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  כללי –פרק א' 

  כללי: .1

  מכרז חוזה זה מורכב מהמסמכים הבאים:

האחרוה  מפרט כללי לעבודות ביה של הוועדה הבין משרדית ובהוצאת משרד הביטחון בהוצאה
  : (מסמך שאיו מצורף) שלהם

 במהדורתם העדכית ביותר, פרקים: (שאים מצורפים) ימשרד-הביןכללי המפרט ה

 , מתקי מזוג אויר.15פרק 

 עבודות צביעה. 11פרק 

 עבודות חשמל. 8פרק 

 מפרט טכי מיוחד לעבודות מזוג אויר המהווה תוספת והשלמה למפרט הכללי.

 כתב כמויות.

 עדיפות בין מסמכים: סדר  .2

מפרט זה  –בכל מקום שיש סתירה בין האמור במפרט הכללי לבין הדרש באחד מהפרקים ה"ל 
 עדיף.

כתב כמויות., פרק ג' מפרט מיוחד עדיפות  –עדיפות בין מסמכים במפרט  זה : עדיפות ראשוה 
 שייה, פרק ב' מפרט טכי כללי עדיפות שלישית, עדיפות אחרוה פרק א' מפרט כללי.

 עבודה:לביצוע ה קבלן מאושר .3

 . בעל סיווג כמפורט ישום קבליםר הקבלן יהיה קבלן מיזוג אוויר רשום בפקס הקבלים לפי חוק
הקבלן לא יתחיל כל עבודה בפרויקט  . קבלן מיזוג אוויר בתוקף ןרישיוהקבלן יעביר העתק של 

  של המתכן.לפי אישור בכתב 

 .או גבוה יותר.בעל הסיווג כמפורט  יהיה הקבלן המאושר לביצוע הפרויקט המתואר

o 170 י מיזוג אוירלפחות. 2  -סיווג: ב     מתק 

 קבלן משה:  .4

קבלן משה, יעביר המזמין או הקבלן ראשי לאישורו  של המתכן את  וקבלן המיזוג היישבמידה 
שם קבלן המיזוג שברצוו להעסיק בפרויקט, המתכן יאשר או ידחה  את הקבלן ללא צורך 

 בהסברים וימוקים,  קביעתו של המתכן היא בלעדית וסופית.

 מראש ע"י המפקח.העסקת קבלי משה ע"י קבלן המיזוג או קבלן ראשי תבוצע רק באישור 
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  :AS MADE תכויות .5

בחתימתו על   עדות מאושרות ע"י היועץ. כיותותלא יאושר חשבון סופי אלא לאחר שהקבלן הגיש 
  כל גיליון.

 " אוטוקד"כיות יוגשו בקובץ וכיות היועץ בהתאם לביצוע בפועל. התואת תהקבלן יתאים 

DWG  .ייר והעתקות  

  הקבלן כמויות אוויר כפי שמדדו בפועל לאחר גמר הרצת המערכת.כיות העדות יציין ועל גבי ת

  יות כלול במחיר החוזה.כומחיר הכת הת

 עבודות חריגות: .6

היזם רשאי להזמין ביצוע עבודות חריגות / וספות שאין כלולות בכתב הכמויות. התשלום 
  .10%בהחה של האחרון לעבודות אלו עפ"י מחירון דקל 

חריגה (כל עבודה וספת שאיה מוגדרת בכתב הכמויות) ידאג הקבלן לקבל לפי ביצוע עבודה 
  אישור בכתב מהמפקח לביצוע העבודה.

  הקבלן לא יבצע עבודה חריגה ללא אישור בכתב של המפקח.

  ביקור באתר: .7

אחריותו הבלעדית את כל  וירכז/ישיג לעצמו ועל פרויקטהקבלן  יבקר על חשבוו בשטח אתר ה
  המידע שעשוי להיות לו מועיל וחיוי לביצוע מושלם של העבודה.

 בדיקת מכון תקים: .8

    1001ת"י  לעמידה  רהאווימכון התקים למערכת מיזוג  הקבלן יבצע בדיקה של

  קי מהערות. 1001במסגרת הפרויקט הקבלן ימסור אישור בדיקה של מכון התקים לעמידה בת"י 

  רך הזמת הבדיקה במכון התקים (פתיחת תיק) הקבלן יגיש למכון את המסמכים הבאים:לצו

o  ית בטיחות חתומה ע"י רשות הכיבוייועץ בטיחות / המזמין. –תכ  

o  ית מיזוג אוירתכas-made – .קבלן מיזוג אויר  

o ה בהתאמה לת"י ואישור יועץ מיזוג אויר שהמערכת תיועץ מ"א. – 1001כ  

o קבלן מע'  – 1,3חלק  1220התאמה לת"י  תלמערכת הגילוי המאשר תעודת בדיקה
  גילוי.

o .אישור בודק חשמל ללוחות מפוחים  

o  יה כולל תאריך האישורהמזמין –היתר ב  
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לצורך בדיקות התאמת המערכת לבדיקת המערכות.  מת"י הקבלן יזמין ציג ממכון התקים
 בשלבים: ךהבדיקה תיערעל כל חלקיו.  1001לדרישות ת"י 

כיות למכון התקים ויקבל את והקבלן יגיש תכיות מכרז לפי תחילת ביצוע. ובדיקת תשלב א': 
עדכון  ך. במידה והתקבלו הערות מהמכון יעביר הקבלן את הערות למתכן לצוראישור ציג המכון

 כיות לפי תחילת הביצוע.והת

חומרים כמו תעלות או צרת הוגמאות של אישור דשלב ב': בדיקת סיווג החומרים הקבלן יעביר ל
 . מת"יוכו' לפי דרישת 

, בדיקת אופן התקת מדפי אש, ומערכת ולפי סגירת תקרות המערכת ת': עם סיום התקגשלב 
 פיזור וייקת אוויר.

הקבלים האחרים יבצע הקבלן בשיתוף  לאחר סיום העבודה והרצת המערכתאיטגרציה. ': דשלב 
 ויעביר דו"ח בכתב על תוצאות הבדיקה למפקח ולמתכן. .של המערכת בדיקת איטגרציה

  קבלן מיזוג האוויר עבודות שאין כלולות בחוזה .9

כיות  העמדה של הציוד לרבות וקבלן המיזוג יכין ת .ע"י קבלן ראשי הכת יסודות יצוקים
  כית עומסים סטאטיים ועומסים דימיים.ו, ותבסיסים

כמפורט עבור ציוד מיזוג אוויר (קירות ורצפות) , שרוולים ומעברים ןבטוקירות וברצפות פתחים ב
יבוצעו בהתאם השרוולים והמעברים  ידאג שהפתחים  המיזוג  . קבלןע"י קבלן ראשי כיותובת
קיימים יסמן קבלן המיזוג את  ותקרותבקירות ושרוולים כאשר דרשים פתחים  כיות.ולת

 הפתחים בשטח עבור קבלן ראשי.

 ללא תוספת מחיר.מיזוג אוויר תעשה ע"י קבלן וקירות גבס יחת פתחים בקירות בלוקים פת
הקבלן יקפיד על פתיחה במידות מיימליות, פתחים בקירות גבס ע"י סכין או קידוח במקדח כוס, 

  או מקדח כוס. פתחים בקירות בלוקים ע"י חיתוך בדיסק

צעות חומר איטום המוע רעידות. איטום הקבלן יאטום את הפתחים מסביב לתעלות ולצרת באמ
בקירות ותקרות יעשה באמצעות חומר עמיד אש בעל אישור מת"י. מחיר האיטום כלול במחיר 

 התעלות והצרת.

הרץ, הארקה ואפס מהרשת עד לוח מזוג אויר  או  50וולט,  380זרם חשמלי תלת פזי,  תהספק
ממפסקי ציוד מ"א ח מיזוג אוויר או חיבור חיבור הכבלים בלו  מפסקי ביטחון ע"י קבלן חשמל.

 עלי כבלים יבוצעו ע"י קבלן מיזוג אוויר.כבלים וביטחון לרבות 

קבלן חשמל יתקין שרוולים לרבות חוטי משיכה עבור כבלי פיקוד בין היחידות ללוחיות ההפעלה , 
 תוכית.קבלן מיזוג אוויר (מ"א) יחה את קבלן החשמל ויוודא ביצוע השרוולים בהתאם ל

 10קבלן איסטלציה יתקין את קודות היקוז עבור היחידות. קבלן איסטלציה יכין זקף בגובה 
עם סיפון, קבלן מ"א יחה  2%לפחות בשיפוע  1-1/4ס"מ ליד היחידה וציור קשיח בקוטר " 

 ויוודא התקת הקודות בהתאם לתוכית.

לצורך שטיפת / יחידות ור מהיר ליד המעבים עם חיב 3/4קבלן איסטלציה יכין ברז מים בקוטר " 
 סוללת מעבה. קבלן מ"א יחה ויוודה ביצוע הברזים בהתאם לתוכית.

שההכות, העבודה והציוד  רעבור הושאים שאים כלולים בחוזה ידאג קבלן מזוג האווי
המתוארים, יותקו בצורה כוה אשר תבטיח התקת המערכת המתוכת. הקבלן יספק את כל 
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יום מיום חתימת החוזה, וידאג  14כיות הדרושות לביצוע העבודה ה"ל תוך והמידע לרבות הת
לרבות מהלך  כיות העמדה של הציודוכיות בסיסים לציוד, תושיבוצעו בהתאם לדרישותיו. (ת

 צרת ותעלות).

 יחה את הקבלן הראשי ויוודא ביצוע של פתחים, בסיסים, מעקים ושרוולים.המיזוג קבלן 

  הגדרות .10

העבודות  "קבלן": כל מקום המזכיר "קבלן", הכווה לקבלן מיזוג אוויר, חימום ואוורור של
  המתוארות במפרט זה.

ח המזמין, המפקח על העבודה המתוארת ו"מפקח": כל מקום המזכיר "מפקח", הכווה לבא כ
 במפרט זה.

 "מפרט": כל מקום המזכיר "מפרט", הכווה למפרט כללי + מיוחד.

  כווה .11

המפרט הן כלליות ואין וכיות ותהכוות המפרט והשרטוטים, לתאר את המתקן באופן כללי. 
לדעת שבהכרח מצייות כל פרט ופרט הדרוש להפעלה תקיה ומושלמת של המערכת. במידה 

הקבלן חסרים פרטים וציוד להשלמת המערכת, יגיש הקבלן עם הצעתו את פירוט האביזרים ו/או 
 העבודות שלדעתו חסרות, כולל המחיר, אחרת תיראה הצעתו כמכילה אותם.

כיותיו, על הקבלן לבדוק ולאמת את תוי האתר וכיות הקבלן): לפי הכת תוה (תכיות עבודות
 הרלווטיים לעבודתו.

שיויים ואישורים: הקבלן יתכן את כל הפרטים הדרושים עבור הציוד המסופק על ידו וכן את 
ידו.  אלה לא מבוצעות עלשפרטי החיבורים השוים הקשורים בין ציודו למערכות אחרות, במידה 

 כגון: פרטי חיבור לביוב, חשמל וכו'.

כיות העבודה המפורטות כולל רשימת ציוד, דפי קטלוגים, יגיש הקבלן למפקח בשלושה ות
העתקים לאישור לפי התחלת ביצוע העבודה. אישור התוכיות איו פוטר את הקבלן מאחריותו 

צוע העבודה לפי קבלת אישור לטיב העבודה, החומרים, הציוד והחלקים. הקבלן לא יתחיל בבי
 מהמפקח.

 הקבלן לא יעביר ציוד לאתר לפי שהמפקח יבדוק ויאשר את הציוד בבית המלאכה.

כיות וכיות המתכן, תועל הקבלן מגיש ההצעה לבקר במקום, לפי מתן הצעתו. לבדוק ת
אל האתר אדריכלות, חשמל וכל הפרטים הוגעים לביצוע העבודה הדרשת, כגון: דרכי גישה 

 ובתוכו, אפשרויות האחסון והשיוע.

התאמה למפרטים ולתוכיות: המערכת תבוצע בהתאמה מלאה למפרטים ולתוכיות המאושרות 
לביצוע. כל שיוי במפרטים או בתוכיות ה"ל, הקבלן חייב לבקש עבורם אישור בכתב מהיועץ, בין 

 שהשיוי הוצע על ידי הקבלן, המזמין או המפקח.

  בודהטיב הע .12

העבודה המבוצעת על ידי הקבלן, תבוצע ברמה גבוהה לפי הוראותיו ולשביעות רצוו של המפקח. 
למפקח תהיה הסמכות לדחות כל עבודה אשר תראה בעייו כבעלת איכות ירודה. על הקבלן יהיה 

 לתקן כל עבודה או להחליף כל ציוד אשר יידחה על ידי המפקח ללא כל תיאום וסף.
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ילוקי דעות בין הקבלן למזמין ו/או בין הקבלן למפקח ביחס לפירוש הכון של במקרה שיש ח
 המפרט והתוכיות, תקבע החלטתו של המפקח בלבד.

ברצון הקבלן למסור חלק מביצוע העבודה לקבלן משה, יהיה עליו לקבל על כך הסכמה שבמידה ו
י המזמין לגבי עבודת מוקדמת מצד המפקח. ,למרות הסכמה זו לא תיפגם אחריות הקבלן כלפ

 קבלן המשה.

כל העבודות יבוצעו אך ורק על ידי עובדים מוסמכים ומוסים בעבודות מהסוג הזה, ובהשגחתו 
 המתמדת של מהל העבודה מטעם הקבלן.

המפקח יהיה רשאי להורות על הרחקתו של מהל העבודה ו/או כל עובד של הקבלן, שלדעתו, איו 
  עבודה ברמה מקצועית מתאימה או, שהתהגותו איה אותה בעייו.מוכשר להוציא לפועל את ה

תקות משרד אשר בתוקף, לרבות  בישראל העבודה תבוצע בהתאם לתקים והתקות האחרוות
העבודה, רשויות הכיבוי, חברת חשמל, מכון התקים הישראלי, בהעדר תקן בישראל'  ישמש 

  . ASHREAהתקן האמריקאי האחרון של 

  לציוד כלליות:דרישות  .13

  על הציוד להיות מותקן באופן המאפשר גישה לביקורת, לתחזוקה ולתיקוים.

  יש להתקין את הציוד על פי הוראות ההתקה של יצרן הציוד.

  הקבלן יתקין את אמצעי המיגון הדרשים להבטיח בטיחות אישית של המשתמש.

  לתוך המערכת.הקבלן יגן על הציוד מפי חדירת גופים זרים או בעלי חיים 

  הקבלן יתקין את החיווט ואת הציוד החשמלי על פי חוק החשמל ועל פי תקותיו האחרוות.

  מ"מ בכל כיסות האוויר החיצויות. 12.7 -עיית (חורים) קטים מהקבלן יתקין רשתות בעלות 

באופן  מושלמת לכל הע רצועות, או כל חלק ע גלוי, המגים יורכבוהקבלן יספק מחסום והגה 
  שיאפשר הסרה לצורך גישה לטיפול ואחזקה.

 שווה ערך –תחליפים  .14

ההתייחסות במפרט, בתוכיות  וכתב הכמויות ליצרים ודגמים באה לציין פירוט טכי ורמת הטיב   
 של הציוד. המזמין איו מתחייב לאשר ציוד שווה ערך.

בלבד. את הבקשה יגיש עם מחיר הקבלן רשאי להגיש בקשה לציוד שווה ערך בשלב הגשת המכרז 
אלטרטיבי בעוד שבגוף ההצעה יגיש מחיר של הציוד כמפורט במכרז. הקבלן יצרף לבקשה פירוט 

טכי מושלם של הציוד. ההצעה תהיה מושלמת מבחיה טכית וכספית לרבות כל החומרים 
 והעבודות הדרשים.

הבקשה לא שבמידה וקביעתו של המתכן לגבי היות הציוד שווה ערך או לא היא בלעדית וסופית. 
 תאושר יתקין הקבלן את הציוד כמפורט במכרז.

הדרשים  השוייםבמידה ואישר המתכן ציוד שווה ערך ידאג הקבלן על חשבוו לבצע את כל 
 ת כל הגורמים השותפים בפרויקט.כיות ולעדכן אולרבות עדכון ת השוייםאשר גרמו עקב 
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  לוח זמים ותיאום .15

העבודות  לבצועיום מחתימת החוזה לוח זמים מפורט  15הקבלן יגיש לאישור המפקח תוך 
עם לוח הזמים של המזמין כפי  ובתאום בשלובכיות. לוח הזמים יוכן והכלולות במפרט זה ובת
 שאושר על ידי המפקח.

יום מחתימת החוזה את כל החומר הדרש לאישור , כל  15ך הקבלן יגיש לאישור המפקח תו
  החומר יוגש בפעם אחת בצורה מרוכזת ומסודרת.

יום מחתימת החוזה תוים על גודל צריכת החשמל, גודל היסודות,  15הקבלן יגיש בכתב תוך 
 משקל הציוד ותוים וספים דרשים. 

מערכות שרטוטים מושלמות  3לספק עם סיום העבודה ולפי מסירתה הסופית, על הקבלן 
ומעודכות של העבודה, כפי שבוצעה למעשה, ולמוסרם למפקח. הקבלן ישמור לעצמו באתר 

 כיות אחת, אשר בה יסמן כל שיוי שיעשה תוך כדי ביצוע.ומערכת ת

  הדרכה .16

  .למערכת הוראות הפעלה ותחזוקהבמסגרת תיק המתקן הקבלן יגיש 

ויורה הקבלן את מפעיל המתקן מטעם המזמין כל הדרש להפעלה לפי מסירת המתקן, ידריך 
יום אחד תבוצע עם גמר העבודה לפחות ואחזקה תקיה של המתקן. תקופת הדרכה של 

 וההפעלות, ללא תוספת במחיר.

  בדיקת ויסות .17

של הציוד והמתקים הדרושים לשם קבלת התפוקה  וויסותםהקבלן יבצע את כל הבדיקות 
מכרז, כמו כן יבצע את כל הבדיקות הדרושות בהתאם לחוקים, הוראות והתפעול בהתאם ל

תוצאות בדיקות שעשו בכתב למפקח ולצרפן  ותקות של הרשויות המוסמכות. על הקבלן להמציא
 לתיק המתקן.

באוויר ומפוחים כך שתתקבלה ספיקות אוויר  בהתאם לתכון.  טפולהקבלן יווסת את יחידות 
 הקבלן.

הקבלן יצרף לתיק מתקן דו"ח ספיקות אוויר של כל הציוד וכל מפזר או גריל במערכת לרבות 
 אוויר צח. 

  הגה .18

במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על המתקן או כל חלק ממו כגד גיבה, פגיעות אפשריות 
גורמים  העלולות להיגרם תוך כדי תהליכי העבודה המבוצעים על ידי הקבלן עצמו או על ידי

 אחרים.

סיד ובצע עקב עבודות של  טיחהקבלן יכסה את הציוד והחומרים על מת למוע  לכלוך ומכתמי 
 אחרים.

זק כל שהוא למרות אמצעי ההגה, הזק יתוקן על ידי הקבלן ללא כל תשלום על  שיגרםבמידה 
 ידי הבעלים.
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ה לגופו או רכושו של אדם כלשהו תוך ביצוע העבוד שיגרמוהקבלן יהיה אחראי לכל זק או אובדן 
 ויקוט בכל האמצעים המעשיים למיעתם.

הקבלן יבטח על חשבוו לטובתו ולטובת המזמין יחדיו, מפי זק או אובדן העלולים להיגרם 
 במישרין או עקיפין תוך כדי ביצוע העבודות לגופו או לרכושו של כל אדם.

  ואשורים תרישיוו .19

הדרושים לעבודה במכרז זה וכן להסדיר את כל  תהרישיוועל הקבלן לשלם ולספק את כל 
הביקורות הדרושות על ידי הרשויות המוסמכות ולהמציא לבעלים את כל התעודות הדרושות 

 כהוכחה שעבודתו בוצעה בהתאם לתקות.

 דרש.יוהקצבת מטבע זר במידה ות היבוא תרישיוועל הקבלן לדאוג לכל 

  יות ושירותאחר .20

רק  תסתתיםמיום קבלת המתקן. אחריותו  שלוש שים) VRF(מערכות  הקבלן אחראי למשך שה
 שיצא אישור בכתב לגבי פעולה תקיה של כל המערכות וכל חלק ציוד שסופק על ידו. לאחר

לבצע על חשבוו את כל התיקוים וההחלפות הדרושים בציוד ובחלקים במשך  במתחייהקבלן 
 תקופה זו.

שעות מזמן קבלת הודעה על  24במשך תקופת האחריות להיעות לקריאה תוך  במתחייהקבלן 
 .מידיתתקלה ולבצע את התיקון 

 שי מקצוע אחרים או לתקן את התקלה בעצמו אם הקבלן לאה תוך למזמין הזכות להזמין אע
פרק הזמן ה"ל ולתבוע את ההוצאות של התיקוים והחלפת ציוד מהקבלן, בהתאם לחשבוות 

 ידי המפקח.-מאושרים על

במקרה של קלקול, פגם או פעולה בלתי תקיה של המתקן, כולו או חלק ממו, רשאי המפקח 
למשך שה וספת  להאריך את תקופת האחריות עבור המתקן כולו או חלק ממו, לפי שיקול דעתו,

 מיום הקבלה מחדש של המתקן, או חלק ממו שהוחלף, או תוקן.

בזה שבידו מלאי חלקי חילוף, חלקי מכוות, חומרים וציוד העלולים להידרש  במתחייהקבלן 
 לתיקון המתקן לפי דרישת המפקח.

חלפת מסים, האחריות כוללת מתן שירות מוע לכל חלקי המתקן, כולל שימון וגירוז, יקוי או ה
מתיחת רצועות, חיזוק ברגים, ביטול זילות, החלפת מייבשים, יקוי מעבים ומחליפי חום, מילוי 

 גז ושמן, תיקוי צבע לאחר יקוי החלודה, ביקורת וכיול. 

המזמין שומר לעצמו את הזכות להפסיק מתן אחריות ושירות בתום כל שה של שות האחריות 
 והשרות הוספות.

מתחייב להודיע בכתב למתכן על כל תקלה שתוקה במערכת במשך תקופת האחריות. הקבלן 
בוסף לאמור ימסור הקבלן למזמין ספר לרישום תקלות ובו הפרוט הבא: תאריך התקלה, מהות 

 התקלה, פרוט התיקון, שם הטכאי האחראי לתיקון.

שוטפות  טיפול ואחזקההקבלן יבקר לפחות פעם בשלושה חודשים במהלך שת האחריות לצורך 
 .למערכת ויהל מעקב בספר טיפולים של המתקן
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  הגה בפי קורוזיה וחלודה .21

כל מערכת שתסופק על ידי הקבלן כגון: ברזל וקוסטרוקציה, תמיכות ומתלים, תקבל טיפול הגה 
מפי חלודה וקורוזיה. ההגה כוללת הכת שטחים לצבע באמצעים מכיים וממיסי שומים, 

בצבע אפוקסי בתור או לחילופין גלוון בחום, ושכבה עליוה של צבע עליון בגוון שיקבע על צביעה 
 ידי המפקח.

 כל הברגים והאומים במתקן יהיו מפליז, פלב"מ או מצופים קדמיום.

 המגע בין שתי מתכות שוות יובטח גד קורוזיה באמצעות מבודד חשמלי כגון טפלון.

  סילוק שיירים ולכלוך .22

עם  על פי החיות המפקח.  דאג לסלק שיירים ופל ממקום העבודה תוך מהלך העבודההקבלן י
 סיום העבודה ישאיר הקבלן את המקום קי לחלוטין.

  יעת רעש ורעידות מ .23

רמות רעש וכוחות דימיים יוגדרו ע"י הקבלן בזמן הגשת הציוד והתוכיות לאישור לפי ביצוע 
 להלן.העבודה ויעמדו בדרישות המפורטות 

רעידות בלתי וקבלן יוודא שכל הציוד שיסופק ו/או יותקן במסגרת חוזה זה, לא יגרום רעש ה
  סבירים. 

 לא יעלו על הערכים הבאים:  רהאווימפלסי הקול המצטברים של מערכות מיזוג 

o טחים ציבוריים עדש    )A(DB 48   

קבלן על חשבוו המידה ופעולת הציוד תגרום לפי דעת המפקח רעש או רעידות מופרזות, יבצע ב
שתיקים, בולמי זעזועים או החלפת משיויים הדרושים לביטול הרעש והרעידות כגון תוספת 

  הציוד.

 הצרת תותקן בצורה גמישה באופן שלא תעביר רעש ורעידות למבה.

עביר רעש ורעידות למבה, הקבלן יתקין חיבורים גמישים בין תעלות אויר תותקן בצורה שלא ת
 הציוד לתעלות.

  שלוט .24

על הקבלן להתקין שילוט ליד כל ציוד במערכת כגון: מפסקים, לחצים מורות סימון, ממסרים 
 ומאבטחים, יחידות מיזוג אויר, משאבות, מפוחים.

סימון יהיה כפי שיאושר על ידי השלטים יהיו מבקליט חרוט כתובים לבן על גבי שחור. תוכן ה
 המפקח. חיבור השלטים על ידי מסמרות בלבד.

על הקבלן להתקין שילוט ליד כל ציוד בטיחות כגון: מפוחים לפיוי עשן, מדפי אש, גרילים לפיוי 
עשן. השלטים יהיו מבקליט חרוט כתובים לבן על גבי אדום. השלטים יותקו גלויים לעין  ובצורה 

 בולטת .
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ון הצרת יהיה בגווים בהתאם למפרט הטכי הכללי לרבות הדבקת חיצי כיוון זרימה וציון סימ
 . ס"מ 25חיצים באורך ה לסוג הוזל והמערכת.

  הפעלה ויסות ומסירה .25

 10הפעלה: עם סיום העבודה על הקבלן להודיע על כך למפקח ותיקבע תקופת יסיון ומבחן של 
ימי המבחן ידריך הקבלן את המזמין על  10המערכת. במהלך ימים לבדיקת הפעולה התקיה של 

אופן פעולת המערכת לרבות התגברות על תקלות, טיפול ואחזקה וכל הדרש להפעלה כוה של 
 המערכת.

בדיקה וכוון: מערכת תעלות ומפזרים ייבדקו לתפוקה דרשת, טבלת כמויות האוויר של כל 
דדה בפועל תימסר למפקח עם ציון הכמויות ומהירות המפזרים ותריסי אויר חוזר וצח כפי שמ

זרימת אוויר לפי קבלת המתקן על ידי המפקח. כל המועים ייבדקו בעומס מלא וכן ייבדקו כל 
 אביזרי הביטחון ליתר זרם.

ימי המבחן, יזמין את המפקח ואת  10מסירה: כאשר החליט הקבלן שעבודתו הסתימה, כולל 
 תקן.המתכן וימסור להם את המ

 תיק מתקן:

   עותקים של חוברת אחזקה והפעלה של המתקן (תיק  4בעת המסירה ימסור הקבלן
 מתקן). החוברת תכלול:

o .הסבר כללי של המתקן 

o אור פעולה ובקרה.ית 

o .הוראות הפעלה 

o .הוראות אחזקה מפורטות 

o ות.ותיות חשמל מעודככ 

o .קטלוגים מפורטים של כל הציוד והאביזרים 

o יות עבודה ותסופיות ומדויקות כפי שבוצע בפועל.כAs-Made יותוהתיכללו  כ
 את כל המערכות אשר סופקו ע"י הקבלן

 יות עדות: כל תותיות עדות  וככAS MADE ת "אוטוקאד" בהתאםו באמצעות תכיוכ 
כיות וכיות העדות יכללו ויציגו אמה את כל הסטיות מהתכון. תולגרסת המתכן. ת
 ע"י המפקח.העדות תאושרה 

   טית הקבלן יכין וימסורןתיק מתקן מושלם במדיה מגולמזמין. למפקח, למתכ  

  י הוצאת תיקי מתקן ישלח הקבלן תיקן לצורך  לדוגמהלפלמתכ (טיתמדיה מג) בדוא"ל
 בדיקה ואישור.

 :דוח הפעלה יכלול 
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o .שם מבצע הבדיקה, תאריך, שעה, טמפרטורה יבשה חוץ, טמפרטורה לחה חוץ 

o ועים ייבדקו לזרם בעומס מלא וכן ייבדקו כל אביזרי הביטחון ליתר כל המ
 זרם.

o  וע לכולמדד, כיוון מאמ"ת מ ועוע רשום, זרם מוע יש לציין:  זרם מלכל מ
) טמפרטורת כיסת מים. 100%מדחס יש להוסיף: (המדחס בפעולה מלאה 

(פרסוסטט) טמפרטורת יציאת מים, לחץ ייקה, לחץ דחיסה, התראת לחץ 
גבוהה, התראת לחץ (פרסוסטט) מוך, התראת לחץ (פרסוסטט) שמן, רגש 

 זרימה חיצוי, טמפרטורה רגש קפיאה חיצוי.

o  ,מדד, כיוון מאמ"ת.  גופי חימום: זרם רשום זרם 

o  .מפל לחץ לפרסוסטט   ביט"א יש לרשום: טמפרטורה תרמוסטט בטחון
רטורה יבשה בחדר, הפרשי על המסים. בדיקה מפסק זרימה, טמפ

 טמפרטורה לחה בחדר.

  הגה מפי התפשטות אש .26

בטיחות אש  1חלק  1001והאוורור בהתאם לדרישות ת"י  רהקבלן יתקין את מערכות מיזוג האווי
 במבים מהדורה אחרוה אשר בתוקף.

) הוראות הקשורות לתחזוקה,  1חלק  1001הקבלן יוסיף בתיק מתקן בפרק תחזוקה  (פרק ו בתקן 
 ביקורת ובדיקות תקופתיות שיש לבצע למערכת.

 .1001מערכת מיזוג אויר תותקן מחומרים  בלתי דליקים לפי ת"י 

 V.3.3ויעמדו בסיווג  921-ו 755חומרי הבידוד לצרת והתעלות יהיו בלתי דליקים כדרש בת"י 

 ישור.של חומרי הבידוד לא (NAME PLATE)לפחות. הקבלן יעביר למפקח את תווית הזיהוי 

מפקודה אשר תתקבל  רהקבלן יתקין מגע יבש בלוחות לצורך הדממת כל ציוד מיזוג האווי
 ממערכת גילוי האש במבה. עם "פילת" מתח בלוח מזוג אויר, יופעלו אוטומטית מדפי האש.

איטום מעברים: לאחר התקת המערכות יש לאטום את כל המעברים משי קצותיהם באופן 
ת  מעברי צרות (חשמל, גז, מים) יאטמו בין קומה לקומה באמצעות חומרי שתהיה אטימה מוחלט

או שווה ערך העוים לתקים הדרשים.    CRUNAVתוצרת  KBSאטימה מעכבי אש כדוגמת 
, ס"מ לפחות תוך השארת שרוולים מיימליים לצרת 12תקרות בטון מזוין  מעבר תעלות ע"י 

 מיזוג.  ע"י קבלן ראשי באחריות קבלן האיטום

חדירת צרת וכבלים דרך רצפות ותקרות אש יחסמו לאחר ההתקה בחומרים בלתי דליקים בעלי 
 עמידות אש ש"ע לאלמט אותו הם חודרים, ע"י קבלן ראשי באחריות קבלן מיזוג.

בכל מעבר של תעלה דרך "קיר אש" יתקין הקבלן מדף אש. ראה פירוט בפרק "מערכות תעלות 
 ובידודה. 

 פי אש. ראה גם סעיף לוחות חשמל וסעיף מערכת תעלות.הגה מ
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בגמר העבודה ולפי מסירת המתקן  יעביר הקבלן למתכן אישור תקיות מערכות מיזוג אויר 
, בהתאם לת"י, ודרשומדפי אש, אישור התקה של כיבוי אוטומטי בגז בארוות חשמל במידה 

 קבלת האישור כלולה במחיר המערכת.

כית בטיחות של יועץ הבטיחות . במידה ואין תכית ועשן, בהתאם לת/גלאי אשהקבלן יתקין 
 2,000 -של כל יחידה בספיקה גדולה מ אחד בתעלת אויר חוזר ןעש/בטיחות יתקין הקבלן גלאי אש

 הגלאי יחובר למערכת גילוי אש/עשן של המבה. .רמ"ד

ת לוודא כי המערכת פועלת בהתאם של גילוי אש במבה על מ (איטגרציה) הקבלן יבצע סימולציה
 לדרש. ביצוע הסימולציה כלול במחיר המערכת.

של גילוי אש בפרויקט ויצרף דו"ח על ביצוע הסימולציה בתיק  (איטגרציה) הקבלן יבצע סימולציה
 מתקן., ביצוע הסימולציה כלול במחיר המערכת.

 כתב כמויות ומדידות .27

 ולפי כתב הכמויות. מדידות תעלות לפי החיות המפרט הכללי

 ציוד לפי כתב הכמויות.

 כל המדידות תתבצעה לאחר שהציוד מורכב במקום.

כל הכמויות יתות באומדה. המזמין שומר לעצמו את הזכות להגדיל או להקטין את היקף 
 העבודה ואין הקבלן רשאי לדרוש בגים שיויים במחיר היחידה.

קבלן מבקש להציע ציוד חילופי כזה, עליו לצרף להצעה בסעיפים בהם דרש ציוד "שווה ערך" וה
פירוט מלא של סוג הציוד לרבות מפרט טכי של הציוד. ההכרעה בדבר התאמה או אי התאמה של 
הציוד המוצע היה בידי המפקח. לקבלן לא תהייה כל אפשרות לערער על החלטת המפקח בושא. 

 חה לפחות בארבע השים האחרוות.לא יאושר ציוד שווה ערך אשר לא פעל בארץ בהצל

בסעיפים שאים כללים בכתב הכמויות המחיר יקבע בהתאם למחירון דקל האחרון. עם החה של 
10% . 

  אופן הגשת ההצעה וקבלתה .28

 הגשת המכרז: הקבלן יעה על המכרז בצורה הבאה.

 יש לעות על המכרז תוך שבועיים מיום פרסום המכרז אם לא צוין אחרת.

ות על המכרז בצורה מושלמת ללא החסרת הסעיפים בכתב הכמויות.יש לע 

יש לתת את המחירים בש"ח בלבד. תשלום השוה מש"ח לא ייבדק. וזאת על מת לאפשר השוואה 
 וחה בין ההצעות השוות.

 לאחר בחירת הקבלן יתן יהיה לשות את תאי התשלום בהסכמת המזמין, הקבלן והמפקח.

 הצעתו בהתאם לסעיפי המפרט עם הסברים מלאים על המכוות והציוד.המציע יגיש את 

ההצעה תישאר בתוקפה במשך שישים יום מיום הגשתה במידה והמזמין יחליט לקבלה, מתחייב 
 המציע לכתוב חוזה שמכרז זה מהווה את הבסיס לכך.
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 מחירי היחידה יהוו בסיס עבור כל שיוי או תוספת.

 את כל הסעיפים שבכתב הכמויות. אין המזמין מתחייב להזמין

 כיות לידי המתכן.ויש להחזיר את מסמכי המכרז כולל ת

הקבלן יכלול בהצעתו את מחיר הציוד, החומרים, עבודה, הובלה וסבלות, כלים, מכוות, כלי 
כיות עבודה, רווחי קבלן וכל ההוצאות האחרות והרמה, הוצאות המכס, שחרור ביטוח, הכת ת

  צוע מושלם של העבודה.הדרשות לבי

  הצהרת הקבלן .29

הקבלן מצהיר בזה, כי ברשותו המפרטים הזכרים במכרז חוזה זה בהוצאתו האחרוה המעודכת. 
כי קראם והבין את תוכם וקיבל את כל ההסברים שביקש לדעת, והוא מתחייב לבצע את עבודתו 

מפקח או בא כוחו. הצהרה זו בכפיפות לדרישות מפרטים אלה והחיות וספות שתיתה על ידי ה
  מהווה ספח למכרז חוזה זה והיא חלק בלתי פרד ממו.

  

  

  ________   וחתימת הקבלן: ____________     תאריך: ________  חותמת:
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 פרק ב' טכי כללי

  עבודות חשמל .1

כל עבודות החשמל יבוצעו בכפיפות לחוק החשמל לתקות האחרוות ולדרישות במפרט כללי 
 . 08פרק  לעבודות חשמל

 מועים: 

הקבלן יספק וירכיב מועי חשמל עבור כל הציוד. המועים יהיו לפעולה בזרם חילופין תלת פזי 
V AC400  צילות גבוהה  50וולט ותדירות ועים יהיו בעליהרץ. המEFF1  5289כמפורט בת"י . 

ללא התחממות יתר.  50%עור המועים יהיו בעלי יכולת עמידה בפי העמסות יתר רגעיות בשי
המועים ייבחרו לפעולה שקטה ויוחלפו אם לדעת המפקח פעולתם גורמת לרעש מפריע. לפי 

 הזמת המועים חייב הקבלן לקבל אישור היועץ לגבי יצרן וסוג המועים המוזמים.

 .פרד ספורמטורו על ידי טרמעגלי הפיקוד יובדלו ממעגלי הפעלה ויוז 

 ע עבודות חשמל:דרישות לביצו  

o .כל העובדים יהיו בעלי רישיון בתוקף לביצוע עבודות חשמל 
o .רישיון החשמל יתאים לסוג העבודה המבוצעת ע"י החשמלאי 
o  דס בודק סוג  –בסיום עבודות חשמל מ"אורק לאחר 3יבצע הקבלן בדיקה באמצעות מה ,

 אישורו בכתב , יבוצע חיבור חשמל למתקי מיזוג אוויר.
  הארקות:

בוסף להארקות הדרשות עבור לוחות חשמל ואביזרים חשמליים שוים, יתקין הקבלן מערכות 
 הארקה עבור:

.  

 תעלות אויר  

הארקה כ"ל בכל יחידת מיזוג אויר, מפוח, ובכל תעלת  יברגיהקבלן יתקין  
 הספקה, החזרה, ייקה או פליטת אויר.

  מערכת תעלות ובידודה .2

. ותקן ישראלי  1506,  1505מבודדות בהתאם למפרט הכללי סעיפים הקבלן יבצע מערכת תעלות 
  על כל חלקיו. 1001ת"י 

  עובי הפח יהיה בהתאם לרוחב התעלה

 . SMACNA -ו ASHRAEשל  ההוצאה האחרוה  כל התעלות תעשה בהתאם להחיות

מכווי קשתות יבוצעו ברדיוס פימי השווה לרוחב התעלה. במידה והדבר לא יתן יש להוסיף 
  זרימה.
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" ומוטות תליה עם מרווחים וקוטרי מוטות התעלות והאביזרים יתלו ע"י פרופיל "יויסטרט
 כמפורט:

מידות תעלה 
  ס"מ

קוטר המוט    עובי הפח מ"מ
  באיץ'

מידות זוויתן 
  מ"מ

מרחק בין תליות 
  מטר

  25x25x3 2  3/8  0.8  75-עד

76-120  1.0  3/8  40x40x4 2  

121-150  1.0  1/2  50x50x5 2  

150-250  1.25  1/2  50x50x5 2  

 

 כל החיבורים וההסתעפויות.בכגון ייקה משירותים עם איטום  ,כל תעלות של מערכת ייקה

 כל המידות המסומות בשרטוטים פירושם מידה פימית של התעלה. טו למעבר אויר.

ה בביין, או הרכבת התעלות תהיה בהתאם לשרטוטים. במקרה של שיוי הובע מאי התאמ
 כתוצאה משיוי בביין, על הקבלן לקבל אישור המפקח.

בזמן הבייה על הקבלן לסגור באופן זמי את קצה התעלות הפתוחות על מת למוע חדירת 
 לכלוך ומכרסמים.

כל התעלות המותקות בחוץ על הגג והגלויות למזג אוויר, יאטמו גד חדירת מי גשם על יד 
סטיק אפוקסי. כל התפרים יהיו בתחתית התעלה למוע חדירת מים. איטום כל התפרים במ

התעלות יצבעו בצבע לבן "פוליגג משוריין" של "טמבור" זאת לאחר הכת הפח לצבע הכולל 
יקוי מכי, הורדת ברק, חספוס, צבע יסוד "גלווקוט" ורק אחריו פוליגג משוריין. הרכבת 

עלות יבודדו בבידוד אקוסטי מסיבי זכוכית בעל התעלות תעשה כך שלא יעמדו עליהן מים. הת
 איטש. 2.0דופן קשיחה בלתי דליקה, בעובי 

של המפרט הכללי. תעלות המיזוג  1505מערכת התעלות ללחץ מוך תהיה כמתואר בפרק 
תיוצרה מפח מגלוון ללא כל סדקים או סימי התקפלות. עובי הפחים וסוג התפרים יהיו 

ם למפרט הכללי.  בכל ההתפצלויות (גם אם לא מסומן בתוכית) יורכב כמפורט בתוכיות ובהתא
  מדף מפלג (ספליטר). היתן לכיוון ע"י מגון שמחוץ לתעלה.

 לפחות עם מקדם התגדות תרמי  1תעלות גמישות תהייה מבודדות ע"י פיברגלס בעובי "

HR/F BTU FT²  (4= R מיימום.   

אדים עם חיזוקים ספירליים ותצופה  שכבת הבידוד תצופה מבחוץ ע"י מחסום
 מבפים ע"י שכבה פולימרית חלקה בצבע שחור.

  

אורך מרבי  IV.3.3 -תעלות גמישות ומחברים גמישים יהיו מחומרים בעלי סווג אש שאיו קטן מ
  , הקבלן יספק תעודה המאשר עמידה בדרישות התקן.מטר 4.27של תעלות גמישות לא יעלה על 



, תכון מערכות מזוג אוויר, קירור, והסקהמהדסים בע"מליר   

 5617304-03, פקס  5621948-03טל  eng.co.il-shaul@lanir , 60948גבעת ברר 

 

 16 

 .כמפורט יתלו על ידי פרופיל יויסטרט ומוטות תליההתעלות והאביזרים 

במשך שעתיים לפחות.  C 250°תעלות לפיוי עשן יהיו מחומרים העומדים בטמפרטורה של  
התעלות עשויות מפח שחור חיבורים בריתוך, התעלות באורכים מקסימליים, חיבור קטעי 

 צויןתעלות בחיבור אוגים עם אטמים , גמר צבע יסוד + צבע עליון בגוון אפור בהיר אם לא 
העומדים ב  מ"מ חיבור אוגים. עם אטמים 1.25אחרת. או לחילופין מתעלות פח מגולוון בעובי 

°C 250  במשך שעתיים כדוגמת חבל דמוי אסבסט של חברתGOOD METAL   אוCPS 210DA 
  או שווה ערך מאושר.

חיפוי והגה מפי אש לתעלות פיוי עשן וייקה ממדפים ע"י יריעה קרמית חסית אש  מתוצרת 
  . ULתואמת תקן  C 1200°עמידה באש עד  3M Duct Wrap 615"מטלפרס" דגם 

  שלבים: 4 -ביעת התעלות תעשה ב צ

o .ים ומאבקיקוי משטח משומ  

o " ת שטח בהכWASH PRIMER מיקרון. 8" בשכבה של  

o  מיקרון. 60צבע יסוד בשכבה של  

o .צבע עליון בגוון שיאושר ע"י האדריכל  

 בידוד תרמי לתעלות:  .3

 V.3.3וסיווג האש שלהם   NFPAחומרי הבידוד, הדבקים והאביזרים יעמדו בפי אש לפי תקות 
  . 755לפחות ועומדים תקן ישראלי 

בלתי דליקות  ק"ג למ"ק,  24בצפיפות של  יהיה משמיכות צמר זכוכית: בידוד תרמי תרמי בידוד
תוצרת  לחסימת אדים מקרון,  150משוריין בעובי  איטש, ועטיפה של ייר אלומייום 1.0בעובי 
או שווה ערך מאושר, הדבקת קצבות מזרוי הבידוד זה לזה ע"י  OWENS CORNINGחברת 

 של המפרט הכללי. 15061כמתואר בפרק  ס"מ לפחות,  5חפיפה של ייר אלומייום ברוחב 

בידוד אקוסטי: הבידוד האקוסטי יהיה מסיבי זכוכית (בעל דופן קשיחה) מוגן אופרן מותז, 
איטש לתעלות פימיות  1.0, בעובי למ"ק לפחות ק"ג 32מרחבי של ", במשקל ductlinerמסוג "

 של המפרט הכללי. 15068לתעלות בחוץ .כמפורט בסעיף  2ובעובי "

חדירה דרך הגג: כל החדירות יאטמו בעזרת פעמון פח מרותך בכל היקף התעלה כמפורט 
 בתוכיות.

וויות ובורגי תליות וחדירות דרך התקרה והקירות: כל התעלות תתליה בעזרת תליות ברזל, ז
 חלקים מברזל יהיו מגולווים או שתי שכבות צבע אפוקסי. תליה, כמפורט בתוכיות.

חדירת תעלות דרך מחיצות: למיעת מעברי רעש בין חללים, יש לבצע איטום בהיקף חדירת 
התעלות במחיצות השוות ע"י דחיסת צמר סלעים / זכוכית ומילוי במרק אלסטי כמפורט. 

 גם במעבר צרת גז וחשמל.האיטום יבוצע 

מפזרי אוויר ותריסי אוויר חוזר: על הקבלן לספק ולהרכיב את כל המפזרים כפי שסומן 
בתוכית, על הקבלן לוודא לפי אספקת מפזרי האוויר, כי סוג המפזר גודלו ועוצמת הרעש 

  מתאימים לכמות האוויר שעליו לספק.

 השלט יותקן ע"ג התריס.הקבלן ישלט בצורה ברורה תריסים לפיוי עשן. 
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כיות תיקרה אקוסטית מאושרות ואין להתחיל כל עבודות הקשורות בתעלות אוויר לפי קבלת ת
וחתומות על ידי האדריכל עם מידות ברורות למיקום מפזרים וגרילים בתקרה. יש לקבל את כל 

 האיפורמציה על מערכות וספות בחלל כגון תאורה, ביוב ומים.

 תעלות עם תשתיות וספות היו באחריות הקבלן.תיאום תוואי 

המדפים יהיו מסוג מדפי וויסות אוויר: הקבלן יתקין מדפי וויסות במקומות כמסומן בתוכיות. 
Heavy-duty עם גלגלים סמויים כדוגמת מטלפרס .SVD  או יעדDMP-WL  . המדפים יהיו

ב כפות בעלי תועה גדית עשויים . המדפים יהיו מדגם רבהתאם לתוכית אוטומטיים או ידיים
מ"מ, הצירים מצופים קדמיום והמסבים מטפלון. המדפים יבטיחו אטימות  1.5פח מגולוון בעובי 

מוחלטת. המדפים יסופקו עם אוגים, אטמים וחיזוקים להתקה מושלמת. מדפים להפעלה ביד 
וטומטית יצוידו בבסיס יותקו עם סידורי עילה ושילוט לציון מצב פתיחה. מדפים להפעלה א

 למוע, זרועות ומופים מתאימים להעת המדפים.

(רצף ארקה חיבור ע"י מוביל חשמלי בין התעלה  הארקת כל תעלה ותעלה כלולה במחיר היחידה.
 למזגן)

חיבורים גמישים בין היחידות לתעלות כלולים במחיר היחידה לא ישולם מחיר עבור חיבורים 
ס"מ. מחוזקות עם סרגלי פח  10ם יהיו מרצועות "אקסלון" ברוחב גמישים. חיבורים גמישי

דין" או -הגמיש. הגמיש מוצר מוגמר של מפעל מוכר כדוגמת "דורו יס"מ משי צייד 3ברוחב 
שווה ערך מאושר. בחיבור של תעלת אספקה או כל תעלה עם אויר קריש להוסיף בידוד של ע"ג 

 הגמיש.

"מטלפרס" או  "ACP" יו עשויים מאלומייום משוך תוצרתמפזרי אויר וגרילים למייהם יה
שווה ערך מאושר, עם מישרי זרימה ומדפי ויסות מטיפוס עלים מוגדים. המפזרים ייצבעו על פי 

דרישת האדריכל. העבודה בסעיף זה כוללת התקת משקוף עץ עבור כל מפזר או גריל אוויר 
 המותקן בקיר

תי שורות של כפות הכווה היתות לוויסות בלתי תלוי להבים מפזרי אוויר קיריים יהיו בעלי ש
 .”DDS“קדמיים אכים ולהבים אחוריים אופקיים כדוגמת תוצרת "מטלפרס" דגם  

.עם ווסת כמות אויר כלול ”RUB“מפזרי אוויר תיקרתיים יהיו כדוגמת תוצרת "מטלפרס" דגם   
  במחיר המפזר 

מעלות כדוגמת  45להבים אופקיים קבועים בחזית של שבכות אוויר חוזר או פליטה יהיו עם 
 .”HSDR“תוצרת "מטלפרס" דגם 

  .”GM“תריס גד גשם כדוגמת תוצרת "מטלפרס" דגם 

 .”GMD“תריס אוויר צח עם מסן כדוגמת תוצרת "מטלפרס" דגם 

קטן  תעלות גמישות: התקת תעלות גמישות בהתאם לתוכיות, אורך מרבי של תעלות גמישות
מ'. תעלה גמישה לא תעבור דרך קירות., התקת תעלות גמישות במקום תעלות פח  4.5 -מ

הקבלן יצרף אישור מכון התקים   1001באישור המפקח בלבד. תעלות גמישות בהתאם לת"י 
 “גמישות תוצרת "ג.ל.ו. איטרשיול" דגם   םאלומייוהישראלי. התעלות כדוגמת תעלות 

AMERIFLEX AF 012 ” . 

לפחות עם מקדם  1.0תעלות גמישות למיזוג אוויר תהייה מבודדות ע"י פיברגלס בעובי "
מיימום. הבידוד יצופה מבחוץ ע"י מחסום אדים עם  R=4(FT²°F BTU/Hr)התגדות תרמי של  

חיזוקים ספירלים ותצופה מבפים עם שכבת פולימרית חלקה. התעלה ללא כיפופים ותלויה ע"י 
  5678"מ. התעלות עם תו תקן מס' ס 5מתלים ברוחב 
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כיסת אויר חיצוי למבה לאספקת אויר צח או אספקת אויר מבחוץ עם רשת הגה בעלת 
 מ"מ. 13-פתחים קטים מ

מסי אויר המותקים בתקרה תותבת (תקרה) אקוסטית יהיו עשויים מחומרים שסיווג האש 
  שלהם איו קטן מהתקרה בהם הם מותקים.

  דיים ואוטומטייםמדפי ויסות י .4

  מדפי ויסות אויר יהיו עשויים מאלומייום והצירים יהיו מצופים קדמיום, המסיבים מאקולון.

בידית להפעלה ועם סימון באחוזים  מצוידיםהמדפים הידיים יהיו מסוג להבים מוגדים ויהיו 
  למצב פתיחת המדף.

  לאפשר התחברות למוע ויסות.למדפים אוטומטיים יסופק אחד הצירים ארוך מהיתר על מת 

אויר ומדפים מסוג להבים מקבילים ישמשו  תלוויסומדפים מסוג להבים מוגדים ישמשו 
  לפתיחה וסגירה.

  מחירי המדפים האוטומטיים יכללו את המועים.

  יחידה טיפול אוויר (יט"א) .5

  . 1502היחידה בהתאם למפרט הכללי סעיף 

מסון בטמפרטורה ולחות אשר תתאים לשמור על תאי פים יחידת טיפול האוויר תספק אוויר 
כמפורט בסעיף "תאי תכון". כמויות אוויר כמפורט בשרטוטים יסופקו באופן קבוע אם לא צוין 

 ".הארגזבמפורש אחרת. היחידות כדוגמת תוצרת "

ל מת הקבלן יבה ויתקין יחידות כמפורט במפרט ובתוכיות. היחידות ייבו מתאים פרדים ע
 . היחידות יכילו באופן עקרוי:למבה הכסה והוצאהפירוק לאפשר 

 .תיבת מפוחים 

 .תיבת סלילים 

 .ים ודפי ויסות, אלא אם צוין אחרתתיבת ערבוב: כולל מס 

 .לוח חשמל ביחידה או ליד היחידה בהתאם 

(ללא גשרים שלד היחידה יהיה עשוי מפרופילים אלומייום אודאיז מבודד עם גומי גד הזעה. 
  PTT2פרופיל מתועש  תרמיים)

מ"מ צבועה , או  1.25, מעטה חיצוי מפח מגולוון בעובי  Double-skinפלים עם מעטה כפול 
 מ"מ  אם לא צוין אחרת. 1.0אלומייום צבועה מעטה פימי מפח מגולוון בעובי 

הפלים יבודדו עם  מ"מ לפחות. ביחידות המותקות בתוך המבה 50היט"אות עם בידוד בעובי 
ק"ג למ"ק, ביחידות המותקות מחוץ למבה הבידוד בפוליאוריתן  90צמר סלעים בצפיפות של 

 מוקצף. 
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-AROSIעם סגירה פימית כדוגמת  לתיבות יהיו פתחי ביקורות אטומים העלים על ידי ידיות 
O וצירים כדוגמת גי(ולא סגרים קוסמוסים). דלתות גישה יהיו עם כפוף כפול ואטם גומי ספו ,

AROSI-O יי יכל תיבה תחובר האחת אל השיה על ידי אגוברגים מצופים קדמיום עם  םזווית
 אטמי אופרן בין האגים.

 תיבת המפוחים תכיל שי מאיצים או מאיץ אחד בהתאם לתוכיות.

המפוחים יותקו על בולמי רעידות קפיציים (מפוח צף) מאיץ המפוח יהיה בעל כפות טויות 
 .F.P.M 1800קדימה. מהירות יציאה לא תעלה על 

המפוח יוע בהעת רצועות טריזיות. הגלגל המיע יהיה בעל אפשרות לשיוי הקוטר. הרצועות  
 והגלגלים יוגו על ידי מגן רצועות.

 בחוץ או בתוך היחידה כמפורט.המוע יורכב 

  במועים עם הע ישיר יתקין הקבלן משה מהירות למפוח מבוסס על משה תדר.

  מההספק הדרש על ציר המפוח. 33%-המוע בהספק גבוה ב 

  .המוע יהיה מוגן גד רטיבות

ים . מסבי המוע יהיו מטיפוס המשומן לכל אורך חי F.P.M 1500מהירות הסיבוב לא תעלה על  
שעות פעולה לפחות. תמורת אחד המסבים תהיה מתפרקת כדי לאפשר הוצאת הציר  50,000של 

 עם המפוחים. המפוחים יותקו על בסיס צף בתוך תיבת המפוחים.

מ"מ. עובי בידוד  1.5עובי מיימלי  316תיבת סלילים תכיל בריכת יקוז, הבריכה מפלב"מ 
עם סיפון. הסוללה  1-2/1תאם ליקוז, ויציאה בקוטר "עם פיות מולחמות  ושיפוע מו 2הבריכה "

 תותקן מוגבהת מעל מגש היקוז כך שיתן יהיה להגיע ליקוי המגש בכל שטחו.

אוויר צח. המדפים יתים לקביעה  תלוויסואוויר חוזר ומדף  תלוויסותיבת ערבוב: תכיל מדף 
 ביד. תולוויסו

 :מסים

  ים מתאימים למהירות שלא תעלה עלהמסF.P.M 350  , ים להוצאהית ים יהיוהמס
  תא הערבוב. ציידיקלה משי 

  י ביעילותן ראשויום  12%מסיתן לשטיפה עשוי רשתות אלומי לפחות. מ"מ 50בעובי  

  י ביעילותן שמסEU-4/3  כגוןFARR30/30 

 התקת יחידה למיזוג אוויר:

  ית. כמו כן יספק ויתקין את כל החומרים הקבלן יתקיןויחבר את היחידה כמפורט בתוכ
והעבודה הדרושים או רצויים לפעולה משביעת רצון של הציוד. היחידה תוצב על בסיס 

 בטון יצוק (על ידי אחרים).

  ו לרגלי היחידה. העבודההיחידה תותקן על גבי בולמי זעזועים קפיציים אשר יותק
ת כל החיבורים לצרת מים קרים, יקוז, חיבורים גמישים לתעלות בסעיף זה כוללת א

אוויר חיווט חשמלי למועים ולפיקוד. חיבורי הצרת יכללו את התקתם של כל 



, תכון מערכות מזוג אוויר, קירור, והסקהמהדסים בע"מליר   

 5617304-03, פקס  5621948-03טל  eng.co.il-shaul@lanir , 60948גבעת ברר 

 

 20 

האביזרים המפורטים, כל חיבורי התעלות יבוצעו באמצעות שרוולים גמישים. צרת 
 רוב.עם סיפון עד למחסום הרצפה הק ןמגולוויקוז באמצעות ציור 

במחיר יחידה כלל כל המערכות המוזכרות, גופי חימום חשמליים, גמישים וכל קוסטרוקציה 
 שתידרש להצבת היחידה.

בכל יחידה יותקן תרמוסטט גד שריפה אשר יפסיק את פעולת היחידה כאשר טמפ' האוויר 
 מ"צ. מחיר התרמוסטט כלול במחיר היחידה. 50תעלה על 

יותקן רגש לחץ שימדוד את ירידת לחץ האוויר  cfm5,000 -דולה מביט"א אשר כמות האוויר ג
העובר דרך המסים ויפעיל ורה אדומה לסימון מסים סתומים ביט"א. מחיר הרגש כלול 

 במחיר היחידה.

כלולים במחיר  המגיםמעל החיבורים הגמישים.  מגיםביחידות המותקות בחוץ יש להתקין 
 היחידה. 

מ'  1.2מ"מ. לפי  8י יבה מקטעי ציורות עשויים פלדת אל חלד בקוטר חשון חימום חשמל
לקוו"ט. החשון יצויד במפסק בטחון תרמי עם הפעלה חוזרת ביד, הקבלן יתקין מפסק דגל או 

 .ררגש לחץ הבדלי שיפסיק פעולת גופי החימום במקרה של תקלה בזרימת האווי

 סוללות :

 10ם עד צפיפות צלעות בסוללות קירור / חימוF.P.I .עם לא צוין במפורש אחרת  

  עם לא צוין במפורש אחרת שורות עומק. 6עובי הסוללות  לא יעלה על  

 .יקוי המגשיתן להגיע ליקוז כך שהסוללת תותקן מוגבהת מעל מגש ה 

  יוםמ"מ עם לא צוין במפורש אחרת. 3בעובי  5052סוללות מים קרים במסגרות אלומי 

  יקוי והלחמת קשתות. ימציידס"מ  25יש להבטיח מרווח הסוללה לצורך 

  ו השלטים הבאים: שם היט"א , יעוד היט"א בהתאםשילוט יט"א: לכל יט"א יותק
לתוכית היועץ תאריך, ספיקת אויר ומפל לחץ סטטי, שמות התאים השוים השילוט 

 יהיה חרוט מקובע בעזרת ברגים + הדבקה.

  יות עבודה של היחידה, לאחר שבדק בשטח את מקום המיועד, ולאישור תהקבלן יגישכ
 דרכי ההובלה למקום ופתחי הגישה, לא תשולם תוספת עבור ביית היחידה במקום.

  VRFמערכת  .6

 Multi V 5 , מעבים מסוג LGתוצרת כדוגמת כמפורט, המערכת   VRFהקבלן יספק מערכת 
continuous heating    , מאושר.או שווה ערך 

 TOSHIBA ,MISUBISHI ,SAMSUNGשווה ערך תוצרת    VRFהקבלן ראשי להגיש מערכת 
  בהתאם להערות:. DAIKINאו 

  לא מאושרים. LG MULTI V 4 PROמעבים כדוגמת תוצרת 
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כל השיויים וההתאמות הדרשים עקב המעבר יעשו ע"י ועל חשבון הקבלן. לרבות עדכון 
 '.'וכו דרשים עדכון הספקי חשמלעדכון לוחות חלוקה, כיות, ות

  .HIGH AMBIENTהמעבים יהיו מסוג 

 מעלות פרהייט. 2הפסדי צרת: מפל הטמפרטורה בשל הפסדי צרת לא יעלה על 

  יהיה בתפוקת קירור שווה או גדולה מהדרש במכרז.  כל הציוד

  אישורים ושלבים:

  מערכתוVRF  ציג מוסמך של  יצרן הציוד.חייבות לעבור שלוש שלבי בדיקה ע"י  

 .ןיות ואישורי המתכה על לוודא כי הוא תואם את התכי ההתקבדיקת כל הציוד לפ  

 .י כיסויהרת לפבדיקת הצ  

  ה ופועלת בהתאםציג היצרן ואישור בכתב כי המערכת הותק ית ע"יהפעלה ראשו
  הלקוח בשלוש שות אחריות.להוראות היצרן, רק אישור שלושת השלבים מזכה את 

  מערכתVRF :ימוםדרישות מי  

  המערכת פועלת בשיטתVariable Refrigeration Flow .  

  וורטרועים איהמDC  ,ייםה באופן רציף. שסתומי התפשטות אלקטרועם מהירות  מש
  .  R-410a, קרר  COP=4.0 -גבוהה מ שווה או  צילות מיימלית

 עד  המערכת לפעולה בטמפ' חוץ°C 45    בקירור ו- °C 15 –  (וסמי).בחימום  

  י שלא מסופק ע"יהמערכת עם אפשרות לבקרה מרכזית על כל הציוד לרבות ציוד חיצו
  יצרן המערכת דרך מגעים יבשים.

 .ציג היצרן מלאי חלקים וחלקי חילוף של המערכתל  

 .הקבלן מאושר ע"י ספק הציוד לביצוע העבודה  

  צרת גז:

 רת מתאימה לפעולה בקרר הצR-410a  600בלחצים של psi .ובהתאם להוראות היצרן .  

   חושת זרחתית דלת חמצן תואמת תקן רת עשויההצC1220T-OL .  

  ה מסוגי, או ע"י קשת מוכרת תיקרת רק בעזרת מכופף צכיפופים בצlong radius  
  כיפוף ביד) .מאושר (לא 

 " רת בקטרים מעליהיו במוטות. 3/4צ  

 .רת אטומים לחלוטיןרת באתר תאוחסן כאשר קצוות הצהצ  
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 .רת בעזרת משחולתקות את הצרת יש לת הצי התקלפ  

  רת לאחר פיצולרת לרבות הפרשי גובה ואורך צאין לחרוג ממגבלות היצרן לאורכי צ
  ראשון.

 רת לפי קוטרבחירת סוג צ  

 1/2Hחושת קשיחה  Type O תחושת רכה מורפי  סוג צרת

  13/8-15/8  11/8-¾  3/4"   5/8"    1/2-¼  קוטר איטש

  1.2  1.0  1.2  1.0  0.8  עובי דופן מיימלי מ"מ

  

  התקת צרת:

 .רת תעשה בקווים ישרים ובתוואי הקצר ביותר האפשרית צהתק  

  רת דרך קיר, רצפה או גג דרך שרוול מוכן מראש, הקבלן יאטום את השרוולמעבר צ
  לאחר ההתקה.

  רת מחוץ לתעלתה בתוך תעלת פח מגולוון, חיבור למעבה עם צרת גלויה מחוץ למבצ
  ס"מ עם גמר גאזה + סיליפס.   60-הפח  קצרה מ

  ה תותקן ע"ג סולם או מגש פלדהרת ראשית במבןמגולווצ.  

  וזל מבודד ורור גז מבודד, ציחיבור מאיידים בחלל הממוזג באמצעות דבוקה של צי
כף ובתוכו כבל תקשורת דו גידי מסוכך. קודת התליה של הדבוקה ע"י מתלה ציור מרי

 2.5ס"מ, המרווח בין המתלים לא יעלה על  10מ"מ, ובאורך  1.5אגס מפח מגולוון בעובי 
  מ'.

  ור בקיר בתוך חריץ חריץ חצוב מוגן ע"י כיסוי פח שטוח מגולוון בעובית צי1.5התק 
  מ"מ.

 רת במילוי הרצפהת צת בכיסוי  התקע"י חיבור של "שילות" חבקים לרצפת הבטון ומוג
  .לרצפהמ"מ מחובר לרצפת הבטון, גמר ביטון של תעלת הפח  1.5פח מגולוון בעובי 

 בחירת עובי הבידוד . 

  11/8-15/8  7/8-¾  5/8 - ¼  קוטר הציור איטש

  19  13  13  צרת באזור לא ממוזג

  13  13  9  צרת באזור ממוזג
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 רתע"י גומי מוקצף כדוגמת "ארמפלקס" או "וידאופלקס" בידוד צ 

  1001פס גאזה. חומרי הבידוד יעמדו בדרישות ת"י בסילהבידוד ייעטף לכל אורכו . 

  

  הלחמות: –חיבורי צרת 

  קןרת זורם חרת בהלחמות, ביצוע הלחמות רק כאשר בצחיבורי הצN2  מוך 3בלחץ-
5 psiוע חמצוןת למקן על מרת. הקבלן יתקין על  . הזרמת החוהצטברות שכבת פיח בצ

, כאשר קצוות הצרת  1/4מכל החקן ווסת לחץ עם ברז מחט, מד ספיקה לציור בקוטר "
  אטומה. וכיסת החקת דרך מחט, יציאת החקן דרך פתח ההלחמה.

  וזל וגז ע"י אביזר רתהסתעפויות בצ"Y"  י של יצרן הציוד, חיבור בהלחמה עםתק
קוטר בהתאם לדרש. הקבלן יקפיד על חיבור אופקי, כלומר כל הכיסות  מעבירי

והיציאות יהיו במישור אופקי אחד. הקבלן יקבעה את הפיצול בעופן קשיח על מת לא 
  לאפשר שיוי מצב הפיצול.

   (Test)בדיקת לחץ לצרת: 

  קן יבשרת הקבלן יבצע בדיקת לחץ ע"י חת הצבסיום התקN2  600בלחץ psi .  

 .י סיום מוצלח של בדיקת הלחץקודות הלחמה לפרת ואין לבודד חיבור צ  

 .ימיותיות והפיתוק של היחידות החיצו בזמן בדיקתה לחץ יש להקפיד לסגור ברזי  

  פילת לחץ כלשהי. 24הבדיקה במשך שעות. במהלך הבדיקה אסור שתתגלה  

  אי ולא התגלתה כלפילת לחץ וכל הציוד היה המפקח יאשר בכתב הצלחת הבדיקה בת
  מחובר בזמן הבדיקה.

 .רתביצוע הבדיקה כלול במחיר הצ  

 :רת למעבהדגשים חיבור צ  

 ייקה: החיבור הוא חיבור אוגיש להקפיד להשתמש באטם חדש ארוז   םחיבור קו י
  בשקית מקורית וסגורה של יצרן היחידה.

  "יש להקפיד למרוח שמן מדחסים על  ,חיבור קו דחיסה: החיבור מסוג חיבור "פלייר
  הציור לפי ביצוע החיבור.

 .ציגי יצרן הציוד או באישורו בלבד יתוק במעבה ע"יפתיחת ברזי ה  

  ביצוע וואקום:

 .ביצוע וואקום רק לאחר סיום מוצלח של בדיקת לחץ ואישור המפקח  

  י ביצוע וואקום יש לוודא שלא ברח גז מהמעבה, לחץ תקין100-140לפpsi  בדיקה ע"י  ,
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  שירות. ללווטיחיבור שעון לחץ 

  10מומלץ להשתמש במשאבת וואקום דו הדרגתית בספיקה שלcfm  .ומעלה  

  תור  10שלב א': וואקוםTORR דקות, לוודא כי לא הייתה  10, לסגור ברזים להמתין
  ירידת לחץ.

  קן ייבש, וביצוע וואקוםתור 2שלב ב': שבירת לחץ ע"י חTORR ברזים ולוודא  , לסגור
  שלא הייתה פילת לחץ במשך שעה.

  וזלי (בלון דרשת. הוספת גז במצבשבירת וואקום ע"י תוספת קרר בהתאם לכמות ה
  הפוך) 

 .רתביצוע הוואקום והוספת הקרר כלולה במחיר הצ  

  התקת שרוולים לפיקוד:

  בקוטר (ור גמישצי) חיבור בין מ"מ בין המעבה למאיידים, ה 16הקבלן יתקין שרוול
  המאיידים בטור.

  בקוטר (ור גמישצי) מ"מ בין המאייד לתרמוסטט חדר. 12הקבלן יתקין שרוול  

 .הקבלן יתקין את השרוולים עם חוט השחלה  

 .הקבלן יתקין את השרוולים עם קשתות ברדיוס גדול. ללא כפופים  

 ת השרוולים ע"י קבלן אחר, קבלן המיזוג ידריך ויפקח על ביצועהשרוולים. כאשר התק  

 .ת השרוולים כלולה במחיר המערכתהתק  

  כבלי תקשורת:

 .הקבלן יתקין כבלים בהתאם להוראות היצרן  

  מ"מ, מבודד בשרוול  1.25בין המעבה למאיידים כבל דו גידי מסוכך בקוטר מעלPVC  או
PE  מסוגCV VS  אוCPEVS .  

  מ"מ, מבודד בשרוול  1.25 - 0.75בין המאיידים לתרמוסטט חדר  כבל דו גידי בקוטר
PVC.  

 .ת הכבלים כלולה במחיר המערכתהתק  

  התקת יח' עיבוי (יחידה חיצוית)

  יסתית בהתאם להוראות היצרן לרבות מרווחים לכת היחידה החיצוהקבלן יוודא התק
  אוויר וגישה לאחזקה עם דגש על מיעת קצר אוויר בין אוויר פלט לאוויר כס.

  אופרןהעיבוי הקבלן יתקין את יחידותכדוגמת  ע"ג בולמי רעידות מND  'של חבMason 
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  מ' מהמעבה. 1במרחק  64Db(a)מפלס הרעש של יחידות העיבוי לא יעלה על  .או ש"ע

  י הגג או הקרקע. 10הקבלן יתקין מעבים על הגג או בחוץ ע"ג בסיסי בטון בגובהס"מ מפ  

 ה על גבי מתדרשת התק 5לה, יתקין הקבלן מתלה עם חוזק שיאפשר עומס פי כאשר 
  ממשקל היחידה. המתלה יאפשר גישה לטיפול ואחזקה.

 .יקה ובקו דחיסהטיל שרות עם פקק בקן יהקבלן יתקין ו  

  עבודות חשמל:

 ות החשמל ואת גודל וסוגקבלן המיזוג אחראי לתאם עם קבלן החשמל את מיקום של הז 
  החיבור החשמלי הדרש בפרויקט.

 .ות החשמל למאיידיםקבלן המיזוג אחראי לתאם עם קבלן החשמל את מיקום וגודל הז  

  קבלן המיזוג אחרי לתאם עם קבלן החשמל את מיקום השרוולים בין המאיידים
  לתרמוסטט חדר.

 .עבודות התאום עם קבלן החשמל כלולה במחיר המערכת  

  

 : "י קבלן חשמלע VRFהזות חשמל למערכת 

  הזה ישירה לכל מאייד (יחידה פימית)

  3קו אספקה : כבל בחתךx2.5 N2XY .ממ"ר  

  1הבטחה בתחילת קו אספקהx16 .אמפר  

 .חיבור קיר, ליד כל מאייד  

  ור מריכף בקוטרמ"מ, עם חוט משיכה מושחל עבור תרמוסטט חדר. 16צי  

 .ור לכל מאיידיש להכין צי  

 יתוק הציייהקבלן ידאג לןוד בזמן גלוי אש / עשן בב.  

 

  הזה ללוח חלוקה או למעבים (יחידות חיצויות)

 .ה יתאים לזרם מקסימלי של כל המעביםכבל הז  

 .דרשת בתחילת הקו האספקה בדרגה אחת גבוהה יותר מהזרם המקסימלי הבטחה  

 .הבטחה בתחילת הקו ע"י מפסק חצי אוטומט  
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  ה ישירה למעבה למפסק ביטחוןחשמלי (פאקט) מותקן ליד המעבה, לא על המעבה.הז  

 .ותון הזלי לצורך חישוב יעילות וצריכה ממוצעת ולא לתכומי הספק  

 :סטלציהעבודות אי  

  קז את היחידות בגרביטציה (להוציא מזגןיתן לקבלן המיזוג יתקין את הציוד כך ש
לא רצוי בשל  קאסט). השימוש במשאבה פימית  באישור המפקח. השימוש במשאבה

בעיות אחזקה. השימוש אפשרי רק כאשר קיימת הפרעה רציית לביצוע יקוז 
 בגרביטציה.

  יתן ימית לאפשר שימוש כאשר לאימית למי עיבוי בכל יחידה פהקבלן יתקין משאבה פ 
  לקז את היחידה בגרביטציה.

 קודות ה סטלציה למיקום המדויק שלחה את קבלן האייקוז. הקבלן קבלן המיזוג י
ס"מ לצורך חיבור חופשי של ציורית היקוז  10יוודא הכה של זקף אכי בגובה 

  למערכת.

 .יקוז דרך סיפוןקבלן המיזוג יתחבר למערכת ה  

 " יקוז קשיח בקוטר של סטלציה יתקין מערכתרת בשיפוע של  1.25קבלן אילפחות, הצ
  לפחות. 2%

 " סטלציה יכין ברז שטיפהליד המעבה לצורך שטיפת סוללות. 3/4קבלן אי  

  הפעלה ראשוה:

 .ציג היצרן, בהשתתפות קבלן המיזוג והמפקח ה של המערכת ע"יהפעלה ראשו  

  ה ופועלת בהתאםציג היצרן יוציא דו"ח הפעלה בכתב עם אישור כי המערכת הותק
 להוראות היצרן. הדו"ח יצורף לתיק המתקן.
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  מיוחד –' גפרק 

  היקף העבודה .1

 .שדרותבאולם קיים ירעם המערכות המתוארות במפרט ובשרטוטים תורכבה ב

קירור  העבודה תכלול אך לא תוגבל בזה להספקה ולהתקה של: מערכת מיזוג אויר מושלמת.
 בקיץ וחימום בחורף  בהתאם לתאים המפורטים להלן.

 מרכיבי המערכת:

  מעבים מרכזיים מסוגVRF HP 

  רבאווייחידות לטיפול. 

 ערכת פיזור אויר.מ 

 לוחות חשמל ומערכת בקרה  

  אור העבודהית .2

  דרש למזג אולם ספורט  ה750מ"ר, סה"כ  210מ' ,  30/7מ"ר, יציע  540מ'  18/30הכולל אר 
  מ'. 7.5צופים,  גובה תקרה מעל הארה   250 -מקומות ישיבה מתוכן ל 400מ"ר, 

  המיזוג ע"י שתי יחידות מסוגVRF  ,לחימום וקירור (משאבת חום),בתפוקה של  מעבה מרוחק

, היחידות יותקו על  VRFטון קירור כ"א, היחידות בטכולוגיה של מערכת מרכזית מסוג  30
  .הצמוד לאולםגג בטון 

 ות גלויותה תעלות עגולות, מעל היציאה תעלות פיזור אוויר ע"י תעלות פח מגולוומעל האר ,
  .מלביות

  כיותורשימת ת .3

 הן למכרז בלבד. לפי הביצוע על הקבלן לוודא קבלת סט תכיות החתום לביצוע.כיות והת

 22006מספר עבודה:  

 תוכן עדכון אחרון קובץ מהדורה דף מס'

 וכית מיזוג אווירת 12/04/2022 22006 0 1-מא

 רטיםפ 12/04/2022 22006 0 2-מא
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  תאי תכון .4

  המערכת מבוססים על התאים המפורטים להלן. חשובי

 RH-לחות יחסית % C0מדחום לח   C0מדחום יבש  תאי תכון

 55  27 35 תאי חוץ קיץ

 50 16-17 24-23 תאי פים

 90  4 5 תאי חוץ חורף

 50 16 22 תאי פים

  לחות יחסית לא מבוקרת אלא אם צוין במפורט אחרת

  אם כי בתפוקה מוקטת. C⁰ 45המערכת תמשיך לפעול גם בטמפרטורה של  

  עבודה באתר .5

ממשיך לפעול, כל הפרעה למהלך הפעילות התקין מרכז הקמת המערכות מתבצעת בזמן שה
  מחייב תאום ואישור מראש עם המפקח והמזמין.

  הפעלת המערכת .6

  משתי לוחיות הפעלה באולם לוחית לכל יחידה.הפעלת המערכת 

  טבלאות ציוד .7
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  לעמידה בחוץ  VRF  12,000 CFM   ,R-410aיחידת ל טיפול באוויר אכית מסוג 

  DX  9  Coil Patternסוללת  12 -יט"א  סימון

  2Ft 24שטח פים              אולםמיזוג  שימוש

 6 3/8שורות עומק, ציורות חושת "  על הגג מיקום

 F.P.I. 10צלעות אלומייום    הארגז כדוגמת תוצרת

 M.B.H.  450עומס כולל            2 כמות

 IN.W.G.      0.37חיכוך אויר   

  Fdb/wb        67  /78° טמפרטורת אויר כס מפוח צף

 db/wb °F   54/ 53טמפרטורת אויר יוצא  CFM        12,000ספיקה 

 0F 40טמפרטורת יקה    PA 400מפל לחץ           

 1  גז פרדים     מספר מעגלי NICOTRA “x 25   "25מפוח  

 50 מספר מעגלים 1 מספר מפוחים

 Superheat      0F 14  קדימה כיוון הטיה

KW ים    3.74 על הצירכרטיסשלושה שסתומי התפשטות אלקטרו + 

 מסים  514 סבל"ד

 2מסן ראשוי מסי  אלומייום בעובי " תלת פאזי  מוע

 2Ft 34שטח פים             רצועות העה

 IN.W.G.       0.1חיכוך אויר   KW 6מוע 

 Far-300מסן שי לזריקה    

 מידות
 2Ft 34שטח פים            

W/L/H חיכוך אויר   230/180/280 ס"מIN.W.G.       0.1 

 1,000 משקל ק"ג
 

 היחידההערות:  כל הפרטים המוזכרים כלולים במחיר 

 רגש טמפ' גבוה גד שרפה   חוזר ררגש טמפרטורה באווי

בעובי מ"מ  D..Sהיחידה עם דופן כפול 

 מותאמת לעמידה בחוץ 50

 אידיקציה למסן סתום

  מבודד םפרופיל אלומייו  מגש יקוז מפלב"מ

לוח חשמל איטגרלי עם מערכת בקרה 

vrf  יםפיקוד על שסתומים אלקטרו

  מקוריים של המערכת

  חוזר רגלאי אש / עשן באווי

  


