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מנדף חד צדדי

H1

מערכת כיבוי אש

H3

מנדף למדיח כלים

H2

ד"הכנות בע

חלבי/ חיתוך ירקות 

בישול שטיפת ירקות

הדחה

מזווה

הכנות
ובישול

:מנדף לקו בישול

:מקרא למנדפים

:מנדף למדיח

 \מנדף לקומביסטימר
:תנור אפיה

:מנדף אינטגרלי

:מנדף לגחלים

שם הפרויקט

למכרזלעיון לביצועמהדורה

.י תקנים"המבצע לתכנן את המערכת עפ/ על המתכנן
.אחריות לבדיקת המידות והתאמתן באתר חלה על המבצע

-עליו לבקר את כל המידות ולהודיע למתכנן על כל טעות או אי
.התאמה בטרם ימשיך בעבודה

אין למדוד מהתכנית

'במהדורה מס

.התכנית נתונה לשינויים בהתאם לדרישות משרד הבריאות
התכנית אינה מאושרת לביצוע ללא אישור מקדמי של משרד 

יישום התכנית ללא אישור משרד הבריאות באחריותו , הבריאות
.של המזמין בלבד

התקבל אישור ממשרד הבריאות

מ מינימום מרצפה לתקרת "ס 275הבריאות .גובה תקרה נדרש לפי תקנות מ.1
.מ"ס 300מומלץ . מגשים

תנאי סף:

קיים איסור מוחלט להימצאותה של צנרת ביוב צואתי בתקרה שמעל לאזורי . 2
.המטבח

תוכנסנה  -תקשורת\גז\חשמל\אינסטלציה סניטרית -כל מערכות הצנרת. 3
הלוחות\כולל גם כל קופסאות, לתוך הקירות לפני ביצוע עבודות חיפוי הקירות

.המרכזיות\

.הבריאות חובה אספקת מים חמים וקרים.בכל הכיורים ולפי תקנות מ. 4

לרבות הנחיות יועץ , מערכת גילוי וכיבוי כללי תיהיה לפי הנחיות הבטיחות. 1
.כולל כיבוי במנדפים ולפי תקן ישראלי רלוונטי. הבטיחות ולפי כל דין

הנחיות כלליות:

אבטחת איכות לציוד כל הפריטים חייבים לקבל את אישורו של המתכנן . 2
מתכנן המטבח . יש לקבל אישור על הציוד מהמזמין. המטבח לפני תחילת ייצורם

שאינם מתאימים , או נציג המזמין רשאים לפסול כל חלק פריט או פריט שלם
.לדרישות

פטרת\עובש\לחות\כלל החומרים והתגמירים במבנה יהיו עמידים היטב למים.3

צ ובחדרים מסויימים "מע 24+המטבח כולו יהיה ממוזג לטמפרטורה כללית של .1
.הבריאות והנחייתם.לפי תקנות מ' טמפ

מיזוג אוויר,החלפות אוויר ומנדפים:

פליטת החום , אוויר חם מעל לאזורי הבישול\תתוכנן מערכת ליניקת אדים.2
.ואזורי הדחת הכלים

.הבריאות.בכל מטבח יוכנס אוויר צח ותתבצע החלפת אוויר בהתאם לתקנות מ.3

והנחיות יועץ  1001/6. י.י ת"יבוצעו עפ)פח שחור(מנדפים ותעלות הנידוף .4
.א"נידוף ומ

:התקנת מנדפים .5
.מ"ס 200-190= גובה תחתון   5.1
יש לבדוק גובה נדרש להתקנה עם -עבור מדיחי כלים ותנורי אפייה 5.2

.א וספק המנדפים"מידות סופיות יקבעו לפי יועץ מ. המתכנן    

1:50

מ"קנ

תאריך

.המעצב אחראי לבדיקת התכניות והתאמתן בשטח
.על המבצע לבקר את כל המידות ועל כל טעות

.או אי התאמה עליו להודיע למתכנן

27.07.2021
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שדרות 601מעון יום  

50 : 1מ"קנ

תוכנית

Hoods

# Quantity Description תיאור
Dimensions

Width Depth Height

H1 1 מנדף חד צדדי לקו בישול+גופי תאורה מנדף חד צדדי 210 160 60

H2 1 מנדף למדיח כלים מנדף למדיח כלים  90 90 60

H3 1 מערכת כיבוי אש למנדפים מערכת כיבוי אש  90 40 60

Grand total: 3

אפיון למנדפים

תיאור דרישות תמונה

מנדף חד צדדי לקו בישול+גופי תאורה

.מיועד ליניקת אויר חם/רווי - שומנים מחלל המטבח
.מותאם לתקרה /לקירות של המטבח. עם מערכת מסנני צלעות ניתנים להוצאה מהירה, ועם תעלה תושבת מנוקזת עבורם הניתנת להוצאה

.עם שרוול תעלה היקפי, מנוקז לאיסוף טפטוף מדפנות המנדף
.מ"מ GN עם מגירה נשלפת לאיסוף שמנים, בגודל 1/9

- עם ארובת התחברות אל תעלות האוויר, בגובה 10 ס"מ ובמידות שתיקבענה ע"י מהנדס האוורור של הפרויקט (תעלות האוויר והמפוחים 
ע"י אחרים). המנדף מעוגן לתקרה / לקירות באמצעות מוטות הברגה וברגים מפלב"מ, בצורה כזו שגובה הסף התחתון שלו יהיה בגובה 

,ס"מ מפני רצפה סופית וגובה הסף העליון יעלה בכ- 5 ס"מ מעל תקרת הביניים הצמודה למנדף. עם מערכת תאורה פנימית מבודדת 200
.אטומה למים ועמידה בפני קורוזיה

.מערכת החשמל / הפיקוד מבודדת, אטומה למים וממגונת - בטיחות. עשוי בשלמות מפלב"מ - 304 בגימור פנימי / חיצוני של ליטוש מבריק
.בהתאם לתקנון הנהוג בארץ

.יש לתאם עם יועץ האוורור
.קבלן הנירוסטה חייב לקחת מידות בשטח לפני ביצוע העבודהא. 

לאישור המתכנן shop drawing על הקבלן לשלוחב. 
.כל שינוי יבוצע בתיאום עם המתכנן בלבדג. 

מנדף למדיח כלים

ללא מסננים וללא תאורה. עם תעלה היקפית לאיסוף נוזלים ופתח ניקוז הנוזלים והכנה AISI . מנדף למדיח כלים עשוי כולו מפלב"מ 304 
.לפתחים  להתחברות למערכת האוורור. תלוי על 4 מוטות הברגה או מחובר לקיר

.יש לתאם עם יועץ האוורור
.קבלן הנירוסטה חייב לקחת מידות בשטח לפני ביצוע העבודהא. 

לאישור המתכנן shop drawing על הקבלן לשלוחב. 
.כל שינוי יבוצע בתיאום עם המתכנן בלבדג. 

מערכת כיבוי אש למנדפים

.מיועדת לכיבוי אש אוטומטי ו/ או ידני למכשירי הבישול שמתחת למנדף
המערכת פועלת או באופן אוטומטי או באופן ידני- ובשני המקרים עם הפעלתה היא מנתקת את מקורות האנרגיה לאיזור האש- (גז, חשמל 

.וכולי). במקביל היא מפזרת את חומר הכיבוי על האזורים המוגנים. יש לתאם עם ספק מערכת הכיבוי

Grand total: 3
סכמת מערכת כיבוי למנדפים

פליטות חום מתחת למנדף 

# Quantity Description תיאור
Dimensions Electric Gas

Width Depth Height Power_Per_Unit Power_Total Volt תקשורת 
Gas

KW_Per_Unit
Gas

KW_Total

H1

R1 1 4 SQUARE HOTPLATE ELECTRIC RANGE ON ELECTRIC OVEN
כיריים חשמליות עם

תנור
80 70 87 16.0 kW 16.0 kW 400 V 0

R2 1 EASYTOUCH ELECTRIC COMBI STEAMER 6.10 DISAPPEARING DOOR תנור קומבי 6 92 79 79 11.0 kW 11.0 kW 400 V Yes 0

27.0 kW 0

H2

D1 1 RACK PASS THROUGH DISHWASHING MACHINE GS502 ENERGY
מדיח דלת מתרוממת

עם מיחזור אנרגיה
64 75 215 9.5 kW 9.5 kW 400 V 0

9.5 kW 0

Grand total: 3 36.5 kW 0

עדכונים ושינויים - מהדורות
מהות העדכון / השינוי תאריך שרטט  מהדורה

מערך ציוד 10.08.21 N 1

עדכון לפי תוכנית אדריכלית  05.09.21 N 2

חיבורים 25.10.21 N 3
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