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 הגדרות במסמך זה:  .1
 פריט של ציוד חשמלי המשמש לתמסורת או לחלוקה של אנרגיה חשמלית; -" אבזר" 
 זרם הדולף דרך בידוד או על פניו בהשפעת המתח; -" דלף זרם" 
מתח חשמלי באופן גלווני, השראתי או  מצב של מוליך כשהוא מחובר למקור של  -" חי" 

 כשהוא טעון חשמל, לרבות מוליך האפס;
 ;-1954לעסוק בביצוע עבודות חשמל לפי חוק החשמל, התשי"ד רישיוןבעל  -" חשמלאי" 
מוליך יחיד מתכתי מבודד בעל עטיפה, או מספר מוליכים מבודדים מאוגדים תוך   -" כבל" 

 אם לתנאי התקן;ייצורם, כשהם בעלי עטיפה משותפת בהת
 מסד והציוד החשמלי המורכב עליו לפיקוד ולפיקוח על מיתקן חשמלי; -" חשמל לוח" 
לוח חשמל הניזון במישרין ממקור ההספקה של מיתקן לפיקוד ולפיקוח על   -"  ראשי לוח" 

 מיתקן המחובר אליו בשלמותו; 
 מופרד באופן גלווני על ידי חומר בידוד;  -" מבודד" 
אבזר לניתוק אוטומטי של זרם חשמלי במיתקן כאשר עצמתו גדולה מעצמת  -" מבטח" 

 הזרם הנקוב שלו; מבטח יכול להיות משני סוגים: נתיך או מפסק אוטומטי; 
 גוף המיועד להעביר זרם חשמלי; -" מוליך" 
ציוד חשמלי המיועד להמרה במתכוון של אנרגיה חשמלית, באנרגיה  -" חשמלי מכשיר" 

 ת או באנרגיה מסוג אחר;חשמלית אחר
מעגל הניזון דרך מבטח והמיועד להולכת זרם חשמלי במישרין למכשירים   -" סופי מעגל" 

 צורכי זרם, או לציוד חשמלי אחר, המותקנים באותו מעגל;
 מכשיר המיועד להפסקה ולחיבור במתכוון של זרם חשמלי במיתקן; -" מפסק" 
 לניתוק זרם, במקרה של זרם יתר;מבטח בעל מנגנון מכני  -" אוטומטי  מפסק" 
התקן מיתוג המיועד לנתק אוטומטית את המיתקן המוגן   -" מגן הפועל בזרם דלף מפסק" 

 על ידו ממקור הזינה במקרה של הופעת זרם דלף במיתקן;
מכשיר המיועד להפסקה ולחיבור במתכוון של זרם חשמלי במיתקן  -" מפסק ראשי" 

 בשלמותו, כאשר העומס מחובר בו; 
 וולט;  1000מתח בין מוליכים העולה על  -" גבוה מתח" 
וולט, ולמעט רשת    1000וולט ואינו עולה על  50מתח בין מוליכים העולה על  -" נמוך מתח" 

חוק הבזק( שמתחה אינו  -)להלן  -1982א לחוק הבזק, התשמ"ב6כבלים כמשמעותה בסעיף 
 וולט;  65עולה על 

 וולט;  50שאינו עולה על   מתח בין מוליכים  -" מאוד נמוך מתח" 
מיתקן המשמש לשם ייצור חשמל, הולכתו, הפצתו, צריכתו, צבירתו או   -" חשמלי מיתקן" 

שינויו )טרנספורמציה(, לרבות מבנים, מכונות, מכשירים, מצברים, מוליכים, אבזרים, וציוד  
 חשמלי קבוע או מיטלטל הקשורים במיתקן; 

 ופסק מנותק ומקוצר; מיתקן חשמלי מ - " ממתח משוחרר מיתקן" 
 מבטח הפועל על ידי אלמנט ניתך; -" נתיך" 
ציוד חשמלי שלכל חלקיו החיים יש לפחות בידוד תפעולי ושמותקן בו הדק או מגע   -" Iסוג " 

 לחיבור הארקת מגן; 
ציוד חשמלי המיועד לזינה במתח נמוך שחלקיו החיים מבודדים בבידוד כפול או   -" IIסוג " 

 מוגבר; בבידוד 
ציוד חשמלי המיועד לזינה במתח נמוך מאוד ושאינו כולל מעגלים פנימיים או   -" IIIסוג " 

 חיצוניים הפועלים במתח שונה ממתח זה;
 כבל כפיף; -" פתיל" 
 כבל המותקן בעיקרו למטרת תקשורת, לרבות קו בזק; -" תקשורת קו" 
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לחוק הבזק, או לרשת  1ף כבל המותקן בעיקרו למטרות בזק כמשמעותו בסעי -" בזק  קו" 
 א לחוק הבזק.6כבלים כמשמעותה בסעיף 

 NFPA 70מגדיר ציוד חשמלי מוגן התפוצצות לפי השיטה האמריקאית  -" התפוצצות  מוגן" 
1999 Edition National Electrical Code,כל אביזר, חלק או ציוד שיוגדר   . במסמך זה

 לפי השיטה האמריקאית. Class 1 Division 1" חייב לעמוד בסיווג התפוצצות  מוגן" 
רעש כבד העולה מחציבה/שבירת קירות/ריצוף או מנוע כלשהוא, ממושך  –" מתרד חריג" 

שעות או הפרעה לתנועת אנשים ו/או   4דקות רצוף או במצטבר במשך  30לזמן שעולה על 
  חסימת מעבר או חלק ממנו ו/או חסימת חנייה או חלק ממנה. 
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 תנאים מוקדמים:  .2

ע מבנה ע"י הקבלן הקבלן מתחייב לבצע את העבודות על פי החוזה לביצו  .2.1
(  2005כנהוג בהתקשרויות של מדינת ישראל  )נוסח חדש אפריל תשס"ה 

 .  3210והמוכר כמדף   

כל העבודות תבוצענה בהתאם למוקדמות, למפרט הכללי הבין משרדי,   .2.2
ראשי פרקים, מפרטים טכניים מיוחדים, תקנים ישראלים, תקנים מקצועיים  

לעצמו ועל חשבונו את המוקדמות  אחרים ותנאים אחרים. על הקבלן לרכוש
 והמפרט הכללי הבין משרדי. 

כשהדרישות המנחות הן לשמור על הבניין,   בניין קייםהעבודות יבוצעו בתוך  .2.3
אופיו, קירות ותקרות. כמו כן, יש לקבל אישור מהמפקח לשימוש בציוד מכני  

 ולפי שעות מתואמות מראש.  

יש לראות את המוקדמות, התנאים הכלליים, המפרט הטכני הבין משרדי,   .2.4
ת  המפרטים המיוחדים, ראשי פרקים נוספים, תקנים ישראליים, כתב הכמויו

 והתוכניות כמשלימים זה את זה.

הקבלן לא רשאי לדרוש תוספות עבור עבודות שיש צורך לבצע בהתאם  .2.5
למתואר בתוכניות, במוקדמות, במפרטים הטכניים, בתקנים ובתקנות אשר 

 אינן רשומות בסעיפי רשימת הכמויות. 

על הקבלן לבדוק את כל התוכניות ואת המידות הנתונות בהן, בכל מקרה  .2.6
טעות או סתירה בתוכניות, במפרטים, בשטח ובספר הכמויות עליו  שתמצא 

להודיע על כך מיד למהנדס אשר יחליט לפי איזה מהן תבוצע העבודה.  
החלטתו של המהנדס בנידון תהייה סופית ולא תתקבל שום תביעה מצד  

 הקבלן על סמך טענה שלא ידע מהסטיות הנידונות. 

לא אחר החלטותיו של המהנדס אם הקבלן לא יפנה מיד למהנדס ולא ימ .2.7
יישא הקבלן בכל האחריות עבור הוצאות אפשריות בין אם נראה מראש ובין 

 אם לא.

הקבלן ילמד את התוכניות והפרטים יחד עם המפרט הטכני וכל המפרטים   .2.8
שיש להם חשיבות בביצוע העבודה הנידונה הקבלן לא יוכל לדרוש תוספת  

שלא ידע למפרע את כל הפרטים   או שינוי במחיר איזה שהוא תוך טענה
 בקשר לעבודה המבוצעת.

המונח "שווה ערך" אם נזכר במפרטים ו/או בכתבי הכמויות ו/או בתוכניות,   .2.9
כאלטרנטיבה למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או שם היצרן פירושו  
שהמוצר חייב להיות שווה ערך מבחינת הטיב והדרישות האחרות למוצר  

צורתו ואופיו של המוצר, "שווה ערך" טעונים אישורו    הנקוב. טיב, סוגו,
 הבלעדי של המהנדס. 

מחירי הסעיפים ברשימת הכמויות הם מחירים שלמים וכוללים את תנאי  .2.10
המוקדמות והתוכניות, חומרים ועבודה, הרכבה, עיגונים, חיבורים, כיתורים,  

מים,  חציבה בביטונים להעברת הצינורות בקירות, תיקוני טיח וצבע מושל
בכל מקום שיידרש שימוש בציוד, חומרי עזר הדרושים לביצוע העבודה  
ואשר אינם רשומים במפרט, אספקה והובלה, כל סוגי המיסים ביטוח   

ובטיחות, בלי הוצאות נראות מראש, הרווח וכו' שתידרשנה למילוי תנאי 
 החוזה בהשלמת העבודות לשביעות רצונו המלאה של המפקח. 

ף ההצעה מאשרת שהוא למד את כל המסמכים וכל חתימת הקבלן בסו .2.11
התנאים שיש בהם חשיבות בעבודה ומסכים לתנאים הרשומים ויפעל  בהם  
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בהתאם לתנאים המוכתבים ולפי המחירים שרשם בכתב הכמויות וכי הוא  
מתחייב להוציא לפועל, לסיים ולמסור את העבודות לשביעות רצונו של 

 המפקח.

 דרישות סף לקבלן החשמל: .2.12

קבוצה א' היקף   160קבלן רשום כקבלן חשמל ברישום הקבלנים, סיווג  .2.12.1
 .   3כספי 

עובדים לפחות בעלי רישיון חשמלאי בדרגה הנדרשת לביצוע העבודות   .2.12.2
 חשמלאי מהנדס.  –לפי מכרז/חוזה זה 

ניסיון קודם מוכח בביצוע עבודות חשמל בתחומי עבודה של מכרז/חוזה  .2.12.3
 .זה

 קבלת המתקן:  .2.13

קבלת המתקן על ידי המזמין תיערך אך ורק לאחר שתושלמנה הבדיקות  .2.13.1
למיניהן ויסופקו  למזמין כל תעודות הבדיקה האישורים ואישורי ההפעלה  

לפי ביצוע הכל   תכניותוכן לאחר שימסרו כל ספרי המתקן, ספרי הפעלה, 
 במסמכי ההסכם השונים. שצוינוקומפלט לשביעות רצון המהנדס כפי 

מן המהנדס לקבלת המתקן לאחר השלמת ההקמה ובדיקות  הקבלן יז .2.13.2
 שייערכו על ידי הקבלן. 

המהנדס יערוך טופס קבלה ראשונית עם רשימת הסתייגויות לתיקון   .2.13.3
בתוך פרק זמן שיקבע במשותף עם הקבלן, ובכל מקרה במסגרת זמן 
הביצוע. לאחר פרק הזמן הנ"ל יערוך המהנדס ביקורת קבלה נוספת 

. היה ולא מולאו כל ההסתייגויות ותהיינה דרישות  ויאשר את המתקן
לביקורות נוספות, כפוף להחלטתו הבלעדית של המהנדס, תנוכה 

מחשבון הקבלן עלות הביקורות הנוספות של המהנדס ושל המפקח עד  
 להשלמה סופית ומוחלטת של העבודות לשביעות רצון המהנדס והמזמין.

 עבודות בשלבים/עבודה במקביל: .2.14

העבודות יבוצעו בשלבים כדי להבטיח אספקת חשמל סדירה במהלך כל   .2.15
העבודות. שלבי העבודה יקבעו על ידי המפקח על מנת להבטיח שילוב 

עבודת הקבלנים השונים האתר. לא תותר עבודה בשלבים מתקדמים של 
העבודה, אלא אם יוכח למפקח לשביעות רצונו המלאה, כי הובטחה אספקת 

 לב המוקדם, והובטחו כל תנאי הבטיחות הנדרשים. חשמל למתקנים בש 
 

 כללי: .3
, גילוי אש וכריזה  נמוך ביצוע עבודות חשמל במתחלייחס המפרט להלן מת

 .תקשורתוהכנות 

 העבודות יבוצעו בהתאם למסמכים הבאים: .3.1

 חוק החשמל תשי"ד לפי עדכונו האחרון.  .3.1.1

לוחות התקנים הישראלים העדכניים המתייחסים לעבודות חשמל,  .3.1.2
 חשמל, והארקות.

 תקנות והוראות ח"ח לישראל. .3.1.3

 בהיעדר תקן ישראלי. – הרלוונטיים   IECהתקנים האירופאיים   .3.1.4

 . E01מפרט של משרד הבריאות  .3.1.5

 התוכניות, המפרט הטכני המיוחד ורשימת הכמויות המצ"ב. .3.1.6
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  08המפרט הטכני הכללי הבין משרדי בהוצאת משרדי הממשלה פרק  .3.1.7
 האחרון. לפי עדכונו 

 המעודכן.   קופת חולים כלליתמפרט  .3.1.8
 עדיפות בין מסמכים לפי סדר הופעתם לעיל

 

 : להלן פרוט העבודות הנדרשות )בראשי פרקים( .3.2

אינסטלציה חשמלית, כבלים להזנת מפוחים, ציוד מזוג האוויר, שקעי   .3.2.1
וכל מרכיב אחר הכנות עבור גילוי אש, כריזה, ואבטחה שרות , תאורה, 

 של מתקן החשמל. 

 לוחות חשמל. .3.2.2

 מערכת הארקות.  .3.2.3

 .  אשמערכת גילוי   .3.2.4

 מערכת כריזה קולית להודעות חירום.  .3.2.5

)תקשורת  IPתשתית הכנה למערכת מחשבים טלפונים וטלוויזיה   .3.2.6
 אחודה(  ,אזעקה ,מצלמות מעגל סגור וכו'.  

 הכנות לתשתית טלפוניה. .3.2.7

 ה.תאור  .3.2.8
 

אין זה מן ההכרח שהעבודה כולה תמצא את ביטויה ברשימת הכמויות ו/או   .3.3
התוכניות ו/או במפרט הטכני. על הקבלן להשלים את כל המתקן על כל 

 גם אם לא פורט במסמכים המצ"ב.      פרטיו

המזמין שומר לעצמו את הזכות לחלק את העבודות בין מספר קבלנים ו/או   .3.4
למסור לקבלן רק חלק מהעבודות המפורטות וזאת ללא שינוי במחירי  

 היחידה של יתר סעיפי המכרז.
 הוראות טכניות לביצוע המתקן:  .4

)כבה  N2XY\FRמתקן החשמל יבוצע בהתקנה סמויה ע"י כבלים מטיפוס  .4.1
מאליו( מונחים בתעלות רשת מעל תקרות אקוסטיות או מושחלים בצנרת  

מריכף חסינת אש חלקה סמויה ביציקת התקרה או בקירות כולל חיצוב  
ותיקון או מונחת מתחת לריצוף כולל ביטונה. מעל תקרות אקוסטיות יעשה  

ורות חסינים לאש כאמור אשר יחוזקו מתחת לתקרת הבטון שימוש בצינ
מחורצים   Zבצורה מסודרת ובתוואי שיתואם עם המפקח באמצעות פרופילי 

מטר ושלות מגולוונות. ירידה בקירות ובמחיצות תהיה סמויה ע"י  1כל 
חיצוב ותיקון טיח בקירות קשיחים או ע"י חיזוק הצנרת לפרופילי המתכת 

פסאות האביזרים בקירות גבס תהינה קוניות תוצרת תגיב  במחיצות גבס. קו
  -או ש"ע. אין להשתמש בצנרת שרשורית ובצנרת שקוטרה הפנימי קטן מ

 מ"מ או בצנרת שאינה חסינת אש.  20

כל האמור בסעיף קודם תקף לגבי צנרת טלפונים, מחשבים, כריזה,   .4.2
 אזעקה, גילוי אש, בקרת כניסה  ומערכות תקשורת אחרות.

 4 -אות המעבר וההסתעפות הגלויות תהינה עם מכסה מתברג בקופס .4.3
ברגים תוצרת גוויס או ש"ע בנוסף יש למרוח את אזור המגע בין מכסה 

 . .  R.T.Vהקופסא לקופסא בחומר אטום דביק דוגמת 

כניסות   6, אלא בקופסאות מרובעות בעלות אין להשתמש בקופסאות עגולות .4.4

ניסות בלבד בכל קופסת הסתעפות לעוד  כ 4 -לפחות עם פטמות יש להשתמש ב
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קופסאות הסתעפות מעל תעלות פח להסתעפות בין קו   הסתעפות במהדק .

ס"מ לפחות ויכללו    15/10ראשי ושקעים על תעלות אביזרים, יהיו במידות  

  מהדקי הסתעפות על מסילה. 

עם נורת סימון  גוויס   דוגמתהאביזרים יהיו ברמה גבוהה ואיכותית,  .4.5
 . , קופסאות שקעים משולבים תוצרת עדא פלסטלשקעים

דוגמת יהיו עם ברגים כל מהדקי ההסתעפות לחיבור / ניתוק מוליכים  .4.6
WAGO  אוPHONIX  אלא במהדקים  מהירים. אין להשתמש במהדקים ,

 עם הברגה בלבד.

לחיזוק צנרת לתקרת בטון יעשה שימוש בשלות מפלדה בכל הבניין. אין   .4.7
אופן בשלות פלסטיות. כל הדיבלים שיעשה בהם שימוש להשתמש בשום 

 בפרויקט יהיו מפלדה. אין להשתמש בדיבלים מפלסטיק.

מתקן החשמל בשטח הגג או חדרים טכניים יבוצע באופן גלוי ע"י כבלי   .4.8
)כבה מאליו( מונחים בתעלות פח היקפיות   N2XY/ FRחשמל מטיפוס 

שכבות צבע סופי בתנור.  גלויות מגולוונות וצבועות בצבע מקשר ובשתי 
לנקודות כח/מאור/שקעים יונחו הכבלים בצנרת מרירון על הקיר או תעלה 

פלסטית כלולים במחיר הנקודה ביציאה כבל מתעלת פח יש להשחילו דרך  
צינור מגן שרשורי גמיש וסופית אנטגרון. במעבר בין קירות יונח הכבל  

לאחר ביצוע הגילוון   בצינור מרירון. אין להשתמש בריתוכים או חרורים
 והצביעה.  

מודגש בזאת שעבודות הקבלן כוללות ביצוע כל החיצובים והמעברים בתוך   .4.9
הקומות ובין המשרדים והאולמות עבור כל התעלות מכל סוג וחתך וכן  

תיקוני טיח וצבע מושלמים לאחר התקנת התעלות. עבודה זו כלולה במחירי  
 סעיפי היחידה ולא ישולם עבורה בנפרד. 

תעלות הפח והרשת תכלולנה את כל אביזרי העזר להתקנה מושלמת כגון  .4.10
מכסים, מתלים, קונזולות, סופיות, פניות הצטלבויות, משפכים  וכו'  

 אורגינליות של יצרן התעלה. 

מקבצי שקעים לעמדות עבודה יותקנו משוקעים על גבי הריהוט ו/או קירות   .4.11
 לפי פרטים בתוכניות הכולל: –גבס 

או ע.ד.א כולל מסגרות והתקנים  CIMA BOXים תוצרת קופסת שקע .4.11.1
 לאביזרים כנדרש.

 עם מכסים בצבעים שונים לפי תכנית.    A16230Vשקעים תקן ישראלי  .4.11.2

 התקן חיבור עבור שקעי תקשורת. .4.11.3

מחיר מקבץ השקעים כולל קופסא לרבות מסגרות והתקנים, שקעים   .4.11.4
לרבות ניסור פתחים  כמפורט לעיל והתקנה בקיר גבס / מחיצת ריהוט 

 מדויק כפי שיידרש. 

מודגש כי אין לבצע הסתעפות כבלי חשמל בתוך מקבץ השקעים.   .4.11.5
על ידי מהדקי מסילה על  IP547הסתעפות כבלי חשמל תבוצע בקופסא 

פס דין, מכסה הקופסא מחוזק על ידי ברגים. מחיר קופסאות ההסתעפות 
 השקעים.  וגישור האביזרים כלול במחיר מקבץ

 

 :ות תקשורתנקוד .4.12

מ"מ מתעלת  25נקודת תקשורת מחשב תבוצע בצינור פ"נ צהוב קוטר   .4.12.1
 תקשורת ועד לנקודה.
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מ"מ או בקופסה פלסטי רב שקעים לפי תוכנית עם   55סיום קופסא  .4.12.2
 שיאושר ע"י המזמין כולל חוט משיכה.  CAT7Eאביזר 

 ההשחלה.קשירת הצינור לתעלת כבלים ע"י חבק פלסטי, הצינור בכיוון  .4.12.3

 וכריזה:  תשתיות עבור מערכת גילוי אש ועשן .4.13

תשתיות עבור מערכת גילוי אש ועשן יבוצעו לפי תוכניות גילוי אשר   .4.13.1
 יאושרו על ידי ספק המערכת. 

מטר   2נקודה סופית במערכת גילוי אש ועשן תכלול יתרת צנרת באורך  .4.13.2
באופן שיאפשר לספק המערכת לקבוע מיקום מדויק של הגלאי בהתאם  

 תנאי השטח והתקן.ל

  20צנרת תשתית למתקני גילוי אש תהיה צנרת פ"נ בצבע אדום קוטר   .4.13.3
 מ"מ. 

 . CLASS-Aתשתית גילוי אש תבוצע בהתאמה לחיווט  .4.13.4
 

 ווסתי מהירות:  .4.14
ווסת המהירות מיועד לשנות מהירות סביב המנוע ע"י שינוי תדר ומתח ושמירה על יחס 

 אופטימלי ביניהם. היחידה תצויד במשנק טורי בכניסה למניעת הרמוניות ברשת. 
 היחידה תכלול:  
 . 0-10Vאו מתח  4-20MAכניסת ויסות: זרם  -
 כניסת התנגדות מפוטנציומטר. -
 טי,הפעל ידני,היפוך כיוון. מגעי הפעלה: הפעל אוטומ  -
    , הפעלת  מגען טורי , הפיכת כיוון   READYמגעי אינדיקציה: פעולה, תקלה,  -

 וסת.ועבור התדר של ה 4-20MAויציאה אנלוגית 
 כיוון התנעה/הדממה וקצב עלית/הורדת מהירות.  -
 בקרת והגבלת זרם/מומנט / מתח/תדר.  -
 .LCDתצוגת  -
 רישום תקלות. -
 מעלות לפחות. 50טורת סביבה טמפר -
הגנות: זרם יתר, מתח יתר, חוסר מתח, זרם נמוך, בידוד מנוע, חוסר פזה   -

 וטמפרטורת ווסת, זליגה לאדמה.
 בסיס סוקל ללוח.  -
 מנתק בעומס מתאים להספק הווסת עם ידית מצמד.  -
 . אלקטריק , שניידר ABB, SIEMENSהווסת יהיה דוגמת תוצרת   -

 ושילוט: סימון  .4.15

כל האביזרים, גופי תאורה, קופסת חבורים, חבורי קיר, לוחות חשמל  .4.15.1
גווני. גוון השילוט יהיה  -מפסקי בטחון ישולטו בשילוט סנדוויץ' חרוט דו

כתב שחור עם רקע לבן כאשר אביזרי החרום יהיו כתב לבן עם רקע  
אדום. השילוט יקבע למקומו ע"י ברגי פח או מסמרות פלסטיות 

 . רשימת שילוט תוגש למתכנן לפני ביצוע. מתאימות

כל הכבלים ישולטו כאמור בסעיף כבלים. כל נקודות ההארקה תשולטנה  .4.15.2
קרקעיים יסומנו ע"י  -ע"י שילוט " הארקה לא לנתק". כל התוואים התת

שילוט מיציקת מתכת מותקן על מבנים או מוטבע באספלט או במשטח 
 דה ולא ישולם עליו בנפרד. הבטון. כל השילוט הנ"ל כלול במחיר העבו

 חיזוקים כנגד רעידות אדמה  -התקנות ציוד  .4.16
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  G9התקנות ציוד תבוצענה בהתייחס לתקן רעידות אדמה, תאוצות  .4.16.1
העורף ומסמך משרד הבריאות למיגון נגד רעידות אדמה  הנחיות פיקוד 

 המהווים כולם יחד את המפרט בנושא זה.

 שטח וכן בשטחים המוגנים. חיזוקים כנגד רעידות אדמה יבוצעו בכל  .4.16.2

  HILTHY   ,4" דוגמת 3/8לוחות יעוגנו לקרקע על ידי מיתדים כימיים  .4.16.3
מיתדים כימיים "   6לוחות תלויים לקיר יעוגנו על ידי ,מיתדים לכל תא לוח 

לפחות כנ"ל. יש להכין במבנה הלוח "אוזניים" מתאימות עבור   3/8
 ההתקנות. 

 מ"מ כמפורט בתכניות.  6גה מגולבן מוטות הבר 2גופי תאורה יעוגנו ע"י   .4.16.4

מתלים לסולמות יעוגנו ע"י ברגי "זמבו" מתכת. לא יאושרו דיבלים   .4.16.5
 מכל סוג לתליית מערכות מובילים.  פלסטיים

יש לבצע הרחבת סולם/תעלה משני צידי המעבר.   MCTבכל מעברי  .4.16.6
ס"מ לפחות   10באופן שתישמר רזרבת כבל של  Sהכבלים יונחו בצורת  

 המעבר. בכל צד של 

מהלכי סולמות ותעלות יוקשחו כנגד תנודה אופקית. יש לוודא הקשחה  .4.16.7
מטר לכל היותר, בהיעדר הקשחה לסולמות ניצבים, תבוצע   3 אופקית כל

 מעלות וברגי ג'מבו לתקרה.  45הקשחה על ידי זוג כבלי פלדה בזוית של 

כל התקנה שוות ערך למפורט לעיל תבוצע בהתאם וברוח המפרט   .4.16.8
 שלעיל.

 הכל כלול במחיר הציוד וההתקנה ולא ישולם בנפרד. .4.16.9

 אופני מדידה  .4.17

  08אופני המדידה הינם אופני המדידה המפורטים במפרט הכללי  .4.17.1
 שבהוצאת הועדה הבין משרדית. 

מפרטי העבודה שלעיל )במתח נמוך, במתח גבוה( הינם חלק של אופני   .4.17.2
ם  המדידה ולפיכך כל חומרי העזר, עבודות נלוות וכדומה המפורטי

במפרטים ימדדו ככלולים במחיר היחידה של הסעיף העיקרי במפרט ולא 
 ישולם עבורם בנפרד. 

כל סידורי בטיחות העבודה וחומרי העזר הכרוכים בהתאמת מתקנים   .4.17.3
קיימים לעבודה, עבודות בגובה וכיוצא בזה, הכל כנדרש בתקנות או 

 בנפרד. הוראות המפקח, כלולים במחירי היחידה של העבודות ולא ישולם 

 עבודות שינויים במתקנים קיימים נמדדות בנפרד בסעיפי כתב הכמויות.  .4.17.4

כל עבודות השינויים כוללות זיהוי מלא של הכבלים והחיבורים, ניתוק,   .4.17.5
חיבור, איטום, בדיקה, הפעלה, סידורים לעבודה זמנית כנדרש, עבודות  

בשעות הלילה ובשעות בלתי מקובלות כדי להבטיח אספקת חשמל  
 כנדרש.  תקינה

 אזורים מוגנים אב"כ  
 אזורים מוגני אב"כ מפורטים בתכניות האדריכליות.

כל חדירות הכבלים לאזורים מוגני אב"כ יבוצעו דרך מעברי קיר אטומים   .4.18
או שווה ערך מאושר על ידי מערכת פיקוד   MCTאו  BSTכדוגמת תוצרת 

העורף. המעברים כוללים מסגרת פלדה אשר תותקן בשלב היציקות 
בקירות הבטון וגומיות אטימה אוריגינאליות של יצרן המסגרת. לאחר  

השלמת הבינוי, יבוצע באתר ניסוי איטום של המרחבים המוגנים על ידי  
כל המעברים בגומיות אטומות  ניפוח. לצורך ביצוע הניסוי יש לאטום את 
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אוריגינאליות. עלות הגומיות האטומות לרבות ביצוע האטימות ותיקון כל  
 ליקוי אשר יתגלה בבדיקת האטימות כלולים במחיר. 

לכל מעבר מסגרת פלדה ומערכת איטום. מסגרת הפלדה תסופק בשלב יציקת 
, תכנית הבטון. מסגרת תמוקם כמפורט בתכנית החשמל, תכנית תאום מערכות

אדריכלות. באחריות קבלן החשמל לאחוז בכל התכניות שלעיל, לוודא התאמת  
המיקומים ולוודא התקנת מסגרת הפלדה לפני יציקת הקירות והתקרות .  

הפלדה תעוגן למקומה בריתוך לברזל הזיון. באחריות קבלן החשמל  מסגרת
אפשר את  לוודא ולהתקין את המעבר, להסדיר את הפתח מעבר למעבר בכדי ל

 השחלת הכבלים לעתיד.

 חדירות צנרת למרחב המוגן בצנרת ייאטמו כלהלן: .4.19

חדירות צנרת מתכתית ייאטמו על ידי מערכת אטמים מותאמת להשחלה   .4.19.1
 בצנרת בהתאם לחתך הצנרת.

חדירות צנרת פלסטית ייאטמו על ידי מערכת איטום המותקנת על הבטון  .4.19.2
הכוללת דיסקית, אטם ומסגרת המותקנים בלחיצה אל הבטון ומערכת  

 אטמים לאיטום חדירת הכבל כנגד המסגרת. 

לאחר השלמת בדיקת האטימות תותר השחלת כבלים לכל אזור מוגן   .4.20
זכרו לעיל ולהתקין  בנפרד. לצורך כך יש לפרק את גומיות האטימה שנ

גומיות חלופיות בעלות פתחים בהתאם לחתכי הכבלים אשר יותקנו בפועל  
דרך המעבר, ולבצע איטום חוזר. לאחר השלמת ההתקנות יבוצע ניסוי  

איטום חוזר למרחב המוגן. כל ליקוי אטימות אשר יתגלה בבדיקות 
 האטימות יתוקן לאלתר במסגרת המחיר.

נפח המעבר להתקנת כבלים  60%נצילות של עד תכנון המעברים מתבסס על 
 בשלב ההקמה.

מעברי הכבלים יישארו אטומים משך כל הביצוע. בשלב השחלת כבלים, יש 
לפרק אטמים "עיוורים" כנדרש למעבר הכבלים. בסיום ההשחלות יבוצע איטום  

 חוזר של המעבר על ידי אטמים מותאמים לכבלים ובהתאם לחתך הכבלים.
עם ספק מתמחה לביצוע עבודת ההתקנה של איטומי הכבלים. הקבלן יתקשר 

 לא יאושר ביצוע על ידי מי שלא הוסמך על ידי יצרן המעברים לביצוע העבודה .  
הקבלן יגיש לאישור תכנית איטום לכל מעבר הכוללת רשימת כבלים העוברת 

במעבר, סידור הגומיות במעבר בהתאם לחתך הכבלים השונים והתאמת אטם 
לכל כבל. ביצוע איטום סופי של המעבר יבוצע רק לאחר שהמפקח  מתאים

יאשר שתכנון המעבר מתאים לכל כבל. ביצוע איטום סופי של המעבר יבוצע רק  
לאחר שהמפקח יאשר את תכנון המעבר בכתב. כל כבל ישולט משני צידי  

 המעבר בשילוט כבל כמפורט בסעיף שילוט כבלים. 

רכת ניטור מוכנות לאב"כ אשר תכלול  באזורים מוגני אב"כ תותקן מע .4.21
 הרכיבים כלהלן:  את

  מגעי גבול תעשייתיים לכל פתח ו/או דלת הקשורים במערכת אב"כ. מגע .4.21.1
הגבול יותקן גלוי על המשקוף. נקודת ההכנה והחיווט יבוצעו   מגע

בהתקנה סמויה ביציקת הבטון כולל נקב במשקוף כנדרש להעברת כבל  
 הפיקוד. 

יותקנו לכל ברז ניתוק במערכת נוזלים  TAMPER SWITCHמגעי גבול  .4.21.2
 אשר חייב להיות סגור בשעת מצב מוכנות לאב"כ. 

 . BMSיחוברו למערכת הבקרה כל אביזרי הניטור המפורטים לעיל  .4.21.3
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 תנאים מקומיים:  .5

על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים בביצוע העבודה   .5.1
ואפשרויות הביצוע במקום. הצעתו של הקבלן תשמש אישור לכך שהקבלן מכיר 

את כל התנאים בנוגע למכשולים וקשיים בהתקנה וכו' ופוטר את נותן העבודה  
 ה להתעורר בקשר לכך.מכל תביעה העלול

על הקבלן לדאוג משך כל תקופת העבודה לשמירה נגד תאונות במקום ולמנוע   .5.2
בכל האמצעים העומדים לרשותו כל תקלה או פגיעה באדם או ברכוש כתוצאה 

מעבודתו. הקבלן יישא בכל האחריות ובכל ההוצאות במקרה שתוגש תביעה  
בין אם יבוצע על ידו, על ידי פועליו,  לפיצויים מפעולותיו, מחדליו, עבודתו וציודו 

שליחיו, באי כוחו או קבלני משנה או באי כוחם אשר להם יימסר חלק כלשהו 
 מהעבודה.

 
 תאומים אישורים ובדיקות: .6

הקבלן יתאם עם המפקח והמזמין את לוח הזמנים לביצוע העבודות ואת   .6.1
 זמני החיבור והניתוק. 

למתקן   3סוג  בדיקה של מהנדס בודקעם השלמת העבודה יזמין הקבלן  .6.2
שהקים. הבודק אשר יבצע בדיקה אחת או מספר בדיקות כבל שיידרש ע"י 

המזמין יתקן מיד כל ליקוי שיתגלה בבדיקות עד לקבלתו הסופית של 
 המתקן ע"י הבודק.

הקבלן יזמין בדיקה של חברת החשמל למתקן שיקים ויתקן את כל הליקויים   .6.3
שידרשו ע"י חברת החשמל עד לקבלת המתקן ע"י חברת החשמל כולל  

 חבור המתקן לרשת חברת החשמל. 

בדיקת המהנדס הבודק ונציג חברת החשמל אינה באה במקום הבדיקה ע"י   .6.4
רות את הקבלן מביצוע כל המתכנן ו/או מפקח ו/או נציג המזמין ואינן פות

התיקונים שידרשו על ידם. העבודה תחשב כגמורה רק לאחר שאושרה הן 
 ע"י הבודקים וכן ע"י המתכנן והמזמין. 

הבדיקה של המהנדס הבודק והתאומים עם חברת החשמל כלולים במחיר  .6.5
 העבודה ולא ישולם עבורם בנפרד.  

לוחות עבור  הקבלן ידאג לאשר מפעל לוחות חשמליים המרכיב את ה .6.6
. מפעל הלוחות יהי  המתכנן והמפקח /מהנדס מטעם היזם הפרויקט ע"י

מאושר ע"י מכון התקנים להרכבת לוחות חשמל סיסטים מ.נ. בזרם המירבי  
 בפרויקט לפחות. 

מפעל לוחות חשמל המאושר ידאג להוציא תכניות מפורטות ללוחות חשמל   .6.7
ע"י מתכנן חשמל,  לפני תחילת הרכבת הלוח, התכניות יאושרו ויחתמו 

מהנדס בי"ח, מפקח וקבלן החשמל )אחריות קבלן החשמל על מידות הלוח 
 והתאמתו לנישה המבוצעת בשטח( . 

ריותו לספק ע"י מתכנן, מהנדס מטעם הקבלן ידאג לאשר כל הציוד שבאח .6.8
, מפקח וקבלן החשמל לרבות )כבלים, צינורות, שוחות, ג"ת, עמודי  היזם

וחות, שנאים, לוחות מ.ג., לוחות מ.נ. , אביזרי כח  תאורה, בקרים, ציוד ל
 , וכל ציוד אחר( .  UPSומיתוג, שנאי מבדל, 

: ניתוק אספקת חשמל למתקנים  הפסקות באספקת חשמל למתקנים .6.9
יבוצע לפי תאום מוקדם עם המפקח וחשמלאי ראשי של המתקן. מודגש כי  

כל הפסקת  אספקת החשמל למתקנים השונים הינה חיונית ביותר, אי לכך
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חשמל תבוצע לפי פקודת עבודה בלבד, אשר תיערך ע"י מהנדס הבטיחות 
של הקבלן ותיחתם על ידי מנהל העבודה של הקבלן ותאושר בחתימת  

 המפקח וחשמלאי ראשי המתקן .

:  מודגש כי מרגע שחובר מתקן חשמל כל הפעלת מתקנים וחיבורם לרשת .6.10
הפסקה כמפורט לעיל. אי  שהוא לרשת, כל הפסקה תהייה כרוכה בפקודת 

לכך מודגש ומוסכם כי כל מתקן ייבדק באתר בדיקה מלאה לרבות  
סימולציה מלאה של הציוד ושל מערך הבקרה במתכונת זהה לבדיקת  

 קבלה, לפני שיאושר חיבור המתקן לרשת. 

לצורך ביצוע הבדיקות יעמיד הקבלן ציוד עזר וכוח אדם כנדרש, ציוד בדיקה   .6.11
 קות לציוד מתח גבוה וכיול הגנות .ומדידה, מעבדת בדי

שום מתקן או מערכת חשמלית אותה ביצע הקבלן הן לגבי ציוד שסופק   .6.12
והותקן על ידו והן לגבי ציוד שסופק ע"י המזמין( לא יחשבו כמושלמים ולא 
יאושר חיבורם לרשת אלא אם יבדקו ופעולתם אושרה כתקינה הן מבחינה 

ט הטכני( והן מבחינה תפעולית:  בטיחותית )התאמה לדרישות התקן/המפר
כוחות -כאשר המערכת החשמלית תפעל לשביעות רצונו של המזמין או בא

 המוסמך לכך בסימולציה .

 : הבדיקות השגרתיות הנכללות במחיר הסעיפים השונים יכללו .6.13

בדיקות טיב הארקה ורציפות הארקה לגבי כל מתקן/אביזר מתכתי  .6.13.1
 בחלקי המתקן השונים.

 יבוב של כל מנוע . בדיקות כוון ס .6.13.2

 כיול ההגנות של כל מפסק ומנוע.   .6.13.3

בדיקת חיבור מכשירי הפיקוד למקומם הנכון ובדיקה תחת מתח של  .6.13.4
ואימות נקודות החיבור שלהם עפ"י  ( כניסות/יציאות לבקר המתוכננת

 תוכנית החיבורים . 

תעודת כיול הגנות, חתומה ע"י הציג הקבלן, כפי שכוילו ההגנות, תימסר  .6.13.5
 למהנדס לפני הפעלת המתקנים .למפקח ו

 
 מדידה וכמויות:  .7

העבודה תימדד עם השלמתה ללא כל תוספת עבור הפחת, שאריות ו/או חומרים   .7.1
שנפסלו. מחירי העבודה המפורטים ברשימת הכמויות כוללים גם את כל חומרי  

 עבורם לא ישולם בנפרד.  -  העזר כגון: ברגים, שלות, מהדקים, כניסות כבל וכו'

  החומרים ללא כל שינויהמזמין שומר לעצמו את הזכות לספק חלק מהציוד ו/או  .7.2
 במחירי היחידה של יתר הסעיפים.  

 מחירי העבודות חריגות יחושבו על בסיס מחיר חוזה. על הקבלן להגיש ניתוח .7.3
 מחירים מפורט לכל דרישת תשלום חריגה. 

עבודות חריגות שלא ניתן לתמחר בהתבסס על מחירי חוזה ישולמו לפי מחירון   .7.4
וללא כל תוספת רווח של קבלן   20%פחות  " מאגר מחירי בנייה ותשתיות –דקל " 

 ראשי.

כאמור ביצוע כל החציבות והמעברים וכן תיקוני טיח וצבע כלולים במחיר העבודה   .7.5
 ולא ישולם עבורה בנפרד. 
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 : חבור אביזרים ומנועים .8

האביזרים והמנועים יחוברו כאשר קטע הכבל הקרוב  לאביזר גלוי. הכבלים יכנסו  .8.1
לאביזרים דרך כניסות בעלות אטימות גבוהה עם הברגה וטבעת אטימה ודסקיות  

 לחיצה ובעלת גמישות גבוהה דגם אנטיגרון.  

קרקעית או תעלת פח או סולם כבלים עד לאביזר   -הכבל יוגן מיציאה בצנרת תת .8.2
הכולל   שרוולית   שו"ע או G.Pור שרשורי עם שדרה קשה דוגמאת ע"י צינ

 .ום המבטיחה אטימה של התקן החדירהמתכווצת בח

לוחות המסופקים ע"י אחר עבור מכונות ו/או ציוד, יעמדו   חיבור לוחות מכונות: .8.3
ויתאימו למפרט המיוחד לעבודות חשמל   61439בדרישות התקן הישראלי 
רקיו ולפי דרישות ואישור המתכנן והמזמין לצד עמידה ותקשורת על כל סעיפיו ופ 
 בתקנות גילוי וכיבוי אש.  

אישור של כלל זיוודי התכולה הפנימית והחיצונית של מרכיבי הלוח    .8.3.1
יעמדו בדרישות המפרט ויהיו זהים למרכיבי לוחות החשמל והתקשורת  

של שאר מרכיבי ציוד המתקן שאושרו ע"י מתכנן החשמל והמפקח  
 ס מטעם היזם .והמהנד

מבנה הלוח וסוגו , מידותיו וכל פרטיו יאושרו ע"י מתכנן החשמל, המפקח  .8.3.2
ולדרישות המפרט המיוחד   שלהםובכפוף להנחיות  מהנדס מטעם היזם,ו

ולא תתקבל כל טענה של )" לוח מכונה חלק אינטגרלי ממנה גם אם 
 המכונה מגיעה מיצרן שנמצא מעבר לגבולות!! " ( 

סוג הבקר המתוכנת שמנהל ומבקר את פעולת המכונה ואשר מסופק  .8.3.3
יחד וכחלק בלתי נפרד מהלוח וכל זיוודי הבקרה הנלווים כדוגמת כרטיסי  

פקים , מחברים ומתאמים וכו' יהיו מהסוג שאישר המתכנן  הרחבה , ס
בלבד בכתב וכדוגמת הציוד שאושר בכלל המתקנים מטעמי אחידות  

 וסטנדרטיזציה. 
 

 לוח המכונה/ציוד יכלול בין היתר:  .8.3.4
סרגל מהדקים למגעים יבשים עבור העברת חיווים לכלל פעולות   .8.3.4.1

ותקלות של משטר פעולת המכונה . ) כל המפסקים , מגענים ,  
 ממסרים וכו' ( . 

פורטים אופטיים לפחות    2פורטים נחושת  ו  4מתג מנוהל מסוג  .8.3.4.2
עבור חיבור כל תכולת הלוח הפנימית כדוגמת רב מודד , בקר,  

מערך התקשורת הכללי של שאר המתקנים מתמרי אנרגיה וכו עם 
 . CAT7 #50mע"י סיב אופטי או לחילופין  

סליל הפלה לכל מפסקי הזנה ליחידות מיזוג, מפוחים והמנועים   .8.3.4.3
  A63כ"ס ולמפסקי שירות שגודלם מעל   30שהספקם מעל 

ולמפסק הראשי בנוסף למפסק במעלה הזינה . אשר יחוברו  
מסרי יציאות של הבקר סף למלבקרת גילוי וכיבוי האש ובנו

 .המקומי
התקנת מגעי עזר לכלל המפסקים , מגענים וממסרים לדיווח על   .8.3.4.4

 חיווי פעולה / תקלה .
כל הכניסות והיציאות מסוג ממסר בלבד ! לא יאושר בקר בעל  .8.3.4.5

למהדקי לד ביציאה ובכניסה  יחווטו  RELAYיציאות שלא מסוג 
 מלוח המכונה .
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 התקני כניסה יציאה מסוג אנטיגרון לכלל כבלי הזינה והפיקוד.  .8.3.4.6
 ממסר חוסר ואי סדר פאזות ותקלות מתח לניטור תלת פאזי    .8.3.4.7
 .   CLASS Cמגיני מתח יתר מסוג  .8.3.4.8
לפחות עם הגנות נתיכים לכלל הזנות ציודים   A5ספק כח חיצוני  .8.3.4.9

 , ברזים וכו' .  בשטח כדוגמת מצופים  
מנורות סימון לחיווי פעולה/תקלה לכל מנוע בנוסף לפרט מפסק  .8.3.4.10

 בורר הפעלה ידני /אוטמטי .
כ"ס ללא מתנע רך  5לא תאושר התנעת מנוע שהספקו מעל  .8.3.4.11

 דיגטלי ו/או ווסת מהירות כנדרש.
כל הווסתים / מתנעים יחוברו בתקשורת למתג המקומי וממנו   .8.3.4.12

 למערך התקשורת הכללי . 
רן יכין טבלת רגיסטרים עבור העברת כל המידע שמתנהל  היצ .8.3.4.13

בבקר המקומי ויאפשר חיבור מלא עם מערך בקרת מבנה וכתיבה 
 וקריאה לערכי התפעול השונים  .   

יוגש ספר מכונה יחד עם תכניות לאחר ביצוע והוראות תפעול   .8.3.4.14
 ואחזקה בשלושה עותקים  .

וונתו להשתמש ,  הספק יגיש תכנית העמדה של כלל הציודים בהן בכ .8.3.5
תעלות ,סטנדים להתקנת ציודים , סולמות וחלקי מתכת  ובכפוף  

לרשימת הציודים שאישר המתכנן ומופיעה במפרט המיוחד ובאומדן  
 לאישור טרם ביצוע המתקן ובכפוף להנחיות מתכנן החשמל .

כל אביזרי הפיקוד יהיו אוריגינליים, אטומים, להתקנה חיצונית רמת   .8.3.6
לפחות בהתאם לתכנון והאפיון של המתכנן. מודגש בזאת  IP67אטימות  

שלא יאושרו אביזרי פיקוד השונים מהמפורט בתוכניות גם אם הוכח  
 שהם שווה ערך . 

ר  כל הנדרש לעיל ואשר יידרש ע"י המתכנן הינו חלק אינטגרלי ממחי .8.3.7
 המכונה ולא יגבה עבורו כל מחיר נוסף  . 

 

 : EMCאימות ת .9
כל הציוד שיסופק ע"י הקבלן אם בהתקנות פנימיות או בהתקנות חיצוניות יהיה  

הרלוונטיים. הקבלן יציג    IEC ( ולפי תקניEMCבנוי לתאימות אלקטרומגנטית )
 אישור מתאים לכל ציוד מוצע על ידו.  

 
 חומרים וציוד:  .10

כל החומרים, האביזרים והמכשירים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים   .10.1
 .לישראל ו/או משרד התקשורת ו/או חברת החשמל לישראלע"י מכון התקנים 

על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומרים שיש בדעתו להשתמש בהם לאישור   .10.2
ע"י הקבלן  המהנדס או המפקח. כל אביזר או חומר שימצאו פסולים יוחלפו מיד 

 ועל חשבונו.
 

 כבלים .11

  N.2.X.Y( מטיפוס FRויהיו כבים מאליו ) 547כל הכבלים יתאימו לתקן ישראל  .11.1
  N.Y.B.Yכבלים למנועים המופעלים ע"י ווסתי מהירות יהיו מטיפוס משוריין 

באחריות הקבלן הארקת שריון הכבל בשני קצותיו. הכבלים יהיו שלמים לכל  
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ות חבורים או מופות מכל סוג שהן. כבל שיפגע  אורכם. אין להשתמש בקופסא
 במהלך העבודה יוחלף לאלתר.

 בלבד. DINלכל כבלי הכח וההארקה יש להשתמש בנעלי כבלי בעלי תקן  .11.2

בחבור כבלי מתח נמוך לשנאים או ללוחות ראשיים יש להשתמש בסופיות כבל  .11.3
או ש"ע. המתכנן רשאי    RAYCHAMמתכווצות ואטומות מסוג כפפה תוצרת 

להורות לקבלן להשתמש בסופיות אלו בכל מקום שידרש על ידיו ללא כל דרישה  
 לתוספת מחיר מצד הקבלן. 

כל הכבלים לכח, פיקוד ומכשור ישולטו בשני הקצוות וכן בשוחות המעבר וכן   .11.4
מטר בשילוט סנדוויץ' חרוט אשר יחוזק  3בתוואי על סולמות או תעלות כבלים כל 

 שלות מגולוונות הכל לפי הוראות המתכנן. לכבל ע"י חבקים פלסטיים או

כבלי המכשור יהיו מסובבים, מסוככים כל זוג בנפרד. עבור התקנה פנימית  .11.5
קרקעית  -. עבור התקנה חיצונית ו/או תת 2X2X22AWGזוג  2הכבלים יהיו 
ומעטה נוסף נגד עכברים    NYYיסופקו עם מעטה  2X2X16AWGהכבלים יהיו 

 דוגמת אלו של סילבן סחר או ש"ע.

  IEC 60332-3 1516לפי תקן ישראלי . XLPEכבלי כח יהיו כבלים בעלי בידוד   .11.6
 לפחות 

-NHXHדקות סוג  180ו כבלים לעמידות של כבלים חסיני אש במבנה יהי .11.7
FE180-90  50200בהתאם לתקן EN  50266לכבלי פיקוד ולתקנים EN , 

50268 EN , 50267 EN   .לכבלי כוח 

עם גידים   - N2XY-FR-2 , N2XBY-FR-1פוס כבלי פיקוד יהיו כבלים מטי  .11.8
 ממוספרים .  

בהתקנה בתוואי משותף יותקנו כבלים מסוגים שונים על גבי מובילים נפרדים   .11.9
ס"מ בין סוגי כבלים שונים בהשקה ובהצטלבות. אם לא יצויין   5וישמר מרחק של 

 ס"מ בין כבלים העוברים על גבי מובילים משותפים.   1של אחרת, ישמר מרחק 

כל גידי פיקוד ישולטו במספר המהדק אליו מחובר הגיד. בכבלים גמישים   .11.10
המוליך החשוף ילחץ על ידי סופית תקנית בחיבורים. מחיר הכבל כולל החיבורים 

 גם כאשר קטעי החיבור הינם קצרים. 

 (לא סקטוריאלי)שת בחתך עגול כל הכבלים והמוליכים יהיו עם מוליכי נחו .11.11
 .   KV 1/ 0.6למתח 

כל הכבלים יישאו אישורי תקן על תופי האספקה שלהם ומוטבעים על הבידוד   .11.12
 החיצוני שלהם.

בכבלים, כל קטעי הכבלים יהיו רצופים בין נקודות   לא יותר ביצוע מופות .11.13
 המוצא והסיום. 

הערה: לא ימדדו כבלים ומוליכים במתקן או חלקי מתקן הנמדדים בשיטת  
 נקודות. 

כבלי תשתית יותקנו באופן ידני בהשחלה/ במשיכה. משיכת הכבלים תבוצע  .11.14
על ידי כננת עם מאמץ מבוקר בהתאם להנחיות יצרן הכבל. הכננת תבצע ניתוק 

המשיכה אוטומטית במעבר מעל למאמץ המתיחה המותר. בכל פניה בחפירה או  
ף תקניים.  בשוחה יותקנו גלגלות לשמירת כיוון המשיכה ולהבטחת רדיוסי כיפו

 קשירת החוט המושך לכבל תבוצע בערסל חביקה תיקני.

  XLPEכבלים המיועדים לחיבורי שטח חשופים לשמש יכללו גידים מבודדי   .11.15
לחלופין באישור מיוחד של המתכנן יאושרו  UVהכוללים הגנה כנגד קרינת .
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להגנת גידים החשופים לשמש )כלול  UVכפפות כבל ושרוולים מתכווצים מוגני 
 חיר ולא ישולם בנפרד( . במ

בהתאם לצורך תבוצע המשיכה בין שוחות בקטעים הכבל ימשך וייפרס על   .11.16
 הכביש ויוחדר אחר כך בחזרה לשוחה להמשך התוואי.

קצוות כבלים בשטח ובלוחות יאטמו על ידי כפפות ראש כבל מתכווצות   .11.17
ממ"ר ומעלה. תשלום עבור  16או אלסטימולד לכבלים בחתך  M3רייקם או 

 כפפות ראש כבל לפי כתבי כמויות. 

קונסטרוקציית עזר, במידה ותידרש, להתקנת כננות וגלגלות נכללת במחירי  .11.18
 היחידה של הכבלים.

 סימון כבלים  .11.19

הכבלים שיונחו בקרקע ו/ או במגשים ו/ או על גבי סולמות יסומנו בסימון   .11.19.1
פלסטי נטול הלוגן מיוחד כפי שיורה המהנדס, סימונית דוגמת 

 "TIPTAG  או "קריצ'לי" אוריגינאלית ועליה מספר הכבל, קשורה לכבל "
(, או שלט סנדביץ קשור כנ"ל מאושר על ידי  (BANDסרטים  2על ידי 

 המפקח.

סימון כבלים יבוצע בלוח , כניסה/יציאה ממבנה, כניסה/יציאה ממבנה,  .11.19.2
 כניסה/יציאה לפיר אנכי, מעבר אזור אש, בכל שוחת כבלים בקרקע.

 
 

 קעית צנרת תת קר .12

קשיח ותכלול   PVCהצנרת התת קרקעית תהיה פלסטית חלקה מטיפוס     .12.1
 מ"מ. 8חוט משיכה מניילון  

הצנרות יונחו בחפירה על גבי שכבת החול הראשונה זה ליד זה. על הקבלן  .12.2
לקבלן אישור לחפירה ולאופן הנחת בצנרת לפני סגירת החפירה. אין לכסות  

 חפירה לפני קבלת אישור המפקח לכך.

 מ"מ תהיה מטיפוס שרשורי קוברה דופן   80רת לתאורת חוץ בקוטר הצנ .12.3
 כפולה.

של חברת   6תהיה בעלת דרג  P.V.Cמ"מ  מ   110צנרת חשמל  בקוטר  .12.4
 החשמל. 

 צנרת תקשורת תהיה:  .12.5
 . 13.5מ"מ תהיה מפוליאתלון י.ק.ע   75או  50צנרת  -         

 קטעי חיבור צנרת )מופה(: .12.6
בין שני צינורות יבוצע ע"י צינור )מופה( תקני אוריגינלי, בהתאם קטעי חיבור  -         

לסוג הצינור ומיוצר ע"י אותו יצרן צינור. יש להמציא דוגמא לאישור המתכנן והמפקח לפני  
 תחילת בצוע העבודה. 

 מופות לצנרת: -        
  75או  50לקוטר   PUSH-FIT , המופה תהיה דגם 13.5עבור צנרת י.ק.ע  . 1

 ס"מ. 
 . 858לפי תקן    UPVC מופות דגם P.V.C עבור צנרת . 2
 עבור צנרת שרשורית מופות אוריגינליות תוצרת אחד, היצרנים הבאים: . 3

 04-8468528פרידמן את ויצמן   .12.7

 04-6261832אור עקיבא  טל':  –אליהו תעשיות פלסטיק  .12.8
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 הארקות  .13

עבודת הקבלן כוללת ביצוע מערכת הארקה מושלמת בבניין כולל פסי    .13.1
 השוואת פוטנציאלים מתאימים מנחושת בחתך כנדרש. 

 כל פס השוואת פוטנציאלים בכל לוח יחובר אל:   .13.2

 חלקי מתכת וקונסטרוקציה . .13.2.1

 יציאות מגולוונת ממערכת הארקת יסודות. .13.2.2

 .   חלוקה קומתיפ .ה.חיבור הארקה לפ .13.2.3

לתעלות חשמל ותקשורת יהיה לכל מקטע בנפרד, ע"י   חיבור הארקה .13.2.4
 מהדק קנדי .  

ממ"ר לפחות בנפרד   16הארקת תעלות ע"י גיד הארקה נחושת חשוף  .13.2.5
 לתעלות תקשורת/חשמל וחירום וכו' .  

בכל המובילים המתכתיים תשמר רציפות חשמלית להארקה על ידי   .13.3
שת גמיש שטוח מחברים מתכתיים מגולוונים תקניים או על ידי מוליך נחו

 שזור מתאים )"ליצה"(.

בכל המקרים שמוליך ההארקה מזין מערכת הארקת משנה וממשיך ממנה,   .13.4
יש להקפיד וללחוץ את שניהם להכניס את חוט הזנת ההארקה והחוט 

הממשיך למחבר לחיצה  ביחד, ללא חיתוך הכבל. )לא יותר שימוש  
 במהדקים קנדיים או שווי ערך( . 

בפסים השונים יסומנו בשלטי סנדוויץ' רתומים בחבק )   כל מוליכי ההארקה .13.5
BAND .לסימון המתקן/ נקודה המוזן או המזין  ) 

 
 

 בריכות/שוחות מעבר:  .14
 הבריכות תהיינה עגולות עשויות צינור בטון טרומי עם טבעת תחתונה, טבעת

 עליונה ומכסה עגול. קוטר הבריכות ועומקן כמצוין בתוכנית. הבריכות להתקנה 

טון עם מכסה מתכתי.  40בכביש או באזור נסיעת כלי רכב, תהיינה למשקל   

טון עם מכסה בטון טרומי 12.5הבריכות בשטחי מדרכות או גינון תהיינה למשקל   

 וטבעת מתכתית.

 כניסת צנרת לשוחות תהיה דרך פתח אותו יחצוב הקבלן בחלק התחתון של

 השוחה, כולל סתימת החציבה ע"י בטון. 

ס"מ בה כתוב סוג  11הקבלן ישלט את הבריכות ע"י הטבעת פליז עם אותיות בגודל   

 הבריכה )חשמל, תקשורת וכו'(.

 

 

 

 



 

 

 

20 

 

 

 לוחות חשמל )מ.נ.( :  .15

 הגדרות  .15.1

סדרה שלמה של אביזרים   - Assembly Systemלוח שיטה )סיסטם(  .15.1.1
מכאניים וחשמליים, כפי שהוגדרו על ידי היצרן המקורי )מבנה, פסים,  

ת תפקוד וכיו"ב(, אשר ניתנים להרכבה בהתאם להוראות יצרן  יחידו
 מקורי על מנת לקבל לוחות חשמל בהרכבים שונים.

ארגון אשר תכנן את הסיסטם, בדק  Original Manufacturerיצרן מקורי  .15.1.2
 אותו בהתאם לתקנים, ותיעד את הנתונים בקטלוגים. 

 ביצוע לוח.  ארגון האחראי ל Assembly Manufacturerמרכיב  – יצרן  .15.1.3
 

 כללי: .15.2

ס"מ  210לוחות החשמל יבנו להעמדה לרצפה מתאים מודולריים בגובה  .15.2.1
  IP34ורוחב כנדרש, עם דלתות מלאות המאפשרות רמת אטימות 

ללוחות   4Aויעמדו רמת מידור  61439לפחות. הלוחות ייצרו לפי ת"י 
ליתר הלוחות וייוצרו ע"י מרכיב לוחות מאושר ע"י    2Bראשיים וחרום ו  

או   RITTALאו  ELSTEELמכון התקנים ויצרן מקור, דוגמת תוצרת 
תמח"ש או ש"ע . הלוחות יכלול פלטות פנימיות מגולוונות לכל הרוחב 
עשויות פח דקופירט מגולוונת להתקנת הציוד ע"י הברגה בלבד. פסי 

ם בחלק התחתון. הלוחות יכלול סוקל הצבירה יהיו בחלק העליון, המהדקי
 ס"מ לפחות מגולוון הכלול במחיר הלוח.   10בגובה  Uמברזל 

לוחות החשמל ייוצרו ע"י יצרן בעל הסמכה ממכון התקנים לעמידה     .15.2.2
 לייצור לוחות וכן הסמכה מייצרן מקורי של הלוח.  61439בתקן 

התקנה לוחות המעבר והחבורים יבנו מארונות פוליאסטר משוריין ל .15.2.3
 לפי פרט בתוכנית פרטים.   IP65חיצונית עם סוקל אוריגינלי, אטום 

הלוחות יכללו פסי צבירה לפאזות והארקה עם ברגים ודסקיות פליז בורג   .15.2.4
נפרד לכל מוליך. פסי הצבירה יצופו בבדיל או בכסף למניעת קורוזיה.  

העומס יחולק שווה בין הפאזות. כל המעגלים ומוליכי הפיקוד יצוידו  
ממ"ר ומעלה עם בורג   35ממ"ר מהדקי מסילה,  25במהדקים. עד 

 להתחברות ע"י נעלי כבל. 

ממ"ר ומעלה יחוברו לפסי צבירה באמצעות נעלי  10מוליכים שחתכם  .15.2.5
אמפר ומעלה יחוברו לפסי צבירה    250כבל ודסקיות פליז. מפסקים של 

באמצעות פסים מבודדים גמישים ומהדקים מתאימים. צבעי כבלי   
 .  IECפיקוד יהיו לפי תקן ה

כל האביזרים והמפסקים ישולטו בשלטי סנדוויץ' חרוטים שיחוברו    .15.2.6
לפנלים ולדלתות ע"י ברגים או מסמרים )לא בדבק(. בנוסף לשילוט יש  

 לסמן את כל האביזרים במדבקה עם ציון מס' המופיע בתוכנית.

ם(  עם  הלוחות יסגרו בחלק התחתון ובחלק העליון ע"י מכסים )גגוני .15.2.7
כניסות כבל מוכנות מראש בנוי מחומר פלסטי חסין אש. לכל כבל תהיה  

 כניסה נפרדת.

 או ש"ע.  CABSTOPמכסים אלו יהיו תוצרת "לגרנד" דגם   .15.2.8

 ומעלה תבוצע הכנה להתקנת גילוי אש אוטומטי.   3x63Aבלוחות זרם  .15.2.9

ומעלה תבוצע הכנה להתקנת מערכת כיבוי אש     3x100Aבלוחות לזרם   .15.2.10
 . FM200אוטומטית בגז 
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מודגש בזאת כי כל מרכיבי הלוחות לרבות צביעה יתאימו לאווירה    .15.2.11
   קוריוזית. הקבלן ויצרן הלוח  מאשרים נתון זה בהצעתם.

 אדום .    PSUם הבאים: חיוני לבן, שילוט בלוחות יהיה בצבעי  .15.2.12

 בלוחות: דלתות ופנלים .15.3

דלת הלוח תהודק ע"י נעילת אקסצנטר בשלוש נקודות עם מנעול מסטר  .15.3.1
ללוח בריח יחיד לדלת.  בירגי נעילה ידיות נעילה, התקני אקסצנטר 

  LK002DSיבוצעו ממתכת מוגנת נגד קורוזיה המנעול כדוגמת ת.מ.ש. 
 עם מוטות תואמים, לא יתקבלו התקנים פלסטיים. 

פח כולל חורים לציוד יבוצעו לפני  ריתוך והכיפוף ב, חיתוךכל עבודות  .15.3.2
 אביזרי חיבור ברגים וכדומה יהיו מצופים קדמיום.  הצבע. כל

כל הלוחות יהיו לוחות עם פנלים מפח מחוזקים למבנה על ידי ברגים   .15.3.3
 שווה ערך אשר יאושר על ידי המזמין.  כלואים או

הפנלים והפרופילים הפנימיים יהיו מגולוונים כנ"ל ומעוגלים בפינות   .15.3.4
 דפנות.ה

 הפנלים ימוספרו. הפנלים יכללו ידיות נשיאה. .15.3.5

מיקרון   80גילוון פחים יהיה באבץ חם או בכבישה לקבלת ציפוי בעובי  .15.3.6
 לפחות.

לוחות מפח ייצבעו )בנוסף לגילוון( בצבע אפוקסי בקלייה בתנור או  .15.3.7
 מיקרון לפחות.  120אלקטרוסטטית. עובי הצבע  בצביעה

 ח. גוון הצבע יאושר על ידי המפק .15.3.8

לוחות המיועדים להתקנה על או בצמוד לקיר יבנו עם דופן אחורית   .15.3.9
החיווט יבוצע מלפנים, מכסי תעלות חיווט יפנו כלפי חזית   מרותכת. כל

 הלוח.

בעלי   UVלוחות ופילרים מפוליאסטר משוריין יהיו לוחות קשיחים מוגני  .15.3.10
  80/80לקופסאות עד  IP657לפילרים,  IP657או  IP547דרגת אטימות 

ס"מ, בעלי ידיות נעילה אקסצנטריות כבדות עם נעילת מנוף בשלוש 
 נקודות. 

 תכניות  .15.4

הקבלן יכין תוכנית לוח לביצוע ויגישה לאישור המזמין בלוויית רשימת   .15.4.1
מפורטת ומלאה ודפי קטלוגים. התוכניות יכללו תרשים חד קווי מלא   ציוד

 מהדקים מלאים לכוח ולפיקוד.  וסרגלי

לא יאושרו תוכניות פיקוד מקוצרות או שימוש בסטנדרט עבור מספר   .15.4.2
 מעגלים.

תוכניות פיקוד וסכמות חיבור לבקר, יוגשו יחד עם התוכניות לאישור  .15.4.3
 הלוח.

רלוונטי, ובהיעדר תו   IECכל פריט ציוד אשר יותקן בלוח ישא תו תקן  .15.4.4
תקן ימציא הקבלן אישור להתקנת הציוד בלוחות חשמל על ידי מכון  

התקנים הישראלי או מעבדת הסמכה שוות ערך. לא יותקן בלוחות ציוד  
 או שאין לו היתר שימוש ממכון התקנים.  IECאשר אינו בעל תו תקן 

על ידי  בניית הלוח תבוצע לפי תוכניות ביצוע של הקבלן, אשר אושרו  .15.4.5
 המפקח.

 דרישות לוחות בתכניות יועץ .  .15.4.6

 וט סכמות סינופטיות ושיל .15.5
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אמפר יכללו סכמות סינופטיות לציוד עיקרי. דלת הלוח   250לוחות מעל  .15.5.1
שילוט מלא לרבות רשימת ציוד שבפנל. בתוך הלוח ליד ידיות   תכלול

 שילוט נוסף.  המפסקים יותקן

ר מעגל, תאור, חתך הכבל כל השילוט בקליט סנדוויץ' מסומרר, כולל מספ .15.5.2
 המפסק.  וכיול

י מפסק זרם ראשי ישולט בצבע אדום "זהירות ! מוזן  ציוד המותקן לפנ .15.5.3
 לפני מפסק ראשי" . 

 סכמות מימיק יותאמו לכיוון ידיות המפסקים.  .15.5.4

שילוט מפסק ראשי או הזנה ללוח יכלול את רישום מקור ההזנה ומקום   .15.5.5
 ההזנה.  ניתוק

 בשלב הביצוע. צבע השלטים ייקבע  .15.5.6
 

 טרמי  מבנה .15.6

 .הלוח תוכניות עם יחד לאישור ויגישו הלוח של טרמי מאזן יערוך הקבלן .15.6.1

 פתחי .צלזיוס מעלות 50 עד סביבה בטמפרטורת לעבודה יבנו לוחות .15.6.2
 .המפקח דרישת ולפי הצורך  לפי בלוחות יותקנו פילטרים   עם אוורור

אחד לתא ופתח   CFM 300יותקנו מאווררים צירים  A400בלוחות מעל  .15.6.3
 מ"ר. 0.15אוורור עם פילטר  

להתקנה חיצונית  A400להתקנה פנימית ומעל  A1000בלוחות מעל  .15.6.4
 כולל הבטחה והיגרוסטט בכל תא. W200יותקן גוף חימום  

 

 תאורה בלוח .15.7

עם נורת   IP 54אמפר יותקן גוף תאורה מוגן מים  400בלוחות מעל  .15.7.1
LED W10  כולל הבטחה ומפסק גבול המופעל בפתיחת הדלת החיצונית

 של התא, אחד לכל תא.
 

 ציוד על הדלת  .15.8

, הציוד יוגן מפני נגיעה   IP 54ציוד המותקן על דלת הלוח יוגן ברמת  .15.8.1
 .מקרית על ידי לוח פלקסיגלס שקוף מוחזק לדלת

ידיות למפסקים יצוקים תהיינה ידיות מצמד. למפסקי אויר יותקנו כיסויי   .15.8.2
אורגינליים של היצרן לכל מערכת ההפעלה. כיוון ההפעלה של כל   מגן

 יהיה אחיד. הידיות על הלוח

יכללו כיסוי מגן עם אפשרות הפעלה על  ACBלחצני הפעל מכני למפסקי   .15.8.3
 ידי מכשיר ייעודי בלבד. 

 :התקנת ציוד פיקוד על הדלת תבוצע כלהלן .15.8.4
 ס"מ מהריצוף .    O.K.190 –ציוד בקרה ומודדים  .15.8.4.1
 ס"מ מהריצוף .  .U.K.60   200O.K –ציוד סימון ובוררים   .15.8.4.2
 כל הידיות והכיסויים כלולים במחיר המפסקים.  .15.8.4.3
ס"מ תותקן  5להפעלת מפסקים אשר אורכם מעל עבור צירי חיבור  .15.8.4.4

 תמיכה לדופן התא.
 

 פסי הצבירה בלוח וחיווט הלוח .15.9
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לפחות, אלא אם צויין    בלוחות יבנו לזרם הנקוב בתוכניותפסי הצבירה  .15.9.1
 אחרת . 

  .  או לפי תכניתלפחות  30KA זרם קצר שללעמידה בחיזוקי הפסים יבנו  .15.9.2
הצבירה בתנאי עבודה  התפשטות של פסי  המבצע יבטיח כושר

 נומינאליים.

מוליכות   99.8נחושת אלקטרוליטית קשיחה, % מאך ורק הפסים יבנו  .15.9.3
 יחסית.

אמפר יצבעו בצבע חיצון מיוחד המונע תופעות זחילה   250פסים מעל  .15.9.4
 וקשתות.

אמפר יצבעו בצבע חיצון מיוחד המונע תופעות זחילה   250פסים מעל  .15.9.5
התקנת חורים עבור חיבורי כבלים  וקשתות. צביעת הפסים תבוצע לאחר 

 ולפני הרכבה 

מודגש  לחילופין תאושר התקנת שרוולים מתכווצים בחום דוגמת רייקם.   .15.9.6
 כיצביעת פסים או התקנת שרוולים לא ישמשו להקטנת חתך הנחושת.

ס"מ מדופן לוח ובקטע מחבר   30בלוח. יש להבטיח קטע פס צבוע באורך 
מיקרון   400על בסיס אפוקסי בעובי שבין מפסק לפס ראשי בלוח. הצבע 

 .AEGתוצרת  K-EPO-GRUND-2עם מקשה דוגמת 

 גיש לאישור חישוב חתכי פסי הצבירה בכל הלוחות לפי תקןיהקבלן  .15.9.7
IEC 60890  מעלות צלזיוס. 50לטמפרטורת עבודה 

הקבלן יגיש לאישור חישוב עמידות בזרמי הקצר של כל הלוחות לפי   .15.9.8
 התוכניות.

אמפר יבוצע בפסים גמישים מבודדים או במוליכים   250 חיווט פנימי עד  .15.9.9
 . ובחתכים בהתאם למפרט כללי מבודדים

ממ"ר ניתן לבצע במוליכים מבודדים בתעלות    10חיווט פנימי בחתך עד  .15.9.10
ובלבד שישמר אוורור נאות למוליכים. אין לבצע חיווט בחתך שמעל    חיווט

 בתעלות חיווט. ממ"ר 10 –ל 

 ראשי יבוצע בתוואי נפרד מחיווט שלאחר מפסק ראשי.חיווט לפני מפסק  .15.9.11

 חיווט לפני מפסק ראשי יבוצע בכבלים או פסים מבודדים ומוגנים מכנית.  .15.9.12

 מהדקים יבוצעו בצבעים כלהלן: .15.9.13
 חום או אפור  -פזות  .15.9.13.1
 ( אפס DEN) -כחול  .15.9.13.2
 צהוב ירוק  -הארקה  .15.9.13.3

 

 חיווט פיקוד .15.10

חיווט פיקוד יבוצע במוליכים גמישים. כל מוליך ישולט במספר המהדק  .15.10.1
 קצותיו, על ידי טבעת פלסטית מודפסת. בשני

הקצה לחיבור של חוט גמיש יאוחד בסופית מתאימה לחוצה במכשיר  .15.10.2
 מתאים.

  HALOGEN FREEחיווט פיקוד יבוצע במוליכים עם בידוד מטיפוס  .15.10.3
 מעלות צלסיוס. 90 -בעלי עמידות משופרת לחום ושריפה 

 ממ"ר. כל מוליך יחובר למהדק נפרד.  1.5חתך מינימאלי לחיווט הפיקוד  .15.10.4

 ממ"ר לפחות, חד קומתיים.  2.5המהדקים מטיפוס מהדק מסילה לחתך  .15.10.5



 

 

 

24 

 

 

חיווט מעגלים הניזונים לפני מפסק ראשי של הלוח יבוצע בכבלים,   .15.10.6
 ילוט אזהרה. בתוואי נפרד עם ש ההתקנה

כאשר נדרש פרוק הלוח לקטעים לצורך העברה והתקנה באתר, יבוצע   .15.10.7
פיקוד על ידי סרגלי מהדקים נשלפים. מיקום הסרגלים יהיה   חיבור גידי

ולתחזוקה לאחר הפעלת הלוח. כל מגעי העזר השמורים  נגיש לבקרה
 החלפה ומפסקי אויר.  יחווטו למהדקי מערכת

   ן: מהדקים יבוצעו בצבעים כלהל .15.10.8

 לבן   -           230Vפיקוד כללי   .15.10.9
   24Vפיקוד   .15.10.10 כתום  - 
 מתח ישר +  .15.10.11 אדום   - 
  -מתח ישר  .15.10.12 שחור  - 
 סגול  - 

 
   בקרה  .15.10.13

 

 מבנה הלוח   .15.11

כל הלוחות במתקן יבנו לפי סטנדרט זהה. מבנה הלוח והצביעה יוגשו   .15.11.1
 לאישור המהנדס ו/או האדריכל, להחלטתם הסופית. 

באחריות הקבלן לבדוק, לוודא ולתאם התאמת מידות הלוחות למקום   .15.11.2
ההתקנה ו/או לנישות, ארונות ופתחי מעבר במבנה. בהתאם לצורך יספק  

לתוואי שינוע הציוד. עלות פירוק  הקבלן את הלוחות בקטעים ובהתאם 
 הלוח לקטעים וחיבורו מחדש באתר, כלול במחיר הלוח.  

ס"מ, בין ציר לציר. הצירים   40צירים יותקנו במרחק שלא יעלה על  .15.11.3
  180פתיחה  ZR100 - 30או ת.מ.ש  EMKA 128מנירוסטה דוגמת 

 מעלות. הלוחות יכללו פנלים פנימיים מלאים ממתכת.

נים בתוך נישות במבנה, יכללו תוכניות ההגשה את  כאשר לוחות מותק .15.11.4
סידור דלתות הנישה באופן שיאפשר פתיחת הדלתות. לפי הצורך יותקנו  

 בין התאים מרווחים כדי לאפשר התקנת תמיכות לדלתות הנישה. 

בתקרת הלוח יותקנו פלנצ'ים עבור גלאי עשן ונחירי כיבוי, מותקנים על   .15.11.5
תחזוקת מתקן הגילוי והכיבוי ללא צורך  גבי ציר פסנתר ,באופן שיאפשר 

 בניתוק מתח בלוח.  

מקום שמור כולל מקום לאביזרים  50%יש לבנות את הלוח ככה שיבטיח  .15.11.6
    מסירת המתקן .שלב ולמהדקים , ב

   IP65יבנה מפילר פוליאסטר  משוריין רחוב מבנה לוח חשמל תאורת  .15.11.7
להתקנה  חיצונית לפי פרט בתוכנית פרטים. דלתות הלוחות יסגרו ע"י  

המתאים לכל הלוחות הקיימים   MASTERמנעול צילינדר עם מפתח  
במועצה. הפילר  יוצב על בסיס )סוקל( אוריגינלי מפוליאסטר כולל יציקת 

 בסיס וביצוע הארקת יסוד לעמוד לפי פרט. 
ם זמניים, הפתח ימוקם מתחת  הסוקל יכלול פתח הכנסת כבלים ותקעי

 ללוח ויפתח כלפי מעלה וייסגר ע"י נעילת פרפר. 
 

 מעבר כבלים בתחתית לוחות   

בכל הלוחות שמותקנות בהם מערכות כיבוי אש, יכלול מבנה הלוח פלטת  .15.11.8
 פח לאטימת חלקו התחתון. 
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יש להתקין כניסה מתאימה לכל כבל וכבל הכוללת פתח עגול ומעבר   .15.11.9
 אנטיגרון פלסטי למניעת חיתוך הכבל. 

כבלים נוספים   50יש להתקין פתחים רזרביים עבור לפחות %   .15.11.10
 ניתנת להסרה.  ולאטום כל פתח כזה באטימה

לפי דרישות תכנון כניסות כבלים כניסת כבלים ללוחות תבוצע תמיד  .15.11.11
   בלוחות יבוצעו דרך מעברי אנטיגרון פלסטיים .

 

 ציוד הלוח  .15.12
ציוד הלוחות יהיה זהה בכל הפרויקט. ציוד הגנות ומתנעים יהיה מתוצרת יצרן אחד. הקבלן 

 יבחר את הציוד מבין הספקים הבאים:  

   .15.12.1 מבני תאים   ,ELSTEEL, RITTAL, LOGSTROOP "תמחש"  

 Schneider, Eaton, Siemens, ABB Sace   15.12.2 מפסקים.  

 Schneider, Eaton, Siemens, ABB Sace  15.12.3 מא"זים.   

 Schneider, Eaton, Siemens, ABB Sace 15.12.4  בעומס מנתקים.   

  EATON  ,ABB Sace, Schneider  15.12.5 מגענים.   

   .15.12.6 שנאי זרם  Ganz, IME,  ,OBC מד נע 

   .15.12.7 שנאי בקרה   , רון סוטרון  חולדה, ברק כח, רוזן מילר  

 Schneider , Eaton, ABB  15.12.8 מגעני בקרה.   

 , Omron  phoenix, Schnider  ממסרי בקרה
 נשלפים 

15.12.9.   

A-B, Eaton, , Schneider, ABB   15.12.10 לחצנים ומפסקים. . 

 SATEC    ,Schneider   15.12.11 ציוד מדידה.   

 Schneider, Eaton, Siemens, ABB Sace  15.12.12 ממסרי פחת.   

 Eaton, Schneider, Phoenix  ,ABB 
ISKRA RAYCAM 

הגנות למתח 
 יתר 

15.12.13.   

 Phoenix, widemeller   15.12.14 מהדקים.   

 Omron,  Broyce control ,ABB ,EATON   , 
Schneider 

 

ממסרי חוסר 
 מתח 

15.12.15.   

 ,Bender 15.12.16 שנאים מבדלים  , רון סיטרון חולדה.   
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 Bender, AMDAR  15.12.17 איזומטר.   

OMRON , PHONEX, Schneider 
  

   .15.12.18 ספקים ומטענים  

 East Pen, C & D   15.12.19 מצברי זל לפיקוד.  

ABB  ,EATON, SCHNEIDER   טיימרים וממסרי
 צעד

15.12.20.  

EATON, SATEC, SCHNEIDER 15.12.21 בקר כופל הספק.  

PSK  ,GIC   ממשק התראות
 לגילוי אש

15.12.22.  

B-A ,ABB  15.12.23 מנורות סימון.  

  
 כל הציוד בלוח יהיה מאותו יצרן.  

 בחירת ציוד המיתוג תבטיח סלקטיביות מלאה. 
 .  IEC 947-4-1" לפי 2בחירת מתנעים והגנות מנוע תבטיח רמת מתאם סוג " 

: מפסקים לזרם מעל LSIמפסקים בעלי ידית אנכית, הגנות אלקטרוניות    
160A  יכללו הגנה כנ"ל ובנוסף גם הגנה מגנטית נוספת מתכווננת, עם השהיה

 מתכווננת ליצירת סלקטיביות. 

 מפסקים יצוקים: 

 IEC 947  "מאמ"תים זעירים:   ירוק במצב מחובר, ו "חלון" אדום מצב תקלה. )תעשייתי( עם "חלון 

 .IEC 947 – 4 – 1 TYPE " 2" -CORDINATION  
 .  AC – 3מיליון פעולות,  1

  מגענים:  
     

ומנוף ידני לנעילה. לכל מתח הפעלה סידור  LEDממסר על סוקט כולל נורית  
 פינים שונה למניעת החלפה. 

 ממסרי פיקוד נשלפים:  

מפסקי פיקוד מסוג פקט בעלי ידית הפעלה סובבת. לא יאושרו מפסקי פיקוד   
 דמויי מאמ"ת .

 מפסקי פיקוד:  

פסק לציוד מחשבים ו / או   –. במעגלים הניזונים מאל 10KA TYPE Aהגנות  
 SCHNEIDER.תוצרת   SI כדוגמת תהיינה הרמוניותמיישרים וציוד מייצר 

 הגנות פחת:  

 ממסרי חוסר מתח:  מגעים.   2ממסרים מבוססי מיקרופרוססור לבדיקת כל פאזה בנפרד,  

 CATB 65KAסיווג  IECכושר ניתוק מינימלי של הציוד לפי תקן  .15.12.24
ICS  ,למפסקים באווירKA 35  ,למפסקים יצוקים חצי אוטומטייםKA  10  
אחרת בתוכנית או  למאמ"תים זעירים, אלא אם צויין I.E.C 947-2לפי 

 בכתב הכמויות. 
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מפסקים יצוקים המסומנים כמגבילי זרם קצר לא יאפשרו התפתחות   .15.12.25
 ומעלה.  KA10זרם קצר של 

כל המפסקים היצוקים יהיו ניתנים להפעלה מפני הלוח באמצעות  .15.12.26
 ידית מצמד, אלא אם צוין אחרת. 

 מגעי עזר לפיקוד  .15.13

הכלול במחיר. מגענים   מגעי עזר 2אמפר יכללו בלוק  160מפסקים מעל  .15.13.1
 מגעי עזר הכלול במחיר.   4יכללו בלוק 

  2מגעי עזר מחלפים למפסק והתקן של  12מפסקים באוויר יכללו בלוק  .15.13.2
 מגעי עזר מחלפים לעגלת השליפה הכלולים במחיר.  

 

 מחסומי אש   .15.14

ס"מ יותקנו בין תאי   320אמפר ובלוחות שאורכם מעל  800בלוחות מעל  .15.15
הלוח מחיצות פח מלאות למניעת התפשטות של קשתות אש בין התאים.  
מחיצות יותקנו להפרדת מערכת ההזנה, מערכת החלפה ומערכת קבלים,  
ממערכת החלוקה. צביעת פסי צבירה כמפורט לעיל. יש להבטיח קטע פס 

 ס"מ משני צדי המחיצה.   30צבירה צבוע באורך 

 מדידה, הפעלה והגנות אלקטרוניות למפסקים באוויר  .15.16

המפסקים באוויר יכללו מערכות הגנה אלקטרוניות הכוללות )בנוסף  .15.16.1
 להגנות הקונבנציונאליות(: 

אפשרות לכוונון ההגנות בזמני תגובה שונים )קצרים וארוכים(, הגנות   .15.16.2
 מיידיות.  

 אפשרות לביצוע בדיקות ללא הפסקת המפסק.  .15.16.3

הגנת זליגה לאדמה   –ם ולפי התוכניות וכתב הכמויות  בחלק מהמפסקי .15.16.4
 הניתנת לכוונון בזמנים ובזרמים שונים.  

 מד זרם דיגיטלי.   .15.16.5

 .   LEDחיוויים למצבי תקלה שונים על ידי נורות  .15.16.6
  

 חתך וחיבורי כבלים  .15.17

מחיר הלוחות והאביזרים כולל נפח מתאים בתאי הלוחות לחיבור נאות   .15.17.1
 ן פסי צבירה לחיבור הכבלים למפסק. ומסודר של הכבלים השונים, וכ

כל חיבורי הכבלים יבוצעו באמצעות נעל כבל, בורג, אום ואום הבטחה אל  .15.17.2
הפסים הנ"ל. ביצוע החיבורים בעזרת מפתח מומנט מבוקר וסימון  

 החיבור הכולל מצב הבורג והאום על פסי הצבירה.  

 ציוד מדידה   .15.18

 הגנות לציוד מדידה יכילו מגבילי זרם קצר.   .15.18.1

  POWERMETERמודד אלקטרוני כדוגמת -שיר מדידה יהיה רבמכ .15.18.2
ומתאים   RS 485/MODBUSכולל ממשק תקשורת  SATECתוצרת 

נפרד   VDC24לתדר ולמתח של הלוח בהתאם לתוכניות. מתח האספקה 
 ממתח המדידה. 

כולל נתח  PM175רב מודד בהזנת לוח מהשנאי / גנרטור יהיה כדוגמת   .15.18.3
 מוצאי תקשורת.   2כולל  EN50160איכות חשמל לפי 

 כולל בדיקת הרמוניות.   PM135EHרבי מודדים אחרים יהיו כדוגמת  .15.18.4
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מודד ויכלול פרוטוקול  -רבי 30ממיר התקשורת יאפשר חיבור טורי של  .15.18.5
  ETHERNET-TCP/IPשב תקשורת מוכח בצד המודד ובצד המח

 לרבות יישום הערכים לתוך הרגיסטרים בבקר.  

15.18.6. RS485   מודדי אנרגיה יהיו מודדים דיגיטליים תלת פאזיים משגרי
לפחות,   15ecאורך הפולס  %1דיוק  1PULSE/KWHפולסים בשיעור 

 כולל חיווט אל בקר מתוכנת מרכזי. 

וני המדידה, לשאר נת 1למתח וזרם ואנרגיה, % 2. 0רמת דיוק נדרשת % .15.18.7
IEC 687/61036  מעלות צלסיוס, מבנה  50. טמפרטורת עבודה עד

IP311  . 
 

 מתמרי זרם/ הספק   .15.18.8

זרם בעלי -המתמרים יהיו לזרם תלת פאזי. הם יתחברו לשלושה משני .15.18.9
 .  Inx10אמפר. וזרם שיא  8אמפר. מתאימים לזרמי יתר של  0-5מוצא 

 יתאימו לתדר הרשת לפי התוכניות.   המתמרים .15.18.10

חוג זרם בודד חוג זרם בודד   mA    4-20מוצא המתמר יהיה אנלוגי .15.18.11
לפי  -( RMSהפאזות ) 3 -מתאים ליניארית להספק או לממוצע הזרם ב

תוכניות הפיקוד והוראות המפקח. המתמרים יהיו מתוצרת "קונלאב" או 
 שווה ערך.  

 .  0.2רמת דיוק של %מערכת משני זרם והמתמרים יבטיחו  .15.18.12

 הגנות ברקים ומתחי יתר   .15.19

בלוחות שנאים, לוחות גנרטורים, לוחות רגישים במיוחד יותקנו הגנות   .15.19.1
מהירות כנגד ברקים ונחשולי מתח המבוססות על טכנולוגית חיזוי הגל  

SINE WAVE TRACKING  ותחילת פריקת מתחי היתרSURGE 
SUPPRESING % ההגנות  של המתח הנומינלי. 115ברמה של

או   PTE 240- 3Y201דגם   OMNIאו  EATONכדוגמת תוצרת 
ISKRA RAYCAP  בטכנולוגייתTCG   דגםPROTEC T1-300-3+1-

R, 1000 -ללוח מA  ומעלה ודגםEQX 160N-3Y201   ללוחות עד
900Aשאו בנוסף אישור לפי  י. הגנות אלו יIEC 1024 CLASSB  לגל

10/350  . 

אמפר ומעלה, יוגנו כנגד   400פסי צבירה ראשיים בלוח ראשי, או לוח  .15.19.2
,    160A/125, עם נתיכי הגנה נשלפים  CLASSBברקים ע"י הגנות 

 PHENIXאו  IEC 1024לפי  10/350לגל  DEHNPORTהגנות דוגמת 
CONTACT  75, זרם פריקהKA   3.5לפחות, מתח שיוריKV   .לכל היותר 

אמפר יוגנו כנגד ברקים ועליות מתח ע"י הגנות  315לוחות משנה עד  .15.19.3
CLASSC  דוגמת ,DEHNGUARD  זרם פריקה נומינאלי   20/8לגל ,

20KA   1.5לפחות, מתח שיוריKV   .לכל היותר 

שדות מתח ייעודיים, מתחי אל פסק, הזנות לציוד מחשבים, יוגנו ע"י   .15.19.4
 PHENIX או תוצרת DEHNRAIL, דוגמת   CLASSDהגנות 

CONTACT  0.6מתח שיוריKV   .לכל היותר 

ציוד הגנת ברקים יותקן בצמוד למפסק הראשי של הלוח. החיווט יבוצע   .15.19.5
בהתאם להוראת היצרן. החיווט יבוצע בתוואי קצר וישר ככל הניתן אל  

 פס הארקה ראשי של הלוח. 

 פרוק הלוח לצורך הובלה  .15.20
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תקנה באתר, יבוצע  כאשר נדרש פרוק הלוח לקטעים לצורך העברה וה .15.20.1
חיבור גידי פיקוד על ידי סרגלי מהדקים נשלפים. מיקום הסרגלים יהיה  

 נגיש לבקרה ולתחזוקה לאחר הפעלת הלוח.  

 הגשת תכניות לאישור  .15.21

 להלן פרוט מסמכי הגשה ראשית לפרויקט, יוגש עם תכנית לוח ראשון:   .15.21.1
       יצרן מקור    -קטלוג והוראות הרכבה  .15.21.1.1
         ן של יצרן המקור תיעוד אישורי תק  .15.21.1.2
   תעודת הסכם ידע והסמכה מיצרן המקור ליצרן המרכיב  .15.21.1.3
 ISO 9001    אישורי .15.21.1.4
 הגשת תוכניות לאישור תכלול את המפורט להלן: .15.21.1.5

לוח עד   
100  
 אמפר

 לוח עד 
1000  
 אמפר

לוח מעל 
1000 
 אמפר

 לוח
 אתר
 רפואי 

 X X X X חד קווי 

  X X  חישוב ופרטי חיזוק פסי צבירה 

 X X X X פיקוד כללי 

 X X X  פיקוד מפורט לכל אביזר  

  X X  פיקוד מפורט לכל מנוע  

 X X X  סרגלי מהדקים

 X X X X מראה לוח דלת, פנלים, ללא פנלים

    X חתך עקרוני  

 X X X  חתך בכל תא  

 X X X  מאזן טרמי 

 X X   דפי קטלוגים  

  EXCELLרשימת ציוד בפורמט 
ודגם, ובדיקות  כולל תוצרת
   ואישורים .  

X X X X 

 X X X X אישור התאמה למקום ההתקנה 

אישור בקרת איכות על עמידה 
 וסיסטים . בדרישות המפרט 

X X X X 

אישור בדיקת סלקטיביות לפי  
 טבלאות יצרן

 X X X 

 

יתבקשו באם ידרשו לצורך הבהרת פרטי הביצוע כפי שיידרש  נוספים אשר  .15.22
+ מדיה   A3המהנדס ו/או המפקח. תכניות תוגשנה לאישור בגיליונות  ע"י

מגנטית. תרשימים חד קווים ייערכו בהתאמה למבנה תאי הלוח, ויכללו  
 בו מותקן הציוד. תאור התא

 בדיקת הלוחות  .15.23

, טופס בדיקה של הלוח   9002ת.י. הקבלן יערוך טופס בדיקות הלוח לפי  .15.23.1
ביקורת איכות של הקבלן יוגש למפקח לפני זימון בדיקה   על ידי מחלקת

 של המפקח.

טופס הבדיקה יכלול אישור לכל אחד מסעיפי המפרט שלעיל ובנוסף   .15.23.2
 לכל מעגל פיקוד ולכל מהדק.  אישור בדיקת פיקוד
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 ום ומאושר. חת  - (AS MADE)הקבלן יערוך תכניות לוח כפי שבוצעו  .15.23.3

הקבלן יערוך ויחתום על טופס "הצהרה על התאמה לתקן ישראלי ת.י.    .15.23.4
 לכל לוח שמיוצר.  61439

  הקבלן יעביר המסמכים שלעיל לאישור המתכנן כתנאי לזימון בדיקת .15.23.5
 הלוח.

הקבלן יודיע למפקח מועד בו יהיו הלוחות מוכנים לבדיקה. בדיקת   .15.23.6
בחירת המפקח בשיתוף עם  הלוחות תבוצע באתר או במפעל היצרן, לפי 

. בדיקת הלוחות במפעל לא תגרע מאחריות הקבלן לטיב יזםה נציג
 הלוחות בסיום ההתקנה באתר.

הקבלן יספק אישור התאמה לתקן לכל לוח בהתאם למפורט מטה חתום על   .15.24
 ידי בקר איכות של מפעל הלוחות.

חשמלי  עלות כל דרישות המפרט כלולות במחיר מבנה הלוח, למעט ציוד  .15.25
 המפורט בנפרד. 
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 נספח א' 
 

תמצית הטבלה מנספח   –נתונים שיש לקבל מהמזמין  –מפרט למהנדס לאפיון הלוח 
BB 

 2חלק  61349בתקן ת''י 

דרישות  ברירת מחדל   אופציות   מאפיינים 
 משתמש  

  TNC/TN-S  שיטת הארקה  

 3.8.8.1,5,2,1 (Vמתח נקוב )
8.5.3 

415V 
690V 

 

 8kv –לוח ראשי  UIMP (KV) 5.2.4אימםפולס מתח 
 6kv –לוח משנה 

 

  5.4 50Hz ( Hzתדירות )

דרישות נוספות לבדיקה  
 בשטח לפני הפעלה 

בדיקה  11.10
 טרמוגראפית  

 

 יכולת עמידה בזרם קצר 

זרם הקצר הצפוי בכניסה 
 ICW( KAללוח )

   

זרם הקצר הצפוי לפס האפס 
(KA) 

 60% מערך הקצר   60%   5.3.5,   10.11

זרם הקצר הצפוי לפס 
 (KAהארקה )

 60% מערך הקצר   60%   5.6,   10.11

 סביבת התקנה  

  חיצוני/פנימי  35.3.5,  8.2 מיקום התקנה 

 פנימי -IP2X 8.2.2, 8.2.3 דרגת ההגנה 
IP23- חיצוני 

 

דרגת הגנה לאחר שליפת 
 אביזרים 

8.2.101 IP20  

 35C 35 7.1.1 טמפרטורה סביבתית 

 טמפרטורה מקסימאלית 
 רגעית מותרת  

9.2  ,7.1.1  40C  

 external –דרגת הולם 
Mech.impact(ik) 

10.2.6  ,8.2.1 None None 

  -ב 50% 7.1.2 אחוז לוחות  
40C פנימי: 

:  25C  -ב 100%
 חיצוני 
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 3 3 7.1.3 דרגת זיהום  

  forms   8.101 4bרמת מידור 
4a,3b,3a,2b,2a 

2B 

  רגילה  . 10.2.2 עמידה בפני קורוזיה  

 שיטת התקנה 

 תליה על קיר/עומד   3.3,  5.6 מיקום התקנה 
 על רצפה  

 

  לפי הוראות יצרן   5.6, 6.2.1 מידות ומשקל מקסימליים  

  כבלים/תעלות פ"צ  8.8 סוג כניסת כבלים 

  תחתון/עליון   8.8 כיוון כניסת כבלים ללוח  

  נחושת/אלומיניום  8.8 סוג המוליכים החיצוניים  

  ישיר/מהדקים    כניסת כבלים למפסק  

 סידורי הפעלה 

 אנשים מיומנים/   גישה לתפעול ציוד ידני  
 אשים בלתי מיומנים  

 

 יכולת הולכת זרם 

גישה נומינאלי של המכלול  
ina/  אמפר 

 None סטנדרט היצרן   3.8.9.1

זרם נומינאלי של כל אביזר 
inc 

 None סטנדרט היצרן   5.3.2

  כפי המוגדר בתקן  RDF 10.10.2.3  ,5.4מקדם העמסה 
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 נספח ב'   .15.26
 

   61439התאמת לוח מתח נמוך לתקן ישראלי ת"י  –הצהרה 
 

 _______________________________ שם הפרויקט :  
 _______________________________כתובת: 

 _______________________________ ם היצרן :  ש
 מצהירים על אחריותנו לכך שלוחות חשמל 

 _______________________________ שם ודגם המוצר: 
 _______________________________ אשר סופקו בפרויקט : 

 על כל חלקיו   61439עומד בכל דרישות תקן ישראלי ת"י 
)מקום( נכתב    ________________ תאריך  _________________________  המסמך 

 ___________________  באנו על החתום :
 יצרן לוח חשמל  .א

 _______________________________ החותם:  שם
 _______________________________ : תפקיד החותם 

 מהנדס חשמל המתכנן את מתקן החשמל   .ב
 _______________________________  שם החותם:

 _______________________________ מספר רישיון : 
   61439 יאשר התאמה לתקן ת"י –חשמלאי בודק עם רישיון מתאים  .ג

 _______________________________ שם החותם : 
 _______________________________  מספר רישיון: 
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 גילוי וכיבוי אש בלוחות  .15.27
ובהתאם לתקן הישראלי   34מתקני גילוי וכיבוי אש בלוחות יבנו לפי מפרט 

 . ראה פרק מערכת כיבוי וגילוי אש , המערכת בלוחות תכלול: U.Lותקן 

 וולט.   220ממסר פיקוד להפסקת חירום בלוח חשמל ראשי  .15.27.1

אמפר להפעלת הנפצים מותאמים לזרם  10ממסרים בעלי מגעים  .15.27.2
 ילי זרם, לכל אזור ממסר נפרד.המתוכנן כולל נגדים ומגב

 הגלאים יהיו גלאים מטיפוס פוטואלקטרי לפי התקן הישראלי. .15.27.3

 . ULכל הציוד יהיה מאושר לפי התקן הישראלי או . .15.27.4

 . FM200חומר כיבוי בלוחות חשמל יהיה מגז  .15.27.5

 .  NFPA 2001גז הכיבוי יהיה מאושר  .15.27.6

 SEC – VIII ASME UNIFIREDמכלי הגז יבנו לפי תקן   .15.27.7
PRESSURE VESSEL CODE  .והתקן הישראלי , 

בפתח המכל יותקן שסתום הנפתח ע"י סולונואיד. הסולונואיד יבטיח   .15.27.8
מוחלטת של המיכל. המיכל יצוייד במנומטר למדידת לחץ הגז  אטימות

 סימון לירידת לחץ מתחת לנדרש.  במיכל שיכלול

ח  נפח מיכל הגז יקבע על ידי הקבלן בהתאם לנפח הלוחות פלוס נפ .15.27.9
מעלות   10בטמפרטורה  10ויחושב להצפת הלוח בשיעור %  התעלות,

 צלזיוס.

 מיכל גז הכיבוי יותקן מחוץ ללוח החשמל ובסמוך לו. .15.27.10

  88העומדת בדרישות תקן  TYPE-Mצנרת הפיזור תהיה מנחושת  .15.27.11
– -ASTM-B  . 

 מטר אורך.  4לפחות או נחיר לכל   נחירים  2בכל לוח יותקנו   .15.27.12

ל הקבלן להגיש לאישור המפקח תכנון מפורט ורשימת פריטים של  ע  .15.27.13
הגילוי והכיבוי. תכנון המערכת בהתאם לתקן הישראלי באחריות   מערכת
 הקבלן.

 CLASS-Aחווט המערכת לפי . .15.27.14

 המעודכנת. המהדור 1220-3י תקן ישראלי התקנות יבוצעו לפ .15.27.15

ה תעמוד בדרישות התקן הישראלי. על המערכת על כל מרכיבי .15.27.16
הקבלן לזמן בודק מכון התקנים לאישור המערכת ולהגיש למזמין את 

אישור מכון התקנים למערכת, כל זאת במסגרת מחירי יחידה ובמסגרת 
 לוח הזמנים.

 ערכת להחלפת הזנות מ .15.28

מערכת להחלפת הזנות תכלול בקר החלפות ומפסקים ממונעים . בקר   .15.28.1
החלפות יבצע בקר החלפת הזנה במקרה של מתח הזנה לא תקין באחת 

   ההזנות, כמוגדר בקובץ התקנות. 

 בקר ההחלפות יכלול: .15.28.2
 חישת מתח בשתי ההזנות.  .15.28.2.1
אפשרות לקביעת  -תצוגה ברורה למצב מתח הזנה ומצב ההזנה.  .15.28.2.2

 עדיפה ובחירת אופציה להחזרת ההזנה למתקן מהזנהההזנה 
 לחצני הפעלה ובורר אוטו/יד.  -ראשית או חלופית. 

 מגעי יציאה להתראות. .15.28.2.3
 .   TCP/IPתקשורת . .15.28.2.4
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הגנה פנימית או   CLASS Dהגנת מתחי יתר ופרצי מתח ברמת , .15.28.2.5
חיצונית הכלולה במחיר. בקר ההחלפות יהיה כדוגמת תוצרת 

. מגעני החלפת ההזנות יהיו מגענים  או שווה ערך AM530אמדר 
מכני בין המגענים, ומנגנון  קוטביים לזרם נקוב, בעלי חיגור 4

מבוסס על אקסצנטר מכני/מגנטי )לא  LATCHאחיזה מסוג 
ללא התקני עזר )לא יאושר  חשמלי( ושני סלילי הפעלה לכל מגען,

התקן חשמלי המורכב על מגען( כדוגמת תוצרת טלמכניק סדרה 
F. 

 
 אורה: ת .16

 אישורים ותקנים .16.1
 תנאי לאישור גוף תאורה יהיה עמידה בתקנים המפורטים מטה: .16.1.1

)יש להציג תעודות בדיקה חיוביות ומלאות של מכון התקנים  
בארץ   ISO17025הישראלי או תעודות בדיקה ממעבדות מוסמכות 

 הייצור עבור התקנים כמפורט להלן(. 
תעודת מכון התקנים תאשר    2.3. 2.2חלק ,  20תקן ישראלי  .16.1.1.1

 את הגוף על כל מרכיביו.
 ו הזרם( .  )פליטת הרמוניות בק 12.3חלק  961תקן ישראלי  .16.1.1.2
נודות מתח והבהובים בקו  ת ) 12.5חלק  961תקן ישראלי  .16.1.1.3

 האספקה(. 
)הפרעות  EN55015ו/או  2.1חלק  961תקן ישראלי  .16.1.1.4

 תאורה(.  משודרות בתדר רדיו מציוד
רעות אלקטרומגנטיות חסינות מפני הפ) IEC/EN61547תקן  .16.1.1.5

 לציוד תאורה(. 
 .  IIדרגת ההגנה מפני הלם חשמלי מסוג  IEC60598תקן  .16.1.1.6
תחשיב תאורה של המתקן העונה לדרישות המפרט  .16.1.1.7

 0.7והתכניות, חישובי תאורה  יבוצעו עם מקדם הפחתה .
 רכש גופי תאורה יתבצע לאחר אישור גופי התאורה על ידי המפקח.  .16.1.2
מחירי גופי התאורה בכתב הכמויות כוללים אספקה בלבד כולל ציוד  .16.1.3

פק וכל ההדלקה אלקטרוני מלא, מצתים, נורות, קבל כופל הס
הנדרש. ההתקנה שתשולם בנפרד תכלול את כל חומרי העזר כגון  
מיתלים, מוטות הברגה, חיזוקים, סופיות כבל, כבלים מסתלסלים  

 או כבלים מיוחדים קופסאות הסתעפות וכל הנדרש קומפלט.  
מחיר התקנת גופי התאורה השקועים בתקרות אקוסטיות כולל    .16.1.4

ביצוע פתחים בתקרה האקוסטית בהתאם למידות של גוף התאורה  
המוצע ע"י הקבלן וכולל התעלות המותאמות לסוג הגוף. וכן מוטות  

 הברגה לתליית הגוף לתקרת בטון. 
ויהיה   2.2חלק   20גוף התאורה יתאים לכל דרישות תקן ישראלי  .16.1.5

 תו תקן ישראלי או של ארץ המוצא שלו. בעל 
גוף התאורה מיועד להתקנה ולהתחברות לזינה באמצעות מערכת   .16.1.6

הפעלה אלקטרונית ייעודית אינטגרלית. ההתקנה תתבצע בהתאם  
מערכת ההפעלה   להוראות ההתקנה המקוריות של היצרן.
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האלקטרונית תאפשר תאורה קבועה ויציבה, ללא תלות בשינויים 
 ( 10%±)במתח הרשת .

אחריות לכל גופי התאורה תינתן על ידי הספק כנציג היצרן ותכלול  .16.1.7
את כלל האביזר לחמש שנים, כמו כן תינתן אחריות ישירה של יצרן  

 הגוף. 
 

 מפרט טכני לגופי התאורה:  .16.2
: בכל מקום שמוזכרת המילה " ספק" הכוונה היא לספק אחד  הערה 

אספקת גופי תאורה, כפי  או יותר אשר   יבחרו על ידי הקבלן לצורך 
מובהר בזאת שייתכן מצב שהמזמין    שמצוין בכתב הכמויות.

 יספק את גופי התאורה באופן ישיר  
 

כל ספק או יצרן שלא מוזכר או מצוין בכתב הכמויות חייב לעבור אישור  
 מוקדם של המתכנן והמפקח לפני העסקתו על ידי הקבלן.

ל ציוד הדלקה, מצתים,  מחיר גופי התאורה המוצע ע"י הספק כול .16.2.1
נורות, משנקים, קבל כופל הספק וכל חומרי העזר הדרושים 

להתקנה מושלמת של הגופים ע"י הקבלן כגון סופיות, מיתלים,  
תומכים, כבל מסתלסל + בלדחין )לגופים תלויים( וכל האביזרים 
האוריגינליים הנדרשים להתקנה מושלמת של הגוף לפי הוראות  

 היצרן.
דלקה יחובר אל גופי התאורה באמצעות שקע/תקע. כמו  כל ציוד הה .16.2.2

כן כל הציוד יותקן בקופסא אוריגינלית של היצרן כך שהחלפת  
 קופסת או מגש ציוד תבוצע במהירות ללא צורך בשימוש בכלים.

ספק גופי התאורה מטעם הקבלן ידריך את קבלן החשמל שבחר בו  .16.2.3
ים של  באופן מפורט לרבות קיום סדנת הדרכה במפעל/משרד

הספק לגבי אופן התקנת גופי התאורה כולל שימוש באמצעי הדרכה  
מצורפים לגופים או מסופקים ע"י הספק אוריגינליים של היצרן וזאת  
על מנת לאפשר התקנה מושלמת של הגופים ללא גרימת נזק לגופי 

התאורה או לתקרות או ציוד אחר בבנין, וכן על מנת לאפשר תנאי  
גוף התאורה בהתאם להוראות היצרן תוך  עבודה אופטימליים ל

 תפוקה פוטומטרית אופטימלית של הגוף לפי תכנון היצרן.
 CDספק גופי התאורה מטעם הקבלן יצרף להצעתו קטלוגים ו/או  .16.2.4

לפי דרישת המתכנן כולל עקומות פוטומטריות ממוחשבות לכל גוף  
 מוצע על ידו. לא תתקבל כל הצעה ללא צירוף מסמכים אלו.

פי התאורה יבצע חישובי תאורה ממוחשבים ומפורטים כולל ספק גו  .16.2.5
מיימדית לכל גוף תאורה בפרויקט לפי דרישת המתכנן  -הדמיה תלת

והמזמין לרבות חישוב רמות תאורה אנכיות, אופקיות ורמת סינוור. 
חישובים אלו יבוצעו הן בשלב המשא ומתן עם המזמין ללא כל  

ורה והן בשלב אישור התחייבות של המזמין לרכישת גופי התא
הגופים במידה והספק והקבלן יבחרו על ידי המזמין. ביצוע חישובים  

אלו יהיה על חשבון הספק והקבלן ללא כל תשלום או חיוב מצד  
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המזמין גם אם הספק והקבלן לא יבחרו ע"י המזמין לאספקת כל  
גוף תאורה שהוא. המתכנן יעביר לפי דרישה, לספק גופי התאורה  

למתקן התאורה בכל   AUTOCADמוחשבות בתוכנת תוכניות מ
 חלק של המפעל לצורך ביצוע חישובים אלו.

הקבלן והספק מטעמו יציעו גופי תאורה שהינם יעילים מבחינה  .16.2.6
פוטומטרית חוסכי אנרגיה ואמינים לאורך זמן, בעלי רמת סינוור  

מינימלית. הקבלן יצרף עם הצעתו מקדם יעילות/נצילות לכל גף, וכן  
 הגבלת סינוור לפי דרישת המתכנן והמזמין. רמת 

יש להתייחס למושג "שווה ערך" לגבי גופי התאורה כך שהגוף   .16.2.7
החליפי יהיה זהה לגוף המצוין בכתב הכמויות הן מבחינת טיב, 

 איכות, פוטומטריה, נתונים חשמליים ונתונים מכניים.
 נורות וציוד:  .16.3

 .   LEDגופי התאורה יתבססו בעיקרם על תאורת  .16.3.1
( יבחר לקראת אספקת הגופים ע"י  Kהנורות )טמפ' הצבע ב  צבע .16.3.2

יועץ התאורה, מתכנן  האדריכל והמזמין לאחר ביצוע ניסויי תאורה. 
 צבע הנורות יותאם לפי המטרה  והאזור/פונקציה בבנין. 

של גופי התאורה חוץ ופנים תעמוד בדרישות תקן  רמת הסינוור .16.3.3
עם זווית פיזור של    CUTTOF. גופי תאורת חוץ יהיו מסוג  8995

 מעלות מקסימלית.  8.2
 LEDמפרט טכני מיוחד לג"ת  .16.4

כל גופי התאורה יהיו מתוצרת מאושרת על ידי מכון תקנים בארץ   .16.4.1
 מוצאם ואישור של מכון התקנים הישראלי.

התאורה יהיו מייצור סידרתי ולא חד פעמי, כולל דף  כל אביזרי  .16.4.2
 קטלוגי מפורט המתאר את הנדרש במפרט. 

אחריות לכל גופי התאורה תינתן על ידי הספק כנציג היצרן ותכלול  .16.4.3
, כמו כן יש לבקש אחריות ישירה לחמש שניםאת כלל האביזר  

 מהחברה היצרנית. 
אביזר תהיה  נצילות של כל גופי התאורה מבחינת תפוקת האור מה .16.4.4

(  lM, כאשר בדיקת תפוקת האור ) L79הווה אומר   100%
 מתבצעת עם גוף התאורה בשלמותו. 

עם   70Lאורך חיים מינימלי של כל גופי התאורה יהיו בתקן  .16.4.5
שעות עבודה המבטיח אריכות לחיי הלד כפונקציה של    50,000

לאחר   70%רמת פיזור החום, כלומר כמות ה אור לא תפחת מ 
 שהגדיר היצרן. משך החיים

 photo, 62471, 62778בטיחות קרינה בהתאם לתקנים:  .16.4.6
biological safety IEC EN  3: וכן ברמה של קבוצת סיכון עד  

.RG 
 .80%תיהיה במינימום של  CRIרמת מסירות הצבע  .16.4.7
16.4.8. MACADAM לפי   2: תחום סטיית הגוון המותרת היא מקסימום

 עבור תאורת פנים.  macadamאליפסות 
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, כלומר כמות    F10תקלות נוריות הלד יהיו ברמה של  אמינות: .16.4.9
נוריות הלד שמתקלקלות במשך אורך החיים שהוגדר לא תעלה על  

 מהנוריות הקיימות בגוף. 10%
16.4.10. ZHAGA  כל גופי הלד בפרויקט יהיו רק מייצרנים החברים בארגון :

ZHAGA  הווה אומר גוף תאורה שמאפשר להחליף את רכיב הלד ,
ך ומונע את הצורך להחליף את גוף התאורה  בלבד באם יש צור

 בשלמותו.
כל הדרייברים יהיו מקוריים ע"פ המלצות יצרן גוף התאורה בעלי   .16.4.11

 תקן ואורך חיים מוצהר של חמש שנים. 
ממעבדה   LDTאו  IESכל גופי התאורה המוצעים יהיו בעלי קבצי  .16.4.12

 פוטומטרית מוסמכת. 
ת מיוחדות  )דרישו  2.13חלק  61347תקן ישראלי  ג"ת יעמדו ב .16.4.13

 ( .  LEDלציוד בקרה )
 ( .  LED)דרישות בטיחות מנורות  IEC62031תקן ג"ת יעמדו ב .16.4.14
בגופי התאורה    LED -הנצילות האורית ההתחלתית של נוריות ה .16.4.15

 לומן לוואט .  130 -בפרויקט לא תפחת מ
,   KUMIEDיהיו מתוצרת אחד מאלה:  LEDמקורות האור מסוג  .16.4.16

CREE NICHIA  ,PHILIPS LUMILEDS  כל הנורות בעלות גוון .
 זהה .  

  6000K, עצמת התאורה בגוון מעל  4000K טמפרטורת גוון הצבע .16.4.17
פיק(   –. )ערכי שיא  4000K -עצמת התאורה ב  45%לא תעלה על  

 . 
,  PHILIPSדרייברים להפעלת ג"ת יהיה אחת החברות הבאות:  .16.4.18

LIFUD . או ש"ע מאושר , 
 

 ניסוי תאורה:  .16.5
ספק גופי התאורה מטעם הקבלן אחד או יותר יבצעו ניסוי תאורה   .16.5.1

לגופים  המתוכננים בבנין לפי הדגמים המוצעים על ידו וכן לפי  
הדגמים המצויינים  בכתב הכמויות וזאת לפי דרישת המתכנן  

 והמזמין.
לצורך כך יוקצה ע"י המזמין לכל ספק שטח בבנין לצורך התקנת   .16.5.2

מספר הגופים מכל דגם שהספק מחייב  הגופים  המוצעים על ידו.
גופים לכל   4להתקין יהיו לפי  החלטת המתכנן אך לא יפחתו מ 

 דגם.
מודגש זאת כי בכל אישור גופי התאורה מכל סוג ובכל ניסוי תאורה  .16.5.3

על הקבלן להמציא ולהציג את הגופים המקוריים המצויינים בכתב  
הכמויות לפי  הדגמים המפורטים וזאת בנוסף לדגמים שווה ערך  
במידה וברצונו להציע  כאלה. לא יבדק כל גוף שווה ערך במידה  

הכמויות לא יוצג או יותקן לניסוי והגוף המקורי המפורט בכתב  
 במקביל לגוף השווה ערך המוצע על ידי  הקבלן. 
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ספק גופי התאורה יספק את הדוגמאות לקבלן החשמל אשר יתקין   .16.5.4
את הדוגמאות בהתאם להוראות ספק גופי התאורה ויחבר אותם 

לחשמל. בגמר  ניסוי התאורה יפורקו הגופים וימסרו לספק. מודגש  
הגופים , הנורות הובלת הגופים אל הבנין וחזרה   בזאת כי עלות 

למחסן הספק וכן כל נזק שיגרם לגופים אלו הינו באחריות ספק גופי   
התאורה בלבד והקבלן. המזמין אינו מחויב ברכישת הדוגמאות או  
בכיסוי  כל נזק שיגרם להם בזמן הניסוי או בכיסוי כל עלות נוספת  

 שעות העבודה של נציגיו. שתיגרם לספק  הגופים לרבות עלות 
בניסוי גופי התאורה תבוצע בדיקה רמות התאורה המתקבלות   .16.5.5

מהגופים  השונים, רמות הסינוור, איכות התאורה, איכות הגופים 
 והמראה האסטטי  של הגופים.

 
 
 

 בחירת גופים:  .16.6
בבחירת גופי התאורה ע"י המזמין יבוצע שקלול של איכות הגופים,  .16.6.1

המחיר המוצע ע"י הספק לגוף, זמן    תוצאות  ניסוי התאורה, 
האספקה של הגופים,  וכן זהות ונתונים ספק גופי התאורה והיצרן  
המוצעים מבחינה : פיננסית,  אחריות, גודל ויכולת מתן שירות על  

 ידו לאורך זמן. 
השיקולים הנ"ל הינם בלעדיים ופנימיים והמזמין אינו מחויב להציגם  

 לן החשמל או הקבלן הראשי.מפני ספקי גופי התאורה או קב
מודגש בזאת כי המזמין רשאי לפסול כל גוף מוצע שווה ערך ללא  
כל מתן  הסבר לקבלן והקבלן חייב לספק את הגופים המפורטים 

 בכתב הכמויות או  לפי בחירת האדריכל ללא כל הסתייגות. 
מודגש בזאת כי המזמין רשאי לבחור בספק אחד או במספר ספקים   .16.6.2

לאספקת גופי התאורה בהתאם לדגמים שיבחרו על ידו ובהתאם 
לשיקולים  שפורטו לפני כן, וזאת ללא כל שינוי במחירים 

 המוסכמים. 
 
 התקנת גופי תאורה:  .16.7

התקנת גופי התאורה כוללת קבלתם ממחסן הספק, הובלתם    .16.7.1
ריזה, בדיקתם לפני ההתקנה, החזרתם למחסן  לאתר הוצאתם מהא

הספק באריזתם המקורית במידה וקיים בהם ליקוי . התקנת גופי 
כבלים,  התאורה כוללת קידוחים, ברגים, דיבלים, חיזוקים, כניסות

 לכל הגופים . MTMפתילים וחיבורים חשמליים, מתאם 
טות גופי תאורה מעל תקרה מונמכת, יחוזקו לתקרה יציבה ע"י מו   .16.7.2

 הברגה. 
יחוזקו לתעלה   Uגופי תאורה להתקנה על תעלות פח או פרופיל  .16.7.3

ברגים לפחות לכל   4באמצעות ברגים, אומים ודיסקיות לתעלה, 
 גוף.
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גופי תאורה תלויים יחוזקו לתקרת בטון ע"י ווי תלייה וכבלי פלדה  .16.7.4
הכבל  אוריגינליים ויחוברו לחשמל באמצעות שקע תקע. מחיר

 ההתקנה.   והתקע כלול במחיר
חיבור כבלי ההזנה לגופי תאורה יבוצע עם כניסת כבל אוריגינלית  .16.7.5

לגוף )אינטגרון(, כאשר קטע הכבל מקופסאות הסתעפות עד לגוף  
 שדרה קשה )משוריין(.  תאורה יושחל בתוך צינור שרשורי,

 
 דרישות נוספות לגופי תאורת חוץ .16.8

 IK-08מינימום . מיכני  לםהגנה מפני ה .16.8.1
התאורה יהיה בעל מבנה מתכתי, בידוד כפול, עמיד בקרינת  גוף  .16.8.2

.UV 
המשנק/דרייבר יצוייד בהתקן הגנה מפני נחשולי מתח, דו קוטבי  .16.8.3

 .10kA/10kV  ברמת סיווג
של גוף התאורה ותחשיב תאורה   הקבלן יספק עקומות פוטומטריות .16.8.4

העומד בכל דרישות   CIE  140-2000ערוך בתכנה בהתאם לתקן 
 בהתאם לסוג הדרך.   13201המפרט והתקן הישראלי  

תא ציוד   .IP65תא האופטי לרבות הדרייבר אטומים ברמת ה .16.8.5
 לפחות.  IP54חשמלי אטום ברמת 

 יעמדו בדרישות והנחיות משרד הבינוי מפרט LEDגופי תאורה  .16.8.6
 לד מהדורה מעודכנת .   תאורת ומדריך ליישום

 
 תאורת חירום ושילוט  .16.9

כל האביזרים והחלקים בגופי תאורת חרום ושילוט יישאו אישורי תו  .16.9.1
בהתאמה לתקן הישראלי הרלוונטי. גוף התאורה כמכלול יישא  תקן 

 בתקן.  2.22כולל חלק  20ישראלי  אישור תו תקן 
שניות מנפילת מתח רשת   0.5גוף התאורה יספק תפוקת אור תוך   .16.9.2

 שניות לכל היותר.  60חברת חשמל, תפוקת אור מלאה תוך  
 Ra>40-מסירת צבע לא תפחת מ  .16.9.3

 
 תאורת חרום:  .16.10

תכליתיים הכוללים -חדתאורת חירום תבוצע באמצעות גופי תאורה  .16.10.1
 . LED 3Wנורות 

של תפוקת   50%  -תפוקת האור בעבודה ממצבר תהיה גבוהה מ .16.10.2
האור הנומינאלית. גוף התאורה יכלול משנק אלקטרוני בעל מתנד  

 . HZ25בתדר שמעל 
 .  95%המטען לטעינה מהירה ומעבר לטעינת טיפין בטעינה מעל  .16.10.3
  IEC925 + 924 IECהמשנק יהיה מדגם אלקטרוני תואם תקן  .16.10.4

חלק   61347מאושר לפי תקן ישראלי בעל נתל  משנק אלקטרוני יהי 
2.7 
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דקות אם לא צויין אחרת,  180המצבר יאפשר גיבוי התאורה למשך  .16.10.5
. טכנולוגית ניקל מטל תואם   IEC60285מצבר אטום תואם תקן 

 מעלות צלסיוס לפחות.  45לעבודה בטמפרטורה של 
גוף התאורה יכלול יחידת בקרה לתקינות הממיר המשנק    .16.10.6

 גלויה, לחצן בדיקה.  LEDצוגת נורת והמצברים, הכוללת ת
גוף התאורה יכלול יחידת פריקה אוטומטית המבצעת פריקה מלאה   .16.10.7

פעם בחודש. הפורק משולב ביחידת הבקרה וכולל   של המצברים
 LEDתצוגת .

בחלקים  2.22חלק   20גוף התאורה בעל אישור תקן ישראלי  .16.10.8
 הרלוונטיים. 

 
 תאורת שילוט: .16.11

גופי   LEDתאורת שילוט תבוצע על ידי גופי תאורה בטכנולוגיית   .16.11.1
 תאורה דו תכליתיים.

אותיות צבע   2.22חלק .  20גוף התאורה בהתאם לתקן ישראלי   .16.11.2
 מ"מ.  52מ"מ, רוחב  150לבן על רקע ירוק גובה 

דקות אם לא צויין   180המצבר יאפשר גיבוי התאורה למשך   .16.11.3
. טכנולוגית ניקל מטל   IEC60285אחרת, מצבר אטום תואם תקן 

 מעלות צלסיוס לפחות.  45תואם לעבודה בטמפרטורה של 
גוף התאורה יכלול יחידת בקרה לתקינות הממיר המשנק    .16.11.4

 גלויה לתקינות הטעינה.   LEDוהמצברים, הכוללת תצוגת נורת 
גוף התאורה יכלול יחידת פריקה אוטומטית המבצעת פריקה    .16.11.5

פעם בחודש. הפורק משולב ביחידת הבקרה   מלאה של המצברים
 LEDוכולל תצוגת .

בחלקים הרלוונטיים. גופי  20גוף התאורה בעל אישור תקן ישראלי  .16.11.6
  LED EL-622תאורה יהיו במבנה אלומיניום כדוגמת דגם 

 , תוצרת אלקטרולייט. (פלזמה)ו 
 

 תאורת מילוט:   .16.12
נורת    LEDתאורת מילוט תבוצע על ידי גופי תאורה בטכנולוגיית , .16.12.1

W3  .עם עדשת פיזור מותאמת לתנאי ההתקנה 
דקות אם לא צויין אחרת,  180המצבר יאפשר גיבוי התאורה למשך  .16.12.2

. טכנולוגית ניקל מטל תואם   IEC60285מצבר אטום תואם תקן 
 צלסיוס לפחות. מעלות  45לעבודה בטמפרטורה של 

גוף התאורה יכלול יחידת בקרה לתקינות הממיר המשנק    .16.12.3
 גלויה לתקינות הטעינה.  LEDתצוגת נורת  והמצברים, הכול

גוף התאורה יכלול יחידת פריקה אוטומטית המבצעת פריקה    .16.12.4
פעם בחודש. הפורק משולב ביחידת הבקרה   מלאה של המצברים

 LEDוכולל תצוגת .
 בחלקים הרלוונטיים.  20תקן ישראלי   גוף התאורה בעל אישור .16.12.5
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בכל שטח   Lux 1תאורת מילוט תבטיח הארה ברמת מינימום של   .16.12.6
מינימום  Lux 5 1/40תוואי המילוט, אחידות אורית מינימאלית ,

ובאזור ציוד גילוי כיבוי ולוחות  באזורי מדרגות מכשולים בדרך
 חשמל.

הקבלן יגיש תחשיב בתכנת מחשב להוכחת איכות התאורה   .16.12.7
 המילוט בפרויקט. הנדרשת בכל תוואי 

יבואן אנלטק דגם  MACKWELLגופי תאורה יהיו כדוגמת תוצרת  .16.12.8
.XYLUX LD4 

 
 גופי תאורה משולבים בתקרות ביניים  .16.13

גופי תאורה המשולבים בתקרות ביניים יש לחזק אל התקרה    .16.13.1
או   ר"ממ 2 בחתך שזורים פלדה כבלי  באמצעות הקונסטרוקטיבית

באמצעות טבעת   יבוצע התאורה לגוף חיבור  .מ"מ  17סרט פלדה 
מחוזקת לגוף על ידי בורג/ניט ודיסקית. חיבור לתקרה  

 מ"מ.   40הקונסטרוקטיבית יבוצע כנ"ל אך בורג דיבל 
נדרשת התאמה לתקן רעידות אדמה ו/או בשטחים  במתקנים בהם  .16.13.2

 פי התאורה כלהלן: ו יבוצע חיזוק ג (ממ"ק וכו', ממ"ד)מוגנים 
 ( 2כבלי תליה בארבע פינות ) 4-ס"מ  60X60 גוף בחתך .16.13.2.1
 כבלי תליה בארבע פינות   2 -ס"מ    X120 30גוף בחתך עד   .16.13.2.2
כבל תליה כולל רזרבת   1 -גוף מותקן על גבי תקרת גבס   .16.13.2.3

 ס"מ  50כבל עד 
  MTMאביזר התקנה כדוגמת -גוף מותקן באריח תקרת ביניים  .16.13.3

  (1כבלי תליה. ) 2 וייסבורד,
 מעלות לאנך.  30כבלי התליה יותקנו בזוית  .16.14
במתקנים בהם לא נדרשת התאמה לרעידות אדמה, יותקנו החיזוקים  .16.15

 כמפורט  לעיל אלא אם צויין בסוגריים בנפרד.
 :המפרט הטכני כמפורט להלן גופי התאורה יתאימו לדרישות  .16.16
  אור  פולטת  דיודה  (  לד  תאורת  למערכות  ייעודיים  יהיו   התאורה  גופי  .16.17

LIGHT  EMITTING  DIODE-  LED  )   לד  נורת   התקנת   לא תתאפשר  
 .קיים   בגוף תאורה הנורות הרגילה במקום 

  החום   ופיזור  מכאני   חוזק   להבטחת,  מתכתי   מבנה  בעל   יהיה  התאורה  גוף  .16.18
 .חשמלית  אוורור   מערכת   ללא ,  ההפעלה האור וממערכת   ממקורות  המופק 

  על  ויסופקו   התאורה  גוף   של  אינטגרלי   חלק  יהיו   האופטיות  המערכות  כל .16.19
  או /ו   עדשות (אור  מפזרי .  הגוף   עם  אחד  כמכלול  התאורה  -גוף   יצרן   ידי 

  של   ומקוריים  באמצעים מתאימים   התאורה  גוף   אל  יחוזקו ) רפלקטורים 
 . נוחה  רכיבים   החלפת  שתאפשר   קיימא   בת  בצורה ,  התאורה   גופי   יצרן 

ובנוסף   1חלק  20גוף התאורה יתאים לדרישות בטיחות חשמלית ת"י  .16.20
הרלוונטי. בדיקות ההתאמה לתקן יבוצעו  2חלק  20לדרישות של ת"י 

לפחות. מידה ותעודת   °C 35עד   °C 10-בטמפרטורת סביבה של  
יש לצרף גם   CBהבדיקה של מת"י מתבססת על תעודת בדיקת 
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תכלול, בין היתר,   20לת"י  אותה במלואה. תעודת הבדיקה להתאמה
 את הפרמטרים הבאים:

לפחות לתאי הציוד IP40 גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה  .16.20.1
החשמלי ותא הציוד האופטי ) ניתן להציע גם גופי תאורה בעלי  

 . אך תינתן העדפה לבעלי דרגת הגנה( IP20 ,דרגת הגנה 
אלא  II (גוף תאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הלם חשמלי מסוג  .16.20.2

 )אם יצוין אחרת
 .IEC-62031מודול לד יתאים לדרישות .16.21
לפחות בעומס מלא או   0.92מקדם ההספק של גוף התאורה יהיה  .16.22

בכל מצבי העמעום האפשריים, בהתחברות ישירה לרשת החשמל  
 ובכל תחום מתח הרשת. 

תהיה יציבה בכל תחום מתח  התאורה עוצמת התאורה המופקת מגוף  .16.23
 ( ±10%הרשת הנומינלי )

תאפשר תאורה קבועה ויציבה Driverמערכת ההפעלה האלקטרונית  .16.24
מקדם ההספק   (±10%ללא תלות בשינויים במתח הרשת הנומינלי),

לפחות בעומס מלא או בכל מצבי העמעום 0.92 של המערכת יהיה 
שעות לפחות   50,000משך חיי מערכת ההפעלה תהיה  .האפשריים

בהתקנה בתוך גוף התאורה בהעמסה מלאה ובטמפרטורת סביבה  ,
  °C 35.של 

לומן לוואט 90 של  במכלול( (גוף התאורה יהיה בעל נצילות אופטית .16.25
 . לפחות

מומלץ לדרוש    .לפחות80 יהיה (CRI)  מקדם מסירת הצבע .16.26
CRI>90 . 

נדרשת התחייבות היצרן לתהליך   (ת גוון זההכל נורות הלד יהיו בעלו  .16.27
 .לכל היותר3 יהיה   MacAdam( מקדםbinning -ה

קלווין 3,000/3,500/4,000 טמפרטורת הצבע של הנורות תהיה  .16.28
של הקרינה בתחום הכחול של הספקטרום  )פיק (ובלבד שערך מרבי 

420-500nm    הנפלטת )פיק (מהעוצמה המרבית55% של עד . 
 IEC 62471 /י "גוף התאורה יתאים לדרישות בטיחות פוטוביולוגית ת  .16.29

 . 0( RISK GROUP) קבוצת סיכון 
 יהיה ,אורך חיי נורת הלד כאשר היא מותקנת בגוף התאורה  .16.30

מותרת   ,  °C 35בטמפרטורת סביבה של ,שעות לפחות50,000
 מסך הנורות 20% וכשל של עד 80 %ירידת שטף האור עד 

(L80/F20)בזרם העבודה המתוכנן ובהתאם לתקנים הרלוונטיים : 
16.30.1. ESTM-21  עבור גוף תאורה כמכלול, בהתבסס עלIESLM82  ו-  

IESLM80   או 
16.30.2. IEC 62722, IEC62717  בהתבסס עלIESLM80. 

על פי 8 %לא תעלה על (flicker) רמת ההבהוב של ההארה  .16.31
IEE1789 

יתאים לכל הדרישות לתאימות האלקטרומגנטית   )כמכלול (גוף תאורה .16.32
 כמפורט להלן:



 

 

 

44 

 

 

 EN-55015או    )תאימות אלקטרומגנטית2.1 (חלק   961י "ת .16.32.1
-IECאו  ) זרמי הרמוניות,הפרעות מוליכות 12.3 (חלק  961 י "ת .16.32.2

61000-3-2 
-IECאו  )שינויים רגעיים ,הפרעות מוליכות 12.5 (חלק  961 י "ת .16.32.3

61000-3-3 
או )תאימות וחסינות אלקטרו מגנטית לציוד תאורה  61547 (י "ת .16.32.4

IEC-61547 
 

 ,י "במרחבים מוגנים המציע יגיש תעודת בדיקה להתאמה לת  .16.33
  -)כללי תכן והתקנה במקלטים :תקרות תותב פריקות 4 (חלק 5103

 "אישור פיקוד העורף" או מכון התקנים 
את הנתונים  הכולל ,לכל דגם של גוף תאורה יצורף קטלוג של היצרן  .16.34

 :הבאים
חומרי  ,נתונים טכניים ,תיאור ,שם דגם ,ט היצרן "מק,שם היצרן  .16.34.1

 .מבנה מפורט של גוף התאורה ,דרגות הגנה,בנייה 
אורך חיים ,הספק הלד  ,סוג הלד ,ט יצרן "מק,שם יצרן :לדים  .16.34.2

מקדם  ,גוון ,יעילות אורית ,ספקטרום ,שטף אור התחלתי ,נומינלי 
 . מסירת צבע

ונתונים   )עוצמת אור,עקומת פילוג ,יעילות אורית  (פוטומטרי ח "דו  .16.34.3
 LDT. או  IESפוטומטרים על גבי מדיה דיגיטלית בפורמט 

שם יצרני הרכיבים החשמליים המאושרים על ידי יצרן גוף התאורה   .16.34.4
ט יצרנים ונתונים טכניים טמפרטורות הפעלה  "מק ,ויצרן הנורות 

 נצילות וכו'.,מקדם הספק ,
 הוראות התקנה  .16.34.5
 הוראות תחזוקה  .16.34.6
 חישוב פוטומטרי עבור חלל לדוגמא )בתיאום עם המזמין(.  .16.34.7

גם  ,בין היתר  ,שנים בהתייחס 5המציע יחתום על כתב אחריות ל  .16.35
לתנאי ההתקנה ולשיטת התחזוקה ויצרף כתב אחריות מעת יצרן גוף 

 התאורה 
המציע ימלא את הנדרש  ,גוף התאורה יתאים לכל דרישות המפרט  .16.36

 בלת ריכוז דרישות ונתונים טכניים. ט
 

 
 עמודי תאורה:  .17

מטר בכביש העמודים והזרועות יהיו   9בגובה יהיו עמודי תאורת רחובות  .17.1

. העמודים יהיו דגם קוני מפלדה, מגולוונים באבץ חם בטבילה בעלי תו תקן ישראלי

                                                                                                                  קשתי "בננה".                                                                                                                 

מטר קטע ישר אחר  3.6מ"מ עד גובה  76/202מטר יהיו בקטרים  9עמודים בגובה  

מטר כולל הכיפוף  על   1.5אורך הזרוע והפנס יהיו   9וממשיך בכיפוף עד לגובה  
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העמודים יותקנו מחזיקי דגלים, העמודים שיותקנו יהיו גם עם פנס בודד וגם עם שני 

מעלות.  90 -ע במעלות או זרו 180 -פנסים עם זרוע ב S 

LEDעל העמודים יותקנו פנסי תאורת רחובות מיציקת אלומיניום בעלי ציוד  בעל  

RIGHT AND ROADעקומה פוטומטרית  דגם     TOSCA P תוצרת אור עד    

 מהנדסים בע"מ המאושר ע"י עיריית שדרות . 

מטר יותקן פנס בעוצמת 9לעמודים בגובה   120W – 100 כל בהתאם למה רשום   

כל תא מכסה תא   עמוד יכלול תא ציוד עם פנל נסגר ע"י בורג אלן מצופה קדמיום.

מ"מ עם עטיפה פלסטית אשר  4ציוד יהיה קשור לעמוד באמצעות כבל פלדה בחתך 

   חיזוק. משולשי תכת עם כל עמוד יכלול פלטה תחתונה מרויחובר באופן פנימי 

 ברגי יסוד 4לפחות יצוק ויכלול   30יהיה עשוי בטון ב'   יםיסוד הבטון של העמוד. 17.2

  12 אומים עליונים )סה"כ 8דסקיות קפיציות +  4דסקיות +  4, אומים תחתונים + 4

למניעת ושרוול הגנה אומים כל עמוד(. החלק הנותר של הבורג יכוסה בזפת קרה 

ול הגנה.  ושרו חלודה  

 מפרט מיוחד: .18

 שמירה על מתקנים קיימים ועבודה במתקן חי וקיים :  .18.1

על הקבלן לבצע עבודותיו בזהירות מרבית על מנת לא לפגוע במתקנים,   .18.1.1
במידה והם קיימים בשטח   אחרותציוד, צנרת ומערכות  מבנים, מערכות

 העבודה או בסמוך לו. 

על הקבלן לברר מראש , אצל כל הגורמים הרלוונטים , אצל המזמין  .18.1.2
ומחוץ לו את מיקומם של המתקנים והמערכות לעיל וכו', העלולים  

 להיפגע במהלך ביצוע העבודות. 

בכל מקרה של תקלות במתקנים וכו', על הקבלן להפסיק את העבודה  .18.1.3
והמשך  ולהודיע לממונה על כך כדי לקבל ממנו הוראות לטפול הנדרש

 העבודה.

 כל נזק שייגרם ע"י הקבלן יתוקן מיד ע"י הקבלן ועל חשבונו. .18.1.4

מובהר בזאת כי העבודה מבוצעת במתקן חי וקיים ופעיל ויש לשמור על  .18.1.5
,מחיר הקבלן   הבנייה וההתאמותרציפות פעולת בי"ח הקיים תוך פעולות 

כולל כל העבודות ההרמה , הניתוק והחיבור הזמניות ולא ישולם עבורן  
 בנפרד.  

מחירי הקבלן מתייחסים לביצוע כל העבודות בכל שעות היממה כפי   .18.1.6
ידרש ע"י המזמין. לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור ביצוע העבודה  שי

בשעות שאינן שעות העבודה הרגילות. במידה ויידרש יעבוד הקבלן  
בשעות עבודה חריגות כגון לילה, ימי שישי, שבתות וחגים וזאת בהתאם 

לדרישת המזמין ללא כל תוספת מחיר. וזאת בכדי לשמור על פעילותו  
 הרציפה של המתקן הקיים .  התקינה והכשירה ו
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העסקת קבלני המשנה ע"י הקבלן טעונה אישור הממונה בכתב ומראש.   .18.1.7
שבכוונתו להעסיק בפרויקט, לאישור  ,הקבלן יגיש רשימת קבלני המשנה

 הממונה תוך שבוע ימים מקבלת ההודעה על תחילת העבודה.

,   מנופים/עגורנים, וכו'( ,השימוש באמצעי הרמה כלשהוא )במות הרמה .18.1.8
חלקיהם והמשא אשר עליהם , כלול במחיר היחידה ולא ישולם עבורו  

 בנפרד . 
 

 רווח קבלן: .19

ביצוע העבודות  כל המחירים בחוזה כוללים רווח קבלני כמקובל בענף. במהלך  .19.1
מיום מסירת הפרויקט בכללותו למזמין  החל שנה הראשונה ובתקופת האחריות ב

שנובע  י לדרוש כל תשלום ו/או שיפוי נוסף אשאין הקבלן ר)כפי שיתואר בהמשך( 
או  ו/עבודות  הבגין מהפסדים )ישירים או עקיפים( ו/או הוצאות )ישירות או עקיפות( 

צד ג' כלשהו שהקבלן ישלם לצורך מתן שרות ו/או ביצוע  ל תשלומים האו ו/חלקים ה
   .הכוללת לפרויקטדות שכלולות באחריות עבו

 
 הנחיות בטיחות: .20

הקבלן מתחייב לפעול לפי כללי הבטיחות והדרישות המפורטים להלן, הנחיות  
   אלו מצטרפות להנחיות בטיחות וגהות. 

 הגבלות ביחס לעובדים ורכבים: .20.1

 כל עובד מטעם הקבלן חייב לשאת אתו תעודה מזהה.  .20.1.1

 לה.ומע  18עובדי הקבלן יהיו מגיל  .20.1.2

 קבלנים ועובדיהם יורשו לעבוד רק בבגדי עבודה ונעלי עבודה תקניים.  .20.1.3

עד   07.00ה משעה -הקבלנים יעבדו בשעות העבודה המקובלות: ימים א .20.1.4
17.30 . 

עבודה מחוץ לשעות המקובלות תורשה באישור מנהל הפרויקט ו/או   .20.1.5
 המפקח.

 עבודות החייבות אישור מיוחד:  .20.2

ובמיוחד עבודה שיש בה סיכוני אש )ריתוך,  כל עבודה שהיא מצב חריג   .20.2.1
 חייבת באישור אחראי הבטיחות.  השחזה וכו'(

בעבודות הכרוכות בהפעלה של מנוף או מלגזה, על מפעיל הציוד לשאת   .20.2.2
 ברישיון בר תוקף להפעלתו.

כל כלי רכב אשר יופעל על ידי הקבלן לרבות מנוף או מלגזה חייב ברישיון   .20.2.3
 . רכב ובביטוח חובה בר תוקף

מטר תבוצע על ידי   2כל עבודה בה קיים סיכון לנפילה מגובה העולה על  .20.2.4
לפני   למפקחאישור הסמכתם יוצג  –עובדים שהוסמכו לעבודה בגובה 

 התחלת העבודה. 

 כל עבודה שגורמת למטרד חריג כמוגדר.  .20.2.5
 
 
 
 
 הדרכה   .21
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הספק הזוכה יהיה אחראי על מתן שירותי הדרכה לנציגי המזמין בנושאים שונים   .21.1
הקשורים למערכות המותקנות כגון: תפעול המערכות , יצירת הגדרות ושינוין,  

 התגברות על תקלות בסיסיות, שו"ב, אבטחת מידע, קישוריות וכו'.  

קבלן ההדרכה תבוצע באתר ועל גבי המערכות המותקנות. באחריות בספק/ .21.2
 לדאוג להסעת המדריכים ולכל הוצאות האש"ל שלהם 

במידת הצורך, אם ידרשו הדרכות במתקני בספק, על הספק לכלול שרותי  .21.3
אנשים וכן הדרכה   5ההדרכה יכללו השתלמות במתקן הספק לצוות של עד 

 שוטפת במהלך ההתקנה ולאחריה להטמעה וחניכה שוטפת. 

 לות בהצעת הספק.הסעת הצוות המודרך והוצאות אש"ל כלו .21.4

מטרת ההדרכה בין היתר לאפשר תפעול שוטף של המערכת ע"י נציגי המזמין   .21.5
 שיוכשרו לכך ע"י הספק הזוכה. 

 מערכי הדרכה:   .21.6

הספק הזוכה יהיה אחראי על מתן שירותי הדרכה לצוות הטכני של המזמין  .21.6.1
 ברמות טכניות שונות. 

כל הציוד הרלבנטי להדרכה כולל ספרות מקצועית ותיק תיעוד יסופקו על   .21.6.2
 ידי הספק למועד ההדרכה עבור כל אחד מהמודרכים.  

זה  אספקת חומר  והן בעותק נייר. (DVDאופטית )המידע יסופק הן במדיה  .21.6.3
 אינה מהווה תחליף להספקת התיעוד הנדרש ותיק המתקן.  

 ההדרכה תכלול:  .21.7

 הסבר כללי על המערכת.   .21.7.1

 הכשרה בסיסית לתפעול המערכת.  .21.7.2

 הכשרה להפעלת שירותים מתקדמים במערכת.  .21.8

 הכשרה מתקדמת לניטור, ניתוח ומתן פתרונות.   .21.9

פקו על ידי  כל הציוד הרלבנטי להדרכה כולל ספרות מקצועית ותיק תיעוד יסו .21.10
והן בעותק נייר. יובהר כי מסירת  אופטית הספק למועד ההדרכה, הן במדיה 

הספרות המקצועית ותיק התיעוד זה אינה מהווה תחליף להספקת התיעוד  
 הנדרש ותיק המתקן. 

 
 מבחני קבלה   .22

הספק יעמיד לרשות המפקח מטעם המזמין, עפ"י דרישתו את כל האמצעים  .22.1
בחינה ובדיקת העבודות שבוצעו. המפקח רשאי לדרוש מהספק הנחוצים לצורך 

תיקון, שינוי או החלפה של עבודה או אביזרים אשר לא בוצעו בהתאם לתוכניות,  
להוראות, או למפרט הכללי והספק יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך  

 תקופה שתקבע ע"י המפקח.

החומרים, טיב העבודה   המפקח מטעם המזמין יהיה הקובע היחידי באשר לטיב .22.2
ואופן הביצוע, ויהא רשאי להפסיק את עבודת הספק בכללה או חלק ממנה, אם  

 לדעתו היא אינה נעשית בהתאם לדרישות.

הבדיקות שתערכנה ע"י המפקח תהיינה הקובעות לגבי קבלת שלבי העבודה. בכל  .22.3
מקרה ששלב כל שהוא משלבי העבודה של הספק לא יעמוד בדרישות, ייעשה  

פרוק ו/או התיקון ע"י הספק ועל חשבונו לפי דרישת המפקח. רק לאחר ביצוע  ה
 התיקונים תבוצענה בדיקות חוזרות לצורך אישור השלמת שלבי העבודה.

בגמר העבודה תערכנה בדיקות קבלה בהשתתפות נציגי המזמין והחברה  .22.4
 המבצעת.
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י  כל ליקוי שיתגלה בעת בדיקות הקבלה ירשם בדו"ח מסכם, שיופק ע"  .22.5
 המזמין/המפקח. 

 באחריות הספק לתקן את כל הליקויים הרשומים בדו"ח. .22.6

לאחר סיום תיקון הליקויים, תיערך בדיקה חוזרת כדי לוודא שכל הליקויים תוקנו   .22.7
 כנדרש לשביעות רצונו של המזמין/המפקח. 

המזמין או נציגו יאשרו את קבלת המערכת לאחר שווידאו את תקינותה לשביעות  .22.8
אישור מעבר מבדקי קבלה יימסר לספק לצורך גמר התחשבנות, עם מסירת  רצונו,

 האישור תחל תקופת האחריות. 

 להלן הבדיקות שיתבצעו ע"י המפקח מטעם המזמין:  .22.9

 בה ייבדק אופן ביצוע העבודה והתאמתו לנדרש כפי –בדיקה ויזואלית  .22.9.1
 שמופיע במפרט זה, כולל סימון ושילוט וניקיון שטח העבודה.  

חיבור נכון וייצוב כל הפריטים שהותקנו, לרבות כבלים,   –מכנית בדיקה  .22.9.2
 אביזרים וכו'. 

 ספירת הציוד שסופק בפועל מול אומדן הכמויות.  – בדיקת כמויות  .22.9.3

 בדיקת תיעוד והתאמתו למערכת כפי שהותקנה בפועל. .22.9.4

 בדיקת הפעלה מערכתית. .22.9.5
 

 מסירה למזמין  .23

 דוח מסירת מתקן  .23.1

או מזמין, ביחד או לחוד "דו"ח מסירת  בסיום הבדיקות ימציא המתכנן ו/ .23.1.1
מתקן", בדוח זה יפורטו כל הבדיקות שבוצעו ותוצאותיהן. הדוח יימסר  

 לקבלן. 

במקרה של תוצאות בדיקות קבלה שליליות ו/או לא מספקות ו/או לא   .23.1.2
ימים לאחר   14מתאימות יידרש הקבלן לתקן את הנדרש לא יאוחר מאשר 

 יקות קבלה חוזרות.קבלת המסמך ויגיש את המערכת לבד

אי עמידה מלאה של הקבלן בבדיקות הקבלה משמעותה אי קבלת  .23.1.3
 המערכת על ידי המזמין ותאפשר למזמין מימוש קנסות בהתאם. 

הדרכות ו/או השתלמויות עשויות להימשך גם לאחר קבלת המערכת ע"י   .23.1.4
 המזמין

 
 תיעוד המערכת   .24

הקבלן הזוכה יגיש, עם גמר העבודות ולפני אישור המערכת, תיק מתקן מסודר   .24.1
 העתקים שיכיל לפחות:  3 -ב

 מפורטות.   AS MADEתכניות  .24.1.1

 שרטוט כל מערך התקשורת שהותקן וכל הקשרים בין המערכות .   .24.1.2

 שרטוטי ארונות תקשורת ותיעוד חיבורים.   .24.1.3

 תיאור מבנה ושיטת הסימון במערכת.  .24.1.4

 ת כבלי הנחושת.תוצאות בדיק .24.1.5

 תוצאות בדיקת תשתיות אופטיות.   .24.1.6

 סימולציית הגנות:  .24.1.7
)לחדש ולקיים אם  הקבלן יערוך סימולציית הגנות מלאה למתקן  .24.1.7.1

הכוללת מצבי הזנה משנאים, מגנראטורים, ממערכות אל יש( 
 פסק, כולל בדיקת סלקטיביות הגנות ללוחות המבוצעים.
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סימולציית ההגנות תבוצע בעזרת תכנת הגנות של יצרן ציוד   .24.1.7.2
המיתוג בלוח, תבטיח סלקטיביות מלאה של מערכי ההגנות של  
ציוד הלוחות. בכל מצב בו לא תתקבל  סלקטיביות הגנות מלאה  

במערך המזין ציוד רפואי, תותקנה הגנות סלקטיביות לוגית 
רך בהגנות או שווה ע  MOELLERשל חברת  ZSIכדוגמת מודול 

 המפסק באופן שיאפשר סלקטיביות מלאה.

 הכנת התיעוד   .24.2

,  PDF -ו Visio 2010-או ב Auto CAD 2004 -כל השרטוטים יוגשו ב .24.2.1
 כולל העתקות שמש במידת הצורך.  

אחרים בהתאם  Microsoftוכלי  WORD 2010-כל ההדפסות יוגשו ב .24.2.2
 לעניין.  

  Flash Drive USB 3.0או  (DVDמדיה אופטית )ישמר על התיעוד  .24.2.3
 

 
 אחריות:  .25

  12תקופת האחריות תהייה ממועד "מסירת המערכת" כמוגדר, למשך לפחות  .25.1
  חודשים נוספים 24 -במחיר המערכת עם אופציה להארכה ב כלולה חודשים
)האחריות לפי סעיף זה אלא אם  .על פי המחירים בחוזה חודשים( 36)סה"כ 

 נאמר אחרת עבור פרק מסויים( 

אחריות הספק תבטיח תפקוד רציף, תקין ושלם של המערכת והציוד כפי שיתקבלו  .25.2
בגמר העבודה, לתקופת האחריות, המוגדרת, תוך תיקון תקלות שאירעו בחלון  

 שעות עבודה .  6של  זמן

)"על חשבון  "יתקין ויחליף"   הספק מתחייב באשרו ההזמנה כי בתקופת האחריות .25.3
שסופקו במערכת, אשר   –כנה ופיזי, חשמלי או ת –הספק" ( כל פרט או רכיב 

ביצועיו או גרם לירידה בביצועי התפוקות המוגדרות למערכת, או   והתקלקל או ירד
 גרם לירידה או הפרעה למערכות אחרות הפועלות באתר.

, ידע, מומחיות, תכנה, חלף,  לספק כל עבודה  מתחייב )"על חשבונו" ( הספק .25.4
אביזר, כלים, הובלות והסעות הכרוכים בהחזרת הרכיב והמערכת לתפקוד תקין  

 ושלם כבעת קבלתה ע"י המזמין, ובזמינות הדרושה באתר.

ברכיב חדש זהה מהיצרן שחזר והתקלקל  הספק יחליף )" על חשבונו"( רכיב תקול .25.5
ף לחובתו הבסיסית לוודא שבוע )זאת בנוס מקסימוםלמעלה מפעמיים, תוך 

 המשך פעולה תקין של המערכת בחלון הזמנים(.

הספק יחליף )" על חשבונו" ( גם שבר שנגרם משימוש סביר בציוד שלא בניגוד   .25.6
 להוראות ההפעלה.

הספק יפעיל מוקד תמיכה טלפוני ממפעלו שיסייע בהנחיה טלפונית בשעות  .25.7
 העובדה המוגדרות בהתגברות על תקלות תפעוליות.  

אין בתנאי האחריות ובדיקות הקבלה הנ"ל משום גריעה כלשהי מחובות הספק  .25.8
לאספקת מוצר תקין ושם ראוי תוך אחריות מלאה של היצרן לכל פגם נסתר  

מוצר, או נזק כלשהו לגוף או מבנה, אם ייגרמו מפעולת  כלשהו, אם יתגלה ב
 המותר, בתקופת מחזור חיי המוצר, בתנאי הפעלתו המוגדרים. 
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 אישור  .26
 

 בהתאם למפרט זה  שאמלא אחר כל הדרישות וההוראותהנני מאשר 
 
 
 
 
 

 
 תאריך  חתימה  שם הקבלן


