תשלט ע"י מערכת ויסות אלקטרונית כ
עבו עבור  המנוע  הסיבוב של  מהירות  את  ותקבע  הביחידה  יציבות התדר דה בתדר  ותאפשר  נקוב, 

( ויח' הפעלה   יח' בקרת מהירות  חיישן,  הויסות  תכלול   ,Governorבתחומים המוגדרים. מערכת 
Actuator, Magnetic Pickup .) 

 
   אלטרנטור  .8.11.18

 
הנוכחית. האלטרנטור    הקלנדרית  השנה  ומתוצרת  חדשים,  יהיו  שלו  העזר  מערכות  כל  על 

 יצורו, ביחד עם הגשת מסמכים לאישור המערכת. ש על שנת הקבלן יגיש אישור מפור
 

האלטרנטור יהיה בעל ערור עצמי, בהתאמה למנוע, סינכרוני ללא מברשות, בעל וויסות פנימי   
 והנתונים הבאים:  

 
 כמתואר במבוא.  -מתח ותדר יציאה  

 
 .  1 -מיסבים  

 
 ת, לעיל. כמתואר בנתונים הטכניים הנדרשים של המערכ -דרגת בידוד  

 
 עצמי, על ידי מניפה בציר הרוטור.   - ראוורו 

 
  NEMA MG-1.או   0580לפי תקן גרמני  K סיכוך מדרגה   -הגנה בפני הפרעות רדיו  

 
המתח    ויסות  המ  %5    -תחום  הנומינלי  הנתונים מהמתח  בדרישות  המתואר  כל  וכן  צוין, 

 הטכניים לעיל.  
 

  NEMA.כמתואר בתקן  %5  -ה קטן מ וניים יהיסך העוותים ההרמ -עוותים הרמוניים  
 

מוצא הגנרטור יהיה מוגן באמצעות מאמ"ת עם יתרת זרם מגנטית מתאימה לזרם הקצר של  
 ד ממנה.  הגנרטור. המאמ"ת יסופק עם המערכת ויהיה חלק בלתי נפר

 
 ווסת מתח  .8.11.19

 
יחסי לתדר הניתן לתיכנות, עם   וויסות מתח  יהיה דיגיטלי, עם  יטלית, חישה תצוגה דיגווסת המתח 
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עד   של  גל  לעיוות  עמיד  פאזית,   התכונות   20%תלת  בעל  גם  יהיה  הווסת  מהרמוניות.  כתוצאה 
 הבאות:

 

   0.25%תחום דיוק   -
ומת - תדר  ותת  מתח  תת  בפני  פנימית  הגנה  העירור  מערכת  לניתוק  יתר  ח 

 שניות.  15 -ומערכת ניתוק עירור בעומס יתר לאחר כ
 . 422RSאפשרות לתקשורת  -

 
.  במקרה של תקלה 2301Aדגם     WOODWARDת ווסות המהירות תהיה מתוצרת  מערכ 

 המתח האלקטרוני תהיה אפשרות של ווסות מתח ידני.   תבווס
 

 לוח פיקוד .8.11.20
 

עם תצוגה דיגיטלית, מותקן ע"ג הגנרטור, ברמת בידוד    היחידה תכלול לוח פיקוד אלקטרוני 
22IP בטווח טמפרטורה של  ת, לעבודהמוגן בפני מתח יתר והיפוך קוטביוC70    +C40 - . 

 
 לוח הפיקוד יכיל את מכשירי המדידה הבאים: 

    
 .RMS)) 0.5%פנל תצוגת נתונים דיגיטלי לזרם חילופין, תחום דיוק  -
 שלושה מדי זרם. -
 די מתח, מתח בין פאזות ובין פאזה ואפס.שלושה מ -
 . 0.3%מד תדירות דיוק  -
 קוו"ט כללי ולכל פאזה. -
 .שעה כללי קוו"ט -
 קוו"א כללי. -
 קוו"א ראקטיבי כללי. -
 קוו"א ראקטיבי לשעה כללי. -
 מקדם הספק ממוצע ולכל פאזה. -
 סה"כ אחוז הספק מנוצל. -

 
 פנל תצוגת נתונים דיגיטלי לבקרת מנוע ל:

 
מנוע, - שעת   סיבובי  מונה  שמן,  לחץ  קירור,  מי  טמפרטורת  טעינה,  מתח 

 עבודה.
 לחצן פטריה ננעל להפסקת חירום.  -
 אפיוני עבודה:  מפסק בורר -

 
 הפסקת פעולת המנוע מיידית וביטול התראת תקלות מנוע.         חדל/ביטול:א.    
    הפסקת פעולת המנוע לאחר זמן קירור.     עצירה מושהת:ב.    
 הפעלה ידנית של המנוע.    ידני:ג.     

היחידה            אוטומטי:ד.     של  אוטומטית  להפעלה  מוכנה  במ  יחידה  זה  תתבצע  צב 
 באמצעות סגירת מגע יבש חיצוני. 

 
דקות.    0-30יחידות השהיה לזמן קירור ומחזור התנעות. השהיית זמן קירור   -

 שניות. 1-60מחזור התנעות 
 לתיכנות. ממסר בקרת עומס לשיא ביקוש הניתן -
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 ממסר נוסף לשימוש הלקוח הניתן לתיכנות. -
ד  LEDנוריות   - כולל  והתראה  לסימון  אוטואדומות  היחידה  ימום  של  מטי 

 בתקלות הבאות: 
 
 א.   לחץ שמן נמוך   
 ב.   חום מים גבוה   
 ג.    התנעת נפל  
 ד.   מהירות יתר   

 ה.   הפסקת חירום    
 )דימום והתראה( נוריות נוספות לשימוש הצרכן 3ו.       
 ז.   לחצן בדיקת נוריות   
         
 הלוח יבצע הפעולות הבאות:  

 
פאזהעלמ א.  של  יגרמו  ות  החשמל"(  )"חברת  השגרתי  המקור  של  יותר  או  אחת  ה 

ההזנה   קו  פאזות של  לשלוש  כניסה  מהדקי  יותקנו שלושה  זה  לצורך  היחידה.  מידית של  להתנעה 
מה פאזה.  חוסר  וממסר  זר,   ה"שגרתי"  "מתח  בשילוט:  ויסומנו  המהדקים  משאר  יבודדו  אלה  דקים 

 וולט"   400
 

ושלישית. כושלת תנסבמקרה של התנעה   ב.  פעם שניה  אוטומטית  היחידה להתניע  ה 
למשך     תניסיונושלושה   אזעקה  צופר  יפעילו  כושלים  רצופים  חלק   30התנעה  שיהיה  צופר  דקות, 

חיצוני  לצופר  למהדקים  חווט  וכן  "כשלון    מהלוח  סימון  מנורת  תופעל  לנ"ל  בנוסף  יבשים.(  )מגעים 
 ת. דקו 30י   התנעה", נורה שלא תכבה אוטומטית אחר

 
מגעים של ממסר  ג.  זוג  יסגרו  ותדר,  ולאחר שהיחידה התיצבה למתח  לאחר התנעה, 

 מתאים שיחווטו למהדקי פיקוד.  
 

ח הממסר הנ"ל,  לאחר הופעת מתח בשלושת הפאזות של פס המתח השגרתי יפת ד. 
 שניות.  120  -ל  20וזאת לאחר השהיה ניתנת לכוון בין  

 
בסעיף )ד( לעיל, ולאחר השהיה נוספת לפי המלצת יצרן  ה הנזכרת  לאחר מתן הפקוד ה. 

 היחידה, תדומם היחידה את מנועה. 
 

 מד מתח לתפוקה ובורר פאזות לנ"ל.  ו.  
 

 מד תדר דיגיטלי.   ז. 
 

א ח.  חצי  הספק  הפסקה מנתק  סליל  פאזי,  תלת  ומגנטית,  תרמית  הגנה  עם  וטומטי 
 וולט.   500נלי של  מרחוק, מתאים לזרם היחידה ולמתח נומי

 
 מערכת אוטומטית להדממת היחידה במקרה של:  ט. 

 
שניות. תחום   10מהערך הנומינלי, לתקופה רצופה העולה על   %15    -מתח סוטה ביותר מ     - 

 ן.  לכוו -הסטיה ומשך ההשהיה 
 

 כנ"ל לתדר.   -
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כ   - )עם השהיה בהתראה של  נמוך  שניות לתקופת ההתנעה    15  -לחץ שמן 
 בלבד(. 

 ים גבוהה.  מפרטורת מט -
 חוסר מים/דלק.   -
 מהירות מנוע גבוהה.   -

 
 י. מנורות סימון לכל אחת מהתקלות הנ"ל, על מצברי היחידה.   

 
 יא. מנורות סימון לשלושת מתחי הפאזות של המקור השגרתי.  

 
 יב. כנ"ל למתחי היחידה.   

 
 יג. מפסק בורר פיקוד ידני/אוטומטי/הדממה.   

 
 ולה.  יד. מונה שעות פע  

 
 ו. מהדקי פיקוד וסידור להדממה מרחוק.  ט 

 
 טז. מנורות סמון למצב המפסקים המחליפים בלוח הראשי:  

 
 ראשי חברת חשמל "פתוח/סגור".  1. 

 
 ראשי גנרטור "פתוח/סגור".  2. 

 
 ך הנ"ל יהיו מהדקי חיבור משולטים בהתאמה. לצור 

 
 תופעל אזעקה אקוסטית וחזותית במקרים הבאים: 

 
 ה.קלה בהתנע ת -

o   ידי השתקה ניתן להפסיק על  יהיה  את האזעקה האקוסטית 
תמשיך  התקלה  על  המצביעה  הסימון  מנורת  כאשר  ידנית 

 לדלוק עד לבטול התקלה.
 

ופסת חבורי הגנרטור )ע"י קבלן הגנרטור( ויגרמו מעל  זרם קצר יבדק דרך משני זרם אשר יותקנו בק
 ערך מסויים לנתוק ערור הגנרטור.

 
המפורטוההגנו לת  יבש  מגע  ע"י  תעבורנה  עבורת  ייעודיים  בנוסף   מהדקים  מבנה.  בקרת  מערכת 

אינטגרלית בפרוטוקול "אשלון" או תקשורת    באמצעות יציאתתהיה אפשרות לקבל את הנתונים הנ"ל  
 .ע על ידי נציג מערכת המחשב / הבקרה של המזמין.אחר שייקב

 
 מכשירי מדידה נדרשים במערכת:

 
 מונה שעות. -
 רם ישר. מד מתח ז -
 מד זרם טעינה.  -
 מד זרם למערכת חימום מי קירור.  -
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 התנעת הדיזל גנרטור.

 
 . ”FAIL SAFE“פיקוד ההתנעה יעבוד בשיטת  

 דיזל גנרטור למצב ניסוי.התנעה לניסוי: על ידי העברת מפסק בורר שיטת הפעלת 
 התנעה ידנית: בהתאם למתואר בתאור הפיקוד. 

 אור הפיקוד. למתואר בתהתנעה אוטומטית: בהתאם 
 

התנעה במקרה   תניסיונו  3עם הנתן פקודת ההתנעה האוטומטית או ידנית על ידי המערכת יתבצעו  
 שהמנוע לא יותנע תופיע התראה אקוסטית ואופטית "תקלה" בהתנעה. 

 
 ת הדיזל גנרטור הדממ

 
 הדממה ידנית תתבצע מיד עם לחיצה על לחצן "עצירת חרום". 

 
 ע במקרה של תקלה במנוע הדיזל או הגנרטור. ידית תתבצהדממה אוטומטית מ

 
ידי העברת מפסק הפיקוד הפעלת דיזל גנרטור למצב   ידנית )על  ( או הדממה אוטומטית 0הדממה 

  -דממת מנוע הדיזל לאחר עבודת ריקם ללא עומס במשך כ)על ידי פקודה חיצונית( תגרום לניתוק וה
 רום, ראה לעיל(.הדממת חי דקות לשם קרור המנוע )להוציא מקרה של 4
 

 הדממת חרום.
 

למבנה   חופת(  מחוץ  בקופסה )או  יקבע  האש  מכבי  עם  בתאום  חירום  הדממות  בלוח  הגנרטור 
ית מכוסה בזכוכית לשבירה לצורך  מתכתית לחצן הפסקת חרום לגנרטור. הלחצן יהיה בקופסה מתכת

עם כתובת "גנרטור"    שלט בולט  הפסקה, כולל פטישון לשבירת הזכוכית ושרשרת. ליד הלחצן יקבע
 באותיות לבנות על רקע אדום. 

 
 . IP65הלחצן יהיה אטום למים ואבק 

 
 הפעלת הלחצן )שבירת הזכוכית( תדומם את הדיזל גנרטור ולא תאפשר אתה פעלתו מחדש.

 
 כוח ופיקוד כבלי .8.11.21

 
 כבלי החשמל בין המחולל למפסק הראשי יהיו גמישים. 

 
ע והמפסק הראשי מותקן  יהיו הכבלים מהמפסק הראשי עד ללוח החלוקה  ל הגנרטורהיה   ,

 הניזון מהמחולל גם הם גמישים.
 

 היה ומותקנים בתעלות כבילה ברצפה. –הכבלים הגמישים יהיו עמידים בשמנים ודלקים  
 

ה הציוד  לחום,  חווט  עמיד  גמישה בבידוד  נחושת  חוטי  יתבצע באמצעות  היחידה  על  מורכב 
 שמן, מים וסולר. 

 

 +.  C 5 -  -C 50ה התקינה של החווט יהיה בין חום העבודת   
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אפשרות      עם  הסביבה(  בדרישות  )עמידים  צינורות  או  שרוולים  באמצעות  יוגנו  החוטים  כל 
 המוליכים.  לגישה נוחה לצורך הכנסה והוצאת

 
 . IECהחיווט יהיה מסומן ע"י מספרים או צבעים לפי דרישות תקן    

 
נו וימוספרו באופן ברור או בר קיימא. המהדקים יאורגנו באופן מסודר  דקים יסומסרגלי המה   

 (. DC -ו  ACובנפרד לפי מתחים  )
 

 היצרן/ספק יגיש תוכניות חשמל ותוכניות חיווט של היחידה.  
 

 ראשי:  מפסק זרם   .8.11.22
 

 מערכת הדיזל גנרטור תצויד במפסק זרם ראשי שיהיה חלק מהמערכת.  
 

 טור, או בארגז נפרד. ן על הגנרהמפסק יהיה מותק 
 

המפסק יהיה מטיפוס מנתק הספק חצי אוטומטי עם סליל הפסקה מרחוק, יתרת זרם תרמית  
 ומגנטית.  

 
הקצר    זרם  אספקת  לכושר  מתואמת  תהיה  המגנטית  הזרם  קצר  יתרת  בעת  המערכת  של 

 מלא על המוצא. 
 

 הלוחות.   המפסק )מאמ"ת( הנ"ל יהיה מתוצרת היצרנים שהוזכרו בפרק 
 

  משתיק קול ומערכת פליטה .8.11.23
 

מקצועיים    יהיו  הקול  משתיקי  המפלט.  בקו  קול  משתיקי  של  במערכת  תצויד  היחידה 
 א.ש.ע.  "COWL" או "MAXIM" ומתועשים, מתוצרת 

 
( מטרים ממוצא צינור  3הנדרשת תהיה כזו, שבמרחק של שלושה )  רמת ההשתקה הכללית 

   ד"ב. 67  המפלט של המנוע לא יעלה הרעש על
 

של    דופן  בעובי  שחור,  מפלדה,  יהיה  הפליטה  בצבע    5צינור  אורכו  לכל  יצבע  הצינור  מ"מ. 
ובי כל מעלות צלזיוס. הצבע יהיה בשתי שכבות. ע  450"צינקוט" אפור מט, עמיד בטמפרטורה של   

 מיקרון.   35שכבה יהיה  
 

 מערכת הפליטה תכלול גם את המפורט להלן: -
 

o ל משתיק  הקול.לאוגן שע אוגן בקוטר התואם 
o   הם גם  המתאימים  אוגנים  עם  מתועשות  פלדה  קשתות 

 לאוגנים שעל משתיק הקול.
o . טבעת מרכוז לטבעת שבין המעבר הקוני וצינור הפליטה 

 
למשתיק הקול וחיזוקה תבוצע כמצויין בתוכנית הרכבה של   המערכת המפורטת לעיל וחיבורה
אמים לטמפרטורות, ברגים, אומים ודיסקיות, וכל  וגנים מותהיצרן. העבודה כוללת אספקת אטמים לא

 אשר יידרש בהתאם.
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ניקוי חול של כל חלקי  צנרת פליטה ומשתיקי קול מחלודה ושמנים  וצביעתם   -

  50שכבות נפרדות של    2מיקרון  )   100י   בצבע  "צינק  גרפיט" )אסקר( בעוב
 מיקרון כל אחד(. 

צינור הפליטה - הגנרטור בצמר סלעים    בתוך חדר   עטיפת כל חלק קשיח של 
מ"מ  סביב    0.6ס"מ, מהודק סביבו, והתקנת פח  מגן מגולוון בעובי    3בעובי  

 שכבת הבידוד עד לפתח היציאה בקיר מבנה החדר. 
 

והדיסקיות   האומים  הברגים,  כפולים  כל  אומים  באמצעות  ויחוזקו  אלחלד  מפלדת  יהיו 
 ודסקיות. 

 
ה ומשתיק הקול לפי הצורך.  נור הפליטעבודות אחרות הקשורות בהתקנת צי -

 כל ה "זוויות" יהיו מקשתות מתועשות, הן בתוך חדר הגנרטור והן  מחוצה לו. 
 

 הפליטה.  חיבור בין המשתיק והיחידה יעשה על ידי צינור בקוטר המותר ולאורך קו 
 

 זו.  החיבור בין היחידה וצינור המפלט ובכל קשת יעשה על ידי מחבר גמיש מיוחד למטרה  
 

תקרות(    כל  )קירות,  המבנה  של  קשיחים  חלקים  לבין  הפליטה  מיתקן  חלקי  בין  החיבורים 
ות  לצורך תליה או עיגון יעשו ע"י מבודדי זעזועים מיוחדים למטרה זו )ראה תמונה לעיל(. אין להרש

 בכל מקרה חיבור קשיח )מוט הברגה או דומה( למטרה זו.  
 

 
 
 

דר  העוברים  היחצינורות המפלט  חדר  בעובי  ך  סלעים  בצמר  יצופו  אחרים  חדרים  או    3ידה 
בעובי    מגולוון  פח  מעטה  עם  חבל   0.6ס"מ  עטיפת  ידי  על  מבודד  יהיה  הגמיש  הצנרת  אזור  מ"מ 

 וד ומעטה הפח. אסבסט. ראה דוגמא למעלה לביצוע הביד
אדם  ח מגע יד  חלקים של מערכת הפליטה שאינם ניתנים לבידוד כאמור לעיל ועשויים להימצא בטוו

 יוגנו באמצעות פח נירוסטה מעוצב במיוחד למטרה זו, כמוראה בצילום שלמטה:
 

מתלה 
 קפיצי 
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 מערכת המפלט תבטיח רעש ועשן כמפורט בחוק.   
 

באופן   יופנה  צינור המפלט  של  החיצוני  למערכת   הקצה  גשם  מי  כניסת  של  מניעה  שיבטיח 
קע, מפני אפשרות של כניסת בעלי  לפני הקר  הפליטה. כמו כן יוגן קצה הצינור, במידה ומותקן קרוב

 חיים ו/או הפרעות אחרות לתוכו. 
 

בעת קביעת מיקומו של צינור המפלט יקח הקבלן בחשבון הפרעה מינימלית של לכלוך ורעש  
 ורו של המפקח על התיכנון המיועד, עוד לפני התקנת מערכת הפליטה. לסביבה, ויקבל את איש

 
 מערכת כניסת אויר למנוע  .8.11.24

 
 במסנן אויר מדגם יבש עם אלמנט הניתן להחלפה, כולל בית מסנן. צויד יהמנוע  

 
 המסננים צריכים להיות מסוג תרמיל החלפה.  -
 מערכת כניסת אויר תכלול מחוון שרות המזהה מצב המסנן. -

 
 סיכה מערכת  .8.11.25

 
 מערכת סיכת המנוע מורכבת עם כל האביזרים הנחוצים כגון:  
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 וכו'.   משאבת שמן, מסננים, מקררים -

o ל המסננים צריכים להיות מסוג תרמיל החלפה.כ 
- ( השמן  רמת  המקסימלית DIP STICKמדיד  השמן  רמת  לקביעת   )

והמינימלית הנדרשת )במנוחה ובעבודה(. המדיד יהיה ממוקם במקום שניתן 
 שה בנוחיות.לגי

 לריקון השמן ע"י גרביטציה בצורה קלה ונוחה.  -שסתום ניקוז אגן השמן  -
 נשם שמן. -

o 500  עבודה ברציפות מהחלפת שמנים מאחת לשניה. שעות 
o  .שמן מנוע יסופק עם הדיזל גנרטור 

 צינור גמיש לחיבור נשם השמן עד לקצה המצנן. -
 

 מערכת הדלק  .8.11.26
 

 פרד של המנוע.מערכת הדלק צריכה להיות חלק בלתי נ  
 

 מערכת הדלק תסופק עם: 
 

 מערכת ויסות המסוגלת לבצע הדממה מוחלטת של המנוע. -
דלק - נוח    מסנני  במקום  וממוקם  להחלפה  שניתן  תרמיל  מסוג  ומשני  ראשוני 

 לשרות.
 ( דלק ידנית. PRIMINGמשאבת איתחול ) -
לחיבורים   - המתאים  באורך  מסוככים  ועודפים(  )יניקה  גמישים  דלק  צינורות 

 למיכל דלק  יומי מרוחק. 
 (.Water separatorמפריד מים מדלק ) -

 
   מיכל יומי וצנרת  .8.11.27

 
יותקבקרבת הי  "יומי" המספיק לפעולה  רצופה של המערכת בעומס מלא  חידה  ן מיכל דלק 
שעות רצופות לפחות, ללא מילוי. יחד עם זאת, היה ודרישות הבטיחות תחייבנה מיכל דלק   8למשך   

 ן מיכל העונה לדרישות הבטיחות.יותק –קטן יותר  
 

 מיכל יכלול מסגרת להעמדה על רצפה או לתליה על קיר.   
 

יכלול  מי  " כל  אוורור  צינור  הורקה,  פתח  מילוי,  פתח  דלק,  גובה  לחיבור  2מראה  יציאה   ,
מטיפוס   בברז  יצויד  קבוע  חיבור  כל  עודפים.  ויציאת  ראשי  ממיכל  לחיבור  יציאה  ,  י תעשייתליחידה, 

 "קים" סאונדרס א.ש.ע.  מתוצרת
 

 ת בחדר. וייבנה לפי המתואר במפרט והאפשרויו  6608המיכל יבוצע לפי תקן דין 
 

מ פחות  לא  אך  בתקנות,  כנדרש  בקיבולת  מאצרה  יכלול  היומי.    %120    -המיכל  המיכל  מקיבולת 
 המאצרה תכיל ברז הורקה עם ראש לחיבור צינור. 

 
ל   בהתאם  יבוצעו  והכניסות  היציאות  למיכל.  כל  מרותכים  יהיו  האוגנים   בחדר.  היחידה  העמדת 

 "מ וכן אוגנים עיוורים לנ"ל.מ 1.5ובי באוגנים יתווספו אטמי קליגריט אויליט בע
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 מ"מ.  6נקי מחלודה. בעובי   ST 372המיכל ייוצר מפח פלדה   
 
יהיו לפי    יהיו עם ציפוי קדמיום. לכל האוג  CLASS  16/5   ASAB   150האוגנים  יותקנו ברגים  נים 

 סגירות עם אוגנים  "עיוורים".
 
". הריתוך יהיה נקי , ללא הפסקים.  21ה  או "זיק   6010  -הריתוך יבוצע באלקטרודות  "אוניברסל"     

אחת   הריתוך של שכבה  שניה    –בגמר  הביצוע של שיכבה  מכל    –לפני  הריתוך  פני  את  לנקות  יש 
 עד להופעת המתכת הנקיה.  ולכלוךפסולת 

 
ולהגיש למפקח את    2.0ייבדק לאטימות בלחץ מים  המיכל   אטמ'. יש להזמין לשם כך בודק מוסמך 

 ק למיכל. בודק יעניהתעודה שה
 

יסוד  אפוקר    –לאחר יבוש המיכל הוא  ינוקה מלכלוך וחלודה בניקוי חול יבש. שכבת צבע ראשונה  
 ה יבשה.מיקרון שכב 230מיקרון שכבה  רטובה,  70קומפוננט: בעובי  –דו   5050

 
 מ"מ שיצבעו לאחר הייצור.  6X60X60במידות     םמזוויתניהבסיס למיכל יבוצע 

 
גובה לדלק הניתן לכיול למאות ליטרים דגם ו/או תוצרת מד  הגובה לדלק יאושרו ע"י  וייד במד  מיכל יצ

 המזמין והמתכנן.
 

ת מערכת בקרת מבנה  על דופן מיכל יותקן מד גובה חשמלי, אשר יסופק ע"י המזמין. מד הגובה ישר
 מרכזית של האתר. המיכל יכיל את ההכנות הדרושות לחיבור מד גובה דלק זה. 

 
 לול משאבת מילוי ידנית. ראה פרט חיבורים והרכבה:מיכל יכ 
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 כמו כן יכלול מערך מילוי הדלק את הציוד הבא:
 

 משאבת דלק חשמלית.  .א
 

 היחידה.   ב. מצוף תחתון לאזעקת "חוסר דלק" וסידור להדממת 
 

 "גבוה" לגמר מילוי.   -ג. מצוף "נמוך" להתחלת מילוי אוטומטי ו  
 

 "הצפה". ן לאזעקת ד. מצוף עליו 
 

)בערך(   ישווה  זמן ההגבלה  אזעקה. משך  כולל  המילוי,  זמן  להגבלת  אוטומטית  מערכת  ה. 
 .  20לזמן הדרוש למילוי מיכל ריק, כאשר היחידה בפעולה בעומס מלא, בתוספת % 

 
 ו. לוח פיקוד למערכת הדלק )או כחלק מלוח הפיקוד הראשי(.  

 
ה רק מהגנרטור, והמערכת לא תעבוד כאשר טומטי תהיאספקת המתח למערכת המילוי האו 

של  המירבית  הדלק  צריכת  על  במעט  יעלה  המשאבה  של  הספיקה  כושר  בפעולה.  אינו  הגנרטור 
 הגנרטור בעומס מלא. 

 
רכה.   מנחושתבקוטר לפי חיבורי היחידה,    -עודפים מגנרטור    צנרת אספקה לגנרטור וצנרת 

  פיסיתון המים )הכתוב מתייחס לצנרת המחוברת  נוחה לריקהמערכת תכיל מפריד מים בעל גישה  
 לגנרטור(. 



  NAIM BADERECH Project  Engineering & Systems בדרך הנדסת פרוייקטים ומערכות       נעים
 Electrical Consulting Engineers                                                בתחום החשמל  מהנדסים יועצים

 שדרות  9אשכול א מתחם   601מגרש מפרט טכני  -21034

   
 1ומה צפוני, קא.ת. , לוד 11לב פסח רח'  :שרדנומ

 7139914 , לוד   27ההסתדרות משלוח דואר: רח'  
   077-4703557פקס: 050-3932222נייד:  073-7530020טל: 

                                Engnaim2@nb-eng.co.il 
 

 126 עמוד 81 דף

 
 חיבור בין צנרת כלשהי לבין הגנרטור יבוצע בקטע סופי גמיש.   

 
וגנים יותקנו במקומות המאפשרים גישה  חיבור בין צנרת למיכל דלק יעשה על ידי אוגנים. הא 

 לאחזקה וטיפול.  
 

 ם יורה המפקח.  ונים עליהצנרת הדלק תיצבע בגוון אדום או בגו  
 

 מערכת קירור  .8.11.28
 

כאשר   - המנוע  את  לקרר  שמסוגלת  סגורה  קירור  במערכת  יצוייד  המנוע 
 היחידה פועלת בעומס מקסימלי ובתנאים סביבתיים כמפורט. 

מעטפ - מערכת  תהיה  משקעי  למנוע  יצירת  ומינימום  חלודה  למניעת  מים  ת 
 מר או מסנן(. היצרן )חואבנית בתוך המנוע בטמפ' וקצב זרימה מומלצת ע"י   

למעטפת המים וברז תרמוסטטי   תצנטריפוגליהמנוע יצוייד במשאבת סחרור   -
 למערכת המים כדי לשמור את המנוע בטמפ' המומלצת ע"י היצרן. 

 +. C50וג טרופי לטמפ' סביבה מערכת הקרור תכלול רדיאטור מס -
יצרן   - ע"י  המומלצים  והספק  מדגם  דוחף  מאוורר  עם  יהיה  המנוע  הרדיאטור 

 אי העבודה הנדרשים לעיל.לתנ
החלקים   - כל  של  והצדדים  העליון  החלק  את  תעטוף  קשיחה  מגן  רשת 

 המסתובבים בין המנוע לרדיאטור. 
סים עם רשת מגן  המאוורר, גלגל הנעת המאוורר ורצועות המאוורר יהיו מכו -

 פלדה להגנה ממגע מקרי.
 הרדיאטור יכיל את כל האביזרים הנחוצים כגון:  -
 ו חיישן לבקרת רמת המים.אוטומטי אמצוף   -
 מד גובה מים )ראה פרט בתמונה(.  -
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 מד גובה מים ברדיאטור. 
 
 

 ברז ניקוז כולל פקק אבטחה. -
o .ברז הניקוז יותקן כך שיאפשר גישה נוחה למטפל   

 בחלקו הקדמי של המצנן. רשת מגן -
  3  ש"ע או/ו  5000תוסף מונע קורוזיה במערכת הקירור לתקופה של מינימום   -

 שנים.
 

  .חיבור המצנן לפתח האוורור  .8.11.29
 

ברזנט    קונצרטינת  ידי  על  המיועד  האוורור  פתח  אל  היחידה  של  האויר  מצנן  את  לחבר  יש 
להב זה  סידור  על  מגולוון.  פח  ותעלת  מתכת  מסגרת  על  מחוץ  מתוחה  יצא  החם  האויר  שכל  טיח 

ור מעברי אויר עודפים  ור יש לסגלחדר, דרך פתח האוורור. במידה והמצנן יחובר ישירות לפתח האוור
 מצידי המצנן.  

 
  שילוט .8.11.30

 
על הקבלן לשלט את כל אביזרי המערכת ואמצעי הבדיקה והבקרה שלה, המיועדים לשימוש   

יום חרוט. החריטה תמולא בצבע בגוון שחור. הידוק  בעת שירות או תחזוקה. השילוט יהיה מאלומינ
 ם, בהתאם למקרה.  ה או ברגיהשלט לנשוא השילוט ייעשה באמצעות סרט קשיר

 
 מ"מ.   6  -גודל אותיות השילוט לא יקטן מ 
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 שילוט המערכת לא יהיה למדידה ומחירה יהיה כלול במחיר ההתקנה של המערכת.  

 
עה מינימלית לשלטים הנדרשים. המפקח רשאי להורות רשימת השלטים המצורפת מהווה הצ 

 המערכת.   תו ולמבנהלקבלן לבצע שלטים נוספים, הכל בהתאם להחלט
 

 רשימת השלטים הנדרשים:  
 

 פתח מילוי שמן.   - 
 מדיד גובה שמן.   - 
 שמן מנוע ....... )על הקבלן לסמן סוג השמן הנדרש, ולהתקין השלט ליד פתח מילוי השמן(.   - 
 הורקת שמן מנוע.   - 
 אין למלא שמן. )ליד כל מסנן שמן(.  -מסנן אויר יבש  - 
לא בלוח הפיקוד, שהשילוט שלו מפורט בסעיף המתאר את   -וע  . )על המנ הפסקת חירום  - 

 פעולת לוח הפיקוד(.  
 מד גובה מי רדיאטור.   - 
 ניקוז שמן.   - 
 ידני(.  שחרור עצירת חירום. )במנועים בהם השיחרור נעשה  - 

 
הרכיבים  של  הטכניים   הפרטים  את  שיכלול  היצרן  של  מקורי  בשילוט  תצוייד  עצמה    היחידה 

 והמכניים.  החשמליים
 

 השלט ע"ג הגנרטור יכלול:        השלט ע"ג המנוע יכלול:   
 

 דגם  -דגם המנוע                                       -          
 מס' סד' -                                  מס' מנוע        -          
 [ KVA]-פק בהס  -    סל"ד(      1500 -הספק המנוע )ב -          
 [ KW] -הספק ב  -סל"ד                                               -          
   COS  -שנת ייצור                                        -          
 ס.ל.ד   -                                                         

 [ Vמתח ] -                                     
 [ Aזרם ] -              
 HZתדירות  -              
 טמפרטורה  -              
 זרם ערור  -              
 מתח ערור  -              
 ר שנת ייצו -              

 
 מילוי שמנים וכללי:  .8.11.31

 
 הקבלן יבצע:

 
בי - היצרן.  הוראות  לפי  הקבלן  ע"י  שיסופקו  שמנים  עבודומילוי  סיכה  צוע  ת 

 דרושות.
 הכנת אמצעי כיבוי אש מטלטלים. -
 נקיון כללי  בחדר הגנרטור.  -



  NAIM BADERECH Project  Engineering & Systems בדרך הנדסת פרוייקטים ומערכות       נעים
 Electrical Consulting Engineers                                                בתחום החשמל  מהנדסים יועצים

 שדרות  9אשכול א מתחם   601מגרש מפרט טכני  -21034

   
 1ומה צפוני, קא.ת. , לוד 11לב פסח רח'  :שרדנומ

 7139914 , לוד   27ההסתדרות משלוח דואר: רח'  
   077-4703557פקס: 050-3932222נייד:  073-7530020טל: 

                                Engnaim2@nb-eng.co.il 
 

 126 עמוד 84 דף

 תיקון נזקים במחיצות, ביצוע תיקוני צבע.  -
 

 צבעי הצנרת   .8.11.32
 

בצבע   ייצבעו  קרקעיים  על  ב  יסוד    –צינורות  סופי  וצבע  תהיה    2  –פעמיים,  לדלק  בצנרת  שכבות. 
 . מיקרון 200עובי הצבע  ול . בצבע  כח והחזרות ועודפים  למנוע בצבע אדוםהאספקה 

 
   שריפה שמן תיצבע בצבע אפור.צנרת לשמן יש לצבוע בצבע צהוב . צנרת לגזי  

 
ת היצרן. במקומות של "ברכיים" יש  לדאוג לשיפועי ניקוז בצינורות. אחוז השיפועים כמוגדר בדרישו

 יש לדאוג לפקקי הורקה מתאימים הכלולים במחיר . 
 

 ממ"ר. 10השוואת פוטנציאלים ע"י מוליך בחתך וארק לפס צנרת הדלק ת
 

 " כולל  הברזים  מקצועי    3כל  ערך  שווה  או  "צ.בלאס"  "הבונים",  "שגיב",  מתוצרת  כדוריים  יהיו 
 ומתאימים לדלק.  

 
ומעלה באמצעות      1.5יחוברו באמצעות מחברי רקורד וסרטי טפלון, ובקוטר "   1.5מגופים בקוטר עד " 

 מ"מ. 1.5בעובי ם ואטמים אוגנים  מרותכי
 

או   הברז  אל  וקשור  חרוט,  יהיה  השלט  ההפעלה.  מצב  ושילוט  זיהוי  שלט  יותקן  מגוף  או  ברז  לכל 
 המגוף בשרשרת פליז, או מחוזק אחרת כפי שיורה המפקח. 

 
 שמן צינור נשם  .8.11.33

 
ך יונח לאוראשר    2עד הריצפה ויחובר לצינור מתכת "   2צינור נשם אגן שמן יהיה צינור גמיש משוריין " 

הריצפה בחיזוקים מתאימים עד למעבר מצנן המים אל מחוץ לחדר הגנרטור ויסתיים ברשת נירוסטה  
 נגד חרקים. 

 
 צנרת מים .8.11.34

 
 שכבות   2 -צנרת מים  תיצבע בצבע לבן סופי ב

 
 מטר לכל דיזל גנרטור. 1ם במצננים על הקבלן לספק צינור גמיש שקוף באורך של למילוי מי

 
 מעמד למצברים .8.11.35

 
למצ מזויתן  מעמד  בנוי  יהיה  ובשלוש שכבות   5X40X40ברים  יסוד שתי שכבות  בצבע  מ"מ מצופה 

 צבע שחור עמיד בפני חומצות.
 

 פקים. המעמד ייבנה במידות בהתאם למצברים פרטי המצברים לפי מצברים מסו
 

בגודל   לבן  בצבע  באותיות   , בשבלונה  לסמן  יש  למצברים  המעמד  מכסה  חיב  2על  "לוודא  ור ס"מ 
 ת נכונה" שלט זהה נוסף יותקן באמצעות ניטים על חזית המעמד.קוטביו

 
 ברגים  .8.11.36
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כל הברגים, האומים והדיסקיות המותקנים באביזרים השונים יהיו מגולוונים או מצופים  קדמיום, פרט  

 י פח שיהיו מאלומיניום, וזאת במידה והתקנתם תאושר.לברג
 

 צביעה   .8.11.37
 

 . הצביעה בהתאם למיפרט הכללי.ידי הקבלןיצבעו על  כל האביזרים שאינם מגולוונים 
 

 רשימת שלטים, התקנות חשמליות ומכניות:  .8.11.38
 

             

מס
' 

מידות   מיקום  נוסח   השלט 
 בס"מ

 צבע

 לבן על רקע אדום  10X5 פתח מילוי שמן  פתח מילוי שמן  . 1

 לבן על רקע אדום  10X5 ליד המדידים  מדיד גובה שמן  . 2

 אדום  רוז פטמות ג צביעה . 3

שמן   25 - 30שמן  . 4 מילוי  פתח  ליד  מנוע  על 
 ליד המדיד הימני 

13X9  לבן על רקע אדום 

בצינור הורקת שמן מנוע . 5 הניקוז  פקק    ליד 
  "2 

13X9  לבן על רקע אדום 

אוויר . 6 אין למלא   –יבש    מסנן 
 שמן

 לבן על רקע אדום  20X16 על מכסי המסננים 

בצבע  . 7 אדום  אויר  מסנן  מצב 
 ניקוי 

 לבן על רקע אדום  10X5 האינדיקטורים  ליד

לטעינת  וולט 24 . 8 ואלטרנטור  המתנע  על 
 מצברים

3X5  לבן על רקע אדום 

 אדום  ליד הדק חבור כבל  + . 9

10
. 

 לבן על רקע אדום    4X1 ובים על המונה לסב מד סיבובי מנוע 

11
. 

 לבן על רקע אדום    4X1 על מכשיר מהירות היתר יתר -מהירות 

12
. 

 לבן על רקע אדום  4X1 ליד מחוון  מנוע  חץ שמןמד ל

13
. 

 לבן על רקע אדום  4X1 ליד מחוון מנוע  מד חום מנוע 

14
. 

 לבן על רקע אדום  4X1 ליד מחוון הטעינה מחוון טעינה מצברים 

15
. 

 לבן על רקע אדום  4X1 ליד מונה ש"ע פעולה -מד שעות

16
. 

 ע אדום לבן על רק 4X1 ליד מחוון לחץ דלק מד לחץ דלק

17
. 

ליד הידית השחורה שעל המנוע  עצירת חרום 
 בצד שמאל 

10X5  לבן על רקע אדום 

18
. 

 לבן על רקע אדום  10X5 על קיר ליד המורפי  מים  -מד גובה 
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מס
' 

מידות   מיקום  נוסח   השלט 
 בס"מ

 צבע

 לבן על רקע אדום   10X5 גוףעל המ ברז ניקוז שמן 19

 לבן על רקע אדום    קיבולת אגן שמן ליטר  20

א-זהירות 21 וטומטית הפעלה 
טיפול.ל  פני 

אפשרות  שאין  הבטח  א. 
היחידה   להתניע 
הספקת  מקורות  נתק  ב. 

גנרטור   -חשמל או  רשת 
 אחר.

מטופלים  חלקים  כי  בדוק  ג. 
 אינם תחת מתח.

בחזית  אחד  האלטרנטור:  על 
מכסה חיבורי הכבלים   ואחד על

 לכח

21X30  לבן על רקע אדום 

22
. 

עם  שמן  מסנני  מצב  מזהה 
 חץ

 לבן על רקע אדום  5X2 על מסננים ליד מזהה מ

23
. 

 לבן על רקע אדום  5X2 ליד ידית שחרור מהירות יתר מכני-מהירות יתר

מצב 24 "מסננים"   -סימון 
 "עוקף" 

דלק  מסנני  עוקפים  ברזים  
 בהזנה למנוע

15X15  על שחור 
 אלומיניום 

25
. 

סגור" "מיכל  מצב:   סימון 
 "מיכל מחובר"

ן  ברזים לצנרת הזנה ועודפים בי
 מי ומנוע מיכל יו

5X3  על שחור 
 אלומיניום 

26
. 

"פתוח    יזיהו מצב    –וסימון 
 סגור" 

בין צנרת  לחיבור מקביל  ברזים 
 הזנה לעודפים של הדיזלים 

5X3    על שחור 
 אלומיניום 

27
. 

משאבת   "למיכל  מילוי  יד 
 דלק יומי" 

 10X10 ברז בורר למשאבה 
4X1 

על  שחור 
 אלומיניום 

28
. 

 לבן על רקע שחור  5X1 מגופי הדלק/ד כל ברזילי סגור"  –"פתוח 

29
. 

רקע    5X2 על גופי החימום  וולט   230גוף חימום  על  לבן 
 אדום

30
. 

 לבן על רקע אדום  10X20 על האלטרנטור  זהירות  מתח זר

 
 רה:  המזמין שומר לעצמו הזכות להוסיף על חשבון הקבלן כל שלט נוסף שיידרש.הע          

        
 וי מגופיםשלטים זיהרשימת   

             

 מיקום  רישום השלט

 תחתית מיכל יומי  הורקה מהירה

 תחתית מיכל יומי  ניקוז מיכל יומי 

 חזית המיכל חזרה ממנוע דיזל

 חזית המיכל הספקה ממיכל  יומי 

 תחתית חזית המנוע יקוז שמן ממנוענ

 ליד נקודת  המילוי במנוע  מילוי שמן למנוע 

 תית חזית הרדיאטור תח דיאטור ניקוז מים מר
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 מתקן כח  ופיקוד למערכות המכניות    .8.11.39

 
יבצע              הקבלן  המערכות  גם  א.   לבין  החשמלית  המערכת  בין  והפיקוד  הכח  כבלי  כל  את 

 .  המכניות  השונות  בחדר
 

כבלים              יותקנו  גנרטור  בדיזל  פיקוד  לאביזרי  בחיבורים  מגולגמישים  ב.   שרשורבצינור  י  וון 
 , ומחברים  מתאימים למחברים הקיימים בדיזל גנרטור.  PVCמשוריין עם מעטה  

 
 ג.  כל כבל ישולט ע"י שלט סנדויץ חרוט הכולל את יעוד הכבל ומספרו בתוכניות.           

 
גמישי              כבלים  הכוללים  גמישים  חיבורים  על   להקפיד  יש  גנרטור  לדיזל  החיבורים  בכל  ם   ד. 

 ות של מוליכים. וספירל
 

  מערכת השתקת קול.  .8.11.40
 

ודודי השתקה העונים   ויתקין מערכות משתקי קול למעברי אויר  קבלן המערכת יתכנן, יספק 
 לכל הדרישות המפורטות בהמשך.

 
 ”Hמשתיק קול דגם “

 
ביצוע  בפתחי האויר של גנרטור יותקן משתיק קול מתוצרת "ח.נ.א." א.ש.ע. , להפחתת רעש. תיכנון ו

דות הפיסיות של המשתיק יהיו באחריות הקבלן בהתאם לרעש המופק מהיחידה מחד ולדרישות  המי
 ההשתקה מאידך.

 
 התנגדות האויר של המשתיק לא תעלה על המותר למערכת הקירור של הגנרטור.

 
ובתווך מזרוני צמר סלעים    1.5מעטפת המשתיק תבוצע משני פחים מגולוונים בעובי   מ"מ כל אחד 

 ק"ג/מ"ק.   80משקל מרחבי של ב 2עובי " ב
 

 משתקי כניסת אויר ויציאת אויר יבוצעו בהתאמה למתואר לעיל ולתנאים בשטח. 
 

 דוד השתקה.
 

לה דודי השתקה בטור  יותקנו שני  גזים  צינור פליטת  דוד    dB  25פחתת רעש ממוצעת של  בכל  כל 
 השתקה. 

 
  בדיקה והרצת נסיון של היחידה .8.11.41

 
 קות הקבלןבדיקות יצרן ובדי

 
לתקן   בהתאם  הגנרטור  את  יבדוק  הקבלן  ו/או  לבדיקות    IEEE115-1965היצרן  יתאימו  הבדיקות 

 מינימום שבתקן הנ"ל.
 

 ת:בנוסף לבדיקות המפורטות בתקן יבצע הקבלן גם את הבדיקות הבאו
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 עבודה במשך שעה אחת בחצי עומס.  -
עבודה - הפסק  כל  ללא  ובהמשך  מלא  בעומס  שעתיים  במשך  בעומס   עבודה 

 רצוף במשך חצי שעה.  110%ר של ית
 עלית טמפרטורת מי הקרור של הדיזל. -
מכת עומס    In  100%  -מכת עומס וכן ל   In  50%  -תגובה של וסת המהירות ל  -

 ע.ובהתאמה בדיקת נפילת התדירות של המנו
 איזון מתחים.  -
 במעגל פתוח.  הרווי -
 צריכת דלק.  -
 הדממות מכניות. -
 בדוד הלפופים.  -
 טור והרוטור. וה של הסט בדיקת מתח גב -
 . רהעירותגובת  -
ביצוע   - כולל  והסינכרון,  מדידה  פקוד,  מעגלי  כל  של  פונקציונלית  בדיקה 

 סימולציה במפעל הספק ובדיקה חוזרת באתר.
 מלא, לאחר הרכבת משתיק הקול. מדידת עוצמת הרעש של הד"ג בעומס  -

 
 כל ציוד הבדיקה ומתקן העומס יסופקו ויבוצעו ע"י הקבלן

 
להמזמ שומר  פריטי  ין  כל  את  לבדוק  ו/או  הנ"ל  הבדיקות  ביצוע  בזמן  נוכח  להיות  הזכות  את  עצמו 

 הציוד לפני העברתם לאתר המזמין.  
 

הרכ לאחר  חשמלי  עומס  להביא  הקבלן  על  הבדיקות,  את  לאפשר  הציוד.  כדי  הובלת אספקת,  בת 
 .ים בעבודת הקבלןהעומס, הרכבתו, חיבור העומס, ניתוק ופירוק כלול

 
 של הרצות נסיון:   סדרה שניה

  
לפני הפעלתה של היחידה על עומס הצרכן על הקבלן להבטיח התאמת סדר פאזות, חיגורים   

הדרושים לו לפעולתה  חשמליים במחליף חברת חשמל/גנרטור שבלוח הצרכן וקיום כל שאר התנאים  
 התקינה והמושלמת של המערכת. 

 
בתאום  הקבלן,  יבחר  ראשונה  נסיון  המזמי  להפעלת  לטעות עם  רגישים  שאינם  עומסים  ן, 

בסדר פאזות או לסטיות במתח ותדר. לאחר מכן יחובר מירב העומס האפשרי והיחידה תורץ באתר 
 עד לשביעות רצונו של המפקח. )שש שעות לכל היותר(. 

 
   מערכת כריזה .8.12

 
   כללי .8.12.1

 
 תאור המערכת  
 

של   )ברמה  חירום  לכריזת  תשרת  ולהLife support Systemהמערכת  כלליות.  (  הודעות  עברת 
 לצורכי כריזת חירום.  ULמאושרי תקן אמריקאי יהיו רמקולים ה
 

הרמקולים יותקנו בקירות ו/או תיקרות, בהתאם לניתן בשטח, והמארז יהיה כזה שיאפשר התקנתם 
 בכל מצב. 
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 במקומות בהם תידרש הגברה אקוסטית נוספת יהיה שימוש ברמקולי שופר.  

 
תשו ממוקד  הכריזה  בנפרד,  דר  אזור  לכל  סלקטיבית  כריזה  שיאפשר  כריזה  פנל  באמצעות  כריזה, 

 למספר אזורים מקובצים בקבוצות, או לכל האזורים ביחד, על ידי לחצן נוסף, "כריזה כללית".  
 

 להפעיל הכריזה מנקודה נוספת באתר. תהיה אפשרות 
 

   19, סטנדרטי, ".יוד מתועשמערכת המיתוג, ההגברה, הפיצול והחיבורים תרוכז במסד צ
 

תהיה   חירום  כריזת  ההגברה.  למערכת  מחובר  ספר,  לבתי  ייעודי  צלצולים  שעון  תכלול  המערכת 
 שעות.  72 -קת חשמל עד לעדיפה על שעון הצלצולים. השעון יהיה עם גיבוי פנימי למקרה של הפס

 
 שילוט הציוד   
 

הפ שיאפשר  באופן  השונות תשולטנה  המישנה  מערכות  בבהיכל  באופן  עלתן  מוקדם,  ידע  ללא  רות 
 הבסיסי ההכרחי. 

 
 השילוט יהיה בשפה העברית. 

 
 השילוט יהיה מטיפוס חרוט עם מילוי צבע.  

 
 שילוט מודפס יאושר רק עם הגנה של חומר שקוף קשיח. 

 
 ווט בין חלקי המערכת.  ח 
 

מיוחדים, יציין  ט בכבלים  חווט בין חלקי המערכת יעשה באתר. במידה וחלק מחלקי המערכת דורש חו
הרמקולים   חווט  בהצעתו.  הקבלן  בחתך  ייעשה  זאת  אש  חסין  ייעודי  מבכבל  נופל    1.0*2  -שאינו 

זוגות  ממ"ר. חתך הכבל הנ"ל נבחר  על מנת למנוע מפלי מתח על הקווים. במיד ה ודרוש כבל עם 
ומסוככים   מפותלים  או  את    –מפותלים  יבדוק  היועץ  המהנדס  הקבלן.  הציספקם  באתר  תיפעול  יוד 

בחווט   נעוצה  והסיבה  מהמצופה,  נופלים  הביצועים  כי  וימצא  ספק   -ובמידה  חשבון  על  הנזק  יתוקן 
 הציוד, על כל המשתמע. 

 
יהיו כל מרכיבי המערכת בנוי ים עם מהדקי חיבור חיצוניים להתחברות מערכות לאור האמור לעיל, 

   היציאות לרמקולים, למיקרופון, לפיקוד וכדומה.
 
 דיפויות  סדר ע 
 

הכלליים   המיפרטים  על  הנ"ל  קול  למיתקני  המיוחד  המיפרט  עדיף  קול,  למיתקני  הנוגע  בכל 
 והמיוחדים.  

 
 מיפרטי הציוד  

 
   רשימת ציוד .8.12.2

 
 מגברים וערבלים
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 בול יהיה מתוצרת אחת מהחברות הבאות:ציוד הגברה ועיר

 
- Toa 
 מילבנק  -
 סוני. -

 
 רמקולים 

 
 אטלס סאונדלייר. -
- TOA 
 יפס. פיל -
- JBL 

 
   מסד ציוד .8.12.3

 
 מיועד להתקנת הציוד המרכזי של המערכת.  19המסד יהיה ברוחב )סטנדרטי( של " 

 
יהיו בעל  2מסגרת המסד תיבנה מפרופילי מתכת בעובי דופן של    י מבנה מ"מ לפחות. הפרופילים 

במרחקים   וחורים  המסד,  של  מהצדדים  לציוד  מסילות  לקליטת  הכנות  עם  מגולוונים,  מתועש, 
 מלפנים לעיגון פנלי הציוד.   מודולריים 

 
 מקום שמור.   25גובה המסד יהיה מספיק להתקנת כל הציוד הדרוש ועוד % 

 
 .1  3/4"  -בין יחידות ההגברה יש להשאיר מקום ושלבי אוורור בגובה שאינו קטן מ 

 
 דפנות המסד יבנו מלוחות מתכת )בהתאם לפרופילים( ניתנים לפירוק בעזרת ברגים.  

 
 למסד תיבנה כדלת לנעילה.  פן אחוריתדו
 

 רזרבה.  200המסד יעמוד על גלגלים לעומס המסד על ציודו, וכן %  
 

 רר.  המסד יכיל פנל הזנות הכולל את ספקי הכח הדרושים, מתג ראשי, הגנה ראשית, ומאוו
 

הספק קוי  לחיבור  מהדקים  ויציאה.  כניסה  קוי  לחיבור  שילוט  עם  חיבורים  סרגלי  יכיל    ו ייפרד   המסד 
 מהדקים של קוי סיגנלים. כל החיבורים לקוי כניסה ויציאה יהיו על ידי בלוקי ניתוק טיפוס "קרונה". מ
 

ות הדומות למידות הציוד  שטחים קדמיים שאינם בשימוש יסגרו על ידי פנלים עוורים, במידות מודולרי
 טי  ומקצועי.  מראה אסת המותקן במסד. כל הפנלים הקדמיים יהיו בגוון אחיד, על מנת לתת למסד

 
   מגבר הספק  .8.12.4

 
 ובעל התכונות העיקריות הבאות:  19המגבר יהיה להתקנה במעמד סטנדרטי " ,

 
 מיליוולט( 775ד"במ )  0  -רגישות להספק יציאה מלא:
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 ק"א, מאוזן.   100אימפדנס כניסה  
 

 כניסות:
 

יפות "רגילה". זוג שני, ד, בעל עדהמגבר יצויד בשתי כניסות, מסודרות בשתי זוגות מקבילות. זוג אח
"רגילה"  ה  הכניסה  של  אוטומטית  הנחתה  שיאפשר  בהתקן  יצויד  המגבר  הקודם.  על  עדיפות  בעל 

לכוון    -בעת הופעת סיגנל בכניסה ה פנימי במגבר. הפעלת מערכת "עדיפה". רמת ההנחתה תהיה 
 ההנחתה תצוין בנורית מיוחדת. 

 
להספק ה נומינלי שלהם, דהיינו ההספק הנומינלי רמקולים ובהתאמה לכמות ה  – RMS הספק יציאה

   של סך המגברים יהיה שווה לסכום הנומינלי של הספקי כל הרמקולים המתוכננים.
 

 וולט.   100או   70.7אוהם( וכן קו  4יציאות:   אימפדנס נמוך )  
 

הקבלן   לבחירת  יהיה  הוא  האקוסטי.  המיתקן  לכל  אחיד  יהיה  היציאה  מתח  לאישור הערה:   אך 
המהנדס. המתח יחייב אוטומטית תאום עם שנאי הקו של הרמקולים, חתך מוליכי מיתקן הקול, וכו'.  

 על ידי ועל חשבון הקבלן.   -כל התיאומים וההתאמות 
 

יצויד בהתקן לבדיקה יכלול מחולל אותות בתדר גבוה )על  המגבר  קולי(, עם חיבור  -עצמית. ההתקן 
תפוקת תדר בדיקה זה ותושווה לנדרש. במקרה של תקלה בר תיבדק  לכניסת המגבר. ביציאת המג

 יתקבל סיגנל תקלה על ידי מגע יבש מהמגבר. 
 

 ד"ב.  2  -קילוהרץ,  בסטיות קטנות מ 16עד  40 רוחב סרט
 בהספק הנומינלי הנקוב. %1   -פחות מ  עוותים הרמוניים:   

 
 ד"ב מתחת לרמת התפוקה.  85ניחות רעש:  

 
 תר, קצר ונתק ביציאה.  ני עומס יבפ הגנות:

 
 חדר לא ממוזג  -טמפרטורת סביבה:

 
באופן   הכוון  שינוי  של  אפשרות  ללא  בלבד,  כלי  ידי  על  יעשה  ודומה(  )עוצמה  הבקרות  כל  כוון 

 ידני/אקראי.  
 

 או שווה ערך. "TOA" ה מתוצרת "מילבנק", המגבר יהי
 

   מגבר ערבל .8.12.5
 

 התכונות הבאות: ובעלת   19היחידה תהיה להתקנה במעמד סטנדרטי " 
 

 שני מיקרופונים   -כניסות מיקרופון בהתאמה למיקרופון המוצע לפחות ל  - 
 ויסות עצמה ניפרד לכל כניסה  - 
 ק"א לפחות   1עכבת כניסה כניסת מיקרופון   - 
 מיקרוולט.   200  -רגישות כניסת מיקרופון טובה מ  - 
 ד"ב  30הגבלת מתח יתר   - 
 ד"ב.   2  -הרץ, בסטיות קטנות מ 20,000 עד 30   -רוחב סרט: - 
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 ד"ב   95  -יחס אות לרעש טוב מ  - 
   %0.1 -עוותים הרמוניים קטנים מ - 
 וולט(  0.770ד"ב )  0מתח יציאה   - 
 ד"ב  12+-הרץ(   100בקרות טון לנמוכים ) - 
 ד"ב   12+-ק"ה(    12בקרות טון לגבוהים )   - 
 כריזה  עם הפעלת גונג אלקטרוני אוטומטי - 

 
 מחולל אזעקה: 

 
בכל ערבל ניתן יהיה להתקין מחולל אזעקה, בעל שלושה צלילי אזעקה שונים. משך ההפעלה של כל  

 ידי מגע יבש, מרחוק.   צליל יהיו ניתן לכוון מראש. הפעלת צליל האזעקה יהיה על
 

 הערה: 
 

 אחת בלבד. מיקרופון ניתן לשלב בכל מגבר הספק יחידת מגבר/ערבל כנ"ל, עם כניסת 
 

   מיקרופון כריזה  .8.12.6
 

 קליטה קרדיואידי, ובעל הנתונים הטכניים הבאים:   ן אופיי, בעל ידינאמהמיקרופון יהיה 
 

 הרץ  15,000עד   50תחום תדרים    - 
 דב"מ   58-רמת יציאה   - 
 אוהם   600/200אימפדנס יציאה   - 
 בר. -וולט למילי-מילי 0.2רגישות   - 

 
 UL Listedריזת חירום, נאי קו לכרמקול וש   .8.12.7

 
יותקן במארז מיציקת אלומיניום, אטום למים, קורוזיה, ואנדליזם ורעידות. הרמקול והמארז   הרמקול 

עמידים באש בהתאם לתקן   יהיה בעל  למערכו  1480שמספרו     ULיהיו  בחירום. הרמקול  כריזה  ת 
 התכונות הבאות: 

 
  . 45573ווט לפי תקן דין    15הספק נומינלי  

 
 הרץ   5500עד   600ד"ב(   3ם הענות )נקודות  תחו

 
עבור דגם משוקע    VTF)או  VT – 157UCדגם    Atlas / Soundolierזוית פיזור  ורגישות כדוגמת  

 בקיר( .
 

 להלן:  הרמקול יהיה כדוגמת המובא
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 רמקול שופר  .8.12.8
 

 הרמקול יהיה עם התכונות המפורטות וכדוגמת המתואר להלן: 
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   דת כריזהעמ .8.12.9
 

 העמדה תהיה מסוג מעולה, לעבודה ממושכת. 
 

 העמדה תהיה להתקנה על שולחן, עם מיקרופון כריזה כמתואר. 
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כרוז לכל אזור בנפרד,  בהתאם לכתב הכמויות. תהיה אפשרות ל  -כמות האזורים המירבית לכריזה  
תה זו  אחרונה  אופציה  ביחד.  האזורים  לכל  וכן  אזורים  של  קומבינציה  ידילכל  על  מיוחד    יה  לחצן 

 "כריזה כללית". 
 

  .A.G.Cעוצמת הכריזה לא תיקבע על ידי עוצמת הדיבור למיקרופון אלא תישלט על ידי מעגל 
 

תצויד העמדה בנורית לציון כריזה מעמדה    העמדה תצויד במחוון לציון עוצמת רמת הכריזה. כמו כן 
 אחרת. 

 
 .  יפוס מוארכפתורי ההפעלה והבחירה של האזורים יהיו מט

 
 וולט.   24מתח ההפעלה של העמדה לא יעלה על  

 
העמדה תהיה מיועדת לעבוד במשולב עם עמדת כריזה נוספת. עדיפות לכריזה תהיה לפי בחירה בין  

 לפי הכורז הראשון או אפשרות של כריזה מקבילה משתי עמדות.  עדיפות מוכתבת מראש, או עדיפות
 

 מין באמצעות המפקח. לב עם המזשילוט אזורי הכריזה יקבע במשו
 

   שפופרת/מיקרופון לכריזת חירום .8.12.10
 

ותהיה מאושרת   בקיר,  גלויה  או  משוקעת  לשימוש במערכות תומכות   ULהמערכת תהיה להתקנה 
 חיים, להעברת הודעות. 

 
 יה כדוגמת המובא להלן ולרבות קופסת גב מתאימה עם מכסה קדמי:המערכת תה
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   אנלוגי ממועןן מטיפוס מערכת גילוי אש ועש .8.13
 

מערכת   של  והפעלה  חיבור  התקנה,  הובלה,  אספקה,  כוללת  לעיל  המתוארת  המערכת 
 במיתקן.  מרכזית לגילוי והתראה על עשן ו/או אש והפעלת אמצעים במקרה של גילוי אש או עשן 

 
קן  ותA, B ,C, D ,E ,F    72   NFPA   -בדק ותחוזק בהתאם ל  יהמערכת תתוכנן, תותקן, ת 
 על כל חלקיו . 1220 ישראלי

 
 המערכת תבוצע לפי תקני עבודות החשמל הישימים.   

 
 המערכת תסופק, כאמור, פועלת ומוכנה לשימוש.  

 
שני ומאושרים לעבודה באופן זה על אביזרי המערכת יהיו כולם מתואמים לעבוד האחד עם ה 

 ידי התקן הישראלי הנ"ל.
 

אישורי   ישאו  מן  ומת"י.    FM,UL רכיבי המערכת  הן  הספק מתחייב שכל חלקי המערכת שתסופק, 
בפרסומים   ומופיעים  הנ"ל,  לתקנים  תואמים   יהיו  האחרים,  המרכיבים  כל  והן  האלקטרוני  הצד 

במהדורתו האחרונה   UL-864דרישה לעמידה בדרישות  האחרונים של מכוני תקינה אלו. מודגשת ה
ת לפעולה אינטגרטיבית עם מערכות כיבוי  ושר המערכ(. כמו כן תא2009בינואר    1  -)תשיעית, החל מ

 (.Releasing devicesאש אוטומטיות לסוגיהן )
 

להציג    חיבור האביזרים אך ורק ע"י ספק הציוד, שיהיה סוכן / נציג מוסמך של יצרן הציוד ועליו  
 מסמכים על כך בפני המפקח.  

 
ת"י     דרישות  לפי  יהיה  הגלאים  של  מדויק  כמפור  חלק  1220מיקום  המוצע  ג'  התיכנון  ט. 

באישור   הקבלן,  ידי  על  ייקבע  הסופי  המיקום  המערכת.  אביזרי  למיקום  ראשונית  הצעה  מהווה 
גם   לרבות  לתנאים בשטח  ובהתאמה  האמורים  התקנים  לכל  מדויק של  המהנדס, בהתאמה  מיקום 

 וכיו"ב. טית אחרת (, מחיצות, קורות או כל הפרעה רלבנםקיימיגופי תאורה, פתחי מיזוג אויר )אם 
 

תיקון    ביצוע המיתקן. סטיה מהנ"ל תחייב  לעיל בעת  בכל האמור  אחריות הקבלן להתחשב 
 הביצוע על חשבון הקבלן.  

 
 יצרן המערכת והאביזרים  .8.13.1

 
בתנאי שעומדת בדרישות המפורטות במסמכי המכרז /   "טלפייר",ת  המערכת ואביזריה יהיו מתוצר

 בקשה להגשת הצעות זו.
 

   .תיעוד  .8.13.2
 

מערכת   בנוסף  תיק  הקבלה,  במועד  למזמין  המתקין  ימסור  אחרים,  במקומות  האמור  לכל 
   -שיכלול נתונים אלה:

 
 תוכניות התקנה מעודכנות, לרבות תוואי כבלים "כפי שבוצע".  -
 מיפרטים הטכניים שלו.  רשימת הציוד וה -
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 תיאור מפורט של פעולת המערכת כפי שהותקנה.  -
זוקה שוטפת )בנוסף להנחיות שיותקנו נחיות לתחהוראות הפעלה ובדיקה וה -

 בסמוך לרכזת(.  
 נוסח טופס לרישום תקלות, אזעקות ומועדי בדיקות המערכת.  -

 
  .מוליכים  .8.13.3

 
שלהם    החתך  שטח  אך  בתקן,  כמפורט  יהיו  מ  המוליכים  יקטן  המוליכים   1.0  -לא  ממ"ר. 

 יובדלו על ידי צבעים שונים. 
 

יהיה בעזרת   חוג  מוליכ החיווט בכל  אותה מרכזית זוג  יהיה לחבר אל  ניתן  בנוסף,  מוצלב בלבד.  ים 
 גילוי אש אזורי גילוי  קולקטיבים כאשר החיווט לכל אזור הוא בעזרת שני מוליכים. 

 
 ה( משותף למיתקן גילוי עשן ולמערכת/ות אחרת/ות.  אין להשתמש במוביל )צינור או תעל 

 
יף. במקרה הצורך לחיבורים, יעשו אלה אחיד ורצ   כל החיבורים בין הרכזת לציוד הקצה יהיה 

ידי חיבור במהדקים(   ידי הלחמה )ולא על  אך ורק בתיבות סעף קומתיות. חיבורים כאלה יבוצעו על 
 ועליה )על האזור המולחם( שרוול מתכווץ.  

 
 "מערכת גילוי אש".  אקיימ-כל קופסאות הסעף והחיבורים תשולטנה בשילוט בר 

 
  :העיקריים תאור המרכיבים  .8.13.4

 
 הגדרות:    

 
פוטו  - גלאי ממוען   אופטי,  עשן  גלאי  הינו  ממוען  מעגל -גלאי  המכיל  חום,  או  אלקטרי, 

 אלקטרוני הכולל כתובת יחודית לגלאי. 
 

 )ממוענים( המחוברים ביניהם פיזית בכבל.  עניבה היא מספר גלאים  - עניבה 
 

בל כניסת מגע יבש ולהוסיף המסוגל לקמודול כניסה הינו מעגל אלקטרוני    - מודול כניסה  
 לה כתובת. 

 
אליו    - מודול יציאה   פניה  בעת  המסוגל  כתובת  בעל  אלקטרוני  מעגל  הינו  יציאה  מודול 

 להפעיל מגע יבש.  
 

נומרי, המציג את נתוני האזעקה ו/או  -אלפאLCD מטיפוס  הינו לוח תצוגה    - צג דיגיטלי  
משתמש. התצוגה תהיה בשפה העברית, בצג י תכנות הפ-נומרית, על-נתוני שאילתא בצורה אלפא

 זה ובכל אמצעי תצוגה אחר במערכת. 
 

אזור    - אזור אש  אחד.  כאזור אש  בתוכנה  המוגדרים  גלאים  יותר  או  אחד  קבוצה של 
 ב ממספר גלאים הנמצאים בעניבות שונות. אש יכול להיות מורכ

 
לת  - לוח מקשים  ומאפשר  הרכזת  על  מותקן  מקשים  המערכלוח  באופן  כנת  דיגיטלי ת 

 לאזורי אש, התניות, הפעלות אמצעים שונים וכיו"ב. 
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 רכזת האזעקה  א. 
 

 הרכזת תזווד בתיבת מתכת המיועדת להתקנה ישירה על קיר או משטח אנכי אחר.   
 

 המתכת והדלת יהיו בנויים מפח. התיבה תהיה אחת ומשותפת לכל מרכיבי המערכת. תיבת  
 

 לים.  פתחים לכבהתיבה תכלול  
 

 בדלת התיבה יהיה פתח שקוף המאפשר ראיית כל האינדיקציות.   
 

 התיבה תהיה מטיפוס ננעל כולל מנעול מפתח.   
 

 הרכזת תהיה מטיפוס מודולרי ניתן להרחבה.  
 

 הוסיף מודולים לרכזת הבסיסית תוך שמירת ההשקעה בציוד הקיים.  ניתן יהיה ל 
 

 קיבולת הרכזת: 
 

האזע  תהיה  רכזת  של  קות  קיבולת  ניתנת  עניבות  8בעלת  הרכזת  תהיה  זאת  עם  יחד   .
ברכזת   המותקנים  באמצעים  שימוש  תוך  וזאת  לפחות,  עניבות  שתי  עוד  של  מודולרית  להרחבה 

 המקורית ללא צורך בהחלפתם. 
 

 תקלות באחת העניבות לא תפגע בכל צורה שהיא בפעולת העניבות האחרות.  
 

 70%גלאים. באופן מעשי יעשה שימוש בכמות שאינה על    100פחות  קיבולת עניבה תהיה ל 
 מקיבולת הגלאים של העניבה על מנת להבטיח אפשרות של הרחבות בעתיד. 

 
 מודולים מטיפוס כניסה ויציאה.   100  על כל עניבה ניתן יהיה להרכיב בנוסף לגלאים לפחות  

 
 : בקרת עניבות 

 
 נפרד.   בקר עניבהכל עניבה במערכת תישלט ע"י כרטיס  

 
מגלאים   אזעקות  לזהות  מסוגל  ויהיה  עצמאית  עיבוד  מערכת  יכלול  עניבה  בקר  כרטיס  כל 

ישנה תקלה במערכת העיבוד המ גם אם  וזאת  לו,  בעניבה השייכת  רכזית  ולהפעיל אמצעי התרעה 
 ו/או בכרטיס בקר עניבה אחר.  

 
והמוד  הממוענים  הגלאים  עם  קשר  יצור  העניבה  בקר  ויספכרטיס  זוג ולים  על  מתח  להם  ק 

 חוטים יחיד.  
 

 מטר.  1000 -מגבלת אורך כולל של עניבה לא תפחת מ 
 

 כרטיס בקר העניבה יקבל האינפורמציה מהגלאים הממוענים ויעבד אותה.   
 

 קבע אם הנתונים שהגיעו הם מצב נורמלי, אזעקה, או תקלה. תוצאת העיבוד ת 
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 ורים אליו בצורה שוטפת.  גלאים הקשכרטיס בקר העניבה יתשאל את כל ה 
 

 שניות בממוצע.  3תשאול של כל האלמנטים המחוברים לעניבה לא יעלה על   
 

 התאמת הגילוי לאזור המבוקר
 

מת בהתאם לאופיו של האזור המבוקר, תוך  המערכת תאפשר התאמה של זיהוי התראה כהתראת א
טים בתקנים. ניתן יהיה לתכנת נים המפורעמידה בדרישות התקנים לזיהוי מהיר של אירוע אמת בזמ

 וכיו"ב. המוסך"המערכת לאזורים הטיפוסיים ולרבות " 
 

 החלפת גלאי לא תחייב תיכנות מחדש או הגדרה מחדש של איפיון אזור הגילוי. 
 

 (.C.P.U) רכזית מערכת עיבוד מ  .8.13.5
 

וכרטיסי  הדיגיטלי,  הצג  העניבה,  כרטיסי  כל  על  תפקח  המרכזית  העיבוד  הממשק   מערכת 
 סופים ומדפסות, אם יידרשו כאלה. למ
 

העיבוד   מערכת  ע"י  ותדווח  תתגלה  הנ"ל  מהיחידות  אחת  של  תקלה,  או  ניתוק,  הוצאה, 
 המרכזית. 

 
העיבוד המרכזית    במערכת  להגדיר  יהיה  כלומר    םרועיאיניתן  המתבצעים   םאירועי מותנים, 

גלאים  מסוימיםלאחר שנתמלאו תנאים   )הפסקת מ"א אם  כיבוי  הו   סוימיםמ,  לדוגמא, הפעלת  פעלו 
 אוטומטי בגז בהתניה של שני גלאים שונים וכיו"ב(.  

 
ארועים אלה יאוחסנו בזכרון לא מחיק של מערכת העיבוד המרכזית ולא ימחקו גם אם מתח   

 ו מתח המצברים אבדו.  הרשת ו/א
 

פעולת   או  אש  גילוי  בעת  פעולה  משטרי  של  אוטומטי  הפעלה  תאפשר  יוהמערכת  או  תר  אחד 
 מחיישני הקצה. להלן סדר פעולות המערכת:

 
( דקות, בקומת ההתראה   X( גלאים מתריעים בקומה, תתבצע הפסקת חשמל לאחר )Xכאשר ) .א

 ובקומה מעל )אופציה(  ובקומה מתחת )אופציה(.
 
) .ב העשן  Xכאשר  ותריסי  בקומה  לדלתות  מגנטים  אלקטרו  ישוחררו  בקומה,  מתריעים  גלאים   )

 הגילוי. לפי אזור ישוחררו 
 

) .ג אזעקה  אימות  לאחר  קומה,  פינוי  צופרי  יופעלו  מתריע,  אחד  גלאי   (. Verificationכאשר 
 

) .ד כאשר  האויר,  מזוג  לוחות  שליטת  אזורי  לפי  תתבצע  אויר  מיזוג  גלאים  Xהפסקת  יותר  (  או 
 ,מיזוג האויר יחזור לעבוד כרגיל. Resetמתריעים. בביצוע 

 
( דקות תנתן פקודה להפסקת X)  -רק זמן של למעלה מ  בקומה לפ  ( גלאים מתריעים  Xכאשר ) .ה

 אספקת החשמל האזורית.
 

 כאשר גלאי יחיד מתריע על אש/עשן בלוח חשמל תנתן פקודה להפסקת החשמל באותו לוח.  .ו
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 "Xנחיות יועץ הבטיחות של הפרויקט " יקבע לפי ה 
 

 דפיסו.  הציגו ולהמערכת העיבוד המרכזית תכלול שעון זמן אמיתי שניתן יהיה ל 
 

 כריזת חירום: 
 

המערכת תאפשר שילוב כריזת חרום, כך שהרמקולים המחוברים יפעלו אוטומטית בזמן אש וישמיעו  
 ש יהיה חלק אינטגרלי של המערכת.מתקן הודעות מוקלטות מרא הודעות מוקלטות לאזורים השונים.

 
 תהיה אפשרות לחבר גלאים הכוללים צופר בבסיסם.

 
תכ תוכנתהמערכת  ועדכון    לול  תכנות  לצורכי  למערכת  להיכנס  קוד  בעזרת  המאפשרת  תקשורת 

 נתונים מרחוק. 
 

 : מערכת תצוגה 
 

ל ספרות, ולוח מקשים הכולLCD נומרי, מטיפוס  -מערכת התצוגה תכלול צג דיגיטלי, אלפא 
 אותיות ופונקציות מיוחדות. התצוגה תהיה בשפה העברית, כאמור.  

 
 ג:  מערכת התצוגה תצי 

 
 ת אזעקות ותקלות המגיעות מהגלאים והמודולים. תצוג -
 אותיות עם תאור מילולי של הארוע.  80נומריות בנות לפחות  -כותרות אלפא -
 שעון זמן אמיתי כולל תאריך )יום, חודש, שנה(.  -

 
ח המקשים המהווה חלק בלתי נפרד מהתצוגה יאפשר הכנסת כותרות מילוליות בשדה ללא  לו 

 מיוחד.   צורך במתכנת
 

 התצוגה תכלול:  
 

 כתובת הגלאי המזעיק.  -
 אזעקת אש, תקרת גלאי, תקלת תקשורת וכו'.   -תאור הסיבה לאזעקה  -
 ".  402חדר  5תאור מילולי של מקום הגלאי כדוגמת: "קומה   -

 
 ינויים בתצוגה כגון שינוי כתובת, שינוי הנוסח המילולי וכו', תחייב הקשת סיסמא. הכנסת ש 

 
לוחות התראה משניים בעזרת קו תקשורת אשר יספק את כל    15  -וח הבקרה עד  ה לחבר ללניתן יהי

האינדיקציות הנדרשות מכל האזורים המחוברים אל לוח הבקרה הראשי. כל לוח משנה יכלול תצוגת 
LCD  םתווי 80נומרית של אלפא . 

   
 :  ספק כח 

 
ציוד    ולכל  לגלאים  לרכזת,  מתח  יספק  המערכת  של  הכח  ההיקפספק  )צופרים,  האש  י, 

 זמזמים, אמצעי ניתוק, אמצעי הפעלה וכיו"ב(. 
 

 ספק הכח יהיה מוגן מפני זרמי יתר בכל יציאותיו.   
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 . HZ, 230V AC  50מתח הזינה יהיה  

 
ומצברים לגיבוי, משך זמן הגיבוי יהיה כנדרש בתקן הישראלי, ולא   ספק הכח יכלול גם מטען 
מ עבודה    72  -פחות  של  שלאחריהם    אוטונומיתשעות  מתח,  אספקת  של   30)ללא  לפחות  דקות 

 התראות אזעקת אש מלווה בפעולת אמצעי הקצה השונים בהתאם למקרה הגרוע ביותר.  
 

 תאור פעולת המערכת  
 

 ערכת כדלקמן: במקרה של אזעקה תפעל המ 
 

 ברכזת המציינת "אזעקה" תהבהב. LED נורית  -
 יופעל צופר מקומי.   -
הדיגיטלי  - את    הצג  זו יציג  לאזעקה  הקשורה  הרלבנטית  האינפורמציה  כל 

 ולמיקומה )כתובת הגלאי, תאור מילולי של האזור המזעיק וכו'(.  
 הודעת האזעקה תשלח למסוף ולמדפסת, כאשר רלבנטי.   -
 טומטיות שתוכנתו יופעלו מיד, כולל ההפעלות מרחוק.  כל הפעולות האו -

 
 במקרה של תקלה תפעל המערכת כדלקמן:  

 
 ברכזת המציינת "תקלה" תהבהב. LED נורית  -
 יופעל צופר מקומי.   -
 הצג הדיגיטלי יציג כל האינפורמציה הרלבנטית הקשורה לתקלה ולמיקומה.  -
 הודעת התקלה תשלח למסוף ולמדפסת.   -

 
אזעקהערה  אינפורמצית  :  זה  ובמקרה  לעדיפות,  יזכו  תקלה  דו"ח  במהלך  שתופענה  ות 

 ה. שור האזעקהתקלה לא תוצג עד לאחר אי
 

 :  דיאגנוסטיקה 
 

 למערכת תהיה בדיקה עצמית אינטגרלית.  
 

כל   של  מצבם  את  ותבדוק  סימולציה  המערכת  תבצע  העצמית  הבדיקה  הפעלת  בעת 
 האלמנטים המחוברים למערכת. 

 
וכן  עם השל  על הצג הדיגיטלי,  דו"ח מסכם של תוצאות הבדיקה  יוצג  מת הבדיקה העצמית 

 ף )אם הם קיימים במערכת(. פסת ולמסותישלח התוצאה למד
 

 בדיקת נוריות:  
 

תחזור    הבדיקה  בתום  המקומי,  והצופר  הדיגיטלי  הצג  הנוריות,  כל  יבדקו  נוריות  בבדיקת 
 המערכת למצבה הרגיל. 

 
 

 :תכנות 
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המערכת, שינוי קונפיגורציה, הרחבות וכו', יבוצעו כולם ברמת השדה ללא צורך בכלים  תכנות   
 או החלפת רכיבים.  מתכנתים, מיוחדים, 

 
 כל התכנות יבוצע דרך לוח המקשים או המסוף.   

 
 כל הפרמטרים המתוכנתים יאוחסנו במערכת בזיכרון לא מחיק.  

 
 רה תכנות מחדש של המערכת. איבוד מתח ראשוני ומשני לא יצריכו בשום מק 

 
 ינוי בשדה. תינתן לש הסיסמא  (PASSWORD),תכנות ושינוי תכנות יחייבו שימוש בסיסמא  

 
 :  ב. מודול כניסה 

 
 מודול הכניסה יאפשר חיבור אלמנטים שונים המספקים ביציאתם מגע יבש לעניבה.  

 
 האינפורמציה לרכזת. מודול הכניסה יקבל את המגע היבש, יוסיף לו כתובת ויעביר  

 
 : ג. מודול יציאה 

 
 מרחוק.    מודול היציאה יתחבר לעניבה ויאפשר ביצוע פקודות 

 
שישנה מצב עם קבלת הפקודה מרחוק. מודול  .C.O מודול היציאה יכלול מגע יבש מטיפוס   

או  היציאה יכיל אנרגיה )מתח/זרם( להפעלת אמצעי הקצה לו הוא מיועד. האנרגיה תסופק מהרכזת  
 מספק כוח מקומי מגובה, שיהיה חלק בלתי נפרד מהמערכת כולה.

 
ידני  להיות  יכולה  זו  שתתקבל  פקודה  של  ת  כתוצאה  אוטומטית  או  ברכזת,  המקשים  מלוח 

 התניה שתוכננה מראש.  
 

 ד. מודול בידוד:  
 

 בכל עניבה יותקן מודל בידוד שתפקידו לבודד קצר על הקו.   
 

ויאפשר לכל הגלאים המחוברים לעניבה עד נקודת הקצר להמשיך   מודול זה יבודד את הקצר 
 בפעולתם כרגיל.  

 
על עניבה מסויימת משבית את כל הגלאים בעניבה זו, יותקנו בכל   ב שבו קצרכדי למנוע מצ 

 עניבה מודולי בידוד. מודולים אלה לא יהיו למדידה ומחירם יהיה כלול במחיר המערכת. 
 

 גלאים  
 

 מאושרי תקן ישראלי, כאמור. הגלאים יהיו  
 

ג  להחליף  יהיה  וניתן  אוניברסליים  בסיסים  בתוך  יותקנו  ללא  הגלאים  בשינוי  לאים  צורך 
 הבסיס. 

 
 קביעת כתובת הגלאי תבוצע בראש הגלאי.  
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 בעת תשאול מהמערכת המרכזית ידווח כל גלאי על כתובתו.  

 
נ  יתן לשינוי ע"י המתקין( המציין את סוג  פרט לכתובתו, ישלח הגלאי גם קוד פנימי )שאיננו 

 באים:  פרמטרים ההגלאי, כלומר בעת תקשורת עם הרכזת ידווח הגלאי על ה
 

 אלקטרי, או חום.  -אופטי, פוטו -סוג הגלאי  - 
 כתובת הגלאי.  - 

 
  LED.כל גלאי יצוייד בשתי נוריות מטיפוס  

 
 הרכזת.  הנוריות יהבהבו במצב נורמלי לציון תקשורת תקינה עם 

 
 במצב של אזעקה ידלקו הנוריות באופן קבוע.   

 
 ימון חיצונית.  ר נורית סכל גלאי יכלול יציאה המאפשרת חיבו 

 
  TWO WIRE.שיטת החיווט של הגלאים תהיה  

 
   גלאי עשן אופטי  .8.13.6

 
וממדים  - אסתטי  מראה  בעל  הטיח,  תחת  או  על  להתקנה  יהיה  הגלאי 

ניתן   האדריכל  לדרישת  חצי מינימליים.  בהתקנה  הגלאי  את  להתקין  יהיה 
 . רש בתקניםשקועה בתקרת ביניים, מבלי לפגוע ביכולתו לבצע הגילוי כנד

עם   - ו/או  עצמאיים  אנרגיה  מקורות  על  יפעל  ולא  ממערכת  חלק  יהיה  הגלאי 
 צופר פנימי.  

הגלאי יצויד בנורית סימון אינטגרלית לציון גילוי עשן. הגלאי יותקן כך שנורית  -
 פנה לכוון הכניסה לאזור. הסמון ת

בגובה - נמצא  הגלאי  אם  גם  ובנוחיות  בקלות  יעשה  מבסיסו  הגלאי  ,  פירוק 
לגלאי    שיידרשלא  ובאופן   הבסיס  בין  המגעים  דומה.  או  חווט  ניתוק של  כל 

 יבטיחו אמינות פעולתו של הגלאי. 
אלמנט הגילוי של הגלאי יהיה אופטי, בעל כושר כיסוי כמתואר בתקנים, וללא   -

 ימוש באמצעים רדיואקטיביים.  ש
 הגלאי יהיה מתוצרת יצרן הרכזת, ומיועד לעבוד עימה.  -
הרכ - האלקמספר  לא  יבים  מכניים  אלקטרו  רכיבים  מינימלי.  יהיה  טרוניים 

 יורשו.  
 מ' בשניה.  12הגלאי יהיה עמיד ברוחות צד ללא אזעקת שוא עד   -
 .  תא החישה יוגן ברשת מגן צפופה נגד חדירת גופים זרים -
 מעלות צלזיוס.  55עד טמפרטורת סביבה של   םתיפגפעולת הגלאי לא  -
 ללא אזעקות שוא.  85של %  הגלאי יעמוד בלחות יחסית  -
ומוגן מפני הפיכת  (RFI/EMI) הגלאי יהיה מוגן מפני אבק והפרעות חשמליות  -

 קוטביות.  
 להשהיה מכוונת.   ןתינתתגובת הגלאי  -
 וולט.    24מתח הפעולה של הגלאי לא יעלה על   -
 הגלאי יהיה מותאם למערכת הבקרה המוצעת.  -
 ת הגלאי. ביל לנורי תהיה אפשרות לחבר נורית ציון נוספת במק -
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 תהיה אפשרות, במידת הצורך, לחבר מספר גלאים לנורית ציון אחת.   -
בשינויים   - צורך  ללא  שונים,  מסוגים  גלאים  להרכיב  יהיה  ניתן  הגלאי  בבסיס 

 כלשהם. 
 

  אקטיביגלאי קרן אינטר  .8.13.7
 

 גלאי זה   .מטר, ויגלה את כל ספקטרום סוגי העשן  5-100הגלאי ישמש לכיסוי שטחים באורך של      
יותקן במקומות בהם גובה האזור המוגן או מבנהו אינם מאפשרים התקנת אמצעי זיהוי וגילוי אחרים  

   או תחזוקת אותם אמצעי גילוי.
 

יחידה אחת כאשר ממול ליחידה זו  יותקן רפלקטור  הגלאי יפעל בעקרון של משדר מקלט מובנה ב    
 פסיבי )ללא חיווט(.  

       
 ע"י סט של אלגוריתמים שנמצא בכל  גלאי.  עלהיקבאי צריכים בה של הגלאפיוני התגו    

 
מבלי       אחרות  מעבר  תופעות  או  זמניות  הפרעות  לדכא  מתוכננים  יהיו  הגילוי  של  האלגוריתמים 

 אש אמיתית. לפגוע ביכולת לגלות 
 

 שמצטבר על הזכוכית הקדמית.  לכלוךהגלאי יבצע פיצוי על     
 

 קולקטיב ע"י שינוי מצב מפסק בגלאי.  /יקונבנציונאלאי לפעול כגלהגלאי יוכל     
 

 ראה גלאי אופטי.   -לשאר התכונות  
 

  צופר אזעקה ופינוי עם נצנץ:  .8.13.8
 

 .   10חלק   1220הצופר יהיה מאושר ת"י    
 

 יהיה אלקטרוני, לפעולה על מתח האספקה הישר של הרכזת.  הצופר  
 

 ושופר.    הצופר יכיל מתנד עצמאי, יחידת דחף 
 

 מטר מציר הצופר.   3ד"ב לפחות במרחק של    90עוצמת הצופר תהיה    
 

 הפסקת פעולת הצופר תהיה על ידי העברת מתג "הפסקת אזעקה" ברכזת.   
 

נצנץ שיהיה חלק אינ  יותקן עם  ויפעל במקביל לפעולתו של הצופר. קצב  הצופר  טגרלי ממנו 
מטרים    30ר זיהוי המקור ממרחק של   צמה שתאפשפעם בדקה, ובעו  60ההיבהוב של הנצנץ יהיה   

 לפחות.  
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   .גלאי חום  .8.13.9

 
 הגלאי יהיה בעל התכונות הבאות:  

 
 ראה גלאי עשן.   -שיטת התקנה, בסיס, נוריות סימון  -
יגיב לקצב ש - ינוי טמפרטורת הסביבה בזמן הניתן לכוון. תחום השינוי  הגלאי 

 ת. שניו 240 מעלות לדקה" בשלושים עד  10יהיה של " 
עליונה של    - יזעיק בטמפרטורה  מיקרה הגלאי  מעלות בסטיה שלא   58בכל 

 מעלות.   3עולה על  
 וולט.    24  -מתח עבודה  -
 הגלאי לא יהיה רגיש ללחות הסביבה.  -

 
 

ח  גלאי  יתקין  בגלאים הקבלן  ושימוש  שוטפת  פעילות  עקב  עשן  צפוי  בהם  במקומות  ום 
   אחרים עשוי להוביל לאזעקות שווא.

 
  .אשלחצן   .8.13.10

 
 לחצן האש יהיה בעל חזית פלסטית לשבירה. שבירתה תפעיל את אזעקת האש.   

 
 הפעלת הלחצן תפעיל מנורת סימון בגוף הלחצן, לזיהוי מהיר של מקור האזעקה.  

 
 לחץ לאזעקה" או דומה. -עברית "אש הלחצן ישולט ב 

 
   ראלי.לחצני אש יותקנו בכל המקומות המתחייבים על פי התקן היש

 
  מנורת סימון אש  .8.13.11

 
מנורת הסימון תהיה מקורית של יצרן המערכת. ניתן יהיה לחבר למנורת סימון אחת יציאות   

 של מספר גלאים. 
 

 על ידי הגלאים אליהם היא מחוברת.כל מנורת סימון תשולט כנדרש למהות האזור המוגן  
 

א שלו  שהגלאים  אולם   / חדר   / אזור  לכל  תותקן  סימון  גלויימנורת  ההצלה ינם  כוחות  לעיני  ם 
 מהפרוזדור המוביל אחליהם.
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 מחזיק דלת אלקטרומגנטי .8.13.12
  

 מחזיק הדלת יהיה מסוג התקנה ע"י קיר. -
 ניוטון לפחות.  800כח אחזקה יהיה  -
 . VDC 24+  10%מתח הפעלה  -
 מיליאמפר.  90זרם פעולה  -
 מעלות צלסיוס.  45טמפרטורת עבודה עד  -
 . 1220ישראלי עפ"י תקן מחזיק הדלת יהיה מדגם מאושר  -

 
 

אש   אזורי  שני  בין  המפרידה  דלת  בכל  הקבלן  ידי  על  יותקן  אלקטרומכני  דלת  מחזיק 
 וייעודה להיות במצב "פתוח בשגרה" )ולהסגר אוטומטית באש(. 

 
 

      
 

  

   כיבוי אוטומטי בלוח. מערכת  .8.14
 

 כללי  
 

מערכת לכיבוי הפעלה של  המערכת המתוארת לעיל כוללת אספקה, הובלה, התקנה, חיבור ו 
 אוטומטי בגז  ללוח חלוקה. 

 
 אמפר או יותר. 100הקבלן יבצע המערכת בכל לוח )חשמל( שהזרם הנומינלי שלו 

 
יחסון, גז הכיבוי, צורת ההפצה ונחירי  מרכיבי  הציוד הנוגעים למערכת הכיבוי כגון: מיכלי הא 

 המהדורות האחרונות והעדכניות.   72Eכן  ,ו 12Aמס'   N.F.P.A -הפיזור יענו לדרישות המפורטות ב
 

 של היצרן כולל ראשי ההפעלה המקוריים.   במכלים מקוריים יעשה שימוש אך רק  -
 יש להציג את קטלוג היצרן עם המספר הקטלוגי לכל רכיב במיכל. -
 מכלים מקורי המאושר להתקנה כולל כל הרכיבים כפי שמופיעים בקטלוג היצרן.  ציוד -
 ב לכל התקנה. הרצה במחשיש לספק תוכניות  -
 משקלי הגז הנקובים בכתב הכמויות הנן כמויות מינימום לריכוז המבוקש. -
 הרלבנטיות. NFPA -ה דרישות הקובעות הן דרישות ה -
 ורי. לא יתקבל מכל "מקומי".  המניפולד הנדרש יהיה מתוצרת היצרן המק -
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 בכל יציאת מכל יותקן שסתום אל חוזר.   -
 ץ של היצרן בחו"ל.בדיקה בלחלמניפולד תצורף תעודת ה -
 . 8.5%חישוב הריכוז להרצת המחשב הינו מינימום  -
 מילוי המיכלים יבוצע אך ורק בחו"ל ע"י היצרן. לא יתקבל מילוי מקומי.  -

 
 ת המרכיבים הראשיים הבאים:  מערכת כיבוי אוטומטי ללוח תכיל א 

 
 הפרויקט.  ראשית של רכזת גילוי והפעלה אוטומטית, המהווה את רכזת גילוי העשן ה - 

 
בכמות   -  גלאים  יורכבו  תאים  מספר  בעל  בלוח  לוח.  של  העליון  חלקו  מעל  מורכבים  גלאים 

 המתאימה, באופן שיובטח גילוי עשן מוקדם מכל חלק של הלוח. 
 

 יבוי, מותקנים בחלקו העליון של לוח, מעל פתחים המיועדים למטרה זו.  נחירי גז הכ - 
 

 ת בתוואי ממיכל האיחסון ועד נחירי הפיזור.  וי, מותקנצנרת הפצת גז הכיב - 
 

יותקן מחוץ    -  ידי הרכזת הנ"ל. המיכל  כיבוי, עם ברז חשמלי המופעל על  וגז  מיכל  איחסון 
נישה או חדר חשמל, באמצעות חבקי מתכת. שיחרור המיכל  ללוח החשמל. חיזוק המיכל ייעשה לקיר  

 ללא צורך לפירוק חיבור החבקים לקיר. ים עצמם, מהחבקים ייעשה באמצעות ברגי פרפר בחבק
 מד לחץ / תכולה של גז הכיבוי  עם סימון התחום התקין.  - 
כתובת מערכת התראה על ירידת לחץ הגז מתחת למינימום התקין, לרבות חיבור ליחידת    - 

 לצורך התראה ברכזת גילוי האש. 
 

אלי  הלוח(  )ויצרן  הלוח  עם  מלא  בתיאום  תותקן  מיוהמערכת   היא  הפתחים ו  כל  עדת. 
 והכיסויים המיועדים לגלאים ולנחירי הכיבוי יבוצעו במקום יצורו של הלוח, ולא באתר. 
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 תיאור מרכיבי המערכת:  
 

 הרכזת:   
 

 הבאות: הרכזת תחובר לנקודות הקצה  
 

 גלאים בלוח.   - 
 ברז חשמלי בבלון הגז.  - 
 יבוי.  ה נשוא הכסליל הפסקה של מפסק ראשי בלוח חלוק - 
 צופרי אזעקה/נצנצים.   - 
 לחצן/נים ידני/ים להפעלת הכיבוי.   - 

 
 פעולת המערכת:  

 
כל אחד מלוחות החל  -  אזורים של  או בשני  גילוי  אזורי  גילוי אש/עשן באחד משני  וקה, עם 

 תפעיל המערכת את אמצעי האזעקה שלה:  
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 קנות( מיפרט ובתצופר פנימי ונורית/ות סימון ברכזת )כמתואר ב - 
 צופרי האזעקה/נצנצים חיצוניים לרכזת.   - 

 
 עם גילוי אש/עשן בשני אזורי הגילוי של המערכת גם יחד, תבצע הרכזת:  

 
 ל ידי מתן פקודה לסליל/י ההפסקה שלו. ניתוק מפסק/ים ראשי/ים של לוח נשוא הכיבוי, ע - 
 יחסון גז הכיבוי.  של מיכל אהזרמת גז הכיבוי, על ידי מתן פקודה לברז החשמלי  - 

 
הצופרים    פעולת  תיפסק  "ריסט"  לחצן  על  ולחיצה  מהגלאים  ההתראות  העלמות  לאחר 

 והמערכת תחזור למצב הקודם שלה, מוכנה לפעולה.  
 

 לחצן כיבוי:    
 

יבוי יחוברו בקווים נפרדים לרכזת. לחיצה על הלחצן תפעיל את מערכת הכיבוי ותיתן  לחצני  כ 
 הפעלת הכיבוי.   על מיקום חווי ברכזת

 
וישא תו    6חלק    1220מהדורה אחרונה או תקן ישראלי   ANSI/UL 38 הלחצן יהיה מאושר   

 תקן תואם.  
 

 גז הכיבוי:   
 

יהיה מסוג    -  וכן FIKE או  KIDDE מתוצרת  FM-200 גז  הכיבוי  יכלול את הגז עצמו  אשר 
יספק תעודות בדיקות משקל ולחץ  ר. הקבלן  אספקה ומילוי המיכלים כולל דיחוס בחנקן, שייעשה באת

 עבור הגז בתוך כל מיכל.  
 

  A-1.  2, 9סעיף ,N.F.P.A. 12A  -איכות גז הכיבוי תהיה בהתאם לדרישות ה - 
 

 מיכל איחסון:    
 

 וישא אישור    N.F.P.A. 12A  -כיבוי יהיה בהתאם לדרישות המפורטות במיכל איחסון לגז ה 
ULו- . FM  

 
 ח החשמל עבורו הוא מיועד. מחוץ ללו המיכל יותקן 

 
 שסתום שחרור הגז מהמיכל יופעל בהפעלה חשמלית מהרכזת, או בהפעלה ידנית במקרה הצורך.  

 
 מוך והישר של הרכזת. ההפעלה החשמלית תיעשה על ידי ברז חשמלי, מופעל במתח הנ 

 
איחסון  ף. תחום המיכל יהיה בעל נפח מתאים לאיחסון כמות גז הכיבוי תחת לחץ הגז ההוד 

 ליברות לרגל מעוקב.   70ליברות לרגל מעוקב ולא יעלה על  40  -לא ירד מ
 

 הגז הדוחף יהיה חנקן יבש.  
 

 וע.  מיכל יהיה מסוג המאפשר מילוי וחידוש במידת הצורך במקומו הקב 
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בחזית כל שסתום יהיה מד לחץ המראה את הלחץ במיכל, וכן שלט מוטבע עם משקל המיכל  
 ז. והג

 
 כמתואר לעיל.   -כל יותקן ויחוזק לקיר בהתאם להוראות היצרן, ובהעדרן המי 

 
 צנרת ומחברים:    

 
   צנרת ההפצה על כל מרכיביה תהיה מנחושת. - 

 
י  -  במערכת  והמחברים  האביזרים  שלכל  ללחץ  המיועדים  אביזרים  בעזרת    2000  חוברו 
 ליברות. 

 
יה   -  קוני  ויחוברו בעזרת אומים יו האביזרבמקרה של אביזרים בתבריג  ים מתאימים לצנרת 

 מתאימים ובקוטר מתאים לקטרי הצנרת.  
 

מסוג    -  חיצוני  תבריג  לפי  יהיו  הפיזור  נחירי  לחיבור  האביזרים  מתאים  .N.P.T כל  בקוטר 
 חישוב ממוחשב.  בהתאם ל

 
את    -  בחשבון  ויביא  יציבה  בצורה  יעשה  חשמל  ולוח  קירות  לתקרה,  צנרת  העומסים עיגון 

 דינמיים שיופעלו על הצנרת בעת שיחרור הגז.  ה
 

 ס"מ.   180בכל מקרה, לא יעלה המרחק המירבי בין העוגנים המחזקים על   -
 

  מערכת הגנה נגד פריצה .8.15
 

תכנ כוללת  לעיל  המתוארת  התקנההמערכת  הובלה,  אספקה,  מערכת והפעלה  חיבור    ,  ון,  של 
והתראה של נס לגילוי  פועלת, מתוכנתת    יון פריצהאלקטרונית אוטומטית  למיתקן. המערכת תסופק 

 לדרישות המזמין ומוכנה לשימוש. 
 

שהתמחותו  )משנה(  קבלן  או  הציוד  ספק  ידי  על  ורק  אך  יבוצע  וחיבורם  כוונם  האביזרים,  התקנת 
 התקנת מערכות כנ"ל.  המוכחת ב

 
אמורים  הדברים  הציוד.  למיקום  ראשונית  טכנית  הצעה  מהווה  המוצע  ל  התכנון  גלאים  במיוחד  גבי 

צו   אקטיביים ופסיביים, מפסקי גבול ומנעולי ביטול/הפעלה של המערכת. על הקבלן, מיד עם קבלת 
האיפיון  עדכון  הצעות  כולל  המערכת  של  מדויק  תיכנון  לבצע  עבודה,  הציוד  התחלת  לביצועי  כפוף   ,

 ו'.  עקומות קרינה, רגישויות חריגות, הצעות למישטר עבודה שונה וכ -המוצע 
 

 הצעתו זו על הקבלן לתאם עם מחלקת הבטיחות/בטחון של המזמין.  את 
 

הציוד,  של  המקורי  הספק  של  הייצור  בקו  הקיים  ביותר  החדיש  להיות  חייב  מהמערכת  פריט  כל 
 . בהתאמה לשימושו במיתקן

 
התאמת האופציות הכלולות במערכת )במיוחד ברכזת( לדרישות המיוחדות של המיתקן תיעשה ללא 

 את במהלך כל שנת האחריות. תשלום, וז
 

על קבלן המשנה )שבאחריות הקבלן הראשי למיתקני החשמל, אם יש כזה, או לחילופין קבלן מערכת  
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שעות   6והענות לקריאה באתר בתוך     שעות ביממה,  24ההגנה הנ"ל( להציג מערך שרות הפועל   
עם   מוקד...(  שרותי  )לא  לשרות.  טלפונית  קריאה  קבלת  ההצעמרגע  מספרי  הגשת  הקבלן  יגיש  ה 

 שעות ביממה חול ומועד, וכן חוזה שרות סטנדרטי.    24טלפון הפעילים   
 

 רשימת יצרנים: 
 

 נים הבאים: מבין היצר המזמיןפימא" ו/או לבחירת מרכיבי המערכת יהיו מתוצרת " 
 . Ademcoאביזרי קצה: 

 . Pulnix / Takexגלאים חיצוניים: 
 ., "רוקונט" " "ויסוניק גלאים פנימיים: "סימנס",

 
 שילוט: 

 
שילוט כל חלקי המערכת הדורשים תיפעול על ידי צוות המזמין או בא כוחו יעשה בשפה העברית, על  

 כל מקרה לא מודבקות. גבי הציוד. אותיות השילוט תהינה חרוטות או מצולמות, ב
 

 השילוט יהיה עמיד בשחיקת בנזין ו/או שמנים.  
 

 המשתמש לפני הביצוע.  א לאישור הניסוח של השילוט יוב
 

 הדגמה וקבלה. 
 

במועד המסירה תערך על ידי הקבלן הדגמה מפורטת של פעולת הציוד על כל מערכות המשנה שלו.  
ג אפשרי . תכנון מבחני הקבלה וההדגמה יעשה על  עליו לדאוג לסימולציה מתאימה של כל מצב חרי

 ידי הקבלן ובעזרת אמצעיו. 
 

  תאום עם האדריכל
 

ובעלי המלאכה האחרים במיתקן את דרך ההתקנה של אביזרים משוקעים  יש לתא ם עם האדריכל 
 כמו:  

 
 מפסקי גבול לדלתות/חלונות.  -
 גלאי נפח בהתקנה תה"ט.   -
 הפעלה.  פנל הפעלה מרחוק או מפסקי ביטול/ -
 מנעולים מיוחדים.   -

 
 תאור האביזרים העיקריים. 

 
   רכזת התראות  .8.15.1

 
 ת התראות דיגיטלית נגד פריצה ומערכת חיישני קצה.באתר רכז הקבלן יספק ויתקין  

 
הנתונים על מצב הגלאים השונים, יתקבלו ברכזת אשר תנתח את הנתונים ותיצור מצב אזעקה בכל  

 מקרה של שינוי במצבם המוגדר.  
 

הרכזת תהיה עם יציאת תקשורת וממשק למערכת בקרת מבנה. המידע בתקשורת יאפשר הפעלת 
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 עים אחרים שיתוכנתו במערכת בקרת מבנה. אה או אמצתאורה מל
 

להגדיר  שיאפשר  מרחוק"(  הפעלה  )"פנל  קונבנציונלי,  מקשים  לוח  באמצעות  יהיה  הרכזת  תפעול 
 ובות במערכת כתוצאה מפעולת הגלאים וכיו"ב. ולשלוט על האזורים השונים, לדרוך ולנטרל תג

 
 מש. ורמת משת רמות הרשאה לפחות. רמת טכנאי 2 -הרכזת תתמוך ב

 
כל קווי הגלאים השונים, יהיו מוגנים כנגד נסיון תקיפה ו/או חבלה וכנגד תקלה בקו בטכנולוגית נגדי 

 רמות:   4 -(. חיווי על מצב כל ערוץ יהיה בE.O.Lסוף קו )
 

 עה.  מצב רגי -
 מצב אזעקה.  -
 קו הערוץ פתוח.   -
 קו הערוץ מקוצר.   -

 
ים כך שכל מגע יוגן בנפרד. הנגדים יחוברו ישירות  ם של הגלאנגדי סוף קו יחולקו בין המגעים השוני

בצמוד   המגעים  פני  המערכת    ילבורגעל  טיפול.  או  פירוק  כנגד  מכנית  ויוגנו  אביזר  כל  של  החיבור 
 מרמת התנגדות הקו.   25%תעביר חיווי בגין שינוי מעל 

 
 ניתן יהיה להגדיר את אזורי הרכזת בכל אחד מהמצבים הבאים:  

 
)או   -מיידי"    "אזור "דרוך"  במצב  והאזור  במידה  להתרעה  תגרום  זה,  באזור  המוגדר  גלאי  פתיחת 

המלכוד   מפסקי  חיוויי  יום"(,  )"מצב  "מנוטרל"  במצב  בה  אפשרות  להגדיר  יהיה  ניתן  לילה"(.  "מצב 
ח  ילו חיוויים מקומיים בלבד כגון: זמזם מקומי בעמדת השומר וחיוויים חזותיים בפנל הבקרה ובלויפע

 של הרכזת.   המקשים 
 

פתיחת גלאי המוגדר באזור זה, תגרום תמיד להתרעה. באזור זה יהיו מוגדרים כל   -שעות"  24"אזור 
להגדיר   יהיה  ניתן  אישיים.  אזעקה  ולחצני  למיניהם  המלכוד  "מנוטרל", מפסקי  במצב  בה  אפשרות 

השומר וחיוויים חזותיים    ומי בעמדתחיוויי מפסקי המלכוד יפעילו חיוויים מקומיים בלבד כגון: זמזם מק
והודעה   צופרים  כולל  החיוויים  כל  יפעלו  "דרוך",  במצב  הרכזת.  של  המקשים  ובלוח  הבקרה  בפנל 

 קולית.  
 

מושהה"   ה  -"אזור  גלאי  פתיחת  המערכת,  דריכת  אלא עם  להתרעה  תגרום  לא  זה,  באזור  מוגדר 
וכנ"ל גם ל יציאה"  "זמן  לאחר פרק זמן שהוגדר כ"זמן השהיית  יהיו גבי  השהיית כניסה". באזור זה 

 מוגדרים הגלאים שבמסלול היציאה והכניסה לאתר. 
 

 ניתן יהיה לבחור/להגדיר ולנתב את צורת תגובות הרכזת לאמצעים כגון: סירנה, חייגן וכד'.  
 
 :ופן הפעולהא
 

 הרכזת תתפקד בארבעה מצבי פעולה עיקריים:  
 

 מצב "דרוך מלא".  -
 מצב "יום". -
 לילה".  מצב "  -
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החיוויים   כל  להפעלת  יגרום  מלא"  "דרוך  באזור  המוגדר  גלאי  במצב  שינוי  כל  מלא",   "דרוך  במצב 
חייג  מקומי,  זמזם  קולית,  הודעה  השמעת  אזעקה,  הפעלת  כגון:  בהתאם,  לגביו  מדפסת שהוגדרו  ן 

 אירועים וכד'.  
 

ני ו"איפוס". לא  "אישור"  יהיה באמצעות שילוב לחצנים:  " איפוס אזעקה  יהיה  לאפס" אירוע, טרם תן 
 ביצוע "אישור" קודם לכן.  

 
פנל  גבי  על  שיתקבל  בלבד  חזותי  חיווי  יציג  "מנוטרל"  באזור  גלאי  במצב  שינוי  כל  "יום",   במצב 

 שים של הרכזת. ההפעלה של הבקר המרכזי ובלוח המק
 

הוגדרו לגביו  חיוויים שבמצב "לילה",  כל שינוי במצב גלאי המוגדר באזור "לילה" יגרום להפעלת כל ה 
 בהתאם, כגון: הפעלת אזעקה, השמעת הודעה קולית, זמזם מקומי, חייגן וכד'.  

 
  -ול מצב המצב "עקיפה"  יאפשר למפעיל לבטל אזור באופן זמני. יציאה ממצב זה תהיה או ע"י ביט
 . "עקיפה" לאותו אזור או במעבר הבא של המערכת ממצב "מנוטרל" למצב "דרוך יום/לילה" 

 
   י המצביםחיווי .8.15.2

 
 לכל ערוץ וערוץ ברכזת יהיה חיווי על גבי עמדת/ות ההפעלה המשניות/ לוח המקשים של הרכזת.  

 
 מצב אזעקה בערוץ, ילווה בתגובות הבאות: 

 
 צבע אדום עם כיתוב "אשר אירוע"  נורית לחצן האזור תהבהב ב -
 מקוטע.   Khz 2חיווי קולי מקומי מזמזם בתדר  -
 תר. במתחם הא יופעלו צופרים -
 יופעל חייגן למוקד.   -
 יופעל חייגן טלפון עם הודעה מוקלטת.  -
 תופעל היציאה למערכת בקרת מבנה.  -

 
 וץ. כאמור, הרכזת תתמוך באפשרות בחירת החיוויים כולם או חלקם לכל ערוץ וער 

 
עם יקבע  "מורשים"  זיהוי  מנגנון  "מורשים".  רק באמצעות  יהיה  אירוע  ואיפוס  אירוע  המזמין,    אישור 

 והוא יהיה "סיסמא" או "מפתח" או שילוב של שניהם. 
 

 "אישור" אירוע אזעקה יהיה במתכונת הבאה:  
 

וב "אפס אירוע". לחיצה על לחצן "אשר אירוע", יגרום לנורית לשנות את צבעה לירוק מהבהב עם כית
 במצב זה יפסקו החיוויים הקוליים אך לא  החזותיים.  

 
 ונת הבאה:  יהיה במתכ"איפוס" אירוע אזעקה 

 
 לחיצה על לחצן "אפס אירוע" תבטל את החיוויים החזותיים.   -
 תפעיל את הממסרים שהשתחררו כאשר עברו למצב אזעקה.  -

 
טרם   שיגרה  למצב  חזר  האזעקה  וגורם  בתנאי  זאת  נוטרל, כל  לא  האזעקה  וגורם  היה  ל"איפוס". 

וך שוב את המערכת אלא אם  יהיה לדר  הבהוב לשניה ולא ניתן  1הנורית תמשיך להבהב בקצב של  
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 אכן נוטרל גורם האזעקה.  
 

דריכת  את  לאפשר  וכך  פעמי  חד  באופן  לבטלו  יהיה  ניתן  )לדוגמה(,  בגלאי  תקלה  של  במקרה 
 המערכת. 

 
  (.Bypassמעקף אזור )   .8.15.3

 
למעקף  ופניה  משתמש  קוד  הקשת  ובאמצעות  בלבד  "מנוטרל"  במצב  תהיה  אזור  למעקף  הגישה 

 צוי.  באזור הר
 

"מעקף" )או   -הגדרת האזור, תתקבל על גבי מסך התפעול הודעה המצביעה על כי האזור נמצא ב  עם
 "מנוטרל". הנוסח המדויק ייקבע על ידי המזמין(.  

 
ותגובות הגלאים המוגדרים באזור זה, לא יפעילו את מערכת   בדריכת המערכת, אזור זה לא יתפקד

 החיוויים.  
 

יהיה להגדיר מצב באופן חד פעמי בלבד. דריכת מערכת לאחר ניטרול בו יש גלאים    "מנוטרל"   ניתן 
 במעקף, תבטל מצב זה והגלאים שנעקפו, ישולבו בדריכת המערכת. 

 
   חייגן טלפון  .8.15.4

 
בתיבת הרכזת חייגן חיצוני )בכל מקרה   יבצע הקבלןייגן מובנה,  במידה והרכזת המוצעת לא תכלול ח

 (.  Tamper Switchיוגן באמצעות מפסק מילכוד 
 

 או שווה ערך.   DL-125Cדגם  Visonicהחייגן יהיה כדוגמת 
 

 ערוצי. בכל ערוץ תהיה אפשרות להודעה קולית שונה. -החייגן יהיה חייגן דו
 

 שניות.   20מינימלי כולל של הקלטת ההודעות תהיה מקומית בזמן 
 

 מספר(.  פרות לכל ס 20מספרי טלפון שונים, )עד  4 -בכל ערוץ תהיה אפשרות חיוג ל
 

 החיוג בשיטת טונים ו/או פולסים. 
 

 .  EEPROMנתוני הגדרות החייגן כולל ההודעות הקוליות, ישמרו ע"ג רכיב  
 

 מתח העבודה של החייגן יהיה זהה לזה של הרכזת.  
 

)חיגן  ציוד   המיועד  לשימוש  התקשורת  משרד  ידי  על  המאושר  מטיפוס  יהיה  חיצונית  לתקשורת 
 .  דר מצוקה(אוטומטי, מש

 
 מספר ערוצי החיוג האוטומטי יהיו לפי כתב הכמויות.  

 
 הפעלת הציוד מתואמת ליציאות הרכזת. 

 
  זיווד ושילוט.  .8.15.5
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 כללי: 

 
ברגי פח לפחות.    4ון הפח תינעל באמצעות  מ"מ לפחות, דלת אר  1הרכזת תותקן בארון פח בעובי  

 זמין.  ואם עם המהארון יהיה צבוע בצבע אפוקסי שרוף בתנור בגוון שית
 

(, כך שפתיחת דלת הארון תיצור התרעה.  Tamperדלת ארון הרכזת תוגן באמצעות מפסק מלכוד )
סק המלכוד לא ניתן יהיה לפתוח את הדלת הקדמית ללא קבלת התרעה אלא אם בוצע ניטרול למפ

 הנ"ל, ע"י בעל הרשאה מתאימה. 
 

 חיבורי תקשורת  
 

 (. D Typeתקשורת )נדרטיים להרכזת תצויד במחברים )פלגים( סט
 

 הזנות מתח:  
 

. אפיון מתח הכניסה הנדרש לרכזת יאפשר סטיות Vac 50 Hz 230הרכזת תפעל במתח הרשת   
 בתדר.   %1 -סטיות מתח לכל כוון, ו 5תקניות במתח ותדר, דהיינו % 

 
י  וכנגד מתח  RFכניסת מתח הרשת לרכזת תהייה דרך מסנן הגנה מובנה, פנימי לרכזת, כנגד רעשי  

 .  KV 1.5שיא גבוהים של עד 
 

יחידות הקצה והגלאים באתר, יוזנו מספק הכח של הרכזת ו/או מספקים מוגנים כנגד הפסקות חשמל 
באת מוסכמות  בנקודות  שיותקנו  אינטגרלי,  גיבוי  חלק  עם  הספקים  יהיו  האחרון  זה  במקרה  ר. 

 אינטגרלי של המערכת ולא יהיו למדידה.  
 

המכי מכלול  רכיבים  כל  באמצעות ל  קלה  בצורה  להחלפה  הניתן  מודפס  מעגל  גבי  על  מורכב  יהיה 
 מחבר מהיר.  כל מכלול הכולל מעגל  מודפס או כל רכיב אחר העומד בפני עצמו כולל גם מארז מגן. 

 
כנית חשמלית וסכמת הצבת רכיבים לכל מכלול מעגל מודפס. הקבלן יחזיק ברשותו  הקבלן יספק ת

 ת הצורך.  חלפה במידמלאי מכלולים לה
 

 שילוט 
 

 לכל מכלול ממרכיבי רכזת ההתראות, יהיה שילוט בעברית המתאר בברור את תפקידו.  
 

 מודבקות.   או בחריטה ובכל מקרה לא באותיות Metalphotoאותיות שילוט תהיינה בשיטת 
 

 השילוט יהיה עמיד בפני שחיקת בנזין ו/או שמנים ו/או חמרי ניקוי למיניהם.  
 
 בתאום ובאישור המזמין טרם לביצוע.   סח השילוטנו
 

 אדום פסיבי -גלאי תת .8.15.6
                (Passive infrared detector).   

 
  SRN-2000." דגם הגלאי יהיה מטיפוס המתקדם ביותר הקיים בשוק, כדוגמת "ויסוניק
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 תכונות עיקריות נדרשות:  

 
 יהיה:   של העדשותעדשות כיסוי ניתנות להחלפה. תחום הכיסויים  -
 

מעלות, כיסוי אנכי באמצעות שלוש "שכבות"    90קרניים, בפתיחה אופקית של     36, בעל   סטנדרטי
 מטר.   18של קרניים, לטווח גילוי מירבי של  

 
ולרבותמיוחד לפי המקרה,  עד     פרוזדוריםגם    ,  גילוי של  יכולת  עם  כיסוי    35ארוכים  מטר, תחומי 

"פתיחה"   רחבים עם  עד     במיוחד  רחב משולב  ,  "וילון"מעלות,    140של  אנכי  בתחום  כיסוי  עם 
 )מדרגות, חדרים( וכיו"ב.  

 
ום מעלות, ובמישור האנכי בתח   30ניתן יהיה לכוון את מרכז הגלאי במישור האופקי בתחום של עד    -

 מעלות.  10+-20של  
 

יצויד בנורית סימון לגילוי, )לשימוש בעת הכוונים( ניתנת לניט - רול על הגלאי 
 י מפסק פנימי בגלאי.  יד

 וולט.    24אמפר,    0.5הגלאי יצויד בממסר אזעקה,   -
פתיחה,   - נסיון  נגד  בהגנה  יצויד  נפרד,  Tamper הגלאי  יבש  מגע    0.5עם 

 וולט.    24אמפר  
 .  %100   -ל 50גישות( יהיה ניתן לבחירה בתחום שבין %   תחום הכיסוי )ר -
 ה, בין אחד ל שלושה. שים לאזעקניתן יהיה לבחור בכמות הפולסים הנדר -
יהיה מוגן מהפרעות רדיו עד לתדר של    - מג"ה, לרבות שידור    1,000הגלאי 

מטר מהגלאי בכל תחום התדרים עד   1.2ואט ממרחק של     20בהספק של   
 הנ"ל.  

 היה פירואלקטרי, בעל אלמנט גילוי כפול.  הגלאי י -
 לזיוס.  מעלות צ60ועד   20-הגלאי יעמוד בתכונותיו בטמפרטורות שבין   -
 הגלאי יהיה ניתן להתקנה בתצורות שונות, לרבות אופקית.   -
 20  -וולט. זרם הצריכה יהיה כ  16   -ל  9מתח העבודה של הגלאי יהיה בין    -

 מיליאמפר.  
 

   קרתיאדום פסיבי ת-גלאי תת  .8.15.7
 

 מעלות.   360הגלאי יהיה להתקנה מתחת לתקרה, עם תחום כיסוי של 
 

 קרנים כפולות.  31 -מלא פחות  הכיסוי יהיה באמצעות
 

 מטרים.   2.5 -מטרים מגובה של כ 7רדיוס של  -תחום הגנה אפקטיבי 
 

 (. RFI+EMIהגלאי יהיה מוגן קרינת רדיו ושדות אלקטרומגנטיים )
 

 קיזוז לשינויי טמפרטורת סביבה.  הגלאי יכלול מעגל 
 

( יכיל מגע גבול להגנה נגד פתיחה  ה מפני חיבור מתח הזנה דיודת הגנו  Tamper switch )הגלאי 
 בקוטביות הפוכה.  
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 הגלאי יתאים לעבודה עם הרכזת המוצעת. 
 

 פולסים לאזעקה.   3עד   1אפשרות בחירה בין 
 

 מעלות:  360אדום תקרתי עם כיסוי של -גלאי תת
 
 

 
 
 

   גלאי שבר זכוכית. .8.15.8
 

 מטרים.   8מעלות בטווח של  360להתקנה תקרתית, לכיסוי של  -
יהיה לפעולה בטווח טמפרטורת הצפוי במיתקן, אך לא פחות מ -   55  -הגלאי 

 ות צלזיוס. מעל
 ו.א.   50שניות לפחות, למיתוג של  3 -מגע אזעקה יהיה ל -
 ורית, עם מגע תקלה. עצמית מחזהגלאי יכיל התקן בדיקה  -
הגלאי יפעל לזכוכית רגילה, זכוכית מצופה, זכוכית מחוסמת, זכוכית משורינת )עם חוטים   - 

 פנימיים( וזכוכית מותזת חול. 
  Led  -לציון אספקת מתח ו   Ledם זיכרון(,  לאזעקה )ע  Ledהגלאי יכיל חווי   -

 .  Testלציון מצב 
 

 מגע גבול שקוע במשקוף דלת .8.15.9
 

)ל  מגע משוקע  הגבול  הקבוע  המגנט  כאשר  הדלת,  במשקוף  משוקעת  להתקנה  יהיה  החישן(  הלן 
מיליאמפר,    100 -בכנף הנעה, רחוק מהציר )מעל אזור הידית(. המגע יהיה לזרם נומינלי שאינו קטן מ

¾”. החישן    -וולט. תחום החישה של החיישן יהיה ½”. קוטר החישן יהיה כ  48  -שאינו נופל מ  ולמתח
 א.ש.ע. (Ademco)קנה גם בדלתות פלדה.  החיישן יהיה מתוצרת "אדמקו" ים גם להתיתא

 
 מ"מ מרחק בין פני האביזרים:  19מגע מגנטי משוקע בדלת, עם רגישות המאפשרת עד  
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  אדום אקטיבי.-פטי אינפראגלאי או .8.15.10
 

ידי   תותקנה מערכות גלאים אקטיביות. מרכיבי המערכת יהיו    המזמין בארבעה מקומות שייבחרו על 
 על פי המפרט הבא: 

 
נית, מוגן כל מזג אויר, להתראה על מעבר חפץ בתחום האזור  הגלאי יהיה להתקנה פנימית או חיצו

 המוגן שבין המשדר והמקלט. 
 

 ה באמצעות שידור )וקליטה( של זוג קרני אור אינפרא אדום, מסונכרנות בינהן. ההגנה תהישיטת 
 

 מערכת הגלאי כוללת משדר ומקלט מסונכרנים.  
 

 המערכת תהיה מתוצרת "פולניקס" א.ש.ע. 
 

 יקריות:  תכונות ע
 

יעיל   - פעולה  )    -טווח  מטר    120או     60או     40או     20לפי כתב הכמויות. 
 כים כפולים מהנ"ל )לפחות( בהתקנה פנימית.( ונית, וערבהתקנה חיצ

  (Tamper Proof)מבנה המערכת יהיה מוגן מנסיון פירוק או הסרת המכסה.   -
 ההגנה תתקבל על ידי מגע יבש, נפתח בתקלה. 

ועד    50ון את משך הפרעת הקרן לקבלת התרעה בתחום שבין   ניתן יהיה לכו -
 מילישניות.   500

 פולסים בשניה.   1000  -ל כיה בקצב שהתשדורת של האור תה -
וולט   28אות )מוצא( ההתראה יהיה על ידי מגע יבש, למתח מיתוג של עד    -

 אמפר.  0.2וזרם ישר של  
 לאה נעולת פאזה. מערכת אלקטרונית הכוללת מודולציה כפולת תדרים ולו -
ללא  - על מנת לאפשר התקנה של הגלאים בסמיכות  לבחירה,  תדרים שונים 

 לשני. אחד הפרעה
 רית אזעקה ניתנת לכיבוי אוטומטי או להישלט באופן ידני. נו -
 ומדויקת.אינדיקציה לעוצמת הקרן להתקנה קלה  -
מקסימלית  - קול  עוצמת  במקלט.  רמקולים  משלבת  קול  עוצמת  בדיקת 

-ר עוצמת הקרן היא בשיאה. אפשרות ליישור קרניים ווקאלי ומתקבלת כאש
 וויזואלי. 

בכדי  - נדלקת  חיווי  על  נורית  המגיעה    לדווח  הקרן  כאשר  נמוך  רגישות  מצב 
 חלשה מידי.

 יציאה למוניטור לבדיקת עוצמה אופטימלית של הקרן.  -
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עוצמת  - כאשר  אוטומטי  באופן  קשה"  סביבה  על  "התרעה  למשלוח  מודול 
 חלשה מהרמה המינימלית המקובלת.  טהאות הנקל

ו - רדיו  גלי  הפרעות  מפני  חסינות  להבטחת  רעשים  סילוק  השראה מערכת 
 לית.חשמ

לאחר זיהוי התראה, תישלח המערכת את אות ההתראה למשך שתי שניות  -
 לפחות )לכוון הרכזת(. 

 תהיה אפשרות לכוון את רוחב תחום הרגישות של הקרן.   -
  (AGC)ן בקרה אוטומטי של הגברה המערכת תהיה מצוידת במנגנו -
אזור ההתקנה. באחריות ה - קבלן  המערכת תעמוד בטמפרטורות סביבה של 

על הציוד מפני קרינה ישירה והתחממות יתר. טמפרטורת המינימום לא    להגן
 מעלות מתחת לאפס.   10  -תרד מתחת ל

  15עד    5ניתן יהיה לכוון את זוית ההקרנה/קליטה של היחידות בתחום של    -
 מעלות במישור האופקי.    90  -מעלות במישור האנכי )בהתאם לטווח הציוד( ו

 למתח האספקה של ציוד הרכזת.   רכת יתאיםמתח הפעולה של המע -
 
 

 גלאי אקטיבי להתקנה חיצונית, ארבע קרניים: 
 

 
 
 

 ניטרול:  –פנל דריכה  .8.15.11
 

 הקבלן יתקין בכל מבנה פנל הפעלה וניטרול. 
 

 המזמין.וך המבנה הרלבנטי בלבד, ו/או את כל המערכת, על פי הנחיות יהיה לדר ניתן
 

הפנל יאפשר את דריכת המערכת, ניטרולה ותיכנותה. הפנל יכיל את כל המידע הרלבנטי לגבי מצב  
 כת ואביזרי הקצה. תהיה תצוגה בעברית לכל הנתונים.הרכזת / המער

 
 

 פנל הפעלה וניטרול: 
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  סירנה  .8.15.12
 

 ט עמידה בקרינה. מ"מ, מגולוון צבוע או פוליקרבונ 1.5הסירנה תזווד בקופסת פח עובי דופן  
 

 מ' מהסירנה המזוודת.  3ד"ב במרחק   98  -עצמת הקול הנדרשת 
 

 גן מפתיחה בלתי מורשת כמתואר, ע"י מפסק פנימי.  ה יהיה מומכסה הקופס
 

 התקן הצפירה יוגן על ידי גריל קדמי באופן שלא יאפשר החדרת כלי זר להשחתת הנ"ל.  
 

 הקופסה תצויד במנורת סימון אינטגרלית. 
 

 סירנה אלקטרונית עם הגנה נגד פתיחה, ומנורת אזהרה:
 

 
 
 

 משדר אלחוטי .8.15.13
 

של   מוקד הבקרה  ומקלט תואם שיותקן אצל  , הנמצא מחוץ  המתקןהמערכת תכלול משדר אלחוטי 
 והמערכת תהיה מתואמת עם המתקן הקיים.   המזמיןם הפרויקט. מיקום המקלט יוצג על ידי למתח
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  םמוליכי  .8.15.14

 
שינוי התקן   - או  נתק  קצר,  מפני  מוגנים  יהיו  המערכת  חלקי  בין  החיבור 

 מהערך הראשוני לו כוונה המערכת.  20התנגדות בערך העולה על % 
מיל - מפסקי  עם  משורינות,  תהינה  חיבורים  פתיחה  קופסאות  ניסיון  כנגד  כוד 

 בלתי מורשה. מפסק המילכוד יחובר לערוץ הקבוע של המערכת. 
גידים  7ים )שבתוך מבנה( יהיו רב גידיים, גמישים, בעלי   ים הפנימי כל המוליכ -

 ממ"ר.  0.6  -לפחות בכל מוליך. חתך כל מוליך לא יקטן מ 
יהיו מותקני - יהיו כאלה  )כבלים( החיצוניים אם  ורק בתוך כל המוליכים  ם אך 

 צנרת מגן. הצנרת תהיה משורינת, מגולוונת, ועם מעטה פלסטי. 
המעב - קופסאות  החיצוניכל  משוריינות,  ר  תהיינה  כאלה(  תהיינה  )אם  ות 

 אטומות למים ואבק, מיצקת אלומיניום. אין לבצע חיבורים מחוץ למבנה מוגן.  
 לפי המיפרט הכללי.    -שיטת חיבור קצות מוליך  -
י - כדוגמת  המוליכים  מסופרר  מתכווץ  שרוול  ידי  על  בקצותיהם   סומנו 

FLEXIMAR .)פלקסימרק( 
רצי - יהיו  ההכבלים  בכל  חיבורים  פים  להוציא  ביניים  חיבורי  ללא  מיתקן, 

 בקופסאות חיבורים מוגנות כמתואר. 
משותף.   - ערוץ  על  המחוברים  השונים  המפסקים  בין  יפוצלו  קטע  סוף  נגדי 

 ר הקצה )המפסק( עצמו. על אביז -מקום חיבור הנגד 
  ממספר המוליכים   20כל כבל יכיל מוליכים "שמורים" בכמות העולה על %    -

מ  שבשימוש   פחות  לא  אך  כבלים    4  -בפועל,  )להוציא  שמורים.  מוליכים 
 במערכות דיגיטליות ממוענות(. 

במערכות ממוענות יהיה הכבל בכמות גידים בהתאם לדרישת המערכת, אך  -
ידים עבור כבל תקשורת ראשי )ללולאה או עניבה(, ולא  לא פחות מחמישה ג

 פי".  ר קצה "סו פחות משלושה גידים לכבל לחיישן או אביז
 

   אופני מדידה מיוחדים:  .8.16
 

ל המתואר  כוללים את כבנוסף לאמור בכל מקום אחר, יהיו מחירי היחידה המופיעים בהצעת הקבלן  
 לדוגמא, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל:  במפרטים  הרגילים והמיוחדים, ונוגע לאותו סעיף. 

 
בורו בנפרד או במיוחד. היה ונושא זה כל המתואר במפרט מיוחד זה כלול בהצעת הקבלן ולא ישולם ע

הנ"ל. כל אשר  עיף המפורט  ישולם עבורו רק פעם אחת, במסגרת הס  –או אחר יפורט בכתב הכמויות  
 בלן, כאמור. כלול בהצעת הק –לא פורט בנפרד ותואר במפרט 

 
מחיר נקודה בהצעת הקבלן כולל את כל החומרים האביזרים והעבודות המתוארות במפרטים   

 ונוגעים לאותה נקודה.   -הכלליים והן המיוחדים  הן –
 

ומערכות  המרכיבים  כל  את  כולל  אלקטרונית  מערכת  ומער  מחיר  האספקה המשנה  כות 
ה, שיחד מהווים מערכת המבצעת את כל הנדרש הנלוות לרבות התוכנות, עבודות התיכנות וההטמע

 במפרטים הרלבנטיים, חומר ועבודה.  
 

 : אספקה על ידי גורם אחר
 

ידי אחרים יהיה   וכל המתואר במקרים של אספקת אביזרים או עבודה על  אספקת המידע, התיאום 



  NAIM BADERECH Project  Engineering & Systems בדרך הנדסת פרוייקטים ומערכות       נעים
 Electrical Consulting Engineers                                                בתחום החשמל  מהנדסים יועצים

 שדרות  9אשכול א מתחם   601מגרש מפרט טכני  -21034

   
 1ומה צפוני, קא.ת. , לוד 11לב פסח רח'  :שרדנומ

 7139914 , לוד   27ההסתדרות משלוח דואר: רח'  
   077-4703557פקס: 050-3932222נייד:  073-7530020טל: 

                                Engnaim2@nb-eng.co.il 
 

 126 עמוד 123 דף

 ד.וסף או מיוחללא תשלום נ
 

 ספר המתקן 
 

רבות תוכניות ממוחשבות כמפורט במפרט המיוחד יהיו  הכנה ומסירה של "ספר המתקן" על עותקיו ול
 נפרד.כלולים במחירי העבודה ולא ישולם עבורו במיוחד או ב

 
 הדרכה 

 
כלול   יהיה  המיוחד  במפרט  כמתואר  מערכותיו  על  המתקן  כל  של  ותחזוקה  תיפעול  הדרכת  ביצוע 

 ה ולא ישולם עבורם במיוחד או בנפרד. מחירי העבודב
 

 הארקת תעלות כבלים 
 

כל המתואר בהארקת תעלות כבלים יהיה כלול במחירי התעלה ולא ישולם עבורו במיוחד או בנפרד.  
 קה ראשי )בלבד( המותקן בתעלה לצורך זה יהיה למדידה. מוליך האר

 
 התקנת כבלים מעכבי בעירה 

 
בע מעכבי  כבלים  כלולות  במחיר  ההובלה  ירה  אמצעי  של  והנוספות  המיוחדות  המשמעויות  כל  גם 

וכיו"ב  עבור ומעבר  חיבורים  קופסאות  תעלות,  לתעלות,  מתלים  צינורות,  ברגים,  לרבות  כולם    –ם, 
 רלבנטי כמתואר במפרט המיוחד.  לעמידה בתקן ה

 
 הארקת אביזרים 

 
כמתואר אביזרים  הארקות  עבור  במיוחד  או  בנפרד  ישולם  המיו  לא  כלול  במפרט  יהיה  ומחירם  חד 

 געים בדבר. במחיר הנקודה, העבודה או האביזר הנו
 

 מגעי עזר לבקרת מבנה
 

היו למדידה ומחירם יהיה  מגעי עזר השמשים כהכנה לבקרת מבנה וכל המתואר בסעיף הרלבנטי לא י
 כלול במחיר הציוד המתאים.  

 
 :  תכולת מחירי לוח וציודו 
 

הובלה - כולל  לוח  העבמחיר  פריקה  במקום  ,  והפעלה  חיבור  התקנה  רה 
 המיועד באתר.

כתב הכמויות עבור "מבנה לוח" אפשר שיהיה ליותר מאשר השטח המפורט ב -
 לוח בודד.  

עבור   - יינתן  הקבלן  שבהצעת  ציוד  בלוח,  מחיר  ומחובר  מחווט  מורכב  ציוד 
 תואם את זרם הקצר המתחייב במקום ההתקנה.

פרק   - בסעיפי  המתואר  כל  חשמל"  מחירי  או "לוח  לוח  במחיר  כלול  דלעיל 
 או במיוחד.  אביזריו ולא ישולם עבורם בנפרד 

 
 מחיר מאמ"ת 
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ו בכתב הכמויות  לא תשולם תוספת או מחיר מיוחד עבור מאמ"ת בעל בסיס גדול מהנדרש בתיכנון א
 עקב סטנדרטים של ספק / יצרן הציוד. לדוגמא:

 
 אמפר.  100עד  63תחום אמפר, לכיול ב 100*3נדרש בתיכנון מאמ"ת  -
עד   - מאמ"ת  מופיע  הכמויות  מ  100בכתב  בסעיף  בסעיף  אמפר  ואילו  סוים, 

 אמפר.  160אחר מופיע מאמ"ת עד 
אמפר, אלא בסיס   100ליצרן הציוד המסופק בפרויקט הספציפי אין בסיס עד   -

 אמפר" מבחינת המחיר.  160אמפר, המכוסה בסעיף "עד  125עד 
ד - הדרישה  עבור  זאת,  ישולם  למרות  הכמויות לעיל  בכתב  שמופיע  כפי  רק 

ר", אף על פי שסופק מאמ"ת בעל בסיס  אמפ  100תחת הסעיף "מאמ"ת עד  
 אמפר(.  125גדול יותר )

 
 מחיר מא"ז 

 
יו או  חיגור שני מא"זים  )של החגור( מחיר  ישולם בעדו  ולא  כלול במחיר המא"זים  יהיה  תר 

 בנפרד.
 

 שילוט אביזרים 
 

 מחיר האביזר ו/או הנקודה ולא ישולם עבורו במיוחד.  זרים כלול בכל המתואר בשילוט אבי
 

 תאורה  גופי
 

מחיצות   או  קונסטרוקטיביות  תקרות  ביניים,  בתקרות  כנדרש  אחרות  והכנות  פתחים  לרבות  מחירם 
 סוג.מכל 

 
 מדידת נקודות 

 
בין  לא תהיה הפרדה בין מדידת נקודות בהתקנה גלויה למדידת נקודות בהתקנה סמויה, או   
ן פלסטי בתוך מבנה אלא קודות במתקן משורין שמחוץ למבנה לבין מדידת נקודות ב מתקמדידת נ

 אם מופיע בנפרד בכתב הכמויות.  
 

 הארקת יסוד 
 

הטבעת ההיקפית בלבד )מטרים אורך( אך המחיר יכלול את כל  המדידה בכתב הכמויות תהיה עבור  
 וחד דלעיל.  האמור בסעיף "הארקת יסוד" של המפרט הטכני המי

 
 איטום מעבר נגד אש 

 
תהי אש"  נגד  מעבר  "איטום  של  שגודלו  המדידה  פתח  לכל  קומפלט  דצימטר   8ה  )שמונה  דצמ"ר 

 שטח חזית אחת שלו.  -. גודל הפתח רטה" -רבועים(. פתחים במידות גדולות יותר ימדדו "פרו
 

 נקודת איטום מעברי כבלים למקלטים 
 

...למ  בשיטה של "קומפלט" למרחב מוגן מכל סוג    קלטים" תהיההמדידה של "נקודת איטום 
ולים כל העבודות והחומרים המתוארים, עבור כל הכבלים המיועדים לעבור דרך  שהוא, כשבמחיר כל
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 אותו מרחב.
 

 מאד נקודת מתח נמוך
 

 המדידה כוללת גם את החלק היחסי של הקו או המעגל או התוואי עד מוקד המערכת.
 

 וטומטי בגזגילוי אש וכיבוי א 
 

 במערכת גילוי אש ועשן ימדדו האלמנטים הבאים בלבד:  
    

 גלאי אש ועשן למיניהם.  -
 רכזת גילוי עשן על כל מרכיביה.  -
 בגלאי או באביזר קצה אחר. כאשר אינו כלול  -יחידות כתובת, כולל מארז   -
 אביזרי קצה כמו צופרים, נצנצים וכיו"ב.  -
 דדות בנפרד.  יות צנרת נמחווט נקודת קצה מכל סוג הוא. תשת -
     
ימדדו מודולי בידוד של העניבות, ש  יהיה כלול במחיר הרכזת. לא תהיה הבחנה  לא  מחירם 

ידת כתובת לברז חשמלי, או כל יחידת  במדידה של יחידות הכתובת בין יחידת כתובת לגלאי, או יח
 כתובת אחרת. 

    
ספק  לרבות  הרכזת,  של  המושלמת  לפעולתה  הדרוש  מארזכל  כוח,  למיניהם,  י  מודולים  ים, 

 כלולים במחיר הרכזת ולא ישולם עבורם במיוחד או בנפרד.   - סלי כרטיסים, תיכנות, שילוט וכיו"ב
    
ימדדו אמצעים מיוחדים כאשר דרושי  ם עבור אביזרי קצה בהתקנה שקועה או בהתקנה לא 
 גלויה.  

 
 רכזת גילוי אש ועשן 

 
מת אספקת  מערכת  לרבות  גימחירה  ומערכת  לכל ח  הפעלה  אזורי  פנימי,  צופר  מצברים,  עם  בוי 

הכיב ההדרכה מערכות  התיכנות,  וכיו"ב,  הצופרים  הדלתות,  מנעולי  העשן,  מדפי  האוטומטי,  וי 
 והמסירה.

 
 עלה לכיבוי אש אוטומטי מערכת דווח והפ

 
נפ או  חשמלי  לברז  הפעלה  יחידת  כיבוי,  להפעלת  ידני  אש  מלחצן  דווח  יחידת  התקן לרבות  של  ץ 

הופעל" ה "כיבוי  והאזהרה  הפינוי  למנורת  הפעלה  יחידת  במיכל    כיבוי,  לחץ  לירידת  דווח  יחידת   ,
 הכיבוי וכל החיבורים בינהם.

 
 וי אש אוטומטית נקודת תשתית או חווט מערכת גילוי וכיב

 
 נקודת תשתית כוללת את המובילים עבור כל הנקודות המשתתפות במערכת הכיבוי האוטומטי: 

 
 א הכיבוי.הגלאים בנשו -
 מנורת הסימון בנשוא הכיבוי.  -
 עלה עבור מערכת הגילוי והכיבוי. יחידות הדווח וההפ -
 מנורת האזהרה והסימון שלפני הפעלת הכיבוי.  -
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 תנעת תהליך הכיבוי.ברזי ההפעלה / הנפצים לה -
 

 הנ"ל.  נקודת חווט של מערכת כיבוי אש אוטומטית כוללת את החווט והחיבורים של כל הנקודות
 
 
 
 ................חתימת הקבלן.....................................  ם הקבלן............................................... ש
 


