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      1457 מס' פרויקט

  
 

  
  
  
  
  
  

  רותמרכז צעירים שד
  

  מפרט טכני מיוחד 
  
  
  
  
  
  
  

  
  : נערך ע"י משרד 

  
  הנדסת חשמל     APRמשרד  

  ת"א   93דן  ר משמר הי רח'  
  

     03-6488939טלפון:  
  2023ינואר    עריכה:   תאריך 

  
  
  

  

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


                  
                                 א.פ.ר. הנדסה וניהול פרויקטים בע"מ                      
             69-49164-51ח.פ.    חברה להנדסת חשמל תקשורת ובקרה                            

 
 

  
  

  ,077-4702357 :פקס, 03-6488939  טל: ,תל אביב 93 משמר הירדן רח' 
                                          

     eng.coml-www.apr, אתר: eng.com-office@apr    כל הזכויות שמורות  
  
 

 

  ה תאור העבוד     08.000

  
  מפתן קשת ותורה בעיר פרי הסת חשמל בבת רכוומעלוחות  ,השדרוג תאורהפרויקט הינו 

  והתקנת מערכת גילוי אש  
  העבודה במסגרת מכרז/חוזה זה כוללת גם את כל המפורט להלן:

  
 אינסטלציה חשמלית למאור וכח.  . א

 
 לוחות חשמל.  . ב

 
 חרום.ותאורת  גופי תאורה  . ג

 
 הארקות והגנות.  .ד

 
 .מתוהתחברות למערכת כריזה קיי ביצוע מערכת כריזה  .ה

 
 . ה לרכזת גילוי אשבורחי  שת גילוי אמערכביצוע   .ו

 
חברת   באם יש צורך לרבות העברת ביקורות של כל הרשויות המוסמכות  .ז

לכל  ם, משטרת ישראל, בודק חשמל לכלל המתקן וכו' מכון התקני ,החשמל
  ., עד למסירת המתקן ללקוח סופיתהעבודה שבמסגרת מכרז/חוזה זה
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  עבודות חשמל    - 08פרק 

  
 י  כלל  08.01
  

 המתקן יבוצע בהתאם למפרט זה, לתוכניות המצורפות, לתקן הישראלי, 08.1.01
משרדית  -", של הועדה הבין08המפרט הכללי למתקני חשמל  אשר סימולו "

 הוצאת ההוצאה לאור של משרד הבטחון.
וכן חוקים ותקנות של משרדי הממשלה, חברת החשמל, חב' בזק מפקדת  

  נן והמפקח. הוראות המתכו הג"א
 

בוצע ברמה מקצועית גבוהה ע"י בעלי מקצוע מומחים העוסקים ה תבודעה 08.1.02
בקביעות במקצועם. לפני ביצוע העבודה הלכה למעשה יבקר הקבלן במקום 
ויתאים ויאתר את כל המידות ומקומות החיבור של המתקנים השונים. בכל  

  ל. מקרה של חוסר התאמה, יודיע למפקח ולמתכנן החשמ
ן באתרים הקשורים בעבודה כדי ללמוד במקום להקב יסיירת הצעתו לפני הגש

התנאים המיוחדים למקום העבודה. לא תוכר כל תביעה שהיא בקשר לאי   את
 הכרת תנאי המקום והעבודה.

 
כל החומרים שיסופקו יהיו מסוג משובח ביותר. הקבלן ישתמש בחומרים   08.1.03

י  ע"ם ריבאלה המאוש -ובאין כזה ואביזרים המאושרים ע"י התקן הישראלי 
מכון תקינה מורשה. המתכנן והמפקח רשאים לדרוש אישור של מכון התקנים 

על כל פריט או יחידה של החומר ו/או הציוד. על הקבלן להגיש למתכנן  
דוגמאות של כל החומרים והאביזרים ויתר חלקי המתקן לשם אישורם בכתב,  

לאחר   רםיצליי ספיק זמן כדמנת שיהיה מעל  לפני ביצוע העבודה ובעוד מועד,
ביצוע השינויים בהתאם לדרישות המתכנן והמפקח במידה ויהיו כאלה. אך 

שבועות מיום חתימת    2בכל מקרה, הצגת הדוגמאות לא מאוחר יותר מאשר 
החוזה או קבלת הוראה להתחלת העבודה. רואים כל ציון מפורש של מוצר  

ת היות יעקב. שרווה ערך מאוידו לרבות שספציפי במסמך זה כאילו צויין לצ
המתכנן ו/או המפקח וקביעתו  מוצר "שווה ערך" (ש"ע) תהה נתונה להחלטת 

 . סופית
הקבלן מחויב לעבוד בצורה זהירה ובטיחותית, וכן להשתמש בציוד ובכלים   08.1.04

-תקינים ובטיחותיים, כמו כן עליו לגדר את איזור עבודתו בצורה נאותה על
 ים במתקן. עוברים ושב מנת למנוע פציעת

 
אי על ביצוע העבודה בזמן המתאים להתקדמות  העבודה הכללית אחרלן בקה 08.1.05

  באתר. תוך תיאום עם הקבלן הראשי ובעלי המקצוע האחרים ללא גרימת נזק
 ועיכובים לעבודות השונות שתבוצענה.

  ין ללא אישור המפקח. יית הבניאין לפגוע בקונסטרוקצ
א יאוחר משבוע  ל ה,ודעבשל ביצוע ה ן לוח זמנים הקבלן יגיש לאישור המזמי

 ימים לאחר הודעה בכתב כי זכה במכרז.
 
 על הקבלן להשיג מהקבלן הראשי את כל התוכניות האדריכליות, 08.1.06

הקונסטרוקציה, אינסטלציה סניטרית ומים, מיזוג אויר וכל יתר המקצועות, 
 כדי לתאם את עבודתו עם יתר המקצועות.

ת, על הקבלן עוצומקה החשמל ויתר בין תוכניותבכל מקרה של סתירה 
להודיע על כך מיד למפקח ולמהנדס החשמל. לא הודיע הקבלן על סתירה  
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כאמור וזו נתגלתה בשלב כלשהו לפני או במהלך ביצוע העבודה, יפעל הקבלן  
 בהתאם להוראות המפקח.

  
לאחר השלמת העבודה ימסור הקבלן את המתקן לבדיקה ולאישור ע"י חברת  08.1.07

בלן להזמין את הבדיקה בעוד מועד הקל ע ן.מהנדס המתכנחשמל וע"י ה
ולשאת בכל ההוצאות והתיאומים הקשורים בכך, אלא אם צויין סעיף נפרד  

הכמויות. תנאי לבקורת סופית של המתקן ע"י המתכנן הינו מסירת  -לכך בכתב
 אישור ח"ח על כך שהמתקן עבר בקורת ח"ח ללא הסתייגויות מצידה.

נרטור, אזי על הקבלן להזמין את  ג זלדיל ות התקנות שן, לכל עבודכמו כ
משרד האנרגיה והתשתית כדי לבדוק ולאשר שהמתקן אכן בוצע בהתאם  

לתקנות ולדרישות משרד האנרגיה והתשתית, התשלום עבור בדיקות משרד  
  האנרגיה יהיה ע"י הקבלן ועד חשבונו. 

  פיהבניין על   או למסור אתבמידה והקבלן יידרש לבדוק איזורים נפרדים  
ים, אזי לא יקבל הקבלן תוספת תשלום בגין פיצול הבדיקות, כל הנ"ל וריזא

 נכון גם במקרה ובו המזמין יורה על חלוקת בדיקות לפי איזורים.
אין לחבר חשמל למתקן החשמל וללוחות החשמל לפני בדיקת בודק חשמל  

 מוסמך.
 

 קןקינה של המתופעילותו התהקבלן אחראי על טיב העבודות והחומרים  08.1.08
ד, למשך שנה אחת מיום אישור המתקן וקבלתו ע"י המהנדס המפקח  יוהצו

ללא הסתייגויות. במשך תקופת האחריות על הקבלן לתקן כל עבודה לקוייה 
ולהחליף כל חומר ו/או ציוד פגום על חשבונו, פרט למקרה של ליקויים 

 ותן. לגבי נורשתמשים במתקכתוצאה משימוש לא נכון או נזק בזדון מצד המ
חודש מיום אישור הפעלתן. כל פריט אשר   14תחול אחריות של  - קהריפ

יוחלף בתקופת האחריות כתוצאה מפגם, ישא אחריות מחודשת לתקופת 
אחריות של שנה שתחילתה בתאריך ההחלפה האחרון. אישורי המתכנן אינם  

 משחררים את הקבלן מאחריות כנ"ל. 
 

ית של המתקן ע"י  ופס רתקור העבודה וברק לאחר גמ חשבון סופי יוגש 08.1.09
המתכנן, ורק   לאחר שיוגשו דפי כמויות, דפי כמויות אלה יוגשו ערוכים 

עותקים עם תוכניות מעודכנות.  3-בצורה נאותה לפי דרישת המתכנן ב
הכמויות תהיינה אך ורק על סמך מדידה במתקן, והקבלן יאשר את נכונותן  

ך הקבלן חשבון  רויע, ותחשבון הכמויאת, על סמך בחתימת ידו. לאחר ז
 בשלושה עותקים לפי: 

 
 חשבון לפי סעיפי החוזה.  . א
 חשבון עבור תוספות ושינויים אשר אין עבורם סעיפים בחוזה.  . ב
 כל חשבון ביניים יוגש עם דפי כמויות מאושרים.   . ג

 
על הקבלן לתאם מבעוד מועד גודל הפתחים עבור לוחות החשמל    08.1.010

גודל  -ירות. בכל מקרה ק וךבתו תוך נישות אים להתקנה בוארגזים המיועד
ס"מ בכל צד מהגודל המקסימלי של הלוח/ארגז.   2-הפתח יהיה גדול ב

הלוח/ארגז יוכנס למקומו אחרי הטיח ויסגר במקומו ע"י סרגלי מתכת או עץ  
כמפורט בתוכניות. כמו כן על הקבלן לוודא לפני יצור כל פריט את גודל 

המקום המיועד לו במבנה,  ך תול זההכנסת פריט כדי לאפשר  הפתחים במבנה
 כך שייצור הפריט יותאם לפתח. 
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בגמר העבודה יש לבדוק את המתקן ולהפעילו הפעלה נסיונית לשם    08.1.011
בדיקת התקינות. כמו כן על הקבלן לוודא באישור המתכנן את הכיוונים של  

 כל הליקוייםפנסי התאורה. לשם קבלת יעילות מירבית של חלוקת האור. 
קה זו יתוקנו ע"י הקבלן ועל חשבונו לשביעות רצונו  דיב דיכ שיתגלו תוך

המוחלטת של המתכנן. לפי דרישת המתכנן יבצע הקבלן הפעלות נסיוניות  
 .םובהפעלות הקודמות נתגלו ליקויי נוספות במידה

  
  עדיפות בין מסמכים  08.1.012

  
  הו פירוש שונבכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה ו/או דו משמעות ו/א

מכים שונים שבמכרז/חוזה זה. חייב הקבלן  במסשות הדרימהתיאורים ו
להסב את תשומת לבו של המתכנן או המפקח לפני הגשת ההצעה ו/או 

ביצועה של עבודה כל שהיא ולקבל את הוראות המתכנן או המפקח בכתב  
  לדרך בה עליו לנהוג. לצרכי הביצוע, בהעדר הוראה מפורשת אחרת, יחושב

כמויות, מפרט טכני מיוחד, מפרט  -, כתבותניוכת יות כדלקמן:סדר העדיפו
  ", תקנות ותקנים. (המוקדם עדיף על המאוחר).08כללי למתקני חשמל " 

  
 

 ד למתקני חשמל מפרט טכני מיוח  08.02
 

 1תוספת   08.2.1
  

" כמפורט לעיל, על הקבלן לדאוג 08השלמה למפרט הטנדרטי שסימולו "   . א
ע  פגת לאו , כך שעבודתת וקוי חשמללכל ההכנות הדרושות עבור צנר

מכל בחינה שהיא מעבודות אחרות המתבצעות באתר. הקבלן יקפיד על  
 אסתטיות של עבודות הגמר כדי שלא יבוצעו לאחר מכן תיקונים.

  
מודגש בזאת כי לפני כל לוחות החשמל למעט הלוחות שימוקמו   . ב

עילתו בחדרים מיוחדים, תבוצענה דלתות מפח לצורך סגירת הארון ונ
ל לתאם את מיקום הדלתות וגודלן עם שמהחן בלאחרים. על קבפני 

קבלן הבניה לפני התכנון והיצור, כך שניתן יהיה להרכיב את הדלתות 
הסוגרות ולפותחן מבלי שתהיה כל פגיעה שהיא בחלקים הנפתחים של  

  הלוחות עצמם.
 

   ) 1419"י  (ת   –  61439לוחות החשמל יבנו לפי תקן ישראלי ללוחות חשמל מס'   08.2.2
ולתקן   9000ISO -ה של מכון התקנים ל הסמכבעל היה צרן הלוחות ייו

  . 22תת.
על הקבלן לקבל את אישורו של המתכנן בטרם בחירת מפעל היצור ליצור  
הלוחות, לא יאושר תשלום כלשהו, במקרה של אי קבלת אישור מפורש  

  ובכתב למפעל יצור.
ו פ שיקול דעתה או אחר ע"המתכנן יהיה רשאי לפסול עבודה עם מפעל כז

  , ולא יהיה זכות לקבלן לבוא בטענה כלשהיא. תדילעהב
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 לוחות חשמל  08.2.3
  

 כללי  . 1
  
פרק זה מהווה מפרט טכני ואפיון לאספקת והתקנת לוחות החשמל   . 1

 . ןבבני 
 

תאים בכמות מספקת למילוי כל הדרישות  לויכל ותהלוח . 2
ן בתוכניות אחוז מעל המצוי 30עם רזרבה של לפחות  שבתוכניות

  .ורגם כמקום שמ
  

 ישות מהיצרן ר ד  . 2
  
על היצרן להיות תחת ביקורת שוטפת של המחלקה לבקרת איכות  . 1

של מכון התקנים הישראלי. על היצרן להציג דו"ח בדיקה אחרון של  
חודשים לפני מועד פתיחת    6 -המחלקה הנ"ל שלא מוקדם יותר מ 

 המכרז. 
   1985משנת    C.E.I  439-1בניית הלוחות תבוצע בהתאם לתקן  . 2

 ). 1419 -(ת"י 
  .  9000ISOיצרן הלוחות יהיה בעל הסמכה של 

 
הלוח ייבנה בשיטת ייצור סטנדרטית, זאת אומרת שליצרן יש   . 3

ספרות בה מגודרת השיטה בה הוא מייצר את הלוחות, לרבות 
פרטים ומידות סטנדרטיים. שיטת חיבור פסי הצבירה של האביזר, 

ים  נלהפך  תוהאביזרים ב ביזר, סידורשיטת התקנה מכנית של הא 
הסטנדרטיים בהתאם לגודל הפיזי והזרם הנומינלי שלהם, שיטת  

 הרחבת הלוח בעתיד. 
ו/או  ו/או "מרלן ג'רן"  ABBשיטת יצור הלוחות תהיה כדוגמת 
  . LUGSTROPקלוקנר מילר", ו/או "סימנס", ו/או 

מכון  היצרן יציג מסמכים המאמתים כי שיטת הייצור מאושרת ע"י 
  ב טיפוס של הלוח עומד בתקנים  א כיו כרבינלאומי מותקינה 

)Type Tested.(  
  

על היצרן להגיש למפקח לפני היצור, תכניות ייצור מפורטות  . 4
הכוללות פרטים מזהים ומדויקים לכל האביזרים. התכניות תהיינה 

. התכניות יוגשו במפרט סטנדרטי  1:10 - בקנה מידה שאינו קטן מ 
ימון בתכניות הסת יטש  קן הישראלי.המוגדרים בתלפי הגדלים 

. התכניות יכללו מראה פני  IECאו   VDEתהיה לפי תקן ישראלי או 
לוח עם דלתות סגורות, ובתכנית נפרדת מראה פני לוח ללא דלתות. 

התכניות יכללו רשימת אביזרים מלאה הכוללת שם היצרן, הדגם 
 של אביזר. ונתונים טכניים נוספים הדרושים להגדרה מלאה
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לפי   -54IP  -של הלוח שלא תפחת מ  טימותת האר רמבתוכניות תוגד
. על התוכניות לכלול מפרט הצביעה של הלוח כולל 981תקן ישראלי 
  הגוון המוצע.

 
בתוכניות פיקוד חייבת להיות שיטת סימון מפורטת המגדירה את  . 5

כל נקודות החיבור וממספרת אותו, או כל שיטה אחרת קריאה 
 תכנן. , באישור המומובנת

 
וק המבנה ולוודא שמידות הלוח מתאימות למיקום בדרן לעל היצ . 6

במבנה ולהתאים חלקי הלוח כך שיהיה ניתן להכניסם למקומם 
 במבנה.

 
חתך פסי הצבירה והמרחקים בין המבודדים יקבעו על ידי היצרן  . 7

טבלאות, חתכי פס צבירה וסידורים   -קריטריונים  2-בהתאם ל
הטבלאות יהיו  ה.יבסבת דה וטמפרטוריה לזרם עבובמרחב כפונקצ

של היצרן המקורי המספק את ההיתר ליצרן הישראלי או לפי תקן  
. טבלאות או חישוב המרחקים בין המבודדים המחזיקים 43671דין 

את הפסים כפונקציה של זרם קצר, יהיו מתאימות לציוד שהיצרן 
סי הצבירה משתמש בו. יש להגיש חישובי עמידות של הלוח ופ

בחוזה. פסי צבירה לזרמים קטנים יותקנו ם ריגדמוזרמי הקצר הב
 על מחזקים שעוטפים אותם.

 
כל המבדדים ופסי הצבירה שיותרו לשימוש ישאו תו תקן בינלאומי   . 8

  ", או "סימנס" או ש"ע מאושר.ABBויהיו כדוגמת "מולר" או "
  

  
 שיטת הייצור  . 3

  
דולרים רי הרכבה מוהלוחות יבנו בשיטת מודולרית כולל אביז . 1

פת ציוד נוסף ללא קושי. התאים יהיו פרופילים  וסה יםשרהמאפ
 פנימיים עם חורים המתאימים לבניה מודולרית.

  
 

הסתעפויות מפסי צבירה יהיו באמצעות מחברים אורגינליים או על   . 2
ידי ברגים, על פי תכנון סטנדרטי הקיים אצל היצרן, וספק פסי  

 הצבירה.
 

כבלי היציאה ל כ וריבמתאימות לח להכין הכנותעל יצרן הלוחות  . 3
והכניסה לפי המפורט בתכניות (כמות, סוג וחתך הכבלים) כדוגמת 

, או פסי צבירה. כמו כן ILSCOפסי צבירה או מהדקים מיוחדים 
יכין יצרן הלוח הכנות מתאימות לכניסת הכבלים למעלה או 

יזוק מלמטה בהתאם למקרה (כגון נפח לכניסת הכבלים, פסי ח 
 ג זאת בתוכניות שיגיש לאישור.צי י רןיצה -ם וכד') מתאימי
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לא יהיה מצב שלצורך פתיחת פנל או דלת יהיה צורך לפרק ידית של  . 4
 מפסק או אביזר גמר. 

 
בלוחות יהיו חיזוקים פנימיים למוליכים בינם לבין עצמם וכן אל  . 5

ו, גוף הלוח. ליצרן יהיו טבלאות או רשימות כיצד לבצע חיזוקים אל
 תוכניות. ב יםגדמוזרמי הקצר הבהתחשב ב

 
אלמנטים המורכבים בלוחות יחוזקו כך שניתן יהיה לפרקם או  . 6

להרכיבם ללא צורך להחזיק אומים או אמצעי חיזוק אחרים מצד 
 אחורי.

 
יש לבנות הלוחות כך שמרחק החלקים החיים מהחזית לא יעלה על  . 7

 ס"מ.  60
  

ת מתאימה  ות ועם תחתיהלוחות יסופקו עם טבעות הרמה המתברג . 8
 .ועינלש
  

מ"מ להעמדה על הרצפה   2הלוחות יבנו מפח דקופירט בעובי  . 9
תאים בכל פעם), עם דלתות  2מ' לכל היותר ( 1.2בחלקים שאורכם 

עם בריח    מלפנים לכל הסגרים יותקנו ידיות קבועות מצופות ניקל
. בבסיס הלוח תותקן מסגרת מפרופיל מקצועי עליון ותחתון

10UNP. 
 

לוח ותעלת אוורור היותקנו בתחתית  רשובמידה וייד ורחריצי אוור . 10

  -  5+ עד    50בחלקו העליון, הלוח יבנה לטמפ' סביבה של 
 צלסיוס.

  . IP  54 -החריצים יכוסו בפילטרים ואמצעי אטימה ל
 

פסי צבירה יהיו מנחושת אלקטרוליטית, בלתי צבועה, הפסים   . 11
כל אורכם רם יבודדו להראשיים וגם בהסתעפויות למפסקי הז

לסטיים המתכווצים בחום. יש לסדר את פסי הצבירה פ יםולרובש
באופן שניתן יהיה למדוד את הזרם בפאזות השונות בכל הפסים ע"י  

 צבת וכן יש לזהות את הפסים.  -אמפרמטר 
הלוחות ופסי הצבירה יחושבו לזרם קצר סימטרי כמפורט  . 12

אלקטרו  הלוח בכוחותבתוכניות. יש להגיש חישובי עמידות של 
, או   ”MG“ מיים של הקצר הצפוי, ערוכים לפיטרו יםמידינ

"ABB" קלוקנר מילר",  או ." 
 

 הלוח יצויד במערכת גילוי וכיבוי אש אוטומטית.  . 13
  
כל מגעי העזר יש להוציא לסרגל מהדקים, לחיווט הפקוד יהיו  . 14

ם שרוולים ממוספרים בכל קצותיו, מהדקי הפקוד ירוכזו לפי הכבלי
 ללוחות.המתחברים 
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יציאות לכבלים יש לתאם באתר לפני הביצוע עם המתקן ות וכניס . 15
 הפנימי. 

 
 צבע הלוחות יהיה סופי בפנים ובחוץ בצביעה אלקטרוסטטית. . 16

 
הקבלן יגיש לאישור המזמין תכנית מראה הלוחות, תכניות  . 17

עקרוניות, תכניות פקוד עם מספור מוליכים, מספור מגעים, זיהוי 
שונים, רשימת ציוד  יםדקמהי תכניות סרגלגעים וכד'. מקום במ

במגעים וכד'. תכניות סרגלי מהדקים שונים, רשימת ציוד שמותקן 
בלוחות עם ציון מספר יצרן קטלוגי של כל פריט ופריט בלוחות וכן 

 קטלוגים של הציוד המוצע.
 

 ידיות של מ"ז שיבלטו על חזית הלוח יחוברו באמצעות מצמדים. . 18
 

תו למבנה, גובה הלוח נסהכם לשמספר חלקים ר את הלוח ב יש לייצ . 19
 מ' לפחות.  2.20

 
למפסיקי זרם יותקנו לשוניות פסים לשם חיבור כבלים וכן יותקנו  . 20

 לחיבור ללא נעלי כבל.  ILSCOמחברים מסוג 
 

כל מכשירי המדידה יותקנו על פנל בחלקו העליון של הלוח, כאשר   . 21
 הלוח. פנל זה יפתח בצורת דלת בנפרד משאר 

 
מעלה המורכב על הדלת, יוגן בפני  וולט ו 50א מתח של נוש ציוד . 22

כך שבשום פנים ואופן לא יהיה ניתן להשחיל אצבע   -מגע מקרי 
 לכל חלק נושא מתח. 

 
מ"מ   2עם מחיצות פח מלאות הלוח יבנה מתאים נפרדים ומבודדים  . 23

בצורה שתמנע העברת קצר, שריפה ו/או כל תקלה עובי לפחות 
ד על כך שרכיבי הציוד  פיהקל ישו. כמו כן, א אחד למשנהאחרת מת

ימוקמו בתאים כך שהפגיעה באחד מהם לא תשתק יותר ממקור 
תותקנה הזנה אחד, אשר אליו שייך הרכיב הנפגע. מחיצות ההפרדה 

  בין כל תא ותא ללא יוצא מן הכלל. 
 

תותקן מחיצת מתכת להפרדה בין אביזרי וחוטי פיקוד לבין פסי   . 24
יפה וכו'. וכן תהיינה שרת תוקשלהגנה בפני ואביזרי כח צבירה 

 מלאות בין סוגי מתחים שונים. פח מחיצות 
  

בתא הכניסה ללוח על גבי הצד הפנימי של הלוח יורכב נרתיק קשיח  . 25
  יוכנסו התכניות השייכות ללוח. שבו

על גבי דלת תא זה יהיה שלט "מאחורי דלת זו ישנו נרתיק עם 
  תכניות".

  
 אים התאמה לתנ  . 4
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  ן: דלקמתנאים כתאים להלוח י
  
 וולט. 400מתח  . 1

 
  פסי הצבירה יתאימו לזרם קצר אפקטיבי סימטרי כמפורט  . 2
 בתוכניות.   

  
כאשר חתך פס   מערכת פסי הצבירה תתאים לזרם המצוין בתכניות. . 3

 האפס יהיה זהה לחתך פס הפאזות. 
 
 . -  50  + 5טמפרטורת הסביבה:  . 4

  
 . 80%לחות יחסית: עד  . 5

  

+.  C  60ורה של רטמפבטד  יועדים לעבוהלוח יהיו מאביזרי  . 6
  (הטמפ' החזויה בחלל הפנימי של הלוח). 

  
 ציוד  . 5

  
כל הציוד שיותקן יהיה מתוצרת כמוגדר בתכניות ובכתב הכמויות ובכל 
מקרה כל אביזר שינתן בלוח חייב להיות בעל תו תקן של אחד או יותר  

  .VDE ,C.E .I ,ULמהתקנים הבאים: 
לפחות וציוד חד ולט ו 500 לעבודה במתח פאזי יתאים הציוד התלת 

 DC ציוד המיועד ללוחות  וולט לפחות.  250פאזי יתאים לעבודה במתח  
להוכיח זאת במסמכים   יהיה ןיתאים לעבודה במתחים אלו ועל היצר 

  של ספק הציוד.
  

 מהדקים  . 6
  

כל החיבורים בין כבלי/גידי פיקוד לבין הציוד יבוצעו דרך   . 1
 מהדקים.

 
ניתנים לפרוק כל אחד , להסיפיציים על מדקים יהיו קהמה . 2

בנפרד (ללא צורך בפירוק מהדקים סמוכים), החיבור למהדק 
יתבצע על ידי פחית מצופה ניקל, כסף או אבץ (ולא על ידי 

 בורג) כדי לשמור על הגיד.
 

המהדקים יהיו עם סימניות אורגינליות לסימון מספר הסרגל  . 3
 ומספר המהדק.

 
 . ותפחל  "רממ  4גידים  אימו לחיווטהמהדקים ית . 4

 
מהדקי הזרם יהיו עם אלמנט אינטגרלי שיאפשר קיצור סלילי  . 5

 הזרם או פתיחתם.
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המהדקים ירוכזו בקבוצות לפי הכבלים המיועדים להתחבר  . 6

  אליהם.
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 גידים  . 7

  
כל הגידים של מעגלי הפיקוד יהיו גמישים וצבעוניים אשר יקלו  . 1

 צותיהם).על זיהויים (בנוסף לסימונים בק
 

 . C    90ד בטמפרטורה של עמי   ידוד לי ב ידים יהיו בע ג ה  . 2
 

 ממ"ר.   1.5שטח החתך המינימלי יהיה  . 3
 

במעגלי המתח יקפיד הקבלן להשתמש בגידים בצבעים על פי   . 4
 תקן.

 
החיבורים של הגידים למהדקים או לציוד יהיה באמצעות סופיות   . 5

אשר מיוחדות המתאימות לציוד (שרוולי לחיצה, נעלי כבל), 
  מיוחדים מתאימים.   צהחיל ריעל ידי מכשייורכבו 

  
 שילוט וסימון  . 8

  
  כלול במחיר הלוחות:

  
שלטי סימון יהיו כתובים בשפה העברית, שלטי סימון יהיו  . 1

 מסנדביץ' בקליט ובצבעים שיסוכמו עם המתכנן. 
 

שלטי סימון יחוזקו ללוח על ידי ברגים, או ניטים פלסטיים ולא  . 2
 ע"י הדבקה.

 
פרד מסנדביץ', כולל נ  וןימס  על ידי שלט בלוח יזוהה כל אביזר . 3

תפקוד האביזר בקיצור. שילוט יהיה גם לאביזרים פנימיים בתוך 
 הלוח וכן לאביזרים חיצוניים בצד הפנימי והחיצוני. 

 
נוסח ומיקום שלטי הסימון יאושרו על ידי המזמין אשר יהיה  . 4

קיום רשאי לדרוש שלטים נוספים בכל כמות הדרושה לדעתו ל
 ולתו ואחזקתו התקינה של הלוח.פעת טחהבמפרט זה ול דרישות

 
קצותיהם בטבעת  2 -קצות מוליכי הפיקוד והכח יסומנו ב  . 5

פלסטית המולבשת ומהודקת על המוליך עם מספר חרוט עליה 
 שיהיה זהה לזה המסומן בתכניות החיבורים.

 
  סרגלי המהדקים יסומנו גם הם על ידי שלט עם מספר חרוט שגם . 6

 ורים. יבהחת יולמסומן בתכנהוא יתאים 
 

 מספור קצוות המוליכים המתחברים לממסרים או ליחידות. . 7
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) וכו' מצב  המפסקים הראשיים (חברת החשמל, גנרטור, עוקף . 8
יסומן על ידי מראה מצב אלקטרומגנטיים, עבור מראי המצב  

  עפ"י סעיף מיוחד בכתב הכמויות. ישולם בנפרד 
  

 חות גילוי וכיבוי אש בלו  . 9
 

  אש אוטומטית (ע"י קבלן גילוי אש).  כיבויוי ולגילתותקן מערכת  ותבלוח
על היצרן להכין פתחים מתאימים להתקנת ציוד הגילוי ואביזרי הכיבוי  
וכן פלטות פח לסגירת הפתחים אשר מורכבות ומתפרקות מבחוץ (עם 

  צירים) וכמו כן לתאם עבודתו זו עם המבצע.
  

 תכניות וביצוע הלוחות  . 10
  

ושאר לוחות החשמל הינן  ם ייאשהרוחות החשמל תכניות של לה . 1
מדריכות ומנחות בלבד, אך ההגדרות והתיאורים שבהן מהווים 

השלמה למפרט זה והם מחייבים כאילו נרשמו במפרט עצמו. 
קווי להזרמת  -הלוחות יתוכננו ויבנו בהתאם לתרשים חד 

 האנרגיה שבתכנית הנ"ל. 
 

את המסמכים  מין לאישור על היצרן להכין ולמסור למז . 2
 להלן: יםרטפוהמ
  
תכנית סכמטית של תזרים האנרגיה על כל מכשירי המיתוג   -

 והמדידה.
 

תכנית רעיונית מפורטת שתגדיר חד משמעית את ביצוע   -
הלוחות בכל מצב אפשרי של הזנות ומצב מפסקים לכח  

 ומפסקים ובוררים לפיקוד.
 

 בים עיקרייםהלוחות כולל מקום רכי בנישל מ  מפורטשרטוט  -
, חתכים בתאים שונים עפ"י דרישת  חלוה יתומבט על חז

 המתכנן.
 

תוכניות פיקוד מפורטות לכל מערכת האוטומציה של   -
 הגנרטור וכו', כולל דגמי ציוד.

 
 הסבר טכני מפורט של פעולת כל המערכות לפיקוד ובקרה. -

 
לוח זמנים לביצוע בהתייחס למועדי הזמנה ומועדי אישורים  -

 ל המזמין. מצאתם חלה עשחובת ה
 

  צור מלאים של הלוח. ייי רטמפ -
  
 

על היצרן להכין תכניות מפורטות לייצור הלוחות והמערכות  . 3
השונות המורכבות בהם. לתכניות אלו יצרף היצרן הסברים 
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בכתב ומסמכים אחרים הדרושים להבנתן ולהגדרתן החד  
 משמעית. על היצרן להגיש למזמין לבדיקה ואישור את התכניות

ח הזמנים לביצוע. המזמין  לוב  בענקנ"ל במועד שוהמסמכים ה
יהיה רשאי להורות על ביצוע שינויים, תיקונים ותוספות  

בתכניות הנ"ל ובמידה ולא יתבססו על דרישות מפרט זה יהיה 
 היצרן חייב לבצעם ללא כל תשלום נוסף. 

 
כל התכניות והמסמכים הנזכרים בסעיף זה או המשתמעים ממנו   . 4

יהוו חלק בלתי נפרד של  , קחמפדי המזמין/היאושרו על ילאחר ש
 מפרט זה.

 
היצרן ישא באחריות מלאה ובלעדית לטיב התכנון. אישור  . 5

התכניות ע"י המזמין/המפקח לא יפטור את היצרן מאחריותו 
לשגיאות ו/או ליקויים אחרים העלולים להתגלות מאוחר יותר. 

פעלת מהם ומונע הכל נזק הכרוך בליקויי התכנון ו/או הנובע 
תנאים ודרישות של מסמך זה יתוקן על ידי ל אםהתב הלוחות

 היצרן ועל חשבונו. 
 

הלוחות יבוצעו בהתאם לתכניות המאושרות הנ"ל ועל כל שינוי   . 6
מהתכניות המאושרות יש לקבל מראש אישור בכתב מאת 

 המתכנן.
 

על היצרן לקחת בחשבון שעבודת ההתקנה עשויה להתבצע  . 7
וע סדר קדימויות קבל אי רשמזמין יהיה שיקבע וכי הבשלבים כפי 

בכל שלב ושלב. הביצוע בשלבים ולפי קדימויות ולא יזכה את  
היצרן בתוספת תשלום ולא ישמש עילה להארכת תקופת 

 הביצוע.
 

  היקף העבודה לביצוע לוחות החשמל  . 11
  

מבחני קבלה סופיים: מבחני הקבלה במפעל אינם סופיים ואינם   . 1
לוח למפרט  ה מתתאה רשאי לדרוש מין, המזמיןמחייבים את המז

זה ובכלל זה ביצוע עבודות ושינויים הדרושים לכך גם אם 
במפעל לא נדרש הדבר, והיצרן יהיה חייב לבצעם ללא כל 

תשלום נוסף. מבחני הקבלה הסופיים יכללו בדיקת התאמת 
הלוחות לתקנים הישראלים, הבינלאומים, ל"מפרט הכללי"  

ים חלק וומהה ותמכים והתכניזה ויתר המסולדרישות מפרט 
 בלתי נפרד ממכרז/חוזה זה.

 
הדרכה: היצרן יעביר קורס להכרת הלוחות ומערכותיהם. בקורס  . 2

יודרכו המפעילים בתפעול ובאיתור תקלות לצורך הבנה מלאה 
של פעולות הציוד ולצורך אחזקה נוספת. הקורס יערך במפעל  

  וחות.היצרן ובאתר במשך יומיים להכרת הל
 

חריות מלאה לפעולתם התקינה אראי ה אחהיצרן יהיות: אחרי . 3
של הלוחות ולכל פריטי הציוד, החומרים והעבודות שסופקו על 
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חודש מיום המסירה הסופית של  24ידו. אחריות זו תימשך 
  העבודה כולה.

בתוך תקופת האחריות יהיה היצרן חייב להופיע באתר מיידית, 
ה דעהות שעות מקבל 24 -יאוחר מ לצורך תיקון התקלה, ולא 

טלפונית מבא כוחו של המזמין (נציג האתר שבה מותקנים 
  הלוחות).

  
כמו כן, יהיה היצרן חייב להמשיך במתן שירותי אחזקה ותיקונים 

לפי התנאים המפורטים לעיל, גם לאחר תקופת האחריות, אך 
רותים תבוצע תמורת תשלום ששיעורו יסוכם בין יהגשת ש
  ד.והיצרן בנפרהמזמין 

  
 ה  גופי תאור  08.2.4

 בעלי תו תקן ישראלי או תו תקן אירופאי מוכר,  LEDמסוג  פי התאורה יהיווג . 1
  .והנורה ההפעלה ציוד את כולל התאורה גוף מחיר . 2
 תוכנה  , נצילות טבלאות, פוטומטריות עקומות יהיו המוצעים התאורה לגופי . 3

  .תאורה חישובי להרצת ושרות תאורה ייעודית לחישובי
 אומים  כולל מרותך הארקה בורג ללויכ יםמתכתי יםחלק בעל ורהתא גוף כל . 4

  .חיבור מהדקי בלוק וכן תקנית הארקה לשון או מפליז ודסקיות
 הציוד  יותקן רציף דגם או אמריקאי  פס מדגם פלואורסנטיים תאורה בגופי . 5

 בפירוק צורך ללא המכסה פתיחת באמצעות אליו והגישה הפס של  הקבוע בחלקו
 יסוד בצבע וצבועים לפחות מ"מ 2.8 יבעוב  דקופירט מפח יעשו יםהגופ ,הגוף
  .האדריכל בחירת לפי בגוון בתנור שרוף עליון

 אטום אהיל כולל מפוליקרבונט  יהיו מים מוגני פלואורסנטיים תאורה גופי . 6
 המיועדים תאורה גופי פריזמטי שקוף  מפוליקרבונט

  .אלקטרוני משנק  יכללו T-5 פלואורסנטיות לנורות . 7
  .אלקטרוני משנק יכללו PL רותלנו םהמיועדי תאורה גופי . 8
 מצת ,משנק יכללו .ג.ל.נ - ,הלייד מטל , פריקה לנורות המיועדים תאורה גופי . 9

 0.92ל . ההספק כופל לשיפור מתאים בגודל בקבל יצוידו וכן
 :ציוד לגופי תאורה . 10

 .. KAMA מתוצרת יהיו קבלים  . א
 : תמתוצר ונייםאלקטר יהיו פלואורסנטיים .ת.לג מצתים  . ב

 , TUBESERVER ,יפספיל,םאוסר
 : מתוצרת יהיו PL -ו פלואורסנטיים .ת.לג מגנטיים משנקים  . ג

  .שוובה ווסלו,טרידוניק,הלוואר,השופט עין                                  
 מתוצרת יהיו PL -ו פלואורסנטיים .ת.לג אלקטרונים משנקים  .ד

 .פיליפס,אוסרם ,ובהוש וסלוו,יקדונטרי,הלוואר                                  
 : מתוצרת תהיינה PL , -ו פלואורסצנטיות נורות  .ה

  .G.E ,סילבניה,פיליפס,אוסרם                                  
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 WW – חם לבן יהיה PL, -ו פלואורסנטיות לנורות האור צבע גוון  .ו
 לבחירת, K 4000 צבע  טמפרטורת - CW – קר לבן  או K 3000 טמפרטורת צבע

 .יןהמזמ
 .ת.לג מצתיםQ - משנקי השופט עין מתוצרת יהיו הלייד מטל .ת.לג משנקים  .ז

 .  P1-1000  מתוכנת פולסר מצת דגם השופט עין מתוצרת יהיו הלייד מטל
 הדגם אם גם התקנתם לפני התאורה גופי סוגי לכל והאדריכל המהנדס אישור את לקבל יש . 11

  .ויותהכמ בכתב במפורש מצוין
 .נורות ליםכול ההתאור פיגו כל . 12
  עצמאית לפעולה נטענת וסוללה מטען יכללו ,חירום תאורת יחידות וכן חירום תאורת גופי . 13

 1 בכל המשנק ניתוק .פלואורסצנטיות לנורות וממיר איתות מערכת וכן לפחות דקות 92 של
 נקהמש בין לוףהחי את פעולת יבצע החרום יחידת של האלקטרוני שהממיר כלומר, הקטבים
 .קצוות הנורה 4 כל של מלא ניתוק י"ע החרום ממיר לבין רוניהאלקט

פרוק   ללא שתיראנה באופן לטעינה ביקורת נורית תותקנה תכליתיים דו חרום תאורת בגופי
  .בנקל בהם להבחין שיאפשר שלוט י"ע אלה גופים ישולטו כ"כמו. הגוף

 .מגע למניעת ההפעלה לציוד כיסוי יכללו PL - תאורה גופי . 14
 לתקרה מעל מ"מ 1 בעובי מפח טבעת תותקן גבס בתקרות המותקנים PL - תאורה לגופי . 15

 .התאורה גוף יחוזק אליו
 גוף יחוזק אליו לתקרה מעל מגבס טבעת תותקן פח בתקרות המותקנים PL - תאורה לגופי . 16

 .התאורה
 ,או ,וקטיביתהקונסטר לתקרה יחוזקו ,תותבות בתקרות תאורה ואמבטיות תאורה גופי . 17

במחירי  כלולים ל"הנ ,הגוף משקל בחשבון ושייקח והמפקח המהנדס י"ע שרשיאו בחיזוק
  .הגופים התקנת

  
 נורות י התקנת צ  08.2.1
  

הצינורות בין לוח החשמל לבין תיבות המעבר והיסתעפות ובין תיבות  
המעבר והיסתעפות עצמן יהיו שלמים ללא כל מחבר, ויהיו מסוג פ"נ בלבד  

חל איסור מוחלט להשתמש   ה,ויגל " בהתקנהה, ומסוג "כבהתקנה סמוי
  בצינורות שרשוריים. 

  
העבודה בהתקנת הצנורות הסמויים שאינם בתקרה אקוסטית ו/או כפולה 

תבוצע לפני היציקה לפי הוראות המפקח והנחתם תעשה מתחת לרשת  
  5נורות העוברים ברצפה יוגנו מיד עם הנחתם בשכבת בטון של יהזיון. צ
נורות טלפון  ים כגון: שמורים, צא מוליכיללות נוריל הצכל אורכם בכס"מ ל

מ"מ.   6- וכו', על הקבלן להכניס חוטי משיכה מניילון שקוטרם לא יפחת מ
נורות המיועדים לכניסת כבל טלפון ראשי יש להשחיל חוט משיכה  יבצ

  מ"מ.   8מניילון 
קרה, במקרה של צנרת בתקרה אקוסטית אין להניח את הצנרת בתוך הת

ית יניין ע"י תפסנים ו/או לחזקה לקונסטרוקצהבת תקרלחזקה ל אלא יש
  התקרה לאחר בניית התקרה האקוסטית.

  
  

נורות פלסטיק  ינורות לא יונחו ביציקה, יש להשתמש בצ יבכל מקרה שהצ
  "בלתי דליקים" (צבע כחול או ירוק).

  נורות כל עוד:יאין להשחיל מוליכים וכבלים בצ
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 וע.שרו לביצלוחות לא אותוכניות יצרן ה  . א
  נגמרו עבודות הטיח והריצוף במידה וכאלה נדרשו. אל  . ב

 
 תיבות מעבר, הסתעפות והתקנה  08.2.2
  

באותו אולם   -כל התיבות הנ"ל שנמצאות באותו מקום על הקיר כלומר 
  או פרוזדור. 

תותקנה בגובה אחיד, אלא אם צויין במפורש אחרת. במקרה של ריכוז 
בהתאם ת דרמסות בצורה ותקנה התיבומספר תיבות זו ליד זו ת

להוראות המפקח. יש להמנע מהתקנת התיבות במקומות בהם גמר  
הבנין יהיה ללא טיח. אולם אם הקבלן ימצא לנכון למרות זאת להתקין 

  1.5התיבות במקומות הנ"ל, תכוסנה התיבות במכסים מפח "דקופירט" 
  בות עגולות ס"מ לתי 10/10מ"מ עובי, צבועים בצבע הקיר, במידות 

 ס"מ מרובעות. לא תותר 10/10ס"מ לתיבות  12/ -12ו מ"מ 70בקוטר 
ס"מ במקומות הנ"ל. עבור   10/10התקנה של תיבות גדולות מאשר 

המכסים לא תשולם כל תוספת. תיבות התקנה לבתי תקע, מפסיקים  
וכו' תצויידנה בסידורי הברגה באופן שהאביזר עצמו יחוזק ישירות ע"י  

  ברגים. 
  
  

וניות עם חריצים בדפנות אשר  ק נההתקבתיבות  מותר להשתמש
תמנענה הוצאת האביזר מהקיר ע"י משיכה. במקרה ומכל סיבה שהיא  

לא הותקנו תיבות התקנה לנ"ל, אזי כל אביזר ישא מסגרת מתכת אשר  
  תחוזק לקיר עם ברגים.

כל תיבות המעבר וההסתעפות שבהתקנה גלויה ו/או בחלל תקרות 
לפחות,   55IPהן, ואטומותלימאות שיחות כביהיו מסוג קאקוסטיות 

כדוגמת "לגרנד" או "גוויס" או "ע.ד.א פלסט". אין להשתמש בתיבות  
  מסוג מרירון כלל. 

  
והסתעפות יהיה  אם לא צויין במפורש אחרת, אזי ליד כל תיבת מעבר  

  שלט סנדביץ שיורה את מספר המעגל בצורה:
  

  ._____________ מלוח מס' __________מעגל מס' 
 

 פאזיים לשירות - לחצנים ובתי תקע חד   למאור,   קים סי מפ  08.2.3
  

כל האלמנטים הנ"ל יותקנו בהתקנה תה"ט, אלא אם צויין במפורש  
  אחרת. 

האלמנטים יהיו מסוג "הפעלה שקטה" כדגם המצוין בתוכניות ועם 
וולט, בתי   220א' ולמתח    10מסגרת מתכתית מגולבנת, מתאימים לזרם 

ט ומסגרת מתכתית מגולבנת,  ליבקיס  ים עם בסו תלת קוטביהתקע יהי
  וולט.  220  -א' ול 16 -מותאמים ל

  
בכל מקרה שהמפסקים ו/או בתי התקע נמצאים במקום אחד, יש  

ן  (התקנה ב"הרכבים"), אלא אם מצוי להשתמש במכסה עליון משותף
  במפורש אחרת. עבור אלמנטים מסוג "הרכבים" לא תשולם כל תוספת.
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  לעיל כשבתיבות מעגלים שונים.  רטפוכמ  סה משותףלהשתמש במכ אין
  

ליד כל אביזר גמר לחשמל יותקן שלט סנדביץ כתב שחור על רקע לבן  
ובו יצויין מס' המעגל ומס' הלוח המזינים, השלט יחוזק לקיר באמצעות  

  ברגים. (לא ע"י הדבקה) 2
 

 כבלים  08.2.4
  

ל, מסוג  עלי חתך עגוכל הכבלים שבמסגרת מכרז/חוזה זה יהיו מנחושת ב
  מ', וישאו תו תקן ישראלי.   1ש עם הטבעה כל א  ניחסי

 
  כל חלקי הברזל של האינסטלציה החשמלית (להוציא לוחות חשמל) יהיו 08.2.5

 קדמיום.   מגולבנים בגלבון חם או מצופי   
 
פעלה נסיונית לשם בדיקת  בגמר העבודה יש לבדוק את המתקן ולהפעילו ה 08.2.6

ועל חשבון הקבלן,   "יע נותוקבדיקה י גלו תוך כדיכל הליקויים שיתיעילותו.
המלאה של המהנדס. לפי דרישת המתכנן והמפקח יבצע   לשביעות רצונו

הקבלן הפעלות נסיוניות נוספות במידה ובהפעלות הקודמות נתגלו 
ליקויים כל שהם, הקבלן לא יהא זכאי לכל פיצוי ו/או תמורה נוספת בגין  

 כך.
 

נרשמו בבדיקה  שר א ניםכל התיקושלא בוצעו  באם בבדיקה חוזרת ימצא 08.2.7
קודמת, יחוייב הקבלן בכל הוצאות הבדיקה החוזרת (אף אם ימצאו הערות  
תיקון חדשות וחוזרות שלא בוצעו), וסכום זה ירד מחשבונו עבור העבודה 

 שביצע. 
 

בכל בדיקה לגמר עבודת המתקן, הקבלן יהיה חייב להוציא מכתב בו יצויין   08.2.8
ביצוע, העביר בקורת ח"ח,  י לפ ות יש תוכנידק אותו, הגשגמר המתקן, ב

ושהמתקן פועל ללא דופי ומוכן לבדיקת גמר עבודה. המכתב יופנה למפקח  
עם עותק למתכנן החשמל. לקראת בדיקה חוזרת יציין הקבלן במכתבו את  

 ההערות מהבדיקה הקודמת ואם ביצע את התיקונים בהתאם.
 

ת  עומצבא ר הפאזותהקבלן את סדלאחר חיבור החשמל לבנין יבדוק  08.2.9
פאזות ויתקן את סדר הפאזות  -מכשיר המיועד לכך בכל נקודות הכח התלת

במידת הצורך. כן יוודא הקבלן הידוק החיבורים החשמליים בכל חיבורי  
החשמל. במידה וחיבורי החשמל ימצאו בקופסא משותפת אשר בה ישנם  

בתיבה  ם הנוספים שחיבורים נוספים על הקבלן לוודא חיזוק החיבורי
  ידה ואינם מחוזקים.במם חזקול

 
 אופני מדידה  08.03

 
שיטת המדידה תעשה לאור מדידת הכמויות בפועל ללא תוספת עבור   08.3.01

פסולת או פחת. בחישוב עבודות החשמל יש לכלול גם עבודות הכנה כגון: 
חציבת חורים וחריצים ותיקוני בטון וטיח לאחר מכן, התקנת 

ם לא תשולם שום ורעבשר צנרת, א יקת וחיזוקיפסיפים/שרוולים לפני יצ
 הכמויות. -תוספת כספית, מעבר לנמדד בכתב
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החומרים הדרושים וכל יתר העבודות בהתאם להוראות  כמו כן יכללו

הכלליות לעבודות חשמל ותקשורת והמפרט הטכני, אשר אין להם ביטוי  
הכמויות, ואשר דרושים להשלמת העבודות -בסעיפים נפרדים בכתב

  הכמויות בסעיפים נפרדים. -ורש בכתבמפב  ניםלא מצוייוהמתקן, אך 
  

קווי הזנה ימדדו (אלא אם צויין במפורש אחרת), לפי המרכיבים מהם הם 
מורכבים. רק מתקני המאור ובתי התקע החד פאזיים למכשירים ימדדו 

  לפי שיטת הנקודות המתוארת להלן.
  

  ה מצוייןמויות אשר בבהגשת החשבון, על הקבלן יהיה לערוך טבלת כ
ל מעגל ומעגל ולפי לוח מוצא המעגל, כמות של: צנרת, מוליכים, כ בילג

כבלים, אביזרים ומספר נקודות במידה ושיטת המדידה היא כמתואר  
  . 8.3.03בסעיף 

  
כן תפורט כמות: צנרת ההזנה, צנרת, ומוליכים ואביזרים לנ"ל. במידה  

דת מות הנמדנכונה את הכוטבלת הכמויות בכל סעיף שהוא לא תשקף 
ה, על הקבלן יהיה לערוך מחדש את טבלת הכמויות. הקבלן לא עשלמ

  יקבל כל תוספת מחיר מיוחדת עבור הכנת הטבלה לנ"ל. 
 

 
 מדידה לפי מרכיבים של המתקן  08.3.02

  
 ומרכיביו.ח יחושבו בשלמותם. כל לו -לוחות חשמל  08.03.02.01

 (הגבהת בטון ללוח כלולה במחיר הלוח).
 
י סוגם  לפו ושבמדדו ויחי -וכבלים  צנורות, מוליכים 08.03.02.02

ואורכם. המחיר יכלול גם ספחים כגון: תיבות הסתעפות 
ומעבר פלסטיות ו/או מתכתיות אטומות למיניהן, קשתות, 
זויות, מחזיקי צנורות, כבלים (מחזיקים בודדים ומחזיקים 

 30%-משותפים לקבוצות צנורות וכבלים, עם מקום שמור ל
עבור צנרת ( נותת עפר שובטון, עבודולפחות), יריות ברגים ב 

ברצפה), חומרי חיבור, בידוד וחוטי משיכה וכו', כל זאת 
 .8.3.03במידה ולא נמדדו לפי שיטת הנקודות בהתאם לסעיף  

  
 אופן ההתקנה: גלויה/סמויה, בקיר ברצפה או בתקרה,

  והתקנה לפני היציקה או אחריה, לא ישנה את מחיר היחידה.
קצותיהם, ב  יםבורת כל החייכללו גם א המחירים למוליכים

השחלתם ו/או הנחתם יתר העבודות הדרושות, בהתאם 
  למפרט. 

 
אביזרים סופיים כגון גופי תאורה, בתי תקע (אם לא   08.03.02.03

), רוזטות, טלפון וכו', 8.3.03ראה סעיף  -נכללו במחיר הנקודה 
 יחושבו כל אביזר כיחידה.

  
, כל השרשראותמחירי ההרכבה של גופי התאורה יכללו את 

התליה והבלדחינים במקרה של גופים תלויים. ווי הפנדלים, 
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בכל מקרה יכללו גופי התאורה גם את האספקה ו/או  
  ההתקנה של הנורות.

ין במפורש אלא אם מצו -ליבון וכל סוג אחר) (פלורוצנט,         
  אחרת).

 
כבלים שאינם נמדדים בסעיפי הנקודות ימדו לפי מטר   08.03.02.04

הקצוות כולל חיבורי בורים בשני אורך (מ"א) ומחירם יכלול חי
משאבות וכו' אומים שונים עבור חיבור מנועים, פיקוד ותי

  וכל יתר העבודות הדרושות, בהתאם למפרט.      
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  מדידה לפי נקודות  08.3.03

  
נורות, יהצמחיר נקודה יכלול את המוליכים, הכבלים,  08.03.03.01

תיבות המעבר וההסתעפות, הפלסטיות והמתכתיות על כל 
ין אותו מעגל, ועד למוצא ח החשמל המזספחיהם, החל מלו

הנקודה ומוצא המפסיק לנקודה. המחיר יכלול גם את מפסיק 
הזרם ו/או הלחצן, או בית התקע. נקודת פעמון תחשב  

תב  כנקודה, אך ללא אביזר הגמר שימדד בנפרד. (אלא אם נכ 
 הכמויות).-אחרת במפורש בכתב 

 
מספר גופי התאורה שיחוברו ליציאה אחת ומספר   08.03.03.02

פעלות ע"י מפסק אחד רגיל ו/או כפול ו/או  הנקודות המו
 או לחצן לא ישנה את מחיר הנקודה.מחליף ו/או מצליב ו/

כמו כן לא ישתנה מחיר היחידה במידה ומספר מפסיקים  
 או מספר נקודות. יפעילו נקודה אחת

 
במקרה של מכסה משותף לשניים או לשלושה אביזרים  08.03.03.03

מתחת הטיח, לא או בתי תקע סמוכים, כגון: מפסיקי מאור ו/
ין במפורש ל תוספת מיוחדת למחיר, אלא אם צויקבל הקבלן כ

 אחרת.
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 כמויות - כתב  08.04
  

 כללי    08.4.01
  

  ת הכמויות הן באומדנה. הכמויו-הכמויות המופיעות בכתב  . א
לחשבון תמדדנה לפי מדידה נטו של הכמויות שהותקנו הלכה 

המזמין רשאי להורות לקבלן סולת וכו'. למעשה ללא פחת או פ
  לבצע את כל סעיפי החוזה או חלק מהם. 

 
המחיר ליחידה לא ישתנה במידה והכמות תגדל או תקטן בכל   ב.

שיעור שהוא ו/או תבוטל לגמרי. (ואז לא יהיה הקבלן זכאי 
  ורה כלשהי בגינה או לפיצוי כלשהו בגין ביטולה).לתמ

  

 מחירי היחידה    08.4.02
  

הלן בסעיפי הכמויות ייחשבו ככוללים את ה המוצגים למחירי היחיד
  הערך (אלא אם צויין במפורש אחרת) של: 

  
ם ל כל החומרים, האביזרים והמוצריעבודות התקנה ש  . א

לסוגיהם וחומרי העזר השונים (הנכללים בעבודת ההתקנה 
שר לא צויינו במפורש בסעיף נפרד) הדרושים לביצוע  וא

  החוזה. ההתקנה בשלמותה בהתאם לתנאי
  

פקת כל החומרים והאביזרים (ובכלל זה מוצרים אס  . ב
לסוגיהם וחומרי העזר הנכללים בעבודה ושאינם נכללים 

  בה), האספקה תהיה באתר הבניה. 
  

השימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים, דרכים   . ג
  זמניות, מכשירי מדידה וכו'. 

  
שונות, ליים, אגרות לרשויות הוצאות ביטוח, מיסים סוציא  .ד

  חברת החשמל, בזק ומשרד התקשורת. כולל
  

הוצאות אחרות מאיזה סוג שהוא (הן ישירות והן עקיפות)   .ה
  אשר תנאי החוזה מחייבים אותם.

  
אחסנת כל החומרים, אביזרים, הכלים, המכונות וכו',   .ו

  ן שמירת העבודות שבוצעו. ושמירתם וכ
  

  רווחי הקבלן.  .ז
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  מערכות תקשורת     18פרק  

  
 דה תאור העבו 

  
  במסגרת מכרז/חוזה זה כוללת גם את כל המפורט להלן:העבודה 

  
 ביצוע מערכת כריזת חרום ומוסיקת רקע.

העבודה  ל וכו' לכ , מכבי אשכון התקניםהעברת ביקורות של כל הרשויות המוסמכות לרבות מ
  מכרז/חוזה זה שבמסגרת

  
 מערכת כריזת חרום ומוסיקת רקע   

 
   תאור העבודה

  
  ה זה כוללת גם את כל המפורט להלן:רת מכרז/חוזהעבודה במסג   . 1

  
 .הרמקולים יותאמו לסוג ההתקנה .בשטחבור רמקולים אספקה, התקנה וחי   . 2

 
 תוךם, ספקי כח ומצברים מרכזיים באספקה, התקנה וחיבור של מערכת מגברים, ערבלי   . 3

 . (מותקן על גלגלים).19מסד "
 

 יזורי כריזה.א  6-וררים לאספקה, התקנה וחיבור של מיקרופונים עם ב   . 4
 

 חיווט מושלם של כל המערכת בתוך צנרת סמויה.   . 5
 

בדיקה, הרצה וקבלת אישורים מרשויות מכבי אש ומשטרה לכל מערכת הכריזה שבוצעה    . 6
 והמצאת אישורים ללא הסתיגויות. 

 
 העתקים לרבות קטלוגים, הוראות הפעלה ואחזקה. 3-וכניות עדות וספרי מתקן בעריכת ת . 7

 
  כת למזמין באמצעות המתכנן. ירת כל המערמס . 8

 
   דרישות מהקבלן 

  
לפני הגשת הצעתו, יסייר הקבלן באתרים הקשורים בעבודה כדי ללמוד במקום את  . 1

י הכרת תנאי  התנאים המיוחדים למקום העבודה. לא תוכר כל תביעה שהיא בקשר לא
 המקום והעבודה.

צרנית הציוד, ועליו של החברה י לצורך התקנת הציוד יעסיק הקבלן נציג מוכר ומורשה . 2
להציג מסמכים המאמתים זאת, וכל העבודות ואופן התקנת הציוד יבוצע על פי סטנדרטים  

  והנחיות יצרן הציוד המוצע.
  

 תוכניות 
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כניות עקרוניות ומנחות בלבד, לפני תחילת העבודה, התוכניות המצורפות למכרז/חוזה זה, הינן תו
י שרטט מומחה, כאשר בתוכניות יהיו תרשימי פריסת  ות עבודה ע"על הקבלן להכין מערכת תוכני

קוי החווט בין כל מרכיבי המערכת. התוכניות ישורטטו בקנה מידה זהה לתוכניות שנמסרו לקבלן 
קויים לחיבור כל פריטי מערכת הכריזה לרבות דגמי  ע"י המזמין, כמו כן יכין הקבלן תרשימים חד 

  . פריט ופריט ציוד, דפי נתונים טכניים לכל
  העתקים לפחות והמזמין יהיה זכאי לדרוש שינויים   3 -ערכת התוכניות תוגש במ

  ותיקונים והקבלן יבצע התיקונים באורגינלים ויוציא תוכניות מעודכנות, עד לאישור המערכת.
  

 תקופת האחריות 
  

המותקן על ידו במסגרת   הקבלן יהיה אחראי לפעולת המערכת ולכל פריט מהציוד . 1
 יגויות.יחודשים מיום קבלת המערכת על ידי המזמין ללא הסת 12משך ז/חוזה זה למכר

במידה ובמסגרת תקופת האחריות פריט ציוד כל שהוא מתקלקל, הקבלן מתחייב   . 2
 אחריות מיום ההחלפה.  להחליפו בחדש, ועל הפריט החדש המוחלף תחול שנת

אחזקה  כן לתת שרותהקבלן יהיה חייב לרכוש את הציוד רק מספק ציוד שיהיה מו . 3
  לשנה נוספת בתנאים שיסוכמו בין המזמין לחברה.

 
  

   מטרת המערכת ודרישות תפעוליות
  

  
  ומוסיקת רקע בכל מטרת המערכת הקולית היא שידור כריזת חרום, הודעות שוטפות . 1

  המבנה.
  המוסיקה, ישמעו באיכות טובה ובנאמנות מרובה, באמצעות רמי קול.ו ההודעות . 2
  
  שעות ביממה.  24צופה של דת לפעולה רהמערכת מיוע  . 3

  
  ממקום שיקבע ע"י המזמין. קרופון ישידור ההודעות יעשה באמצעות מ  . 4

  
צלילים, וישודר   3-2לפני שידור ההודעה ישמע ברמקולים צליל גונג אלקטרוני בעל    . 5

  ם הלחיצה על מתג ההפעלה.אוטומטית ע
 רקע.פני מוסיקת וכריזת חרום על  פשר עדיפות לקבלת הודעותהמערכת תא  . 6
כגיבוי. ההעברה ממתח   VDC 24וכן ממתח ישר  VAC 220המערכת תוזן ממתח הרשת  . 7

 הרשת למתח ישר תעשה אוטומטית, ללא צורך בפעולה ידנית כל שהיא. 
אשר יאפשרו   FREE MAINTENANCE - המערכת תכלול מצברי חרום ללא טיפול   . 8

א רשת החשמל, וכן  ר רצופות ללדקות שידו 30הפעלת המערכת ללא מוסיקת רקע במשך 
פטוף וטעינה מהירה, לפי  את המצברים ברשת החשמל, בטעינת ט מטען אשר יטעין 

 הצורך.
 

 המערכת תאפשר חיבור מוסיקת רקע. . 9
 

או   V100 במתח של VOLTAGE CONSTANTהמגברים ורשת הקוים יפעלו בשיטת   . 10
.70.7V 

 
  , עם גלגלים.19הציוד יותקן במסד סטנדרטי ברוחב " . 11
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 כני למרכיבי המערכת מפרט ט 
  

 מסד מרכזי   . 1
  

 , יותקן כאמור כל הציוד המרכזי.19במסד המרכזי אשר יהיה ברוחב סטנדרטי "   . א
 

 מ"מ לפחות.  2מסגרת המסד תבנה מפרופילי אלומיניום או ברזל בעובי של    . ב
 

ובה המסד יהיה בהתאם לגובה הציוד המוצע, כאשר בין יחידות ההגברה יותקנו ג   . ג
  כרזרבה. 25%) ועוד תוספת מקום פנוי של 1 3/4בה ("אוורור בגו שלבי

  

ניום או פח, ותהיה אפשרות להסירם בשעת הצורך, ידפנות המסד יהיו עשויים אלומ   .ד
 ודה.כל חלקי המתכת במסד יעברו טיפול נגד קורוזיה ונגד חל

 
וקסי  כל חלקי המתכת יצבעו בצבע יסוד לפחות פעם אחת, ובצבע סופי על בסיס אפ   .ה

 נוזלית או באבקה.בהתזה 
 

 בגב המסד תותקן דלת עם צירים ומנעול המאפשר נעילת המסד.   .ו
 

בתחתית המסד יותקנו גלגלים שיאפשרו הזזתו, סוג הגלגלים יקבע בהתאם לעומס     .ז
 לפחות. 20%ויכלול רזרבה של 

 
עם מפסקי הפעלה ראשיים, נוריות לציון אספקת המתחים,   ACDCהמסד יכלול פנל    . ח

בהתאם לתצרוכת הזרם וספקי כח לאספקת זרם ישר למערכות המיתוג  תיכים להגנהנ
 והבקרה.

 
, שנאי קו, וסת עוצמה, בורר מגברים,  5המסד יכלול מערכת מוניטור שתכלול רמקול "   . ט

  . 3ומד עוצמה בגודל "
 

 ספקמגברי ה . 2
  

ד  מעגלים משולבים, בזוו מגברי ההספק יהיו בנויים על בסיס טרנזיסטורים או   . א
 . 19תקנה במסד ברוחב "המיועד לה

 
ענות. עכבת העומס  יהספק היציאה יהיה כמפורט בכתב הכמויות בכל רוחב תחום הה   . ב

 . V70.7 , או    V100 אוהם או מוצא במתח קבוע,  8תהיה 
 

 . 30%רזרבה של   לקח בחשבוןיבחשוב העמסה ת   . ג
 

 VAC 220  .50 HZ 24 VDCמתחי האספקה    .ד
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 הם לפחות. או 100Kעכבת הכניסה    .ה

 
 100V ,1.25DBביציאת קו  REGULATION PUT (OUTיציבות בשינוי עומס (   .ו

 הפרש בין עומס מלא לעומס בריקם. 
 

 .3DB-בניחות של    60-20KHZתחום הענות לתדר   .ז
 

 , בהספק מוצא מלא. 1KHZבתדר  - 0.4%אחוז עיוותים: מתחת ל   . ח
 

 לפחות ביחס להספק יציאה מלא.  85DBרעש מוצא:    . ט
 

 מעלות צלסיוס.  20מעלות עד מינוס   45מפ' עבודה תחום ט   . י
 

כל הכניסות והיציאות למגבר יהיו באמצעות תקעים ושקעים, לצורך חיבור וניתוק    . יא
 המערכת בזמן השרות.

 
 יציאה. המגבר יהיה מוגן בפני עומס יתר, קצר או נתק ב    . יב

 
נודיזיה כל חלקי המתכת במגבר, יעברו תהליך של ציפוי ופסיבציה או תהליך של א   . יג

 איכול וחלודה. נגד
 

  " או ש"ע. TOAהמגבר יהיה מתוצרת "    . יד
 

 ערבל צליל . 3
  

או כיחידות מודולריות  19ערבל הצליל יותקן במסד המרכזי על פנל ברוחב "  . א
 משולבות במגברי הספק.

  
  יסות של מערכת חיצונית.כנ 4לפחות במערבל יהיו 

 
אל מגברי  מגבר הערבל  כל כניסות המיקרופון והמוסיקה יתחברו באמצעות יח'     . ב

 ההספק במערכת.
 

 יחידות כניסה. 6-במגבר המערבל תהיה אפשרות לויסות הגברה עד ל   . ג
 

 אוהם  100K:    עכבת כניסה     .ד
 

 mv250 :    רגישות בכניסה     .ה
 

 לפחות  DB30 :  יתרת מתח בכניסה     .ו
 

 DB3 בנקודות   HZ 20 -   KHZ 20 :  ענות לתדריחום ההת   .ז

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


                  
                                 בע"מא.פ.ר. הנדסה וניהול פרויקטים                       
             69-49164-51ח.פ.    רת ובקרהת חשמל תקשוחברה להנדס                            

 
 

  
  

  ,077-4702357 :פקס, 03-6488939  טל: ,תל אביב 93משמר הירדן רח' 
                                          

     eng.coml-www.apr, אתר: eng.com-office@apr    כל הזכויות שמורות  
  
 

 
 

 
 לפחות  DB 80:    יחס אות לרעש     . ח

 
 ובמתח יציאה נומינלי.   KHZ1בתדר  0.1%:  ז עיוותים הרמונייםאחו   . ט

 
 14DBM(+ ( 600בעכבת אוהם  V0.4:  מתח יציאה נומינלי     . י

 
 .)HZ 100) .FILTER PASS HIGHלאוקטבה בתדר  6DBאפשרות לניחות של    . יא

 
 אפשרות לויסות צליל של:    . יב

  
DB12  בתדר שלHZ80  

  
DB12  בתדר שלKHZ12  

 
 גונג אלקטרוני שיפעל אוטומטית עם הפעלת כניסת מיקרופון. צליל יותקן בערבל ה   . יג

  
 נתוני כניסות המיקרופון 

  
 מיקרו וולט.  200רגישות כניסה מכסימלית של   . א
 KHZ1אוהם בתדר   350עכבת כניסה של     . ב
 DB3בנקודות HZ-18KHZ 30תחום הענות לתדר    . ג
 . HZ100בתדר   DB6אפשרות לניחות של    .ד
 מקסימלית. ישותלפחות ברג DB55יחס אות לרעש    .ה
 במתח מוצא נומינלי.   KHZ1בתדר  0.1%אחוז עיוותים הרמוניים:     .ו
 .)MARGIN OVERLOADלפחות (  DB30יתרת מתח בכניסה:    .ז
  אפשרות להפעלת קדם המגבר מרחוק ע"י מיתוג מתאים.    . ח

 
 –לצולים  נתוני כניסת מוסיקה/צ 

  
 למתח יציאה מלא.  MV 150:   רגישות בכניסה     . א
  אוהם לפחות  K15:     כבת כניסה  ע   . ב

 אוהם. 600לכניסת         
    30HZ-KHZ20:   תחום הענות לתדר   . ג

 DB3בנקודות        
 HZ100בתדר  DB6אפשרות לניחות של :    .ד
 ברגישות מקסימלית  DB65:   יחס אות לרעש     .ה
 ובמתח יציאה נומינלי.  KHZ1בתדר   0.1%תים הרמוניים: אחוז עיוו   .ו
 לפחות.  DB30:   יתרת מתח בכניסה     .ז
  פשרות להפעלת הכניסה מרחוק באמצעות מיתוג מתאים.א   . ח

 
 רמקולים, שנאי קו, גרילים אקוסטיים ותיבות תהודה 
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עץ על גבי קירות ותיקרות בטון יותקנו הרמקולים ושנאי הקו בתוך תיבת תהודה, עשויות   . א
 ס"מ.  24X24X12(לא סיבית), במידות 

 גמר: צפוי מפורמיקה.   . ב
ול ושנאי הקו על גבי גריל אקוסטי מפלסטיק לבן שיחוזק  יותקנו הרמקבתקרות אקוסטיות   . ג

לטבעת מיוחדת שתותקן מעל התקרה האקוסטית, ועם תיבת תהודה אקוסטית מעל  
 התקרה.

 
) CONE DOUBLEך כפול (בעל משפ RANGE FULLמטפוס  8הרמקול יהיה בקוטר "   .ד

 ובאחוז עיוותים נמוך.
 ).OZ 5גרם (   142 -לא יפחת מלרמקול מגנט קרמי קבוע, במשקל ש   .ה
 אוהם. 8:  מוצאעכבת    .ו
 75HZ-KHZ15תחום הענות :   .ז
 10W קיבול הספק :  . ח

 מעלות.  120זוית פיזור :         
 W5 ,W2 ,W1כל רמקול יצוייד בשנאי קו לתאום הספקים עם סנפים     . ט

  
  
   ופרי קול ש 

  
מליחות,  יבות, לחות,שופרי הקול מיועדים להתקנה חיצונית ויהיו אטומים ומוגנים בפני רט  . א

 ותנאי אקלים אחרים. 
 

 שופרי הקול יהיו בעלי מובנות מירבית.    . ב
 

 W15 R.M.Sהספק    . ג
 

 DB3בנקודות  HZ-275KHZ14תחום הענות לתדר    .ד
 

 מטר בהספק נקוב.  1במרחק של  DB121רגישות מוצא    .ה
 

 אפשרות חיזוק עם סדור להטייה בציר האפקי והאנכי.   .ו
 

 מעלות.  110 -זוית פיזור   .ז
 

 . W2, 1W ,W4 ,W7.5, W15שופר יהיה מותאם לחלוקת הספקים שנאי קו ל   . ח
 

 שנאי הקו יהיה חלק בלתי נפרד משופר קול.    . ט
 

  סיליקון. 3%ברזל  97%מבנה הליבה:  . י
 

 שנאי משתנה   - וסתי עוצמה  
  
 V.C.Tפוס שנאי משתנה : וסתי העוצמה יהיו מט  . א
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 רך.בהתאמה לעומס הנצ W75או  W35הספק השנאי המשתנה יהיה   . ב
 .DB30ללית הנחתה כ  . ג
 בתוספת מצב מופסק. DB10כמות הדרגות להנחתה של   .ד
 . OFF -הבורר יהיה ללא מעצור ויאפשר מעבר רצוף ממצב מקסימום ל  .ה
וצרת ממסר לעקיפת הבורר לצורך קבלת הודעה וקריאת חרום הווסתים מת  .ו

 "אטלס/סאונדולייר" או ש"ע. 
  

 . מערכת אספקת זרם חרום 
 

  FREE דורש טיפול או הוספת מים, ג אשר איננוהמצבריים יהיו מהסו  . א
MAINTENANCE. 

דקות   30למצברים יהיה קבול, אשר יאפשר הפעלת המערכת ללא מוסיקת רקע, במשך    . ב
 שידור רצופות.

כסה עליון וידיות נשיאה, ו/או בתוך  המצברים יותקנו בתוך תיבת עץ צבועה, בעלת מ  . ג
 מסגרת מתכת משולבת במסד.

זמן קיום רשת החשמל: לאחר פעולה ממושכת של המערכת  נת טיפטוף בהמטען יספק טעי    .ד
ממתח המצברים, יהיה המטען מסוגל להטעין את המצברים בטעינה מהירה בפרק זמן  

 שעות.  6שלא יעלה על 
 

 עמדת הפעלת כריזה 
  

כריזה יותקן מיקרופון דינמי, בעל עקומת קליטה קרדיואידית על גבי  בעמדת הפעלת ה   . א
באופן שיאפשר דיבור אל המיקרופון ממרחק קרוב ככל  GOOSE-NECK  צואר גמיש 

 ס"מ).   10-5האפשר (
 אוהם מאוזנת עם שנאי.  200-600:   עכבת   . ב
 50HZ-KHZ12 :  תחום הענות  . ג
 . MV0.2: מיקרו בר/     רגישות   .ד
 נו:בלוח ההפעלה יותק  .ה

  

 6  לחצנים מוארים (או עם תריס זוהר) כמספר האיזורים בתוספת לחצן לכריזה
 כללית.

 רגעי להפעלת המיקרופון ( לחצןTALK TO PUSH ( 
  ."נורית סימון "תפוס  
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    כבלים וחווט 

  
   כבל ורמקולים  . א

מ"מ    0.8כבל טרמופלסטי, דו גידי שזור, עם מוליכי נחושת אלקטרוליטית בקוטר של 
 לפחות.

 מיקרופון   כבל   . ב
אחד, בהרכב  ממ"ר כל  0.15מורכב מזוג מוליכים שזור בחתך של כבל מיקרופון יהיה 

7X0.25   מ"מ, בידוד המוליכים פי.וי.סי. בצבעים שונים, סכוך אפיפה, (רשת) מחוטי
נחושת סביב המוליכים, ומעטה הגנה חיצוני מפי.וי.סי אפור המאים להתקנות 

  חיצוניות ופנימיות.
במערכת יצוייד בסוף חוט מתאים, לא יורשה חיבור חוט ללא שרוול   כל קצה חוט  . ג

 חיבור מתאים. 
קצותיו במספרים ברי   2-ערכת הכריזה לרבות במסד המרכזי ימוספר ב כל מוליך במ  .ד

 קיימא המושחלים על המוליכים, המיספור יהיה זהה לזה שיאושר בתוכניות הקבלן. 
בות, קידוחים בקירות, תקרות, וכו', מחירי הכבלים למערכת הכריזה כוללים גם חצי  .ה

ם השחלה בתוך צינורות , וכוללים גקיימים לרבות תיקוני בניה, טיח, צבע וכו'
  ומובילים קיימים. 

 
  

    תוכניות עדות וספר המערכת
  

בגמר העבודה יהיה על הקבלן להכין תוכניות כפי ביצוע של מערכת הכריזה, אשר בה  . 1
ת כפי שבוצעו הלכה למעשה, לרבות סימון צנרת, יסומנו בפרוטרוט כל מרכיבי המערכ
ות יהיו משורטטות על ידי שרטט  פות. התוכניחווט, מיקום קופסאות מעבר והסתע 

 מומחה בשפה העברית. 
 

העתקים למזמין.   3-תוכניות הביצוע יהוו חלק מספר המערכת שיוגש על ידי הקבלן ב . 2
  ספר המערכת יכלול גם את כל המפורט להלן: 

 . 1י ביצוע של המערכת כפי שתואר בסעיף תוכניות כפ  . א
 הוראות הפעלה של המערכת.  . ב
 של המערכת. הוראות אחזקה  . ג
 טבלת איתור תקלות.  .ד
 רשימת חלקים ומרכיבי המערכת לרבות מס' קטלוגיים ודגמים.   .ה
 רשימת חלקי חילוף מומלצת על ידי היצרן.   .ו
 תרשימים חשמליים ואלקטרוניים לכל פריט מהמערכת.   .ז
 לוגים לכל פריט מהציוד המותקן.ספרות טכנית וקט  . ח
ברה  ם וכן שם החכריכה אסתטית עם הדפסת שם המתקן ותוכן ענייני  . ט

 שביצעה את העבודה לרבות מס' טלפון.
 

כל הכתוב בספר המערכת יהיה מודפס בשפה העברית, למעט קטלוגים ונתונים טכניים   . 3
 של היצרן המצורפים לספר, אשר ניתן לצרפם גם בשפה האנגלית. 

שבועות לפני תאריך   2קבלן יהיה להגיש לאישור המתכנן טיוטה של ספר המערכת על ה . 4
ויין בצו התחלת העבודה. למתכנן תהיה הרשות והסמכות לדרוש העבודה שיצ גמר
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שינויים, תוספות, הבהרות וכו' לספר המתקן, ועל הקבלן יהיה לבצעם ללא שום ערעור 
 מצידו.

  
יל, לא יקבל הקבלן שום תוספת מחיר מיוחדת,  עבור כל ספרי המערכת כפי שתוארו לע . 5

  חוזה זה.והכל כלול במחירי היחידה של מכרז/
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  גילוי וכיבוי אש   34רק  פ 
  

 כללי 34.01
    
  ככלל מערכת גילוי אש במתקן תתחבר למערכת הקיימת בבניין.   

 \ 
  . אנלוגית DDRESSEABLEמערכת גילוי אש ועשן ממוענת  פרק זה עוסק בבצוע   

  
שנים לפחות בתכנון, התקנה ושירות של  10ה בעלת ידע ונסיון של תהי המבצעתהחברה   

    .כיבוי אשות לגילוי ומערכות אוטומטי
  

   .ומכון התקנים הישראלי ULכל הציוד המוצע יהיה מאושר בתקן   

  

המערכת לגילוי אש ועשן מיועדת לאתרעה במקרה של אש או עשן. המערכת תתוכנן,   
  . NFPA 72  A, B, C, D, E, F -תותקן, תיבדק ותחוזק בהתאם ל

  

  חלקיו.   על ארבעת  1220אלי, תקן ומכון התקנים הישר ULרכיבי המערכת ישאו אישור   

הספק מתחייב שכל חלקי המערכת שתסופק, הן מהצד האלקטרוני והן כל המרכיבים   

  האחרים, יהיו תואמים לתקנים הנ"ל ומופיעים בפרסומים האחרונים של מכוני תקינה אלו.

  ל החברה המספקת את הציוד ומתקינה אותו, לצרף: ע

  ע וקטלוגים.מפרט טכני של רכיבי הציוד המוצ
  ספר הוראות הפעלה, בדיקה, ניסוי ואחזקה.

  והתקן הישראלי.UL  -תעודות בדיקה המעידות כי הציוד עונה לדרישות ה

  

  מערכת גילוי וכיבוי אש      34.02
  

  . ) אנלוגיתADDRESSABLEמערכת גילוי האש תהיה מערכת ממוענת (  

התקנת   אפשרבת אחידה שתכל סוגי הגלאים (אופטיים, חום), יהיו מסוג אנלוגי, עם תוש    

  כל סוג גלאי שהוא באותה התושבת. 

  

  לוח פיקוד ובקרה אנלוגי לגילוי אש   . א
  

. יחידת הבקרה תהיה אנלוגית  ADDRESSABALEמסוג  לוח פקוד ובקרה יהיה

יח'    2000 -יהיה ניתן להרחיב את המערכת עד ל מבוססת על עקרון המודולריות ובכך

חוגי בקרה, כאשר בכל חוג   10עד '). ותכלול קצה ממוענות (גלאים, לחצנים וכו

אביזרי כתובת (גלאים, לחצנים, צופרים וכדומה).  החיווט בכל חוג   250עד יחוברו 

כזית  יהיה בעזרת זוג מוליכים מסוכך בלבד. בנוסף, ניתן יהיה לחבר אל אותה מר
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שני  גילוי אש, אזורי גילוי קולקטיביים, כאשר החיווט לכל איזור יבוצע בעזרת 

  .מוליכים

  

  
  מבנה לוח הבקרה   . 1
  

  שורות  2אלפא נומרית בעברית בלבד של    LCDתצוגת הלוח יכלול      

תווים לציון ההתראות והאזעקות ממרכיבי המערכת השונים. השורה  80 -ו

והשורה התחתונה תציין סטטוס ואירועים   ייקהמדהעליונה תציין את המיקום 

  ממרכיבי המערכת השונים. 

  

  BUILT-INי תכלול לוח מקשים מקומי ומערכת תוכנה רכזית הגילומ          

שבעזרתם ניתן יהיה להגדיר בשטח או לבצע שינויים בעת הצורך, של האזורים 

ינויי  ופונקציות ההפעלה השונות הנדרשות מהמערכת, ללא צורך בביצוע ש

  חומרה או תוכנה כלשהם.

  .OUTPUT או INPUT כולל: כתובות 1,000 של שליטה תאפשר המרכזייה  

  

למניעת   VERIFICATION ALARM  מרכזית הגילוי תכלול מערכת תוכנה  
  התראות שווא.

  

מרכזית הגילוי תכלול מערכת לבדיקה עצמית, לבדיקת תקינותה של המערכת      
  ומרכיביה השונים.  

  
בלי שהדבר יפריע לקליטת   TESTן יהיה להעביר כל אזור בנפרד למצב נית

  ים אחרים. אזעקות מאזור
לוחות התראה משניים בעזרת קו תקשורת של שני  2ניתן יהיה לחבר למרכזיה 

מוליכים בלבד אשר יספק את כל האינדיקציות הנדרשות מכל האזורים 

אלפא   LCDל תצוגת המחוברים אל לוח הבקרה הראשי. כל לוח משנה יכלו

  תווים.  80 -שורות ו 2נומרית בעברית בלבד של 

דת בקרה להפעלת פונקציות שונות כמו: הפעלת  י תכלול יחימרכזית הגילו  

מערכות כיבוי, הפעלת חייגן אוטומטי, הפעלת צופרים, הפעלת מדפי אש,  

  הפעלת מגנטים לסגירת דלתות וכו'.

  זייה:בעברית, תכלול המרכ LCDבנוסף לתצוגת 

וכו'.   נורות בקרה למתח הפעולה, אזעקה במקרה של שריפה, סימון תקלה

  ' וכו RESETלוח מפסקים להדממת צופר, למצב בדיקה, כן, כולל ה-כמו
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הלוח יפעל במקרה של הפסקת חשמל, באמצעות יחידת מצברי חרום אשר  

  שעות.  72יאפשר המשך פעילותה של המערכת למשך 

  גרלי של יח' הבקרה, ובנוי על עקרון הבא:ספק הכח יהיה חלק אינט

ק זרמים נדרשים  המסוגלת לספ VDC 24-) לVAC230 )15% -יחידת המרה

  בהתאם לתוצרת המערכת.

  יחידת טעינה למצברים. 

  מצברי ג'ל אטומים.

  

  :   לוח הפיקוד והבקרה יאפשר ביצוע הפעולות וזיהוי המצבים הבאים . 2

  

  הפעלת המערכת וסימון המערכת בפעולה.
  

  אפשרות השתקת צופר במקרה של אזעקה.
  נותקת.כת הצפירה מבמקרה זה, תידלק נורית אזהרה לאות שמער

  

בכל מקרה של פעולת השתקת צופר בעת אזעקה או שלא בעת אזעקה, הרי 

  במידה ותיכנס אזעקה נוספת, תחזור האזעקה הקולית ותפעל באופן אוטומטי. 

, תחזור כל המערכת RESETצה על נוסף על כך, עם חלוף מקור התקרית ולחי

  לית חזותית.וההתראה הקולקדמותה, כולל נכונות לפעולה של מערכת הגילוי 

  
  חרום:  במערכת להתממשקות אפשרות

יתאפשר חיבור שני גלאים מאזורים נפרדים בהצלבה, כך שהגלאי הראשון  

לא  שיפעל, יפעיל את מערכת האזעקה, אך הפיקוד להפעלת מערכת החירום

  ל אלא רק לאחר שיפעל גלאי נוסף בכל אחד משני האזורים.יפע

                                          ת מערכת החירום בפועל. ה לבין פעולתינתן השהיה בין האזעק

  יהיה לכוון לכל ערך זמן רצוי. את ההשהיה ניתן  

אי  בדיקה אוטומטית ורציפה של כל הגלאים במערכת, תיקוני רגישות של כל גל

וגלאי בהתאם לתנאים המשתנים, קבלת אינפורמציה לגבי רגישות כל גלאי  

  ני מדפסת. והצגתה על פוגלאי 

יום/לילה או  אפשרות תיכנות המערכת לעבודה במשטרי עבודה שונים כמו  
  לפי משטר שעות, חגים וכדומה.   

  

אפשרות תיכנות המערכת לעבודה בדרגות רגישות שונות בהתאם למשטרי    
  משתנים. עבודה 
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"בדיקה עצמית" בהתאם למפורט לעיל לרבות תקלה אשר תסומן בלוח הבקרה  
  חזותית./בצורה קולית

  

הפעלה לצורך ניסוי. במצב זה יפעל צופר האזעקה עם הפעלת כל גלאי, אולם  
אוטומטי תוך מספר שניות לאחר הפעלת הגלאי. הסימון בלוח   RESETיעשה 

  ב פעולה רגיל. הבקרה יעלם רק עם העברת הלוח למצ
  

  ניתן יהיה להפסיק אזור מסוים ללא תלות באזורים אחרים.
  על הפסקת האזור בלוח הפיקוד והבקרה.כזו תתריע  הפסקה 

  
יופעלו   צופר האזעקה שבלוח הפיקוד והבקרה יתריע מפני שריפה. במקביל   

כך שבמקרה  מתג, צופרים אחרים במבנה. יתאפשר ביטול פעולה זו באמצעות
פעולת הצופר  טול פעולה זו באמצעות מתג, כך שבמקרה של ביטולשל בי
  זם תקלה.ויופעל זמ ןנורית סימו תידלק
  

לוח הפיקוד והבקרה יאפשר הפעלות בעת אזעקה. יתאפשר ביטול כל אחת  

מפעולות החירום. ביטול כזה ידליק נורית משולטת בהתאם ויפעיל זמזם  

קרית וחלקן יפסק כעבור מספר  תקלה. חלק מההפעלות ישארו עד לחיסול הת

  שניות ויחזור שוב בהגיע אזעקה נוספת. 

  

האירועים האחרונים אשר ניתן יהיה   600פנימי את גור בזכרון המערכת תא
לקבל הדפסה של האירועים השונים בחתך של גלאים שהופעלו בציון מועד  

מועד  רועים שטופלו בציון מועד וזמן, מערכות חרום שהופעלו בציון יוזמן, א
  רועים שלא טופלו בציוד מועד וזמן.יזמן, תקלות במערכת וא

  

  : רכת רמות גישה למע  . 3

  

  רמות גישה שונות, לפי קודים שונים.  2כת ינתנו למער  

    הקודים יסודרו כך שלכל משתמש יהיה קוד אחר כדי לשנות אפיונים. כך  

  נות מנהל אחזקה, טכנאי שרות או כל משתמש אחר, יוכלו לש אחזקה,  שאיש     

  אפיונים ע"י קוד משלהם.    

  

  גרפיות.מפות  ב לפי למערכת תהיה אפשרות להעביר נתונים למסך מחש   
  

ד ע וללתכאפשרות להפוך את המערכת לחלק ממערכת  תהיה

  תובות, ללא כל שינוי במערכת הקיימת.כ 50,000
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  אמצעי התראה  . 4

  
  ך.בהמש יפורטו  אשר פעולה  משטרי  עפ"י יפעלו ההתראה אמצעי כל    

  
  יכללו: התראה אמצעי    

  

  צופרי אזעקה בכל שטחי המבנה.    
  

  שטחי המבנה. שלטי "אש" בכל      
  

  קשר לכוחות סיוע (שומרים, מכבי אש, ממוני בטיחות וכו').  
  

  יחידת התראה משנית (לוח משנה).  
  

 
 
 
 

  בגז   כיבוי . 5

  

  או  , FM-200  בגז אוטומטיות כיבוי מערוכת יותקנו שיוגדרו במקומות  
   NAF 125 מאושר  UL לפי NFPA 2001 .    

    באירוסול   שימוש   יאושר   לא 
  

  אמצעי ע"י או  גלאים שני של משולבת פעולה לאחר פעלויו אוטומטית הכיבוי אמצעי

  ידניים. הפעלה
  גלאים  . 6

הבסיס יהיה זהה לכל הגלאים ויאפשר החלפת גלאי מסוג אחד בגלאי מסוג שני.    

 ANALOGממוענים עם התראת אמת (  אנלוגייםהבסיס יהיה מתאים לגלאים  

ADDRESSABLE TRUE ALARM DETECTORSת. היה עם כתוב). כל גלאי י  

  הגלאים ימוספרו בכתובות מתאימות בהתאם לשיטה בלוח הבקרה.
הגלאי יכלול נורית אינדיקציה מהבהבת בזמן פעולת הגלאי. תהיה אפשרות חיבור 

 אינדיקציה מקבילה.  נורית
  

    אנלוגי  אופטי גלאי  . א
    UL-268  תקן נושא אנלוגי גלאי יהיה הגלאי   
  ים הישראלי. ר מכון התקנהגלאי יהיה בעל אישו           
      של אוטומטי תיקון רגישות, בדיקת ביצוע למערכת יאפשר  הגלאי  
   מתוכנתים עבודה  במשטרי ועבודה המשתנים הסביבה לתנאי בהתאם הרגישות  
  וכדומה. יום/לילה כמו:  
ד על עקרון של תא פוטו חשמלי, עם מקור קבוע של אלומת אור המופק  הגלאי עוב  

  מפוטו דיודה.
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הגלאי מצויד במנגנון עצמי המונע   ש הן לעשן שחור והן לעשן אפור.הגלאי רגי  
  אזעקות סרק.

המעגל החשמלי של הגלאי מסוכך, על מנת למנוע הפרעות חשמליות כאשר מותקן    
  מליים. בלוחות מ"ג או בקרבת מוליכים חש

  א צלהימממשדרים אשר עשויים   םלהיגרהעשויים  RFIהגלאי מוגן מפני הפרעות   
מעלות   57אשר מפעילה אותו בטמפרטורה של  תרמיתגלאי מצויד יחידה ה במקום.

  צלזיוס ללא כל קשר לעשן.
    ADDRESSABLEבסיס הגלאי יהיה זהה לבסיס גלאי היוניזציה או החום ויהיה מסוג 

  עת הכתובת לצורך זיהויו בלוח.עם מנגנון לקבי
  

  גלאי חום וקצב עלית טמפ' אנלוגי    . ב
  

מעלות צלזיוס. בנוסף לכך, יגיב הגלאי לעלית    57שיא של לטמפרטורת  הגלאי יגיב

מעלות מעל הטמפרטורה הסביבתית במשך זמן שאינו עולה על  6.7טמפרטורה של 

  דקה אחת.

  יה ויהיה מסוגבסיס הגלאי יהיה זהה לבסיס הגלאי מסוג יוניזצ

ADDRESSABLE.  

  U.L. 521 -ו .F.Mהגלאי יהיה נושא תו תקן 

  תקנים הישראלי {מת"י} ישור מכון הוכן  א

  גלאי משולב אופטי/חום    . ג

  

  כתובות ברכזת. 2אלמנטים בלתי תלויים ויהווה   2גלאי יכיל 
  ). UL(חלון  FT/3.7%עד   FT/0.2%רגישויות לעשן בגלאי אופטי ינועו בין  

 ייתן התראה   קבוע, בנוסף לכך  C0 58גלאי חום יגיב לטמפ' סבירה של  רגישות  
 מעל הטמפ' הסביבתית במשך זמן שאינו עולה על דקה C 0 10מפ' של לעליית ט

  אחת.
  ללא בסיס.  IP  65דרגת הגנה 

  U.L. 521  -ו .F.Mהגלאי יהיה  נושא תו תקן  
  וכן  אישור מכון התקנים הישראלי {מת"י} 

    אנלוגי זציהיוני עשן גלאי  .ד

  

  מת"י.וכן אישור UL-268הגלאי יהיה גלאי אנלוגי נושא תקן 
 ביצוע תיקון אוטומטי של הרגישות  כת לבצע רגישות רציפה,יאפשר למער הגלאי

בהתאם לתנאי הסביבה המשתנים ועבודה במשטרי עבודה מתוכנתים מראש כמו:  
  יום/לילה וכדומה.

חדירה של חרקים או חלקיקי אבן גדולים מנת למנוע -הגלאי מוגן ברשת מסביב על  
  אשר גורמים לאזעקות סרק.

בתנאים משתנים של טמפרטורה, לחות ורעשים הנובעים  באופן יציב  הגלאי יעבוד   
  משדות אלקטרוסטטים הנמצאים בקרבתו.

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


                  
                                 בע"מא.פ.ר. הנדסה וניהול פרויקטים                       
             69-49164-51ח.פ.    רת ובקרהת חשמל תקשוחברה להנדס                            

 
 

  
  

  ,077-4702357 :פקס, 03-6488939  טל: ,תל אביב 93משמר הירדן רח' 
                                          

     eng.coml-www.apr, אתר: eng.com-office@apr    כל הזכויות שמורות  
  
 

 
 

אשר תדלוק בזמן הפעלת הגלאי, עד שיבוצע   LEDהגלאי מצויד בנורית קבועה   
RESET ALARM  האש. מלוח גילוי  

  מיקרו אמפר נומינלי.  56הגלאי צורך בזמן רגיעה זרם שאינו עולה על   
ח בנעילה מיוחדת לבסיס על מנת לא לאפשר לאנשים שלא  הגלאי מובט ראש  

  הוסמכו, לפרק את הראש מהבסיס. 
  הגלאי מצויד במנגנון ויזואלי לציון תקינות הגלאי.   
עם מנגנון לקביעת כתובת   ADDRESSABLEהבסיס של כל גלאי יהיה בסיס מסוג    

  הזיהוי.
  מרחוק.קיימת אפשרות להתקין מכל גלאי נורית אזעקה   
  ן לחבר נורית אזעקה משותפת לקבוצת גלאים, באמצעות שני מוליכים. נית  
  כנדרש. U.L. 268הגלאי והבסיס, כל אחד בנפרד, נושא תקן   

 .U.Lהינם ע"פ דרישת התקן טמפרטורת העיבוד והלחות שבהם עומד הגלאי,                   
  . 41פרק  268

VERIABLE AMBIENT TEMPRATURE TESTS    

, ניתן יהיה להתקין בסיס עם צפצפה. הצפצפה תתריע כאשר תהיה במידה וידרש  
התראה מהגלאים בחדרים הסמוכים, משני צידי החדר. הצפצפה תופעל ע"פ דרישה  

ת. כלומר, כתובת הגלאי כוללת הכתובו 1,000 -ותהיה מכותבת, אך היא לא תיכלל ב 
  את כתובת הצפצפה. 

  

    מיזוג אויר גלאי עשן פוטו להתקנה בתעלות  .ה

  

  U.L. 521 -ו .F.Mהגלאי יהיה  נושא תו תקן 

  וכן  אישור מכון התקנים הישראלי {מת"י} 

היחידה מקבלת דוגמא של אוויר מן התעלה, מעבירה אותה לתוך תא שבו ממוקם 

כיל ריכוז גבוה של עשן הגלאי יופעל ויראה התראה חזותית הגלאי, במידה והאוויר מ

ביל אליו ותותקן בצורה חיצונית ונראית לעין,  שתחובר במק בעזרת נורת אינדיקציה

וכן התראה ללוח הבקרה. גלאים אלו יכילו אמצעי לכיוון רגישות. ליד  כל גלאי  

  תותקן יח' כתובת.

  וולט ז"י.  18עד   36מתח עבודה 

  m/min 1220עד  122אוויר  טווח מהירות

  50  0עד  0 0טווח טמפ' עבודה 

  

  ני פנל חיווי ובקרה מש   .ו

תווים   40 -שורות ו 2אלפא נומרית בעברית בלבד של  LCDתכלול תצוגת  כל יחידה

לציון ההתראות והאזעקות ממרכיבי המערכת השונים. השורה העליונה תציין את 
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ס ואירועים ממרכיבי המערכת  המיקום המדויק והשורה התחתונה תציין סטטו

למתח הפעולה,  נורות בקרה בעברית, תכלול כל יחידה LCDהשונים. בנוסף לתצוגת 

כן, כולל הלוח מפסקים להדממת  -אזעקה במקרה של שריפה, סימון תקלה וכו'.  כמו

  וכו'.  RESETצופר, למצב בדיקה, 

ום אשר  היחידה תפעל  במקרה של הפסקת חשמל, באמצעות יחידת מצברי חר

  שעות.  72יאפשר המשך פעילותה של המערכת למשך 

  

קוליים ביחידה, לשימוש כיחידת בקרת כריזה  ודולי חיוויכאופציה יתאפשר שילוב מ

בטיחותית. המערכת תאפשר חיבור מספר יחידות חיווי ע"ג הרשת  וע"פ דרישה או,  

  לשם יצירת מעגל הגנת מערכת נוסף, מכשל חיווי. 

 בוי לחצני אזעקה וכי  .ז
  

ים  , הלחצנ 6חלק  1220מהדורה אחרונה ות"י   ANSI/UL 38הלחצנים יהיו מאושרים 
  י יחידת כתובת. בעליהיו 

  

במקומות בהם מותקנת מערכת כיבוי בגז, יותקנו לחצנים להפעלה ידנית של    

  מערכת הכיבוי.

  ס"מ.  160הלחצנים יותקנו במקומות כמפורט על גבי התוכניות בגובה של         

צנים יהיו מדגם משיכה, מוגנים למניעת הפעלתם בשוגג, ויותקנו עם שילוט  הלח

  פעלת הלחצן. (בעברית) להמתאים 

  

  נורית סימון   . ח

  

בכל מקרה בו יותקן גלאי בחדר סגור, ארון, לוח חשמל, בחלל תקרה תלויה, בחלל   
  רצפה צפה וכו' תותקן נורית סימון חיצונית מבסיס הגלאי.

  
  לנורית הסימון בבסיס הגלאי.  הנורית תפעל במקביל  
  ת מופעל.הנורית תהבהב/תדלוק כאשר הגלאי אליו היא מחובר  

הנורית תהיה מופעלת בזרם נמוך ללא מקור מתח חיצוני ותכלול עדשה מגדילה             
  שתאפשר לחזות בדליקתה בזוית רחבה וממרחק.

  
 י.כל נורית סימון תותקן עם שילוט מתאים המתאר את מקום הגלא  

  

  צופרים  . ט
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  . 10ק חל  1220מהדורה אחרונה ות"י  ANSI/UL 464הצופרים יהיו מאושרים     
  

  ופרים יתאימו לעבודה במערכת מכותבת (עם יחידת כתובת) ויהיו צופרים צה    
  אלקטרוניים.    

  
  הצופרים יכללו יחידת "דחף" רמקול, שופר וכן אוסצילטור נפרד לכל צופר.   

  
  מטרים מהצופר.   3דציבלים לפחות במרחק של  90עוצמת הצופרים תהיה   

  
  לוח הבקרה ל"השתקת צופרים".העברת מתג בהפסקת פעולת הצופרים תהיה על ידי   
  מתח הפעלת הצופרים יהיה זהה לזה של לוח תפקוד ובעל צריכת זרם נמוכה.  

  

כל הצופרים יותקנו עם נצנץ שיהיה מחובר ע"י היצרן כחלק אינטגרלי לצופר ויפעל    
פלשים בדקה בעוצמה שתאפשר זיהוי    60קביל להפעלת הצופר. קצב ההבהוב  במ

לפחות. גם לאחר שתבוצע השתקת הצופר ימשיך הנצנץ   מטרים 30חק במקור ממר
  למערכת.  RESETלהבהב ולא יפסיק עש שיעשה  

  
בחדרים בהם מותקנת מערכת כיבוי בגז יותקן, בנוסף לצופר האזעקה, גם צופר פינוי     

נה) ומתחתיו שלט אדום עם חריטה בצבע לבן: "צופר פינוי, מערכת כיבוי  (בטון שו
את החדר מיידית", במקביל יהבהב שלט מחוץ לחדר: "בחדר   ה, יש לפנותאש הופעל

  הופעלה מערכת כיבוי בגז". 
  

ליד ארונות חשמל בהם מותקנת מערכת כיבוי בגז יותקן צופר שיפעל לאחר שחרור    
מערכת   –לט אדום עם חריטה בצבע לבן: "צופר שחרור גז  הגז. תחת הצופר יותקן ש

  שמל". כיבוי אש הופעלה בארון ח
 

  ן טלפון אוטומטי חייג  . י

  

מנויי טלפון וסידור מתאים    4 -בעל אפשרות חיוג ליהיה חייגן טלפון אוטומטי   
  למסירת הודעה מוקלטת.

  
  מספרי הטלפון בחייגן יהיו נתונים לשינוי בהתאם לדרישת המזמין.  

  
חייגן הטלפון יחובר בכניסת קווי הדואר באופן שלא יהיה תלוי בפעולת מרכזית    

  המכשירים עצמם. הטלפון או מ
  

  חייגן הטלפון יחייג לגורמים הבאים:     
  

  קו מבצעי. –שרות מכבי האש    

  

  שלושה מספרי טלפון של ממלאי תפקידים במקום.  
  

  ל המערכת המפורטת לעיל.פעולת החייגן האוטומטי תעשה על פי משטר העבודה ש  
  

  חברת "בזק". החייגן יהיה מסוג המאושר לחיבור לקווי הטלפון ע"י   
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  6 -סיבובים, בכל סיבוב הוא יחייג ל 5החייגן יפסיק את פעולתו האוטומטית לאחר    

  קבועים מראש.   מנויים 

  

  שניות לפחות.  30אורך ההודעה היוצאת למנויים יהיה   
  

יהיה זהה לזרם החרום של יח' החרום בלוח הפיקוד ובעל  זרם ההפעלה של החייגן   
  . VDC  24צריכת זרם נמוכה 

  

  

  צנרת חשמל ווט +  י ח   . יא

  

דקות ובנוסף יהיה מסוג חופשי   90 למשך  400ocהחווט יהיה חסין אש טמפרטורה    
  מהלוגן. 

  ובלוח הבקרה יעשו בעזרת נעלי כבל כל החיבורים בגלאים, בלחצנים, בצופרים       
  יהיו חיבורים בקופסאות המעבר אלא במרכיבי המערכת בלבד.  קניים. לא ת    

ש  החשמלית בכללם הזנות צרכנים המגובים גנרטור יהיו מוגני אהאינסטלציה כל       
  כולל קופסאות חיבורים ומהדקי חרסינה. 

  .יותקנו קופסאות מעבר מוגנות מים תחיצוניל מקרה של התקנת צנרת בכ  

  

  

  

  

  הצהרת הקבלן  

  לי. את כל סעיפי המפרט, וכי כל העבודה ברורה  קראתי והבנתי הנני מצהיר בחתמתי כי  

  

  תום :על הח

  

    שם החברה : 

    מס' ח.פ : 

    שם המנהל :
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    תאריך :

    חתימה + חותמת החברה: 

  

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com

