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  תאים כללים  - פרק א'

 

 העבודהמערכות הפרויקט: תכולות  .1

 כללי  . 1.1

פרויקט שער העיר היו פרויקט חידוש הכיסה לעיר ירושלים ברחוב שז"ר  . 1.1.1

 מפלסים ומעבר מסחרי  5הקמת מהרה, חיון תכון והכולל בין היתר 

יקים במסגרת הפרויקט את כלל מערכות הפרויקט על פי   הקבלן הראשי . 1.1.2

מסמכי המכרז והתוכיות המצורפות וזאת על מת לאפשר הפעלה   ההחיות,

  מלאה על פי דרישת המזמין

 שלהלן: מטלות, בין היתר, את הכוללת ההקמה עבודות . 1.1.3

  השלמת תכון מפורט היכן שדרש, של המערכות בפרויקט ואישורן. . 1.1.3.1

 לשם הפעלה מלאה כדרש ביצוע המערכות בפרויקט  . 1.1.3.2

מתואמות עם גורמי התפעול מטעם   Shop Drawingהכת תכיות  . 1.1.3.3

  חברת עדן. 

של כלל החומרים וציוד הקצה הדרש בין אם אספקה והתקות  . 1.1.3.4

 מוזכר במסמכי המכרז ובין אם לא.

 לכל המערכות,   Setupכתיבת תכה, יישומים, פרוטוקולים ותצורות . 1.1.3.5

 הממוחשבות במתקן

איטגראציה וקישוריות בין כל רכיבי המתקן והמערכות השוות  . 1.1.3.6

  ובמת"י. ולמערכת בקרה במב"ר שבו

  אל מול גורמי ההפעלה.  בדיקות ואישורים . 1.1.3.7

  הדרכות. . 1.1.3.8

  הרצות.  . 1.1.3.9

  תיעוד.  . 1.1.3.10

קבלת כל הרישיוות והאישורים הדרשים מהרשויות המוסמכות  . 1.1.3.11

קתן לרבות כל לצורך הקמת המערכות, הפעלתן, תפעולן ואחז

  העלויות הכרוכות בקבלת אישורים והיתרים אלו. 

  תיאום מול רשויות ומערכות חיצויות.  . 1.1.3.12

 עבודות אחזקה ושירות  . 1.1.3.13

תכולת העבודה בכלל עבודות המפרט  מובהר בזאת כי אלא אם צוין אחרת . 1.1.4

וציוד הקצה כוללת שילוב המתקן במערכות יהול בקרה ושליטה המרכזית של 

 בשלב סגירת התכון המפורט.של חברת היהול עדן וחדר הבקרה מת"י 

ביחס להקמת כלל עבודות  הקבלן הראשימסמך זה מתייחס לאחריות  . 1.1.5

המערכות בפרויקט. מערכות הפרויקט יתכוו ויבוצעו בהתאם לדרישות כרך 

לאומיים; דרישות -זה, התוכיות המצורפות, התקים הישראליים והבין
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הבטיחות המתייחסות, בין היתר: לושאי התשתית לחשמל ותשתיות 

התקשורת, תקשורת וחשמל, האוורור, הבטיחות, האבטחה; וכן לדרישות 

אמצעי בקרת תועה לרבות אמצעי גילוי, אמצעי זיהוי אירועים, גלאים, 

טמ"ס, שילוט האלקטרוי, רמזורים ומחסומים, יהול חייה וכל אמצעי בקרת 

  ככל הדרש. התועה

הקבלן  הדרישות המפורטות בכרך זה מהוות דרישות מיימום המחייבות את  . 1.1.6

 מבחיה טכולוגית, תפקודית, איכותית וכמותית.  הראשי

מובהר בזאת כי תכון והקמת המערכת של המבים השוים והמערכות השוות   . 1.1.7

פרד של מבשוא מכרז זה ייעשה בהפרדה תפעולית כך שתאפשר הפעלה ב  ה

המהרה , מבה החיון ומבה המעבר המסחרי הן על ידי מפעילים שוים והן  

 ממקומות שוים. 

ההפרדה תתבצע הן ברמת החומרה, תוכה והן ברמת ציוד הקצה ,תקשורת ,       

 תשתיות וכן הדרש לשם הפעלת כל מבה בפרד

מובהר בזאת כי הפעלת המהרה בשוטף תעשה ממרכז הבקרה הראשי אשר  . 1.1.8

מצא במת"י בוסף על אפשרות להפעלת המהרה בתצורתה המלאה ממבה 

 המהרה. 

 מערכות הפרויקט (כל מערכות הפרויקט, להלן: "מתקן")  . 1.2

על פי מסמכי החוזה, כוללת בין היתר, תכון, הקמה, תחזוקה  הקבלן הראשיאחריות     

 ומסירה של המערכות המפורטות להלן:

כל מרכיבי מערכות השליטה המרכזיות ליהול שליטה ובקרת פרויקט  . 1.2.1

 )  TMS) ויהול תועה (FMSהכוללות יהול בקרת מבה ( המערכות

כל הממשקים בין המערכת והציוד המרכזי ומערכות חיצויות ופימיות לרבות  . 1.2.2

של מת"י, מערכת יהול ואחזקה   ובלי לגרוע החיבור למערכת יהול המהרות

 ולחדר הבקרה של חברת היהול עדן. מת"י, מערכת יהול ווידאו במת"י 

, מחסומים, VDSלרבות ובלי לגרוע גלאים  TMSכל מרכיבי יהול התועה  . 1.2.3

, גילוי רכב VPS  /VMSמתחלף  , שילוטLCSרמזורים , שילוט בקרת תיבים 

 גבוה.

 השליטה בקרה ופיקוד.   כל המערכות ומרכיבי מערכות . 1.2.4

 .AIDכל מרכיבי מערכת יהול הווידאו מערכת זיהוי אירועים  . 1.2.5

 .FMSכל מרכיבי יהול בקרת מבה  . 1.2.6

 כל מרכיבי מערכות גילוי וכיבוי אש. . 1.2.7

 כל מרכיבי מערכות האוורור, יטור אוויר ומיזוג אוויר. . 1.2.8

  כל מערכות המתח הגבוה.  . 1.2.9

 כל מערכות ומרכיבי רדיו חירום.  . 1.2.10

כל מערכות יהול ומרכיבי התקשורת פסיבית ואקטיבית לכלל המערכות  . 1.2.11

 השוות.  
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 כל החומרות, תוכות, רישיוות, ארוות, מסדים.  . 1.2.12

 כל מערכות התצוגה.  . 1.2.13

   כל מערכות החדרים טכיים וחפ"קיים. . 1.2.14

כל התשתיות לאמצעי הקצה והמערכות השוות (צרת, תעלות, מגשים, שוחות  . 1.2.15

 , תיבות וארוות) לרבות תשתיות ותקשורת צד ג'. מעבר ובקרה, תאי כבלים

  כל מרכיבי מערכות הטלפויה המהלית וחירום  . 1.2.16

 כל מערכות בקרת מערכות המים.   . 1.2.17

 מערכות יהול אחזקה  . 1.2.18

כל מערכות יהול אבטחה ובטחון כולל בקרת כיסות, התראות, אמצעי פיקוד  . 1.2.19

 וכדומה

 כל מערכות יהול חייה ויהול תורים  . 1.2.20

 המערכות ומרכיבי החשמל תאורה, מתח מוך ומתח מוך מאד.כל  . 1.2.21

 כל מערכות האבטחה. . 1.2.22

  (.U.P.S)."אל פסק" -כל מערכות ה . 1.2.23

 כל רכיבי מערכת בקרת התברואה והאיסטלציה   . 1.2.24

 כל מרכיבי מערכת המחשבים והתקשורת  . 1.2.25

שילוב המתקן במערכת היהול   - עבודות שיבוצעו במרכז הבקרה העירוי . 1.2.26

 דר הבקרה של חברת היהול עדן. וח הקיימת במת"י

כל המערכות והציוד על פי הדרישות בתכולת העבודה, הגזרים מתוך התכון  . 1.2.27

המפורט המאושר וכמבוצע בפועל, ובהתאם למסמכי החוזה, בין אם פורטו 

 במסמך זה ובין אם באיזה מבין מסמכי החוזה.  

 הגדרת המתקן היה עבור כל מבה בפרד. . 1.3

 

 הגדרות .2

 מב"ר  . 2.1

  של החיון  -1מרכז הבקרה הראשי אשר ממקומם באתר הפרויקט בקומת     

  מת"י  . 2.2

  , גבעת מרדכי, בירושלים. 1מרכז יהול תועה ירושלים הממוקם ברחוב הועד הלאומי     

 מהרה / מהרת שז"ר – 1מבה  . 2.3

כל המערכות והציוד על פי הדרישות ב"מתקן" , בתכולת העבודה, הגזרים מתוך     

  רט המאושר וכמבוצע בפועל, תוכיות המכרז וכלל מסמכי המכרז. התכון המפו

אשר ימוקם בעיקרו   המבה כולל את כל הדרש לצורך תפעול מלא ומושלם של המהרה     

  בתוך גבולות הפרויקט אך לא רק כפי שיפורט להלן: 

 מערכות בתחומי הפרויקט  . 2.3.1
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גשרי שילוט שילוט פריפריאלי מחוץ לגבולות הפרויקט לרבות ובלי לגרוע  . 2.3.2

 ). VMS, VPS, LCSושלטים מתחלפים (

  תשתיות ותקשורת פסיבית ואקטיבית לחיבור המהרות למת"י ולמב"ר.  . 2.3.3

מערכות בתחום מרכז יהול ובקרת התועה ירושלים המצאות מחוץ לגבולות  . 2.3.4

הפרויקט וכללות גם הן בהגדרת מערכות הפרויקט הים בתכולת העבודה של  

  לתכון, הקמה ואחזקה.  הקבלן הראשי 

 חיון   -2מבה  . 2.4

כל המערכות והציוד על פי הדרישות ב"מתקן", בתכולת העבודה, הגזרים מתוך     

  התכון המפורט המאושר וכמבוצע בפועל, תוכיות המכרז וכלל מסמכי המכרז. 

החיון כולל את כל הדרש לצורך תפעול מלא ומושלם של החיון אשר ימוקם בעיקרו     

  לן: בתוך גבולות הפרויקט אך לא רק כפי שיפורט לה

 מערכות בתחומי הפרויקט  . 2.4.1

שילוט פריפריאלי מחוץ לגבולות הפרויקט לרבות ובלי לגרוע גשרי שילוט ,  . 2.4.2

 שלטי מידע על החיון , שילוט אלקטרוי.

ולחדר  תשתיות ותקשורת פסיבית ואקטיבית לחיבור החיון למת"י ולמב"ר . 2.4.3

 הבקרה של חברת היהול עדן.

וחדר הבקרה של חברת  ועה ירושליםמרכז יהול ובקרת הת מערכות בתחום . 2.4.4

המצאות מחוץ לגבולות הפרויקט וכללות גם הן בהגדרת מערכות היהול עדן,  

  לתכון, הקמה ואחזקה.  הקבלן הראשיהפרויקט הים בתכולת העבודה של 

 מערכת בקרה מרכזית  . 2.5

מערכת הבקרה המרכזית של מת"י ליטור בקרה ושליטה במהרות באחריות עיריית     

ו/או בחדר הבקרה המשותף  אשר ממוקמת בחדר הבקרה הראשי של מת"י רושליםי

 לכל חיוי עדן.

  

 קיצורים .3

פירוש  קיצור

API Application programming interface 

ATP Acceptance Test Procedure

BAR Barrier

C2C Center to Center

CDR Critical Design Review

CCTV  Closed-Circuit Television

CEN European Committee for Standardization 

CSAT Central System Acceptance Test 

CTMS Central traffic management system 
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פירוש  קיצור

DL Data Logger

EIA/ TIAElectronic Industries Alliance / Communication Industry 

Association 

EIAT  External Interface Acceptance Test 

ERP Enterprise resource planning (IT) 

FAT Factory Acceptance Test

FAR Fault Alarm Rate

FMS Facility Management System 

FTP File Transfer Protocol

GIS Geographic Information System 

GUI Graphical User Interface

HTTP HyperText transfer Protocol 

ICD Interface Control Document 

IEEE  Institute of Electrical and Electronics Engineers 

IGMP Internet Group Multicast Protocol 

IP Internet Protocol

ISAT Infrastructure Site Acceptance Test 

ISO International Standards Organization  

LAN Local Area Network

LCS Lane Control Sign

LED Light Emitting Diode

LGT  רמזור  

Mbps Megabits per second

MMS Motorway Management System 

MPEG Motion Pictures Experts Group 

MPLS MultiProtocol Label Switching 

MTBF MeanTime Between Failure 

MTTR MeanTime To Repair

NTCIP National Transportation Communications for ITS Protocol 

NTP Network Time Protocol

OHDS Over Height Detection System 

OTA Over-the-air   

OTDR Optical Time Domain Reflectometer 
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פירוש  קיצור

OTN Optical Transport Network

PDR Preminary Design Review

PRSM  Prismatic sign

PTZ  Pan-Tilt-Zoom Camera

QC Quality Control

QoS Quality of Service

RADIUSRemote Authentication Dial In User Service (RADIUS)  

RSTP Rapid Spanning Tree Protocol 

RTF Rich Text Format

SAT Site Acceptance test

SDK  Software development kit

SLA Service Level Agreement

SP Service Pack

SMS Short Message Service

SNMP  Simple Network Management Protocol 

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

TMS Traffic Management System 

TOD Time of Day

TTD Time To Detect

TVD Traffic Video Detection

TVS Traffic video surveillance

UL Underwriters Laboratories

VDS Vehicle Detector Stations   

VLAN Virtual LAN

VMS Variable Message Sign

VoIP Voice over IP

VPN Virtual Private Network

VPS Variable Prismatic Sign

VSD Video Smoke Detection

WSDL Web Services Description Language 

  

 והחיותתקים  .4

 כללי  . 4.1

  יקים את מערכות הפרויקט, בין היתר, בהתאם להוראות שלהלן:  הקבלן הראשי     
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יתכן ויקים את המערכות והאמצעים בהתבסס על מוצרי מדף  הקבלן הראשי  . 4.1.1

)COTS טגרטיבי מתוצרת  הקבלן הראשי). כל מכלול שיספקיהיה מכלול אי

רים לשילוב במערכת יצרן אחד ו/או מדגמים מתוצרת יצרים אחרים המאוש

 ע"י היצרן בכתב, ויכלול את כל המרכיבים הדרשים לתפעול ותפקוד המלא.

בתחומן, פתוחות,    State of the Artעל המערכות המוצעות וכל מרכיביהן להיות   . 4.1.2

יתות להרחבה, בעלות ארכיטקטורה מודולארית, מאובטחות ותומכת בכל 

סוגי הממשקים הדרשים ליישום לחיבור כל המערכות ובכללם הקיימות 

במת"י, ממשקים סטדרטיים בין מרכיבי תת המערכות ומתבססת ככל היתן 

ים ומוכרים בארץ על מרכיבים המהווים מוצרי מדף מסחריים מובילים, פוצ

 ובעולם. 

לספק הוראות התקה של יצרים וספקים עבור  הקבלן הראשיבאחריות  . 4.1.3

מערכות, ציוד, תוכות ויתר הפריטים מתוצרתם שיותקו בפרויקט וזאת טרם 

   מחויב לספק אישור היצרן על תוכית ההתקה. הקבלן הראשיהתקם. 

  החיות ותקים עיקריים   . 4.2

כל התקים הרלווטיים לתכון והקמה של מערכות הפרויקט על פי מסמכי החוזה.     

יפעל על פי הוראות התקן בגרסתם האחרוה והמעודכת ביותר. להלן   הקבלן הראשי

 הקבלן הראשי רשימה חלקית ולא ממצה של התקים העיקריים ביחס אליהם דרש 

  לתכון ולהקמת מערכות הפרויקט:

  תקן ויש)מס' תקן (במידה 

EN 12966-1 European Standard for VMS

החיות לתכון מערכות בקרת תיבים לדרכים בישראל   

 ה ד, ב, כרכים א, – 2013מרץ 

משרד  –  2012החיות לתכון מהרות, אוקטובר   

  התחבורה/ת"י 

החיות לתכון שילוט בדרכים באמצעות מסרי תועה 

 2009מתחלפים 

הטכי לתכון שילוט בדרכים באמצעות מסרי המפרט 

 2009תועה מתחלפים 

  2012אפריל -החיות לתכון שילוט בדרכים ביעירויות

 2015יוי  –החיות להכת והל לסגירת מהרה   

H.265 תקן דחיסת ווידאו (לפי זמיותה) 

MPEG 4 תקן דחיסת ווידאו

ONVIF Open Network Video Interface Forum

IEEE 802.xx The standards that sets by IEEE for networking, 

specifically networking 



8 
 

______________________________________________________________________________________  

  מפרט מערכות –חניון והפרדה מפלסית שזר  - 2ה

 

  תקן ויש)מס' תקן (במידה 

RADIUS Remote Authentication Dial In User Service 

(RADIUS) is a networking protocol that uses access 

servers to provide centralized management of access 

to large networks 

ETSI EN 300 676 Electromagnetic compatibility and Radio spectrum 

Matters (ERM); Ground Based VHF hand-held, 

mobile and fixed radio transmitters, receivers and 

transceivers for the VHF aeronautical mobile service 

using amplitude modulation; Technical characteristics 

and methods of measurements 

IEC 950 IEC/EN 

60950= UL 1950 = 

CAN/CSA C22.2 No. 

950

Safety of information technology equipment 

CISPR 22/EN 55022 Limits and methods of measurement of radio 

disturbance characteristics of information technology 

(IT) equipment 

IEC 61000-6-1 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 6-1: 

Generic standards - Immunity for residential, 

commercial and light-industrial environments 

IEC 60950-1 Requirements for the safety of information technology 

equipment. 

ITU-T K.34 Audio frequencies - (AF) -The frequency range from 

50 Hz to 20 kHz 

ITU-T K.27 Bonding network (BN) - A set of interconnected 

conductive structures that provides an electromagnetic 

shield for electronic systems and personnel at 

frequencies from d.c. to low Rf.  

ITU-T K.10 Common mode interference - Interference appearing 

between both conductors of a pair and a common 

reference plane (earth). It causes the same potential to 

appear on both conductors relative to the common 

reference. 

EMC  
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  תקן ויש)מס' תקן (במידה 

EN 50130-4 

EN 55022 Class 

A,2006 + AL:2007  

EN 55024,  

EN 50121-4,  

IEC 62236-4,  

EN 61000-3-2,  

EN 61000-3-3,  

EN 61000-6-1,  

EN 61000-6-2, 

EN 50121-4 (Railway 

application)

FCC Part 15 Subpart B 

Class A,  

ICES-003 Class A,  

VCCI Class A,  

RCM AS/NZS 

CISPR22 Class A, 

KCC KN22 Class A,  

KN24,

IEC/EN/UL 60950-1, 

IEC/EN/UL 60950-22

 

הפרקים,   –הכללי של הועדה הבין משרדית  המפרט

 המפרטים ברשימת המסמכים וכל פרק רלווטי אחר. 

  הוראות למתקי תברואה, מהדורה אחרוה.  –"ת הל

  . אחרוה הוצאה פרקיו כל  על 1205 תקן

  . 2+  1 חלקים  349"כ מפמ

NFPA 20 & NFPA 13   כיבוי. תקית מערכות ספרי קלים ומשאבות 

 קחשמל בהוצאת משרד הביטחון פר  מתקימפרט כללי ל 

  . 2001משת  08
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  תקן ויש)מס' תקן (במידה 

  -12.21חלק  5827י "ת

 מהור:

 רכב מהרות של לתאורה מדריך -תפעול -לרכב מהרות

  ).2017(דצמבר  לרכב  תחתיים  מעברים ושל

489ת"י    מכסים לתאי בקרה. – 

658ת"י    חוליות בטון לתאי בקרה. – 

צרת – 858ת"י   PVC  .לכבלי טלפון  

812ת"י  תאורה . עמודי – 

918ת"י    ציפוי אבץ בטבילה חמה. פלדה מוכה לגלוון.  – 

-  981ת"י    מיון דרגות הגה של מעטפות לציד חשמלי. 

1419ת"י    .IEC 60439 -1חשמל המבוסס על  לוחות – 

3וחלק  2חלק  – 20ת"י    לתאורת כבישים ודרכים . מורות 

20ת"י    מורות לתאורת חירום . 2.22 חלק – 

  החיות והוראות חברת החשמל. 

  חוק החשמל על כל התקות המעודכות.  

  המפרט הכללי לעבודות חשמל במע"צ.  

  . 1991ממפרט הכללי לעבודות מיהור מהדורת יואר  

VDE   למתקי חשמל מתח גבוה ומוך  תקי 

IEC תקי     למתקי חשמל מתח גבוה ומוך. 

משרד  –מפרט כללי להצבת ואחזקה של רמזורים   

  התחבורה. 

IEC, EN , יתק VDE  בהתאם למפורט

EIA/TIA ילבדיקת סיבים ומחברים אופטיים.   תק  

  לבקרים מתוכתים.   1131תקן 

  תקן לשילוט מחזיר אור.  
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  תקן ויש)מס' תקן (במידה 

250 IS  - יקה בטחון כלליחשמלה רשת י"ע  המופעלת לאלקטרו.  

961 IS  - טית התערבותאלקטרומג.  

1096 IS  -  תיעוד. –עיבוד מידע  

1111 IS  -  הצגת הזמן ביום.  –עיבוד מידע  

1173 IS  - ה מערכתים מברקים הגים  למתקייוב.  

1213 IS  - יות דרישותיים מדידה למכשירי ביטחואלקטרו 

  .פימי לשימוש

1243 IS  -  .ה מאש למחשבים ולציוד לעיבוד מידעהג  

1438 IS  -  יקציה תוך מערכתית  –מערכות עיבוד מידעטלקומו

  והחלפת מידע.

2004IS– 2000IS  - י מדריךיהול תק טוטאלית איכות והבטחת איכות.  

BS1974  :1376  - מוארים לשלטים הצבעים פירוט .  

BS 1980  :5887   . מחשב מבוססת מערכת לבדיקת התרגול קוד -

1991  :6360 BS - מבודדים בכבלים למוליכים פירוט  

.  

1989  :7083 BS  –  .המלצות לאחסון ולסביבת הפעלה של ציוד למחשבים  

BS 1376 :1974  - מוארים לשלטים הצבעים פירוט .  

  

  המערכת וממשקי עבודהתכון והקמת  .5

  המזמיןתכון מטעם  . 5.1

כלל התוכיות מפרטים, כתב כמויות, כולל מזמין המערכות מטעם התכון  . 5.1.1

רשימת תוכיות וכל הכלול במסמכי המכרז הים מחייבים עבור כלל  

  . האמצעים ומערכות הפרויקט

 את כלל התוכיות והמסמכים הקיימים ברשות  לקבל  הקבלן הראשיבאחריות   . 5.1.2

משקים עם  מערכות הפרויקט בדגש על המ מת"י לצורך תכון והקמת

שמסר על ידי הרשויות המוסמכות המידע  כיוודא י הקבלן הראשי. המרכזים

פתיחת שוחות,  דרש במידת הצורך לבצע הקבלן הראשי היו עדכי ומדויק.

ואיסוף תוכיות עדות ממקורות  , סקריםOTDR, איתור אלקטרוי, גישושים
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ובהר כי לא תתקבל מ.  לרבות קבלי משה, וזאת כחלק מתכולת עבודתו  שוים

לגבי אמיתות או דיוק המסמכים שמסרו לו מצד  הקבלן הראשיטעה מצד 

 הרשויות. 

ל התכיות העומדות לאת כ קבלן הראשיל ומסרי המזמיה או מי מטעמה . 5.1.3

קבלן תאפשר להמזמיה . קבלן הראשילמסור לם ואשר באפשרות םלרשות

יאושר פירוק של ציוד ו/או שיוי   לבדוק את הציוד שוא מכרז זה. לא הראשי

 .בדרך פעולתו הרגילה לצורך הבדיקה

שומים  יגישה לכל תכות המקור ומקור הי קבלן הראשיתאפשר להמזמיה  . 5.1.4

 .ואשר באפשרותה החוקית לאפשר גישה כזאת במת"י הפועלים

בעלות ו/או זכויות יוצרים למזמיה  כי אין    הקבלן הראשימובא בזאת לידיעת   . 5.1.5

או בכל מערך בקרה ושליטה אשר יחובר   במת"יהתוכות הפועלות  על כל 

 בהמשך, כולל חדר הבקרה של חברת היהול עדן. 

לא תהיה כל טעה עקב אי מסירת מידע ו/או תוכית ו/או תיעוד   קבלן הראשי ל . 5.1.6

למסרו, הובע מחוסר אפשרותה  קבלן הראשילהמזמיה ידי  ו/או תכה על

 .מכל סיבה שהיא

  הקבלן הראשי מטעם והקמה תכון  . 5.2

  סקירה כללית  . 5.2.1

באמצעות מרכז בקרה ויהול התועה  עתיד להתבצע    מהרהיהול ה . 5.2.1.1

בוסף על המערכת המתוקת  המרכזיתמערכת הבמת"י וזאת דרך 

  בפרויקט.בחדר הארגיה המקומי 

ו/או מהחברה המפעילה את  באחריות הזכיין לקבל אישור מת"י . 5.2.1.2

 למקום ההתקה במשרדיה בשלב התכון.החיון כדוגמת חברת עדן,  

 .ציוד להתקה ואישורו . 5.2.2

חייב  הקבלן הראשיכל פריט שווה ערך או שווה תכוות המוצע ע"י  . 5.2.2.1

 מטעם המזמיה.  המתכן שלאשור בכתב 

לקבל אישור המהל טרם ביצוע כל עבודה. במידה    הקבלן הראשי  על . 5.2.2.2

 לרשות המהל לצורך בדיקתו.  דרש יעמיד הציודישי

ביצועה   להכין את כל ציוד העזר הדרש לצורך הקבלן הראשיעל  . 5.2.2.3

מען הסר ספק, רשאי המהל  לבדיקת המהל. לבכפוף ללו"ז שקבע 

צע ו/או לציוד המו  להוסיף תאים ודרישות טכיות לפי שיקולי דעתו

לא  קבלן הראשילאופן התקתו כפי המפורט במסמכי המכרז, ול

 .טעה בשל שימוש המזמין בזכותו זו תהיה

אישור המהל לציוד ומרכיבי המתקן איו מוריד או מסיר מאחריות  . 5.2.2.4

 .תאי החוזה לפי הקבלן הראשי 

איו רשאי לפרק ולהשתמש בציוד המצא בבעלות  הקבלן הראשי . 5.2.2.5

 .המהל ישורהעירייה, אלא בא
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על חשבוו   הקבלן הראשי ציוד שיותקן ללא אישור יוחלף מידית ע"י   . 5.2.2.6

המזמין. אישור ה"ל איו גורע במאומה  באם יידרש על ידי

לטיב החומרים  הקבלן הראשימאחריותו המלאה והבלעדית של 

 המסופקים כפי שטיב זה מוגדר במפרט ו/או בתקים

בכל מקום שמצוין שם היצרן או שמו המסחרי -מחיר מוצר שווה ערך . 5.2.2.7

של החומר או המוצר, המחיר בכתב הכמויות מתייחס רק למוצר 

מסוים זה. חומר או מוצר אחר שאושר ע"י המתכן ו/או המפקח, 

מחירו יקבע בהתאם בין אם החומר או המוצר הוחלף בשווה ערך 

א כזה או ביוזמת המפקח. מוצר שווה ערך הו  הקבלן הראשיביוזמת  

השווה לחלוטין ותואם לכל דרישות התקים ומחירו זהה. אישור  

 מוצר שווה ערך ייעשה בכתב ע"י המתכן ולאחר מכן ע"י המפקח. 

 תאימות הקמה . 5.2.3

ביצוע העבודה ייעשה בהתאם לשרטוטים ולמפרטים ולכתבי   . 5.2.3.1

הכמויות, כאשר המפרט מהווה חלק בלתי פרד מכתב הכמויות וכל  

. כן ייעשה ביצוע  הקבלן הראשימחייב את  -דבר הכתוב במפרט 

להוראות המפקח ולשביעות רצוו. למרות    העבודה בהתאם לתקות

על חשבוו כל   הקבלן הראשיכל האמור לעיל, יפרק, יתקן ויחליף 

אביזר או חלק שלדעת המפקח איו מתאים לדרישות. ביצוע העבודה  

 ייחל אך ורק לאחר אישור 

בתוכיות המצורפות למכרז והפרטים  העבודה כפי שהיא מצוית  . 5.2.3.2

מיקום הציוד, הציורות, הכבלים וכו' יהיו יתים :השוים כגון

רצויים בזמן ביצוע  לתיקון בהתאם לשיויים שיידרשו או שיהיו

 ה וזאת על פי אישור המזמיה. העבוד

יבדוק את התוכיות ואת המידות המצויות בהן לפי   הקבלן הראשי  . 5.2.3.3

ליו יהיה להתאים את המיקום, התוואי, וע תחילת העבודה

והמהרה תוך החיון  לתוכיות  ,המפלסים , מידות המתקים וכיו"ב

סטיות   התחשבות עם התאים המציאותיים שוצרו עקב שיויים או

להכין   הקבלן הראשימהתוכיות האלה. אם יהיה צורך, יהיה על 

 .וספות שיידרשו להשלמת העבודה בעצמו תוכיות

, וכן כל התוכיות שיכין הקבלן הראשיאמה ושיוי שיעשה כל הת . 5.2.3.4

 המפקח מראש בכתב.  כ"ל, יקבלו אישור

ישא באחריות המלאה והבלעדית עבור דיוק הביצוע י  הקבלן הראשי  . 5.2.3.5

הגמורים, מיקום הציוד, הלוחות, הציורות וכו'  ביחס למפלסים

(אדריכלות עם שרטוטי המהרה  ודיוק העבודה בכללותה בתיאום

 '.ביוב, מים וכו, וקוסטרוקציה) ופרטי ציוד פים, מיזוג אויר
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אישור שלבי העבודה, אם ייתן ע"י המפקח, לא יהיה בכוחו לגרוע   . 5.2.3.6

לשלב   הקבלן הראשימאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של 

 שאושר או לעבודה המושלמת או לכל חלק ממה. 

מחיר עבור התאמת לא יהיה זכאי לקבל תוספת  הקבלן הראשי . 5.2.3.7

או עבור הכת תוכיות או ביצוע   הקיימים התוכיות לתאים

ההוצאות הכרוכות בכך ייכללו  שיויים כמתואר בסעיף זה, וכל

 .במחירי היחידות השוות בכתב הכמויות

מצהיר שקיבל את כל התכיות והאיפורמציה  הקבלן הראשי . 5.2.3.8

כל התכיות  המערכות דוות, שהבין את  הדרושות לו להתקת

מערכות מושלמות ופועלות  והמפרטים ושביכולתו לבצע על פיהם

 . כהלכה

במידה והתגלו קלקולים או ליקויים בכל סוגי העבודות, בין אם בגלל  . 5.2.3.9

או כתוצאה משימוש בחומרים מטיב ירוד, אף   הקבלן הראשיעבודת  

לתקן אותם ללא תשלום    הקבלן הראשי לאחר מסירת העבודה, חייב  

ך שתיים מיום המסירה. במידה ויידרשו תיקוים תוך וסף במש

 הקבלן הראשיתקופת האחריות ה"ל עליהם להיות מבוצעים מיד. 

או  למתקןיהיה אחראי גם עבור הזקים אשר עלולים להיגרם 

למזמין עקב התקלות. קבלת חלקי מתקן ע"י המפקח בשלבי הביצוע  

הקבלן רת את השוים ואף קבלתו הסופית של המתקן איה משחר

  מאחריות זו.  הראשי

 ראה במסמכי המכרז. פרוט לגבי תקופת הבדק (אחריות ושרות)  . 5.2.3.10

 פיקוח  . 5.2.4

הפיקוח על העבודה ואישורה על ידי המפקח איו גורע מאחריותו  . 5.2.4.1

למתקים במשך תקופת  הקבלן הראשיוהמלאה של  הבלעדית

 .האחריות

  הקבלן הראשיהפיקוח על העבודה ו/או אישורה איו גורע מאחריות   . 5.2.4.2

תוך שימוש בחומרים מתאימים מטיב מעולה,   לבצע את העבודה

הוראות המפרט והתוכיות וביצוע   כלים מתאימים, ביצוע על פי

 .העבודה ע"י בעלי מקצוע מתאימים

לבדוק ולפקח את טיב  ה המפקח הוא הממוה מטעם המזמי . 5.2.4.3

 .שתבוצע לפי לוח הזמים  לדאוגהעבודה ו 

תיקון, שיוי והריסה של   הקבלן הראשיהמפקח רשאי לדרוש מ . 5.2.4.4

הקבלן  בהתאם לתכיות או להוראותיו ויהיה    עבודה אשר לא בוצעה

המפקח תוך התקופה   חייב לבצע, על חשבוו, את הוראות הראשי

 .שתיקבע על ידו



15 
 

______________________________________________________________________________________  

  מפרט מערכות –חניון והפרדה מפלסית שזר  - 2ה

 

עבודה, הראים לו כבלתי מפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי  . 5.2.4.5

לעבודה, וכמו כן יהיה רשאי לדרוש בדיקה ובחיה של כל    מתאימים

 הקבלן הראשיהקבועות בתקים הישראליים.  חומר וסף לבדיקות

 .אישור המפקח לא ישתמש בחומר שמסר לבדיקה בלי

המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה, או חלק ממה, או  . 5.2.4.6

במקצוע מסוים, אם לפי דעתו אין העבודה עשית בהתאם  עבודה

 .הטכי, או הוראות המפקח לתכיות, המפרט

מפקח יהיה הקובע היחידי והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס ה . 5.2.4.7

 .לטיב העבודה ולאופן ביצועה ,לטיב החומרים

תן למפקח הודעה מוקדמת בכתב לפי שהוא עומד יי הקבלן הראשי  . 5.2.4.8

א בכדי לאפשר לו לבקרה ולקבוע לפי כיסויה לכסות עבודה כלשהי

העבודה הדוה. במקרה שלא תתקבל  את אופן הביצוע הכון של 

להסיר את הכיסוי מעל   רשאי המפקח להורות  -הודעה כזאת 

 הקבלן הראשיהעבודה או להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון 

  ממשקי עבודה במסגרת הפרויקט . 5.3

. על 24/7הפועל כל ימות השה  ןם מתקהיוהבקרה של מת"י מרכז השליטה  . 5.3.1

לתאם את העבודות המתוכות עם כלל הגורמים הרלווטיים   הקבלן הראשי

תקופת באופן מלא לאורך כל משך  ותפקוד תוך כדי הבטחת המשך פעילות

בתאום תהיה של מרכז הבקרה במת"י  כל הפרעה לפעילות הסדירה ההסכם.

  המוסמכים. באישור כל הגורמיםו

ספק כל מידע שיידרש לכלל המתכים ישתף פעולה וי הקבלן הראשי . 5.3.2

 . אשר אחראים על מערכות חדר הבקרה של מת"י מת"יקבלים מטעם הו

כי בו זמית עם ביצוע העבודות על ידו מבוצעות   הקבלן הראשימובא לידיעת  . 5.3.3

לציה, צרת,  במבים עבודות על ידי קבלים וספים כגון קבלי מבה, איסט

ישתף פעולה עם הקבלים הוספים ויתאם  הקבלן הראשימיזוג אוויר וכיו"ב. 

עמם כל הכרוך בביצוע המשותף של העבודות בהתאם להוראות ודרישות 

 המפקח. 

הפועל כל ימות השה   ןהים מתקוהבקרה של חדר בקרה עדן מרכז השליטה  . 5.3.4

ת עם כלל הגורמים לתאם את העבודות המתוכו הקבלן הראשי. על 24/7

באופן מלא לאורך כל משך   ותפקוד  הרלווטיים תוך כדי הבטחת המשך פעילות 

של חדר הבקרה בחברת עדן  כל הפרעה לפעילות הסדירה תקופת ההסכם.

  המוסמכים. באישור כל הגורמיםבתאום ותהיה 

ספק כל מידע שיידרש לכלל המתכים ישתף פעולה והקבלן הראשי י . 5.3.5

חברת שר אחראים על מערכות חדר הבקרה של חברת עדן אקבלים מטעם הו

 עדן.  
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  קבלה ומסירת המתקןבדיקות  .6

 כללי  . 6.1

לבצע את כל הבדיקות החוצות על מת להוכיח כי  הקבלן הראשיבאחריות  . 6.1.1

עומדים בכל התאים המיוחד המערכת וציוד הקצה שסופקו במסגרת המפרט 

 המאושר ובכללם של התכון המפורט הקבועים במסמכי החוזהוהדרישות 

 שהוגש על ידו. 

כלל  ל כתאי להשלמת ההקמה,יספק תוכית לביצוע בדיקות  הקבלן הראשי . 6.1.2

 ציוד שיותקו, אותם הוא אחראי לבדוק.המערכות וה

הקבלן מובהר בזאת כי קיום בדיקות הקבלה ומסירת המערכת יבוצעו על ידי  . 6.1.3

לאישור המזמיה ככל שיידרש עבור כל מבה בפרד בכפוף לגורם  הראשי

 המתפעל של המערכת.

כל הדרוש לביצוע הבדיקות לרבות אך מבלי לגרוע,    לספק את  הקבלן הראשיעל   . 6.1.4

 בדיקה ומכשירים, אמצעי מדידה, כוח אדם, מופים.  חומרי

לפחות את הבדיקות המכילות  בדיקותתוכית  להגיש הקבלן הראשיעל  . 6.1.5

 להלן:  בסעיף הבאים, בהתאם לדרישות המופרטות  והחלקים

6.1.5.1 . FAT - יתה מקדימים במפעל/משרד תוכהקבלן בדיקת ציוד ותוכ

 . הראשי

6.1.5.2 . SAT-  יתתכלול בין  אשר  טלמערכות הפרויק הבדיקת קבלתוכ

היתר את כלל התשתיות והציוד שהותקן בשטח הפרויקט לרבות 

 האתרים הפריפריאליים. 

6.1.5.3 . CSAT-  יתה המרכזית השלמה לבדיקות תוכתכלול בין  שתוכ

היתר את כל מרכיבי התוכה והחומרה המרכזית, פוקציות  

יהול    ,העבודה, תקיות ופעילות כל הרכיבים, תיעוד דרוש, תקשורת

 ובקרה של כל ההתקים / תתי מערכות והבקרה המרכזית.

6.1.5.4 . EIAT-  יתים תוכתכלול בדיקה של כל  שבדיקות ממשקים חיצו

הממשקים של המערכת אל מערכות חיצויות להוכחה כי הממשק 

 תקין.

 . בדיקת המערכת בתקופת הרצהתוכית  . 6.1.5.5

 . אישור המערכת ומעבר לשלב התפעול והאחזקה תוכית  . 6.1.5.6

לביצוע תוכית הבדיקות במעבר משלב ההקמה לשלב האחזקה, תבוצע  בוסף   . 6.1.6

בתום תקופת  ,שיתוההרצה ב FAT -למעט השלעיל, בדיקות התוכית כל 

 הבדק.יום לפי תום תקופת  90 -כ התחל ותהבדיק .הבדק

רשאית להורות על  תהיה לאישור המזמיה אשר תוגש  ותתוכית הבדיק . 6.1.7

 להוסיף דרישות בדיקה וספות. תיקוה, שיויה, או עדכוה, וכן 

 בטרם הטמיע את כל הערותלא יחל את ביצוע הבדיקות  הקבלן הראשי . 6.1.8

 . לתוכית הבדיקה המזמיה
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 המתקן  ההשלמה שללבצע בדיקה מקדימה לבדיקות    הקבלן הראשיבאחריות   . 6.1.9

וזאת על מת לוודא שכל העבודה שהיא תאי מוקדם לביצוע העבודה אכן 

  הבדיקה המקדימה יתבצע בסמוך למועד הבדיקה. ועביצ. בוצעה והושלמה

 יגיש מסמך חתום על ידו כי המתקן בדק ומצא תקין. הקבלן הראשי 

יתבצעו רק לאחר השלמת כל העבודות, לא  הקבלה ומסירת המערכתבדיקות  . 6.1.10

 מסוימים של המערכות, אלמטיםל חלקיות או בדיקות ותבדיק התתבצע

 .רשות הממוה הורתה לזכיין אחרתאלא אם ה

ת מקהלספק את כלל האישורים בכתב הדרושים ל הקבלן הראשיבאחריות  . 6.1.11

על ידי גורמים  ואימות התוכה והציוד שהותקו במועד הבדיקההמתקן 

יצרן הציוד וכל שיידרש על ידי  ,    םלרבות אישורים קוסטרוקטיביי  םרלווטיי

 המזמיה 

תוכית הבדיקה תכיל את ציון המסמכים הישימים לבדיקה וכן טבלה של כל  . 6.1.12

כוח אדם  הסעיפים הדרושים לבדיקה, אמצעים דרושים, מהות הבדיקה,

דרש, עמודת תקין / כשל, תוצאה צפויה, תוצאה בפועל וכן עמודה להערות  

 המזמיה 

, הקבלן הראשיהבדיקות וההטמעה אשר יבוצעו על ידי  עם השלמת כל תוכית   . 6.1.13

יגיש הזכיין דוח סיכום מלא של שלב הבדיקות אשר יכלול בוסף לתוכית 

הבדיקה החתומה גם התייחסות בכתב שלו להערות והתגדויות במידה 

 ורשמו. 

רשאית לדרוש בדיקה חוזרת של סעיפים שאושרו בבדיקה הראשוית המזמיה   . 6.1.14

 לאור תיקוים שעשו לאחר הבדיקה הראשוית. וזאת 

תוכית ואישור המזמיה כי    הקבלן הראשיעל ידי  רק לאחר השלמת הבדיקות   . 6.1.15

אושר ת , הבדיקה בוצעה וכלל הליקויים תוקו וזאת בכפוף לבדיקה חוזרת

 הקבלה ומסירת המתקן.בדיקות  השלמה של

תבצעו ככל יו מפורטות לעיל מהוות תאי להשלמת ההקמה,בדיקות הה . 6.1.16

 תקןשל המ וותפקוד ועל מת להבטיח את שלמות המזמיה,שיידרש על ידי 

והציוד שסופקו. אין בעיכוב תהליך זה כתוצאה מאי אישור התוכית לאור 

 .הקבלן הראשי ליקויים והערות בכדי מקור לדרישת סעד כלשהוא מצד  

  תוכית בדיקות . 6.2

אישור ל הקבלן הראשידי על י וגשוכל הבדיקות המפורטות להלן יפותחו וי  . 6.2.1

 המזמיה 

 את שיגיש הקבלן הראשיכל הבדיקות המפורטות להלן יבוצעו על ידי  . 6.2.2

 אישור המזמיה ל  תוצאותיהן

אלא אם צוין  ציג המזמיהכל הבדיקות המפורטות להלן יבוצעו בוכחות  . 6.2.3

 אחרת.
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6.3 . FAT-  ה מקדימות במפעל/משרדהקבלן הראשי בדיקות ציוד ותוכ 

מטרת הבדיקה היא לאשר את הציוד והתוכה המרכזית טרם התקתם  . 6.3.1

 וזאת בכפוף להגדרות והמפרטים במסמך זה. המתקןבמסגרת 

והבדיקה עצמה תיערך   לאישור המזמיהקודם לביצועה    וגשתוכית הבדיקה ת . 6.3.2

 . המזמיהלופי לפי אישור במשרדי / מפעל הזכיין או באתר ח

הבדיקה תאושר לאחר קבלת אישור עמידה בתקים, דרישות ומפרטים  . 6.3.3

 בפרויקט. ןכל ציוד הקצה שיותקל ביחס ,המצויים במסמך זה

 ייערך עבור כלל הציוד להלן  FAT-ה . 6.3.4

 מערכת יהול ווידאו  . 6.3.4.1

 מערכת זיהוי אירועים  . 6.3.4.2

 )VMS ,LCS ,VPSשילוט אלקטרוי ( . 6.3.4.3

 תקשורת ובקרה. לוחות חשמל,  . 6.3.4.4

  כל מערכת וספת כפי שמצוין במפרט המיוחד בפרקים המקצועיים  . 6.3.4.5

6.4 . SAT-  המערכת בדיקת  

מטרת הבדיקה היה להבטיח עמידה בדרישות והמפרטים המוגדרים של כלל   . 6.4.1

 ,בוסף ., המוקדים המקושרים והאתרים הפריפריאליים במתקן.האמצעים 

ע"י מערכת מת"י ומב"ר  במערכת המרכזית של    מערכות המתקןייבדק שילוב  

 התקשורת.

 התקת הציוד.  מיקומיהבדיקה תיערך ב . 6.4.2

הציוד שהותקן במסגרת מסמך זה ובכפוף  לכלל בדיקת המזמיהלאחר  . 6.4.3

 לדרישות ייבדק שילוב כל הציוד במערכת המרכזית באופן מלא ותקין.

 של יחידות ציוד.הבדיקה תתבצע על כל יחידה של ציוד או קבוצות (מערכות)  . 6.4.4

6.5 . CSAT- בדיקת המערכת המרכזית  

מטרת הבדיקה היה להוכיח עמידה בדרישות המפרט, פעילות ותקשורת  . 6.5.1

 והתוכה המרכזית המוגדרת במסגרת מסמך זה. המתקןמלאה ומדויקת של 

 מערכות הפרויקט. הבדיקה תיערך בתום התקת כל  . 6.5.2

 .בכל מערכות הפרויקטהבדיקה תיערך  . 6.5.3

המערכת המרכזית יתקבל עם הוכחת תקיות להשלמת ההקמה של אישור  . 6.5.4

מערכות הפרויקט לרבות אמצעי בקרת המבה ואמצעי מלאה ושליטה בכל 

 על כלל ההגדרות במסמך זה על ידי התוכה המרכזית לרבות:  יהול התועה

 .התקה ופעילות תקיה של כל רכיב במערכת . 6.5.5

 .תתי המערכות והבקרה המרכזית ,תקשורת תקיה בין כל המערכות . 6.5.6

במת"י ועמדת המערכת המרכזית המותקת תקיות ופעילות מלאה של  . 6.5.7

 במב"ר. ההפעלה המקומית

 . השלמת כל התיעוד הדרש . 6.5.8
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תקיות ותגובת תוצרי המערכת לרבות זיהוי אירועים, שליטה בשילוט  . 6.5.9

ימוש האלקטרוי, תוכיות עבודה אוטומטיות וידיות על פי והל סגירה וש

 . בציוד הקצה 

, האמצעים, קצה לקצה של המערכתמבסיום הבדיקה תתבצע בדיקת איטגרציה   

 ו בה. והציוד שהותק הרכיבים,

6.6 . EIAT-  יםבדיקות ממשקים חיצו  

מטרת הבדיקה היה להוכיח כי המערכת המרכזית והממשק אשר שפותח   . 6.6.1

ול לקישור מערכת הבקרה ומערכות חיצויות אחרות כדוגמת מערכת יה

הכביש במת"י הושלם ותקין בהתבסס על הדרישות והעברה / קבלת המידע 

 שהוגדרו. 

השלמת הבדיקה תאושר רק לאחר הוכחת תקיות הממשק למערכות  . 6.6.2

החיצויות. במסגרת זאת, באחריות הזכיין להכין מסמך בדיקות בשיתוף ספק 

 המערכות החיצויות בכדי להבטיח עמידה בדרישות התפקודיות. 

  מערכת:הרצת  . 6.7

באישור המזמיה   הקבלן הראשייבצע    לאחר סיום ואישור כל בדיקות המערכת . 6.7.1

 .הרצה למערכת

 . האמור לעיל תקופת הרצה למערכת תימשך על פי  . 6.7.2

 

 העברת המתקן לידי המזמין .7

עם קיום התאים הבאים כ"ל תחשב העבודה כמושלמת והמתקן יעבור לבעלות  . 7.1

 :וליהולו המזמין

השאר:   אישור אחר מכל רשות הדרש על פי חוק. כמו, ביןאישור המפקח, וכל   . 7.1.1

בהם לא  בדיקה של מהדס המורשה לכך מטעם חברת החשמל, גם במתקים

 .מותקן מוה, בדיקת מכבי אש, אישורי מכון התקים

 אישור המפקח על השלמת כל המבדקים לשביעות רצוו כולל תיקון כל . 7.1.2

 ות קבלה ומסירת המתקןפרק בדיקהליקויים לפי הבדיקות כמפורט ב

 .אישור המהל לגבי תקיות המערכת והתאמתה לחוזה . 7.1.3

 .עוד לפי המתקןיאישור המזמין של ת . 7.1.4

 והל מסירה עירית ירושלים  - XXאישור המזמין של תיק המתקן לפי ספח  . 7.1.5

  פרק ההדרכה למפרט זה.ביצוע שלם של תכית ההדרכה לפי  . 7.1.6

  :גמר כמפורט להלן תעודת קבלן הראשילאחר אישור המפקח תימסר ל . 7.1.7

על ידי חברת   –עם תחילת תקופת הבדק לאחר התקת המתקן  . 7.1.7.1

פי חוזה הקבלים של מוריה. תעודה זו לא תשחרר את  מוריה על

כלפי העירייה שיחולו בתום תקופת  ומהתחייבויותי הקבלן הראשי

 .הקבלה החוזרת הבדק לאחר בדיקת
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פרק בדיקות בתום תקופת הבדק ולאחר בדיקת קבלה וספת לפי  . 7.1.7.2

 והזכיין העירוי.  ידי עיריית ירושלים  עלקבלה ומסירת המתקן לעיל  

 

 תיעוד  .8

 כללי  . 8.1

 יכלול תיעוד כמפורט להלן לכל מרכיבי המתקן ציוד, חמרה המערכתתיעוד  . 8.1.1

 .ותכה

 המהל יותרתיעוד יהיה בשפה העברית מלבד פרקים בהם על פי אישור  . 8.1.2

  .שימוש בשפות אחרות

  ומעלה 2016 גרסהWORD -ב יוגש הקבלן הראשיכל תיעוד מילולי שיוכן ע"י  . 8.1.3

 .ובתצורה שיקבע המהל ויכלול עדכוים כדרש

או כל   AUTOCADיהיו באמצעות    הקבלן הראשיכל השרטוטים שיוכו על ידי   . 8.1.4

ת י"ם,  ייריבהתאם למפרט עתוכה אחרת המאושרת על ידי עירית ירושלים 

-ו DWG  ,DWFהשרטוט יוגשו בפורמט של  .עם המזמין בהתאמות שיסוכמו

PDF. 

יבצע, מדידה לאחר ביצוע ע"י מודד המאושר ע"י עירית  הקבלן הראשי . 8.1.5

 ם. ירושלי

 כל תכות המקור, כפי שסופקו על ידי יצרן הציוד המקורי, יסופקו יחד עם . 8.1.6

 .מספור עמודים ואידקסהתיעוד יכלול גם תוכן, .תיעוד הרכיב

 .מגטיתעותקים מודפסים ועל מדיה  2תיעוד יוגש ב  . 8.1.7

 הקבלן הראשיחודש קלדרי בטרם המועד להעברת המתקן למזמין יספק  . 8.1.8

 ימי עבודה 14יתן הערותיו תוך יתיעוד ראשוה למזמין. המזמין  טיוטת

לשביעות רצון המזמין עד למועד העברת  הקבלן הראשילהשלמה ותיקון של 

 הקבלן הראשי. מובהר בזאת כי לא תתקבל כל טעה מצד  לידי המזמין  המתקן

ככל שיידרש על ידי   הקבלן הראשי במידה ודרש השלמות וספות מצד 

 המזמין.

 פרקי התיעוד  . 8.2

 ספר מפעיל  . 8.2.1

ספר המפעיל יכלול את כל תיאורי הפעולות היתות לביצוע   . 8.2.1.1

טכי קצר המתקן. כל פעולה תלווה בהסבר  במערכת וברכיבי

 .ההסבר המפורט מתאים והפיה לפרק התיעוד המכיל את

כל תיאורי הפעולות יהיו בשיטת "צעד אחר צעד" תוך הפית 

והתצוגות לכוות פעולותיו. המדריך יכלול תיאור   המשתמש לחווים

 .וכאלה שאין מקווות כ"ל של כל הפעולות הן המקווות
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 .ןספר תיאור פעולה אחזקה ושירות למתק . 8.2.2

ספר זה יכלול את תיאור הפעולה, הוראות שירות אחזקה ותיקון  . 8.2.2.1

 :לכל רכיב בפרד על פי הפירוט הבא,לכל רכיבי המערכת

תיאור פוקציולי. יכלול תיאור של הציוד ודרך פעולתו מלווה   . 8.2.2.2

והפיה   תהתייחסומלבים כדרש. ההסברים יכללו  בדיאגרמת

 .במידת הדרש לתיאורי רכיבים אחרים

דרך הפעולה. תכלול הסברי פעולה בסדר הגיוי של על המעגלים   . 8.2.2.3

האלקטרויים ברכיב המתואר. במידת הצורך יעשה   החשמליים

 וייתגלים, וכו'. הסברים מפורטים  שימוש בסכמות, צורות

 .הבתעשיילמעגלים שאים סטדרטיים 

קת הרכיב עד לפעולתו בהתאם לתכיות. התקה. תיאור דרך הת . 8.2.2.4

רשימת הכלים והמכשירים לצורך ההתקה. יצויו ערכים   תצורף

 .ההתקה למדידה בשלב 

פעולות האחזקה   ןלעיידרישות יצרן הציוד המקורי    אחזקה מועת. . 8.2.2.5

 .תדירותה, כלים דרושים וערכי מדידות, המועת

ולל תיאור רשימת החלקים. רשימת כל החלקים ברכיב הדון כ . 8.2.2.6

 .והפיה למיקומם ברכיב מפורט

 .ספר התכה . 8.2.3

לכל רכיב במערכת היתן לתכות. הספר יכלול תיאור של  סמתייח . 8.2.3.1

מיוחדת  תהתייחסותרשימי זרימה כדרש תוך  התכה בלווי 

 '). פרמטרים היתים לשוי וכו,לאפשרויות המשתמש.(טבלאות

(.כרטיסי שרתים ההסברים יכללו גם תת מערכות הפועלות עם  . 8.2.3.2

 .את השילוב של אלה בתיאור הכללי מוצא לדוגמה) ויכללו

 .מרביותלזמי ביצוע התכה, וקיבולות  תהתייחסובספר תהיה  . 8.2.3.3

 .ספר התכת . 8.2.4

בה  . ספר זה יכלול את תיעוד שפת התכותהתכותחס לערכת ימתי . 8.2.4.1

ותכמו כן יכלול רכת בדיקה ועריכה .  כולל ע  עשה שימוש ערכת התכ

המוכות מראש, וכל ההוראות   הפוקציותהספר תיאור של כל 

ליישום תכיות במערכת תוך שימוש בשפת התכות  הדרשות

 .המוכות מראש תובשגירו

 PLCתיעוד  . 8.2.5

 :לכל הבקרים יהיה כלהלן, מיצרן הבקרים רשיימסהתיעוד 

8.2.5.1 . Hardware/ I/O User Manual  

8.2.5.2 . PLC programmer manual  

8.2.5.3 . Programming software programmer manual  
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 .התיעוד יהיה תוצר של התכה המשמשת לתכות הבקרים . 8.2.5.4

התיעוד יהיה בשפה ובתצורה המקורית בה כתב כולל מקור התכה,  . 8.2.5.5

גבי מדיה. באגלית ו/או עברית בלבד. לא יתקבל תיעוד   אם ישים, על

 .ו מתורגםערוך ו/א

 .עבור כל רכיב גם אם קיים מספר פעמים במערכת ר יימסהתיעוד  . 8.2.5.6

 תיעוד רכיבים אחרים . 8.2.6

  .כל התיעוד של יצרן הציוד המקורי ריימס      

 כהות . 8.2.7
 יימסרלכל התכות שיותקו במערכת ו/או לתכות המסופקות עם רכיב במערכת, 

 :התיעוד הבא

 .מקור התכה . 8.2.7.1

 . אם ישים, מיצרן התכה -התכה   ירישו . 8.2.7.2

 .תכיות עדות ושרטוטים . 8.2.8

  .מערכת . 8.2.8.1

פי מדידה ממוחשבת, של   1:50ו/או  1:100 ,תוחה בקה מידה של  . 8.2.8.1.1

רכיבי המערכת הסמוכים המכסה את כל ,כל גשר שילוטו פרויקטה

הכביש, אבי שפה  איואליו, כולל גלאים. השרטוט יכלול את תו

 וסימוי צבע, המפרדה סימון כל אבזרי המערכת על פי מבה

 .שכבות שיסוכם עם המזמין

 :תת מערכות . 8.2.8.2

 "ו. תקשורת וכCCTV, תכית כללית לכל תת מערכת . 8.2.8.2.1

 :תכיות מפורטות לכל לוח חשמל/תקשורת/פיקוד שכוללות . 8.2.8.2.2

 .י של הלוחוותרשים חד ק . 8.2.8.2.3

 .דיאגרמה מלבית . 8.2.8.2.4

 .תרשים הזרימה הלוגי של הלוח הדון, אם ישים . 8.2.8.2.5

 .מרשם פריסת הרכיבים בלוח . 8.2.8.2.6

 .בלוחPLC -תצורת ה . 8.2.8.2.7

 .מהלך כבלים . 8.2.8.2.8

 .שלטים . 8.2.8.2.9

 :לכל הרכיבים במערכת ימסרו לפחות שרטוטים כלהלן . 8.2.8.3

 .מ"מ. (פוטים לגבי שילוט) כולל ציון צבע-מבט חזית. מידות ב . 8.2.8.3.1

 .צדמבט  . 8.2.8.3.2

 .חתכים . 8.2.8.3.3

 .פרטי התקה . 8.2.8.3.4
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 מריםומידות משקלות וסוגי הח . 8.2.8.3.5

 

  הדרכה .9

בהגשת תוכית הדרכה לתפעול מערכת  הקבלן הראשיכחלק מאישור המערכת מחויב  . 9.1

יהול, בקרה שליטה ואחזקה של כלל מערכות הפרויקט לרבות התוכה וציוד הקצה  

 המותקן בה. תכית ההדרכה תכלול, בין היתר:

 יספק; הקבלן הראשיש קורס כל עבור קורס ותיאור שם . 9.1.1

 קורס; בכל השיעורים מספר . 9.1.2

 קורס; בכל המשתתפים זהות . 9.1.3

 .הקבלן הראשי ידי על יסופק אשר הדרכה ספר כל של ותיאור שם . 9.1.4

למזמין תוכית הדרכה אשר תחולק לכל הפחות   הקבלן הראשיבמסגרת ההדרכה יגיש   . 9.2

 לשתי סוגים:

תוכית הדרכה טכית לצוותים הטכיים של המזמין (מהלי תפעול, מפקחים   . 9.2.1

 וכד')

 תוכית הדרכה להדרכת מפעילים מטעם מת"י . 9.2.2

 תוכית הדרכה להדרכת מפעילים של החיון . 9.2.3

כית תכלול קורסים ולהדרכה ט הקבלן הראשי תוכית ההדרכה שיגיש  . 9.2.4

ולהדרכה תפעולית כאחת. כל קורס יורכב ממספר שיעורים בכפוף למספר 

 המשתתפים ובכמות החומר בהתאם להחלטת המזמין.

 על פי דרישת המזמין. הקבלן הראשי ההדרכות תתבצעה על ידי   . 9.3

יכלול לפחות שי סבבים של הדרכה לכל אחד  הקבלן הראשיכל סוג הדרכה שיספק  . 9.4

עו על ידי המזמין על מת להכשיר את כלל המפעילים במב"ר בתאריכים שיקב  מהמבים

 ובמת"י לשימוש במערכת.

יספק קורסים של הדרכה טכית לכל אחת מתתי המערכות שיסופקו  הקבלן הראשי . 9.5

יותקו ויתוחזקו על ידו, לרבות: תוכת הבקרה, מערכת יהול האחזקה, זיהוי תקלות 

יחות אש, שיויים מורשים בתוכה ברמת חומרה, חשמל, אוורור, מים, גרטור, בט

 משתמש בכיר / מהדס מערכת.

להדריך את המזמין או אשים מטעמה על כלל המערכות  הקבלן הראשיבאחריות  . 9.6

 שהקים במסגרת ביצוע החוזה

להדריך את העובדים הרלווטיים בחיון ובמת"י (לפי העיין)   הקבלן הראשיבאחריות   . 9.7

על מת לזהות, לבדוק ולתח ליקויים ותפקוד לקוי  בביצוע כל העבודות הדרשות

במערכת בשלמותה לרבות הלים ובדיקות דרשות. הדרכה זאת היה בוסף לפעילות 

את האחריות  הקבלן הראשיואיה מסירה מ  הקבלן הראשיהאחזקה המלאה של 

 לביצוע כל הפעולות הדרושות לגילוי ליקוים במערכת בעת תקופת האחזקה. 
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להדריך את העובדים בביצוע בדיקות זמיות והתאמה של  הקבלן הראשיבאחריות  . 9.8

המערכת לאחר ביצוע שיויים או תיקוים מהותיים במערכת בשוה מההדרכה 

 הראשוית שעברו.

לקחת בחשבון כי במידה ויש צורך בכך תכלול ההדרכה גם הדרכה  הקבלן הראשיעל  . 9.9

 בשטח וזאת על פי דרישת המזמין. 

תתבצעה בשפה העברית בליווי מצגת, חוברת  הקבלן הראשיכל ההדרכות שיספק  .9.10

 הדרכה וכל חומר עזר דרש.

יישא בכל עלויות ההדרכות לרבות ציוד, עבודה, חוברות הדרכה  הקבלן הראשי .9.11

 .מודפסות

יספק את ההדרכה בליווי חוברות הדרכה כתובות בהתאם לסוג הקורס  הקבלן הראשי  .9.12

 ובכמות שתידרש על ידי המזמין.

 

 ויישומים תוכה .10

הקבלן הראשי יספק את כל התוכות הדרשות לתכון, הקמה ואחזקה במסגרת  .10.1

לשם מימוש , כולל תוכות צד ג' ורישיוות הפעלה, ולרבות תוכות אשר יידרשו  המתקן

 הממשקים הדרשים תחת החוזה. 

תבסס על תוכות ת השלמת התכון המפורט של הקבלן הראשי –תוכה  גרסאות .10.2

 בגרסתן המעודכת ביותר בשלב התכון המפורט.

ולאורך כל תקופת החוזה על הקבלן הראשי לבצע כחלק  הקבלן הראשי באחריות .10.3

מתכולת הפרויקט עדכוים ושדרוגים, ככל שיידרשו, של כלל התוכות לרבות ובלי 

לגרוע תוכות צד ג' וציודי קצה בפרויקט, וכן המערכת המרכזית וזאת על פי הגרסה 

 העדכית ביותר של היצרן.  

מוריה ו/או לעירייה בעלות ו/או זכויות מובא בזאת לידיעת הקבלן הראשי כי אין ל .10.4

 ת במת"י. כל התוכות הפועלו יוצרים על

הקבלן הראשי אחראי לתכון ולביצוע כל עבודת תכה הדרשת להפעלת המתקן , בכל  .10.5

שום ו/או יועל כל פלטפורמה הקשורה לעבודה שוא חוזה זה גם אם הי ,ישוםי

 מצאים באחריות ואחזקת קבלים אחרים.  הפלטפורמה

התוכה לשילוב רכיבי המתקן שיותקו ע"פ   למען הסר ספק יובהר כי עבודת יישום .10.6

המרכזית הקיימת, יבוצעו על חשבון הקבלן  חוזה זה והממשקים ולבקרתם במערכת

מסר להם ישי ICD-על פי התכון וה הראשי ובמידת הצורך ע"י קבלים אחרים. הכל

כאמור איו מסיר מהקבלן הראשי  קבלן הראשי ובאחריותו, כן יובהר כי הביצועע"י ה

 .אחריות כלשהי כאמור

לקבלן הראשי לא תהיה כל טעה עקב אי מסירת מידע ו/או תוכית ו/או תיעוד ו/או  .10.7

ידי מוריה ו/או העירייה לקבלן הראשי הובע מחוסר אפשרותה למסרו, מכל  תכה על

 .סיבה שהיא
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ולכל מי מטעמו   למסור למזמין  םהקבלן הראשי וכל מי מטעמו אחראיזאת כי  מובהר ב .10.8

כדרש לצורך כל  םוההיתרי תהרישיווובכלל זה כל צד ג' לפי אשור המזמין את כל 

רכיב במתקן, ו/או  שימוש בתוכה ו/או בחומרה הדרשת לצורך הפעלת המתקן או

ודות תוכה מכל סוג שהוא בין עב   ע"י ביצוע  במת"ישילובם במערכת הבקרה הקיימת  

 כלשהי.  אם ע"י המזמין ו/או כל מי מטעמו ללא הגבלה

לעיין  האמורים לא יהיו מוגבלים בדרך כלשהי תהרישיוולמען הסר ספק יובהר כי  .10.9

לשימוש  השימוש בתוכה והן לעיין פיתוח כל תוכה וממשק דרש ובלבד שיעשו

ו/או  לא תהיה כלשהי כלפי עיריית ירושליםבירושלים. לקבלן הראשי ולכל מי מטעמו 

שעשתה  כל מי מטעמה בגין הפרת זכיות יוצרים ו/או הפרה זכות כלשהי ו/או שימוש

 .בתוכה ו/או בחומרה ו/או במידע שמסר לשימושה במסגרת חוזה זה

 

 תכולת הצעת מחיר וכתב כמויות .11

המפורטות   כולל את כל ההוצאותבכ"כ  והעבודה על כל שלביה והמחיר הקוב  ההסכם   .11.1

לא מוזכר  בסעיפים שלהלן. על הקבלן הראשי להביא בחשבון את האמור בהם גם אם

 .בפירוש בתיאור הסעיף בכתב הכמויות

 הקבלן הראשי מצהיר כי בהצעתו הביא בחשבון את כל תאי העבודה ופרטיה וכי כל .11.2

 .המחירים שמילא בכתב הכמויות של פרק זה כוללים את המפורט בסעיף זה

פי  וא  , בפירוטהמיוחדפירוט וסף לתשומות בכל סעיף מצא בפרק המתאים במפרט  .11.3

 .מדידה ותשלום

איו מתאר   -מסעיפי כתב הכמויות    אור היתן לפרוט לעבודה בכל אחדיכל ת  מובהר כי .11.4

המלא כולל את כל הרשום בתוכיות,  אוריהתאת פרוט או העבודה בשלמותה וכי 

המתכן והמפקח. כתב הכמויות משלים , במסמכי החוזה ובמילוי הוראות המזמין

אך איו בא לגרוע מהאמור בהם. הקבלן  לעיתים את האמור במפרטים ובתוכיות

אור במפרטים, בתוכיות ובכתב יהת הראשי מסכים, כי בכל מקרה של סתירה בין

המחמירה יותר כפי שמופיעה באחד  ייחשב המחיר כמתייחס לדרישה -הכמויות 

 .מהמסמכים ה"ל

כלי ,המחיר המוצע בכתב הכמויות לכל פריט, מכלול ועבודה יכלול את כל העבודות .11.5

במקומם   מושיהעבודה והאמצעים, החומרים וחומרי העזר הדרושים שיהיו מוכים לש

 .מתהכון ויפעלו בצורה תקיה ומושל

עובדים  המחיר המוצע בכתב הכמויות יכלול את כל עלויות העבודה, הלת והעסקת .11.6

אך לא מוגבל  אשי מקצוע לביצוע העבודה כולה לפי הוראות החוזה והמפרט ובכללה

לתפעול בהתאם  לכך, העסקת עובדים בכוות (כוים ו/או תורים) לתחזוקה ו/או

 .לדרש לפי הוראות החוזה

  המופיעים  ט בכתב הכמויות, המפרט, הפרטים והתכיות מחירי היחידהלמרות הפירו  .11.7

בשלמותה ולשביעות רצוו    ם עבור מערכת ו/או תת מערכת הפועלתיבכתבי הכמויות ה

הקוב בכתב הכמויות בעבור אי   . לא תשולם כל תוספת מעבר למחיר הרכיב המזמיןשל  
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של הפרויקט על כלל   תכון, הקמה ותחזוקההתאמה כל שהיא שתתגלה במהלך ה

מחיר של כל רכיב , חומרה ותכה, כולל הספקה והתקה השלבים השוים של ההסכם.  

שלמערכת או חלקה, או תת מערכת, מורכבת מרכיבים, הפועלת בשלמותה כולל כלמה 

 .שדרש לפעולתה, בין אם זכר בחוזה זה בין אם לא

יות כוללים, בין היתר, את הקבלן הראשי מסכים ומאשר, כי המחירים שבכתב הכמו .11.8

 ההוצאות הכלליות והמקריות הדרושות למילוי כל חיובי החוזה על מת לבצע את כל

ובלבד שאפשר להוציא   -במפורש ובין אם לאו    צוין הדבר    העבודות שבחוזה לפי בין אם

 . מסקה כי הדבר חוץ ודרוש לצרכי ביצוע העבודה מהמסמכים ה"ל

תו , אלא אם ההחיות בסעיף כתב הכמויות מצויות מתחייב בהצע הקבלן הראשי .11.9

 מפורשות אחרת כי מחיר היחידה שציין בהצעה כוללת את :

  הובעות או, עימם הקשורות או, החוזה  מתאי המתחייבות ההוצאות כל . 11.9.1

 לרבות הקבלן הראשי של  התקורה כל זה והכלל עקיפות והן ישירות הן, מהם

  .מימון  הוצאות

 סקר , ז"לו  הכת, מסירה ,אישור, בדיקה ,תכון (תכון מפורט) תהליכי  ביצוע . 11.9.2

  . העבודה להשלמת הדרשים המזמין עבור כמויות וכתב כמויות

ביצוע עבודות בשת בדק וביצוע תהליך בדיקות קבלה ומסירה בשית בסוף  . 11.9.3

 כמצוין במסמכי המכרז. תקופת הבדק

 תכה הדרשת להפעלת המתקן , בכלכל ההוצאות לתכון ולביצוע כל עבודת  . 11.9.4

 שום ו/אויישום, ועל כל פלטפורמה הקשורה לעבודה שוא חוזה זה גם אם היי

 הפלטפורמה מצאים באחריות ואחזקת קבלים אחרים. 

  ותורים שירות מוקד הפעלת . 11.9.5

  הדרשים  הסיווגים  בעל מקצועי אדם כוח גיוס . 11.9.6

 ובין שמצויים בין והחומרים האמצעים כל, עבודה, התקה, אספקה, הובלה . 11.9.7

  העבודה לביצוע הדרשים, שלא

 או יזוק או שפורק ציוד של המזמין למחסי או/ו המזמין ממחסי הן, הובלה . 11.9.8

 קבלן הראשיל  שמסר  ציוד  של  או,  המתקן   של  רגילה  פעילות  לצורך  הותקן  לא

  .שהוא מקום בכל המזמין י"ע

  .למסירתם  עד עליהם והגה המתקן  חלקי על שמירה, וציוד חומרים אחסה . 11.9.9

 הוצאות לרבות אחר ציוד וכל פיגומים, עבודה כלי, מכי בציוד  שימוש . 11.9.10

  . העבודות בתום וסילוקם פירוקם, באתר החזקתם

  .וממו לאתר עובדים  הסעת . 11.9.11

רשויות ותשלום עבור פיקוח (בזק, חברת חשמל, רכבת ישראל,  עם תיאום . 11.9.12

HOT  .יחברות תשתית וכל שיידרש על גורם חיצו,  

  .באתר אחרים קבלים עם  ביצוע תיאום . 11.9.13

  .לדרש בהתאם, בשלבים ביצוע . 11.9.14

  .וחגים שבתות או/ו  לילה עבודות . 11.9.15



27 
 

______________________________________________________________________________________  

  מפרט מערכות –חניון והפרדה מפלסית שזר  - 2ה

 

  .ממוה רשות על או העיריה דרישת פי על כדרש בטיחות אמצעי כל . 11.9.16

  . במכשירים שימוש כולל שיידרש ככל וסימוים מדידות . 11.9.17

 מס , סוציאליות הטבות, ביטוח לקרות מיסים לרבות הביטוח דמי תשלום . 11.9.18

  . אחרים והיטלים בלו, מכס, קיה

  . הקבלן הראשי רווחי . 11.9.19

  וכיול מדידה במכשירי שימוש בגין הוצאות . 11.9.20

   הבדק תקופת בזמן הוצאות . 11.9.21

  .המפרט בתאי עמדו שלא ועבודות מוצרים לבדיקת הוצאות . 11.9.22

, מתקן ספרי , הפעלה הוראות, קטלוגים ועדכון באספקת הכרוכות ההוצאות . 11.9.23

  . ייצור ותכיות מפורטות תכיות , חילוף חלקי רשימת, ציוד רשימת

 לצורך  ידרשתש  פגישה  וכל  איתור,  סימון,  תיאום  בפגישות  הכרוכות  ההוצאות . 11.9.24

  המזמין י"ע  העבודה

,  העבודה באתר כלשהוא לציוד שיגרם זק כל לתיקון שדרשות ההוצאות כל . 11.9.25

 .הקבלן הראשי של עבודתו עקב

 הקבלן הראשימחיר המתקן הכולל, כולל כל ההוצאות הכרוכות בהחלפה ע"י  . 11.9.26

אחר כך שיתאים להחיות   קבלן הראשיעילה קיים או שהותקן ע"י  של ציוד

 . מת"י

 הקבלן הראשי וד שיתקין מחיר המתקן כולל את כל הדרש להטמעת צי . 11.9.27

פרש בסעיף לתשלום  ו, אלא אם ציון במ במת"יהקיימת  המערכת הבקרה

כולל תשלומים לאחרים לצורך זה שיהיו על חשבון   ת. המחירובכתב הכמוי

  .בלבד הקבלן הראשי 

 לדאוג הקבלן הראשי על . וחשמל מים באספקת הכרוכות ההוצאות  כל . 11.9.28

  מכלי  כולל,  העבודות  לבצוע  שדרש  ככל  עבודותיו  לצורכי  וחשמל  מים  לאספקת

 הפסקות של מקרה לצורך או/ו העבודות ביצוע לצורך וגרטור רזרביים מים

 את לתאם יהיה הקבלן הראשי על. זמיים הזה וכבלי זמית צרת, חשמל

  החשמל ' חב עם הצבורים הקווים אל ההתחברות ופרטי הקודות מיקום

  . המפקח עם תאום תוך, בכתב אישורם את ולקבל המקומית הרשות, לישראל

 מוים התקת והחשמל המים למקורות בהתחברות הכרוכות ההוצאות כל . 11.9.29

  על  יחולו - והחשמל המים באספקת הכרוכות ההוצאות וכל כבלים או וצרת

 .הקבלן הראשי 

 ודמי אספקה מקורות קביעת  לצורך וציוד  חומרים של מוקדמות בדיקות דמי . 11.9.30

  . הקבלן הראשי שהזמין בדיקות

  החומרים  וכל במכשירים שימוש כולל שיידרש ככל וסימוים מדידות . 11.9.31

  .לסימון הדרושים

  .המפרט בתאי עמדו שלא ועבודות מוצרים לבדיקת ההוצאות . 11.9.32

  .שהיא דרך בכל הכמויות  ולחישוב זמים לוחות להכת ההוצאות . 11.9.33
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  מופיע  לא אם גם שיידרש ככל והמערכות המתקים כל  של ושילוט  סימון . 11.9.34

  .במפרט או בתכיות במפורש

 ביצוע בשלבים  . 11.9.35

 ההתקות  השלמת  לאחר  סגירתם  וכן  קימות  במהרות  תעלות  מכסי  של  פתיחה . 11.9.36

  . שידרשו, ועבודה חמר, הבטון תיקוי כל כולל
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  מערכות פיקוד, בקרה ותקשורת -פרק ב'

  

אחרת כלל הציוד ,תוכות וחומרות המתוארות בפרק זה הים  צויןמובהר בזאת כי אלא אם : הערה

  עבור כלל המבים בפרויקט. 

  

 פיקוד ובקרת המערכת .1

  כללי  . 1.1

יקים מערך פיקוד ובקרת למערכות הפרויקט בהתאם לדרישות   הקבלן הראשי  . 1.1.1

  פרק זה

  או ש"ע.  Siemensמתוצרת  S 7-400כל הבקרים המתוכתים יהיו  . 1.1.2

או  DIN, ספק, וכרטיסי כיסות ויציאות מורכבים על פס CPUבכל בקר יהיה  . 1.1.3

 תמך מצבר ליתיום. יהמיועדים לכך. זיכרון הבקר י Backplanעל 

 ULלכל הבקרים אישור של מוסד המוכר לכך בארץ היצור, כדוגמת: . 1.1.4

UNDERWRITERS LABORATORIESUSA ,CSA. 

 )failsafeת המחוברות. (כל הבקרים יפעלו בגיבוי חם עבור כל המערכו . 1.1.5

כל התקשורת בין הבקרים במערכות הפרויקט כולו תהיה בתווך של סיבים  . 1.1.6

  אופטיים. 

  בקר ראשי . 1.2

 חפ"ק בכיסה למהרה.  בקרים בלוחות ראשיים אשר יותקו בפרד בכל 2 . 1.2.1

 וספק כפול בגיבוי חם.   CPUכל בקר יהיה  . 1.2.2

  GB1 -גודל הזיכרון בכל בקר יהיה לא פחות מ . 1.2.3

 K1-שיה ל-מילי  5-לא יותר מ  I/O  זמן הסריקה, פעוח תכה, ללא זמן היעות . 1.2.4

  תכה.

הבקרים יפעלו בגיבוי האחד לשי ומקרה של תקלה באחד מהם, עם שקיפות  . 1.2.5

  המחוברים אליהם.  I/O- מלאה לכל ה

כל בקר ראשי יחובר לרשת הראשית למרכז הבקרה במת"י ולרשת הבקרים  . 1.2.6

 המשיים .  

תקשורת בין הבקר לכל הרכיבים במערכת באמצעות כרטיסים מתאימים ו/או  . 1.2.7

 מתאמי פרוטוקולים המקושרים אליו ברשת המקומית

  בקרים משיים . 1.3

 , וספק.CPUלכל בקר  . 1.3.1

 K16 -גודל הזיכרון בכל בקר יהיה לא פחות מ . 1.3.2

 K1שיה ל  -מילי  5  -לא יותר מ  I/O  ן הסריקה, פעוח תכה, ללא זמן היעותזמ . 1.3.3

 תכה. 
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 לכל בקר תקשורת לרשת הבקרים המשיים המקומית.  . 1.3.4

תקשורת בין הבקר לכל הרכיבים במערכת באמצעות כרטיסים מתאימים ו/או  . 1.3.5

מתאמי פרוטוקולים המקושרים אליו ברשת המקומית בתקשורת טורית 

  אחרת.

  טכייםתוים  . 1.4

  תאי סביבה: . 1.4.1

  מע', צלסיוס. 0-60    טמפרטורה: . 1.4.1.1

  ללא עיבוי. 0-95%    לחות יחסית: . 1.4.1.2

  HZ,0.075 MMDA 10-57    רעידות: . 1.4.1.3

  MHZ 10MV/M 27-500  עמידות קריה: . 1.4.1.4

  I/O -על קוי כח ו KV 2    ת. מעבר: . 1.4.1.5

1.4.1.6 . 2.5 KWRI  NGWAVE על קוי כח ו- I/O.  

  .I/O -ל KV ±1לאספקה,  KV ±2.5  תופעת מעבר מהירה: . 1.4.1.7

  פריקות. KV 110 8    פריקה אלק':  . 1.4.1.8

  V ± 15% 230    מתח אספקה: . 1.4.1.9

  שיות.  10למשך  ±30%  שיויים אספקה: . 1.4.1.10

  HZ 47-63    דיוק תדר: . 1.4.1.11

1.4.2 . OUT RELAY.  

תוי היציאות, חשמליים ומכיים יהיו כאלה שיבטיחו פעולה תקיה     

  בהתאמה לעומס המחובר אליהן. ובכל מקרה:

  -VAC 24-250ו 24-30V DC  מתח על המגעים: . 1.4.2.1

  2A    זרם למגע: . 1.4.2.2

  למחזור אחד. 20A      פרץ : . 1.4.2.3

  10mS    זמן לחיבור: . 1.4.2.4

  במקביל לעומס הממותג. CLAMPINGתותקן דיודת  DCבעומס  . 1.4.2.5

במקביל לעומס (גד  SURGE SUPRESSORיותקן  ACבעומס  . 1.4.2.6

  וקבל) 

 עבור כל יציאה יהיה חווי למצבה ומקום לכיתוב שמה.  . 1.4.2.7

1.4.3 . IN DC, IN 200 VAC  

הכיסות יהיו כאלה שיבטיחו פעולה תקיה בכל אורך כבל ומפלי מתח תוי     

הובעים מכך, תופעות מעבר, קצב השיוי ואורכו, ויתאמו לאביזר המחובר 

  אליהן, ובכל מקרה:

  :DCלכיסת  . 1.4.3.1

  OFF:  0-5Vdcמתח למצב  . 1.4.3.2

  ON:  15-30 Vdcמתח למצב  . 1.4.3.3
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 4mA DC    זרם מזערי : . 1.4.3.4

  

  220Vלכיסת  . 1.4.4

  ON :   230 Vac @ 7mA מתח מצב . 1.4.4.1

  OFF :  0-40 Vacמתח מצב  . 1.4.4.2

  mA 1.5מרבי  40VAC-ב    :OFF-זליגה ב . 1.4.4.3

  165VAC -ב mA 5 מרבי    :ON -זרם ב . 1.4.4.4

כל הכיסות יהיו מבודדות אופטית. לכל כיסה ורית לחיווי מצבה ומקום     

  לכיתוב שמה. 

  תקשורת מקומית בין בקרים . 1.5

יהיו מחוברים לרשת  Remote I/O -כל הבקרים במתקן ו/או יחידות ה . 1.5.1

  התקשורת מקומית 

  ) במקרה של יתוק או תקלה.Redundancyהרשת תבטיח יתירות ( . 1.5.2

אמצעי המחובר לרשת המקומית, תתבצע יותר  התקשורת לכל בקר ו/או לכל . 1.5.3

  מתוואי אחד של העברת המידע אל ומאת הבקר הראשי. 

מה על פי הרשת תתמוך בטופולוגית כוכב, טבעת, טבעת מוגת כבל כפול וכדו . 1.5.4

  הגדרת תקשורת.

כל מרכיבי התקשורת המוצעים (מתאמים אופטיים, כרטיסי תקשורת  . 1.5.5

) יהיו כאלה שלגביהם קיים יסיון מוכח  Hubs’ Switches Repeatersבבקרים, 

של התאמה לפרוטוקול שבשימוש, לטווחים, ולתאי הסביבה הדרשים 

  מהציוד.  

ת מיתוק מסלול אחד שלה  , התאוששות של הרש Ethernetבמקרה של רשת  . 1.5.6

  .IEE) תהיה מהירה מהקוב בתקן  Protected Ring(בתצורת 

הרשת תאפשר תכות כל הבקרים מכל תחה ברשת בה מותקת התוכה  . 1.5.7

  המתאימה לצורך זה לרבות באתרים השוים. 

  כל התקשורת ברשת תהיה באמצעות תווך סיבים אופטיים. . 1.5.8

  תוכת בקרים . 1.6

  בקרים ראשיים: . 1.6.1

ם יאפשר מעבר אוטומטי לחלוטין בין בקר ראשי למשהו הגיבוי הח  . 1.6.1.1

במקרה של תקלה באחד מהבקרים. כמו כן יתן יהיה לסכרן את 

התכה של הבקרים הראשיים באמצעות התכה לתכות הבקרים, 

מכל תחה ברשת ולקבוע באמצעותה את כלל הפרמטרים עבור 

  הגיבוי החם. 

התוכה תפעל עצמאית לחלוטין, בכל הרמות ולא תהיה תלויה   . 1.6.1.2

 לצורך פעילות תקיה של המערכת 
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 אלא אם צוין כך במפורש, התוכה תהל את כל המערכות במתקן . 1.6.1.3

על ידי שיוי פרמטרים בבקרים המשיים, בהתחשב בתוי היטור  

  , ותוי הגששים למייהם.  I/O-ה

התוכה תציג למערכת המרכזית וההפך, "תמות שיקוף" של כל  . 1.6.1.4

הערכים, דיסקרטיים ואלוגיים, הדרשים לצורך הממשק בין 

 המערכת המרכזים לבקרים הראשיים.  

  תמות השיקוף תתרען על ידי התכה בכל מחזור סריקה.  . 1.6.1.5

כל התוים יוזו מרכיבי המערכת לבקר. תוים שיוגדרו ככאלה  . 1.6.1.6

רך יטור מצב הציוד שיחובר לבקר ולבדיקה שאמם ישמשו לצו

פעילותו תקיה, על ידי השוואה לערכי סף ו/או על ידי השוואה לזמן 

  קיום הכיסה. 

לכל רכיב מוטר יהיה בבקר סליל "תקלה" עם אפשרות לבצע  . 1.6.1.7

DISABLE   לכל סליל תקלה ע"י סליל ביטול. תקלה פרושה פקודה

ו עקיף) או כיסה שהופעלה ללא  שלא בוצעה (על סמך משוב ישיר א

  פקודה מתאימה.

  ה"ל יאוחסו בבקרים כך שיוצגו למערכת. כל תוי התקלות . 1.6.1.8

כל הפעלה מרחוק תתבטל לאחר זמן קצוב היתן לשיוי מרחוק  . 1.6.1.9

  ואפשרות לחסום ביטול זה. 

1.6.1.10 . יתן יהיה להפעיל ולה תכתב כך שר כל רכיב במערכת טהתוכ

ה. המחובר לבקרים באמצעות התוכ  

  בקרים משיים: . 1.6.2

  יקושרו באמצעות רשת המקומית לבקרים הראשיים.   . 1.6.2.1

ו/או בצורת  --LADDER DIAGRAMהתוכה בבקרים תכתב ב . 1.6.2.2

  תרשים זרימה.

  רמות שליטה בציוד לפחות,  4-התוכה בבקרים תהיה ב . 1.6.2.3

  רמת פעילות סדירה: הבקר המשי מתופקד על ידי הבקר הראשי. . 1.6.2.3.1

ומית: הבקר ישלוט בציוד רמת פעילות בהעדר תקשורת לרשת המק . 1.6.2.3.2

  המחובר אליו על פי תכית מחדל. 

רמת פעילות בזמן תקלה במערכת סמוכה ו/או ביחידה סמוכה  . 1.6.2.3.3

  בדומה לרמת פעילות בהיעדר תקשורת לרשת המקומית.

רמת פעילות בכשל הבקר: מתייחס לפתרון בחומרה שיביא את  . 1.6.2.3.4

ה, כל " לדוגמה), במקרה ז0"-אביזרי המיתוג למצב מחדל (יתוק ה

 אחד מהמצבים ה"ל יהיה יתן להפעלה מרחוק.

   PLCתוכה לתכות הבקרים . 1.6.3

בגרסתו המעודכת ותעמוד בכל מקרה  IEC-1131-3ל  התכה תהיה בהתאם    

  בדרישות הבאות:
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התוכה תתמוך בתכות היררכי ברמת המערכת כולה (שיוך כל קבצי   . 1.6.3.1

שלמשתמש/מתכת מוצגת "פרויקט") וברמת הבקר, כך -התוכה ל

השכבה העליוה ובתהליך מוחה עזרה מובית מוצגים האלמטים 

  הבוים את המקור.

  התוכה תתמוך בתכות מבוסס ספריות ע"י טעית מודולים מוכים,  . 1.6.3.2

  בשפת מקור, לבקר.

טעים לזיכרון   RUN TIMEהתוכה תתמוך בהטעת קבצי  . 1.6.3.3

 . LOADABLE)הבקר.(

מה הדרשת מבחית זיכרון פוי בבקר.  התוכה תבטיח את ההתא . 1.6.3.4

לצורך זה, התכה תבטיח רישום והצגת קבצי המקור של ה  

LOADABLE .תבבקר ולמתכ  

) בסביבת עבודה מרובת חלוות   GUIממשק משתמש גרפי ( . 1.6.3.5

  המאפשרת הצגה בו זמית של מספר מסכים.

כגון תיאור מפורט של כרטיסים  התוכה תהיה מוחית עזרה . 1.6.3.6

  קר והודעות במקרה שגיאה.מחוברים לב

  . SFC -וב LADDER -התוכה תתמוך בתכות ב . 1.6.3.7

התוכה תתמוך ביצוא ויבוא של תוים בהם עשה בה שימוש  . 1.6.3.8

(שמות, תוי כרטיסים וכו') של ומאת תוכות סטדרטיות כגון 

EXCEL   

,  RUN-TIME-התוכה תאפשר דיאגוסטיקה מלאה של הבקר ב . 1.6.3.9

  כתובה של מצב האלמטים הצפים. כולל הצגה גרפית ו/או 

 ON-LINEהתוכה תאפשר את כל הפעולות כשהבקר במצב  . 1.6.3.10

  במגבלות הבטיחות הדרשות, כולל שיויים בתכה.

  התוכה תתמוך בקביעת הפרמטרים של תקשורת הבקרים ברשת. . 1.6.3.11

התוכה תתמוך בחיפוש חכם של אלמטים בתכית הבקר, בכל  . 1.6.3.12

  מקום בהם מופיע האלמט המחופש. 

  התוכה תתמוך ביהול "פרויקטים" וגרסאות. . 1.6.3.13

התוכה תייצר מסמך אחד, מודפס, מחולק לפרקים וממוספר של כל  . 1.6.3.14

 השייכים לפרויקט.  הקבצים

 חדרי שרתים  . 1.7

 -1חדרי שרתים הצמודים לחדרי הבקרה. חדרי השרתים מצאים בקומה  2קיימים     

  .-5וקומה 

הדרשים למערכות השליטה והבקרה ו בתוכם את הארוות לחדרי השרתים יכל    

  במסמך זה.

  חדרי השרתים יכללו ארוות ומזגים המחוברים בים לפי השרטוט.     
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 ארון ציוד  . 1.7.1

  800ברוחב  שמתוצרת ריטל TS-ITהארון הדרש היו ארון כדוגמת ארוות       

מ"מ או שווה ערך. ארון  1200מ"מו בעומק  2200מ"מ ו/או  2000מ"מ ובגובה 

  ודלת אטומה מחולקת אכית מאחורה. דלת זכוכית מקדימה אטום עם

  הארון יכלול: 

      air baffle plates ,  

  שי מובילי כבילה אכיים שיותקו בחלק האחורי של הארון משי צדיו,       

לסגירת מרווחים מקדימה על  סטים לכל ארון 4בכמות של  1Uפלים עיוורים       

  אוויר קר וחם במקומות הריקים מציוד" למיעת ערבוב של 19גבי פסי 

  מגון לפתיחה אוטומטית של דלתות הארון      

  טמפרטורה שיחובר למערכת הבקרה של הארון   ןחייש      

 metered  אמפר בסיסיים או   32/  16זוג פסי שקעים חד פאזיים או תלת פאזיים        

  . c19שקעי  4-ו c13שקעי   24 עם לפחות

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0,80

45U ןורא

מ"מ800 בחור

מ"מ1200 קמוע

מ"מ2000 הבוג

LCP

47U ןורא

מ"מ800 בחור

מ"מ1200 קמוע

מ"מ2200 הבוג
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 -1חדר שרתים קומה  . 1.7.2
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 -5חדר שרתים בקומה  . 1.7.3
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 מגון לפתיחה אוטומטית של דלתות הארון .1.7.4

יכלול גם מערכת בקרת טמפרטורה ומגון לפתיחה אוטומטית של  הארון

דלתות הארון בעת תקלת קירור או התחממות יתר של הארון. כך שבעת 

התחממות או כל תקלה במערך הקירור הדלתות ייפתחו באופן אוטומטי כאשר 

  .alarmעל כל דלת תותקן בוכה שתופעל בחריגה או בהתראת 

 איהרטייחידות קירור מזגן  .1.7.5

קילו וואט כל אחת.   30לפיוי חום של עד    יחידות קירור לקירור ארון  יש לספק

קילו וואט כל  30ל 10של בין  הבויות לפיוי חום מודולאריות דרשות יחידות

 אחת בהתאם לכמות המפוחים המותקים ביחידה. היחידה הדרשת היה 

 קילו וואט בטמפרטורת 30.היחידה תהיה בויה לפיוי חום של In Rackמסוג 

 מעלות צלסיוס.  7מים בכיסה ליחידה של  

 שיטת הקירור הדרשת .1.7.6

קוספט הקירור יהיה בשיטת  קירור ישירות לתוך ארון הציוד .דרש שיטת ית

בשיטת קירור זו מערכת הקירור תמצא במארז יפרד ומחוץ  -הקירור הצידי 

רתים סטדרטי, כך שגם לארון השרתים, ארון השרתים ימשיך לשמש כארון ש

בעת תקלה או טיפול במערכת הקירור ימצא ארון השרתים מחוץ לתחום 

  הפעילות של האשים הטכיים העוסקים במערכת הקירור. 

מסלול האוויר לשרתים יהיה מסלול קצר וזאת מאחר והיחידה מספקת את       

בקדמת מסד האוויר הקר לכל גובה מסד הציוד ע"י יצירת וילון אוויר קר 

האוויר מסופקת באופן מלא לכל גובה המסד ימיה ושמאלה  הציוד ,תפוקת

לארוות שמימין ומשמאל למסדרון הקר שוצר כאשר מצמידים שורת ארוות 

טמפרטורת' היציאה מכל מודול וכן ספיקת האוויר  ובייהם יחידות קירור

  מעלה אחת לכל גובה הארון.  ±לשרתים תהיה בתחום של  

 In-Line) EC Fans(LCP חידות קירור המים הדרשות כדוגמת יחידותי      

  . )או שווה ערך( שמתוצרת חברת ריטל

יחידות הקירור יותקו בצמוד לארוות הציוד ובין ארוות הציוד כך שהם       

  מותאמים לעומק הארון.

ויחידת הקירור  להלן דוגמה לאיור סכמתי מבט על של מבה שורת מסדים      

  ליצירת ווילון אוויר קר לכל גובה המסד:
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מבוססות על יחידת מחליף חום אחד המאפשר  יחידות הקירור הדרשת יהיו      

  קילו וואט ליחידה.  30תפוקת קירור של עד 

קילו וואט  30לפיוי חום של עד  מפוחים לפחות היחידה תסופק עם שלושה      

  מעלות צלזיוס. 7בטמפרטורת כיסת מים של 

 מידות יחידת הקירור:      

  מ"מ 300רוחב:       

  מ"מ 0200גובה :       

  מ"מ 1000עומק:       

  RAL7035גוון היחידה       

  ייעודית הגבהה י"ע מכית מבחיה ארוותל יותאמו קירור יחידות . 1.7.6.1

 .הצורך במידת

תכלול מסך מגע בחזית אשרי צפייה בכל התוים  כל יחידת קירור . 1.7.6.2

 ועדכון טמפרטורת העבודה לאוויר הכס לשרתים.  

  20מעלות צלסיוס ל  7 טווח טמפרטורת המים בכיסה יוכל לוע בין . 1.7.6.3

מועדף שהזת המים מעלות צלסיוס. על מת לחסוך בעלויות הארגיה  

כך  וס.צלזי מעלות 15ליחידה יהיה בטמפרטורת כיסת מים של 

 שהמים הכסים יהיו קרובים או מעבר לקודת הטל.

ברז כיסת מים דו דרכי מבוקר אוטומטית  ידרש שלכל יחידה יהיה . 1.7.6.4

באמצעות אלגוריתם לפתיחה וסגירה בהתאם לטמפרטורה שהוגדרה  

 בכיסה לשרתים ופיזור החום הדרש. 

מות ידרש שכל יחידת קירור תכלול גלאי הצפה אשר יתריע במידה וכ . 1.7.6.5

 המים במגש ימוקם בתחתית היחידה תחרוג מהגובה המותר.

מי יקוז  ידרש שלכל יחידת קירור תהיה קודת יקוז לטובת העברת . 1.7.6.6

 . במידה ויצטברו אל מחוץ ליחידה אל ציור היקוז בתחתית היחידה

 בר .   7ידרש שלחץ עבודה המקסימאלי יהיה . 1.7.6.7

המים מגג היחידה או היחידה דרשת עם אפשרות לחיבור הזות  . 1.7.6.8

 מרצפת היחידה בחלקה האחורי . 

 דרשת יחידה עם מערך קירור מים שיהיה חופשי מאחזקה. . 1.7.6.9

 מפוחים : . 1.7.7

היחידה הדרשת תאפשר הוספת מפוחים לטובת קבלת יתירות, כל המפוחים  

מהירות משתה רציפה השלטים באמצעות   יבעל  EC Fansמסוג    יהיו  שיסופקו

 . . מאפשרים חיסכון בצריכת החשמל העצמית של היחידהמערכת הבקרה

במהירות ללא צורך בהשבתת  מפוחיםיתן יהיה להחליף את ה . 1.7.7.1

 המערכת

 יתן יהיה להוסיף מפוחים בהתאם לצורך.  . 1.7.7.2

 גיע עם רשת הגה.י כל מפוח דרשת הגה כך ש . 1.7.7.3
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 יחידת קירור: של כל מערכת בקרה האיטגראלית . 1.7.8

ליחידת הקירור דרשת מערכת בקרה איטגראלית המאפשרת התחברות 

בדרך שכך  TCPIP/SNMP (over IP)ישירה לרשת הלקוח באמצעות פרוטוקול 

וקביעת פרמטרים   זאת יתן יהיה לבצע יטור של מערכת הקירור, יהול שוטף

 באמצעות השתלטות וצפייה מרחוק בכל התוים.  

 דרש כי מערכת הבקרה תאפשר תמיכה וצפייה בתוים הבאים:

1.7.8.1 . יסה לשרתים +  ימדידת טמפרטורה של חיישטמפרטורת אוויר בכ

 ממוצעת והצגתה. חישוב טמפרטורה

1.7.8.2 . טמפרטורת האוויר בחזרה מהשרתים  ימדידת טמפרטורה של חייש

 ישוב טמפרטורה ממוצעת והצגתה.+ ח

תאפשר הצגת מהירות המאווררים קריאת סל"ד לכל מאורר ומאורר  . 1.7.8.3

 בפרד. 

 תאפשר קריאת טמפרטורת המים בכיסה למערכת. . 1.7.8.4

 תאפשר קריאת טמפרטורת המים בחזרה מהמערכת. . 1.7.8.5

 תאפשר צפייה באחוזי פתיחת הברז ובספיקת כמות המים הכסים . 1.7.8.6

 לארון בכל רגע תון. 

דרשת מערכת בקרה שתוציא התראות על תפקוד המערכת ומרבית  . 1.7.8.7

 הפרטים הפיזיקאליים במערכת ותאפשר רישומם בלוג. 

בדיקה עצמית עם חיבורה לחשמל ובמידה ויש   דרשת מערכת שתבצע . 1.7.8.8

 עליהם מיד עם הפעלת המערכת. תקלות היא תדווח

דרשת מערכת שתאפשר הגדרת משתמשים ברמות השוות כולל  . 1.7.8.9

 הרשאות שוות לכל משתמש. הגדרת

דרש מהמערכת שתאפשר לבצע סימולציות של מצבים שוים לצרכי   . 1.7.8.10

  בדיקה ותחזוקה.

 

 מערכות יהול ובקרת תועה .2

 מערכת יהול ובקרה עבור מהרה  . 2.1

אחראי לתכון ולביצוע כל עבודת תכה הדרשת להפעלת   הקבלן הראשי . 2.1.1

פלטפורמה הקשורה לעבודה שוא חוזה זה גם אם   שום, ועל כליהמתקן , בכל י

 באחריות ואחזקת קבלים אחרים.  היישום ו/או הפלטפורמה מצאים

)  1(מבה    המתקןרכיבי    למען הסר ספק יובהר כי עבודת יישום התוכה לשילוב . 2.1.2

פ חוזה זה והממשקים ולבקרתם במערכת המרכזית הקיימת שיותקו ע"

ע"י קבלים אחרים, והכל על פי   הקבלן הראשיבמת"י יבוצעו על חשבון 

 .ובאחריותו הקבלן הראשימסר להם ע"י ישי ICD -התכון וה

 .אחריות כלשהי כאמור  הקבלן הראשיכן יובהר כי הביצוע כאמור איו מסיר מ . 2.1.3

במת"י, כולל   HMIקרי המשה של כל המתקן וב הטמעת תכה בקר ראשי וב . 2.1.4

  . הקבלן הראשיכגון כבלים מחברים מתאמים וכדומה כלול בהצעת    כל הדרש
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 מערכת יהול ובקרה עבור החיון   . 2.2

 כללי  . 2.2.1

 BMS - מפורטות דרישות ממערכת בקרת מבים ותשתיות בפרק זה      

)BUILDING MANAGEMENT SYSTEM(  

  ירושלים עיריית החיות פי על יתבצע המערכת הקמת מימוש כי בזאת מובהר      

 במערכת החיון מבה ובקרת יהול מערכת של מלאה הטמעה ביצוע לרבות

ו/או  "יבמת הממוקמת ירושלים עיריית של הקיימת וסע חה חיוי יהול

 למרכז יהול חדר בקרה משותף לכל חיוי עדן. 

 המטרות העיקריות של המערכת הין:       

לאפשר חיווי אוטומטי ומיידי של מגוון אירועים הקשורים לתפעול   . 2.2.1.1

 המבים והתשתיות בחיון והמעבר המסחרי.

הפעלה והפסקה מרחוק של פעולת התשתיות לרבות לצרכי הפעלת  . 2.2.1.2

 ה.מערכות חוסכות בארגי

 וזיהוי תקלות. מתן התרעות על צורך בהפעלת אמצעי אחזקה . 2.2.1.3

 אפשרות להקצאת משאבים בהתאם לצרכים משתים.  . 2.2.1.4

העברת דיווחים שוטפים למגוון גורמים כגון מוקדי חירום,   . 2.2.1.5

 פרויקטים משיקים, מרכזי תפעול תחבורה ועוד. 

 הפעלת מערכות חירום (לרבות מערכת כיבוי אש).  . 2.2.1.6

 ת שוטפים ותקופתיים. קבלת מידע מצטבר ודוחו . 2.2.1.7

ממשק מלא למערכת יהול החיוים של מת"י לשם הפעלת החיון   . 2.2.1.8

אשר יאפשרו את הפעלת האתר  ,מחדר הבקרה הממוקם במת"י

 הבקרה של מת"י. מתוך חדר

  רכיבי המערכת . 2.2.2

המערכת תותקן כמערכת כוללת ותכלול את כלל הרכיבים הדרשים   . 2.2.2.1

 לצורך פעולתה השוטפת לרבות (ככל ורלווטי): 

 רישיוות להפעלת המערכת.  . 2.2.2.2

 כלל רכיבי החומרה והתקשרות הדרשים. . 2.2.2.3

משלימות הדרשות  כלל רכיבי התכוה הדרשים (לרבות תוכות . 2.2.2.4

 לצורך הפעלת המערכת)

 בקרים.  . 2.2.2.5

 וספים כגון רגשים, מתמרים וכד'.רכיבים  . 2.2.2.6

 ).HMIתוכת בקרה ( . 2.2.2.7

 מערכת לאבטחת מידע. . 2.2.2.8

 מחולל דוחות.  . 2.2.2.9

 ממשק למערכת יהול החיוים של מת"י  . 2.2.2.10

לוודא כי התוכת המערכת תותקן בגרסתה המעודכת ביותר   הקבלן הראשיעל      

  .בעת השלמת שלב התכון המפורט
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 דרישות המערכת . 2.2.3

החיון   01מבה  –מערכות וציוד המתקן מערכת אחודה ליהול  . 2.2.3.1

ומהעבר המסחרי באמצעות ממשק משתמש מבוסס מפה אשר על  

  גביה יוצגו כל מערכות הפרויקט והציוד. המערכת תהל, תשלוט, 

 תבקר ותטר את כלל האמצעים, הציוד ומערכות הפרויקט. 

המערכת תכלול יהול וזיהוי אירועים בכלל המבה לרבות הגישות  . 2.2.3.2

ון והמעבר המסחרי , פירים , שערי כיסה ויציאה וכך הכלול  לחי

  במסגרת הפרויקט

באופן מלא עם מערכת יהול אחזקה   קתתממשBMS-מערכת ה . 2.2.3.3

 ומערכת יומן האירועים של מת"י. 

איטגרציה בין כל מערכות הבקרה ושליחת התוים אל מרכז  . 2.2.3.4

 וכן למערכת הבקרה המרכזית במב"ר. הבקרה של "מת"י"

כת תשמור ותאפשר לתחקר את כלל הפעולות המבוצעות  המער . 2.2.3.5

 .Audit Trailבמערכת 

  שפת המערכת תהיה עברית בכל ממשקי המשתמש. . 2.2.3.6

 שיות.  2עד  –קצב הריעון במערכת  . 2.2.3.7

בכל פרמטר יחסית לתכון  50%המערכת תאפשר גידול של  . 2.2.3.8

 המאושר.

 ממשק גרפי ותוי הבקרה . 2.2.4

יתכן ויקים מערכת מרכזית אשר תכלול ממשק גרפי ותוי  הקבלן הראשי    

 בקרה על פי הדרישות להלן: 

על פי   FMS-ו TMS ,CCTV-הצגה על מפה דימית של כלל אמצעי ה . 2.2.4.1

 מיקומם 

המערכת תציג את המבה והגישות ברמת חלוקה לקומות, מדרכות,  . 2.2.4.2

מעברים וחדרי שירות כולל שכבה של שמות עבור כל אזור 

 ואלמטים לבחירת המפעיל.

כל סוגי האירועים והציודים יופרדו בשכבה פרדת בשליטת המפעיל   . 2.2.4.3

אשר יוכל לקבוע בכל זמן תון אילו מבין השכבות הוא מעויין  

לראות סימולטית ואילו יהיו סתרות. לא תהיה הגבלה למספר  

  השכבות במערכת. 

מוצג בקידוד יהיה    FMS-וציוד ה  TMS  ,CCTV-כל המידע שמקורו מ . 2.2.4.4

לצבע כך שיוצג באופן ברור מהו הסטאטוס של כל מערכת וכל רכיב. 

" על מת להשיג מידע  Drill Downהמערכת תאפשר למפעיל לבצע "

 ושליטה מפורטים.

הצגה על גבי המפה של אירועים פתוחים אשר מתרחשים בפרויקט  . 2.2.4.5

ג עד לסגירתם על ידי המפעיל. כל אירוע יאופיין גרפית בהתאם לסו
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האירוע (דוג' חסימה, עומס, תאוה). המערכת המרכזית תאפשר 

 גריעת אירועים מהתצוגה בהתאם להגדרות מפעיל.  

פתיחת אירועים באופן ידי תתבצע באמצעות לחיצה על מפת  . 2.2.4.6

המפעיל במיקום האירוע וסימוו. בעת כל פתיחת אירוע תוצג 

י והל  ) על פCheck-Listלמפעיל רשימת המשימות שעליו לבצע ( 

 ההפעלה. 

על המערכת להכיל מערכת אבטחה באפיון של סט כללים ברמה  . 2.2.4.7

) אשר ימעו מצבים לא רצויים. כל הפרמטרים Safeguardsהעליוה (

של כל הכללים יהיו יתים לשיוי בעזרת ממשק משתמש ייעודי  

 ללא צורך בתכות המערכת.

על ידי המערכת תכיל אפשרות לשיוי ידי של תוכיות פעולה  . 2.2.4.8

  המפעיל, בכפוף לכללי האבטחה ורמת הרשאה. 

) אשר יסומן GUIבקשות שליטה לכל אמצעי קצה תופקה מהמפה ( . 2.2.4.9

בצבע שוה. לאחר ביצוע הפעולה יקבל המפעיל משוב חוזר כי 

 . הפעולה אכן בוצעה ופעלת כדרש

 

 מערכת מצלמות .3

  ) 1מערך מצלמות עבור המהרה ( מבה  . 3.1

 :ויכלול  IPמערך המצלמות יהיה מבוסס  . 3.1.1

 אירועים עשן ומצלמות קבועות במהרה לצורך בקרה, יטור וזיהוי  . 3.1.1.1

. (ראה סעיף  מחוץ למהרה לצורך בקרת תועה PTZ מצלמות . 3.1.1.2

 בכתב הכמויות). 05.78.11.0010

מערך המצלמות יתבסס על מערכת יהול הווידאו הקיימת של  . 3.1.1.3

מת"י. כל המצלמות יוטמעו במערכת יהול הווידאו ומערכת התצוגה 

ת וכל והמוצע ות(קיר ווידאו) הקיימות בעת ההתקה. המצלמ

 יצרן ידי על רשמית תומאושר להיות תוהרכיבים הלווים להן חייב

ו/או בחדר בקרה משותף  "ימתב המופעלת המצלמות יהול מערכת

 לכל חיוי עדן.

כל המצלמות יוטמעו במערכת יהול המרכזית של מת"י לשם יהול   . 3.1.1.4

 ובקרת מהרת שז"ר. 

יקים עמדת צפייה עבור כלל המצלמות של המהרה  הקבלן הראשי . 3.1.1.5

 במב"ר של החיון. 

 הקיימת הווידאו יהול למערכת ממשק . 3.2

להקים ממשק בין מצלמות המתקן למערכת יהול   הקבלן הראשי באחריות  . 3.2.1

קבלן הווידאו של מת"י בעת תום שלב אישור התכון המפורט לרבות הפעלת 

מערכת המצלמות הקיים של מת"י לטובת חיבור כלל מצלמות  הראשי

 המתקן.
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להקים מערך מצלמות אשר מותאם ומאושר   הקבלן הראשימובהר בזאת כי על   . 3.2.2

 ית על ידי יצרן מערכתת"י ולהציג את אישורו לתוכיהול הווידאו של מ

ההתקה וזאת על מת לאפשר את מלוא הפעלת יכולות מערכת יהול הווידאו  

 על המצלמה המוצעת. 

  דרישות טכיות מהמצלמות . 3.3

, דרש לספק ולהתקין את מצלמות הטלוויזיה במעגל סגור הקבלן הראשי . 3.3.1

 ) ע"פ הדרישות הטכולוגיות כמפורט בהמשך, ס"(טמ

 :ס) צבעויות"(טמ  המצלמות שתסופקה תהיה מצלמות טלוויזיה במעגל סגור . 3.3.2

 .Varifocal עם עדשות קבועות מסוג IPמצלמות  . 3.3.2.1

 ברזולוציה גבוהה עם צידוד, הגבהה וזום אלקטרויים.  IPמצלמות  . 3.3.2.2

או ש"ע מסדרת  AXIS ,PELCO ,BOSCHכל המצלמות בפרויקט יהיו תוצרת  . 3.3.3

 לזמן ההתקה.  ייצור עדכית

 . 60fpsכול המצלמות יהיו  . 3.3.4

בכל המצלמות תתאפשר התחברות לסיבים אופטיים בהתאם לדרש ו/או  . 3.3.5

או תקן אחר מתקדם עתידי זמין  Cat-6/6A/7 באמצעות כבלי חושת כדוגמת

 ומותאם למערכת.

 Q, פרופיל G, פרופיל Sפרופיל  –הרלווטי  ONVIFהמצלמות יעמדו בפרופיל  . 3.3.6

בתאום מלא עם מערכות  Mandatoryבמלואם בכול הסעיפים המוגדרים 

 הרלווטיים שאליהם דרשות המצלמות VMS –הבקרה ושליטה של ווידאו 

 להתחבר.  

 או שווי ערך. יספקו אות ווידאו דחוס  CMOSהמצלמות יהיו בעלות חיישי  . 3.3.7

 לפחות  H.264 MPEG 4 High Profileבתקן 

ואושרו ע"י יצרן  ביחד כל המצלמות יגיעו עם עדשות מובות אשר בחו  . 3.3.8

  . המצלמות

ובוסף מתח הפעלה מסוג  220VACהמצלמות יותאמו לעבודה במתח הפעלה  . 3.3.9

PoE 48VDC לפי תקןIEEE 802.3af(802.3at Type 1)  24. ו/או VAC 50 Hz ,

12 VDC .  

, מותאמות איפרא אדום Varifocal Megapixelהמצלמות יכללו עדשות מסוג  . 3.3.10

– IR Corrected גזר מדרישותהעדשות ייקבעו בהתאם לשדה הראיה ה .

  הכיסוי.  

המצלמה והעדשה יסופקו כיחידה אחת ע"י היצרן עם אישור לעמידה   . 3.3.11

  בביצועים  

 –כול המצלמות יאפשרו הסרה אוטומטית של פילטר איפרא אדום  . 3.3.12

Automatic Removable Infrared – cut filter.  

  אוטומטי. White Balanceהמצלמות יאפשרו  . 3.3.13
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איכות התמוה תותאם לתאי התאורה והרגישות הדרשת. בכול מקרה  . 3.3.14

ובמקרים קיצויים    dB 50  -ובהתאם לדרישות יחס אות לרעש יהיה לא פחות מ

 לא יובחן רעש בתמוה.

 – . ומעגלי AGC –המצלמות יאפשרו הפעלה ו/או ביטול של הגבר פימי  . 3.3.15

Backlight Compensation.  

מה אוטומטית לתאי צפייה משתים כגון ערפל,  המצלמות יכללו יכולת התא . 3.3.16

  עשן. 

פתוח למטרות איטגרציה ותאום לפרופיל   APISDKכול המצלמות יכללו  . 3.3.17

ONVIF   ,המתקדם ביותר בזמן ההספקה והמותאם לרמת החוזי שקיים

  ).Multicast) .Profile S –להגדרות המצלמה, והגדרות הרשת 

 CEומגטי המעודכים של כול המצלמות יעמדו בתקי תאימות אלקטר . 3.3.18

  הרלווטיים. 

כול המצלמות יהיו מסוכרות זמן לשעון אטומי ויתעדכו דרך הרשת. הזמן  . 3.3.19

בכול מצלמה ו/או כול רכיב אחר רלווטי במערכת יהיה זהה ויותאם למעברים 

 של שעון חורף/קיץ על פי הצורך.

 ,ULקי  כול המצלמות יעמדו בתקי הבטיחות הקיימים בישראל ובהתאם לת . 3.3.20

CE, CSA, EN IEC  .ים לזמן אספקת המצלמההמעודכ  

כול המצלמות יותאמו לעבודה בתאי הסביבה המכסימליים הדרשים   . 3.3.21

  לסביבה בהם הן מותקות. בכול מקרה יעמדו בתאי סביבה של  

C0+60 –C 010-  .לפחות  

לפי  –כל המצלמות יותקו בתוך מערכות מיגון כגד לחות ופגיעות מכאיות  . 3.3.22

עם כיסוי שקוף מפולי קרבוט  IP 66 -ו 8EN-62262 IK -ודרגות עמידות קןת

אמצעים למיעת לחות  . המיגון יכלולUVעם ציפוי גד שריטות ופילטר 

פימית. ההתקה תאפשר תחזוקה שוטפת לפי הצורך ובהתאם למדייות 

  היצרן. 

כל המצלמות יכללו יכולות תיקון מובית לוויברציות ויכללו מעגלי ייצוב  . 3.3.23

  .Image Stabilizationתמוה בתאי רוח ותזוזת מכאיות מהסביבה 

  הקבלן הראשיהתקת המצלמות יבוצע על גבי מתקן ייעודי .למען הסר ספק על   . 3.3.24

 .לקבל אישור קוסטרוקטיבי של ההתקה הפיזית של בית המצלמה למתקן 

 IP address filtering, IEEEהמצלמות יכללו הגות רשת באמצעות: סיסמה,  . 3.3.25

802.1X network access control; Digest authentication הוכול שיטת הג .

 אפשרית וזמיה בזמן אספקת הציוד.  

המצלמות יכללו מגוי הגה מפי גישה לא מורשית ויכללו גישה מאובטחת  . 3.3.26

 בקוד או סיסמא. 

 יכללו צמצם אוטומטי. צלמות במהרההמ . 3.3.27
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 המצלמות במהרה יכללו פוקוס אוטומטי . 3.3.28

 Xyla – 21 Chartשבדק עם  לפחות 120dBהמצלמות יכללו תחום דימי של  . 3.3.29

לפי תקן   1,000,000:1. יחס עוצמות אור של  f stops 20או שווה ערך לתחום של  

ISO 14524/15739 תקן עתידי צפוי) IEC 62676-5 ( 

להתמודדות בתאי תאורה מוכים  Anti Bloomהמצלמות יכללו מעגלי  . 3.3.30

 ויאפשרו ככול שיתן לקבל תמות צבע ברמות התאורה המוכות 

במיוחד בתאי תאורה מוכים.   Spatial noise reductionהמצלמות יכללו מעגלי   . 3.3.31

 או שוות ערך) Intelligent Dynamic Noise Reduction(טכולוגיה של 

יכללו מעגלי דחיסת ווידאו רלווטיים לדרישות הרשת. הדחיסה   המצלמות . 3.3.32

לפי זמיותה. יתאפשר גם דחיסה   H.265או    H.264שבשימוש תהיה תקית כגון  

ייחודית של יצרן המצלמות ובתאי שהיא תואמת את כול המרכיבים 

המשתתפים בפלטפורמה ליהול ובקרה של אירועים וחוזי ובתאי שכול 

לאשר מול המזמין את יכולות  הקבלן הראשיל אותו יצרן. על המצלמות הן ש

 הדחיסה הייחודית שבשימוש.

לכייל את המצלמות לתאי התאורה במקום ההתקה של  הקבלן הראשיעל  . 3.3.33

המצלמה ובהתחשב במקורות תאורה קבועים , משתים אקראיים. מעגלי 

 הרגישות יופעלו אוטומטית בהתאם לתאי התאורה. 

 דרך הרשת. Firmware update – - יאפשרו עדכון קושחה ותוכהכול המצלמות   . 3.3.34

 .כול המצלמות יותאמו ויאפשרו מולטיקסט ללא מגבלת משתמשים . 3.3.35

 LPF ND פילטרים אופטיים מובים בעדשת המצלמה. כול המצלמות יכללו . 3.3.36

 סטים.  פרי 100כל המצלמות יאפשרו שמירת עד  . 3.3.37

  -מצלמת גוף קבועות) דרישות למצלמות דיגיטליות (מטיפוס  . 3.4

ס) יהיו צבעויות, עם עדשות ממועות עם  "מצלמות טלוויזיה במעגל סגור (טמ . 3.4.1

מותאם לצורך של  ZOOM)( פוקוס אוטומטי ואורך מוקד משתה אופטי

 ההתקה. 

מגה פיקסל  5לפחות ( 1944X2592 60 fpsהמצלמות יהיו בעלות רזולוציה של  . 3.4.2

 ).kbits/s 4950 ססור

 GB 128של לפחות SDלכל המצלמות תהיה אפשרות להקלטה על גבי כרטיס  . 3.4.3

 בתוך המצלמה. 

 30IRE  . (F1.2, 3200K, 89%וולט (  0.2לצבע לקבלת  Lx 0.001 רגישות . 3.4.4

reflectivity 0.004. לשחור לבן Lx  .איםבאותם ת 

בעלות אורך מוקד משתה של לפחות   Varifocal Megapixel עדשות יהיו מסוג . 3.4.5

8-40 mm  חוץ   להתאים את הקבלן הראשי. עלהעדשות לשדה הראיה ה

 והמותאם לכיסוי, כולל חפיפה של התיב אותו הם מצלמים.
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העדשות יהיו מותאמות לגודל החיישן ובדוקות עם המצלמה לעמידה   . 3.4.6

 בביצועים הדרשים.  

כול המצלמות יספקו יכולת שליטה על העדשה : זום, פוקוס (פוקוס אוטומטי)  . 3.4.7

  מצם אוטומטי.וצ

 Camera Housing -מפרט תוי המארז למצלמות  . 3.5

 4X.או תקן  IEC standard 60529על פי הסטדרט   IP66המארזים יעמדו בתקן   . 3.5.1

 .National Electrical Manufacturers Association – NEMAלפי תקן 

 .  En 62262  לוודליזם על פי התקן האירופי  IK10המארזים בוסף יעמדו בתקן   . 3.5.2

המארזים יכללו את הזרוע והמערכות המכאיות הדרשות להתקה במקומות  . 3.5.3

 שהוגדרו על ידי כך ע"י המזמין. 

 –המארזים יכללו אספת מתחים המתאימה לכול המערכות המותקות בהם  . 3.5.4

220VAC/24VAC/12VAC/48VAC  או מתחיDC  .בהתאם לצורך 

ללו חלוות שקופים שלא ישפיעו על ביצועי המצלמות חסיים  המארזים יכ . 3.5.5

מ"מ ובכול מקרה לא יפחית מהעמידה בתקי   6  -שריטות ובעובי של לא פחות מ

 ה"ל.  הסביבה והוודליזם

 הכלליות לעיל   תוסף על הדרישו -PTZמתייעת  מצלמה . 3.6

 . ערך שווה או , SONY,BOSCH,AXIS  מצלמה ממועת מהיצרים . 3.6.1

עם יכולות מותאמות לתאי תאורה  מתייחס למצלמה חיצוית המפרט . 3.6.2

  משתים מחושך ועד לאור שמש חזק. 

 .המצלמה תתואם לתאי הסביבה בהם היא מותקת . 3.6.3

  לפי תקן  ONVIF – (Open Network Video Interface Forum)תאימות       

EN 50132-5-2 אלית מלאהקציואשר תבטיח שיתוף פעולה מלא ותאימות פו . 

 -של ה Sעם יתר המערכות שיתחברו אליה ללא תלות ביצרן. עמידה בפרופיל  . 3.6.4

ONVIF טגרציה מלאה עם כול הרכיבים ברשת ומערכת היבטיח אי- VMS .

ופיקוד על כול   Metadataתאימות זאת תבטיח חילופי תזרימי ווידאו, אודיו, 

י המערכת ובטחון בוסף לגילוי היחידות המחוברות וחיבורם לרשת רכיב

 הפעילה הרלווטית.

חיישן   .לפחות  4K – 16:9 -  )2592(1520 x המצלמה תהיה ברזולוציה של . 3.6.5

איץ   1/3או  Image sensor 1/2” Progressive scan CMOSמצלמה יהיה מסוג 

 או שווה ערך. 

אוטופוקוס וצמצם  mmF1.6–4.7 4.3-130ממועת x30המצלמה תכלול עדשה  . 3.6.6

  . עם יכולת השתלטות ידית או שווה ערך  אוטומטי

    .לפחות X12 זום אלקטרוי . 3.6.7

  .infrared-cutפילטר  -אפשרות יתן להוריד באופן אוטומטי את ה . 3.6.8

  :illumination Minimum -רגישות למיימום תאורה  . 3.6.9
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  310K reflectivity 89%, 1/30, F1.6, 30 IRE : (0.07 luxצבע: ( . 3.6.10

 lux 0.08שחור לבן :  . 3.6.11

 שיה  1 -שיה ל 1/10000מהירות צמצם: .  . 3.6.12

  120dB< תחום דימי 55dBיחס אות לרעש  . 3.6.13

 ,H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baselineהמצלמה תתמוך בתקן דחיסה  . 3.6.14

Main compression Motion JPEG and High Profiles ו/אוH.265  

  ייה מסגרות בש 25 -קצב מסגרות עד ל . 3.6.15

 Video streaming Multiple, individually configurableהמצלמה תתמוך  . 3.6.16

streams in H.264/265 and Motion JPEG 

 VBR/MBR שליטה בקצב המסגרות ורוחב הסרט המצלמה תאפשר . 3.6.17

H.264/265  

עליו    המצלמות יכללו מעגלי ייצוב תמוה המותאמים לתועה של העמוד ברוח . 3.6.18

 .יותקו

, 812העמודים להתקת מצלמות יהיו על פי התקן הישראלי לעמודי תאורה  . 3.6.19

 מטר.  12לוות, מחוזקים לתועה מזערית מתומים בגובה ומפלדה מג

המצלמות יותקו באופן קבוע על עמוד ולא יהיו ממועות מכאית (לא יכללו  . 3.6.20

 מערכות אלו)  מועים צידוד והגבהה ולא קופסאות לתפעול

 לתאי צפייה יום ולילה אוטומטית.התאמה  . 3.6.21

חיבור הסיב  . החיבור להתבצע ע"י SMהמצלמה תתחבר לסיב אופטי מסוג  . 3.6.22

לממיר מדיה אשר יותקן בארון תקשורת. החיבור מהממיר למצלמה יתבצע על  

 . באמצעות הצרת הייעודית והמחברים האטיגים הדרשים CAT 7 ידי כבל

  AIDמערכת זיהוי אירועים  . 3.7

במהרה מבוססת  AIDלהקים מערכת זיהוי אירועים  ן הראשיהקבלעל  . 3.7.1

 מצלמות וכרטיסי עיבוד. 

 או ש"ע FLIR  ,CITILOGתוצרת יהיו מכרטיסי העיבוד המותקים  . 3.7.2

המערכת תזהה אירועים במהרה על פי הגדרת והל הסגירה והחיות משרד  . 3.7.3

  כרך ה' –התחבורה לבקרת תיבים 

  שר יחוברו לבקר הראשי של המהרה. א המצלמות יחוברו לכרטיסי העיבוד . 3.7.4

 כל כרטיסי העיבוד יחוברו לרשת התקשורת של המהרה. . 3.7.5

  כל הציוד וכרטיסי הציוד יותקו בארון תקשורת ייעודי. . 3.7.6

 האמיות והדיוק הדרשים לזיהוי אירוע:  . 3.7.7

3.7.7.1 . Time to detect: < 10 seconds   יתן לכיול זמן החיזוי יהיה )  

3.7.7.2 . False Alarm Rate (FAR): <1% 

3.7.7.3 . Detection Rate (DR): >98%  
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תחובר למערכת הבקרה המרכזית במת"י לצורך צפייה וקבלת   AID  -מערכת ה . 3.7.8

 התרעות מהמערכת. 

  בוסף ,המערכת תספק למערכת יהול המרכזית את התוים הבאים   . 3.7.9

  Vehicle count–ת רכבים ספיר . 3.7.9.1

  מהירות  . 3.7.9.2

  - Occupancy –תפוסה . 3.7.9.3

 Loss of Visibility - איבוד יכולת הבחה . 3.7.9.4

  זיהוי אירוע אש/עשן  . 3.7.9.5

המערכת תספק למערכת הבקרה המרכזית התרעה בעת תקלה באחד  . 3.7.10

 הכרטיסים

של כרטיסי העיבוד במת"י לצורך   SETUP להתקין יישום הקבלן הראשיעל  . 3.7.11

כיול ושליטה בכרטיסי העיבוד. החיבור יתבצע על גבי רשת התקשורת 

 החיצוית של המהרה. 

 . הקבלן הראשיייעודי שיסופק על ידי  התוכה תותקן על מחשב . 3.7.12

 . לעדכן את קובץ הקפצת אירועים הקיים כיום במת"י הקבלן הראשיעל  . 3.7.13

  המערכת תתממשק עם מערכת גילוי וכיבוי אש ועשן.  . 3.7.14

 3.7מדידה סעיף    אופי . 3.8

הקמת מערכת יהול אירועים מושלמת כולל חיבור כלל מצלמות  העבודה: . 3.8.1

בפרד) אל המערכת לרבות כלל הכבילה, חשמל  זיהוי אירועים (מתומחר 

לרבות כלל החומרים  מתאמים וכרטיסי העיבוד הדרשים לחיבור למערכת , 

 הדרישות וחומרים הדרושים לטובת פעולה מושלמת של המערכת. כולל

הטמעת המצלמות ויצירת הממשק לקבלת ההתראות במערכת היהול 

 .המרכזית של מת"י 

 3.6 -3.3סעיפים  –מצלמות  מדידה אופי . 3.9

מושלמת, כולל ,בין השאר, תכון, אספקה  מצלמהמערכת  הקמתהעבודה:  . 3.9.1

 צידוד מערכת מ', 2מתקון לתליית המצלמה, זרוע עד  ,הוהתקה של: מצלמ

עמודים וזרועות (שימדדו בפרד), כבלול, קופסאות חיבורים  על הגבהה

ה, עמודים ו/או ירכת הצפיויחידות התיאום, קישור למערכת התצוגה ולמע

  זרועות וכל החמרה והתכה הדרשת. 

השליטה במצלמות על ידי יחידת תיאום למצלמה, שיאפשרו הטמעה מלאה של   . 3.9.2

החוזי ופיקוד המצלמות . במת"יה הפועלת י המצלמה בתכת מערכת הצפי

  . בשקיפות מלאה למת"ייועברו, באמצעות מערכת התקשורת 



49 
 

______________________________________________________________________________________  

  מפרט מערכות –חניון והפרדה מפלסית שזר  - 2ה

 

  מערכות ואמצעי קצה לבקרת תועה -פרק ג' 

  

מובהר בזאת כי אלא אם צוין אחרת כלל הציוד ,תוכות וחומרות המתוארות בפרק זה הים : הערה

  עבור כלל המבים בפרויקט. 

  

 LCSשלטי בקרת תיבים  .1

 כללי  . 1.1

יפרסו בהתאם להחיות משרד התחבורה לבקרת תיבים  LCS-שלטי ה . 1.1.1

 ותוכית התועה המאושרת המצורפת למסמכי המכרז

 יכלול לכל הפחות : LCSמערך שילוט בקרת תיבים  . 1.1.2

ובקרי שילוט וכל אשר דרש לשם הפעלתם התקיה.   LCSשלטי  . 1.1.2.1

 השלטים יכללו את כל הדרש לשם הפעלתם המלאה. 

בי התקשורת אשר דרשים להפעלת השילוט לרבות כל הציוד ומרכי . 1.1.2.2

 , מחברים, מתגים אשר דרשים לשם הפעלת השלט. FOכבילה, 

כל הציוד ומרכיבי החשמל אשר דרשים להפעלת השילוט לרבות  . 1.1.2.3

כבילה, אמצעי הארקה, הגות , חיבורי חשמל הדרשים לשם הפעלת 

 השלט 

ים כל האמצעים הדרשים לעמידה של מערך השילוט בתא . 1.1.2.4

 הסביבתיים בהם מותקן השלט 

 כל אמצעי הקוסטרוקציה והמחברים הדרשים.  . 1.1.2.5

,בכפוף להחיות ואישור  LED יהיו מטכולוגייתLCS שלטי בקרת תיבים . 1.1.3

לקבל את אישור  הקבלן הראשיבאחריות  משרד התחבורה במועד ההתקה.

 הוועדה הבימשרדית לציוד המוצע. 

 בכל תאי מזג האוויר  365/24/7יתוכן להפעלה של    LCSשילוט בקרת תיבים   . 1.1.4

 והתאורה הקיימים כיום לאורך תקופת ההסכם. 

 פוקציואליות ותצוגה . 1.2

גודל תצוגת השלט יקבע בהתאם להחיות משרד התחבורה ותוכית התועה   . 1.2.1

 המצורפות למכרז 

השלט יותקן במרכז התיב מעליו מותקן השלט, בזווית התקה האופטימאלית  . 1.2.2

 מת לאפשר תצוגה לכלל הוסעים בחתך הכביש הרצוי. על 

יציגו תמרורים על פי קובץ התקות, מדית ישראל, המעודכן,  -LCS -שלטי ה . 1.2.3

  :ולכל הפחות על פי הפירוט שלהלן
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  לסגירת תיב  

  הסיעה מותרת בתיב  

  לצורך הטיית תועה לתיב שמאלי סמוך  

  לתיב ימי סמוךלצורך הטיית תועה   

  עומס בתיב  

  50,60,70,80,90,100הצגת מהירויות שוות בהתאם לצורך   

  עבודות בכביש  

  תאות דרכים 

  

 טכולוגיה  .1.3

 Light Emitting Diodes (LED)Full Matrix 64X64השלט יהיה מסוג  .1.3.1

 יהיו מאושרות לשימוש בבקרת תועה  LED -ה .1.3.2

 כל פיקסל יכיל את כל הצבעים הדרשים להצגת התמרורים המצויים במפרט  .1.3.3

 .בשלט יהיו מאותה תוצרת ומאותה אצוות יצור LED -כל ה .1.3.4

יהיה  LED -בעצמה האורית) של ה 15%אורך החיים (בו תותר ירידה של עד  .1.3.5

 .שעות, בפעולה רגילה (זרם קוב) בכל טמפרטורת סביבה 150,000 לפחות

 .בפיקסל יבטיחו שבכשל דיודה אחת לא יכבה כל הפיקסל LED -חיבורי ה .1.3.6

 .הפיקסלים יורכבו למודולים שבכל אחד מספר פיקסלים זהה, ובהרכב זהה .1.3.7

 LCS. כל המודולים שיותקו יהיו זהים בכל שלטי ה .1.3.8

כל המודולים יהיו יתים להסרה ולהחלפה בפשטות ללא צורך בפירוק השלט  .1.3.9

 מגשר שילוט.

ו יהיו עמידים ובעלי משך שימוש ארוך במיוחד עם הגת שיותק LED -כל ה .1.3.10

UV .אים הסביבתיים בישראל והחשיפה לשמשהמתאימה לעמידה בת 

 שיותקו יעמדו בדרישות ותקי אלקטרומגטיות  LED-כל ה .1.3.11

  התקת השלטים .1.4

כל הרכיבים המביים והעיצוב (כולל כל חישובי המסה) יאושרו על ידי   .1.4.1

 .ן הראשיהקבלקוסטרוקטור מטעם 

מעלות מעלה או מטה סביב ציר השלט  3 התקת השלט תאפשר הטיה של .1.4.2

  .האופקי
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מעלות ימיה / שמאלה סביב ציר השלט 3השלט תאפשר הטיה של  התקת . 1.4.3

 . האכי

  גישה לכל רכיבי השלט היתים להחלפה והדורשים שירות  כל שלט יהיה בעל . 1.4.4

  כל חלקי החיבור יהיו בלתי מחלידים וצבועים שחור דהוי.  . 1.4.5

   .כל ברגיי החיבור יהיו מירוסטה . 1.4.6

 כל רכיבי המתכת יגולווו.  . 1.4.7

 כל הכבילה בשלט תהיה סתרת ובמוליכים מתאימים מארון התקשורת, . 1.4.8

 השוחה ושילוט.

 .בקרת עצמת ההארה . 1.5

בהתאם לתאי   LEDיכלול בקר תאורה אשר יווסת את בהירות הדיודות  השלט   . 1.5.1

  .התאורה 

יחידות אשר תמוקמה במקומות שוים בשלט  3-כל יחידת בקרה תורכב מ . 1.5.2

 לקבלת מידע לגבי עוצמה דרשת

 . IP 68  מדי האור יותקו במארז אטום לחלוטין . 1.5.3

  .מאחוריו ומלפיומדי האור ימדדו את עצמת תאורת הסביבה בגישה לשלט,  . 1.5.4

דרגות של עצמת תאורת הסביבה אשר יהיו יתים   3בבקר יוגדרו לפחות  . 1.5.5

 להגדרה ידית על ידי מערכת הבקרה עבור כל שלט בפרד.

לכל מדי עצמת תאורת הסביבה יקבע ערך סף לבדיקת תקיות אשר ידווחו  . 1.5.6

 למערכת הבקרה במקרים של תקלה. 

 מארז וחזית השלט . 1.6

מיקרון   100אלומייום בלבד צבוע אבקה בתור, בעובי של  מארז השלט יהיה מ . 1.6.1

 .לפחות, עמום למיעת שיקוף 

ויהיה עמיד לתאי הסביבתיים והחשיפה   כל חזית השלט תיצבע בשחור מט . 1.6.2

  . לשמש

אשר תהיה אטומה ומוגת  LCS-הגישה לשלט תעשה על ידי דלת אחורית ב . 1.6.3

מאושרים. הדלת   וגד כיסה של אשים שאים מפי מפגעים סביבתיים

 תתוכן כך שתוכל להיפתח באופן מלא גם בתאי רוח.

השלט יכלול גישה קלה למודולים תצוגה לצורך ביצוע עבודות אחזקה והחלפה   . 1.6.4

 בעת צורך ללא צורך בפירוק השלט. 

 ובקרת טמפרטורת בהתאם לדרישת הסף של היצרן.  השלט יכיל מערכת יטור . 1.6.5

 לצרכי הצללה.  המארז יכיל אפשרות להתקת מצחייה  . 1.6.6

 .  UV resistant, non-glare -בחזית השלט יותקן לוח מ . 1.6.7

 .השלט יכיל לולאות להתקה והסרת השלט ללא פגיעה בגוף השלט . 1.6.8

 כל הכבילה תועבר בצרת ייעודית.  . 1.6.9
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  .בכל פתחי האוורור יותקו פילטרים אלקטרוסטאטיים . 1.6.10

לצורך מתן כל הדלתות במארז השלט יכללו מפסק זעיר המחובר לבקר השלט  . 1.6.11

  .התרעה על פתיחת דלת

 כל חלקי המתכת יהיו עמידים בפי קורוזיה . 1.6.12

 בקר השלט . 1.7

  365/24/7ישלטו על ידי בקר שלט אשר יאפשר הפעלה ושליטה  LCS -שלטי ה . 1.7.1

 בעזרת מערכת הבקרה

 בקר השלט ימוקם בארון תקשורת בהתאם לתוכיות.  . 1.7.2

 בקר השלט יהיה מוקשח ומותאם לתאי הסביבה  . 1.7.3

 באופן עצמאי LCSשלטי  6הבקר יאפשר שליטה בלפחות  . 1.7.4

 שיות 2זמן הצגת מסר ממערכת מרכזית אל השלטים לא יערך יותר מ  . 1.7.5

 כל בקר שלט יהיה בעל כתובת ייחודית עבור אותו שלט. . 1.7.6

בקר השלט יכיל אפשרות כיסה מקומית בעזרת מחשב ייד ותוכה לשליטה   . 1.7.7

ע דיאגוסטיקה, אתחול,  והפעלה ידית של השלט וזאת על מת לבצ

 קופיגורציה וכל הדרש לבדיקת השלט.

 הבקר יכיל הגה כגד ברקים ועליות מתח.  . 1.7.8

אחד מחובר לרשת המקומית  TCP/IPETHERNETכיסות  2הבקר יכלול  . 1.7.9

 ואחד להתחברות של טכאים בשטח. 

  חיבור למערכת מרכזית  . 1.8

ות ותקלות לקבלת התרע LCS-המערכת המרכזית תשלוט ותטר את שלטי ה . 1.8.1

 בהתאם למדייות הקיימת כיום במערכת המרכזית הקיימת כיום במת"י.

   NTCIP 1203לרבות חיבור בקר השלט על ידי פרוטוקול 

למתואר  השלט יתמוך בכל תכוות החובה והרשות הדרושות ע"מ לפעול בהתאם . 1.8.2

 במפרט זה. 

 הסטאטוסים שיועברו יכללו לכל הפחות: . 1.8.3

 תקין /מושבת – סטאטוס תקשורת לשלט  . 1.8.3.1

 מצב התצוגה בשלט בעת הצגת הודעה . 1.8.3.2

 תקלה בבקרי תאורה של השלט . 1.8.3.3

 דרשת LEDעצמת  . 1.8.3.4

 טמפ' פימית וחיצוית בשלט  . 1.8.3.5

אי פעולה של אחוז (%) מסוים מהפיקסלים. האחוז יהיה יתן  . 1.8.3.6

 . 100%- 50%להגדרה בין 

 הפעלת חימום בשלט עקב תאים סביבתיים . 1.8.3.7

 כל תקלה בכל אחד ממרכיבי השלט  . 1.8.3.8
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 חוזר לגבי דרישת מערכת וביצוע בפועל  היזון . 1.8.3.9

 טיימר  . 1.8.3.10

 מהמערכת אפשרות יתוק . 1.8.3.11

  PLC. הדלקה על פי אוטו', חירום וכשל . 1.8.3.12

 מוה שעות פעילות של הורות  . 1.8.3.13

 כל דרישה להתרעה של המדיה.  . 1.8.3.14

במקרים של תקלה בשלט וחוסר  BLANKבקר השלט יאפשר הצגה של מסר  . 1.8.4

דקות באיטרוולים   0-15תקשורת. זמן הופעת ההודעה יהיה יתן להגדרה בין 

 דקות.  1של 

 תאים סביבתיים  . 1.9

השילוט יותאם לאקלים הישראלי השורר במיקום השלט. על השלט להכיל   . 1.9.1

חיישי טמפרטורה בתוך השלט ומחוצה לו אשר יטרו את הטמפ' ויפעילו  

 ות על מת למוע פגיעה בשלט.פוקציות שו

 .60°Cועד  10°C -מ  טמפרטורת ההפעלה: . 1.9.2

  עם הפעלת אמצעי החימום תופיע הודעה במערכת הבקרה המרכזית . . 1.9.3

  ללא עיבוי 95%עד  0%לחות : בין  . 1.9.4

  לעומסי רוח   414רוח: על השלט לעמוד בתקן הישראלי  . 1.9.5

  רעידות: על פי תקן ישראלי . 1.9.6

  )EN12966  )D3 זיהום: על פי תקן . 1.9.7

לרבות השלט והציוד   COTSכל שלט יצויד בהגה כגד ברקים מבוסס  . 1.9.8

 האלקטרוי המותקן בארוות

 זמיות ואורך חיים  .1.10

1.10.1 . MTBF 

שעות ברמת הבהירות הגבוהה ביותר תחת   LED  –  150,000עבור כל   . 1.10.1.1

 תאי הסביבה המוגדרים

-מתפקודו של ה 25%תקלה בפיקסל תוגדר כחוסר יכולת להפעיל  . 1.10.1.2

LED  בפיקסל 

אחרי   LED-תקלה בפיקסל תוגדר בירידה ברמת ההארה של פיקסל   . 1.10.1.3

 שים.  10אחרי  30%או  5% -שעות ב  24עבודה של 

 לשלטים  מדידה אופי .1.11

קומפלט וכולל: תכון, אספקה והתקת כל הדרש של כל  -מחיר השלט מדד כ . 1.11.1

 רכיבי מערכת השילוט המתחלף, המוגדרת במפרט זה, ובכללם אך לא מוגבל

לכך, כל הדרש לחיבור השלט לרשת החשמל ולארוית התקשורת הסמוכה 

למיקום השלט, וכל ציוד העזר הדרוש לאספקת מערכת שילוט מתחלף מלאה  

ומתפקדת, כולל אך לא מוגבל לכך, כבלים מכל סוג ובכל אורך דרש, לצורך  



54 
 

______________________________________________________________________________________  

  מפרט מערכות –חניון והפרדה מפלסית שזר  - 2ה

 

חיבור כל שלט על כל מרכיביו, לרשת החשמל מקודת הזה סמוכה למיקום 

  השלט, כפי שמצוין בתוכיות.

וכיו"ב) ככל   FAT, ESATהמחיר כולל ביצוען של כל המבדקים כמפורט ( . 1.11.2

 שידרשו ע"י המזמין.

 המחיר כולל תיעוד כדרש על פי המפרט הטכי  . 1.11.3

המחיר כולל גם את תכון וביצוע כל השיויים במערכת השלט לצורך התאמה  . 1.11.4

עתידית לפי הוראת המזמין וכדרש, למערכת יהול התועה קיימת ו/או 

בכללם אך לא מוגבל לכך את כל שיויי החמרה, רכיבים, חומרים והעבודה  

שתידרש לצורך זה ואת כל שיויי הקוד הדרשים בתכת בקר השלט כולל זה  

 התומך בערוצי התקשורת לצורך זה. 

המחיר כולל את כל הכבלים וחיבורם ליחידת הקצה של מערכות (בקרה)  . 1.11.5

 התקשורת לפי הוראת המזמין.ו

המחיר כולל אספקתה והתקתה במשרדי החברה של תחת עבודה אחת  . 1.11.6

(מחשב ישא לתחזוקה וכיול) למשך כל תקופת ההסכם, אשר באמצעותה יהיה  

יתן לתכת את בקר השלט, לבדוק את השלטים ולבצע את כל הפעולות 

היתות והדרשות על פי תאי המפרט וההסכם. תחת העבודה ה"ל תישאר 

 הקבלן הראשיועם תום תקופת ההסכם תוחזר למחסי    בלן הראשיהקבבעלות  

 על חשבוו. 

המחיר כולל את עבודות התכה והחמרה, צד בקר השלט, הדרשות ליישום  . 1.11.7

 מול מערכת בקרה חיצוית כל שהיא.  תקשורת

מדידה ותשלום: יחידה קומפלט, כל פי סוג השלט כולל כל הדרש להתקתו  . 1.11.8

 ל פי הפרטים. וביצוע העבודה בשלמותה ע 

 

 VMSשלטי מסרים מתחלפים  .2

 כללי  . 2.1

המציג בזמן אמת ובאופן   VMSמערך הפצת מידע באמצעות שילוט אלקטרוי   . 2.1.1

דיאמי את המידע הדרש בכפוף למדייות ההפעלה והחיות משרד התחבורה  

 עבור שילוט מתחלף 

 :לכל הפחות את המרכיבים הבאים ויכלל VMS-שלטי ה . 2.1.2

 ובקרי שילוט וכל אשר דרש לשם הפעלתם התקיה.  VMSשלטי  . 2.1.2.1

כל הציוד ומרכיבי התקשורת אשר דרשים להפעלת השילוט לרבות  . 2.1.2.2

, מחברים, מתגים, ציוד סלולארי אשר דרשים לשם  FOכבילה, 

 הפעלת השלט.

כל הציוד ומרכיבי החשמל אשר דרשים להפעלת השילוט לרבות  . 2.1.2.3

כבילה, אמצעי הארקה, הגות , חיבורי חשמל הדרשים לשם הפעלת 

 השלט 
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ם לעמידה של מערך השילוט בתאים כל האמצעים הדרשי . 2.1.2.4

 הסביבתיים בהם מותקן השלט 

כל אמצעי הקוסטרוקציה והמחברים הדרשים לשם הפעלת   . 2.1.2.5

 השלט. 

שיסופקו יעמדו בהחיות ומפרט משרד התחבורה במועד  VMS -כל שלטי ה . 2.1.3

 ההתקה. 

והתאורה   בכל תאי מזג האוויר  365/24/7יותאמו להפעלה של    VMS  -שלטי ה . 2.1.4

  רויקט.לאורך הפ

 VMSגודל ומיקום שלטי  . 2.2

 בהתאם לתוכית תועה מצורפת . 2.2.1

 פוקציואליות ותצוגה . 2.3

השלט יותקן בזווית התקה האופטימאלית על מת לאפשר תצוגה לכלל   . 2.3.1

 הוסעים בחתך הכביש. 

 השלט יציג הודעות בעברית . 2.3.2

 יציג לכל הפחות את הסימים הבאים: השלט . 2.3.3

 אותיות בעברית כולל סופיות  . 2.3.3.1

 אותיות תקיות באגלית וערבית  . 2.3.3.2

 0-9מספרים  . 2.3.3.3

 שדות ריקים . 2.3.3.4

 ’ ” ” / ( ) :; [] -. , !  הסימים הבאים : . 2.3.3.5

  חיצי מידע . 2.3.3.6

Luminance (L) 
Luminance 

Ratio (R) 
Beam Width (B) Color (C) 

L3 R3 B5  C2  

 white-amber -הטקסט יוצג ב . 2.3.4

 טכולוגיה  . 2.4

 LED (Light Emitting Diodes) FULL MATRIX– 20השלטים יהיו מסוגכל  . 2.4.1

 PPמ"מ 

שיותקו יהיו עמידים ובעלי משך שימוש ארוך במיוחד עם הגת  LED–כל ה . 2.4.2

UV .אים הסביבתיים בישראל והחשיפה לשמשהמתאימה לעמידה בת 

 כל המודולים יהיו זהים ומאותו יצרן ויתוכו לפליטה מיימאלית של חום  . 2.4.3

 יהיו מאושרות לשימוש בבקרת תועה  LED–ה . 2.4.4

 יקובצו בפיקסלים שבכל אחד דיודות בכמות ובצבע המתאימים LED–ה . 2.4.5
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יהיה  LED–בעוצמה האורית) של ה 15אורך החיים (בו תותר ירידה של עד %  . 2.4.6

 שעות, בפעולה רגילה (זרם קוב) בכל טמפרטורת סביבה 150,000לפחות 

אחת לא תקטן העצמה   LED-ל בבפיקסל יבטיחו שבכש  LED–חיבורי ה . 2.4.7

  %2האורית של הפיקסל ביותר מ 

 .בקרת עצמת ההארה . 2.5

בהתאם לתאי  LEDהשלט יכלול בקר תאורה אשר יווסת את בהירות  . 2.5.1

  .התאורה

 מדי האור יותקו במארז אטום לחלוטין  . 2.5.2

  .מדי האור ימדדו את עצמת תאורת הסביבה בגישה לשלט, מאחוריו ומלפיו . 2.5.3

דרגות של עצמת תאורת הסביבה אשר יהיו יתים   3לפחות בבקר יוגדרו  . 2.5.4

 להגדרה ידית על ידי המערכת המרכזית עבור כל שלט בפרד. 

לכל מדי עצמת תאורת הסביבה יקבע ערך סף לבדיקת תקיות אשר ידווחו  . 2.5.5

 למערכת בקרת התועה במקרים של תקלה. 

 מארז וחזית השלט . 2.6

מיקרון   100בקה בתור, בעובי של  מארז השלט יהיה מאלומייום בלבד צבוע א . 2.6.1

 לפחות, עמום למיעת שיקוף או לפי בחירת המדיה בשלב התכון המוקדם.

ויהיה עמיד לתאי הסביבתיים והחשיפה  אלי  כל חזית השלט תיצבע בשחור מט . 2.6.2

  לשמש 

אשר תהיה אטומה ומוגת  VMS-הגישה לשלט תעשה על ידי דלת אחורית ב . 2.6.3

) וגד כיסה של אשים שאים מאושרים.  IP67מפי מפגעים סביבתיים (

 התקת הדלת תאפשר פתיחה מלאה בתאי רוח. 

השלט יכלול גישה קלה למודולים תצוגה לצורך ביצוע עבודות אחזקה והחלפה   . 2.6.4

 בעת צורך ללא צורך בפירוק השלט. 

 ט ללא פגיעה בגוף השלטהשלט יכיל לולאות להתקה והסרת השל  . 2.6.5

 כל הכבילה תועבר בצרת ייעודית.  . 2.6.6

  UV resistant, non-glare -בחזית השלט יותקן לוח מ . 2.6.7

  .בכל פתחי האוורור יותקו פילטרים אלקטרוסטאטיים . 2.6.8

 כל הצירים הברגים ואבזרי התליה יהיו מירוסטה . 2.6.9

 כל הדלתות במארז השלט יכללו מפסק זעיר המחובר לבקר השלט לצורך מתן . 2.6.10

  .התרעה על פתיחת דלת

 כל חלקי המתכת יהיו עמידים בפי קורוזיה.  . 2.6.11

 בקר השלט . 2.7

ישלטו על ידי בקר שלט אשר יאפשר הפעלה ושליטה על   VMS -כל שלטי ה . 2.7.1

 בעזרת המערכת המרכזית 365/24/7השלט 
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  בקר השלט ימוקם בארון ייעודי או במארז השלט על פי תוכיות.  . 2.7.2

 לט תהיה סתרת ומאובטחת.כלל התשתית והכבילה בין הארון לש . 2.7.3

 בקר השלט יהיה מוקשח ומותאם לתאי הסביבה הקיימים במקום ההתקה  . 2.7.4

בקר השלט יאפשר לתכת הודעות ברירת מחדל עבור כל שלט בפרד עבור  . 2.7.5

מצבים שוים של התאוששות מתקלה, בעת תקלה לרבות ובלי לגרוע חוסר 

 ).BLANKה (תקשורת למערכת המרכזית, אתחול ומצב של הודעה ריק

 כל בקר שלט יהיה בעל כתובת ייחודית עבור אותו שלט. . 2.7.6

 30 -שיות מ 30בקר השלט יתמוך לכל הפחות במשיכת מידע במקצבים של  . 2.7.7

 דקות בהתאם. 10-שיות ועד ל

בקר השלט יאפשר התחברות מקומית בעזרת מחשב ייד ותוכה לשליטה   . 2.7.8

דיאגוסטיקה, אתחול,  והפעלה ידית של השלט וזאת על מת לבצע 

 קופיגורציה וכל הדרש לבדיקת השלט.

 .COTSהבקר יכיל הגה כגד ברקים ועליות מתח  . 2.7.9

אחד מחובר לרשת המקומית  TCP/IPETHERNETכיסות  2הבקר יכלול  . 2.7.10

 ואחד להתחברות של טכאים בשטח. 

יבודדו כל הכיסות/יציאות לבקר השלט, ביו אם טוריות ובין אם דיסקרטיות  . 2.7.11

  .אופטית מהמערכת המוסרת/מקבלת

כל הכיסות/יציאות מהשלט יהיו מוגות בפי קצר ובעלות יכולת התאוששות  . 2.7.12

 ממו במידת הצורך 

  ,Real-time clockהבקר יכלול . 2.7.13

  Watchdog Timerהבקר יכלול   . 2.7.14

  חיבור למערכת מרכזית  . 2.8

ת לקבלת התרעות ותקלו VMS-המערכת המרכזית תשלוט ותטר את שלטי ה . 2.8.1

 בהתאם למדייות הקיימת כיום במערכת המרכזית הקיימת כיום במת"י

   NTCIP 1203לרבות חיבור בקר השלט על ידי פרוטוקול 

למתואר  השלט יתמוך בכל תכוות החובה והרשות הדרושות ע"מ לפעול בהתאם . 2.8.2

 במפרט זה. 

זמן ההחלפה/הופעה של המסר המופיע על גבי השלט לאחר היתן הפקודה לא  . 2.8.3

 שיות. 3לה על יע

מערכת הבקרה תשלוט ותטר את השלט לקבלת התרעות ותקלות על פי הקיים   . 2.8.4

 כיום במת"י ולכל הפחות 

 תקין /מושבת –סטאטוס שלט  . 2.8.4.1

 העדר הזה  . 2.8.4.2

 היזון חוזר לגבי דרישת מערכת וביצוע בפועל  . 2.8.4.3

 תקלה בבקרי תאורה של השלט . 2.8.4.4
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 דרשת LEDעצמת  . 2.8.4.5

 טמפ' פימית וחיצוית בשלט  . 2.8.4.6

 מצבים בהם הודעה דרשה אך לא הוצגה . 2.8.4.7

אשר הופעלו בעת הודעה.   LED -אי פעולה של אחוז (%) מסוים מה . 2.8.4.8

 . 100%- 50%האחוז יהיה יתן להגדרה בין 

 הפעלת חימום בשלט עקב תאים סביבתיים . 2.8.4.9

 כל תקלה בכל אחד ממרכיבי השלט  . 2.8.4.10

 מוה שעות פעילות של הורות  . 2.8.4.11

 טיימר  . 2.8.4.12

 מהמערכת אפשרות יתוק . 2.8.4.13

  PLC. הדלקה על פי אוטו', חירום וכשל . 2.8.4.14

במקרים של  BLANKבקר השלט יאפשר הצגה של הודעה ריקה  . 2.8.4.15

תקלה בשלט וחוסר תקשורת. זמן הופעת ההודעה יהיה יתן 

 דקות. 1דקות באיטרוולים של   0-15להגדרה בין 

  התקה על גשר שילוט . 2.9

חישובי המסה) יאושרו על ידי   כל הרכיבים המביים והעיצוב (כולל כל . 2.9.1

 .הקבלן הראשיקוסטרוקטור מטעם 

מעלות מעלה או מטה סביב ציר השלט  5התקת השלט תאפשר הטיה של  . 2.9.2

   .האופקי

מעלות ימיה / שמאלה סביב ציר השלט   5השלט תאפשר הטיה של  התקת . 2.9.3

  .האכי

  רות גישה לכל רכיבי השלט היתים להחלפה והדורשים שי כל שלט יהיה בעל . 2.9.4

  כל חלקי החיבור יהיו בלתי מחלידים וצבועים שחור דהוי.  . 2.9.5

   .כל ברגיי החיבור יהיו מירוסטה . 2.9.6

 כל רכיבי המתכת יגולווו.  . 2.9.7

 כל הכבילה בשלט תהיה סתרת ובמוליכים מתאימים מארון התקשורת, . 2.9.8

 השוחה ושלט. 

אוטומטית השלט יכלול תאורה לשימוש בעת ביצוע פעולות אחזקה אשר תכבה   . 2.9.9

 בעת סיום פעולת השירות. 

 תאים סביבתיים  .2.10

כל רכיבי המערכת יהיו מותאמים לעבודה בתאי חוץ ומוקשחים  -טמפרטורה  . 2.10.1

ללא צורך באוורור וזאת על מת לעמוד בתאים הסביבתיים ולכל הפחות  

 טמפרטורת הפעלה 

  צלסיוס.מעלות  60C+צלסיוס ועד  עלותמ 100C- -מ . 2.10.2
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לים הישראלי השורר במיקום השלט. על השלט  מערך השילוט יותאם לאק . 2.10.3

להכיל חיישי טמפרטורה בתוך השלט ומחוצה לו אשר יטרו את הטמפ' 

ויפעילו פוקציות שוות על מת למוע פגיעה בשלט. עם הפעלת אמצעי 

  החימום תופיע הודעה במערכת הבקרה המרכזית .

 ללא עיבוי  95%-0%לחות:  . 2.10.4

 414י רוח רוח : השילוט יעמוד בתקן עומס . 2.10.5

 EN12966זיהום: בהתאם לדרישות  . 2.10.6

 EN12966רעידות:  . 2.10.7

 EN12966אלקטרומגטיות: בהתאם לדרישות  . 2.10.8

יתקין מערכת הגה כגד ברקים על כל מרכיבי  הקבלן הראשיהגת ברקים:  . 2.10.9

 . COTSמערך השילוט לרבות הגישור. המערכת תתבסס על מוצר מדף 

 זמיות ואורך חיים  .2.11

2.11.1 . MTBF 

שעות ברמת הבהירות הגבוהה  LED – 150,000עבור כל פיקסל  . 2.11.1.1

 ביותר תחת תאי הסביבה המוגדרים

 LED-של ה 25%תקלה בפיקסל תוגדר כחוסר יכולת להפעיל  . 2.11.1.2

 בפיקסל 

אחרי   LED-תקלה בפיקסל תוגדר בירידה ברמת ההארה של פיקסל   . 2.11.1.3

 שים.  10אחרי  30%או  5% -שעות ב  24עבודה של 

 שעות  50,000 –עבור שאר מרכיבי מערכת השילוט  . 2.11.1.4

 לשלטים  מדידה  אופי . 2.12

קומפלט וכולל: תכון, אספקה והתקת כל הדרש של כל  -מחיר השלט מדד כ . 2.12.1

השילוט המתחלף, המוגדרת במפרט זה, ובכללם אך לא מוגבל רכיבי מערכת 

לכך, כל הדרש לחיבור השלט לרשת החשמל ולארוית התקשורת הסמוכה 

למיקום השלט, וכל ציוד העזר הדרוש לאספקת מערכת שילוט מתחלף מלאה  

ומתפקדת, כולל אך לא מוגבל לכך, כבלים מכל סוג ובכל אורך דרש, לצורך  

על כל מרכיביו, לרשת החשמל מקודת הזה סמוכה למיקום חיבור כל שלט 

  השלט, כפי שמצוין בתוכיות.

וכיו"ב) ככל שידרשו ע"י   FAT, ESATהמחיר כולל ביצוען של כל המבדקים כמפורט ( . 2.12.2

 המזמין.

 המחיר כולל תיעוד כדרש על פי המפרט הטכי   . 2.12.3

צורך התאמה המחיר כולל גם את תכון וביצוע כל השיויים במערכת השלט ל . 2.12.4

למערכת יהול התועה קיימת ו/או עתידית לפי הוראת המזמין וכדרש, בכללם אך 

לא מוגבל לכך את כל שיויי החמרה, רכיבים, חומרים והעבודה שתידרש לצורך זה 

ואת כל שיויי הקוד הדרשים בתכת בקר השלט כולל זה התומך בערוצי התקשורת 

 לצורך זה.
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לים וחיבורם ליחידת הקצה של מערכות (בקרה) והתקשורת המחיר כולל את כל הכב . 2.12.5

 לפי הוראת המזמין.

המחיר כולל אספקתה והתקתה במשרדי החברה של תחת עבודה אחת (מחשב ישא  . 2.12.6

לתחזוקה וכיול) למשך כל תקופת ההסכם, אשר באמצעותה יהיה יתן לתכת את 

ת והדרשות על פי תאי בקר השלט, לבדוק את השלטים ולבצע את כל הפעולות היתו

ועם תום תקופת   הקבלן הראשיהמפרט וההסכם. תחת העבודה ה"ל תישאר בבעלות  

 על חשבוו.   הקבלן הראשיההסכם תוחזר למחסי  

 המחיר כולל את עבודות התכה והחמרה, צד בקר השלט, הדרשות ליישום תקשורת . 2.12.7

 מול מערכת בקרה חיצוית כל שהיא.

קומפלט, כל פי סוג השלט כולל כל הדרש להתקתו וביצוע מדידה ותשלום: יחידה  . 2.12.8

 העבודה בשלמותה על פי הפרטים.

  

 רמזורים .3

הרמזורים יותקו בשולי המיסעה על פי תוכית התועה המצורפת והחיות משרד  . 3.1

  התחבורה המעודכות למועד ההתקה. 

 הורדתםהרמזורים יפעלו עם ירידת המחסומים ויהפכו אוטומטית לאדום עם  . 3.2

כל חלקי מתקן הרמזור (עמודי רמזור, זרועות שוט, פסים, שלטי כיוון, יסודות, מגון  . 3.3

וכו') יבוצעו כך שיבטיחו את עמידותם, יציבותם ושמירתם מפי גורמי מזג האוויר, 

 לאורך כל חיי מתקן הרמזורים. עומסי הרוח יחושבו בהתאם לתקן הישראלי. 

 מ"מ לפחות.  3 ומר פלסטי קשיח ,בעל עובי דופןגוף הפס יהיה קופסה יצוקה מח . 3.4

  .LEDמקור האור יהיה מסוג  . 3.5

הפס,   בה קבועה עדשת הפס. החומר ממו עשוי  ציידו הקדמי יהיה פתוח ומיועד לדלת, . 3.6

 , כולל צבע הגוף אשר יצבע בשחור UVיהיה עמיד גד 

ושה פסים גוף הפס יהיה יחידה מודולארית, המאפשרת הרכבה של אחד, שיים או של . 3.7

  הדלת תהיה יתת לעילה ואטימה .  כיחידה אחת.

כל חלקי המתכת, ברגים, אומים ומחברים, יהיו מפלדה מגולוות או חומר פלסטי  . 3.8

  מתאים.

על גוף הפס תורכב מצחייה פרדת מגוף הפס ,מחומר וגימור זהים לגוף הפס. עובי  . 3.9

  מ"מ.  3המצחייה יהיה 

3.10. ית ימיים יהיוס הפס חלקי הפים לפירוק והחלפה מידיים ללא צורך בפירוק גוף הפ

 מהמערכת.

ולא תאפשר   כל הכבילה בתוך הרמזור ומן הרמזור עד לארון התקשורת תהיה מוסתרת .3.11

 גישה אליה לאשים לא רצויים. 

מערכת הבקרה המרכזית תשלוט על הרמזור וכן תקבל התרעות ותקלות לגבי סטטוס  .3.12

 פי התוכיות ולכל הפחותעל פי הקיים כיום במת"י, על 

 תקין / לא תקין . 3.12.1
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 העדר זרם  . 3.12.2

  מקור אור תקול . 3.12.3

 היזון חוזר לגבי דרישת מערכת וביצוע בפעול  . 3.12.4

 טיימר  . 3.12.5

 מוה פעילות  . 3.12.6

 מהמערכת אפשרות יתוק . 3.12.7

 PLC -ב הפעלה במצב של כשל . 3.12.8

גופים, הורות, כל יחידות יטור הורות בלוח אליו   3מחיר כולל פס של  -אופי מדידה   .3.13

הרמזור, את כל המאזי"ם, את הרגליות, פס המהדקים וכל הכבלים הדרשים  מחובר

וכולל חיבור ללוח המשה הסמוך. (כבלים מהמרכז הטכי המיועדים לרמזורים  עד

 ימדדו בפרד) וכל החומרים והאבזרים הדרושים לפעולת הרמזור בלבד

 

 מחסומים .4

 כללי  . 4.1

יותקו מחסומים בשולי המיסעה על  כחלק ממערכת הציוד ליהול המהרה  . 4.1.1

המחסום ייבה מזרוע אשר  מת לחסום ולמוע כיסת כלי רכב בשעת הצורך,

  תרד אכית בעת פקודה מהמערכת ותחסום את כל תיבי הסיעה. 

 מערך המחסומים יכלול לכל הפחות: . 4.1.2

זרוע כולל מחזיר אור, זמזמים, לולאת גלאי וכל אשר דרש   מחסום, . 4.1.2.1

 ה.לשם הפעלה תקי

כל הציוד ומרכיבי התקשורת אשר דרשים להפעלת המחסומים  . 4.1.2.2

 , מחברים, מתגים וכל הדרש להפעלה.FOלרבות כבילה, 

כל הציוד ומרכיבי החשמל אשר דרשים להפעלת המחסום לרבות  . 4.1.2.3

 כבילה, אמצעי הארקה, הגות , חיבורי חשמל וכל הדרש להפעלה 

ים בתאים כל האמצעים הדרשים לעמידה של מערך המחסומ . 4.1.2.4

 הסביבתיים בקודת ההתקה 

 כל אמצעי הקוסטרוקציה והמחברים הדרשים.  . 4.1.2.5

  מארז המחסום, זרוע והתקה  . 4.2

 מ"מ לפחות.  2מארז המחסום יהיה ממתכת מגולוות בעובי  . 4.2.1

המחסומים יותקו על פי תוכית התועה המצורפת ובהתאם למספר  . 4.2.2

 המחסומים המופיע בכל חתך.

 החיות משרד התחבורה במועד ההתקההמחסום יהיה על פי  . 4.2.3

זרוע המחסום תהיי עשויה אלומייום מפרופיל סטדרטי ברוחב ואורך על פי   . 4.2.4

 החיות משרד התחבורה ותצופה במחזיר אור .
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זרוע המחסום תהיה באורך אשר ימע מעבר לאורך כל תיבי הסיעה , במידת  . 4.2.5

א של כלל תיבי  מחסומים מכל צד על מת לאפשר כיסוי מל 2הצורך יבו 

 הסיעה. 

הורדת המחסום ידית על ידי המערכת במקרים של מחסום כפול תהיה  . 4.2.6

 זמית) בלבד וללא צורך בהתערבות וספת של המפעיל. -סימולטית (בו

  הזרוע תהיה בעלת יכולת פירוק והחלפה מבלי לפרק את בסיס המחסום. . 4.2.7

-ויהיה מסוג מומט או אהמוע יותאם לעבודה בטמפרטורת עבודה גבוהות  . 4.2.8

סיכרוי עם מספקי גבול למיעת תועה לא רצויה. לכל מפסק גבול יוטר 

 . באמצעות מגע יבש על ידי מערכת הבקרה

 שיות.  5 –זמן ירידת המחסום לכל כיוון מרגע הפעלה  . 4.2.9

המחסום יכיל אפשרות להפעלה ידית בשעת צורך באמצעות מפתח טכי . בעת  . 4.2.10

תהיה למפעיל בשטח אפשרות להוריד והעלות את זרוע  מצב ההפעלה הידית

 מחסום באמצעות מפסק עם לחצים להורדה / העלאה. 

 מארז המחסום יהיה עשוי מתכת מגולוות. . 4.2.11

עם אפשרות עילה פימית. כל  המחסום יכיל דלת גישה למגון הפימי . 4.2.12

 המעולים יהיו זהים בכל המחסומים.

 . דלת המחסוםצורת ההתקה תאפשר גישה חופשית ל . 4.2.13

  . כל חלקי המתכת (עים וייחים) יגולווו . 4.2.14

  חיבור למערכת מרכזית  . 4.3

המערכת המרכזית תשלוט ותטר את כלל המחסומים לקבלת התרעות  . 4.3.1

ותקלות בהתאם למדייות הקיימת כיום במערכת המרכזית הקיימת כיום 

 במת"י.

 ולכל הפחות:    

 תקין / לא תקין . 4.3.1.1

 העדר זרם  . 4.3.1.2

 ירד /עלה / דרש  . 4.3.1.3

 היזון חוזר לגבי דרישת מערכת וביצוע בפעול  . 4.3.1.4

 זרוע שבורה  . 4.3.1.5

 טיימר להורדה . 4.3.1.6

 מוה פעילות  . 4.3.1.7

 מהמערכת אפשרות יתוק . 4.3.1.8

 PLC -ב הפעלה במצב של כשל . 4.3.1.9

 תקלה בזמזם  . 4.3.1.10

 ירידת מחסום ללא שיוי ברמזור על פי המתבקש. . 4.3.1.11

 סטטוס לולאת מיעת ירידה במקרה של רכב כולל אפשרות יתוק . 4.3.1.12
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  סביבתיים תאים  . 4.4

  . 650°C+עד  100°C- המחסום יפעל בתחום טמפ' של . 4.4.1

  . IP55 כל המארז והציוד המכאי יעמדו בדרגת הגה של . 4.4.2

  . 67IPכל הציוד האלקטרוי יעמוד בדרגת הגה של  . 4.4.3

 .כל מכלול המחסום לרבות הזרוע יעמוד בדרישות תקן עמידה בעומסי רוח  . 4.4.4

 .כל החלקים המתכתיים יגלווו בהתאם לתקן הישראלי  . 4.4.5

 מדידה  אופי . 4.5

זרועות (אחת מותקת), בסיס  2 ,המחיר, לכל סוג מחסום, כולל את המחסום . 4.5.1

העוגים והמסגרות מתאים עבורו, עבודות הביסוס כולל חפירה, ביטון ועיגון, 

ערוצים) את כל הכבלים לסוגיהם   4המהבהבים, הורות, את הגלאי (  ,הדרושים

לחיבור המחסום ללוח, את כל המאזי"ם, את המהדקים (כולל   הדרשים

מחובר, את כל הציוד, האבזרים העבודה והחומרים  התיכים) בלוח אליו

ערכת הבקרה ואת לחיבורם והפעלתם, להטמעה במ ,הדרשים להפעלתו בלוח

המחיר כולל את כל הציוד שאיו מפורט  .ווהובלת המחסום התקתו וכו

 . לפעילות תקיה של המחסום או במפרט הדרש/בכתב הכמויות ו

 

 VPSשלטים פריזמתיים  .5

 כללי  . 5.1

ישמשו לשם הצגת מידע דימי על מגבלות השימוש מצב התועה    VPS  -שלטי ה . 5.1.1

 והתראה מפי הכסים למהרות בשגרה על פי והל סגירה. 

  7שעות ביום  24יותאם לשימוש בכל מצב , תאורה ומזג אוויר  VPSשילוט  . 5.1.2

 יום בשה.  365ימים בשבוע 

 המכרז.פריסת השילוט היה על תוכיות התועה מצורפות למסמכי  . 5.1.3

 מידות השלטים הים על תוכיות התועה מצורפות למסמכי המכרז. . 5.1.4

 מסרים בתוכיות. 2דפות, גם אם צויו רק  3כל השלטים שיותקו יהיו בעלי  . 5.1.5

 יכלול לרבות ובלי לגרוע: VPS -שילוט ה . 5.1.6

 ובקר שליטה המותקן בארון התקשורת. VPS-שלט ה . 5.1.6.1

הרכבה, כבילה,   ביסוס, כל הקוסטרוקציה, גשרים / קוזולות, . 5.1.6.2

ומתן אפשריות כיווון  VPS-מחברים הדרושים להרכבת שלט ה

 והטיה.  

כל הפרטים הלווים לשלט כולל תקשורת, חשמל, ספקי כוח, כבלים,  . 5.1.6.3

 מחברים, הרכבה חומרה, וכו'

 כל האמצעים להגה על השלט מפי פגעי מזג האוויר וודליזם.  . 5.1.6.4
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רות או בעקיפין כל חומרה, תוכת הפעלה וציוד הקשורים ישי . 5.1.6.5

 להפעלתו התקיה על פי דרישות ההפעלה של המערכת 

 דרישות פוקציוליות  . 5.2

יתקשר עם בקר השלט באמצעות פרוטוקולי התקשורת והכבילה    VPS  -שלט ה . 5.2.1

 הייעודים של ספק השלט תוך שימוש ברשת התקשורת המקומית.

 .בקרהשלט יכיל בקר פימי ייעודי עם אפשרות של גישה אחורית מהשלט ל . 5.2.2

,יותקן בארון תקשורת סמוך לשלט ויחובר  VPS -בקר עצמאי ייעודי לשלט ה . 5.2.3

  למערכת המרכזית .

או כל חומר עמיד אשר יבטיח את פעילותו  השלט יבה מסגסוגת אלומייום . 5.2.4

 ועמידתו של השלט בכל תאי מזג האוויר והטמפ' ההוגים בקודת ההתקה. 

 מיקרון לפחות , עמום. 100השלט ייצבע בצבע אבקה עובי  . 5.2.5

העומדים  Diamond grade reflective sheets -יצופה בכל צדדיו ב  VPS-שלט ה . 5.2.6

לוודא היריעות מכסות את כל פי השלט  הקבלן הראשיבתקן הישראלי. על 

 באופן אחיד וקריא כחתיכה אחת ( ללא שימוש בחלקי יריעה) 

 . מבה השלט לא יאפשר מעבר אור לקדמת השלט . 5.2.7

 חיבור והתקת השלט יהיו סתרים (כולל בהתקת צידית או עלית)  כל אמצעי . 5.2.8

כל הכבילה של השלט ואל ארון התקשורת או חדר החשמל במתחם תהיה   . 5.2.9

  סתרת ומוגת מוודליזם ופגעי מזג האוויר.

צורת ההתקה תאפשר התאמה של זווית הצפייה לכל כיוון בהתאם להגדרת  . 5.2.10

התחבורה על הקבלן הראשי ליישם את זווית דרישות זווית בהחיות משרד 

התקת השלט כך שתאפשר צפייה אופטימלית של השלט להגים בכפוף  

 לגיאומטריית ותוואי הכביש וכן אפשרות גישה לאחזקה מלאה של השלט.

  חיבור למערכת מרכזית  . 5.3

זמן ההחלפה/הופעה של המסר המופיע על גבי השלט לאחר היתן הפקודה לא  . 5.3.1

 שיות. 5יעלה על 

מערכת הבקרה תשלוט ותטר את השלט לקבלת התרעות ותקלות על פי הקיים   . 5.3.2

 כיום במת"י ולכל הפחות 

 . ורה שרופה (בצידי השלט)  . 5.3.2.1

 . העדר הזה  . 5.3.2.2

 . היזון חוזר לגבי דרישת מערכת וביצוע בפועל  . 5.3.2.3

 .טיימר  . 5.3.2.4

 .מהמערכת אפשרות יתוק . 5.3.2.5

 . הצגה גרפית במקרה של תקלה  . 5.3.2.6

  PLC. כשלהדלקה על פי אוטו', חירום ו . 5.3.2.7
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 דרישות סביבה, זמיות ואורך חיים  . 5.4

 לפחות.  IP44 -דרגת אטימה של הציוד והמארז . 5.4.1

  .60°Cעד  10°C -מ טמפרטורת ההפעלה: . 5.4.2

המערכת תתואם לאקלים הישראלי השורר במיקום השלט, על השלט להכיל  . 5.4.3

כמות מספקת של חיישי טמפרטורה בתוך השלט ומחוצה לו אשר יטרו את 

 ויפעילו פוקציות שוות על מת למוע פגיעה בשלט. הטמפ' 

  עם הפעלת אמצעי החימום תופיע הודעה במערכת הבקרה המרכזית . . 5.4.4

  ללא עיבוי 95%עד  0%לחות : בין  . 5.4.5

  רוח: על השלט לעמוד בתקן הישראלי לעומסי רוח . 5.4.6

  רעידות: על פי תקן ישראלי . 5.4.7

  לפחות  3Dזיהום: על פי תקן ברמה  . 5.4.8

5.4.9 . ה כי המותקן כל שלט יצויד בהגגד ברקים לרבות השלט והציוד האלקטרו

 .בארוות

 מדידה  אופי . 5.5

המחיר כולל את השלט, על כל מרכיביו, את פי השלט (התמרור) על פי  . 5.5.1

תכון אספקה והתקת המתאמים לגשר השילוט ו/או לעמוד מכל  התכיות,

מחובר  אוטומאטי/ידי ולחצי הפעלה מורכבים על פס בלוח אליו  סוג, בורר

המהדקים (כולל התיכים) בלוח אליו מחובר השלט, כל הורות, כל   השלט, את

הדרשים לחיבור השלט לארון הבקרה או ללוח משה, את  הכבלים לסוגיהם

כולל  והחומרים הדרשים להפעלתו בלוח, כולל מאזי"ם ,    כל הציוד, האבזרים

במערכת  החיבורם והפעלתם, להטמע כל החומרים והעבודות הדרשים ל 

 כווים לכל שלט בוסף 4 הבקרה ואת הובלת השלט והתקתו. המחיר כולל

 לכוון בעת ההתקה.

 .VPS -המחיר כולל את כל הארוות הדרשים לצורך התקת הציוד להפעלת ה . 5.5.2

המחיר כולל הכת תכיות ממוחשבות, בפורמט אוטוקד בגרסה שתיקבע, של  . 5.5.3

השלט (כל הצדדים) עלפי תכיות והחיות המתכים, כולל שימוש בגופים   פי

בתכיות הממוחשבות כפי שיקבע המזמין. מחיר השלט כולל את  מוטמעים

מחיר כל הגופים(עברית אגלית וערבית) שידרשו. המחיר כולל הכת התכיות 

  של פי השלט.  כדרש עד לאישור סופי

ים לגשר שילוט, מלבד אלה המותקים על שאים מותקVPS  מחיר שלטי

מים, כולל בוסף לעיל את כל התכון ואספקת יהמשמש לפסי רמזור קי  עמוד

המתאמים, הביסוס והבסיסים הדרושים להתקתם על פי   כל העמודים, 

  התכיות. 

 במפרט הדרשו/או  המחיר כולל את כל הציוד שאיו מפורט בכתב הכמויות . 5.5.4

 לטלפעילות תקיה של הש 
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  חיון  – מערכות הכווה עבור מבה – פרק ד' 

  

 כללי .1

בכל מפלסי החיה בחיון הדון תותקן מערכת הכווה (מבוססת מערכת מצלמות גילוי   . 1.1

וזיהוי) למקומות פויים, הכוללת סימון המקומות הפויים בסמים והתקת שלטי 

  הפויים. הכווה שיסיעו להגים להגיע במהירות למקומות 

יתכן יקים ויתחזק מערכת הכווה מבוססת חיישי/גלאי מצלמה (עם  הקבלן הראשי . 1.2

) למקומות פויים, הכוללת סימון המקומות הפויים בסמים והתקת LPRיכולות 

 שלטי הכווה שיעזור להגים להגיע במהירות למקומות הפויים בחיון. 

 ).WEB/clientאיטרטי (המערכת תכלול אפשרות לגישה באמצעות ממשק  . 1.3

  

 תכולת המערכת .2

  המערכת תכלול לכל הפחות את הפוקציות הבאות :  

  דרישות כלליות . 2.1

  יטור ורישום מקומות חייה פויים ותפוסים בחיון   . 2.1.1

  שיוך מספר רכב ותמותו לכל מקום חיה תפוס.  . 2.1.2

  רישום מועד החייה ומועד עזיבת מקום החייה.  . 2.1.3

 יטור התפוסה ברמת אזורים.  . 2.1.4

 הפעלת התצוגות במערך השילוט על פי מצב התפוסה באזורים.  . 2.1.5

  תבית חיפוש/איתור הרכב: . 2.2

  הקלדת תוים . 2.2.1

  חיפוש במערכת . 2.2.2

אור המיקום (מפלס ואזור), יהצגת מיקום הרכב והכווה ע"ג מפת החיון, ת . 2.2.3

  ותמות המכוית החוה. 

  העזיבה (בעמדת היהול בלבד). אם הרכב עזב את החיון להציג מועד  . 2.2.4

  אפשרות שימוש בתוי המערכת (מצלמות) לצורכי ביטחון (טמ"ס). . 2.3

המערכת תאפשר לספק תוי וידאו למערכות חיצויות על פי דרישת הלקוח   . 2.3.1

  ובתוים הבאים:

  , Streaming H.264פיקסל,  4Mלפחות  –תכוות (מיימום) המצלמות  . 2.3.1.1

  צלזיוס.  מעלות50+ -ל 30-שבין  , עבודה בטמפרטורותIP54אטימות 

 daisyחיבור מצלמות יתבצע בשרשור (לדוגמה  -תכוות תקשורת  . 2.3.1.2

chain installation ,(RJ45 Ethernet connection   

  TCP/IPיבוסס למצלמות וליחידות התצוגה החיבור  . 2.3.1.3
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בעיה במצלמה אחת או בתקשורת שלה לא תשפיע על תפקוד מצלמות  . 2.3.1.4

  התקשורת, איכות החוזי והן בהיבט הזת המתח). אחרות (הן בהיבט 

אפשרות לחיבור רציף, בלתי תלוי ובמקביל לפעולת מערכת ההכווה.   . 2.3.1.5

  גישה בכל עת ובזמן אמת לתוים הקלטים במצלמה. 

  יכולת זיהוי ואיתור תקלות  . 2.4

   יתאפשר זיהוי תקלות אוטומטי . 2.4.1

  זיהוי בעיית תקשורת . 2.4.2

  זיהוי בעיה בתפקוד מצלמות גלאים . 2.4.3

  וי בעיה בשלטי הכווה זיה . 2.4.4

  זיהוי בעיה בתפקוד סמים . 2.4.5

  גיבוי והקלטה  . 2.5

יום   30יכולת הקלטה של כל תוי המערכת (כולל תמוות ווידאו) למשך  . 2.5.1

  לפחות.  

פורמט ההקלטה והגישה לתוים יאושר על ידי הלקוח ולא יפחתו באיכותם  . 2.5.2

  מתוי זמן האמת של המערכת.

  

  מערכת איתור רכבים .3

יתכן ויקים מערכת איתור רכבים עבור הגים לאיתור הרכב במבה  הראשיהקבלן  . 3.1

  החיון  

  מספר רכב . 3.1.1

  מספר חיה  . 3.1.2

  זמן הכיסה לחיה  . 3.1.3

  האיתור יתבצע, לפחות, בשתי הדרכים הבאות (כולל תצוגה בעברית ובאגלית): . 3.2

  21באמצעות עמדות קיוסק (ממשק מגע וצפייה שכולל מסך בגודל של לפחות  . 3.2.1

המערכת תציג לפחות את התוים הבאים: תמות הרכב,  איטש לפחות).

  מספרו והחיה להגעה אל הרכב (גרפית וטקסטואלית).

  באמצעות מכשיר סלולרי (ובאמצעות ממשק מאובטח ובשליטה מקומית)  . 3.2.2

 ממשק עם מערכת יהול החיה  . 3.3

  -יתכן ויקים ממשק בין מערכת הכוות חייה ו הקבלן הראשי  . 3.3.1

  מערכת יהול החיון   . 3.3.1.1

 מערכת יהול חיוים אזורית ו/או עירוית . 3.3.1.2

ממשק מלא ואיטגרטיבי למערכת   הקבלן הראשימובהר בזאת כי כלול בהצעת   . 3.3.2

יהול החיוים העירוית וזאת על מת לאפשר העברת כלל התוים של  

המערכת לרבות מצב התפוסה בחיון , מספר רכבים, סטטוסים, תקלות וכל  

אשר יידרש וזאת על מת לאפשר הפצת המידע מהמערכת לכלל המשתמשים. 
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ש לשם הפעלת הממשק היו  תכון והקמת הממשק לרבות אספקת כלל הדר

שוא מכרז זה לרבות תשתיות ותקשורת , שימוש  הקבלן הראשי כלול בהצעת  

 בחברות צד ג' , תיאום רשויות.

  

  תקים ועמידות .4

המערכת על הכבילה וחיבוריה ומערך התקשורת האקטיבי והפסיבי יעמדו בדרישות  . 4.1

עמוד בתאי סביבה לפי  התקים המחייבים וגורמי הכבאות והחשמל. כל הציוד הפרוס י

IP53  .לפחות, למעט היכן שצוין אחרת  

  

  גלאים וסמים .5

) אשר יזהו וכחות מכוית בתא החיה. התקת Camera Sensorsיותקו גלאי מצלמה ( . 5.1

יעודי למערכת בקרת החיה , במידה ולא יתן לתקין ימוביל  הגלאים והסמים תהיה על  

 מתכן החשמל הבלתי חיוי כפוף לאישור  מובילי יעודית, יותקן הגלאי על יתעלה 

  . החשמל תכולת עבודותאשר יותקו בחיון במסגרת  החשמל.

ישויך סמן (בין אם  הן, אליובצמוד  (שמוגדרת לפי תוכית) חיה מותמקוקבוצת לכל  . 5.2

פרד ובין אם משולב בגלאי מצלמה) אשר יאיר בצבע אדום כאשר התא תפוס ובצבע 

  20חיה לכים) כאשר התא פוי. הסמים ייראו בבירור ממרחק של  ירוק (כחול בתאי

מ' בכיוון הרכב המתקרב ללא סוור. ההתקה תהיה כזו המוודאת את הראות (אי 

  הסתרה של עצמים זרים בכיוון התקרבות המכויות). 

צבעים שוים ויתן יהיה לשלוט בעוצמת  5בסה"כ תאפשר המערכת הצגה של לפחות  . 5.3

המערכת תהיה בעלת יכולת התממשקות למערכת  ההארה של הסמן ממחשב הבקרה.

יתן יהיה    בקרת הטעיה, ויכולת סימון לעמדות עם אפשרות טעיה לרכבים חשמליים.

  . IP54  –להגדיר ממחשב הבקרה את הסמן כמהבהב. ובעל עמידות בתאי סביבה על פי  

מידה שתציין את מספר הגלאי ו/או על כל גלאי מצלמה וסמן תודבק מדבקה מודפסת ע . 5.4

הסמן, כפי שיופיע במסכי המערכת ובתיעוד. המדבקה תהיה יתת לקריאה ע"י אדם 

 . העומד על רצפת החיון

  

 רכזות תקשורת וספקי כח .6

יותקו בארוות עולים שיוצבו על פי התכון המפורט. הארוות יותקו בגובה שמעל   . 6.1

  לפחות. IP54מ' ויהיו אטי ודליים ואטומים ברמה  1.80

על כל ארון תודבק מדבקה מודפסת עמידה שתציין את מספרו כפי שיופיע במסכי  . 6.2

צפת החיון המערכת ובתיעוד. המדבקה תהיה יתת לקריאה ע"י אדם העומד על ר

  (ראה להלן). 

על צדה הפימי של דלת הארון תודבק מדבקה שעליה פירוט הציוד המקושר לארון זה  . 6.3

 וסכמת הציוד בארון. 
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  מרביים -זמי תגובה  .7

  שיות. 5 –מרגע תפיסת תא חייה או מרגע פיויו ועד שיוי מצב הסמן  . 7.1

 5עד  –בעמדת היהול  מרגע תפיסת תא חייה או פיויו ועד שיוי מצב התא בתצוגה . 7.2

 שיות. 

 שיות.  5עד  –מרגע תפיסת תא חייה או פיויו ועד שיוי מצב השלט הרלווטי  . 7.3

 

  דיוק הגילוי .8

המערכת תתייחס אל תא כפוי כל עוד לא חוה בו רכב או שרכב שכן איו גולש לתוך  . 8.1

  30תחרוג מ  ס"מ. אם הגלישה מהתא השכן    30תא החייה מהצדדים לעומק שעולה על  

יוצג התא כמלא ויצוין מאיזה צד התבצעה הגלישה בליווי תמותו ומספר רכבו  –ס"מ 

  של הרכב ה"פולש". 

  

 הכווה ויחידות תצוגה .9

 SDD -יחידות תצוגה להכווה לחייה 

יחידות אלה יותקו בכל צומת בחיון בו ההג דרש להחליט לאן לפות בשלב איתור  . 9.1

 יכווו את ההגים לאזורים בהם ישם מקומות חייה זמיים. והם  מקום חייה,

שיבוצעו ויסופקו ע"י –שלטים) SYF)23ו  SYDהיחידות ישולבו בשלטים מטיפוסים  . 9.2

 אחרים (ראה מפרט השילוט). 

מ"מ. היחידות מתאימות   5כאשר הרווח בין הוריות יהיה    LEDהיחידות יהיו מטריצת   . 9.3

 לפחות).  IP52ות לעבודה רצופה בתאי האתר (עמיד

מעלות. עוצמת ההארה תאפשר זיהוי ברור  LED 90ירוק. רוחב אלומת  LEDצבע ה  . 9.4

 מ' ללא סוור.  4-30של המסרים מטווח של 

 0.5הגברת והפחתת עוצמה והגדרת הבהוב לקצב  –יתן יהיה לשלוט בתצוגה מרחוק  . 9.5

 שיה כבוי.  0.5שיה דולק 

ס"מ לרוחב. והיחידה תשתלב  40"מ לגובה ו ס  24גודל התצוגה טו יהיה SYDבשלטי  . 9.6

 ס"מ.  30בשלט בעל מסגרת אלומייום בגובה ברוטו 

ס"מ לרוחב. והיחידה תשתלב  40ס"מ לגובה ו  15גודל התצוגה טו יהיה SYFבשלטי  . 9.7

 ס"מ.  20בשלט בעל מסגרת אלומייום בגובה ברוטו 

 ):SYD )SYFביחידת התצוגה המסרים . 9.8

 ס"מ).  12ס"מ( 15הכיתוב "לחייה" גובה אות   . 9.8.1

ס"מ) ס"מ ורחבו בקודה  12(  20חץ הכווה בצבע ירוק אורך החץ יהיה  . 9.8.2

כיווים   5-(שים עשר) ס"מ. יתן יהיה להציג את החץ ב 12המרבית יהיה 

 מעלות) על פי פיקוד ממערך היתוח והפיקוד.  0,90,180(
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  מערך ההכווה .10

מערך ההכווה יפעל אוטומטית לפי מספר תכיות מוגדרות מראש והמופעלות  .10.1

  .אוטומטית במועדים קבועים מראש או ידית. יפקד על יחידות תצוגה פרושות בחיון

מערך ההכווה יגדיר לכל יחידת תצוגה את המידע שיוצג. לכל יחידת תצוגה יהיה מצב  .10.2

  עוד לא תקבל פקודה לשיוי. "ברירת מחדל" אשר בו תפעל היחידה כל 

התפוסה תוטר לכל אזור בחיון. לכל אזור תיקבע רמת תפוסה ממה ומעלה האזור  .10.3

  ייחשב "מלא, ורמת תפוסה אשר ממה ומטה ייחשב "פוי".  

מחשב ההכווה יהל מעקב אחר תפוסה באמצעות "מטריצה" ומצב כל יחידת תצוגה  .10.4

  אזורים.  3ייקבע כפוקציה של עד 

 יציג את תכיות ההפעלה לאישור המזמין.  הראשי  הקבלן .10.5

  

  תוכה ועמדת יהול .11

  כללי  .11.1

ברורים תאפשר  HMIהמערכת תכלול חומרה ותוכה, אשר באמצעות מסכי  . 11.1.1

לטר את התפוסה בחיון, לזהות תקלות במערכת, להזין את הגדרות המערכת 

  ומדייות ההכווה המבוקשת כפי שייקבע בעת התכון המפורט. 

  ים והדוחות יהיו בעברית.המסכ . 11.1.2

  עמדת יהול  .11.2

  בחדר הבקרה תותקן עמדת יהול שתכלול: . 11.2.1

) כולל כרטיסי תקשורת ככל HP/DELL/IBMמחשב של ספק מוכר ( . 11.2.1.1

 שיידרש. המחשב ותצורתו יוצגו לאישור המזמין.

או ש"ע  Samsung  , Panasonic, LGמסוג , לפחות, 32מסך דק  . 11.2.1.2

 שיאושר ע"י המזמין.

 איכותיים של יצרן המחשב. מקלדת ועכבר  . 11.2.1.3

או שו"ע שיאושר ע"י HP LaserJet Pro M1536DNF מדפסת לייזר . 11.2.1.4

 המזמין.

שיאפשר תפעול העמדה בעת   ONLINEפסק מטיפוס -התקן אל . 11.2.1.5

דקות לפחות. עם חזרת המתח תעלה  20הפסקת חשמל למשך 

 מערכת כולה מעצמה ללא צורך בהתערבות אושית.העמדה וה

 ) :  SCADAבעמדת היהול יוצג המידע להלן (מערכת  . 11.2.2

מסך ראשי ובו מצב התפוסה הכללי בחיון: מקומות חייה פויים   . 11.2.2.1

בכל אזור, מקומות כים פויים בכל מפלס, סה"כ מקומות חייה 

אם   –כת  פויים, סה"כ מקומות כים פויים. רכיבים תקולים במער

רכבים שחוים זמן ממושך, רכבים התופסים    –קיימים, חיה חריגה  

  יותר ממקום חייה אחד.  
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מצב התפוסה (על גבי תמות תכיות החיון). תאים תפוסים יסומו  . 11.2.2.2

באדום ותאים פויים יסומו בירוק/כחול. יהיה ציון לתאי חיה: 

ים למצב  תפוסים מעל זמן שיוגדר, מצלמה או סמן תקול, מאולצ

תפוס. כל המרכיבים: תאי החייה, הרכזות, ספקי כח, שלטים  

יופיעו במסכים עם כיויים זהים לאלה המופיעים בשטח ובתיעוד  

 המערכת.

לאיזה כיוון מורה החץ בכל שלט. אם בוצע  –מצב שלטי ההכווה  . 11.2.2.3

תהיה לכך אידיקציה   –אילוץ שיוי כיוון החץ מתוך המערכת 

 במסך. 

שיות  5ס תאי החיה על גבי המסכים יתבצע בתוך שיוי סטטו . 11.2.2.4

תועות (התמלאות  30ממועד ההתרחשות בשטח. ייבחן במצב של 

 והתרוקות תאים) בדקה.

יתן להקליד למערכת רשימה של מספרי רכב אשר   –רשימה שחורה   . 11.2.2.5

 במערכת. הופעתם באחד ממקומות החיה, יחולל התרעה

(גלאי מצלמה, שלט, סמן, רכזת, וכד') כל אלמט    –תקיות המערכת   . 11.2.2.6

שאיו תקין יצוין באופן ברור כהתרעה למפעיל. התרעות יופיעו  

 כחלוות קופצים. התרעות קריטיות יכללו התרעה קולית.

 שליטה בשלטים:  .11.3

התצוגה בשלטים יופעל על פי מדייות מוכתבת מראש ויתת לשיוי ע"י מהל  . 11.3.1

מצב התפוסה באזורי החיון השוים כך החיון. המדייות תתבסס על 

שמכויות יוכווו לאזורים בהם ישם מקומות חייה זמיים. לכל אזור חייה 

ייקבע מספר התאים התפוסים שמעליו הוא ייחשב "מלא", ומספר התאים 

התפוסים שמתחתם ייחשב "פוי". מצב תפוסה המצא בין רמות התפוסות 

  לט. הללו לא יגרום לשיוי במצב הש

 יתן יהיה לשות את מצב השלטים ידית מעמדת היהול.  . 11.3.2

  התוכה תייצר דוחות כדלקמן: .11.4

תוי תפוסה היסטוריים ברמת המפלס, אזור או תא חיה בודד וברזולוציה  . 11.4.1

  דקות.  10של 

 פי אזורים. -זמי שהייה ממוצעים והתפלגותם על . 11.4.2

 תאי חיה תפוסים מעל פרק זמן שייקבע. . 11.4.3

 את סוג התקלה, מיקומה, מועד האירוע ומועד התיקון. תקלות במערכת כולל  . 11.4.4

 התוכה תאפשר שאילתות כדלקמן: .11.5

זמן שהייה, מיקום ותמוה על פי מספר רכב (אפשרות לשילוב תמות רכב  . 11.5.1

  ומספרו) בזמן אמת.

זמן שהייה, מיקום ותמוה על פי מספר רכב (אפשרות לשילוב תמות רכב  . 11.5.2

 ומספרו מתאריך עד תאריך.
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 התקה .12

  .עפ"י תוכיתאים והסמים יותקו ע"כ תעלות פח שיותקו בתקרת החיון. הגל .12.1

מ' מעל לרצפה ובאופן שבשדרת חייה אחת הסמים ייצרו   2.50הסמים יותקו בגובה   .12.2

קו ישר אופקית ואכית (במקומות בהם הרצפה משופעת יהיה הקו מקביל לרצפה או 

יותקו בצורה אסתטית ואחידה ככל אופקי). תעלות, צרת ואמצעי התקה אחרים 

  האפשר. 

עודי למערכת בקרת החיה , במידה ולא ימוביל יהתקת הגלאים והסמים תהיה על   

עודית, יותקן הגלאי על מובילי החשמל הבלתי חיוי כפוף לאישור ייתן לתקין תעלה י 

  . החשמל תכולת עבודותאשר יותקו בחיון במסגרת  מתכן החשמל.

 

 סימון .13

מודפסות שילוט עמיד יסמן את רכיבי המערכת בשטח באמצעות  הקבלן הראשי .13.1

היו יתות לקריאה ע"י מי שעומד על רצפת החיון. יכך שייראו וכדוגמת חריטה, 

עוד י הסימון יכלול זיהוי שיהיה זהה לכיויי הציודים במערכת (מסכים, דוחות, ת

ן זה כללים: גלאים, סמים, שלטים, רכזות, ספקי כח, ארוות יהמערכת וכד'). לעי

  ב. "ציוד, מחשבים וכיו
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 אזורים בחיון -ספח א 

  

  -5מפלס   -4מפלס   -3מפלס  -2מפלס   -1מפלס 

1.1  2.1  3.14.1 5.1 
2.23.24.2 5.2 
2.33.34.3 5.3 
2.43.44.4 5.4 
2.53.54.5 5.5 
2.63.64.6 5.6 
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  ) SDD(הכוללים יחידת הכווה מפוקדת  SYFו  SYD רשימת שלטים מפוקדים –ספח ב' 

  - 2 מפלס 

         
SYD  מואר ומפוקד כללי כולל יחידה מפוקדתSDD חP   440/30  וחץ מתחלף ימין/שמאל  

  הערות מצב נוסף  התוכן   סוג  סידורי   מפלס  אזור   מס'

1  B  P2  1  SYD  → לוביB לחנייה   ←, לחנייה ↑     

2  H  P2  2  SYD    לחנייה  ↑, לחנייה ← 6יציאה הנשיא ה ←     

3  G  P2  3  SYD  לחנייה   ←  לחנייה →     

4  C  P2  4  SYD   לוביC  לחנייה   ↑, לחנייה ←     

     
SYF  מואר ומפוקד כללי כולל יחידה מפוקדתSDD חP   440/20  וחץ מתחלף ימין/שמאל 

  הערות מצב נוסף  התוכן   סוג  סידורי   מפלס  אזור   מס'

1  B  P2  1  SWF  → לוביB לחנייה   ↑, לחנייה ←     

     
  - 3 מפלס 

    
SYD  מואר ומפוקד כללי כולל יחידה מפוקדתSDD חP   440/30  וחץ מתחלף ימין/שמאל  

  הערות מצב נוסף  התוכן   סוג  סידורי   מפלס  אזור   מס'

1  B  P3  1  SYD  → לוביB לחנייה   ←, לחנייה ↑     

2  H  P3  2  SYD    לחנייה   ↑לחנייה ←     

3  G  P3  3  SYD  לחנייה   ←  לחנייה →     

4  C  P3  4  SYD   לוביC  לחנייה   ↑, לחנייה ←     

     
SYF  מואר ומפוקד כללי כולל יחידה מפוקדתSDD חP   440/20  וחץ מתחלף ימין/שמאל 

  הערות נוסףמצב   התוכן   סוג  סידורי   מפלס  אזור   מס'

1  B  P3  1  SWF  → לוביB לחנייה   ↑, לחנייה ←     

 

  - 4 מפלס 

    
SYD  מואר ומפוקד כללי כולל יחידה מפוקדתSDD חP   440/30  וחץ מתחלף ימין/שמאל  
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  הערות מצב נוסף  התוכן   סוג  סידורי   מפלס  אזור   מס'

1  B  P4  1  SYD  → לוביB לחנייה   ←, לחנייה ↑     

2  H  P4  2  SYD    לחנייה   ↑לחנייה ←     

3  G  P4  3  SYD  לחנייה   ←  לחנייה →     

4  C  P4  4  SYD   לוביC  לחנייה   ↑, לחנייה ←     

     
SYF  מואר ומפוקד כללי כולל יחידה מפוקדתSDD חP   440/20  וחץ מתחלף ימין/שמאל 

  הערות מצב נוסף  התוכן   סוג  סידורי   מפלס  אזור   מס'

1  B  P4  1  SWF  → לוביB לחנייה   ↑, לחנייה ←     

 

  - 5 מפלס 

    
SYD  מואר ומפוקד כללי כולל יחידה מפוקדתSDD חP   440/30  וחץ מתחלף ימין/שמאל  

  הערות מצב נוסף  התוכן   סוג  סידורי   מפלס  אזור   מס'

1  B  P5  1  SYD  → לוביB לחנייה   ←, לחנייה ↑     

2  H  P5  2  SYD    לחנייה   ↑לחנייה ←     

3  G  P5  3  SYD  לחנייה   ←  לחנייה →     

4  C  P5  4  SYD   לוביC  לחנייה   ↑, לחנייה ←     

     
SYF  מואר ומפוקד כללי כולל יחידה מפוקדתSDD חP   440/20  וחץ מתחלף ימין/שמאל 

  הערות מצב נוסף  התוכן   סוג  סידורי   מפלס  אזור   מס'

1  B  P5  1  SWF  → לוביB לחנייה   ↑, לחנייה ←     
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  מתקי תברואה וכיבוי אש - 07פרק 

  

  החיות כלליות 07.01

  

  תיאור העבודה  07.01.01

  מכרז זה מתייחס למערכות הבאות: .1

 מערכת אספקת מים וכיבי אש. . 1.1

 מערכת שופכין ודלוחים.  . 1.2

 מערכת ביוב ויקוז.  . 1.3

 קבועות סיטריות והכה לשטחי השכרה/מכירה. . 1.4

 בורות שאיבה.  . 1.5

 מערכות ספריקלרים.  . 1.6

  

הפרויקט מתוכן חיבור משותף למערכות מים, ביוב, תיעול, מערכות עצמאיות לכל מבי  .2

(מעבר   3 ,פורטלים) (הפרדה מפלסית + 2, (חיון + פירי מעליות ולולאות רכב) 4+1במבים 

  כולל מוי מים פרדים. ,תת"ק להולכי רגל)

  

  החיות לביצוע העבודה 07.01.02

  המפרט הטכי  .1

שלהלן מהווה החיה מחייבת לגבי סוגי החומרים, האביזרים והציוד המיועדים  . 1.1

חייב בקבלת אישור לכל חומר ופריט המיועדים  הקבלן הראשילשימוש בפרויקט. 

  לשימוש, גם אם תואם הפריט במדויק את ההגדרה שבמפרט. 

ם יגיש לאישור, בשלשה עותקים, רשימות חומרים מפורטות, מפרטי הקבלן הראשי . 1.2

מדויקים, קטעי קטלוג וכד'. אלמטים ו/או פעולות מסוימות יאושרו על בסיס הכת 

  דוגמה באתר. 

רשאי להגיש לאישור חומרים ופריטים חליפיים אשר לפי שקול דעתו  הקבלן הראשי . 1.3

הם שווי ערך לדרש במפרט. אישור או דחייה של פריט חליפי כלשהו יהיו תוים 

 ג המזמין.בלעדית לשקול דעתו של צי 

  

  החיות מחייבות לביצוע עבודות .2

ביצוע העבודות יהיה כפוף למפרט הכללי לעבודות בין שבהוצאת משרד הפים, משרד  . 2.1

כן כל העבודות תעשה בהתאם -ומשרד השיכון (הספר הכחול). כמות"י העבודה / 

  הן העירויות והן הארציות. –לדרישות הרשויות המוסמכות 

המפרט המיוחד שלהלן בא להשלים ולהוסיף למסמכים שלעיל (להלן "המפרטים"),   . 2.2

ולתוכיות, ועל כן אין זה מן ההכרח שכל עבודה המתוארת בתוכיות תמצא את ביטויה 

  וסף במפרט זה.ה
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  העבודה תבוצע בהתאם למפרטים העדכיים כדלהלן: . 2.3

הפרקים, המפרטים ברשימת  –המפרט הכללי של הועדה הבין משרדית  . 2.3.1

 המסמכים וכל פרק רלווטי אחר.

 הוראות למתקי תברואה, מהדורה אחרוה.  –הל"ת  . 2.3.2

 על כל פרקיו הוצאה אחרוה.  1205תקן  . 2.3.3

 . 2+  1חלקים   349 מפמ"כ . 2.3.4

2.3.5 . NFPA-13  ו–NFPA-20 .יתבמהדורתם העדכ 

 כל התקים הישראלים העדכיים חלים על הציוד והחומרים הדרשים. . 2.3.6

 תקים ומפמכ"ים רלווטים אחרים ישראליים או זרים.  . 2.3.7

 

  מסמכים ומפרטים .3

  מסמכים המכרז הרלווטים לעבודה זו הם:  

בהוצאת משרד הביטחון, משרד העבודה המפרט הכללי המעודכן (הספר הכחול)  . 3.1

 והרווחה ומשרד השיכון שאיו מצורף לחוזה. 

וחלק בלתי  הקבלן הראשיהמפרט המיוחד המפורט להלן והמהווה ספח לחוזה עם  . 3.2

 פרד ממו.

 שרטוטי עבודה.  . 3.3

 

  עדיפות בין מסמכים .4

העדיפויות לפי  בכל מקרה בו ישה סתירה ו/או התאמה בין מסמכי החוזה השוים יהיה סדר   

  המפורט בהמשך כאשר המוקדם עדיף על המאוחר. 

 הל"ת. –חוק התכון והביה  . 4.1

 תקים ישראליים.  . 4.2

 תקים בילאומיים.  . 4.3

 ביומן העבודה ו/או מכתב היועץ.  –הוראות המפקח  . 4.4

לצורך קבלת  הקבלן הראשישרטוטי עבודה (כולל שרטוטים מפורטים אותם מכין  . 4.5

 אישור). 

 המיוחד והתאים הכלליים המיוחדים. המפרט הטכי  . 4.6

 המפרט הכללי. . 4.7

 כתב הכמויות. . 4.8

  

  הקבלן הראשיאחריות  .5

כאדם היודע את מטרת העבודה, כי הוא מומחה ובעל יסיון  הקבלן הראשירואים את  . 5.1

בביצוע עבודות מסוג זה וכי בדק ובחן באופן קפדי את התוכיות, המפרטים, סוגי 
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חומרים וכל יתר הדרישות למייהן של עבודה זו, וכי הוא בקיא בהם ובתאי העבודה 

 המיוחדים לשטח בו תבוצע העבודה. 

כאחראי לפעולה התקיה ולשלמותם של המתקים  לן הראשיהקבלפי כך , רואים את     

ידו ועליו להפות את תשומת לבו של המפקח והמתכן בכל פרט -המבוצעים על 

אשר עלולים לגרום, לדעתו, לכך  בתכיות, טעות בתכון, אי התאמה במידות וכו',

לשאת בכל   שהמתקים לא יפעלו כראוי. לא עשה כך, רואים אותו כאחראי בלעדי, ועליו

  האחריות הכספית והאחרת.

כאילו קיבל על עצמו את כל האחריות על העבודה ויישא בכל   הקבלן הראשירואים את   . 5.2

ההפסדים שיגרמו עקב אופי העבודה וכמותה, כתוצאה מהפרעות בלתי ראות מראש, 

ורות אחרים קיימים, מהעובדה כי טיב הקרקע איו כטיב ימשבירת ציורות מים או צ

צד שלישי או מכל   אוויר, כתוצאה מפעולת-שהוח בטרם החלה העבודה, כתוצאה ממזג

אחראי לכל זק לרכוש או לאדם אשר ייגרם כתוצאה  הקבלן הראשיסיבה אחרת: 

ידו, ע"י פועליו, שליחיו, באי כוחו, -מביצוע העבודה או חלק ממה, בין אם תבוצע על

מורשיו, משמשיו או קבלי משה ופועליהם, שליחיהם, מורשיהם וכו'... אשר להם 

 או חלק ממה.  ימסור את ביצוע העבודה

מתחייב לתקן, להחליף ולהחזיר למקומו, על חשבוו, כל זק שגרם  הקבלן הראשי . 5.3

בגלל שגיאה בעבודה ואי מילוי הוראות המפקח, חומר בלתי מתאים או גרוע, ביצוע  

הקבלן העבודה שלא בהתאם לחוזה ולמפרט, או כל עבודה אחרת שהמפקח מצא את 

הקבלן ע של המערכות והן בתקופת האחריות. על אחראי לה, הן בזמן הביצו הראשי

לבצע תיקוים אלה תוך זמן מתקבל על הדעת שייתן לו ע"י המפקח, באם לא  הראשי

אחרי דרישה זאת, הרשות בידי המזמין לבצע את התיקון בעצמו  הקבלן הראשיימלא 

היו בכל ההוצאות ש הקבלן הראשיאחר. המזמין רשאי לחייב את  קבלן הראשיאו ע"י 

, או קבלן הראשילו וההפסדים שגרמו לו או לכות מסכום כלשהו אשר הוא חייב ל 

 .הקבלן הראשילהפעיל את הערבות המתאימה שיתה לו ע"י 

  חוקים ותקות . 5.4

, מוסמכות רשויות של 'וכו ותקות דרישות, חוקים קיימים לגביהן אשר עבודות

 כיבוי רשות, הבריאות משרד"א הג, המקומית הרשות לרבות, וממשלתיות עירויות

 תשלומים כולל"ל ה בגין ההוצאות  כל. לדרישות בהתאם  תבוצעה' וכו משטרה , האש

 ל ביקורות ובדיקות כללות במחיר המתקן המושלם. ע

  

  מהל עבודה  .6

באתר, מהדס אחראי מטעמו ו/או מהל   הקבלן הראשילשם ביצוע עבודה זו יעסיק  . 6.1

עבודה מוסמך בעל תעודה בעלי יסיון וידע מקצועי בעבודות. מהל העבודה יהיה וכח 

, במשך כל שעות הקבלן הראשיבעת ביצוע כל העבודות בשטח וישמש בא כוחו של 

  העבודה. 

 הראשי קבלן  כל הוראה הן בעל פה והן בכתב שתימסר למהל העבודה תיחשב כמסרת ל . 6.2

  ותחייב אותו במסגרת התחייבויותיו לפי מפרט זה.
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, הקבלן הראשיהמפקח רשאי לדרוש את החלפת המהדס ו/או מהל העבודה מטעם  . 6.3

באם יתברר לו כי אין הוא מתאים לרמה הדרשת לביצוע העבודה או איו מסוגל לעמוד 

  בדרישות תפקידיו לשביעות רצוו של המפקח.

 

  הראשיהקבלן צוות  .7

 בעל יסיון מוכח בביצוע עבודות בסדר גודלשיידרש לפרויקט יהיה    הקבלן הראשיצוות   . 7.1

 ויכלול לכל הפחות:ובמורכבות המתוכים, 

 מהדס רכז בעל יסיון עשיר. . 7.1.1

מהל עבודה ראשי בכיר, בעל יסיון עשיר, אשר יהיה צמוד לביצוע העבודה   . 7.1.2

 במשך כל שעות העבודה. 

 יסיון רב בסוג זה של עבודות, שישהה בפרויקט כפי שיידרש.מהדס ביצוע בעל   . 7.1.3

, הקבלן הראשיהמהדסים ומהל העבודה ישמשו כבאי כוח מוסכמים ורשמיים של  . 7.2

 . קבלן הראשיוכל הוראה שיתה להם ע"י ציג המזמין תיחשב כאילו יתה ל

סיבה , מכל הקבלן הראשיהמזמין רשאי לפסול ולדרוש החלפת כל עבוד שהוא של  . 7.3

 להחליף את העובד מייד. הקבלן הראשישהיא. בהתקבל דרישה כזו, על 

לכל הרתכים יהיו תעודות הסמכה מתאימות ותקפות מאת משרד העבודה.  –רתכים  . 7.4

 להחליף את העובד מייד.  הקבלן הראשיבהתקבל דרישה כזו, על 

לכל הרתכים יהיו תעודות הסמכה מתאימות ותקפות מאת משרד העבודה.  –רתכים  . 7.5

 הרתכים יציגו תעודות אלה בהתאם לדרישות הפיקוח. 

 

  בדיקת מכון התקים (או כל מכון מוכר אחר) .8

יזמין את מכון התקים לבדיקת המערכות ולהוצאת אישורים  הקבלן הראשי . 8.1

 מתאימים.

 הבדיקות יערכו לפחות בשלבים הבאים: . 8.2

 קרקעית מתחת לרצפה ולפי כיסויה. -עם סיום הצרת התת . 8.2.1

 בדיקת לחץ מדגמית לכל סוגי הצרת. . 8.2.2

 לפי כיסוי החפירות. –ורות מים, ביוב ומי גשם ושוחותיהם יבדיקת צ . 8.2.3

 לית. בדיקת צרת כל . 8.2.4

 קבלת המערכות כולן עם השלמתן.  . 8.2.5

 H.D.P.Eמקומות לפחות בצרת   50 -בדיקת הלחמות וחיבורים ב . 8.2.6

בדיקת ריתוכי צרת מתכתית במקומות שיקבעו עם הפיקוח, באמצעות צילומי   . 8.2.7

 . ASME-B31.9רטגן לפי תקן 

 ואופן ביצועם שולמו ע"י היזם ובאחריותו. בדיקות תוכיות הספריקרלים . 8.2.8
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  תכיות השרברבות .9

מהוות החיה בסיסית מחייבת לגבי צורתן הפיסית של המערכות השוות בפרויקט. העבודה  

הקבלן  אלו לאחר שאושרו לבצוע ע"י ציג המזמין. בוסף, עשוי  תבוצע בהתאם לתכיות

להידרש להכין תכיות בצוע מפורטות לחלקי עבודה מסוימים כגון חדר משאבות  הראשי

ספריקלרים, אלמטים שיש להם גיעה למלאכות אחרות, מקרים בהם ושא המידות 

ע ע"י אחרים לטובת עבודתו של הפיסיות היו בעל חשיבות מיוחדת ועבודות המיועדות לבצו

  עבודה זו. תכיות בצוע כ"ל חייבות באישור כאמור לחומרים ופריטים לעיל.  קבלן הראשי

  

  הגה בפי חלודה . 10

מת לוודא שכל חלקי  -יקוט בכל האמצעים היעילים והחדישים ביותר על הקבלן הראשי  

בכל מקרה שהדבר    הקבלן הראשיהמתקן יהיו מוגים באופן יעיל בפי חלודה. לשם כך יפריד  

  ים. וואפשרי בין מתכות שוות. כל חלקי הברזל והפלדה הבאים במגע עם רטיבות יהיו מגול

  

  שימוש זמי בציוד  . 11

ווה חלק קבוע במתקן לא יופעל בזמן בדיקתו הראשוית ללא אישור המפקח. על  ציוד אשר יה  

לדאוג שכל המסים הן במערכות המים והן במערכות הגז יהיו חופשיים  הקבלן הראשי

להשתמש בתקופת היסויים של המתקן  הקבלן הראשימלכלוך בעת מסירת המתקן. על 

  יקות, למערכות קיות וסופיות.במערכות סיון זמיות שתוחלפה עם סיום הבד

  

  אספקת חומרים וציוד  . 12

להמציא למפקח וליועץ דגמים מכל החומרים והאביזרים בהם יש  הקבלן הראשיעל  .12.1

בדעתו להשתמש לביצוע העבודה, ולקבל עליהם אישור המפקח בכתב. הדגמים 

 קבלן הראשיהמאושרים יישארו במשרדו של המפקח עד לסיום העבודה ולא ישולם ל

  ם פיצוי עבור הוצאות פירוק עבודות בהן השתמשו בחומרים לא מאושרים. שו

כל ציוד ואביזרים הדרושים להקמת מתקים בהתאם למפרט ולרשימת הכמויות,  .12.2

טעוים אישור היועץ והמפקח לפי הזמתם אצל אחרים, או לפי מסירתם לביצוע  

הדרש. לפי מתן  , גם אם הם תואמים מפורשות אתהקבלן הראשיבבתי המלאכה של 

או מיצרן או מספק הציוד תכיות,  הקבלן הראשיהאישור, רשאי המפקח לדרוש מ

  הסברים ותיאורים טכיים. 

היועץ והמפקח יאשרו הזמת ציוד ואביזרים רק אצל יצרים או ספקים אשר יכולים   .12.3

להוכיח שהם בעלי ידע ויסיון בייצור ציוד ואביזרים מגודל זה ומגודל דומה הדרוש 

ידיהם מצא בפעולה -כן עליהם להוכיח כי ציוד דומה שיוצר על-במתקן ה"ל. כמו

  ים לפחות. ש 3לשביעות רצון המשתמשים בו במשך 

לגבי ציוד הדורש שרות תקופתי, המזמין ייתן עדיפות ליצרים בעלי שם מוכר הותים  .12.4

שרות יעיל ומהיר. להזמת ציוד ואביזרים תוצרת חו"ל תיתן עדיפות ליצרים או 

לספקים שלגביהם קיימים בארץ סוכים המחזיקים מלאי של חלקי חילוף ולציוד 

  בארץ ארגון שרות יעיל.  הדורש שרות, לכאלה המחזיקים
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לא יאושר ציוד כל שהוא של ספק או יצרן שלא תן שירות טוב בעבר ללקוחותיו.  .12.5

גבי העתק הזמת הציוד שאליה -האישור להזמת ציוד ייתן ע"י היועץ והמפקח על

  יצורפו כל המסמכים הטכיים לקביעת סוג הציוד, טיב הציוד ותאי האחריות. 

12.6. יים להזמאים הטכ3ת הציוד יכללו התחייבות היצרן או הספק למסור למפקח הת  

סטים של הוראות הרכבה, אחזקה ואחזקה מועת, על כל התכיות והפרוספקטים של 

הציוד ואביזרי העזר וכן רשימת חלקי חלוף מומלצים להחזיק במלאי. את כל 

למפקח לפי הרכבת הציוד  הקבלן הראשיהדוקומטציה ה"ל של הציוד ימסור 

במקום, והדבר יירשם ביומן. אין באישור המפקח/יועץ לציוד כל שהוא משום הסרת 

לטיב הציוד ופעולתו התקיה והמושלמת, ובמידה ויתברר  הקבלן הראשי אחריותו של 

במשך תקופת האחריות כי הציוד פגום ואיו עומד בדרישות, הוא יוחלף מיידית ע"י  

 וספת כספית כל שהיא. ללא כל זכות ערעור, וללא ת הקבלן הראשי 

  

  תוכיות . 13

  תוכיות לאישור .13.1

ימסור ליועץ ולמפקח תכיות של יסודות לציוד, העמדת ציוד בחדרי  הקבלן הראשי  

מכוות, תכיות לקוסולים ואמצעי חיזוק, פרטי בסיסים ותליות, תכיות יצור של ציוד 

עבודה עם חתכים של המערכות בחדרי המכוות,  המיוצר עבור הפרויקט, תכיות

ובק"מ   הקבלן הראשיחתכים במקומות מסובכים ובעייתיים. התכיות יעשו על חשבון  

  . כל ה"ל יעשה בשלשה העתקים. קבלן הראשיעליו יוחלט בין היועץ ו/או המפקח ל

  (As Made)עדכון תכיות  .13.2

למסור למזמין  הקבלן הראשיל עם סיום העבודה ולפי מסירתה הסופית למזמין, ע  

 זכרון "ד תכיות ושרטוטים מושלמות ומעודכות של העבודה כפי שבוצעה למעשה וכן  

ומעלה. לצורך זה  2000עם תוכיות מעודכות משורטטות בתוכת "אוטוקד" גרסה 

אחת אשר יסמן עליה כל שיוי   באתר מערכת תכיות הקבלן הראשיישמור לעצמו 

  שיבוצע תוך כדי העבודה. 

  

  העמדת ציוד ובסיסים לציוד וצרת . 14

כל הציוד בחדרי המכוות השוים יועמד על בסיסים. ציוד ע או ציוד הדרש ע"י יועץ   .14.1

האקוסטיקה יועמד על בסיסים צפים או בסיסים אירטיים. הבסיסים יבוצעו לפי 

ת על גגות המבה או על גבי רצפת חללים תותקן על גבי פרטים בתכיות. צרת המותק

  יגיש תכיות בסיסים לאשור לפי ביצועם.  הקבלן הראשיבסיסים בהתאם לדרש. 

  באם ידרשו בולמי רעידות ע"י יועץ האקוסטיקה הם יכללו במחיר הציוד. .14.2
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  תליות ותמיכות . 15

מרחקי וצורת תמיכת הצרת תהייה כמפורט במפרט הטכי. יעשה שימוש בתמיכות  .15.1

בלבד. סוג התלייה יהיה בהתאם לסוג  HYDRAאו יויסטרט או  MVPROתוצרת 

  המערכת או הציור התמך וכמפורט במפרט. 

  .NFPAהתמיכות עבור צרת ספריקלרים יהיו תואמים לדרישות  .15.2

התמיכה (כגון לצרת פלסטית) תמיכה רצופה. קודות קבע, במידה ויהיה צורך תהיה  .15.3

  מחברי התפשטות, תליות גמישות וכדומה יותקו לפי סוג המערכת הצרת הדוה.

  

  תליית צרת בחדר המכוות  . 16

צרת שתיתלה מהתקרה המסיבית תיתלה ממה באמצעות בולמי זעזועים קפיציים משולבים    

ערך  -או שווה PC3ONדגם  MASON, דוגמת תוצרת 1באופרן, בעלי שקיעה סטטית של "

  הכלולים במחיר הצרת. 

  

  שילוט וסימון  . 17

יספק ויתקין שלטים ברורים עבור כל אביזרי הציוד הראשיים, כגון  הקבלן הראשי .17.1

 משאבות, שסתומים, צרת וכו'. 

שכבות   3מ"מ לפחות או ע"ג שלט עשוי חומר פלסטי בעל    0.8השלטים יהיו ע"ג פח בעובי   .17.2

 הקבלן הראשי "סדוויץ'", בעל צבע רקע בהיר אשר יבחר לפי דוגמאות שתוגשה ע"י 

 לאישור היועץ. 

אותיות השלט תודפסה בשחור ע"י שבלוות ותהייה בגודל היתן לקריאה ברורה  .17.3

 מטר לפחות.   5ממרחק 

שא את שם היחידה ואת מספרה כפי שהיא מופיעה בסכמות ושאר הפרטים י כל שלט י .17.4

 העיקריים של היחידה. 

כל   יסומו ע"י תגי מתכת חתומים.  -כל האביזרים כגון שסתומים, ברזים ומועים וכו'   .17.5

הצרת תסומן באופן ברור ומאושר ע"י היועץ ו/או המזמין כך שיתן יהיה לדעת את 

גז הזורם בה ואת כיוון הזרימה בה. הסימון יהיה באמצעות צביעת \יעודה, סוג הוזל

 הצרת לכל אורכה ולרבות טבעות סימון בהתאם לתקן הישראלי לסימון.

  

  ויסות, מבחי פעולה והרצה  . 18

לבצע   הקבלן הראשימתקן ולפי קבלתו ע"י היועץ ו/או המזמין, חייב  עם סיום הקמת ה .18.1

את כל מבחי הפעולה והויסותים הדרשים ע"י יצרי הציוד וע"י המפרט הזה וכל כיוון, 

  ויסות ובדיקה וספת אשר עלולה להידרש ע"י היועץ ו/או המזמין במשך העבודה.  

שו ע"י מוסדות מוסמכים כגון מכון יבצע את כל המבחים הוספים שידר  הקבלן הראשי  .18.2

  התקים, משרד העבודה, משרד הבריאות, חברת החשמל וכו'. 

כל המשאבות והשסתומים יכווו כך שהספיקות בהן יתאימו לדרש בתכיות ובמפרט,  .18.3

  בטמפרטורה הדרשת. 
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כל המועים החשמליים יבדקו לצריכת הזרם. כל מפסיקי יתרת הזרם יכווו ויבדקו  .18.4

להפסקת פעולת המועים בזרם הדרש יחסית לזרם העבודה בפועל. זרם הפעולה  

  הורמלי והמירבי יסומן באופן בולט וקבוע על פי לוח השתות של כל אמפרמטר. 

רת האוטומטית יבדקו לפעולה  כל אביזרי הבטיחות והאזעקה וכל מערכות הביקו .18.5

  תקיה. 

יסיים את כל המבחים והויסותים לשביעות רצוו, הוא יערוך  הקבלן הראשילאחר ש .18.6

מבחן כללי סופי של המערכת בו יבדקו כל המתקים בתאי הפעולה המפורטים במפרט 

יערוך בעת מבחן זה רישומים מפורטים ומסודרים של זרם המועים   הקבלן הראשיזה.  

עה ובפעולה שוטפת, כמויות מי הצריכה, וכל יתר האיפורמציה הדרושה לשם בה

הוכחת קיום דרישות מפרט זה. לא תתקבלה לאישור כל תוצאות או רישומים אשר 

ערכו במכשירים או שיטות אשר לא קיבלו את אישורו המוקדם של היועץ ו/או המזמין. 

הדרושים לעריכת המבחים ה"ל. צריך לספק את כל מכשירי המדידה  הקבלן הראשי 

המכשירים בהם ערכים המבחים חייבים להיות מדויקים. כאשר יידרש לכך יצטרך 

לספק תעודות כיול למכשירים ה"ל ממוסדות מאושרים לכך לפי   הקבלן הראשי

המבחים, תוך עריכת המבחים או אחריהם. עם גמר הבדיקות, הויסותים וכיוון 

ליועץ ו/או   הקבלן הראשי, יגיש  הקבלן הראשישביעות רצוו של  המתקן למצב התקין ל

  למזמין דו"ח מסכם. רישום תוצאות כל המבחים יימסר למשרד היועץ בשי העתקים. 

והיועץ ו/או המזמין בו יערך מבחן  הקבלן הראשילאחר מכן יקבע תאריך מוסכם ע"י  .18.7

  ביקורת בוכחות היועץ ו/או המזמין או ציגו המוסמך. 

להריץ את המתקן במשך  הקבלן הראשילאחר מסירת המתקן ליועץ ו/או למזמין, על  .18.8

להדריך את המזמין   הקבלן הראשייום. תוך פרק זמן זה על    30  -פרק זמן של לא פחות מ

 לתו ולאחזקתו של המתקן.או ציגיו בכל הוגע להפע 

  

  תיקי הסבר לתפעול ואחזקה . 19

למזמין שלשה תיקים המכילים, כל אחד,   הקבלן הראשילפי מסירת המתקן יכין וימסור   

חומר להסבר מלא לתפעול ואחזקה של המתקן על כל חלקיו. כל תיק יכיל את החומר הבא 

  כשהוא מודפס ומכורך:

קה. הוראות טיפול מוע כפי שדרש ע"י יצרן תיאור המתקן, כולל הוראות הפעלה ואחז  .19.1

  הציוד. טיפולים תקופתיים וכו'.

  קטלוגים של הציוד.  .19.2

  מערכת תכיות מעודכות של המתקן. .19.3

  מערכת תכיות עבודה מאושרות של המתקן. .19.4

  מערכת דיאגרמות של המערכת. .19.5

טבלת סימון של המועים השוים במתקן, עם ציון, עבור כל מוע, של הספק מוע,   .19.6

  אמפרז' ומילי ואמפרז' בעומס, וכיוון בטחוות ליתרת זרם של המתע. 

  טבלת סימון של אביזרי הפיקוד והביטחון עם ציון הכיוון של כל אחד מהאביזרים ה"ל.  .19.7
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  ה של כל אחד מהאביזרים. טבלת סימון של אביזרי המדידה עם ציון הורא .19.8

העתק מכתב מטעם ציג המזמין המאשר כי יתה לו הדרכה מלאה בקשר לתפעול   .19.9

ואחזקת המתקן, וכל האיפורמציה המופיעה בתיק וזו אשר מסרה בע"פ, ברורה 

  והירה לו. 

 כל אישור וסף שיידרש במהלך ביצוע העבודה ו/או בתאי החוזה הכלליים.  . 19.10

  

  קבלת המתקן ואחריות . 20

בהפעלה יסיוית  הקבלן הראשיעם גמר העבודות הכרוכות בהתקת המערכות ,יחל  .20.1

 הקבלן הראשישל המתקן. על מועד התחלת פעולת הבדיקה וההפעלה היסיוית יודיע 

  בכתב ליועץ, למפקח ולמזמין.

  :ע"י המזמין ו/או חברה המפעילה את החיון כדוגמת חברת עדן קבלת המתקן תעשה .20.2

  רק לאחר מסירת תיקי הסבר לתפעול ולאחזקה.  . 20.2.1

רק לאחר הפעלת המתקן בשלמותו וזאת למרות שהופעלו ביתיים חלקים   . 20.2.2

רשאי לסרב להפעלת חלקים של   הקבלן הראשיבודדים לשירות המזמין. אין 

רש לכך ולפי התחלת תקופת המתקן לפי הפעלה סופית, במידה שייד

  האחריות. 

שים או בהתאם לתקים וחוק   2יהיה אחראי למערכות למשך  הקבלן הראשי  . 20.2.3

כן יסב את כל תעודות -מיום המסירה, כמו המחמיר בייהם. –תכון וביה 

  האחריות מהיצרים אל המזמין ויעביר לו אותם בתום תקופת האחריות.

 החוזה הכלליים/מיוחדים.כן בהתאם לאמר בתאי -כמו . 20.2.4

  

  צביעה 07.01.03

כל המשטחים למייהם כולל: ברזל, אלומייום, אלמטי קוסטרוקציה, תמיכות, מתלים, פחי פלדה וכו' 

  המערכות, כמתואר להלן: קבלן הראשיוקו ויצבעו ע"י י -

  הכת שטח: .1

  ברזל ופלדה בלתי מגולבת: . 1.1

חלקי ציוד כגון: מדחסים, משאבות, אוגרי מים, המיוצרים בבית חרושת או מפעל,   

. אלמטים עשויים פחי פלדה  SAND (BLASTING( ידי ריסוס חול-יוקו היטב על

יוקו כ"ל או בעזרת   -מ"מ, פרופילי קוסטרוקציה, ציורות וכו'    1.5  -בעובי של פחות מ

  מברשת פלדה. 

  וות וחושת:אלומייום, פלדה מגול . 1.2

יוקו היטב משמים באמצעות טרפטין מירלי. אלמטים מפלדה מגולוות יצבעו     

  ב"ווש פרימר" או צבע יסוד מאושר למגולוון. 
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  צביעה:  .2

  צביעת חלקים אשר יעברו קלייה:  . 2.1

שתי שכבות צבע יסוד ושכבה אחת של צבע עליון ושכבה וספת של צבע גמר קלוי בגוון     

  מאושר.

  , הברשה או התזה עם יבוש לא מאולץ:צביעה  . 2.2

שתי שכבות של צבע מגן מייום   ", לפלדה מגולוות,WASH PRIMERשכבה אחת של "      

או כרומט האבץ, שכבה אחת של צבע סיתטי עליון ושכבה וספת של צבע גמר בגוון 

  מאושר.

  צביעת צרת: . 2.3

ציורות פלדה מכל הסוגים המותקים סמויים במילוי מתחת לרצפות או בחריצים     

בקירות יצבעו בשתי שכבות לכה ביטומית. ציורות פלדה בלתי מגולווים גלויים 

  ובלתי מבודדים יצבעו בשתי שכבות צבע יסוד, כגון מייום ובשתי שכבות צבע עליון. 

ים יצבעו בשכבת צבע יסוד "פוליקוט" (צבע  ציורות מגולווים גלויים ובלתי מבודד . 2.4

  מאושר למגולוון) וצבע גמר עליון. 

ציורות מבודדים יצבעו בשתי שכבות צבע יסוד לפי בידודם. הצבעים יהיו מתוצרת  . 2.5

  "טמבור" או שווה ערך מאושר.

עם גמר העבודה יתוקו כל הפגמים אשר גרמו כתוצאה מהובלה ובמשך מהלך העבודה  . 2.6

מתאים, ויצבעו מחדש כל חלקי המתכת ה"ל בשכבה מתאימה של צבע גמר בצבע 

  מאושר.

 כל הצבעים העליוים יהיו לפי קביעת המזמין וכלולים במחיר הצרת.  . 2.7

  

  אופי מדידה ותכולת מחיר 07.01.04

  רשימת כמויות .1

  למפרט זה מצורפת רשימת כמויות המהווה חלק בלתי פרד ממו.  . 1.1

הכמויות שברשימה ערכו באומדן בלבד, לפי התוכיות, ואין מיועדות לקביעת מחיר  . 1.2

  אחד, סופי וכולל לעבודה בשלמותה. 

  מפתח יחידות ואופי מדידה ותשלום  .2

  לן: מפתח יחידות המדידה כפי שהן מופיעות ברשימת הכמויות יהיה כדלה  

  מדידות אורך . 2.1

  במטרים, סימול מ"א.   

  המדידה מיועדת לצרת, בידוד, חפירות וכד'. . 2.1.1

 המדידה תבוצע על גבי העבודה הגמורה ללא התחשבות בפחת.  . 2.1.2

  ספירת יחידות  . 2.2

  סימול יח'. מיון זה היו לפי סוג, גודל וכו', מיועד לספחים, שסתומים וכד'. . 2.2.1

כל יחידה תכלול, במחיר היחידה, פריטי עזר להתקה כגון אוגים, רקורדים  . 2.2.2

  וכד'.
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  מכללים  . 2.3

  סימול מכלל/קומפלט.  -פריטים מורכבים, מתקים ומערכות   

  ההגדרה מכוות: . 2.3.1

  למקבץ פריטים המשתלב למתקן או מערכת איטגרלית אחת;   . 2.3.1.1

  למתקן או מערכת שלמים המסופקים כמכלל;   . 2.3.1.2

  מכשירים המהווה מערכת המשרתת פריט עקרילמקבץ אביזרים או     . 2.3.1.3

  כלשהו. 

מחיר היחידה למכלל "יכסה" את כל הפריטים הדרושים, אמצעי עזר כדרש  . 2.3.2

  וההרכבה לאלמט אחד שלם ומוכן לתפעול. 

  תכולת יחידות מדידה . 2.4

יחידת המדידה לצרת כוללת ספחים , אחודות, אוגים, תליות ותמיכות בכל  . 2.4.1

  וסימון.הקטרים, מעברי אש, צביעה 

לא תשולם תוספת בצרת מכל סוג לספחים אלא אם כן אמר במפורש אחרת  . 2.4.2

  בכתב הכמויות.

עטיפת בטון תימדד ותשולם בפרד אלא אם מצוין זאת במפורש בסעיף כתב  . 2.4.3

  הכמויות של הציור. 

  יחידת המדידה לשסתומים ואביזרים כוללת במחיר את אמצעי החיבור. . 2.4.4

  כללים במחיר הפריט הזקק לטפול זה. צפוי מגן וצביעה מכל סוג  . 2.4.5

  שלוט, סימון צרת ואביזרים ותכיות עדות כלולים במחיר האביזרים והצרת.  . 2.4.6

  

  צרת 07.02

  צרת 07.02.01

סוגי הציורות, הספחים ואופן ההתקה יהיו בהתאם לרשימות הסיווג להלן. המחיר יקבע לפי   .1

 היעוד אותו רשאי המזמין לשות. סוג הציור ואופן ההתקה, ולא בהכרח לפי 

כל הציורות יהיו חדשים, קיים, מאיכות ראשוה וחופשיים מכל פגם ולקוי. הציורות יוחו  .2

בקווים ישרים, לפי התוואי שבתכיות, ובמקביל לקווים הכלליים של הפרויקט, אלא אם 

מע העברת  דרש אחרת במפורש. החת הציורות, תמיכתם וחיבוריהם יבוצעו באופן שי 

רעידות, יאפשר תועת התפשטות תרמית, ישמור על שיפוע רציף ואחיד היכן שדרש, ימע 

  שקיעת ציורות ויאפשר אוורור ויקוז הרשתות.

  

  תמיכת צרת 07.02.02

  צרת תיתמך באופן הבא: .1

החה אופקית שלא במילוי או בקירות : לפי המרחקים בטבלה תיתמך חופשי לתועה סביב   

  צירו, החובק את הציור ומעוגן בבסיסו ליסוד בטון.
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  צרת פלדה  .2

  6 – 4 3-1/2 – 3 2-1/2 – 1-1/2 ,3/4  – 1-1/4 1/2קוטר איטש: "  

     6  6  4  3  2.5 מרחק מ' :  

  תיתמך לפי הוראות ההרכבה של היצרן.  -צרת גבריט  .3

התמיכה הקצר ביותר בכל מקרה של מהלכי צרת מעורבים ייתמכו הציורות לפי מרחק  .4

  הדרש. 

  המרחקים בטבלה. העגון יהיה ליסוד בטון.  החה אופקית בחדרי מכוות ותקרות: חביקה לפי .5

 ידי תליה קבועה בכל מחבר.-לצרת שפכים יש להוסיף חיזוק על .6

לצרת אכית התליות יכללו קודות קבע וקודות להתפשטות בהתאם להחיות היצרן, או   .7

  צרת. תקן לכל סוג 

איכות הספחים וסוגם יהיו זהים לפחות לאיכות הצרת באותה רשת. יש להימע לחלוטין   .8

מעירוב חומרים (בעקר מתכות), אלא אם דרש הדבר במפורש. יש להשתמש בספחים מוכים 

מראש המיוצרים ע"י יצרן מוכר. הכת ספחים באתר תורשה רק במקרים חריגים, באשור 

 מראש של ציג המזמין.

  

  ובדיקות צרת חדירות דרך חלקי מבה 07.02.03

חדירות דרך חלקי מבה תבוצעה באמצעות שרוולים או פתחים מוכים מראש. השרוולים  .1

יהיו מפלדה (ציורות), מצופים מראש (לפי ההתקה) מבפים ומבחוץ בפרוזין+מייום 

קרקעית). הצפויים יבוצעו בשתי   -סיטטי+צבע שמן סופי (או צפוי ביטומי בהתקה תת

ס"מ מכל צד של אלמט הבייה במצבו הסופי (כולל  2 -טו כשכבות כל אחד. השרוולים יבל

צפוי האלמט כגון טיח). פתחים מוכים מראש יוכו באלמט הבייה בזמן ביצועו. הפתחים  

  ס"מ).   2ס"מ ובאורך זהה לשרוולים (כולל ההבלטה של   2יצוידו במסגרות עץ בעובי 

 כללת גד חדירת מים ורטיבות, ע"י צוידו באטימה משויחדירות דרך קירות חוץ של מבים  .2

). התקת 03-5278029. (ספק אל.בי.אל בע"מ טל.או שו"ע LINK-SEALאוטמים דוגמת 

טומים אלו יעשו לפי החיות היצרן ויכללו שרוול מעבר עם אוגן מקורי של היצרן מותאם יא

ה יבוצע  למידת הציור המתוכת וכן שרשרת אטימה. במקרה ולא הוכן שרוול מעבר ביציק

  קידוח ממוכן בבטון המותקן ביציקת הקיר לפי החיות יצרן האטם ללא תוספת מחיר.

חדירות דרך קירות שטחים מוגים יצוידו באטימה תואמת לדרישות הג"א או באמצעות  .3

  .ציורות פלדה עם אוגים תקיים בתוך הקיר עצמו. ה"ל כולל גם חדירות במאגרי מים

הגדרת המפרט ו/או סימון בתכיות תבוצע סביב הציורות עטיפת    במקומות שידרשו לכך לפי .4

  ס"מ, בעלת חתך ריבועי, לרבות ברזל זיון.  15בתביות, בעובי מיימלי של  200 -בטון מזוין ב

רשתות הצרת תכלולה צפויים וצביעה לפי ההגדרות ברשימות הסיווג, ולפי גוון התואם לזה  .5

יר, כולל צפויים חרושתיים או מבוצעים באתר וכולל ההוג בביה"ח כיום ללא תוספת מח

תיקון צפויים במקומות שפגעו בעת ההתקה. צפויים מבוצעים באתר יבוצעו בשתי שכבות 

  אלא אם דרש אחרת במפורש.
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לסמן ע"י קרש או אמצעי  הקבלן הראשיצרת תחת הרצפות תעשה לאחר החת הבטקל. על  .6

מת -ומק שהוא תופס לפי החת הבטקל וכל זאת עלזהה דומה את תוואי הציור ואת הע

 למוע סיטוטים ולאפשר החלקה אותה של הרצפה. 

כל רשתות הצרת תחויבה בבדיקות לחץ במצב מותקן. צרת אספקות תעמוד בבדיקה בלחץ  .7

  3שעות. צרת שפכים וקזים תעמוד בבדיקה בלחץ של  48מלחץ העבודה למשך  1.5של פי 

  משך שעה אחת.מטר עמוד מים ל

מהלחץ הדרש תעשה   10%במידה ובדיקות הלחץ של צרת מרותכת יראה הבדל של מעל  .8

 כמפורט בהמשך.ע"י צלום רטגן  הקבלן הראשיבדיקת ריתוכים ע"ח 

-ASMEבהתאם לתקן  מהריתוכים וכן 5%בצרת מתכתית יבוצעו בדיקות רטגן בלפחות  .9

B31.9 . 

 

  אביזרי צרת 07.02.04

אביזרי צרת (שסתומים וכד') יותקו בצורה שתאפשר פירוק חלקי או מלא כדרש של האביזר  .1

ללא גרימת הפרעה לרשתות, לצורך טפול, החלפת חלקים ו/או החלפה מלאה של האביזר.  

למטרה זו ישמשו בהתאם למקרה, רקורדים קויים כבדים, טבעות חושת, חצאי רקורדים, 

  ספחים מאוגים וכו'.אוגים ואוגים גדיים, 

בורי הצרת יאביזרי הצרת יהיו בהתאם לרשימות הסיווג להלן, וחיבוריהם יתאימו לח .2

הרשומים ברשימות הצרת. האביזרים יותאמו לתפקידי הרשתות אותן הם משרתים, ויכללו  

 סימון הכולל תוים אלה על גוף האביזר.

בוסף מאותו  –ביזרי ציורות פלסטיק אביזרים יהיו מאותו חומר של ציורות המערכות, א .3

  יצרן. 

בורי אביזרים יבוצעו (למעט מקרים בהם דרש אחרת במפורש) בהברגה. אלחוזרים יותקו יח .4

 בין שי אוגים בכל הקטרים.

 ורות מחומר מתכתי שוה, יותקו מחברים דיאלקטריים. יבכל חיבור בין צ .5

  בפרד ויהיו כלולים במחיר הציור. כל אמצעי החיבור והאביזרים לא ימדדו  .6

  

  קרקעית-התקת צרת תת 07.02.05

ס"מ וספים למטה מתחתית  15קרקעית מכל סוג, תבוצע בעומק של -החפירה לצרת תת .1

הציור המיועדת. החפירה תבוצע ברוחב הדרש במרחב עבודה, ובהתחשב בכללי הבטיחות 

תבוצעה הרחבות והעמקות כדרש, עבור תאים למגופים, (יחס רוחב לעומק). במהלך החפירה  

  תאי בקרה וכד' (ללא תשלום וסף מעבר למדידת האורך של החפירה).

לצורך ההגדרה אין החפירה מתייחסת לסוגי קרקע שוים או שיטות חפירה שוות. החפירה   .2

  תיחשב אחידה בכל סוגי הקרקע ו/או שיטות הבצוע הדרשים. 

ו במדויק לפי התוואי המסומן בתכיות. ציורות יקוז וביוב יוחו בשיפוע כל הציורות יוח .3

  אחיד ורצוף בקטעים שבין תא בקרה אחד למשהו, ובהתאם לגבהים המסומים בתכיות.
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ס"מ. ציורות יקוז וביוב יצוידו בתמיכות  15החת ציורות תבוצע על גבי מצע חול בעובי  .4

, לפי החת מצע החול. לאחר החת הציורות ובצוע יציבות, השעות על קרקע מוצקה

  ס"מ. 15בדיקות הלחץ הדרשות, יוח סביב הציורות ומעליהם דיפון וכסוי חול, בעובי 

ס"מ תוך הרטבה והידוק  30מלוי עפר מעל עטיפת החול ועד לפי הקרקע יבוצע בשכבות של  .5

הקרקע הגולמיים. שתי שכבות ס"מ מעל פי  15של כל שכבה. קו הסיום של המילוי יהיה 

  המילוי הראשוות מעל לציור תהייה ללא אבים.

החת ציורות בקרקע בלתי יציבה ו/או מלוי שאיו מהודק כהלכה תבוצע על גבי משטח בטון  .6

ס"מ שמעליו יוח ריפוד החול כמפורט לעיל, לפי החת הציור.   50*30 -"דבש" בחתך של כ

ת ציג המזמין באתר, יצויד הציור בעטיפת בטון כמפורט אלטרטיבית ובהתאם להחלט

  בסעיף "צרת" לעיל. 

עטיפת בטון כאמור לעיל תבוצע, בוסף לאמור לעיל, עבור כל ציור אשר יסומן בתכיות  .7

 כדורש עטיפת בטון.

  

  שטיפת צרת 07.02.06

שטיפת קווים. השטיפה   הקבלן הראשילאחר סיום העבודה ולפי הפעלת המתקים יבצע  .1

 מת להוציא שיירי לכלוך מהמערכת.-תיעשה על

 השטיפה תיעשה בשלושה שלבים:  .2

במי רשת רגילים. השטיפה תיעשה באמצעות משאבת סחרור זמית  –שטיפה ראשוה  . 2.1

 שעות.  8לצורך ה"ל אשר תופעל למשך 

מ"ק מים.  1גרם סודיום פוספט לכל  50תהיה שטיפה עם תוספת של  – שטיפה שיה . 2.2

ויתקין   הקבלן הראשילצורך מילוי המים עבור השטיפות עם תוספות הכימיקלים יספק  

ללא תשלום וסף מיכל פתוח אשר יותקן בקודה הגבוהה ביותר במערכת. המילוי יעשה 

לפי משאבת הסחרור  דרך מיכל זה בלבד תוך שמירה קפדית על מיון הכימיקלים.

מ"מ ובקוטר כקוטר הקו הראשי. הפעלת  3יותקן מסן מים זמי עם רשת סיון של 

עות. במשך זמן זה יפורק המסן ויישטף מכל ש 6 -משאבת הסחרור תהיה למשך כ

 פסולת ולכלוך עד לקבלת מערכת קיה לחלוטין. לאחר גמר השטיפה יפורק המסן. 

שטיפה וספת במי רשת רגילים תוך הפעלת משאבות הסחרור של  –שטיפה שלישית  . 2.3

 שעות.  4ן. השטיפה תיעשה משך יהבי

3. ותיבקצוות כל הקווים בין בבוסף    הקבלן הראשילעתיד יתקין    ין עצמו ובן בהכ ללא תשלום

ורות האספקה לחזרה. המעברים יהיו  ימעקפים ומעברים עוקפים לצורך סחרור המים בין צ

תמיד בקוטר ציור ולא קטים ממו. בגמר השטיפה יפורקו המעקפים, המסן והמשאבה 

 הזמית.

פקת מי שתיה. המערכת חיטוי מערכות אס הקבלן הראשילאחר סיום שטיפת הקווים יבצע  .4

שעות, לאחר מכן יוצאו המים ותבוצע  6כלורין פעיל למשך  PPM 50תמולא בתמיסה מכילה 

ה  לשטיפה חוזרת של המערכת. את מיכלי האגירה למי שתיה יש למרוח מבפים בתמיסה המכי

PPM 200 .י הדחתה ושטיפתה מחדשכלורין ולהשאירה משך שעתיים לפ 
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יטוי המתוארות לעיל, לרבות תוספת הכימיקלים, מיכל מילוי,  כל עבודות השטיפה והח .5

מעברים עוקפים, מסן זמי, משאבה זמית, יקוי המסים וכל הדרש כלולים במחירי 

 הצרת ולא תשולם עבורם שום תוספת. 

אישור לעבודת החיטוי ממעבדה מוכרת ע"י משרד   הקבלן הראשיעם סיום עבודתו ימציא  .6

 ללא תשלום. הבריאות וכל זאת 

  

  צרת דלוחין ושופכין (כללי)   07.02.07

 . DIN 8075,499"גבריט" שוויץ מקורית בלבד לפי ת"י  HDPEכל הצרת והספחים יהיו צרת  .1

כל צרת מסוג או תוצרת אחרת מחויבת באישור המתכן ובהעדר אישור כזה תפורק. חיבור 

הצרת יעשה ע"י הלחמת פים ו/או מופות חשמליות. במקומות שידרשו מפורשות כגון 

  . SILENTמהלכים תחת תקרות אקוסטיות יעשה שימוש בצרת כ"ל אך מבודדת חרושתית 

בו יפרט  1:20מפורטים של המע' (פרפבריקציה) בק"מ  יספק שרטוטי עבודה הקבלן הראשי .2

את כל הספחים, האביזרים, התליות הדרושות ללא שום תמורה כספית. האחריות על המתקן 

  שים מיום קבלתו. 7המותקן תהיה למשך 

יעבוד בהתאם להחיות היצרן ובעזרת בעלי מקצוע שעברו הסמכה לכך ובעלי   הקבלן הראשי  .3

  ן המאשרת זאת.תעודה מציג היצר

ידי ציג -יקבל ליווי צמוד של ציג החברה בארץ ויספק אישור התקה על הקבלן הראשי .4

  החברה בארץ המאשר את ההתקה וזאת כחלק מתהליך קבלת המתקן.

חדירות צרת דרך קירות חוץ וכן לבורות שאיבה יבוצעו עם אטמים ייעודיים המומלצים ע"י   .5

  יצרן הציור.  

מו בפרד וכלולים במחיר הציור. תמיכת צרת ומיקום אביזרי התפשטות מחברים לא ישול .6

  יבוצעו לפי החיות היצרן ובאמצעות תלייה ייעודית. 

בכל המקומות בהן הצרת עוברת דרך קירות "אש" יותקו "קולרים" יעודיים מקוריים של   .7

  היצרן וכלולים במחיר הציור.

  

  יקוז תחת רצפות חיון תחתון  צרת 07.02.08

  צרת "גבריט" בעטיפת בטון.  . 1

  מטר. 3הצרת תיבדק בלחץ עומד מים   . 2

  צרת סיקה 07.02.09

ובעובי    530תהיה צרת פלדה מצופים בציפוי פימי במלט לפי ת"י  וביוב  כל צרת סיקת יקוז   .1

  לרבות הספחים.  5/32דופן "

  בריתוכים ויאטמו בפקקי ריתוך תוך שלבי הביצוע למיעת זקים וחבלות.חיבורי הצרת יעשו   .2

צילום וידאו פימי לצרת לאישור תקיותה הכלול במחיר   הקבלן הראשיבגמר ביצוע יבצע  .3

  הצרת. 

  מטר מעל קודה עליוה.  5הצרת תיבדק בלחץ עומד מים  .4
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  צרת מים וכיבוי אש (הידרטים) 07.02.10

מצופים חרושתית  593" ללא תפר לפי תקן ישראלי 40הצרת תהיה פלדה מגולבת "סקדיול  .1

ובכל הקטרים או שו"ע  של "אברות"    GAL–APCכדוגמת    266.5בפוליאתילן שחיל לפי מפמ"כ  

  ). הספחים יהיו זהים לציור. 1/2"  – 4("

  יספק אישור בדיקת אשי שרות היצרן לכל שלבי עבודתו. הקבלן הראשי  .2

  שעות עד לקבלת אישור הפיקוח.  24אטמ' למשך  12הצרת תיבדק בלחץ  .3

  

  (כביש וחיבורים לתשתיות עירויות) צרת ביוב / יקוז בשטח 07.02.11

  " לפי תקן ישראלי. 6  –לביוב "עבה  PVCהצרת תהיה צרת  .1

  ההתקה תהיה מדויקת תוך שמירה על רצף שיפוע אחיד, מהלכים ישרים ומיעת שקיעות.  .2

המבצע להזמין צילום וידאו   הקבלן הראשיחרי התקת ציורות והשלמת מילוי אדמה על א .3

  ולהגיש לאישור למהל העבודה. 

  

  תאי ביקורת  07.03

 כללי  07.03.01

. התאים 1205  ולת"י  658תאי הביקורת יהיו עגולים ויבוצעו לפי הוראות הל"ת ובהתאם לת"י   .1

  יבו משוחות טרומיות כדוגמת "וולפמן" עם תחתית מגופלסט. 

  ס"מ לסירוגין להקלת הירידה.  30ס"מ יורכבו שלבי יצקת כל  100בכל תא שעומקו עולה על  .2

  התקרות והמכסים יהיו מכסי יצקת שכבה כבדים או בויים בהתאם למיקום.  .3

  תואר:כמ 1205קוטר התא וקוטר הפתח יהיה בהתאם לת"י  .4

  ס"מ. 50קוטר פתח  –ס"מ  60קוטר פימי  – ס"מ 75עד עומק  . 4.1

  ס"מ. 50/60קוטר פתח  –ס"מ  80קוטר פימי  – ס"מ  125עד עומק  . 4.2

  ס"מ. 60קוטר פתח  –ס"מ   100קוטר פימי  – ס"מ  250עד עומק  . 4.3

  ס"מ.  60קוטר פתח  –ס"מ  125קוטר פימי  –ס"מ  250מעל עומק  . 4.4
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  וארמטורותרשימת כלים סיטריים  07.04

  אורית  יעוד

) לרבות מיכל 381אסלה תלויה תוצרת "חרסה" דגם "אסטרה" (מק"ט   אסלה

לקירות גבס, מושב אסלה מסוג "כבד" דוגמת  422הדחה סמוי, הוואי 

  "תמה" ואביזרי חיבור. 

סמוי אסלה תלויה תוצרת "חרסה" דגם "ברקת" כים לרבות מיכל הדחה    אסלה לכים 

  ), מושב אסלה מסוג "כבד" דוגמת "תמה" ואביזרי חיבור.399(מק"ט 

התקה עליוה על שיש (לא כלל למפרט ולכמויות) תוצרות "חרסה" דגם   כיור רחצה 

  ) עם סיפון. 177(מק"ט  2000"אלפה" 

) עם סיפון 113" (מק"ט  51  כיור תלוי על קיר תוצרת "חרסה" דגם "פלמה  כיור רחצה לכים

  . 1918מתאים לת"י 

) עם  401ס"מ תוצרת "חרסה" (מק"ט    80X80אגית חרס מרובעת במידות    אגית

  מחסום מקלחת.

) כולל מתלה  364" (מק"ט 56משתה תלויה תוצרת "חרסה" דגם "ברקת   משתה

  וסיפון סמוי עם מזרם אלקטרוי תוצרת "פרסטו". 

התקה תחתוה מתחת לשיש (לא כלל למפרט ולכמויות) תוצרת כיור עם    כיור מטבח

) כולל סיפון עם הכה למדיח 503ס"מ (מק"ט  60X40"חרסה" במידות 

  כלים. 

  תוצרת ת..ה., מתאים לכים.  קר-מתקן מי

  ), מצופה כרום. 59802התקה בעמידה, פיה קצרה, תוצרת "מדגל" (מק"ט    סוללה לכיור 

התקה בעמידה, פיה קצרה קבועה, ידית מרפק תוצרת "מדגל" (מק"ט   סוללה לכיור כים

  ), מצופה כרום. 70902

), מצופה  59810התקה בעמידה, פיה שלפת, תוצרת "מדגל", (מק"ט   סוללה לכיור מטבח

  כרום. 

דרך עם מזלף ציור גמיש, מתלה וידית  3התקה קירית, איטרפוץ   איטרפוץ למקלחת

עם מערכות תליה   69120רת "מדגל" מק"ט מוסתרת "עבל", תוצ

  ). 91205למקלחת תוצרת "מדגל" (מק"ט 

  

  רשימת אביזרי צרת 07.05

  

  אלחוזרים  שסתומים  יעוד

   E.B -"שגיב"  - 2עד קוטר "  רשתות מים

"רפאל" פרפר דגם  3מקוטר "

  תמסורת למי צריכה 

"GESTRA "DISCO RK 41/44  כולל

  זוג אוגים.

קווי סיקה 

  לביוב/יקוז 

כולל פתח   NR– 040א.ר.י. כפר חרוב   4000"רפאל" טריז  

  ביקורת.
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  רשימת פריטים ואביזרי צרת 07.06

  2X "4" קופסאות יקוז .1

  קזים תוצרת "גבריט" או שווה ערך מאושר, לרבות מכסה סגור/רשת פליז מקורי לפי הצורך.

  

  VFIT  710–"ברמד"  -חשמלי  מאגרמגוף מילוי  .2

של "מגטרון"  HYDRO RANGERמפוקד מרגש גובה אולטרסוי ובקר בלוח החשמל תוצרת   

  או שווה ערך מאושר הכלול במחיר השסתום.

 

 אבטחה חשמלי  /מגוף שומר לחץ .3

  .AM-VFITS-Z-753-65 -"ברמד"   

  

 פורק לחץ הידראולי תעשייתי .4

  .AM-FT-UL/FM-730 -"ברמד"   

  

 "ברמד" –מסן  .5

  70 –F .  

  

  רצפותק. יקוז  .6

  או שווה ערך מאושר. דגם כמפורט בתוכיות dallmerדוגמת תוצרת   

  

  תעלות יקוז  .7

ומתאימות לעומס כלי רכב ויכללו רשת ומסגרת  ברזל מבטון פולימרי התעלות יקוז יהיו   

ס"מ ובאורך כמתואר  30" ברוחב פימי Wolfdrainכדוגמת רשתות תוצרת "וולפמן", דגם "

  בתוכיות.

  

  סולם למאגר מים .8

כדוגמת תוצרת "סולגון" ומאוגן לקיר המאגר   LAY-UPהסולם יהיה סולם מפיברגלס בשיכוב    

  די עוגים וברגים מירוסטה.-על

  

  מכסה ומסגרת למאגר המים .9

המכסים והמסגרת יהיו מכסים מירוסטה עם מסגרות תואמות מבוטות בבטון. המכסים   

  גרליות למכסה ויבו לעומס הדרש במקום ההתקה. יכללו ידיות הרמה איט
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  מכלול שרוולים למאגר מים 07.07

יבצע את כל השרוולים הדרשים למאגרי המים (צריכה, כיבוי) באמצעות ציורות  הקבלן הראשי

ס"מ   20בקיר המאגר, קטע ציור בולט מקיר המאגר באורך    מאוגים לרבות "אוגן ספרדי"  316ירוסטה  

  (מכל צד) וסיום באוגן ואוגן עיוור מוכן לחיבור.

  

  מפריד שומן  07.08

  גלוי בפח הדרש.מיכל הפרדת שומים תעשייתי  וקבתוכיות יות במקומות המסומים .1

   -ודרישות ה DIN 4040מ"ק מפוליאתילן ובהתאם לתקן  2המיכל יהיה בפח של 

EPA  :האמריקאי ויכלול  

  אביזרים איטגרליים: . 1.1

  מחברי כיסה ויציאה לרבות ביקורות ופקקים וצרת פימית. . 1.2

  .ס"מ  60מכסה עליון בקוטר  . 1.3

  . משא חרושתי וקוסטרוקציה להתקת המיכל באופן גלוי של היצרן . 1.4

  

  בוילר למים חמים 07.09

יתקין בוילר חרושתי עם ציפוי אמ"ל פים כדוגמת  הקבלן הראשיבמקומות המסומים בתכיות 

וכן יקוזו לקודת יקוז "כרומגן" או ש"ע מאושר והכולל שסתום יתוק בכיסה, אלחוזר, פורק לחץ 

  שים. 8קרובה, מעמדים ותליות. אחריות 

  לפחות.  IP55ככל שיתכן יועץ האיסטלציה חמם מהיר למים, יהיה אותו מוצר חייב בדרגת בידוד של 

  

  ציורות מים 07.10

מאותו עם חיבורים בריתוך. כל האביזרים והברזים יהיו  FASERציורות המים יהיו מפוליבוטילן סוג

  חומר ומאותו יצרן. 

  

  משאבות 07.11

  כללי  07.11.01

המשאבות תהייה בהתאם למפורט להלן, בכתב הכמויות, ברשימות הציוד והתכיות הן  .1

  מבחית לחץ וספיקה והן מבחית תוצרת. 

פופי ימההספק המכסימלי של המשאבות. ל 120%המועים החשמליים יהיו בעלי הספק של  .2

  .IP– 55 –ודרגת אטימות  H –CLASSדרגת בידוד לבידוק המוע יהיו עם 

  משאבות על בסיס תורכבה יחד עם המועים על בסיס פלדה או יצקת יציבה.  .3

  המועים יעברו איזון סטטי ודימי.  .4

  יהיו מברזל יציקה.  משאבות טבולות .5
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 מערכת משאבות כיבוי אש להידרטים 07.11.02

מק"ש  30משאבות לספיקה:  2יספק מערכת משאבות לכיבוי אש הכוללת  הראשיהקבלן  .1

  אטמ' כל אחת. 4.0מק"ש להפרדת מפלסים מק"ש ולחץ:  60לחיון  

פיקוד המשאבות מלוח חשמל ופיקוד הכלול במחיר המערכת ומפקד על פעולת המשאבות  .2

  לשמירת לחץ קבוע במשטר ספיקה משתה. 

  –פעולת המתקן  .3

  במוצא המשאבות תכס משאבה תורית לפעולה. בירידת לחץ  . 3.1

  אם הלחץ המשיך לרדת תכס משאבה וספת בהתאם לצורך.   . 3.2

  הדממת המשאבות בהתאמה.  . 3.3

  מידי הפעלה תתבצע תורות בין המשאבות להחלפת משאבה תורית. . 3.4

  הלוח יכלול את כל הדרש לפעולה תקיה ולרבות: .4

 הגות למוע (עומס יתר, חוסר פאזה וכו'). . 4.1

4.2 . יקה.הגגד חוסר מים בי ה 

 חיבור למד מפלס במאגר (הפעלה, הפסקה ושיוי פרמטרים) כולל מד המפלס ובקר. . 4.3

מגעים לבקרת מבה (משאבה פועלת/מופסקת/תקלה, חוסר מים, מפלס גובה מאגר  . 4.4

    מים, תקלה כללית). 

  

  משאבות יקוז  07.11.03

, מפלס הפרדת יקוז הממוקם במפלס החיון התחתון לבורותיקוז קומות החיון עשה  .1

  מפלסים יוקז לבורות שאיבה באיזור פורטלים. 

  מידת הבור כמתואר בתוכיות. .2

מ"מ   100מטר כל אחת, מעבר חופשי  40מק"ש, ועומד  30משאבות לספיקה  2כל בור מכיל  .3

  60ת טבולות לספיקה משאבו 3ליקוז כביש יהיו בכול בור  סבל"ד. 1,450כדור כל אחת. מוע 

  מטר. 30מק"ש כ"א ובעומק 

4. יעת סתימתם מסמרטוטים ויקה למים. החלק  יכל המשאבות יצוידו בצלחת ריסוק ביילו

ההידראולי יופרד מהחלק החשמלי ע"י אמבט שמן ובאמצעות שי אטמים מכיים כאשר 

  ון קרביד.טוגסט –האטם הקרוב לצד השאיבה יהיה מחומרים קשים העומדים בשחיקה  

באמבט השמן תותקן אלקטרודה להתראה בלוח הפיקוד על תקלה של חדירת רטיבות לאמבט  .5

  השמן עקב תקלה באטם.

ויצויד בהגה טרמית על ליפופיו באמצעות קליקסוים (גששי    IP–  68המוע יהיה בוי לפי תקן   .6

  חום). 

והורדת המשאבה תעשה  המשאבה תחובר באמצעות רגל שתחובר אל קרקעית בור השאיבה  .7

לאורך ציור מוביל אשר בהגיע המשאבה למקומה היא תיעל על הבסיס מכובד משקלה בלבד  

  ללא צורך בברגים או מחברים אחרים. 
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המשאבה תסופק קומפלט עם שרשרת הרמה וכבל חשמלי הרמטי באורכים מתאימים לפי   .8

  . L– 316, מירוסטה עומק הבור

  .LOWARAצרת ת סדרת תוהמשאבות יהיו כדוגמ .9

  הרמה וכל המתואר לעיל. המחיר למשאבה כולל מערכת קומפלט, כולל פס מוביל, שרשרת  . 10

  .לוח חשמל ופיקוד למשאבות יקוז (לכל מתקן) . 11

+  פיקוד המשאבות יהיה באמצעות צפי פיקוד אולטרסויים תוצרת "מגטרון" היצרן רג'ר . 12

  בקר שלף ואשר יפקדו על ארבעה מפלסי גובה.

למקרה תקלה בלוח החשמל אשר מתוצרת "פלייט" או ש"ע מצופים מכיים  2בוסף יורכבו  . 13

  יפקדו על שי מפלסים. 

  מצופי פיקוד     ממשאבות יקוז חיון         מפלס .13.1

  אולטרסוי    ס"מ מתחתית 35      הדממה מפלס  

  טרסויאול    ס"מ מתחתית 60      1מפלס התעה    

  אולטרסוי+מכי    ס"מ מתחתית 70      2מפלס התעה    

  אולטרסוי+מכי    ס"מ מתחתית 80      מפלס התראה  

  תכס משאבה מובילה לעבודה.  1במפלס התעה  .13.2

  תכס משאבה תורית לעבודה בוסף למשאבה מובילה.  2במפלס התעה  .13.3

תידלק  –) או במפלס התראה 2במידה ומשאבה תורית כסה לעבודה (מפלס התעה  .13.4

  ורית אדומה בלוח שתורה על כיסת משאבה זו לעבודה וכן יופעל צופר אזעקה. 

 כיבוי הורית והדממת הצופר יעשו ע"י כפתור "ריסט". .13.5

  הציוד יכלול:  . 14

  מפסק זרם חשמלי.  .14.1

  מתעים כוכב משולש.  .14.2

  ריליים. 4לפיקוד מצופים כולל  V– 220/24טרספורמטור  .14.3

  לחצים להעה מוקדמת לכל משאבה.  .14.4

  אוטומט לכל משאבה.-0-בורר פיקוד יד .14.5

  מחליף ידי למשאבה תורית. .14.6

  + לחצן ריסט + ורית אדומה לסימון משאבה תורית בעבודה.  220רילה  .14.7

וריות אדומות להתראה על כיסת מים למיכל בייים בין מוע ומשאבה.  . 14.7.1

  זו תלווה בצופר התראה קולית. התראה

  וריות ירוקות לסימון פעולת כל משאבה. .14.8

  וריות לסימון יתרת עומס. .14.9

  לחצים לבדיקת תקיות ורות. . 14.10

  מצופי פיקוד. 2רגש אולטרסוי וכן  . 14.11

  אזעקה בצופר במצב מפלס אתראה אש ימוקם במפלס חיון עליון במקום שיתואם.  . 14.12
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משאבה בעבודה, משאבה בתקלה  –מגעים יבשים להעברת איפורמציה לבקרת מבה  . 14.13

  (לכל משאבה), מפלס גלישה / התראה.

ידי דלת ועילה כאשר רק הורות יתות לתצוגה -כל הציוד יורכב בתוך לוח סגור על . 14.14

  דרך הדלת להרכבה על הקיר בסמוך לבור.

  

  מתקי סיקה קומפקטיים 07.11.04

יותקן מתקן סיקה ובמקומות המסומים בתכיות במפלס חיון, בכל מבה ובכל גרעין  .1

  .קומפקטי 

 דגם: ABSהמתקן יהיה מתקן עילי מותקן מעל הריצפה כדוגמת תוצרת  .2

PIRANHAMAT-1002 -  ותמתקן מושלם הכולל זוג משאבות טוחpyrawhamat  יםתו5ב 

עם כיסות ויציאות, צרת חיבור סיקה לרבות מטר, מיכל פלסטי מיוחד  15מק"ש לעומד 

  אלחוזר ומגוף לכל משאבה, לוח חשמל ופיקוד ובקרה איטגרלית.

לוח הפיקוד יאפשר עבודת משאבות בתורות מתחלפת בין המשאבות, מגע יבש לריכוז תקלות  .3

  לבקרת מבה, פעמון אתראה למקרה תקלת משאבה / גלישה. 

  

  כללי  –לוחות חשמל  07.11.05

  לוחות חשמל:  .1

ויעמוד תחת השגת מכון  ISO 9000יצרן הלוחות יהיה בעל תקן לאבטחת איכות  . 1.1

 התקים. 

 .22לוחות החשמל יבדקו לפי תקן ישראלי תת תקן  . 1.2

 . 3531ולחוק החשמל שבקוץ התקת  08.05לוחות החשמל יתאימו לסעיפי פרק  . 1.3

 לספק ולהרכיב את כל לוחות החשמל והפיקוד.  הקבלן הראשיעל  . 1.4

 אמפר (כולל) יבוצעו הכות למערכת גילוי אש. 63בכל לוחות החשמל מזרם  . 1.5

 אמפר (כולל) יבוצעו הכות למערכת גילוי וכיבוי אש.  100בכל לוחות החשמל מזרם  . 1.6

לקחת המידות הכוות של הלוחות, לפי היצור, כך שיתאימו   הקבלן הראשיבאחריות   . 1.7

 .25%הכסתם לאתר, למקומם, לציוד המורכב בהם, ולשטח שמור של ל

 מבה הלוח והציוד: .2

 .G.Pכל הכיסות והיציאות ללוח יהיו מלמטה דרך מכפשים  . 2.1

 ).I.P 54 -מ  דרגת אטימות הלוח תתאים לתאי הסביבה (ולא פחות . 2.2

 בלוחות יותקו גגוים איטגרליים.  . 2.3

 דלת. הלוח יהיה מסוג גישה מלפים עם  . 2.4

 הכה עבור מערכת גילוי וכיבוי אש פימית בלבד, ללא חדירה במבה הלוח.  . 2.5

סוג הבקרה יקבע בלעדית ע"י היועץ   –בכל לוח יהיה תא פרד, עבור בקרת מבה  . 2.6

 והפיקוח (ראה סעיף בקרה).

 כל ציוד המיתוג יהיה מאותה התוצרת יוכתב בלעדית ע"י המזמין. . 2.7
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 .KA 15 -גודל זרמי הקצר יקבעו ע"י יועץ החשמל ולא פחות מ . 2.8

או דפוס או שיידר, בהספק מתאים למוע, ויכללו   A.B.Bווסתי התדר יהיו מתוצרת  . 2.9

 סיון גד זיהום הרשת. דרגת האטימות בהתאמה למיקום ההתקה. 

 יותע בהתעה מודרגת. H.P10באם לא מצוין אחרת, כל מוע מעל  .2.10

 VA -, אך לא יקטו מ  30%יתאימו להספק הצרכים בתוספת הספק של    שאי הפיקוד .2.11

100 . 

 האמפרמטרים יצוידו במחוג שיא ביקוש מושהה.  .2.12

יותקן בקר אוטומטי  KW 40המערכת מעל  . 0.92 -כפל ההספק בלוחות לא יקטן מ .2.13

 . 196לשיפור כפל ההספק, כולל רב מודד דיגיטאלי כדוגמת סאטק 

"אומרון" או "איזומי", ממסרים שוים עבור מתחים  ממסרים וטיימרים, תוצרת  .2.14

 שוים. 

 כל האמור כלול במחיר הלוח. .2.15

  

  החשמל)  קבלן הראשיעבודות חשמל שיבוצעו ע"י אחרים (באמצעות  07.11.06

הרץ ברשת בלתי חיוי, חיוי ורשת חרום, הכל בהתאם  V 400  ,50אספקת כבלי הזה  .1

   להחיות. 

 גידיי בהארקה ראשית מחושת בשטח חתך מתאים. .2

 .90Eהיכן שיידרש סוג הכבל יהיה חסין אש בעמידות של  .3

מטעם קבלן חשמל קבלן האיסטלציה (באמצעות קבלן עבודות חשמל שיבוצעו ע"י  .4

 :) האיסטלציה 

חיווט כבלי כח בין לוח החלוקה והפיקוד, לצרכים השוים, כגון: מועים, גופי חימום  . 4.1

 וכו'... 

חיווט כבלי הפיקוד בין לוח החלוקה והפיקוד לרגשים השוים, כגון: רגשי זרימה, רגשי  . 4.2

 טמפ', רגשי ספיקה, רגשי לחץ וכו'... 

 ר חשמל מגולוון. כל הכבלים יוחו בתעלות פח מגלוון מחורץ עם מכסה או בציו . 4.3

 ) בקוטר מתאים.P.Gהכבלים יחוברו ללוח, לצרכים ולרגשים דרך מכפשים ( . 4.4

על קווי ההזה לצרכים שאים בקו ראייה עם לוח החלוקה והפיקוד, יותקו מתקי  . 4.5

 בטחון העומדים בעומס.

  יש לבצע הארקות צרת וגשרי רציפות הארקה. . 4.6

  

  מתעים ומפסקים  07.11.07

כל המתעים ללא יוצא מהכלל יהיו מתוצרת המשובחת ביותר. המתעים יכללו, כל אחד, את   .1

כל החלקים, האביזרים ומגעי העזר הדרושים כדי להיות מכשיר מושלם עבור המוע או חלק 

הציוד אותו הוא משמש. כל המתעים ללא יוצא מהכלל יהיו מטיפוס מגטי ויכללו, כל אחד, 

זרם על שלוש הפאזות, סידורי הגה בפי זרם קצר, בפי מפל מתח, חוסר   סידור בטחון ליתרת
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פאזה ומגעי עזר במספר מספיק לחיבורים הפימיים הדרשים. מתעים עם סידורים כ"ל  

כ"ס ועד בכלל    3דרשים גם כאשר לפי המתע מורכב מפסיק זרם מאמ"ת וכדומה. מועים עד  

  כ"ס ע"י מתע כוכב משולש.   3יותעו ע"י מתע ישיר לקו, ומעל 

כ"ס, יותעו ע"י מתע ישיר לקו, כפוף לאישור בכתב של חברת  5מועי כל יתר הציוד עד  .2

טרספורמר, כוכב משולש -כ"ס יותעו ע"י מתע מודרג מטיפוס אוטו  5החשמל: מועים מעל  

כ"ל בהתאם לאישורו של יועץ החשמל בביין. המתעים המודרגים  PART WINDINGאו 

יצוידו, כל אחד, בסידור המבטיח את הפסקת הזרם במקרה והמתע לא יעבור מדרגה אחת 

לשיה. הסידור יהיה וסף לסידורי הביטחון וההגה כמפורט לעיל. כל הסידורים ה"ל יותקו 

בגוף המתע ויהיו חלק בלתי פרד ממו. מתעים אשר אים ממוקמים בלוחות החשמל,  

ים או חלקי הציוד עבורם הם מותקים. מתעים אלה יורכבו בתוך ארגזים יורכבו ליד המוע

משורייים. כל מתע בודד כ"ל, יצויד במורות סימון ירוקות ואדומות שיצייו פעולה תקיה  

  או תקלה. גם מתעים אלה יצוידו בשילוט. 

ה, יצוידו מועים הממוקמים מחוץ לחדרי המכוות ובכל מקום שאיו ראה ממקום ההתע .3

  כל אחד במפסיק זרם וסף ליד המוע. 

להגיש רשימה ובה פירוט מלא על גודל,   הקבלן הראשילפי הזמת המתעים והמפסקים על  .4

סוג, תוצרת, סוג ותחום ההגות וכו'. הזכות בידי המזמין לדרוש את החלפת תוצרת המתעים 

  והמפסיקים. 

  

  מועים 07.11.07

מועי חשמל עבור כל ציוד המוע חשמלית והכלל בתחום עבודתו. יספק וירכיב    הקבלן הראשי  .1

המועים יהיו מסדר גודל והספק מתאים לביצוע התפקיד המיועד להם, ויבחרו לפעולה רציפה  

, בעלי   IP - 55 981בעומס מלא. המועים יהיו מטיפוס סגור לחלוטין עם דרגת הגה לפי ת"י 

 מעלות צלסיוס.  50. המוע יתאים לטמפ' סביבה של Fליפוף מטיפוס 

 -כל המועים, לרבות מועים מתוצרת חוץ ואלה של המדחסים, חוץ מאלה שיפורטו אחרת  .2

הרץ. לא   50וולט ותדירות של  380פאזי, מתח של -יהיו מלופפים לפעולה בזרם חילופין תלת

הרץ. המועים יהיו בעלי יכולת   50/60הרץ או  60יתקבלו מועים עם ליפופים תחת הכותרת 

ללא התחממות יתר. המועים יבחרו  50%עמידה בפי העמסות יתר רגעיות בשיעור של 

לפעולה שקטה ויוחלפו באם לדעת היועץ ו/או המפקח פעולתם גורמת לרעש מפריע. המועים  

או כשרים יצוידו, כל אחר, בתעודת אישור של היצרן המוכיחה כי תוכו, בו, בדקו ומצ

לפעולה שקטה. המועים יצוידו במיסבי כדורים, שקטים בפעולתם, ויהיו מטיפוס של מוע 

סבל"ד, חוץ מאשר אם צוין   1450רוטור כלוב, ובעלי מהירות סיבובים מכסימלית של  -השראה

 אחרת במפרט ובתכיות. 

ההתעה של   בכל מקרה משך מומטי ההתעה יהיו בהתאמה לדרישות יצרי הציוד המותע. .3

חייב לציין בהצעתו את שם יצרן המועים. לפי   הקבלן הראשישיות.  30הציוד לא יעלה על 

לקבל את אישור היועץ והמפקח לגבי יצרן וסוג המועים    הקבלן הראשי  הזמת המועים חייב

  המוזמים.  
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  לוח חשמל בחדר משאבות ספריקלרים ומאגר מים 07.11.08

  יכלול ריכוז הזות חשמל לכל המתקים בחדר לרבות:לוח החשמל  .1

  משאבות מים סיבובים משתים.  . 1.1

  משאבת ספריקלרים וג'וקי. . 1.2

  וכן רגשים אולטרסוים ובקריהם.  ) X 2שסתומי מילוי מאגרים ( . 1.3

  ). X 2תצוגה של גובה מים במאגרים ( . 1.4

  ריכוז תקלות. . 1.5

למרכזית כיבוי וגילוי אש ועשן, לרבות התממשקות  מגע יבש להעברת ריכוז תקלות . 1.6

  מבה.הבקרת  למערכת

  

  מערכת בקרת מבה כללי  07.11.09

 תכולת העבודה: .1

 ביצוע תוכיות הבקרה, כחלק מתוכיות החשמל של הלוח.  . 1.1

 וחיווט בקרי מבה המסופקים ע"י אחרים. זיווד  . 1.2

 בדיקת הלוחות בשילוב עם הבקרה בבית המלאכה.  . 1.3

 כיסי ירוסטה עבור רגשים היכן שיידרש ע"י היועץ והפיקוח. הכת  . 1.4

 אספקה, הרכבה וחיבור רגשים מסוגים שוים, בהתאם לדרישת היועץ והפיקוח.  . 1.5

  הרצה, הפעלה וויסות המערכת. . 1.6

  

  אש-פריטי ציוד כבוי 07.11.10

מ'. עם מסלת טיפוס  30גליל מתכת עליו כרוך ציור לחץ מגומי משוריין באורך  -תוף כבוי  .1

"שטורץ". לגליל המתכת תועה אופקית סביב ציר אכי בוסף לתועה הסיבובית לשחרור  

  ציור הגומי. חבור ההזה לתוף יהיה חבור גמיש ולפיו יותקן שסתום סגירה כדורי.

  ווית עם חצי מצמדת "שטורץ" ושא תו תקן.ברז ז - 2ברז שריפה " .2

כמפורט בסעיפים א'+ב', בתוספת שי מטפי אבקה יבשה   תוף כבוי וברז שריפה, -עמדת כבוי  .3

מחד, ומותאם   2מ' כולל מצמדות "שטורץ" ("   20ובאורך    2ק"ג, ציור מאריג יילון בקוטר "  6

  ס"מ. 90X130 30Xבארון פח צבוע   למסלת מאידך), מסלת וספת. הכל

ברזים מאושרים ע"י מכון התקים ורשויות הכבוי, בשי דגמים  -ברזי שריפה חיצויים  .4

, דוגמת תוצרת "רפאל" או "פומס".    4/ "  3/ "  3, וברז משולב "3טיפוסיים: ברז בודד בקוטר "

 כל מוצא יצויד במצמדת "שטורץ" מתאימה. 

ס"מ מעל פי הקרקע. עמדת ברז שריפה תכלול    70(קצה עליון) של  השריפה יותקו בגובה    ברזי .5

ס"מ, דרכו יעבור ציור הכבוי כשהוא בולט מפי   40X40X40בסיס בטון (קוביה) במידות 

קרקעית -הבסיס ומהדופן הצדדית במידה הדרושה להתקת הברז מחד ולחבור לצרת תת

  מאידך.
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קן שבירה בבסיס הזקף בהתאם לתקן לברזים המותקים בשטחי חיה/כביש יותקן מת .6

  ישראלי. 

 -עם שסתום כדורי לשימוש כללי. גובה החבור כ  1-1/4זקף החבור לברז יצויד בחבור בקוטר "   .7

  ס"מ מעל פי הקרקע (פי בסיס הבטון). 20

  לברזי שריפה בשטחי רכב יותקן מתקן שבירה תקי בבסיס הברז כמפורט בת"י.  .8

 ישראליים, לדרישות הג"א ורשויות הכבוי. כל הפריטים תואמים לתקים ה .9

 .FM-Sבתכית  למפלס הפרדה מפלסים תוכו ארוות כיבוי אש מאוחדים שמסומים . 10

ס"מ מהמדרכה   5מ' גובה בסף מוגבה של    2.25מ' עומק על    0.5מ' טו אורך על    2.2ישה במידות   . 11

 180ס"מ כל אחת פתחות  80ויקוז הרצפה לציור היקוז של המהרה, הדלתות במידות 

  מעלות ויתות לתפיסה במצב פתוח כוללת: 

אחד הכוללים: גלגלי פתיחה   כל 3ברזים בקוטר " 4 -, מתקן שבירה ו6הידרט עם זקף של " . 12

ג -ב-ק"ג לסוג שריפות א 6מטפים  2מזקי סילון ריסוס,  3מ',  15זרוקים  3וסגירה מהירה. 

עם גלאי הוצאת מטף, תוף כיבוי כמתואר בסעיף א', קופסת שקעים, טלפון כבאים, לחצן  

אש מחוץ אזעקת אש, תאורת חירום בתוך ישה, שלט מואר עם פיקטוגרמה שם ארון כיבוי 

  לישה ביצב למדרכה. 

  

  מיכלי דלק  07.12.11

  למשאבות כיבוי אש וספריקלרים עם מוע דיזל שייכים מיכלי דלק מפלסטיק.  .1

בכל מיכל פח לפי דרישות  –בחדר משאבות יהיו מכלי דלק בפח לצריכה יומית ובחדרי דלק  .2

מפח של אגירת  110% -תקן. כל מיכל דלק יהיה עם מעצרת הגת דליפות בפח לא פחות מ

דלק. כל המתקים יהיו מפלסטיק עמיד בסוג דלק שתואם למוע המשאבה, עם אביזרי 

  ר.תדלוק, אוורור מיכל, ריקון, בדיקת מפלס וכו'. דוגמת תוצרת "חופית" או שווה ערך מאוש
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  מתקי חשמל – 08פרק 

  

  מתקי חשמל כללי 08.00

  תיאור העבודה  08.00.01

  תתי מבים:  3ר כולל "פרויקט/מבה מתחם שז .1

  הפרדה מפלסית . . 1.1

  ק (הכולל בין היתר גם פירי מעליות ולולאות רכב)."חיון תת . 1.2

  ק."מעבר הולכי רגל מסחרי תת . 1.3

  י."חח ימוקם חדר מיתוג ותחת שאים של של ההפרדה המפלסית בפורטל המערבי  .2

  א ואחד מבין שי תתי המבים: ההפרדה המפלסית "לכ ג"מהזות חשמל פרדות ב הוצעתב

 ק להולכי רגל. "מסחרי תתמעבר תת המבה: מתח מוך לחשמל בוהזת  חיון,הו

  חיון,ל  ג להפרדה המפלסית,"מב  י לחיבורים פרדים" מיה ותחת שאים של חח  חדר מיתוג, .3

  ק להולכי רגל. "מסחרי תתמעבר תת המבה: מתח מוך ללחיבורים בו

המהרה בעלת שי  ;מטר 400-מהרה) היה באורך כ (קרי, מפלסית לתועת רכבההפרדה ה .4

החיון. המהרה מקבלת חיבור   -במהרה ישן רמפות כיסה ויציאה אל/מ. חללים פרדים

 ג. "אחד במ

א מבין מרכזי הארגיה ממוקם בפורטל אחר מבין שי  "כ ה בעלת שי מרכזי ארגיה,המהר

  הפורטלים של המהרה. 

 צמוד ומחובר לתחת הרכבת. ממוקם מתחת למהרה והיו תת קרקעי היון הח .5

  .ק"תת מפלסים  5בחיון ימוקמו מקומות חיה שיתפרשו על פי 

  החיון מקבל חיבור חשמל במתח גבוה.

דיו (צידו המערבי של החיון וצידו המזרחי יהחיון בעל שי מרכזי ארגיה הממוקמים משי צ .6

  של החיון): 

ממוקם מרכז הארגיה המזרחי של  בצידו המזרחי של החיון, -3 -ו -2 ,-1במפלסים  . 6.1

 חיון ממוקמים גם חדרי ארגיה המהווים חלקצידו המזרחי של הב -1החיון (במפלס 

 ;יה המזרחי של החיון)ממרכז הארג

  ממוקם מרכז הארגיה המערבי של החיון.  בצידו המערבי של החיון,  -2-ו   -1במפלסים   . 6.2

המקשר בין הגדה הצפוית של השדרה  "ק להולכי רגל הכולל שטחי מסחר,תמעבר ציבורי ת .7

  י האומה".יותחות רכבת ישראל והרק"ל לבין הגדה הדרומית ומרכז הכסים "בי

  .חשמל במתח מוך בריכוז מוים  ק מקבל חיבורי" תהמעבר הת

  .תבוצע מערכת בקרת תועה והכות לחיבורי חשמל ותקשורתמפלס השדרה  בפיתוח  בעבודות   .8

  

  כללי  08.00.02

  וכיוצ"ב. תקשורת, בקרהתאורה,  העבודה כוללת ביצוע מתקי חשמל, .1

 :י תת"קמסחרמעבר חיון ו ,מהרהר  "הזת החשמל למתחם שז .2

  בפורטל המערבי ימוקם חדר מיתוג ותחת שאים של חברת החשמל.  . 2.1
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והזת מתח מוך למעבר התת   יבוצעו הזות חשמל פרדות במתח גבוה למהרה ולחיון, . 2.2

  קרקעי לתחת הרכבת. 

הלוחות הפרטיים יהיו בחדרים  מחדר המיתוג יחוברו במתח גבוה המהרה והחיון,  . 2.3

 הצמודים לחדר המיתוג.

 : מהרההחשמל להזת  .3

במתח  3x85Aבמתח גבוה בגודל למהרה מתוכן מקור אספקה יחיד מחברת חשמל  . 3.1

KV12.6 . 

  . (הפורטל המזרחי והפורטל המערבי) הזת המהרה מתחלקת בין שי הפורטלים . 3.2

גיבוי של גרטור הממוקם במפלס   בוסף קיים,  םשאישי    ,בכל פורטל מותקן לוח מ"ג

  . וכיו"ב לוח חלוקה מ" ,המהרה

על גבי מובילים ובתוך צרת קירות  מ"גכבלי המתח הגבוה פרוסים בטבעת בין חדרי ה . 3.3

  . הקימרון הפימיים

 הזת החשמל לחיון:  .4

אמפר 3x295Aבמתח גבוה בגודל חיון מתוכן מקור אספקה יחיד מחברת חשמל ל . 4.1

 . KV12.6במתח 

מותקן לוח   צד. בכל צידיו (צידו המערבי וצידו המזרחי)מתחלקת בין שי  חיוןזת הה . 4.2

 חלוקה מ" ותלוח,)הממוקם במפלס המהרה(עם גיבוי של גרטור  ,םשאישי מ"ג ו

  . וכיו"ב

חיון מתבצעת מלוח  השמצאים בשי צידי    במרכזי הארגיה  מ"גלחדרי הבמ"ג  הזה  ה . 4.3

  . במפלס המהרהשכאמור ממוקם  י"חחהמיתוג של 

של החיון מוזן הן מלוח  -6 -ו -5הזת המקלט אשר ממוקם בחלקו המזרחי של מפלס  . 4.4

והן מלוח החלוקה של  בחיון, - 1 ראשי הממוקם במרכז הארגיה המזרחי במפלס "מ

  הגרטור הממוקם אף הוא במרכזי הארגיה המזרחי. 

 להולכי רגל ק"החשמל למעבר המסחרי התת הזת .5

 .  וולט 400/230הזה במתח מוך  תמתוכ מתחת השאים של חברת החשמל . 5.1

 י כבלים העוברים במפלס הרחוב. "החיבור יבוצע ע . 5.2

  פריסת הביוי חדרי חשמל ומערכות: .6

  חדרי חשמל עבור המהרה (הממוקמים במפלס המהרה):  16.  

  מערביפורטל   פורטל מזרחי

עבור   י,"חדר מיתוג ושאי שבבעלות חח  

המהרה והמעבר הציבורי /  החיון,

  ק"מסחרי התת

הכולל:  חדר מתח גבוה פרטי עבור המהרה,

תא  לוח מתח גבוה עם תא כיסה ומדידה,

  ותא יציאה לטבעת יציאה לשאי, 

  חדר מתח גבוה פרטי עבור המהרה,

הכולל: לוח מתח גבוה עם תא כיסה 
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  מערביפורטל   פורטל מזרחי

ותא יציאה   תא יציאה לשאי, ומדידה,

  לטבעת

לוח   א,"קו 1250 בהספק 1חדר שאי מס' 

  התראות לשאי וכו'

לוח   א,"קו 1250 בהספק 1חדר שאי מס' 

  התראות לשאי וכו'

לוח   א,"קו 1250 בהספק 2חדר שאי מס' 

  התראות לשאי וכו'

לוח   א,"קו 1250בהספק  2חדר שאי מס' 

  התראות לשאי וכו'

  חדר דיזל גרטור עבור המהרה הכולל:

  א. "קו 1250דיזל גרטור בגודל  

חדר דיזל גרטור עבור המהרה הכולל: 

  א." קו 1250דיזל גרטור בגודל 

מיכל אחד  חדר מיכלי סולר יומי לדיזל גרטור,

עבור המהרה ומיכל שי עבור החיון.בחדר 

א מהן "קיימות שתי מערכות אספקת סולר, כ

כוללת: מיכל סולר משאבות וציוד תדלוק אחד 

  לוח חלוקה וכו'  לוח שרות, עבור כל גרטור,

 חדר מיכלי סולר יומי לדיזל גרטור,

מיכל אחד עבור המהרה ומיכל שי עבור  

שתי מערכות  החיון. בחדר קיימות

א מהן כוללת: מיכל "כ אספקת סולר,

סולר משאבות וציוד תדלוק אחד עבור 

  לוח חלוקה וכו'  לוח שרות, כל גרטור,

 חדר מתח מוך כולל: לוח מתח מוך ראשי,

לוחות משה ולוחות  לוחות תאורת מהרה,

  שירות

חדר מתח מוך כולל: לוח מתח מוך 

לוחות   מהרה,לוחות תאורת  ראשי,

  משה ולוחות שירות

 הכולל: לוחות מיזוג ויטור אוויר, חדר בקרה,

ת בקרה ופיקוד ומחשב ולוחות כיבוי אש, לוח

מערכות מ"(יהול מיסעות מערכות) מ.  

הכולל: לוחות מיזוג ויטור  חדר בקרה,

ת בקרה ולוחות כיבוי אש, לוח  אוויר,

מ (מערכות "ופיקוד ומחשב מערכות מ

 .ול מיסעות)יה

ומערכות  UPSומצברים הכולל:   UPSחדר 

  מצברים מרכזיים לתאורת חירום 

 UPSומצברים הכולל:   UPSחדר 

ומערכות מצברים מרכזיים לתאורת 

  חירום 

בקיבולת   *בוסף הן בפורטל המזרחי והן בפורטל המערבי קיים חדר מיכלי סולר שבועי    

אחד ואחד (בפרד) מבין שי הפורטלים ליטר אשר טמון בקרקע בכל  20,000של 

  המדוברים. 

  

  עבור החיון(הממוקמים במפלס המהרה):חדרי חשמל   6.2  

  פורטל מערבי  פורטל מזרחי

  חדר מתח גבוה פרטי ראשי עבור החיון,  

הכולל: לוח מתח גבוה עם תא כיסה 

 ושי תאי יציאה לטבעת (בפרט, ומדידה,

ללוחות מתח הללו הם שי תאי יציאה 

  גבוה מזרחיים ומערביים. 
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  פורטל מערבי  פורטל מזרחי

  חדר דיזל גרטור עבור החיון הכולל:

  א." קו 1650דיזל גרטור בגודל 

חדר דיזל גרטור עבור החיון הכולל: 

  א." קו 1650דיזל גרטור בגודל 

מיכל  חדר מיכלי סולר יומי לדיזל גרטור,

אחד עבור המהרה ומיכל שי עבור החיון. 

 קיימות שתי מערכות אספקת סולר,בחדר 

א מהן כוללת: מיכל סולר משאבות וציוד "כ

לוח  לוח שרות, תדלוק אחד עבור כל גרטור,

  חלוקה וכו' 

 חדר מיכלי סולר יומי לדיזל גרטור,

מיכל אחד עבור המהרה ומיכל שי עבור  

החיון. בחדר קיימות שתי מערכות 

א מהן כוללת: מיכל "כ אספקת סולר,

משאבות וציוד תדלוק אחד עבור  סולר

  לוח חלוקה וכו'  לוח שרות, כל גרטור,

  

  חדרי חשמל עבור החיון (הממוקמים במפלס החיון):   3.6  

  צד מערבי  צד המזרחי

הכולל:  חדר מתח גבוה פרטי עבור החיון,

שי  לוח מתח גבוה עם תא כיסה ומדידה,

  תאי יציאה לשאי ותא יציאה לטבעת

 גבוה פרטי עבור החיון,חדר מתח 

הכולל: לוח מתח גבוה עם תא כיסה 

שי תאי יציאה לשאי ותא  ומדידה,

  יציאה לטבעת 

א מהם מאכלס שאי "כ שי חדרי שאי,

  לוח התראות לשאי וכו' א,"קו 600 ,1בגודל 

א מהם מאכלס שאי "כ שי חדרי שאי,

לוח התראות לשאי  א,"קו 600 ,1בגודל 

  וכו'

  חדר לוח חלוקה גרטור  חדר לוח חלוקה גרטור

 חדר מתח מוך כולל: לוח מתח מוך ראשי,

לוחות  לוחות משה, לוח מתח מוך מישי,

 חלוקה ולוחות שירות 

חדר מתח מוך כולל: לוח מתח מוך 

לוחות חלוקה   לוחות משה, ראשי,

 ולוחות שירות 

הכולל: לוחות מיזוג ויטור  חדר בקרה,

  ת בקרה ופיקוד ולוחות כיבוי אש, לוח  ר,אווי

הכולל: לוחות מיזוג ויטור  חדר בקרה,

ת בקרה ולוח  לוחות כיבוי אש, אוויר,

 ופיקוד 

ומערכות  UPSומצברים הכולל:   UPSחדר 

  מצברים מרכזיים לתאורת חירום 

ומצברים הכולל:   UPSחדר 

UPS ומערכות מצברים מרכזיים

  לתאורת חירום

  חדר תקשורת  תקשורתחדר 

  

 תאורת המהרה .7

  :באופן הבא תאורת המהרה מתחלקת . 7.1

 תאורת לילה בעוצמה קבועה ותאורת יום בעוצמה משתה.  . 7.1.1

 LEDתאורת המהרה במהלך היום מתבססת על גופי תאורה בטכולוגיית  . 7.1.2

  בהתאם לתוכיות ולכ"כ.  

  .המהרה כמפורט בתוכיותגופי התאורה מותקים  . 7.1.3
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ו/או כמפורט בתוכיות   ו/או טולת הלוגן  תאורה היה חסית אשהתשתית החשמל של   . 7.2

.  

רמת תאורת היום במהרה תווסת באמצעות מכשיר לומיסמטר ומערכת הבקרה 

  בהתאם לעצמת התאורה מחוץ למהרה. 

 UPSמגובים ע"י מערכת  הבסיס (הדולקים באופן קבוע ביום ובלילה)גופי תאורת  . 7.3

  רום. יידית בעת כשל חשמלי/חימ לאספקת חשמל

המאפשרת שליטה ובקרה על   ,DALIמערכת הבקרה המרכזית מבוססת על תקשורת  . 7.4

וויסות עוצמת  לרבות זיהוי כשל בגוף התאורה, כל גוף תאורה באופן אידיווידואלי,

 זיהוי תק בקו הזה של גופי התאורה וכו'. התאורה של כל ג"ת,

  

 מהרהחירום וסימון בתאורת  .8

תעלות   תאורת החירום במהרה מתבססת על גופי תאורה בטכולוגיית לד שיותקו על . 8.1

 המהרה  ותאורת הסימון  קירותמתקרת המהרה באזורי המעברים המקשרים ולאורך  

   ,כמפורט בתוכיות

מבוסס על שתי מערכות גיבוי והסימון גיבוי אספקת החשמל לגופי תאורת החירום  . 8.2

  חשמלי מרכזיות שיותקו בחדרי החשמל בכיסות למהרה. 

כך  הזת החשמל לגופי התאורה מתבצעת לסירוגין משתי מערכות הגיבוי החשמלי, . 8.3

למערכת הגיבוי המחוברת  תמשיך תאורת החירום, שבעת תקלה במערכת גיבוי אחת,

  להאיר את המהרה. השייה,

 ,DALIמבוססת על תקשורת וסימון מערכת הבקרה המרכזית לתאורת חירום  . 8.4

לרבות זיהוי כשל  המאפשרת שליטה ובקרה על כל גוף תאורה באופן אידיווידואלי,

זיהוי תק בקו הזה של גופי  וויסות עוצמת התאורה של כל ג"ת, בגוף התאורה,

 '.התאורה וכו

 

 חיון תאורת ה .9

 כמפורט בתוכיות. LEDתאורת החיון מתבססת על גופי תאורה בטכולוגיית  . 9.1

משמשים גם לתאורת החירום ומוזים ממערכות הגיבוי חלק מגופי התאורה הללו  . 9.2

  החשמליים המרכזיים.

כמפורט  אש ובתצורת חיבור חשמלי, היה חסיתהחירום תשתית החשמל של תאורה  . 9.3

  בהמשך.

בתצורת עבודה בחיון עובדים משמשים גם את תאורת החירום החיון בגופי התאורה  . 9.4

ופרושים בין היתר במיסעות החיון, מעברי המילוט, חדרים טכיים  דו תכליתית

 . חיויים, במיסעות לולאות הרכב וכו'

גילה ובעת עבודה בחירום תצמצם תאורת החיון תפעל בהספק מלא לתאורה הר . 9.5

  את עוצמת התאורה לרמה הדרשת להארה בחירום.   ת התאורהמערכת בקר
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המאפשרת שליטה ובקרה על   ,DALIמערכת הבקרה המרכזית מבוססת על תקשורת  . 9.6

וויסות עוצמת  לרבות זיהוי כשל בגוף התאורה, כל גוף תאורה באופן אידיווידואלי,

 תק בקו הזה של גופי התאורה וכו'.זיהוי  התאורה של כל ג"ת,

  

 חיון ה חירום תאורת . 10

של   כל מפלסב  ותתאורת החירום בחיון מתבססת על שתי מערכות גיבוי חשמלי מרכזי .10.1

 Gכל אחת מבין שתי מערכות אלה תותקן בחדר חשמל יפרד הממוקם בפיר  ;החיון

ומע' שייה תותקן בחדר חשמל שבפיר  G(מע' אחת תותקן בחדר חשמל שבפיר  Cאו 

C.( 

שתי מערכות בכל אחד ואחד (בפרד) מבין שי מרכזי הארגיה תותקה  וסף על כן, .10.2

 ות.גיבוי חשמלי מרכזי

כך  ה מתבצעת לסירוגין משתי מערכות הגיבוי החשמלי,הזת החשמל לגופי התאור .10.3

המחוברת למערכת הגיבוי  תמשיך תאורת החירום, שבעת תקלה במערכת גיבוי אחת,

  להאיר את החיון.  השייה,

בתצורת עבודה בחיון עובדים משמשים גם את תאורת החירום החיון בגופי התאורה  .10.4

 דו תכליתית. 

בהספק מלא לתאורה הרגילה ובעת עבודה בחירום תצמצם תאורת החיון תפעל  .10.5

  את עוצמת התאורה לרמה הדרשת להארה בחירום.   ת התאורהמערכת בקר

המאפשרת שליטה ובקרה על   ,DALIמערכת הבקרה המרכזית מבוססת על תקשורת  .10.6

וויסות עוצמת  לרבות זיהוי כשל בגוף התאורה, כל גוף תאורה באופן אידיווידואלי,

 זיהוי תק בקו הזה של גופי התאורה וכו'. ה של כל ג"ת,התאור

 

 תאורת המקלט . 11

מתאימים . גופי תאורה אלו מתבססת על גופי תאורה בטכולוגיית לד  המקלטתאורת  .11.1

  ומאושרים להתקה במקלטים ומרחבים מוגים.  2.1חלק  ,20לת"י 

לקבלת הספק   לפי החיות פיקוד העורףעל  מפוזרים  התאורת המקלט מתבססת על ג"ת   .11.2

  מ"ר.  20לכל  230Vבמתח  וואט 40של 

  

 מערכת גילוי וכיבוי אש במהרה  . 12

 רכזת גילוי חום (סיב אופטי), מערכת גילוי וכיבוי אש במהרה כוללת רכזת גילוי אש, .12.1

חפקים ב UUKLפלי שליטה לכבאים  מערכת כריזה וצצים, ציוד לגילוי עשן וחום,

  פורטלים. ב

כיבוי בגז. בחדרי הגרטורים יותקו גילוי עשן ובכל לוחות החשמל יותקו מערכות  .12.2

  מערכות כיבוי באבקה.
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מערכת גילוי וכיבוי אש במהרה מתבססת על סיב גילוי חום הפרוס בתקרת המהרה  .12.3

. הסיבים יותקו בשי צידי המהרה המאפשר גילוי ואיתור מוקד החום  בטבעת סגורה,

  בצמוד לתקרה.

לרכזת גילוי וכיבוי אש ועשן במהרה יהיה ממשק עם מערכת בקרת המבה ודרכו  .12.4

 למת"י. 

 . 34פירוט המערכת מצא בפרק  .12.5

  

 מערכת גילוי וכיבוי אש בחיון . 13

מערכת כריזה  ציוד לגילוי עשן, מערכת גילוי וכיבוי אש בחיון כוללת רכזת גילוי אש, .13.1

  וצצים. 

מערכות כיבוי בגז. בחדרי הגרטורים יותקו מערכות כיבוי בכל לוחות החשמל יותקו   .13.2

  באבקה.

 . פורטליםשי החפקים בב UUKLפלי שליטה לכבאים .13.3

לרכזת גילוי וכיבוי אש ועשן בחיון יהיה ממשק עם מערכת בקרת המבה ודרכו  .13.4

 למת"י. 

 . 34פירוט המערכת מצא בפרק  .13.5

  

 תועה. בקרת מבה ובקרת  בקרת ארגיה,ת ומערכ . 14

 :מת"י חיבור למרכז הבקרה  .14.1

כשההפרדה המפלסית תהווה   ,השליטה והבקרה בהפרדה המפלסית תתבצע ע"י מת"י  

וזאת בתיאום עם חדרי   חלק ממכלול/רשת המהרות וההפרדות המפלסיות בירושלים,

    הבקרה של החיון (ראשי ומשי/חירום).

 חיבור בקרת ההפרדה המפלסית ובקרת החיון:  .14.2

קיימת השפעה בין ההפרדה המפלסית / המהרה לחיון באספקטים שוים כגון:   

  ו. "או כתוצאה מתקלה או אירוע חריג וכ מערכות גילוי אש תועה,

בשעת חירום  ישמש כעמדת תפעול בחיון, -5חדר השרתים הממוקם במקלט במפלס  .14.3

) והן עבור חדרי הבקרה Gבגרעין    799הן עבור חדר הבקרה של החיון (הממוקם במפלס  

ק המזרחי וחדר " חדר בקרה ראשי בחפ , 799של המהרה (הממוקמים אף הם במפלס 

  ק המערבי)."בקרה וסף בחפ

 מערכת היהול והבקרה מתוכת חיבור/הטמעה ל: .14.4

  מערכת בקרת רמזורים  . 14.4.1

  רכזיתמ CCTVמערכת  . 14.4.2

  מערכות מצלמות עירוית שוות  . 14.4.3

  מערכת יהול חיוי חה וסע  . 14.4.4

  וגורמים וספים) מערכת קיר ווידאו (מת"י . 14.4.5
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  מערכת יהול תחזוקה . 14.4.6

  שרת מידע חיה . 14.4.7

  מערכת בקרת כיסות  . 14.4.8

  אתר איטרט של הרשות  . 14.4.9

  מערכת הפצת מידע לגורמי חוץ  . 14.4.10

  חיבורים למערכת יהול ובקרת תועה של תיבי ישראל  . 14.4.11

 . PISמערכת מידע בתחות  . 14.4.12

  מערכת התממשקות למערכת יהול ובקרת הארגיה בלוחות החשמל.  . 14.4.13

 :הדרכה . 14.4.14

  בהתאם לסיבות, תתבצע הדרכה שתכלול:  עם סיום תהליך בחית המערכת,      

  הכרת מערכת תאורת החירום על כל מרכיביה.  . 14.4.14.1

 הדרכה התקה והפעלה.  . 14.4.14.2

 העקת תעודת הכשרה.   . 14.4.14.3

 במחיר המערכת.ביצוע ההכשרה כלול  . 14.4.14.4

 

 יהול תועה בהפרדה המפלסית . 15

  :תכוללTraffic Management System – TMSיהול תועה בהפרדה המפלסיתמערכת  .15.1

  ).VMS, VPSשילוט אלקטרוי ( . 15.1.1

  ).LCS(  שילוט בתיבים . 15.1.2

  . יםימגבילי גובה אלקטרו רמזורים, מחסומים, . 15.1.3

  .CCTVמצלמות בקרת תועה  . 15.1.4

  ).AIDמודול זיהוי אירועים במהרה (מצלמות בתוך המהרה +  . 15.1.5

 . מערכת יהול בקרת מבה בחיון ובהפרדה המפלסית . 15.1.6

 Facility Management Systemמערכת יהול בקרת מבה בחיון ובהפרדה המפלסית .15.2

SFM, : הכוללת  

  ועוד..) UPS שאים, גרטור, מערכת בקרת תאורה וחשמל (תאורה, . 15.2.1

  אוורור ויטור אוויר מיזוג, מערכות . 15.2.2

  מערכות גילוי וכיבוי אש . 15.2.3

  מערכות אספקת מים . 15.2.4

  מערכות גילוי פריצה  . 15.2.5

  מערכות יהול תקשורת  . 15.2.6

  מערכות רדיו לכוחות חירום  . 15.2.7

 PAטלפוית חירום וכריזה  ,SOSמערכות  . 15.2.8
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  :בין היתר העבודה לכל מרכבי המתקן כוללת 08.00.03

  (לפי דרישה) ואישורו.  תכון פרטי ביצוע ותכון מפורט .1

והתקה של כל החומרים והאביזרים הדרושים בין שזכרים במסמכי החוזה ובין אספקה  .2

  שלא. 

  . תקשורת וכל האמור לעיל. ,עבודות החשמל לרבות עבודות תשתית  ביצוע עבודה .3

  לוחות חשמל.  .4

  רכיבי בקרה ותקשורת . .5

  מערכת גילוי וכיבוי אש. .6

 המערכות הממחשבות במתקן.כתיבת תוכה יישומית, פרוטוקולים ותצורות לכל  .7

  איטגרציה וקישוריות בין כל רכיבי המתקן והמערכות השוות בו.  .8

  אחזקה שוטפת ומועת לכל המערכות והמתקים במהרה והשיקוע.  .9

10 .  ופים וכיביצועי כגון מו. "סוי יום ולילה כולל כל ציוד העזר וציוד מכ 

  

  כולל בין היתר מתקן החשמל במהרה 08.00.04

  לוחות וצרכים.  להזתתשתיות חשמל  .1

  ם במהרה. ילוחות חלוקה בחדרי החשמל המקומי .2

  תאורת חירום ושילוט מואר . מתקי התאורה כוללים: תאורת הכביש, .3

  מערכת גילוי אש במהרה ובלוחות וחדרי החשמל.  .4

5. ה ותלית תעלות הכבלים וגופי התאורה,סמובילים כולל: איכבלים.  תעלות  טלציה להתק

  צרת וקופסאות מעבר שקועים ביציקה הקירות .

קרקעיות מתחת לרצפת המהרה צרת לכבלי חשמל בקרה תקשורת ותאי מעבר -תשתיות תת .6

 והסתעפות. 

  

  כולל בין היתר מתקן החשמל בחדרי החשמל במהרה 08.00.05

  מתקן המתח המוך כולל לוחות וכבלים.  .1

  לוחות .  ,UPSמתקן הספקות חירום כולל גרטור,  .2

  תאורת חירום ושילוט מואר שקעים.  מתקי התאורה וכוח שרות למבה כוללים: תאורה, .3

  תשתיות חשמל הספקה ללוחות וצרכים.  .4

  ים במהרה. ילוחות חלוקה בחדרי החשמל המקומ .5

  מערכת גילוי אש בחדרים ובלוחות .  .6

  תעלות כבלים. לטלציה להתקה ותלית תעלות הכבלים וגופי התאורה עיסמובילים כולל: א .7

 מכשירי המדידה, ת בקרים מתוכתים המחוברים לכל בקרי המשה,למערכת בקרה כול .8

במסכים  ים מהציוד המותקן בלוחות. המערכת מציגה את כל משק הארגיהווומקבלת חי

  במחשב. 
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  מתקן בקרת התועה  08.00.06

המהרה ולצורך הטיית התועה  כללי: מערכת בקרת התועה ליהול יטור ובקרת התועה  .1

  במקרה של סגירת המהרה, המערכת כוללת:

 הזות ותשתיות חשמל ותקשורת למערכת בקרת התועה.  .2

  

  כריזה וטלפון חירום ,הטלוויזי מתקן תקשורת, 08.00.07

  במרכז הארגיה תותקן מרכזית הטלפון כולל פריסת טלפוים בחדרי המרכז ובחדרי החשמל במהרה,

טלפוים לשעת חירום יותקו במהרה בלוחות החירום וכיבוי האש. לשם כך יותקן הציוד הדרש בחדרי 

  החשמל במהרה ולאורך המהרה. 

  

  הגדרות 08.00.08

  . ממוקם במהרה ,מהרהחדר החשמל הראשי של ה    " חדר חשמל ראשי" . 1.1

  ראשי של מערכת הבקרה.  ,PLC בקר מתוכת,    "בקר ראשי" . 1.2

המותקן בלוחות החשמל / אוורור /  ,PLC בקר מתוכת,    משי" "בקר  . 1.3

ובמערכת מיזוג  תועה המותקים במהרות ו/או בכביש,

  האוויר. 

רכזית/מקומית/יטור: היחידה המשמשת לעיבוד תוי מ    "יחידת עיבוד " . 1.4

  הגששים השוים ולקביעת תצורתם. 

1.5 . LWAN       הרה. משמשת לקישורהרשת המקומית בכל מI/ORemote 

  בקרים והמערכות לבקר הראשי.

כל רכיב במערכת בעל יכולת תקשורת שאיו בקר מתוכת.   המערכות . 1.6

מרכזית/מקומית המשמשת לעיבוד  כמו למשל יחידת עיבוד,

מכשירי  תוי רגשי הזיהום השוים ולקביעת תצורתם,

  מדידת ארגיה. 

1.7 . SCADA  ה או -ממשק אדםמכוHMI, ת עבודייה  שום המותקן על תח

 HMIומחובר ברמת רשת לכל הבקרים במתקן. התכה

זהה לזו   במתקן תהיה בגרסה המתקדמת ביותר ולא מוגבלת,

המותקת במרכז בקרה ובפרק בקרת התועה במכרז חוזה 

  זה. 

  

  תקים 08.00.10

 ומבלי לגרוע מהם. בוסףל בא כהשלמה של התוכיות והמפרטים הבאים ו" מפרט הטכי המיוחד הה

למפרטים שלהלן יתאימו כל העבודות החומרים ורכיבי המערכת לאמור בתקים ובמפרטים הבאים 

  :  כמצוין (אים מצורפים)

  . 2001משת  08ק בהוצאת משרד הביטחון פר מתקי חשמל מפרט כללי ל  .1
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בין אם   וטים לעבודה זווהפרקים של המפרט הכללי הבין משרדי בהוצאתם האחרוה הרל  כל .2

 המפורטים להלן או שלא מפורטים

מדריך לתאורה של מהרות רכב ושל  -תפעול -מהור: מהרות לרכב -12.21חלק  5827י "ת .3

 ). 2017מעברים תחתיים לרכב (דצמבר 

תאורת חירום במהרות רכב (דצמבר  -תפעול -מהור: מהרות לרכב -12.22חלק  5827י "ת .4

2017 .( 

  ה. מכסים לתאי בקר – 489ת"י  .5

  חוליות בטון לתאי בקרה. – 658ת"י  .6

  לכבלי טלפון.  PVCצרת  – 858ת"י  .7

  .עמודי תאורה  – 812ת"י  .8

  ציפוי אבץ בטבילה חמה. פלדה מוכה לגלוון.  – 918ת"י  .9

  מיון דרגות הגה של מעטפות לציד חשמלי.  - 981ת"י  . 10

  . IEC 60439 -1לוחות חשמל המבוסס על  – 1419ת"י  . 11

  .מורות לתאורת כבישים ודרכים  3וחלק  2חלק  – 20ת"י  . 12

  .מורות לתאורת חירום  2.22חלק  – 20ת"י  . 13

  החיות והוראות חברת החשמל. . 14

  חוק החשמל על כל התקות המעודכות.  . 15

  המפרט הכללי לעבודות חשמל במע"צ.  . 16

  הישימים.  ליםישרא םתקי . 17

  . 1991ממפרט הכללי לעבודות מיהור מהדורת יואר  . 18

  למתקי חשמל מתח גבוה ומוך. VDEתקי  . 19

  למתקי חשמל מתח גבוה ומוך. IECתקי  . 20

  משרד התחבורה.  –מפרט כללי להצבת ואחזקה של רמזורים  . 21

  החיות משהת"ח לשילוט בכבישים.  . 22

  בהתאם למפורט.  IEC, EN, VDEתקי  . 23

  ון רמזורים.החיות לתכ משרד התחבורה, . 24

  לבדיקת סיבים ומחברים אופטיים.  ,EIA/TIAתקי  . 25

  לבקרים מתוכתים.  IEC- 1131תקן  . 26

  . IEEu802.3 IEEE, 802.3 IEEEתקי  . 27

  החיות בריטיות לשילוט מתחלף.   

  Variable Message Signs Specification 

  TR-0154. British Department of Transport 

  July 1991(מצורף)  

  לשילוט מחזיר אור.תקן  . 28
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29 . 250 IS - יקה המופעלת עי רשת חשמל. "כללי בטחון לאלקטרו 

30 . 961 IS - .טיתהתערבות אלקטרומג 

31 . 1096 IS -  תיעוד. –עיבוד מידע 

32 . 1111 IS -  הצגת הזמן ביום. –עיבוד מידע 

33 . 1173 IS -  .יםייים ובה מברקים למתקמערכת הג 

34 . 1213 IS -  יותימי. דרישות ביטחויים לשימוש פלמכשירי מדידה אלקטרו 

35 . 1243 IS -  .ה מאש למחשבים ולציוד לעיבוד מידעהג 

36 . 1438 IS -  יקציה תוך מערכתית והחלפת מידע. –מערכות עיבוד מידעטלקומו 

37 . 2004IS– 2000IS - .יהול איכות והבטחת איכות טוטאלית ימדריך תק 

38 . 1974  :1376 BS - ארים.פירוט הצבעים לשלטים מו 

39 . 1980  :5887 BS - .קוד התרגול לבדיקת מערכת מבוססת מחשב 

40 . 1991  :6360 BS -  .פירוט למוליכים בכבלים מבודדים 

41 . 1989  :7083 BS– .המלצות לאחסון ולסביבת הפעלה של ציוד למחשבים 

להציע לוועדת המכרזים תקיים בין לאומיים שקולים או   הקבלן הראשירשאי  במסגרת הצעתו למכרז,

  מקבילים אולם אין הוועדה מחויבת לקבל את ההצעה. 

  

  גשת תכיות ותוי ציוד מוצע ה 08.00.11

  לכל רכיב במתקן את התוים המפורטים להלן: הקבלן הראשייגיש  קבלת צו התחלת העבודהעם 

 אורך חיי רכיבים,  דרגות הגה,  קובים,  ערכים,  ,יםשל תוי הציוד מידות משקל  תיאור טכי, .1

  דרך הפעולה כולל מרשם מלבי.  המלצות היצרן ליישום, שימוש, מגבלות,

  הציוד. תוי היצרן הים כל התוים הטכיים כמפורט על ידי היצרן לגבי  .2

  בכל מקום בו דרש תיאור טכי יש לצרף גם את תוי היצרן.  .3

 יש לצרף אישורים על בדיקות התאמה לתקים שבהם עמד הציוד. –עמידה בתקים  .4

  לוחות וכו'. מתאים למתקים קוסטרוקטיביים, ןי בעל רישיו"תכיות ביצוע ערוכות ע .5

  דרש לעיין התיעוד הדרש. יי כל פרט ש הקבלן הראשיישלים  זמיןעל פי דרישת המ .6

  

  מהלך העבודה  08.00.12

  ציוד להתקה ואישורו  .1

עמיד הציוד לרשות ולה טרם ביצוע כל העבודה  מזמיןלקבל אישור ה הקבלן הראשיעל  . 1.1

להכין את כל ציוד העזר הדרש לצורך  הקבלן הראשילצורך בדיקתו. על  זמיןהמ

ימים מהודעת  20-יבדוק הציוד לא יאוחר מ מזמיןה. פוף ללו"ז שקבעכביצועה ב

  .הקבלן הראשי 

לקבל את  הקבלן הראשימתחייב  בחתימתו על מסמכי מכרז זה עם הגשת הצעתו, . 1.2

 לעיין התאמת החמרה והתכה המוצעים למפרט הטכי ולתכון זמיןפסיקתו של המ
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 ,זמיןלפי קביעת המ ולהשתמש לצורך זה ברכיבי חמרה ו/או תכה אחרים, המפורט,

  מעות ודרישות בעיין זה.  ולא יהיו לו על כך טעות,

האביזרים וחלקי הציוד יהיו חדשים ויתאימו לתקן הישראלי לגבי כל  כל החומרים,  . 1.3

קים והאביזרים חלק ואביזר שלגביו קיים תקן ישראלי. בהעדר תקן ישראלי יהיו החל

  מתאימים לתקן בילאומי מוכר.

ציוד או  אביזר, יאשר אצל המתכן באמצעות המפקח כל סוג חומר, הקבלן הראשי . 1.4

  חלקי ציוד לפי התקתם.

י מוסד מוסמך "המפקח והמתכן רשאים לדרוש אישורים ו/או בדיקות החומרים ע  . 1.5

אביזר או  רשאים לפסול כל חומר,כמו כן  ובטיפולו, הקבלן הראשישיבוצעו על חשבון 

  החליפו מיד ועל חשבוו.ליהיה  הקבלן הראשיציוד כבלתי מתאים ועל 

י המזמין רשאים לבקר בכל עת במפעלי "המפקח ו/או כל אדם אחר שהוסמך לכך ע . 1.6

להיכס לבתי המלאכה שלו ולכל מקום אחר שמייצרים בו את הציוד עבור  היצרן,

ומרים מהם מיוצרים האביזרים והציוד ולשם ביקורת העבודה לצורך בדיקת טיב הח

  על העבודה. 

לספק חומרים ומוצרים חדשים ובטיב מעולה באישור היועץ ו/או  הקבלן הראשיעל  . 1.7

כל מידה ו/או   הקבלן הראשישאי לדרוש מרהמזמין לפי התקתם. היועץ ו/או המזמין  

  שור על שימוש בהם. ו/או דגימה של חומרים ומכשירים לפי מתן אי אור טכי,ית

לפי תאי  הקבלן הראשילציוד ומרכיבי המתקן איו מוריד מאחריות  מזמיןאישור ה . 1.8

  החוזה. 

על חשבוו באם יידרש על ידי   הקבלן הראשי ציוד שיותקן ללא אישור יוחלף מידית ע"י   . 1.9

הקבלן המזמין. אישור ה"ל איו גורע במאומה מאחריותו המלאה והבלעדית של 

 לטיב החומרים המסופקים כפי שטיב זה מוגדר במפרט ו/או בתקים. הראשי

  

  הכות לביצוע העבודה  .2

וכי בדק  כאילו ביקר במקום העבודה בכל אתר בו תתבצע, הקבלן הראשירואים את  . 2.1

  כל התאים הדרושים לפעולה תקיה של המערכת.  את

ימה מהדס אלקטרויקה/חשמל שישמש כמהל הפרויקט מטעמו  הקבלן הראשי . 2.2

למשך כל זמן התקת המערכת. למזמין שמורה הזכות לדרוש את החלפתו של מהל  

א מכרז זה ו. המהדס יהיה וכח באתר העבודות שהקבלן הראשיהפרויקט מטעם 

  עד למסירה לידי המזמין. ופת הביצוע,במשך כל תק

  על פי כל דין.  ןברישיויבוצעו  הקבלן הראשיכל עבודות  . 2.3

אישורו הסופי של המפקח על התכיות  הקבלן הראשילפי ביצוע העבודה יבקש  . 2.4

 כן החיות הקשורות לפרטי הביצוע. אין לבצע כל שיו ללא אישור המפקח. ו שברשותו

  צוע העבודה בי .3

  1954 -ד "העבודה והמתקן חייבים לעמוד בכל דרישות חוק החשמל תשיביצוע  . 3.1

ובתקות שתוקו ויותקו מכוחו של החוק וכל תקות אחרות מטעם רשות מוסמכת 



115 
 

______________________________________________________________________________________  

  מפרט מערכות –חניון והפרדה מפלסית שזר  - 2ה

 

 להוצאת תקות. כמו כן יעמוד המתקן בדרישות המיוחדות של חברת החשמל לישראל, 

  בזק וכו'. המשטרה, משרד התקשורת,

יהיה   ב העבודה,ימעולה ובמקצועיות. בכל חילוקי דעות לגבי טהעבודה תעשה בטיב  . 3.2

כל עבודה שלא תעמוד בדרישות תפורק  הבורר והפוסק האחרון המהדס המתכן,

  ותעשה מחדש.

כל שלב משלבי העבודה העשוי תוך תהליך ביצוע להיות מכוסה וסמוי מהעין טעון  . 3.3

אחר לגרוע מאחריותו המלאה אישור המפקח לפי שיכוסה. אין באישור זה וכל אישור  

  לשלבי העבודה ולביצועה הסופי.  הקבלן הראשי דית של עוהבל

לבצע את   הקבלן הראשידרש  יבעקבות אופיו המיוחד של אתר העבודה ועומס התועה י . 3.4

עשוי להידרש לעבוד  הקבלן הראשיכל סוגי העבודות החוצות בקטעים מוגבלים. 

  פק.במשמרות בלילות ובעבודה רצופה ללא הס

  העבודה.  דלהקפיד בקיום תקות הבטיחות של משר הקבלן הראשיעל  . 3.5

היא תעשה בתאום ואישור משטרת ישראל  במקרה של הפרעה כלשהי לתועה, . 3.6

  והרשויות המוסמכות.

  ביצוע העבודה יהיה מידי עם קבלת אישור תחילת עבודה. . 3.7

  למסמכי חוזה זה.תקופת ביצוע העבודה תקבע בהתאם ללוח הזמים המופיע כספח  . 3.8

יימת לפי שהותקה מערכת חדשה או קעבודות הפירוק יתבצע כך שלא תפורק מערכת   . 3.9

  זמית במקום המערכת הקיימת.

יבצע העבודה תוך שיתוף פעולה ותאום עם גורמים וקבלים אחרים  הקבלן הראשי .3.10

באתר העבודה. מודגש בזאת שהעבודה תתבצע באתר בו פועלים מספר קבלים ועשה 

 הקבלן הראשיל טעות מצד כשימוש בתשתיות שהוכו על ידי אחרים. לא תתקבלה 

  ן זה. יבעי

איו רשאי לפרק ולהשתמש בציוד בבעלות המזמין ללא אישור מן  הקבלן הראשי .3.11

 המהל. 

  

  סיום העבודות והבדיקות .4

טרם מסירה ראשוה של   הרצה על מערכת דימוי (סימולציה). על פי לוח זמים שיקבע, . 4.1

 בקרים משיים,  מערכת סימולציה הכוללת בקר ראשי,  הקבלן הראשייעמיד    מערכת,ה

בחיבור באמצעות   -  SCADAשום ה  יכולל י  ,רכז הבקרהתחת עבודה במ  אחד מכל סוג,

 . למרכז הבקרה  רשת

. לצורך זה יעמיד SCADA  -שאר רכיבי המערכת ידמו באמצעים חיצויים ו/או על ידי ה   . 4.2

בקרים וספים לאלה שיותקו במערכת. במהלך סימולציה זו תיבדק  הקבלן הראשי

המערכת בשלמותה כולל הממשק למערכות אחרות ולתת מערכות המתקן. מודגש 

דרש יי הקבלן הראשיב הסופי. עד למצ  איטרציות בזאת שתכת המערכת תעבור מספר

לבצע שיויים ותיקוים בתכה עד למסירה למזמין. לא תשולם כל תמורה בעבור 

  התאמות אלה.
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  את המהל לבדיקה ראשוית של המתקן. הקבלן הראשילאחר מכן יזמין  . 4.3

יציג למפקח את תוצאות הבדיקות של כל המערכות במתקן עבורם דרש   הקבלן הראשי  . 4.4

  חיצוי כגון רשות תקשורת וכדומה.אישור של גורם 

  רשימת הסימולציות הדרשות: . 4.5

4.5.1 .  ה רשימה חלקית," הרשימה הקבלן הראשירשימה מלאה תימסר ל ל הי 

  לקראת סיום הביצוע. 

  יזום ובחרום. הפעלת והל סגירת המהרה, . 4.5.2

שבכיסות למהרה וחדרי    UKKL  -הפעלת כל המערכות החיויות ממערכות ה . 4.5.3

  הבקרה. 

  ועשן במגוון מיקומים לאורך המהרה וחדרי החשמל. גילוי אש  . 4.5.4

  רכב עומד במגוון האזורים במהרה ובשיקוע.  . 4.5.5

שיוי רמות התאורה בתלות באור מחוץ למהרה בפיקוד דרך מערכת הבקרה  . 4.5.6

  בתלות לבלומים מטר.

שעות   24שיוי רמות התאורה בתלות באור מחוץ למהרה במחזוריות של  . 4.5.7

  בפיקוד רגיל. 

  והמאווררים. COהפעלת מערכת גילוי  . 4.5.8

  הפעלת תאורת החירום.  . 4.5.9

 הפעלת גרטור אוטומטית והשלת עומסים. . 4.5.10

  י. "ביצוע כל הבדיקות המפורטות ממרכז הבקרה המרוחק מת . 4.5.11

למסור את המתקן על כל חלקיו למפקח ו/או למזמין כשהם פועלים  הקבלן הראשיעל  . 4.6

סטיות  על חשבוו את כל הליקויים,בצורה תקיה לבדיקה וקבלה ראשוה. עליו לתקן 

  מהתכיות ו/או הוראות תוך זמן שיקבע על ידי המפקח. 

בתום בדיקה ראשוה יקבע מועד הפעלה לצורך הרצת המערכת. הרצת המערכת תהיה  . 4.7

למזמין את תוכיות העדות  הקבלן הראשיעל פי לוח זמים שיקבע. במועד זה ימסור 

סטים של מפתחות כל מעולי   3הטכי וכן  כמפורט במפרטוהדפסות  DWGבפורמט 

  המתקן.

בדיקת קבלה סופית. זו תחשב סופית אם אשר המפקח בכתב כי  ךתיערבתום ההרצה  . 4.8

  כל הליקויים תוקו.

כל ההוצאות הכרוכות בביצוע הבדיקות, השגת האישורים מהרשויות השוות וההפעלה   . 4.9

קבלן לקים של המערכת. לוישולמו על ידו. תתכן מסירה בח הקבלן הראשיחלות על 

 מעות או כל תביעה לעיין זה.   לא יהיו כל טעות, הראשי

  

  הדרכה  .5

  שתוצג לאישור המהל.  יכין תכית הדרכה, הקבלן הראשי  . 5.1

  בוצה. קימים לכל  3ההדרכה תיתן למפעילי ולטכאי המערכת ותהיה בהיקף של  . 5.2
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  ידריך את ציגי המזמין לגבי כל הציוד שסופק על ידו.  הקבלן הראשי  . 5.3

  ההדרכה תלווה בתיעוד המערכת. . 5.4

 ההדרכה כלולה במחיר המתקן. . 5.5

  

  ת קבלה וספתובדיק .6

וספת על פי מתכות   תבוצע בדיקת קבלהובסיום תקופת האחזקה  בתום תקופת הבדק   . 6.1

ו/או החברה  ועל פי חוות דעתו של המהל ודרישות הקבלה הראשוה והמפרט הטכי,

בתקופת  הקבלן הראשילטיב עבודות האחזקה ושירות שביצע  המפעילה את החיון 

 הבדק. 

כי בדיקה זו מראה שהמערכת ועבודת   ו/או החברה המפעילה את החיון,המהל    ,אישור . 6.2

ין אחזקה ושירות הין לשביעות רצוו יהווה תאי לסיום תקופת ילע הקבלן הראשי

 פת הבדק תמשך עד לקבלת אישור המהל לבדיקה זו.והבדק. תק

  

  אחריות .7

ו/או  אחראי על המתקן עד למסירת המתקן (או חלקו) לבעלות המזמין הקבלן הראשי  . 7.1

ובכל תקופת האחזקה כולל:  ופת האחזקה לפי מפרט האחזקה,לכיסת המתקן לתק

בפי גבה וזק כלשהוא. כל זק/גיבה   החומרים והעבודות,  שלמותו ושמירת כל הציוד,

. הקבלן הראשייתוקן/יושלם בתקופת האחריות על חשבון    מהמערכת ו/או לחלק ממה,

  בהוצאות שידרשו לשמירה על המערכת או כל חלק בה. אייש הקבלן הראשי 

פי ל  לביצוע כל האמר בהסכם לאחזקת המתקן,  הקבלן הראשיבתקופת הבדק אחראי   . 7.2

  המפורט מפרט האחזקה.

למפקח הצהרה בכתב שכל הכבלים  הקבלן הראשילפי סיום העבודה וקבלתה ימסור  . 7.3

  וכיסוי הצרת בתעלות החפירה הו לא פחות  הוחו לפי הדרש במפרט והתוכיות,

  קו מים, קו בזק וכו'. מ למעט מעברים מעל מכשולים כגון: מעברי מים,"ס 100-מ

במקומות אלו בוצעה הגה על הכבלים עם צרת ויציקות בטון לפי תוכית פרט צרת  . 7.4

את המקומות האלו " AS MADE"יסמן בתוכיות  הקבלן הראשי מעל מכשול,מעבר 

  במפרט.

 הציוד, יהיה אחראי לטיב ולכושר פעולתם התקים של המוצרים, הקבלן הראשי . 7.5

וכל חלק מהם שסופקו על ידו. האחריות משמעותה תיקון והחלפת כל אביזר   החומרים,

  יצוע סופי. חומרים וב עבודה, פגום ובכלל זה ורות שרופות,

י המזמין וחתימת "קבלתו ע שים החל מיום אשור המתקן, 2האחריות תהיה למשך  . 7.6

הקבלן יוצאים מכלל זה אותם חלקי המתקן שאחריות . פרוטוקול מסירה סופית

  ארוכה משה אחת שכמפורט להלן: הראשי

  :LEDלגופי תאורה המבוססים מקורות אור  . 7.7

  שים.  10אחריות  -לגוף תאורה  . 7.7.1

  שים.  5אחריות  -למערך האופטי  . 7.7.2
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  שים. 5אחריות  -מגן מתח יתר  בר,יאביזרי הדלקה: דרי . 7.7.3

יצרן הורה כפי שמופיע   תשים לפחות ו/או אחריות לפי המלצ LED - 5מקורות האור  . 7.8

  בדף התוים שיאושרו. 

יציבות גוון האור ועמידה בדרישות  התחייבות לעוצמת הארה של גוף התאורה, . 7.9

  ר לכל משך תקופת האחריות כדרש במפרט זה.ספקטרום האו

  אחריות שתיים.  -לוחות ומרכזיה  .7.10

קלקולים או מגרעות כלשהן במתקן  התגלו במשך תקופת האחריות הזו פגמים, .7.11

י  "חייב לתקן על חשבוו תוך הזמן הקצר שיקבע ע הקבלן הראשייהיה  התאורה,

 המפקח ולשביעות רצוו. 

  

  שלמת סידורי קבלהה .8

  להגיש סט של חומר הטכי לבדיקת המפקח. הקבלן הראשיעם גמר התקות על   

  החומר יכלול:  

 גופי תאורה, של מיקום עמודים, PDF, DWGביר ובקבצי  AS MADEתכיות  . 8.1

תוואי כבלים כולל פרטי מעבר צרת מעל מכשולים   בריכות וכו', לוחות, קופסאות,

ל. "וסימון המקומות ה  

  ורשימת ציוד בלוחות כולל פרוטוקול בדיקה במפעל.  תכיות . 8.2

  עמודים זרועות וכו'. מגשים, ורות, פסים, יוד מסופק: לרבות מובילים,צרשימת  . 8.3

 פסים, פרוספקטים ותעודות אחריות של ספק כל הציוד המסופק לרבות עמודים, . 8.4

  וכו'. מגשים,

  ). הקבלן הראשיל חשבון ביצוע כיווי לילה לגופי התאורה כולל מופים ועובדים (ע . 8.5

גופי   על מתקן כיבוי האש, ח ביקורת של מכון התקים על מתקן גילוי אש עשן,"דו . 8.6

  ). הקבלן הראשי(על חשבון   עמודי תאורה וכו' תאורה,

  ). הקבלן הראשי(על חשבון  ח ביקורת של מהדס בודק חשמל לכל מרכבי המתקן"דו . 8.7

(על חשבון  מל לכל מרכבי המתקןח בקרת איכות של הביצוע של מהדס בודק חש"דו . 8.8

 ).הקבלן הראשי 

במקרה של שימוש בגוף תאורה שווה איכות (על חשבון  ח בדיקות פוטומטריות,"דו . 8.9

  ).הקבלן הראשי 

  ). הקבלן הראשי(ראה סעיף אחריות  הקבלן הראשיהרת צה .8.10

רק עם קבלת החומר הטכי יקבע מפקח תאריך קבלת המתקים עם ועדת הקבלה   .8.11

  בהרכב:

  ראש ועדת הקבלה.  -המתכן  . 8.11.1

      ציג המזמין.  . 8.11.2

  המפקח הצמוד. . 8.11.3

  .הקבלן הראשיציגי  . 8.11.4
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  ציגי הרשות המקומית. . 8.11.5

ימסור  ),הקבלן הראשי(על חשבון  בגמר הבדיקה ותיקון כל הליקויים במידה ויהיו, .8.12

כשהמתקן פועל לשביעות רצוה המלא.  עדת הקבלה,ואת העבודה לו הקבלן הראשי

חשבוו ביקורת כוללת שיה של כל המתקן. העתק מהביקורת  יזמין על הקבלן הראשי 

  ח ולמהדס המתכן.ק למפ הקבלן הראשיימסור 

י מילוי טופס סטדרטי של קבלת "המסירה תסתיים בגמר ביצוע כל הליקויים ע .8.13

  מתקים.

  

  תיעוד 08.00.13

  כללי  .1

  חומרה ותכה. תיעוד המערכת יכלול תיעוד כמפורט להלן לכל מרכיבי המתקן ציוד, . 1.1

תיעוד יהיה בשפה העברית מלבד פרקים בהם על פי אישור המהל יותר שימוש בשפות  . 1.2

  אחרות.

 WORD יהיה באמצעות מעבד תמלילים, הקבלן הראשיכל תיעוד מילולי שיוכל ע"י  . 1.3

  ומעלה. ובתצורה שיקבע המהל ויכלול עדכוים כדרש.  2000גרסה 

  2000גרסה  AUTOCADיהיו באמצעות  אשיהקבלן הר כל השרטוטים שיוכו על ידי  . 1.4

  בהתאמות שיסוכמו עם המזמין.  בהתאם למפרט, ומעלה,

מדידה לאחר ביצוע. פירוט ראה  ע"י מודד המאושר ע"י המזמין, יבצע, הקבלן הראשי  . 1.5

  להלן. 

יסופקו יחד עם תיעוד  כפי שסופקו על ידי יצרן הציוד המקורי, כל תכות המקור, . 1.6

  הרכיב. 

  ואידקס.שוחות  קופסאות חיבור, פסים, מספור עמודים, יכלול גם תוכן,התיעוד  . 1.7

 עותקים מודפסים ועל מדיה אופטית.  3 - תיעוד יוגש ב . 1.8

  

  פרקי התיעוד  .2

ולצורת תפעולה ואחזקתה. פרק זה יוכל על ידי  מתייחס למערכת בכללותה על כל מרכיביה,  

יעוד יצרי ציוד וכו'. התיעוד יסופק  בלבד ולא יתקבל לעיין זה "אוסף" של ת הקבלן הראשי

  על פי הפירוט הבא:

  ספר המפעיל  . 2.1

ספר המפעיל יכלול את כל תיאורי הפעולות היתות לביצוע במערכת וברכיבי  . 2.1.1

המיתקן. כל פעולה תלווה בהסבר טכי קצר מתאים והפיה לפרק התיעוד  

  המכיל את ההסבר המפורט.

אחר צעד" תוך הפית המשתמש לחווים כל תיאורי הפעולות יהיו בשיטת "צעד   . 2.1.2

והתצוגות לכוות פעולותיו. המדריך יכלול תיאור כ"ל של כל הפעולות הן  

 המקווות וכאלה שאין מקווות.

 



120 
 

______________________________________________________________________________________  

  מפרט מערכות –חניון והפרדה מפלסית שזר  - 2ה

 

  ספר תיאור פעולה אחזקה ושירות למתקן . 2.2

הוראות שירות אחזקה ותיקון לכל רכיבי  ספר זה יכלול את תיאור הפעולה, . 2.2.1

  בפרד על פי הפירוט הבא:לכל רכיב  המערכת,

תיאור פוקציולי. יכלול תיאור של הציוד ודרך פעולתו מלווה בדיאגרמת  . 2.2.2

מלבים כדרש. ההסברים יכללו התייחסות והפיה לתיאורי רכיבים אחרים 

  במידת הדרש.

דרך הפעולה. תכלול הסברי פעולה בדבר הגיוי של על המעגלים החשמליים   . 2.2.3

צורות  ר. במידת הצורך יעשה שימוש בסכמות,האלקטרויים ברכיב המתוא

  . ה בתעשיילמעגלים שאים סטדרטיים  וייתוכו'. הסברים מפורטים  גלים,

התקה. תיאור דרך התקת הרכיב על לפעולתו בהתאם לתכיות. תצורף  . 2.2.4

רשימת הכלים והמכשירים לצורך ההתקה. יצויו ערכים למדידה בשלב 

  ההתקה. 

יצרן הציוד המקורי לעיין פעולות האחזקה המועת  אחזקה מועת. דרישות . 2.2.5

  כלים דרושים וערכי מדידות. תדירותה,

רשימת החלקים. רשימת כל החלקים ברכיב הדון כולל תיאור מפורט והפיה  . 2.2.6

 למיקומם ברכיב.

  תאורה וטעית כלי רכב חשמליים  לבקרת הארגיה, ספר התכה . 2.3

לתכות. הספר יכלול תיאור של התכה בלווי מתייחס לכל רכיב במערכת יתן   . 2.3.1

תרשימי זרימה כדרש תוך התייחסות מיוחדת לאפשרויות המשתמש. 

  פרמטרים היתים לשיוי וכו').  (טבלאות,

ההסברים יכללו גם תת מערכות הפועלות עם מחשב. (כרטיסי מוצא לדוגמא)  . 2.3.2

  ויכללו את השילוב של אלה בתיאור הכללי.

 ת לזמי ביצוע התכה וקיבולות מרביות.בספר תהיה התייחסו . 2.3.3

2.4 . רגיה, תוספר התכת כלי רכב חשמליים  לבקרת האתאורה וטעי  

 Programingמתייחס לערכת התכות. ספר זה יכלול את תיעוד שפת התכות ( . 2.4.1

Language(  Manual,   ות ויכלול במידה הצורך עורךבה עושה שימוש ערכת התכ

)Editor,( ) מהדרCompilerר () ומקשLinker.עבור שפה זו (  

וכל ההוראות  כמו כן יכלול הספר תיאור של כל השגרות המוכות מראש, . 2.4.2

הדרשות ליישום תכיות במערכת תוך שימוש בשפת התכות ובשגרות 

 המוכות מראש.

  תאורה וטעית כלי רכב חשמליים  לבקרת הארגיה, PLCתיעוד  . 2.5

  מיצרן הבקרים: התיעוד שיימסר לכל הבקרים יהיה כלהלן, . 2.5.1

2.5.1.1 . Hardware/I/O User Manual 

2.5.1.2 . PLC programe manual 

2.5.1.3 . Programing sowftware programmer manual  
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  התיעוד יהיה תוצר של התכה המשמשת לתכות הבקרים.  . 2.5.2

  אם ישים,  התיעוד יהיה בשפה ובתצורה מקורית בה כתב כולל מקור התכה, . 2.5.3

  בל תיעוד ערוך ו/או מתורגם.על גבי מדיה. באגלית ו/או עברית בלבד. לא יתק

  התיעוד יימסר עבור כל רכיב גם אם קיים מספר פעמים במערכת. . 2.5.4

  תיעוד רכיבים אחרים . 2.6

  יימסר כל התיעוד של יצרן הציוד המקורי.   

  תאורה וטעית כלי רכב חשמליים לבקרת הארגיה, כהות . 2.7

יימסר  במערכת,לכל התכות שיותקו במערכת ו/או לתכות המסופקות עם רכיב   

  התיעוד הבא:

  מקור התכה. . 2.7.1

  מיצרן התכה.  אם ישים, –י התכה  ושיר . 2.7.2

  של יצרן התכה.  ספרות התכה המלאה, . 2.7.3

  כל הפרוטוקולים של הציוד המותקן. . 2.7.4

  תכיות עדות ושרטוטים . 2.7.5

  :מעולים במיתקן . 2.8

בריח סטדרט -כל המעולים במיתקן יהיו זהים ועל פי קביעת המפקח כדוגמת רב  

  ו/או בסטדרט אחר לפי קביעת המפקח.  י"ושלים /מתעירית יר

  

  :לספקי לוחות וגראטוריםתאי סף  08.00.14

  :ספק גראטורים ומערכות סכרון

דרש לעמוד בתאי הסף שלהלן,  ספק /קבלן המוצע  מודגש ומובהר בזאת למציעים כי כל .1

הסף, וכן כל אישור ומסמך ולהציג את כל האישורים הדרשים לשם הוכחת עמידתו בתאי 

 אחר הדרש במכרז.

לפחות ועפ"י חוק רישום קבלים   1א    160סיווג קבלים: המציע רשום בפקס הקבלים בסיווג   .2

לעבודות הדסה באיות והיו קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות בסיווג זה, יצרף המציע 

קבלן משה הרשום בפקס אישור רישום בפקס הקבלים. לחלופין, למציע הסכם עם 

עפ"י חוק רישום קבלים לעבודות הדסה באיות והיו קבלן מוכר  160הקבלים בסיווג 

לביצוע עבודות ממשלתיות בסיווג זה ואיתו מתחייב לתת שירותים שוא המכרז. להוכחת  

עמידה בתאי זה יצרף המציע להצעתו אישורים רלווטיים. במידה ולמציע הסכם עם קבלן  

שה, יצרף המציע תצהיר מכ"ל מאומת ע"י עו"ד בו יציין את פרטי הקבלן לרבות צירוף מ

 האישור הדרש. 

3.   ה של דיזלושא מכירה והתקיסיון מוכח ב יסיון המציע: המציע חייב להיות מוכר ובעל

שים המסתיימות במועד האחרון   10ומערכת הפיקוד שלהם, בתקופה של לפחות  םגראטורי

 סף זה ימלא המציע ויצרף כדרש את ספח ח'.-הצעות. לצורך הוכחת עמידותו בתאילהגשת  

המוצעות מטעמו במסגרת מכרז זה או  יצרן המערכות אישור ציגות בישראל: המציע היו .4

לחילופין יציג אישור בכתב מיצרן המערכות כי היו ציג מוסמך של יצרן המערכות לפיו המציע  
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התקין את המערכות המוצעות מטעמו ולבצע תיקוים, שדרוגים כשיר ומוסמך לשווק ול

גיבוי טכי הכולל מתן שרות תחזוקה  ותחזוקה למערכות המוצעות וכי הוא ותן למציע

שים. להוכחת עמידה בתאי זה יצרף המציע להצעתו  7 -ושדרוגים ומבטיח חלקי חילוף ל

ג מוסמך של יצרן המערכות, יצרף תצהיר מכ"ל מאומת ע"י עו"ד. במידה והמציע הו צי

 המציע אישור עדכי מיצרן המערכות. 

המוצעים, בין שהוא בעצמו המציע ובין   םהגראטוריהיקף פעילות מוכח של היצרן: יצרן  .5

 השים האחרוות 3שהמציע יהיה משווק ו/או יבואן מורשה של מוצריו, ייצר ומכר במהלך 

, KVA200לכל הפחות בהספק  םגראטורי 300המסתיימות במועד האחרון להגשת הצעות, 

בכל אחת מן השים. לצורך הוכחת עמידותו  םגראטורי 70לכל הפחות  –מהדגם המוצע 

 סף זה ימלא המציע ויצרף את ספח ח'.-בתאי

אבטחת איכות: צירוף תעודה על כך שיצרן המוצרים שוא מכרז זה הוא בעל אישור למערכת  .6

או בעל תו תקן של מכון התקים או בעל אישור שווה ערך.  ISO 9000יהול מאושרת לפי תקן

 סף זה ימלא המציע ויצרף כדרש את ספח ח'. -לצורך הוכחת עמידותו בתאי

טכאים לעבודות חשמל, הטכאים מים  5 –ו  טכאי מועי דיזל 5טכאים: למציע לפחות  .7

סף זה ימלא -רך הוכחת עמידותו בתאיעם עובדיו הישירים של המציע ואים קבלי משה. לצו 

מהדסי חשמל בעלי רישיון   3. מהדסים: למציע לפחות 5.7המציע ויצרף כדרש את ספח ח'

  .3חשמלאי מהדס ולפחות בודק חשמל אחד בעל רישיון סוג 

  

  :ספק לוחות חשמל מתח מוך

ות ויש לו הסמכה להבטחת איכ  ISO  9002לוח החשמל יבוצע על ידי יצרן מרכיב העומד בתקן   .1

   .61439ממכון התקים בתוקף לעמידה בת"י 

2.  ה שלושא מכירה והתקיסיון מוכח ב לוחות יסיון המציע: המציע חייב להיות מוכר ובעל

שים המסתיימות במועד  10ומערכת הפיקוד שלהם, בתקופה של לפחות חשמל במתח מוך 

 . סף זה-ו בתאיעמידותאת ח י הוכעל המציע ל האחרון להגשת הצעות. 

יצרים מרכיבים מוסמכים עם יסיון של   7) המוצע יהיו לפחות Assembly Systemלסיסטם ( .3

 שים כ"א.  5מעל 

 חובת היצרן המרכיב להציג מסמכים המאשרים זאת בהתאם לדרישות המתכן או המזמין. .4

שים כ"א למערכות  5יצרים מרכיבים מוסמכים עם יסיון של מעל  2מוצע יהיו לפחות ה .5

 ).Assembly Systemסיסטם (

המוצעות מטעמו במסגרת מכרז זה או  יצרן המערכות אישור ציגות בישראל: המציע היו .6

ו המציע  לחילופין יציג אישור בכתב מיצרן המערכות כי היו ציג מוסמך של יצרן המערכות לפי

כשיר ומוסמך לשווק ולהתקין את המערכות המוצעות מטעמו ולבצע תיקוים, שדרוגים 

גיבוי טכי הכולל מתן שרות תחזוקה  ותחזוקה למערכות המוצעות וכי הוא ותן למציע

שים. להוכחת עמידה בתאי זה יצרף המציע להצעתו  7 -ושדרוגים ומבטיח חלקי חילוף ל

י עו"ד. במידה והמציע הו ציג מוסמך של יצרן המערכות, יצרף תצהיר מכ"ל מאומת ע"

 המציע אישור עדכי מיצרן המערכות. 
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אבטחת איכות: צירוף תעודה על כך שיצרן המוצרים שוא מכרז זה הוא בעל אישור למערכת  .7

או בעל תו תקן של מכון התקים או בעל אישור שווה ערך.  ISO 9000יהול מאושרת לפי תקן

 .סף זה -עמידותו בתאיאת ח יהוכציע לעל המ

  

  :ספק לוחות חשמל מתח גבוה

1.  ה שלושא מכירה והתקיסיון מוכח ב לוחות יסיון המציע: המציע חייב להיות מוכר ובעל

שים המסתיימות במועד  10ומערכת הפיקוד שלהם, בתקופה של לפחות  חשמל במתח גבוה

 .סף זה -עמידותו בתאיאת ח י הוכעל המציע ל האחרון להגשת הצעות. 

   לספק אישור לציוד ולהרכבה מחברת חשמל.על המציע  .2

להבטחת איכות ויש לו   ISO 9002לוח החשמל יבוצע ויותקן על ידי יצרן מרכיב העומד בתקן  .3

 . 61439הסמכה ממכון התקים בתוקף לעמידה בת"י 

המוצעות מטעמו במסגרת מכרז זה או  יצרן המערכות אישור ציגות בישראל: המציע היו .4

סמך של יצרן המערכות לפיו המציע  לחילופין יציג אישור בכתב מיצרן המערכות כי היו ציג מו

כשיר ומוסמך לשווק ולהתקין את המערכות המוצעות מטעמו ולבצע תיקוים, שדרוגים 

גיבוי טכי הכולל מתן שרות תחזוקה  ותחזוקה למערכות המוצעות וכי הוא ותן למציע

תו שים. להוכחת עמידה בתאי זה יצרף המציע להצע 7 -ושדרוגים ומבטיח חלקי חילוף ל

תצהיר מכ"ל מאומת ע"י עו"ד. במידה והמציע הו ציג מוסמך של יצרן המערכות, יצרף 

 המציע אישור עדכי מיצרן המערכות. 

אבטחת איכות: צירוף תעודה על כך שיצרן המוצרים שוא מכרז זה הוא בעל אישור למערכת  .5

ל אישור שווה ערך. או בעל תו תקן של מכון התקים או בע ISO 9000יהול מאושרת לפי תקן

 .סף זה -עמידותו בתאיאת ח יהוכעל המציע ל
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  תשתיות 08.01

  חפירות 08.01.01

ס"מ  80ולפחות  או השוליים הסופיים, סעה,יס"מ מפי המ 110עומק החפירה יהיה לפחות  .1

 0.9מפי גובה עבודות עפר או מצע בזמן החפירה בכל מקרה עומק החפירה יבטיח כיסוי של 

  הצרת.מטר על 

  ס"מ.  40לפחות ו בהתאמה לכמות הצרת  רוחב תחתית החפירה יהיה  

  בטוים וכד'. אספלט, מצעים,  סלע, החפירה תהיה בכל חומר כגון: עפר,  

ייעשה שיוי העומק באופן הדרגתי  במידה ויידרש שיוי בעומק בגלל פי השטח או מעברים,  

  איטי וללא כיפופים חדים. 

  ה יש לקבל אישור המפקח (בכתב).לפי החת צרת בחפיר .2

  אין לכסות את הצרת ללא אישור המפקח (מכתב)  

לכל רוחב התעלה. עומק   ס"מ כל אחת, 10הציור יוח בין שתי שכבות של חול ים קי בעובי  .3

  ס"מ מפי הכביש/קרקע הסופיים.  80כיסוי הציור יהיה לפחות 

ס"מ עובי   20קומי שיהודק בשכבות עד סעה והשוליים על החול יוח עפר מימחוץ לתחום המ .4

  מוד. א.א.ש.ט.ו. לפחות.  90%לצפיפות של 

סעה והשוליים על החול יוחו מצעים ואספלט בטיב, בעובי ובדרגת הידוק בשכבות יבתחום המ .5

  בהתאם למבה הכביש. 

כולל סילוק עודפים למקום  עם סיום עבודות התעלה יש ליישר ולקות את השטח לגמרי, .6

  שיורה המפקח באתר.

  אין להשאיר בשום מקרה תעלות או בורות פתוחים למשך הלילה.  .7

ס"מ מעל  50לפי דרישות חוק החשמל בגובה של  -לאורך התעלות יוחו סרטי אזהרה  .8

שפות  -3ס"מ ועליו כתוב ב -16הציורות. סרט האזהרה יהיה סרט עשוי פוליאתילן ברוחב כ

  התקן.לפי דרישות   "זהירות כבל חשמל",

את האספלט ברוחב הדרוש לתעלה   הקבלן הראשייפרק    באזורים שבהם קיימים שולי אספלט, .9

  ע"י חיתוך. 

  לקבל אישור הרשויות המתאימות לחפירה באזורי צרת קיימת (חשמל,  הקבלן הראשיל ע . 10

  ביוב וכו'). מים, טלפון, תאורה,

 פירה. לקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרשים לתמיכת הח הקבלן הראשיעל  . 11

תוואי הצרת היו כמתואר בתוכיות, כל שיוי מהתוואי יובא לידיעתו ולאישורו בכתב של  . 12

 המתכן.

מבלי לפגוע בשאר ההחיות הובעות ממיקום הצרת בתוכיות, או מדגישים כי מעבר הצרת 

  .INNER KINNTNG -בקירות המהרה יבוצעו ב

  על הקבלן לוודא לפי כל יציקה שבוצעה הצרת הדרושה. 

  לא יתקבלו תשתיות חיצויות.
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  עבודות פירוק 08.01.02

  ככל שיהיו  פירוק עמוד תאורה קיים .1

פסים והובלה   מגש, כולל פרוק הזרוע, פרוק עמוד תאורה קיים מאלומייום/פלדה, . 1.1

  למקום שיורה המפקח. 

  ידאג לקבל אישור בכתב מהמחסן על קבלתם.  הקבלן הראשי  . 1.2

  . חוק החשמלהעבודה כוללת פרוק חיבורי חשמל הקיימים ובידודם כדרש על פי   . 1.3

פס, וכו' והובלה למקום  זרוע, עוגים, כבל אווירי, עמוד, כולל  רוק עמוד תאורה זמי מעץ,פ .2

  שיורה המפקח. 

  ככל שיהיו  פירוק לוחות קיימים .3

 ח"ח ליתוק הזרם, יתוק חיבורי החשמל, תאום עם כולל פירוק לוח, ,לוחות קיימיםפירוק   

  המפקח.   לכל מקום אחר שיורההעירייה או למחסי  הלוחהובלת 

  הלוחות שיותקו כלול פירוק לוחות קיימים ככל שיהיו.במחירי תכולת   

  

  צרת 08.01.03

  אספקה והחת צרת .1

   החת ציורות סוג וקוטר ציורות יהיה לפי מפרט וכתב כמויות, . 1.1

מ"מ תהיה "צרת קלה" בעלת עובי דופן לפי מיון יק"ע 75–ו  63  ,50צרת בקרה בקטרים   . 1.2

  לפי מפרט "בזק" לציורות מפוליאתילן לשימוש תת קרקעי. 11

ר ו פי.וי.סי או פוליאטילן באישמ"מ יהיה צרת מסוג  110 ,160 ,220 ציורות בקוטר . 1.3

  שרשורי "קוברה". מיוחד יבוצע שימוש 

  בקרה" וכן בפסי צבע כמפורט להלן:  –ירושליםכל הצרת הקלה תסומן בכתובת "  . 1.4

  תסומן בפסים אדומים. –צרת המיועדים לכבלי חשמל  . 1.4.1

  תסומן בפסים צהובים. –צרת המיועדת לכבלים אופטים  . 1.4.2

  תסומן בפסים כחולים. –צרת המיועדת לכבלים וספים  . 1.4.3

  ים. תסומן בפסים לב –צרת המיועדת לכבלי רזרבה  . 1.4.4

הציורות יהיו רציפים לכל אורכם ויוחדרו לתאי המעבר ללא הפסקה וזאת על  . 1.4.5

מת לאפשר השחלה בצרת בשיפה. חיתוך הצרת בתאים תבוצע לאחר ולפי  

הצורך בעת השחלת הכבלים. יותר שימוש במופות תקיות אטומות רק 

  באישור המפקח.

  פחות.ממ"ר ל 8לון יבכל הציורות יושחלו חוט משיכה מי . 1.4.6

בהפרש גובה של  זה מעל זה, י חשמל יעברו אלה,ובמקרה של הצטלבות בין קו . 1.4.7

  ס"מ. המרווחים בין הציורות ימולאו בחול.  30

מעל בכל הצטלבות תת קרקעית אחרת כגון צרת מים וכו' קווי חשמל יבצעו  . 1.4.8

  , אלא אם צוין אחרת בתוכית ובכפוף לחוק החשמל. למערכת האחרת

 .בחפירה תהיה לפי פרטים של ציורות בקרת שרטוטסידור הצרת  . 1.4.9
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  י השחלת מדריל. "כל הציורות יעברו בדיקת תקיות ע . 1.4.10

 .רקעי ק-מפוליאתילן (קשיח) לשימוש תת י.ק.ע ציורותל אפיון . 1.4.11

אפיון זה מרכז את הדרישות התפקודיות והתכוות הבסיסיות של ציורות   . 1.4.12

ומתכי בזק לתקופת הבייים  קבלים    תקשורת מפוליאתילן (קשיח) ליצרים,

 עד שייצא לאור ת"י בדון.

  

  סימוכין . 1.5

  תקים ישראליים: . 1.5.1

  שיטות בדיקה של חומרים פלסטיים: תכוות מתיחה.  - 3חלק    878ת"י  . 1.5.2

  לאומיים:-תקים בין . 1.5.3

ASTM D - 1248 POLYETHYLENE EXTRUSION PLASTICSAND 

MOLDINGMATERIALS. 

 ASTM D - 3035 POLYETHYLENE (PE )PLASTIC PIPE PR -DR BASEDC 

OUTSIDE DIAMETER CONTRCLLEDON.  

DIN- 8075 -  HIGH-DENSITY POLYETHYLENE – (HDPE) 

PIPES GENERAL QUALITY EQUIREMENTS TESTING. 

DIN- 8074 - PIPES OF HIGH DENSITY - POLYETHYLENE (HDPE) 

DIMENSIONS . 

BELLCORE- TR- NWT -000356 GENERIC REQUIREMENTS FOR  

OPTICAL CABLEINNER DUCT.  

TELESECTOR RESOURCSE GROUP - NYNEX - ENGINEERING

 REQUIREMENTS FOR INNER DUCT.  

BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC - SPECIFICATION LN D461 

FOR SUB-DUCT.  

  

  החת צרת  .2

  בתוכית ובכתב הכמויות.סוג הציורות יהיה לפי המפורט   

 יסודות של לוחות ועמודים  לשוחות / מבים,הציורות יהיו שלמים לכל אורכם ויוחדרו   . 2.1

  יותר שימוש במופות אורגיליות של יצרן הציורות רק באישור המפקח.  וכו',

 .בהחה של מספר ציורות יש להשתמש בספסרים (שומרי מרחק) סטדרטים . 2.2

 ס"מ.  10כל שכבה בעובי   שכבות חול ים קי,בין על ויורות יוחו הצ . 2.3

 מאושרות ע"י המפקח.  חיבורי הציורות יבוצעו באמצעות מופות תקיות, כל . 2.4

2.5 . ורות יושחל חוט משיכה מממ"ר לפחות. 8לון ייבכל הצי  

בהפרש גובה  זה מעל זה, במקרה של הצטלבות בין קווי חשמל למתח מוך יעברו אלו, . 2.6

  ציורות ימולאו חול. המרוחים בין ה  ס"מ, 10של 
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בכל הצטלבות תת קרקעית אחרת כגון צרת מים וכו' קווי החשמל יבצעו מתחת  . 2.7

  למערכת האחרת.

  20במקרה של הצטלבות בין קווי חשמל מתח מוך למתח גבוה יהיה המרחק המיימלי   . 2.8

  ס"מ.

סתום כל פתח ציור ביילון וסרט הדבקה כדי למוע סתימות עד שיעשה שימוש יש  . 2.9

  ת.בצר

לבין הבריכה הסמוכה בתוואי תקשורת /יבורים בין הבסיסים לארוות החשמלהח .2.10

 מ"מ, 75או  50הצרת הראשית יבוצעו באמצעות צרת שרשורית מסוג קוברה בקוטר 

 אם מדובר במרחקים גדולים יותר. מ"מ, 110

  

  תאי בקרה 08.01.04

 כללי לכל סוגי התאים: .1

  המתוכן והמבוצע במיקום התא.גובה המכסה יתאם לגובה  . 1.1

הרווחים שיוצרו בעת חיבור הטבעות והמכסה יסתמו בטיט צמט מבפים ומבחוץ   . 1.2

  לתא.

 יה או בשכבות מצע בהתאמה למבה הכביש מסביב לתא,ו ורהמילוי בחול ים מהודק ב . 1.3

  ופיוי עודפי העפר. 

  קצוות הצרת בתוך התאים יאטמו גד כיסת מים וסחף. . 1.4

 כיסות שרוולי צרת יאטמו עם מלט מבפים ומבחוץ לשוחות. קצוות של  . 1.5

 .מטר יכלול שלבי טיפוס 1.5תא בעומק מעל  . 1.6

  לפי דרישה יותקו מכסים מלבים מיציקת פלדה לתאים. . 1.7

בקרה יבוצעו בתאום עם מפרט טכי לעבודות תאורה. תאי  תאי בקרה לתקשורת תאי . 1.8

ופיע בתכיות. על מכסה תאי מעבר בהתאם למ בקרה מעבר לצרת יהיו בקוטר פימי ,

יהיה מברזל יציקה תוצרת "בית יציקה וולקן בע"מ" עם סמל וכתוביות כמקובל 

 " על המכסה יסומן ויטבע "בקרה" באופן לא יתן למחיקה. עיריית ירושלים"

  על שלט מיציקת אלומייום.  XXשוחת תאורה מס' "הסימון על המכסה יהיה כגון  . 1.9

 

  חשמל ותקשורת  אורה,עגולים לת תאי בקרה .2

ויכללו  בהתאם למתואר בתוכיות התאים יבו מטבעות בטון טרומיות בקוטר פימי  . 2.1

  . 658ויעמדו בדרישות ת"י רצפה טרומית עם יקוז 

ס"מ מפי הקרקע הסופיים. כולל חיתוך  200יחפור בור לשוחה בעומק  הקבלן הראשי  . 2.2

  ופרוק שולי אספלט קיימים.

  איץ.  3/4  ס"מ עם גרגרים בגודל מכסימלי עד  40בתחתית הבור תוח שכבת חצץ בעובי   . 2.3

בטבעות חורים בקוטר מתאים להשחלת  הקבלן הראשילפי החת הטבעות יקדח  . 2.4

ס"מ  30מיימלי של הציורות. מיקום חדירת הציור דרך דופן התא יהיה בגובה 
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לכן יש להתאים את עומק התא לעומק הצרת ובשום אופן אין להיח   מתחתית התא,

  את מיבה התא על הצרת. 

מ לפי סטדרט עיריית ירושלים  ס"   60קוטר  במיציקת פלדה כולל מסגרת פלדה  מכסה  ה . 2.5

בשטח המהרה  , טון 25/  40בשטח הכביש והשוליים לעומס  למיקום ההתקה מותאם

  . 489לפי תקן ישראלי לפי דרישה. המכסה יהיה  טון 60לעומס והשיקוע 

פלדה תא מכסה ה יוח על ובאישור הפיקוח  שולייםלהסיעה מעבר לבשטח מחוץ  . 2.6

  . 489ס"מ לפי תקן ישראלי  60טון בגודל  12.5מותאם לעומס 

  

  ספקת והתקת תא בטון מלבי א .3

  כללי:  . 3.1

ס"מ ובגובה   140X120ון מלביים בשטח חתך  לספק תאי בט  הקבלן הראשיעל   . 3.1.1

ו/או   140* 120ו/או  100*  120או מאלמטים טרומים במידות  ס"מ 166

ויעמדו ויכללו רצפה טרומית עם יקוז  (מידות פים), 240* 240ו/או  200* 200

או כמתואר  .מתוצרת וולפמן תעשיות או שווה ערך 658בדרישות ת"י 

  . בתוכיות

עוגים המעוגים בבטון למשיכת הכבלים ופסי   התאים כוללים סולם ירידה, . 3.1.2

  ית כבלים.יהקירות לתל 4חיזוק על 

או תקרה עם מכסה מלבי   ס"מ, 60תא הבטון כלול תקרה עם פתח בקוטר ה . 3.1.3

התקרה  טון במהרה,  60 ,לפחות בכבישים 489C25/ 400Dלעומס לפי ת"י 

  טון ע"י אותו ספק.בים יחד עם תא הופתח מסופק

יהיו מברזל יציקה תוצרת "בית לפי סטדרט עיריית ירושלים המכסים  . 3.1.4

 רמזורים,  בהתאם לשימוש חשמל,עם כתוביות  או ש"ע היציקה וולקן בע"מ"

  בקרת תועה.

כל השטחים החיצויים של תא הבקרה (כולל התחתית) יצופו בשתי שכבות של  . 3.1.5

  זפת חם. 

תקן בשוליים הקשים או הרכים של הכביש. גובה המכסה תא הבטון יו . 3.1.6

בשוליים הקשים יתאים לגובה הכביש. בשוליים הרכים גובה המכסה יתאים 

  לגובה הקרקע.

  .דרשיככל שי הוא יהיה כלול במחיר התא הגבהה ןצווארו ש במידה ויידר . 3.1.7

 לאחר התקת התא יש להשלים את המצעים והאספלט כהוג בשוליים קשים, . 3.1.8

  בפרויקט זה. 

  החיות להתקת תא הבטון . 3.2

  . לרבות חפירות גישוש גילוי ואיתור צרת קיימת . 3.2.1

 / חפירה וחציבה של בור בגודל מתאים פתיחת צרת קיימת והזזת צרת . 3.2.2

  .תמחות לפי הדרש ,מכשולים

  פילוס והידוק פי האדמה בתחתית הבור. . 3.2.3
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  הבקרה. והחדרתו לתוך תא  החת כבל הארקה בתחתית הבסיס, . 3.2.4

  הרמה והצבת התא כך שגובה המכסה יתאים לגובה מסיעה.  . 3.2.5

דרך פתח אחד בכל צד   רת חדשה והכסתה לתוך התא,וצחיבור צרת קיימת/ . 3.2.6

  מיקום החדירה בהתאם למצב הצרת בשטח. שיפתח בתא.

איטום הפתחים באמצעות טיט וזפת וכן איטום כל קצוות הציורות באמצעות  . 3.2.7

  יילון וסרט הדבקה.

יבוצע   לוי חוזר מסביב לתא לאור חוסר היכולת לבצע הידוק ויברציוי,המי . 3.2.8

מ ("מחומר מסוג בח(CLSM  מוך"בעל כמוגדר במפרט הכללי בפרק  "חוזק

 .  51.04.11 -ו 51.04.10.02בסעיפים  2014מהדורת מרץ  51

המילוי יבוצע עד לתחתית מבה המיסעה. במקרה של מילוי גבוה יתן לסיים   . 3.2.9

של הציור ולהשלים את  T.Lמ מעל " ס 50 -וי החוזר מחומר זה כאת המיל

מחוץ למהרה  והשבת המצב לקדמותו המילוי בהתאם למבה הכביש/מדרכה

 מחיר השוחה כולל את בכל החפירה, CLSMבתוך המהרה יבוצע מילוי של 

 המילוי וכל המפורט במפרט זה.

 

  והתאורה החשמל  מוליך הארקה בקרקע בתיב כבלי  .4

  במתקן תאורה: . 4.1

במקביל לציורות    -ממ"ר יותקן בחפירות    35מוליך הארקה גלוי שזור מחושת   . 4.1.1

מ'  1.5פרט לקטעים של מעברי כביש. יש להשאיר רזרבה של  -(ולא בתוכם) 

ללא חיתוך המוליך אלא ע"י קיפולו   לכל יסוד לצורך חיבור העמוד בעתיד,

  לפחות ביסוד ולהמשיכו לעמוד או חיבור הבא.מ"מ  23והשחלתו בציור פרד 

מוליך הארקה יחובר לבורג הארקה בעמוד באמצעות על כבל מתאימה לפי  . 4.1.2

 דרישות ח"ח. 

  הארקה למערכת בקרת תועה  . 4.2

 ךחושת גלוי בחת מוליךצריכה להיות עשויה מ אופקית ארקההאלקטרודת  . 4.2.1

ארוות סף  ט,מסביב לציוד הקצה של מתקן הבקרה קרי גשרי שילו ממ"ר. 35

וכו', תבוצע טבעת היקפית לצורך השוואת פוטציאלים. הטבעת תחובר 

  לפשה"פ של ציוד הקצה. 

ההארקה יותקן לאורך כל החפירה הראשית. במקומות בהם לא  מוליך . 4.2.2

ההארקה ישירות באדמה. במקומות  מוליך יוחהותקה עדיין צרת בקרה 

  ה"ל במקביל לצרת בקרה. המוליךיושחל  בהם הותקה כבל צרת בקרה,

ככל האפשר מביצוע חיבורים בכבל באזורים בהם הוא קבור  יש להימע . 4.2.3

  בחפירה. 

יש לשמור על רציפות גלווית לכל האורך. חיבור קבוע או בתוך קטע ציור יהיה   . 4.2.4

  . באמצעות מחברי לחיצה
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בודק בעל רישיוות   או מוסמך פרטי בודקמהדס להזמין  הקבלן הראשיל ע . 4.2.5

  ארקה. השל ח"ח לבדיקת מתקן המתאימים 

  

  כבלים 08.01.05

המתאימים לצבע הגידים  את הכבלים המושחלים בציורות יש לגמור עם שרוולים פלסטיים, .1

לרבות שילוט קצוות הכבלים , "מוזן מ" מספר מעגל וכו, השילוט יהיה    של המוליכים השוים

  . שילוט בר קיימא עמיד בתאים קשים ע"י חריטה

בהתאם  לציין בתוכיות "לאחר ביצוע" גובה ומיקום של החת הכבלים,  הקבלן הראשיעל  .2

  המיוחד.מפרט ל

א יבוצעו כל חיבורי כבלים  ה וליחיבורי הכבלים וההסתעפויות יעשו בתוך העמודים או המרכזי .3

  ע"י מופות. 

  בחלל בעמוד ראשי הכבלים יוכסו בתוך כפפה מטיפוס ריקם והמוליכים בשרוולים. .4

דרך הציורות השרשורים אשר יבוטו  ללוחות חשמל או לציוד קצהכל הכבלים יוכסו  .5

  ביסודות בשעת יציקתם.

או/ו חיבורי כבלים לאחר    הלוח/ציוד הקצהבמידה ואין אפשרות להשלים הכסת הכבל לחלל   .6

להגן עליהם ולאטום אותם באפוקסי כגד חדירת מים ורטיבות  הקבלן הראשיעל  החתם,

  ולסמן את מיקומם בסימן בר קיימא.

  את החיבורים ללא כל תשלום וסף עבור זה. כולל הכבלים  מחיר .7

יותקו תאי מעבר במרחק שלא יותר  עקב השימוש בציורות ומגבלות באפשרויות ההשחלה,  .8

 מטר לפחות בקטעים ללא חיבורים.  70 -מ

  

  אספקת והתקת בסיס בטון ארוות (ארוות בקרת תועה) 08.01.06

  כללי  .1

  .ת וע"פ המתואר בתכי לספק בסיס בטון, הקבלן הראשיעל  . 1.1

 3מ"מ וכן  110ולכלול צרת קוברה בקוטר  30 -על הבסיס להיות יצוק מבטון סוג ב . 1.2

הקבלן על ע"פ התכית.  מתוצרת עבר (או שווה ערך), ת " לארוו0מסגרות גודל "

להוכיח שהמסגרת שסופקה על ידו מתאימה לארון עבר שבשימוש המערכת.  הראשי

  ת והציורות יש ליצוק עם הבסיסים.את המסגרו

  90במרחק מיימלי של  בסיס הבטון יותקן בשוליים הרכים בהתאם למופיע בתכיות, . 1.3

הבטיחות למיקום הארון. המידה המדויקת לגבי כל אתר ואתר תסוכם ס"מ ממעקה 

לאחר סיור באתר ותהיה כפופה לאישור היחידה לבקרת תועה. בסיס הבטון יותקן כך 

 ס"מ מעל פי המיסעה.  20שיבלוט 

  

  (ארוות בקרת תועה)  החיות להתקת בסיס הבטון לארוות .2

  . גילוי ואיתור צרת קיימת ו/או צרת תאורה . 2.1

  והזזת צרת/מכשולים. חפירה וחציבה של בור אדמה בגודל מתאים, . 2.2
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  פילוס והידוק פי האדמה בתחתית הבור באמצעות מרטט מכי. . 2.3

  ס"מ מעל פי המיסעה.  20הרמה והצבה של הבסיס כך שיבלוט  . 2.4

  חיבור צרת הקוברה בין הבסיס לתא באמצעות מופות סטדרטיות. . 2.5

  ביילון וסרט הדבקה. איטום כל קצוות הציורות   . 2.6

 20-30ע"י הידוק האדמה בשכבות של  החזרת מילוי האדמה והשבת המצב לקדמותו, . 2.7

 ס"מ סביב הבסיס.

  

  החיות להתקת בסיס בטון (ארוות בקרת תועה)  .3

  גילוי ואיתור צרת קיימת ו/או תאורה. . 3.1

  והזזת צרת/מכשולים. חפירה וחציבה של בור אדמה בגודל המתאים, . 3.2

  וק פי האדמה בתחתית הבור באמצעות מרטט מכי.פילוס והיד  . 3.3

  ס"מ מעל פי המיסעה.  15הרמה והצבה של הבסיס כך שיבלוט  . 3.4

  חיבור צרת הקוברה לצרת קלה תעשה באמצעות מופות סטדרטיות. . 3.5

  איטום כל קצוות הציורות ביילון וסרט הדבקה.  . 3.6

 20-30ות של בהאדמה בשכע"י הידוק  החזרת מילוי האדמה והשבת המצב לקדמותו, . 3.7

  ס"מ סביב הבסיס.

  כל העבודות יש לתאם ולעשות בפיקוח ולפי החיות של חברת החשמל. . 3.8

  במיקום שיקבע בפרד. בסיס הבטון יותקן בשוליים הרכים, . 3.9

  

   תומערכחשמל ושתית לת 08.02

  

  בחדרי החשמלביצוע מיתקן החשמל  08.02.01

 בהוצאת הועדה הבין המשרדית,  - 08לעבודות חשמל העבודה תבוצע לפי המפרט הכללי  .1

וכן בהתאם למצוין  הוראות חברת החשמל, חוק החשמל, התקים הישראליים המתאימים,

  בתיאור התכיות במפרט הטכי המיוחד ולפי החיות והוראות המתכן ו/או המפקח.

יים ובהעדרם  כל החומרים והמוצרים למייהם יתאימו לדרישות התקים הישראליים העדכ .2

  כדרש בארץ יצור הציוד.  IEC, DINלדרישות התקים כגון: 

חייב לקבל את אישורו המוקדם של המתכן והמפקח הן ביחס למקורות כל  הקבלן הראשי .3

  החומרים בהם יש בדעתו להשתמש והן ביחס לטיב אותם החומרים. 

אולם מוסכם בזה במפורש כי בשום פים אין אשור החומרים משמש אשור לטיב החומרים   .4

  המובאים מאותו מקור.

רים ממקור מאושר. אם אין אותם חומרים  הרשות בידי המתכן והמפקח לפסול משלוחי חומ .5

אלא באשור מוקדם  הקבלן הראשילא ירכשו ע"י  מתאימים למפרט ולמוצרים מכל הסוגים,

  אשר יקבעו את התוצרת הרצויה בכל מקרה. של המתכן והמפקח,
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הוכחות    מסמכים,  חייב יהיה להמציא לידי המפקח בהתאם לדרישתו אשורים,  הקבלן הראשי  .6

והן מבחית התקים  מרים והעבודות הן מבחית הדרש במפרט והתכיות,לגבי טיב החו 

  הקובעים. 

 מובילים ושוחות מעבר כמפורט בתכית. יםבכבישים ובמהרות מבוצע ובשוליים מדרכותב .7

ל יש לבצע: " בשוחות ה  

  תמיכות וחיזוקים עבור כבלים בשוחות מעבר. סולמות, התקת תעלות, .8

  ארוות תקשורת וקופסאות מעבר.  לוחות חשמל,  קיימת וחדשה לתעלות,התחברות עם צרת   .9

  השחלת הכבלים השוים בצרת לפי הסדר הבא: . 10

  הכבלים הכבדים יותר יותקו בשכבות הצרת המוכות. . 11

  הכבלים המגיעים לארוות הרחוקים יותר יותקו בשכבות המוכות יותר. . 12

  ור צרת לפי הדרש.סגירת פתחים בתעלות בטון ו/או פתיחת חורים עב . 13

  

  החיות מיוחדות למילוי חפירה במהרה.  08.02.02

  שוחות וכו'. צרת, כללי: ראה פרוט בפרק תאורת חוץ לביצוע חפירות, .1

 הערה: מילוי חוזר לחפירות למערכות לכבלים ולשוחות.  

מ "מילוי חוזר למערכות יבוצע מחומר מסוג בח לאור חוסר היכולת לבצע הידוק ויברציוי, .2

)(CLSM  מוך"בעל בסעיפים   2014מהדורת מרץ  51כמוגדר במפרט הכללי בפרק  " חוזק

. המילוי יבוצע עד לתחתית מבה המיסעה. במקרה של מילוי גבוה  51.04.11 -ו  51.04.10.02

מ מעל  "ס  50  -מחומר זה כ  יתן לסיים את המילוי החוזר  T.Lשל הציור ולהשלים את המילוי  

  .המדידה לתשלום: מ"ק  בחומר ברר עד לתחתית מבה המיסעה.

  

  בקירות המבוצעות תשתיות 08.02.03

כמפורט בתכית.  קופסאותיבצע צרת תשתית חשמל תקשורת בקרה תאורה וכו' כולל  הקבלן הראשי

חציבות לקופסאות מעבר   הקבלן הראשידרש יבצע  יהצרת והקופסאות יותקו בציפוי הקיר אך במידה וי

  מחיר החציבה כלול במחיר האביזרים והציוד.  ,וחיבור צרת לתאים ארוות וקופסאות מעבר

  

  סתימת חריצים  08.02.04

מעל כל חריץ שעוברים בו יותר משי ציורות הסתימה תעשה על ידי רשת מתאימה וכיסוי בטון. אם 

לבצע גם תיקוי  הקבלן הראשיהחריצים בוצעו לאחר השלמת הטיח ו/או הצבע וצפויים אחרים על 

  שיזוקו עקב ביצוע החריצים. צבע וצפויים אחרים,  הטיח,

  

  סתימת מעברי כבלים  08.02.05 

חלל  בין חלל הכבלים (מרתף הכבלים) לבין הלוח / כל פתח למעבר כבלים בין חללי המהרה,  . 1

   .ק')ד 120( י מחסום גד אש בעלי עמידות של שעתיים לפחות"ע וחדר החשמל יסגר

  בין.  םאלמטימפרט עמידות אש של  931כל הסגירות יבוצעו לפי תקן ישראלי   . 2
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  מובילים  08.02.04

  :למתקן מתח מוך –מובילים  .1

  .צוין אחרת  וטול הלוגן גם אם  הערה: כל הצרת והתעלות יהיו מסוג בלתי דליק וכבה מאליו  

  משרדי.של המפרט הבין  08.02.07צבעי המובלים יהיו בהתאם לסעיף   

  :תעלות בתקרת המהרה .2

 כמתואר בתכיות ובכתב הכמויות., יגלווו באבץ חםבמהרות כלל מכלולי ההולכה  . 2.1

בכל מקום בו קיימת דרישה לגילוון בכתב הכמויות או במפרט הכווה היא לגלוון  

  בטבילה באבץ חם. 

אש התעלות עם הכבלים החיויים וכל האביזרים והחיזוקים למבה יהיו עמידים ב . 2.2

 . בהתאמה לכבלים

כלל מכלולי ההולכה כולל כל האביזרים הלווים להובלת כבילה המזיה לוחות/  . 2.3

, עמידות מעגל למשך DIN4102-12צרכות חיויים ו/או קריטיים יידרשו לעמוד בתקן 

  ).E90דקות ( 90

או ש"ע התעלות עם  BAKSאו  NIEDAXתעלות כבלים חסיות אש יהיו מתוצרת  . 2.4

 הכבלים וכל האביזרים הלווים יאושרו כמכלול בהתאם לתעודת הבדיקה לפי תקן

SYSTEM DIN4102-12 .  

על מת למוע פגיעה בשיטת יכללו מחברים לחיבור מהיר בין הקטעים, לא התעלות  . 2.5

  .דקות 90הגלוון והעמידות בתאי שריפה למשך 

  ר לפי הרכישה ותחילת העבודה. דוגמאות מכל סוג של תעלה יוגשו לאישו . 2.6

בביצוע התקות של תעלות ומחזיקי כבלים וגופי תאורה יש להקפיד על קו ישר לאורך  . 2.7

  מ"א.  1 -מ"מ ל1 -המהרה ובהתאם לשיפוע המהרה. לא יתקבלו סטיות הגדולות מ

 עמידיםהיו וכל מרכביהם לרבות מכסים מחיצות אביזרים וברגים יתעלות ה . 2.8

  .  בויברציות

הפרדות בין כבלי   ,י חצי סיבוב" ע  סגירהה/לצירים ואבזרי עיהתעלות יכללו מכסים עם   . 2.9

עשויים פלדת חשמל ותקשורת ומיקום לקופסאות חיבורים. החלקים המתכתיים יהיו 

  . אל חלד

  מטר. 2אורך כל מכסה לא יעלה על   .2.10

ם "אטיגרון" מפלסטיק בלתי שביר למעבר הכבלי מעבריהתעלות יכללו פתחים עם  .2.11

  מחוזקים לתעלה עם אומים והברגות. ביציאה מן התעלה,

ן התעלה  רבמקומות ההסתעפות של תעלות יבוצע הקשר עם אביזרים מקוריים של יצ .2.12

  ובצורה המבטיחה את רדיוס הכיפוף של הכבלים. 

  לאורך תחתית התעלה יהיו חורי אוורור מקוריים של יצרן התעלה.  .2.13

 חלד מקוריים של יצרן התעלה. -פלדת אלאביזרי החיבור בין חלקי התעלה יהיו מ .2.14

 ויהיו קשורים לתעלה.  ,המכסים יתים לפרוק והרכבה יציאה בקלות וללא ברגים .2.15
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העבודה וההתקה תעשה בליווי ספק מכלולי ההולכה, בתום העבודה יגיע גורם טכי  .2.16

מוסמך מטעם חברת מכלולי ההולכה כדי לאשר כי המכלולים הותקו בהתאם 

 לדרישות התקן הרלווטי, בהתאם לדרישות המפרט, והתוכיות.  

להתקין בהתאם לאחריות התקן ולהציג אישור של יצרן  הקבלן הראשיעל  .2.17

  התעלות/סולמות בהתקה.

"י היצרן, בהתייחס להעמסת ע ההולכה  מכלולי יכלול הכת תכיותהולכה  במכלולימחיר  .2.18

המכלולים ולאופי ולצורת התקתם לרבות פרטי התקה חיזוק, שיויי תוואי אביזרי מעבר 

 הברגים, המחברים,  העמודים, הזרועות, ה וכל החיזוקים,אישורי תקי חישובי חוזק, וכד'.

  פיות וכל האביזרים הדרשים.  סופיות,

, פירי מעליות ו/או מדרגות, לולאות רכב ומעבר מסחרי תת"ק בחיון מכלולי הולכה לכבילה .3

  :להולכי רגל

הדרשים החומרים והעבודות  לרבות כלוגדר כמכלול המובילים יההולכה"  "מכלול . 3.1

 להולכת הכבילה אותה מיועד להוליך. 

  ).Electrolite Galvanizingיגלווו בשיטת גלוון באבץ אלקטרוליטי (כלל מכלולי ההולכה   . 3.2

 (לרבות כל החומרים והעבודות הדרושים להתקתם)  למערכות חיויות  מכלולי ההולכה . 3.3

 . E90יהיו עמידים באש  חיויות

הולכה למערכות חיויות ו/או קריטיות יהיו עמידים באש ויאפשרו לשרידות מכלולי  . 3.4

  ) E90דקות לפחות ( 90מעגל/ים למשך 

  יתן יהיה להשתמש במכלולי הולכה בחיבור מהיר בין הקטעים.  . 3.5

  דוגמאות מכל סוג של תעלה יוגשו לאישור לפי הרכישה ותחילת העבודה.  . 3.6

לולאות הרכב ו/או אולמות החיון, הללו  מכלולי הולכה במיסעותבביצוע התקות של  . 3.7

קירות האולמות ו/או לולאות הרכב ובמקביל  Contour-יותקו בתוואים המקבילים ל

 -מ"מ ל 1 -לא יתקבלו סטיות הגדולות מלתקרות אולמות החיון ו/או לולאות הרכב. 

  מ"א.  1

 עמידיםהיו וברגים יוכל מרכביהם לרבות מכסים מחיצות אביזרים  מכלולי הולכה . 3.8

  .  בויברציות

למעט  י חצי סיבוב"ע סגירהה/ל צירים ואבזרי עייכללו מכסים עם  מכלולי הולכה . 3.9

תעלות לכבלי מ"ג בהם העילה תהה ע"י ברגים, או באמצעי אחר המחייב שימוש בכלי 

ותושבות לקופסאות חיבורים  הפרדות בין כבלי חשמל ותקשורת ,יםעודיי עבודה י

ה בעלת גלוון עשויים פלדהחלקים המתכתיים יהיו למכלולי ההולכה המחוברות 

  . אלקטרוליטי

  מטר. 2אורך כל מכסה לא יעלה על   .3.10

פלסטיק בלתי שביר למעבר תכת/"אטיגרון" מ מעבריהתעלות יכללו פתחים עם  .3.11

  מחוזקים לתעלה עם אומים והברגות. הכבלים ביציאה מן התעלה,

ן התעלה  ריבוצע הקשר עם אביזרים מקוריים של יצבמקומות ההסתעפות של תעלות  .3.12

  ובצורה המבטיחה את רדיוס הכיפוף של הכבלים. 
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  לאורך תחתית התעלה יהיו חורי אוורור מקוריים של יצרן התעלה.  .3.13

 מקוריים של יצרן התעלה.  בין חלקי התעלה יהיואביזרי החיבור  .3.14

  ויהיו קשורים לתעלה.  ,המכסים יתים לפרוק והרכבה יציאה בקלות וללא ברגים .3.15

 אישורי תקיה וכל החיזוקים, חישובי חוזק, מחיר התעלה יכלול הכת תכיות, .3.16

 פיות וכל האביזרים הדרשים.  סופיות, הברגים, המחברים, העמודים, הזרועות,

  

  תעלות רשת 08.02.05

התעלות ה"ל יהיו מירוסטה או כדוגמת  .תעלות הרשת יותקו בחדרים הטכיים בהתאם לתוכיות

או שווה ערך  או לירדBAKS  מ"מ) תוצרת מפעלי ילי  5(ברזל צירי    NLמ"מ) או    6(עובי ברזל צירי    Nדגם  

  בהתאם למפורט בכתב הכמויות. ,מאושר

  

  תעלות פלסטיות 08.02.06

  התעלות יותקו בחדרים בהתאם לתוכיות.

ויכללו מכסים  או ש"ע מאושר "איבוקו" "תהלית" או "דהל"התעלות יהיו מתוצרת "פלגל"  .1

  ויהיו קשורים לתעלה.   ,לכל אורכם. המכסים יתים לפרוק והרכבה יציאה בקלות וללא ברגים

במקומות בהם ידרשו הפרדות לאורך התעלות לשירותים שוים תכלולה התעלות מחיצות   .2

ים יבטיח יציבות גד כיפופים ועוותים.  עובי התעלה והמרחק בין החיזוק  מקוריות לכל אורכן,

  פיות וקשתות אורגיליים.   יכללו מחזיקי כבלים לכל אורכן, תהפלסטיוהתעלות 

  של המפרט הבין משרדי. 08.02.07גווי התעלות יהיו לפי סעיף   .3

  צבע אדום.  –כיבוי אש  צבע אפור, –בקרה  צבע חום, –מחשוב  צבע ירוק, –כגון: חשמל  .4

  

  קופסאות מעבר 08.02.07

בהוצאת משרד הביטחון  08אספקת בקופסאות והתקתם יהיו בכפוף למפרט הכללי למתקי חשמל 

  (הבין משרדי), בחלקו המתאים . ובוסף ומבלי לגרוע בהתאם למפורט בהמשך.

בתוך הקופסאות יותקו באופן קבוע מהדקי יציאה מתאימים לגודל הכבלים והמוליכים ו/או  .1

  מפסק זרם אוטומטי מגושר לפי המתוכן. המהדקים יהיו מסוג שלא מחייב חיתוך הכבל. 

לפתיחה בעזרת כלים בלבד ויהיו קשורים לקופסה עם התקן דוגמת  וייתמכסי הקופסאות  .2

  ציר. 

השילוט בסדוויץ חרוט   על כל מכסה ועל הקופסה יהיה מספור זהה כדי למוע החלפת מכסים. .3

  וברגים לא מוליכים.   י הדבקה"המחובר ע

על שלט בר קיימא   "YYגוף מס'    /XXמעגל מס'    AAיזון מלוח  "על כל מכסה יהיה סימון כגון   .4

 המחובר עם ברגים בלתי מוליכים לקופסה. 

 :ובמיסעות לולאות הרכב החיון אולמותבקופסאות מעבר  .5

/ ישירות   המבהתקרת  או  /תותקה על מכלולי ההולכה של הכבלים ו  קופסאות החיבור לג"ת  

  חיון. ב  מובילהעל 
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קופסאות החיבורים עבור תאורת החירום, שלטי היציאה, תאורת ההכווה, המותקים   

  בקירות.שיהיו שקועים בקירות ויחוברו לצרת   בחדרים הטכיים

  מכלולי ההולכה והכבילה קופסאות המשרתות מתקים חיויים יהיו חלק מדרישות . 5.1

 .) E90דקות ( 90ויכולו עליהם כל הדרישות ועמידות מעגל באש למשך 

  ל עבאופן יציב  תותקהמכלולי ההולכה המותקות על לג"ת  תהסתעפוקופסאות ה . 5.2

מחומרים עמידים בתאי סביבה קורוזיבים  שיהיו ,חיזוקים מכיים "י תעלות, ע ה

 יכל ברג בהתאם לפרטי התוכיות. ואבטוח בפי פילה, לרבות עמידות בויברציות

 תקרה או קיר קוסטרוקטיביקופסאות המותקות על  החיבור יהיו מסוג פלב"מ.

  . תחוזקה למבה באופן המאפשר פירוק והרכבה חוזרים ושים

מחומרים ממתכת או ועשויות  לפחות IP65בעלות אטימות  תההקופסאות החיבורים  . 5.3

  . לפי הדרש   וכבים מאליהם טולי הלוגן

יהיו בגודל המתאים לגודל הכבלים הכסים והיוצאים אך לא   לחיבור ג"ת  הקופסאות . 5.4

הקופסאות יכללו מהדקים עבור שבעה מוליכים  "ממ 200X200X80 -פחות מ

  .הכמויותבכתב לפי הדרש בתכיות ו הכל  ואטיגרוים בהתאם לכמות הכבלים.

 עבור כל כבל כס ויוצא. מתכתי אל חלד גרון הקופסאות יכללו כיסת אטי . 5.5

החיון, פירי המעליות ו/או המדרגות, לולאות הרכב והמעבר המסחרי   בחדריקופסאות מעבר   .6

 :התת"ק להולכי רגל

  בצורה סמויה או גלויה מעל תקרה אקוסטית.קופסאות החיבור לג"ת תותקה   

קופסאות המשרתות מתקים חיויים יהיו חלק מדרישות מכלולי ההולכה והכבילה   . 6.1

 ). E90דקות ( 90ויכולו עליהם כל הדרישות ועמידות מעגל באש למשך 

יהיו בגודל המתאים לגודל הכבלים הכסים והיוצאים אך  לחיבור ג"ת הקופסאות . 6.2

הכל לפי הדרש  הקופסאות יכללו מהדקים ואטיגרוים בהתאם לכמות הכבלים.

  .בתכיות ובכתב הכמויות

 :קופסאות מעבר למהרה .7

קופסאות החיבור לג"ת תותקה על מכלולי ההולכה של הכבלים ותקרת המהרה / ישירות על    

  מבה המהרה. 

קופסאות החיבורים עבור תאורת החירום, שלטי היציאה, תאורת ההכווה, המותקים   

  שקועים בקירות המהרה ויחוברו לצרת בקירות.בקירות המהרה יהיו 

קופסאות המשרתות מתקים חיויים יהיו חלק מדרישות מכלולי ההולכה והכבילה   . 7.1

 .  DIN 4102/12 E90ולו עליהם כל הדרישות ועמידה בתקן חוי

באופן יציב המותקות על תעלות בתקרת המהרה יותקו לג"ת  תהסתעפוקופסאות ה . 7.2

, שיהיו מחומרים עמידים בתאי סביבה קורוזיבים וקים מכייםחיז "יע תעלות,ה אל

לרבות עמידות בויברציות ואבטוח בפי פילה, בהתאם לפרטי התוכיות. כל ברגי 

 תקרה או קיר קוסטרוקטיביקופסאות המותקות על  החיבור יהיו מסוג פלב"מ.

  . תחוזקה למבה באופן המאפשר פירוק והרכבה חוזרים ושים
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ממתכת או ועשויות  לפחות IP65אות החיבורים במהרות יהיו בעלות אטימות קופס . 7.3

  . לפי הדרש מחומרים טולי הלוגן וכבים מאליהם

יהיו בגודל המתאים לגודל הכבלים הכסים והיוצאים אך לא   לחיבור ג"ת  הקופסאות . 7.4

הקופסאות יכללו מהדקים עבור שבעה מוליכים  "ממ 200X200X80 -פחות מ

  .הכל לפי הדרש בתכיות ובכתב הכמויות ואטיגרוים בהתאם לכמות הכבלים.

 עבור כל כבל כס ויוצא. מתכתי אל חלד הקופסאות יכללו כיסת אטיגרון  . 7.5

  

  גופי תאורה ואלמטים בודדים חיזוקים של תעלות, 08.02.08

 הקבלן הראשיתוכיות ופרטי ההתקה וחיזוק המופיעות במסמכי המכרז הן תוכיות מחות. על 

לעמוד בפרטי ביצוע המופיעות בתוכיות  הקבלן הראשימלהגיש תוכיות לביצוע. יתן לחייב את 

  המחות.  

להעמסת המכלולים  בשימוש במכלולי הולכה יש להעביר את תכון מכלולי ההולכה של היצרן, בהתייחס  

  ולאופי ולצורת התקתם.

, הקבלן הראשיפרטי ההתקה והחיזוק המופיעים התוכיות יבדקו ע"י מהדס ישראלי אזרחי מטעם 

  ויוגשו לאישור הפיקוח.  

מדויקים לאישור המהדס והמפקח וכמו כן  תוכיות ביצוע ופרטים להגיש הקבלן הראשיעל  .1

לאישור דוגמא של  הקבלן הראשייגיש  תוכיותול מפרטים . עם קבלת האישור למפרטים

  חיזוק. 

פלדה   תי מהדס קוסטרוקציה המתמחה בקוסטרוקציי"והתכיות יערכו ע תכון הביצוע  .2

  י המזמין. מחיר התכון והאישור כלול במחיר האביזרים. "ומאושר ע

צדדיים לאפשר -חדתעלות יורכבו לפי תאי המקום לקירות ולתקרות. החיזוקים לקירות יהיו   .3

  גישה ותוספת כבלים מהצד המרוחק מהקיר.

 Kg/m40-לא פחות מ  ובוסף בעומסלפי הציוד המתוכן    הקוסטרוקציה תחושב לעומס סטטי .4

  לפחות. 2.5עם מקדם בטחון 

  י ברגים כימים."עגוים (בורגי חיבור) למבה יבוצעו ע  .5

 כול הברגים והאומים יהיו עם סידורים למיעת שחרור.  .6

  

  ילווןג 08.02.09

מסגרות וכו'  ,פלטות הברגים, החיזוקים, לרבות התעלות, מפלדה כל החלקים המתכתיים .1

באמצעות  הקדוחים והריתוכים,  יגלווו לאחר כל העיבודים,שלא הוגדרו מפלדת אל חלד 

  . 918ציפוי בטבילה במפעל מאושר ובתהליך לפי ת"י 

  . 918י מיקרון. תיקוים בהתזת אבץ יבוצעו לפי ת" 60 -עובי ציפוי האבץ לא יהיה קטן מ .2

  במקרה של פגיעה מהותיים בגלוון לפי החלטת הפיקוח יבוצע יגלוון מחדש במפעל הגלוון, .3

  י אבץ קר ."ו/או בהתקה יתקו ע אתרגלוון קלים אשר יגרמו בהובלה ל תיקוי 
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  ת פלדה לאורך המהרה יקוסטרוקצי 08.02.10

המהרה לתמיכת תעלות כבלים   קירמחוזקת ל מ"פלב אלחלד מתכת רצופה מפלדתית יקוסטרוקצ

  בויה בצורה כדלהלן:  וחיזוק לגופי התאורה,

  מ"מ). 400-500מ"מ (להתקת תעלות ברוחב  600מרחק פימי בין התומכים  .1

 RHSמ"מ (טו). החיזוקים האופקיים יהיו מפרופילים  600מרחק החיזוקים האופקיים:  .2

  ם או מחורצים לאפשר חיזוק התעלות. ומחוררי

לא כולל משקלה העצמי  –ג"ת)  כבלים, העומס המשוער המרבי על הקוסטרוקציה (תעלות,  .3

  ק"ג למ"א. 130 -כ

לפחות אך לא יותר  2.0המרחק האורכי בין התומכים כדרש לעומס ה"ל עם מקדם בטחון  .4

  ס"מ. 90 -מ

קמ"ש) רצוי   100 -(כ של לפחותיש לקחת בחשבון כי מול פתחי המפוחים משב הרוח חזק  .5

  להתקין גם חיזוקים אלכסויים במקומות אלה. 

ועשויה קטעים שיאפשרו התקה וחה ים אחד לשי ככל הקוטרוקציה בויה פרטים מרות .6

  .באתר

כל הקוסטרוקציה תצבע באבקת  בגלל טיב גימור הקוסטרוקציה וסףגימור דרש יבמידה וי .7

מיקרון כל   75אפוקסי אפוי בתור בשיטת "אפוקול" בגוון שיקבע המפקח. שתי שכבות בעובי  

  המחיר יהיה כלול במחיר הקוסטרוקציה.  אחת.

 במקומות שהצפוי יפגע בעת ההרכבה וכו'. ע באתר בצבע זהה,יש לבצע תיקוי צב .8

 כול הברגים והאומים יהיו עם סידורים למיעת שחרור.  .9

  

  במהרה  מוליכים וכבלים 08.02.11

  כללי  .1

המותקים מחוץ לשטח המקורה של  למערכות הבלתי חיויות,כבלים /כל המוליכים  . 1.1

פרט  , בצבעים תקיים XLPEבידוד  יהיו מחושתהמהרה ו/או בתשתית בקרקע 

 למסומן אחרת בתכיות.

המותקים בשטח המקורה של המהרה   כבלים למערכות הבלתי חיויות,/כל המוליכים . 1.2

פרט למסומן אחרת  , בצבעים תקיים טול הלוגן ומעכב בעירה 2XH(N)סוג היו מי

  בתכיות.

כל צורות ההתקה ב  ויותקו  FE180 E90 (N)HXH  יהיו מסוג  למערכות חיויותכבלים   . 1.3

  DIN 4102/12 כמו כן מכלולי ההולכה ידרשו לעמוד בתקן .המפורטות בתוכיות

  .E90למערכות חסיות אש 

  להציג לאישור המתכן בדיקות המראות עמידה מערכת ההולכה הקבלן הראשיעל  . 1.4

 DINתד להתקין בתקן תעאותה מ (כבילה, הובלה, חיבורים וכל החומרים הדרשים)

  .  E90  למערכות הולכה 4102/12
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כל צורות ב ויותקו FE180 E90 (N)HXH יהיו מסוג UPSלמערכות המוזות מ כבלים  . 1.5

 DIN בתוכיות. כמו כן מכלולי ההולכה ידרשו לעמוד בתקןההתקה המפורטות 

  ויותקו בתוואי בפרד.  .E90למערכות חסיות אש  4102/12

הכבלים יהיו .)N)HXH/FE180/E90 מסוגהכבלים המחוברים להזת המפוחים יהיו  . 1.6

ים בקרקע."מהסוג הים  ל לכל אורכם גם אם הם מותקעל המוצרים לעמוד בתק

  והמחמיר. בחלקם המתאים IEC60331 ,IEC60332 ,IEC61034 ,IEC60754הבאים: 

 החיבורים וההסתעפויות בתיבות יהיו ע"י סרגלי מהדקים ממוספרים ומסומים, . 1.7

  מהדקי תותב (עם ברגים ופחיות מגן).

וחיבורים אחרים לצורך הארכת הכבלים מכל סוג. עבור המקרים  אין להתקין מופות . 1.8

פות בשוחות ויותקו מ שהכבלים הדרושים ארוכים יותר מיכולת היצור של המפעל,

  מעבר בלבד ויסומו בתכיות העדות.

 לסמן את כל הכבלים והציורות הכסים והיוצאים ללוחות החשמל,   הקבלן הראשיעל   . 1.9

-על ידי סימון ברור ובא קרקעיות,-עלות הן תלויות והן תתבתאי כבלים (שוחות) ובת

אזיקון פלסטי עם  בהתקות בחלל המהרה, כמו דיסקית אלומייום חרוטה קיימא,

סימון בכתיבה על יר דבק או כדומה לא יתקבל.  ,בחדרים טכיים דגל ומהודק היטב

מס' המעגל וכו')  החדר, הסימון יציין מאין או לאן מגיע כל כבל (מס' הארון / לוח מס' 

מ' וכן ליד כל הסתעפות וחיבור ובכל שוחת  10וחתך הכבל. הסימון בתעלות יהיו כל 

  מעבר.

לפי החיות היצרן  כפי שמפורט במסמך זה, IEC כפופות לתקן הייההתקות תה  .1.10

 לדאוג לאישור התקה לפי התקן מהספק.  הקבלן הראשיובהתאם לצורות ההתקה. על  

להתקין בהתאם לאחריות התקן ולהציג אישור של יצרן  הקבלן הראשיעל  .1.11

 התעלות/סולמות בהתקה.

ישו איסור להתקה של כבילה לא חסית אש מעל כבילה חסית אש, במידה וישה   .1.12

ש לפי  הצטלבות של שי הסוגים יעבור התוואי חסין האש מעל התוואי לא חסין הא

 שמפורט בפרטי התוכיות.

 מוסמך טכי גורם יגיעהעבודה  בתום,  ההולכה מכלולי ספק בליווי תעשה תקההעבודה והה  

 התקן לדרישות בהתאם הותקו לוליםכי המכ לאשר כדימטעם חברת מכלולי ההולכה 

כל הרשום בסעיף זה כלול במחירי הסעיפים לדרישות המפרט, והתוכיות.    בהתאם  ,הרלווטי

  הרלווטים בפרקים העוסקים במכלולי ההולכה בכתב הכמויות. 

  

  בחיון מוליכים וכבלים 08.19

 כללי  .1

המותקים מחוץ לשטח המקורה של  כבלים למערכות הבלתי חיויות,/כל המוליכים  . 1.1

פרט  , בצבעים תקיים XLPEבידוד  יהיו מחושתהמהרה ו/או בתשתית בקרקע 

 למסומן אחרת בתכיות.
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כל צורות ההתקה ב  ויותקו  FE180 E90 (N)HXH  למערכות חיויות יהיו מסוגכבלים   . 1.2

, IEC60331ים המפורטות בתוכיות. כמו כן מכלולי ההולכה ידרשו לעמוד בתק

IEC60332 ,IEC61034 ,IEC60754  ות אשלמערכות חסיE90.בחלקם המתאים , 

 להציג לאישור המתכן בדיקות המראות עמידה מערכת ההולכה הקבלן הראשיעל  . 1.3

ים (כבילה, הובלה, חיבורים וכל החומרים הדרשים) אותה מתעתד להתקין בתק

, והמחמיר בחלקם המתאים IEC60331 ,IEC60332 ,IEC61034 ,IEC60754הבאים: 

  . E90 למערכות הולכה

 החיבורים וההסתעפויות בתיבות יהיו ע"י סרגלי מהדקים ממוספרים ומסומים, . 1.4

  מהדקי תותב (עם ברגים ופחיות מגן).

אין להתקין מופות וחיבורים אחרים לצורך הארכת הכבלים מכל סוג. עבור המקרים  . 1.5

פות בשוחות ויותקו מ ולת היצור של המפעל,שהכבלים הדרושים ארוכים יותר מיכ

  מעבר בלבד ויסומו בתכיות העדות.

 לסמן את כל הכבלים והציורות הכסים והיוצאים ללוחות החשמל,   הקבלן הראשיעל   . 1.6

-על ידי סימון ברור ובא קרקעיות,-בתאי כבלים (שוחות) ובתעלות הן תלויות והן תת

אזיקון פלסטי עם  בהתקות בחלל המהרה, אלומייום חרוטה כמו דיסקית קיימא,

סימון בכתיבה על יר דבק או כדומה לא יתקבל.  ,בחדרים טכיים דגל ומהודק היטב

מס' המעגל וכו')  הסימון יציין מאין או לאן מגיע כל כבל (מס' הארון / לוח מס' החדר, 

ל הסתעפות וחיבור ובכל שוחת מ' וכן ליד כ 10וחתך הכבל. הסימון בתעלות יהיו כל 

  מעבר.

,  IEC60331לתקים הבאים: כפופות יה תה של המערכות החיויות תקותה . 1.7

IEC60332 ,IEC61034 ,IEC60754 חיות היצרן  ,והמחמיר בחלקם המתאיםלפי ה

 לדאוג לאישור התקה לפי התקן מהספק.  הקבלן הראשיובהתאם לצורות ההתקה. על  

להתקין בהתאם לאחריות התקן ולהציג אישור של יצרן  הקבלן הראשיעל  . 1.8

 התעלות/סולמות בהתקה.

ישו איסור להתקה של כבילה לא חסית אש מעל כבילה חסית אש, במידה וישה   . 1.9

ש לפי  הצטלבות של שי הסוגים יעבור התוואי חסין האש מעל התוואי לא חסין הא

 שמפורט בפרטי התוכיות.

 טכי גורם יגיעהעבודה  בתום, ההולכה  מכלולי ספק בליווי תעשה תקההעבודה והה .1.10

 בהתאם הותקו לולים כי המכ לאשר כדימטעם חברת מכלולי ההולכה  מוסמך

כל הרשום בסעיף זה לדרישות המפרט, והתוכיות.  בהתאם , הרלווטי התקן לדרישות

כלול במחירי הסעיפים הרלווטים בפרקים העוסקים במכלולי ההולכה בכתב 

  הכמויות. 
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  והארקה במבים הארקת יסוד 08.02.12

 כללי  .1

קבצי תקות  מערכת הארקת יסוד תבוצע בהתאם לכל הדרישות של חוק החשמל, . 1.1

 ישראל. החשמל (הארקת יסוד) לרבות עדכוים ודרישות רכבת 

 י חשמלאי מוסמך." הארקת יסוד תבוצע ע . 1.2

  י המפקח."י חשמלאי ויאושר ע"לפי ביצוע כל יציקה ייבדק רצף הארקה ע . 1.3

רציפות וכן התגדות בהתאם לדרש -בסיום כל ההתקות תיבדק התגדות הארקה

 בחוק.

הבודק יגיש למפקח תעודת בדיקה חתומה   מוסמך,חשמל  הבדיקה תיערך על ידי בודק   . 1.4

תתבצע בדיקת התגדות לקבלת הערך המתאים להארקת   ידו. בכל שלב של הביצוע,על  

 היסוד בכל שלב ושלב בהקמת המתקן.

במידה ותתקבל תוצאה בלתי מתאימה יבוצע תגבור הארקה על פי החיות שיתקבלו  . 1.5

 י המתכן. "ע

 

 פירוט דרישות  .2

 . ST37דה כל מרכיבי מע' הארקת יסוד (פלטות פסים) יצוקים בבטון יהיו מפל . 2.1

מ לפי "מ 4X40מ או ברזל פלדה שטוח בחתך "מ 12המערכת תבוצע מברזל עגול קוטר  . 2.2

 תכית או החית המתכן.

במידה והוא יסומן בצבע  מברזלי הזיון של הכלוס, יתן לאשר לשימוש ברזל מצולע, . 2.3

 והתבצעו כל הדרישות שפורטו לעיל.   המבליט אותו משאר ברזלי הזיון, ברור,

כל החיבורים בין מערכת הארקה אופקית (טבעת גישור) למערכת הארקה אכית  . 2.4

 (מערכת הורדה) יבוצע בהתקה סמויה. 

 מ מדופן הבטון. "ס 5-10מוליכי הארקה יהיו במרחק  . 2.5

מגולווים (טבולים   מ,"מ  40X4כל היציאות של הארקת יסוד יהיו מפסי פלדה במידות   . 2.6

 . 918י "אבץ חם) בהתאם לתה

מ ובייהם מרווח ללא "מ  50ריתוכים באורך    2י  "כל הריתוכים במתקן הארקה יבוצעו ע  . 2.7

 מ."מ  40ריתוך של 

 יש להכין קוצים להמשך הארקה בהתאם לשלבי הביצוע של הקירות.  . 2.8

 מטר. 5טבעת הארקת יסוד תהיה מרותכת לברזל זיון חוצה לפחות כל  . 2.9

בקורת הראש של הקיר מרותך לברזלי   במעקה בטון,ן אופקי  פס/מוט הברזל יהיה מותק .2.10

  .הזיון בכלוסאות

מטר לפחות כדי להבטיח מיקומו בזמן היציקה. המרחק בין  2 -הפס/מוט יחוזק כל כ .2.11

  ס"מ. 5 -המאריק והמשטח התחתון של יציקת הבטון יהיה כ

 3ך לאורך חיבור של פסים/מוטות בייהם עבור יצירת רציפות יבוצע באמצעות ריתו .2.12

ולצפות החיבור ע"י שכבת  כשיש לקות היטב את שטחי המגע לפי הריתוך, ס"מ,
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ראה פרט בתכיות  אפוקסי להגה. אפשרויות וספות לחיבור הפסים/מוטות בייהם,

הארקת היסוד. פס/מוט הארקת היסוד יתחבר למוטות הזיון של עמודי היסודות 

ועליה במספר מקומות כמפורט אות לוסכהכולל ירידות לתחתית  כמפורט בתכיות,

בתכיות. הטבעת הסבוכה תבוצע כך ששום קודה (במבט על) לא תהיה מרוחקת יותר 

  מטר מהמאריק. 10 -מ

 לפס הארקות יבוצע באמצעות מוליך חושת גמיש, החיבור של כל האלמטים לעיל, .2.13

. החיבור בשי לפחות ר"ממ 35בחתך בהתאם לדרש בתוכיות או  שזור ומבודד

אום ואום אבטחה וסף למיעת  דסקית קפיצתי חצויה, י עלי כבל,"הצדדים יבוצע ע

 שחרור. 

מגולוון  גמיש  מעבר בתפרי התפשטות לאורך הקירות/מבים יבוצעו באמצעות פס פלדה   .2.14

 ישור. בצורת אומגה אשר ירותך לטבעת ג מ,"מ 4X40בחתך 

ות להארקה ייותקו קופסאות ביקורת משורי  פיות המבה,  4-או ב  משי קצוות הקיר, .2.15

מ מפי הקרקע. פס הארקה "ס  10הקופסא שקועה ביציקה בגובה    מ,"ס  15X15במידות  

 בקופסאות הביקורת יהיה עם ברגים ואומים. 

 קת יסוד.י שלט מפח מגולוון וצבע בוסח האר"כל יציאה מהארקת היסוד תסומן ע .2.16

  בודק מוסמך לבדיקת הארקה בפורטל ובמבים.  הקבלן הראשיבגמר הביצוע יזמין  .2.17

  ל במחיר פס הארקת יסוד.ו השלט יכל .2.18

  הארקת מתקים .2.19

י חיבור לפס  "יאורקו ע םוהמתכתיי ם הלוחות והמתקים החשמלייכל  . 2.19.1

  . השוואת הפוטציאלים 

  . והמוליךפס הל במחיר והשלט יכל כל חיבור הארקה ישלוט, . 2.19.2

  קטעי תעלות המתכת וקטעי הסולמות הכבלים יגושרו ליצירת רצף הארקה. . 2.19.3

  אלקטרודת הארקת .2.20

כאשר מיקום  בריכות ביקורת לאלקטרודות הארקה אכיות יותקו לפי תוכית פרט,  

. מפי פגיעה על ידי רכב או בצמוד למבה הבריכה יהיה במקום מוגן (כגון מאחורי

. מסגרת 1742י ". אלקטרודות הארקה יעמדו בת367י "מהדקי הארקה יעמדו בת

המכסה ומכסה השוחה יהיה יצוקים מפלדה ועליהן יוטבעו: שם וסמל הרשות 

  . "הארקה"והכתובת 

  

  ה במהרהגופי תאור 08.03

  כללי  08.03.01

י  "ערך שיאושר עיהיו מהדגמים המצויים בכתב הכמויות או שווה  ,למהרההתאורה  פיגו .1

  המתכן והפיקוח. 

לחילופין במידה והיצרן איו תחת פיקוח מכון  תווי תקן ישראלי, והפסים יישא . 1.1

להעביר למזמין  באמצעות ספק הפסים,  הקבלן הראשיאזי על  התקים הישראלי,

רשימת פסים עם מספרים סידוריים שלהם ואישור מכון התקים על כך שבדקה מה 
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לעמידות הפסים המזוודים  מהפסים המזוודים עם הציוד המיועדים לפרויקט,

  כבישים ורחובות.  מורות: מורות לתאורת 2.3חלק  20 -והמסופקים בתקן ישראלי 

 שוג הפס ו/או סוג הורה ו/או הספק הורה תידר(לכל שיוי בס זאת לכל דגם פס . 1.2

  בדיקה פרדת).

וכלולים במחיר  הקבלן הראשיכל העלויות הכרוכות בבדיקות מכון התקים יחולו על  . 1.3

  הפסים והעבודה. 

  על בדיקות מה.  יצרף אישורים הקבלן הראשי  . 1.4

יהיה עמיד  הצבע  ,U.Vגופי התאורה יהיו צבועים צביעה אלקטרוסטית בתור בצבע מוגן  .2

וזאת לאורך כל תקופת האחריות של גוף התאורה   ,רה קורוזיבית ולכל תאי מזג האוויסביבל

על  או לפי החיית האדריכל, הצבע יהיה תואם לגוון הצבע של העמודים, כדרש במפרט,

י המזמין וזאת "מהמפקח החייה מדויקת לגבי הגוון הסופי שיבחר ע לקבל הקבלן הראשי

  הזמת הפסים. לפי 

לפי   להמציא דוגמאות של גופי התאורה לאישור המתכן ו/או המפקח, הקבלן הראשיעל  .3

בצרוף אישור של ציג יצרן גופי התאורה בארץ על התאמת הגופים לדרישות המזמין   רכישתם,

  וכיוום לעקומות הפוטומטריות בהתאם לדרש בכתב הכמויות והמפרט.

כתב  למזמין יחד עם גופי התאורה לדוגמה, הקבלן הראשיסור בעת אישור גופי התאורה ימ .4

לתקופות כפי שפורטו במפרט. כתב אחריות זה יימסר שוב בסיום העבודות    אחריות של הספק,

כי הוא האחראי כלפי המזמין   קבלן הראשיכחלק מכתב האחריות הכולל של המתקן. מובהר ל

כתב האחריות של הספק יוסח  פרויקט,לטיב גופי התאורה הורות וציוד ההדלקה שסיפק ל

 ואת המזמין כל אחד לחוד ושיהם ביחד.  הקבלן הראשיכך שישפה את 

  . 0807פרק  ,08הרכבה וחיבור גופי התאורה בהתאם למפרט  יצור, .5

להכין מראש   הקבלן הראשילמדוד ולבדוק לספור את הכמות המדויקת. על    הקבלן הראשיעל   .6

הפריטים הדרושים להתקה תקיה של הגוף מהקודות שהוכו לכך ע"י יצרן הגוף. יש להביא 

ח דוגמאות של כל הגופים ופריטי ההתקה והחיזוק שלהם לפי הספקתם קלאישור המפ 

ויכללו המפרטים המקוריים של היצרן  הקבלן הראשילאתר. הדוגמאות יסופקו על חשבון 

  האופטיים לשלם והוראות ההתקה.  לרבות האפיוים

 במכון התקים כולל כל הציוד המסופק, 20כל הגופים יעברו בדיקת תקן מלאה לפי ת"י  .7

לאישור סופי של גוף התאורה יש לצרף את תעודת הבדיקה. עם הספקת הציוד יש לצרף מסמכי 

  בדיקה עם ציון מס' סידרה.

עליו לציין זאת תוך שבועיים מקבלת צו  לספק גופים שווי איכות הקבלן הראשיאם בכוות  .8

 לצרף מסמכים אשר יערכו ע"י מהדס חשמל המאושר ע"י המזמין ובעל סיון   התחלת עבודה,

קודם מוכח במתקים בדומים ועליו להוכיח למתכן שתכוות הגוף שוות איכות וערך למפרט 

ולקטלוגים של הגוף הדרש מבחיה מכית חשמלית ואופטית. בצרוף דוגמה של גוף התאורה 

כולל   עקומות אור וחישובי תאורה מלאים של הפרויקט על כל אביזריו כולל מפרט טכי,

זווית התקת גופי התאורה עבור כל קטע וקטע כמפורט: הקטעים יקבעו מיקום גופי התאורה ו

במידה והגוף יעבור את שלב  דרישות התקים ומפרטי התכון, לפי המאפייים השוים,

  האישור הראשוי.  
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בסיום הפרויקט בדיקה פוטומטרית בשטח עבור כל אזור בעל   הקבלן הראשייבוצע על חשבון  .9

בל בדיקה עבור כל קטע וקטע בפרד הבדיקות יערכו בוכחות ים שוים כך שתתקימאפי

לפי ביצוע   הקבלן הראשיהמפקח והמהדס המתכן לאימות התוצאות הסופיות שיתו ע"י 

 הקבלן הראשיהעבודה. במידה והתוצאות לא יהיו לשביעות רצון המהדס המתכן יהיה על 

לא תהיה כל זכות עוררין על כך ולא  קבלן הראשילהחליף את הגופים והציוד על חשבוו. ל 

  תהיה כל עילה לתביעה כספית כלשהי. 

לא יאושרו הגופים המוצעים כשווה   הקבלן הראשיבמידה ולאחר בדיקת המסמכים שהגיש  . 10

  יספק את גופי התאורה כדרש ללא זכות עוררין.  הקבלן הראשיערך 

תן ע"י ועדת שווה  ייקט זה ילפרו  הקבלן הראשיאישור סופי להתאמת גוף התאורה המוצע ע"י   . 11

  רק לאחר ביצוע הבדיקות הפוטומטריות ה"ל.  בתאום ובאשור הרשות המקומית, ערך,

  על גופי תאורה שווה ערך לעות על הדרישות הבאות: . 12

גופי התאורה המוצעים כשווה ערך יעמדו בדרישות ובתקים כפי שפורטו בסעיפים  .12.1

  שלעיל. 

  החלפת גופי תאורה לשווה ערך:יגיש יחד עם הבקשה ל הקבלן הראשי  .12.2

גוף תאורה חדש ומאובזר כולל ציוד וורה לדוגמה המוגדר במכרז ודוגמת לגוף המוצע   .12.3

  על ידו. 

  פרוספקטים טכיים של גוף התאורה והציוד המותקן בפס.  .12.4

  . 2.3חלק  20י "אישור מכון התקים הישראלי לעמידה בת .12.5

  וגם כקובץ על מדיה מגטית.כפלוט מודפס  IESעקומה פוטומטרית בפורמט  .12.6

ולאזורי הסיכון  החישובים הפוטומטריים יראו את התוצאות לקטעים ישרים, .12.7

  במהרה. 

  וכן לכל מקום אחר בפרויקט הדורש התייחסות ספציפית מבחיה פוטומטרית.  .12.8

בפי וועדת שווה ערך הכוללת  תידון לאחר שיספק את כל הדרש לעיל, הקבלן הראשיהצעת  . 13

השלמות ותוספות לחומר  הקבלן הראשיהוועדה רשאית לדרוש מ והמפקח,את המתכן 

 שהוגש גם אם לא זכרו לעיל במפורש. 

 . וועדת שווה ערך -ההחלטה הסופית לגבי אישור גופי תאורה שווה ערך תהיה בידי המזמין  . 14

  

  יכללו: LEDלד  תגופי התאורה בטכולוגי 08.03.02

 יבעל LEDגופי התאורה הדרשים במסגרת מכרז זה הים גופי תאורה ייעודיים לורות מסוג  .1

כביש ו/או שטח   תאורה עבור  הספק חשמלי ופיזור אור אשר יעו על דרישת תכון  תפוקת אור,

  ישראלי. התקן הבהתאם לדרישות המזמין ו תון,

ציוד הפעלה (דרייבר)  אופטית,גופי התאורה יכללו בתוכם את המערכת הקיימת עדיפות כי 

, במידה ומבה הגוף איו מאפשר את התקת הציוד, הציוד יותקן במארז ומגן מחשולי מתח

  וכן: הוא משרת ן מתאים העומד בכל דרישות ההגה שאות

  .LEDאופטית בטכולוגית מערכת  . 1.1
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ובעלת יכולת  ,לחיבור ישיר לרשת החשמל המתאימה)  Driverמערכת הפעלה ייעודית( . 1.2

  לביצוע עמעום ולחיבור לתקשורת.

  .לחיבור ישיר לרשת החשמל הגה לחשולי מתח מערכת  . 1.3

הגופים יעמדו בתקים ובבדיקות  ,כל הציוד הדרש לצורך הפעלה תקיה יהיה איטגראלי .2

 הדרשות כמפורט בהמשך.

  

   לדרישות המפרט הטכי כמפורט להלן:תאורה יתאימו הגופי   08.03.03

  2.5(או 2.3חלק  20דרישות של ת"י לובוסף  1חלק  20דרישות ת"י יתאים לתאורה הגוף  .1

 C°35 -עד -C °10טמפרטורת סביבה של ביבוצעו  ההתאמה לתקן. בדיקות במידה ודרש)

גם אותה  ףיש לצר -CBתמתבססת על תעודת בדיק במידה ותעודת הבדיקה של מת"י לפחות.

  במלואה. 

 את הפרמטרים הבאים: בין היתר, תכלול, 20י "תעודת הבדיקה להתאמה לת .2

לפחות לתאי הציוד החשמלי והציוד האופטי.   IP65 יהיה בעל דרגת הגה גוף התאורה . 2.1

) הים בעלי דרגת Driverבמידה והמערכת האופטית ומערכת ההפעלה האלקטרוית (

 . IP54יכול תא הציוד החשמלי להיות בדרגת הגה  לפחות, IP65הגה 

לדרישות בהתאם לחוק החשמל ו גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגה מפי הלם חשמלי . 2.2

 באחד מהסוגים הבאים: 20תקן ישראלי 

יש לבדוק תאי האחריות של היצרן בהתאמה  –)הארקת הגה( 1הגה מסוג  . 2.2.1

 . לתאי הארקה בשטח

 (בידוד כפול).  2הגה מסוג  . 2.2.2

ובין המופע   מתח בין המופע לבין האפס,חשולי בהתקן הגה בפי  יצוידגוף התאורה  . 2.3

  .kV-10kA/10והאפס לבין המעטפת המתכתית ל

או בכל מצבי   לפחות בהעמסה מלאה 0.92המוצע יהיה בעל מקדם הספק של גוף התאורה  .3

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

 ).  10%±הומילי ( תהיה יציבה בכל תחום מתח הרשת עוצמת האור המופקת מגוף התאורה .4

 כמפורט להלן: גטיתאלקטרומהכל הדרישות לתאימות (כמכלול) יתאים לגוף תאורה  .5

 . EN-55015או  (תאימות אלקטרומגטית) 2.1חלק    961ת"י  . 5.1

 . IEC-61000-3-2או  זרמי הרמויות) (הפרעות מוליכות, 12.3חלק    961ת"י  . 5.2

 .  IEC-61000-3-3 שיויים רגעיים) או (הפרעות מוליכות, 12.5חלק    961ת"י  . 5.3

 . (תאימות וחסיות אלקטרו מגטית לציוד תאורה) IEC-61547תקן  . 5.4

לפחות בהתאם לדרישות תקן  IK-08גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגה מפי הולם מכאי  .6

IEC62262 . 

להבטחת חוזק מכאי ופיזור החום המופק ממקורות  ,מתכתיגוף התאורה יהיה בעל מבה  .7

 ללא מערכת אוורור חשמלית.  ,האור וממערכת ההפעלה
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בהתקה אופקית ואכית  התאורה יאפשר חיבורו לראש עמוד התאורה או לזרוע או לקיר גוף .8

 .לרבות מחבר /מתאם התקה מתאים הכלול במחיר הגוף

גוף התאורה מיועד להתקה ולהתחברות לזיה באמצעות מערכת הפעלה אלקטרוית  .9

ההתקה תתבצע בהתאם להוראות   –(Driver)המותקת בתוך גוף התאורה  איטגרלית ייעודית

  ההתקה המקוריות של היצרן. מערכת ההפעלה האלקטרוית תאפשר תאורה קבועה ויציבה, 

 ±.  10%בתחום של  ללא תלות בשיויים במתח הרשת

או שווי  ADVANCEאו  OSRAMאו  PHILIPSתהיה מתוצרת  (Driver)מערכת ההפעלה  . 10

לביצוע   DALIותכלול ממשק תקשורת  י המזמין לפי הגשת המסמכים,"המאושר ע איכות

בהתאם   DALIעמעום והעברת תוים בכדי לאפשר הוצאת וקבלת תוים ישירות מתקשורת  

 ותסומן בהתאם. IEC62386לדרישות תקן 

ליישום דרישות   גוף התאורה או סדרת גופי התאורה יהיו בעלי מספר עקומות פיזור פוטומטרי, . 11

ויאפשרו קיום עוצמת    התקן לתאורה עבור כל סוגי הכבישים ו/או השצ"פ הדרשים בכל אתר,

  ישראלי.  התקן ההתאורה ואיכותה בהתאם לדרישות המזמין ו

שווה או    NICHIAאו    OSRAMאו    PHILPSאו    CREEמתוצרת    LEDמקורות האור יהיו מסוג   . 12

  .  באישור המזמין לפי ההגשה איכות וערך ,תכוות

 לפחות. 70%של  CRIבעל מסירת צבע מקור האור יהיה . 13

 מעלות, 275 של -מעלות קלווין עם סטייה +/300 ,3טמפרטורת הצבע של הורות תהיה עד  . 14

 . IEC62707בהתאם לתקן  Binningמאותה קבוצת 

 55%יהווה עד ,nm 500 - 420(פיק) של הקריה בתחום הכחול של הספקטרום הערך המרבי  . 15

מהעוצמה המרבית הפלטת, יש להציג אישור ממעבדה מוסמכת. המזמין שומר לעצמו את 

הזכות לבצע בדיקות גוון וספקטרום על פי שיקול דעתו במשך כל תקופת האחריות ועל הספק  

 להחליף כל גוף תאורה שלא יעמוד בדרישת הספקטרום בכל משך חיי הפרויקט. 

 .)RISK GROUP" (0 "קבוצת סיכון  ,IEC 62471התאורה יתאים לדרישות ת"י/גוף  . 16

בטמפרטורת   שעות לפחות,  50,000  לד כאשרהיא מותקת בגוף התאורה, יהיההחיי ורת  אורך   . 17

  ),L80/F20מסך הורות (   20%וכשל של עד    80%מותרת ירידת שטף האור עד    ,C °35סביבה של  

 : םהרלווטיי בהתאם לתקים ובזרם העבודה המתוכן 

 ,IEC62717ל: "או תקים בי ,IESTM21, IESLM79, IESLM82ים:תקים אמריקאי .17.1

IEC62722 .  

ידי יצרן גוף התאורה -כל המערכות האופטיות יהיו חלק איטגרלי של גוף התאורה ויסופקו על . 18

ורפלקטורים) יהיו בעלי התכוות  לוברים רפפות, כמכלול אחד עם הגוף. מפזרי אור (עדשות,

  הבאות:

18.1. י השפעות קרית עשויים זכוכית או חומרים תרמופלסטיים העמידים בפUV  איםות

 .סביבתיים

בצורה  יחוזקו אל גוף התאורה באמצעים מתאימים ומקוריים של יצרן גופי התאורה, .18.2

 וחה. בת קיימא שתאפשר החלפת רכיבים 
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בהתקה בתוך גוף התאורה  שעות לפחות, 50,000 היה) יDRIVER(חיי מערכת ההפעלה  אורך . 19

 . בהעמסה מלאהלפחות ו C°35בטמפרטורת סביבה של ו

המאפשר שליטה על גוף    ,IEC62386בהתאם לתקן    ,DALIממשק תקשורת    גוף התאורה יכלול . 20

 התאורה ממערכת בקרה לרבות בצוע הדלקה / כיבוי / עמעום בהתאם לדרישות לקוח. 

שלף המותקן בתא הציוד בתוך גוף התאורה והחיבורים    יכל הציוד יהיה מותקן על מגש ייעוד . 21

  יהיו בשיטת שקע תקע.

מ לפחות שתהיה  "ס  X 15 10כל פס שיסופק יכלול מדבקה חיצוית על גוף התאורה בגודל  . 22

עם ציון הספק הורה ומדבקה  תודבק כך שתראה מתחתית גוף התאורה, עמידה לרטיבות,

  פימית עמידה שתכלול את הפרמטרים הבאים:

שיאפשר את  ימספר סידורי ייחוד העקומה הפוטומטרית, הספק הורה, דגם הפס, שם ספק, . 23

  ק ותאריך. חתימת הבודק מטעם הספ זיהוי סדרת הייצור של הפס,

  ר כולל סופיות,"ממ 1.5חיווט הפס יהיה עם מוליכים גמישים מבודדים סיליקון בחתך  . 24

 180-מעלות צלסיוס לפחות כאשר החיבור לבית הורה יעמוד ב 120החיווט יעמוד בטמפ' 

מעלות צלסיוס לפחות ויהיו מקובעים   150המהדקים יעמדו בטמפ' של    מעלות צלסיוס לפחות,

   למגש הציוד.

  

  תקים ובדיקות: מסמכים, 08.03.04

יש להציג   ,וכמפורט להלן  גוף התאורה המוצע יתאים לדרישות כל התקים כדרש במפרט זה, .1

 : ISO17025תעודות ממכון התקים הישראלי וממעבדות מוסמכות לתקן 

מלחות  הגה    ,תחום טמפרטורת סביבה  לרבות  ,2.3חלק    20תעודת בדיקה מלאה לתקן ישראלי  

 הגה מהלם חשמלי (התייחסות היצרן לאחריות בהתאם לתאי הארקה בשטח), ואבק,

 כדרש לעיל.  קיימות מגן מחשולי מתח ייעודיו

  יש להציג תעודות בדיקה חיוביות ומלאות של מכון התקים הישראלי.  .2

 . EN-55015או  (תאימות אלקטרומגטית) 2.1חלק  961 ת"יהתאמה לתעודת  . 2.1

-IEC-61000(הפרעות מוליכות, זרמי הרמויות) או    12.3חלק    961ת"י  התאמה לתעודת   . 2.2

3-2 . 

-IEC-61000  שיויים רגעיים) או  (הפרעות מוליכות,  12.5חלק    961ת"י  התאמה לתעודת   . 2.3

3-3 . 

 .ו מגטית לציוד תאורה) (תאימות וחסיות אלקטר IEC-61547התאמה לתקןתעודת  . 2.4

 ).LED -(דרישות בטיחות מורת ה IEC 62031לתקן התאמה תעודת  . 2.5

פוטו  תבטיחו ",RISK GROUP "(0קבוצת סיכון ( ,IEC 62471ת"י/התאמה לתעודת  . 2.6

 ביולוגית. 

 .)לפחות  IK-08(דרגת הגה מפי הולם מכאי    IEC62262תעודת בדיקה להתאמה לתקן   . 2.7

 . IEC62386לתקן  DALIאישור ממכון מוסמך להתאמת התקשורת  . 2.8
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כדרש  תעודת בדיקה ממכון מוסמך להתאמת ספקטרום האור המופק מגוף התאורה, . 2.9

 לעיל. 

 כדרש לעיל.   ,CRIתעודת בדיקה ממכון מוסמך להתאמת ה  .2.10

 כדרש לעיל.  הצהרת יצרן להתאמת גוון האור המופק מגוף התאורה, .2.11

 כדרש לעיל.  ,IEC62707בהתאם לתקן  BINNING ה לדרישת ההצהרת יצרן להתאמ .2.12

בזרם   לאורך חיים ושרידות של ורות הלד בגוף התאורה,תעודת בדיקה ממכון מוסמך   .2.13

 כדרש לעיל.בהתאם לתקים האמריקאיים או הבי"ל הרלווטיים  העבודה המתוכן,

 ,IEC62717 ל:תקים בי"או , IESTM21, IESLM79, IESLM82תקים אמריקאיים: ( .2.14

IEC62722 .(  

, ובוסף יסופק קובץ ISO17025 דו"ח פוטומטרי מלא ועקום פיזור אור ממעבדה מוסמכות .3

המדידה תתבצע בהתאם   , עבור כל סוג גוף תאורה מוצע.LUMDATאו  IESדיגיטלי בפורמט 

  .  EN 13032או תקן IES LM-79לדרישות לתקן 

פרטית עבור כל גוף  EN 13032או תקן IES LM-79יש להגיש תעודת בדיקה בהתאם לתקן  .4

תאורה עם העקומות הפוטומטרית המוצעות. בדיקה זו יכולה להתבצע עבור ההספק המרבי 

של גוף התאורה. ובוסף יש להגיש תעודת בדיקה כאמור באם כמות הלדים משתה בהספקים 

  .השוים של גוף התאורה התון

יצור גוף התאורה המוצע יהיה תחת פיקוח של מכון מוסמך ויהיה בעל היתר לסמן בתו תקן  .5

או  ממכון אירופאי מוסמך, ENECישראלי של מכון התקים הישראלי או היתר לסמן בתו

. יש להציג תעודת היתר/פיקוח CTDPתחת תכית פיקוח  ULסימון בתו תקן אמריקאי 

 לרבות: ים שוא ההיתר/פיקוח,הכוללת את פירוט התק בתוקף,

 .או תקן מקביל אמריקאיIEC60598-2.3 או תקן 2.3חלק  20תקן ישראלי  . 5.1

 .או תקן מקביל אמריקאי ,EN-55015או תקן  2.1חלק  961תקן ישראלי  . 5.2

 .או תקן מקביל אמריקאי ,IEC61000-3-2או תקן   12.3חלק  961תקן ישראלי  . 5.3

  .או תקן מקביל אמריקאי ,IEC61000-3-3או תקן   12.5חלק  961תקן ישראלי  . 5.4

  .או תקן מקביל אמריקאי ,IEC61547או תקן  61547תקן ישראלי  . 5.5

 אישור גופי תאורה לפי קבוצות:  .6

י העברת מסמכים של הגוף (ראש "ע יתן לאשר גופי תאורה לפי קבוצות הגופי תאורה, . 6.1

  קבוצה) בגודל הפיזי ובהספק המרבי לכל הגופים שבקבוצה. 

- בהספקים המוכים מההספק שהוגש יאושרו ללא הגשת מסמכים וספים עלגופים  . 6.2

-ISOעם אישור  CBמת לאשר ראש קבוצה יש להגיש בדיקות מכון התקים ותעודת 

  ככול שקיים (אישורי מעבדה מאושרת) עבור ההספק המקסימאלי.  17025

רה מאותו אישור הסדרה תקף רק במידה ושמרת האחידות של שימוש בציוד ו  הערה: . 6.3

  אפיון (דגם ותוצרת) הציוד. 
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  אחריות ותחזוקת גופי התאורה  08.03.05

אחוזים מכל  5 -שים בגובה של 5האחריות לגופי התאורה תגובה בערבות טיב לתקופה של  .1

  י המזמין. "הזמה שתבוצע ע

להחליף את הגופים המוצעים במקרים   קבלן הראשיהמזמין שומר לעצמו את הזכות להורות ל .2

  הבאים:

הכולל הפסקת פעולה של גוף  אחוזים מהגופים המסופקים, 5 -כשל סדרתי של כ . 2.1

 התאורה ו/או חלק ממקורות האור.

 ירידה בעוצמת האור מעבר לתוי היצרן והבדיקות שהוגשו. . 2.2

  שיוי במרכיבי האור כגון: גידול באור הכחול.   . 2.3

 :אחריותלפחות תקופת לכל דגמי גופי התאורה דרשת  .3

  שים.  10 -וכיסוי מקורות אור  למבה גוף התאורה . 3.1

  שים. LED - 5מערכת אופטית ומקור אור  . 3.2

  . שים 5 -דרייבר  . 3.3

שות ספקטרום יציבות גוון האור ועמידה בדרי התחייבות לעוצמת הארה של גוף התאורה, .4

  האור לכל משך תקופת האחריות כדרש במפרט זה.

הספק יחליף כל גוף תאורה שפסק לפעול במהלך תקופת האחריות. עלות החלפת גופי התאורה   .5

 והעבודה תחול על הספק. 

 .בצרוף למסמכי ההגשה  ,יגיש את הוראות ההתקה והתחזוקה לאישור המזמין  הקבלן הראשי  .6

  

  גופי התאורה למהרה  יסוג 08.03.06

  כללי:  .1

כמפורט בהמשך להלן ויותקו   תעם מערכות פוטומטריו  יהיות היום במהרה  גופי תאור . 1.1

 315עד  LED על תעלות התלויות מתקרת המהרה. יהיה שימוש בגופים בטכולוגית

  . ציוד ההדלקה יותקן בקופסא פרדת.ווט

בכיסות וביציאות המהרה באזורים בהם התקרה מוכה מכדי להתקין את הגופים על   . 1.2

יותקו ויחוזקו לתקרה בצירים המוסטים גופי תאורת היום    תעלות התלויות מהתקרה,

  בצמוד לקירות.  מצירי התאורה הראשיים,

 תעם מערכות פטומטריו יהיו , במהרותגופי תאורת הבסיס (הדולקת ביום ובלילה)  . 1.3

כמפורט בהמשך להלן ויותקו על תעלות התלויות מתקרת המהרה בסמוך לתקרה. 

. ציוד ההדלקה יותקן הקופסא  ווט 122עד  LEDיהיה שימוש בגופים בטכולוגית 

  פרדת. 

בכיסות וביציאות המהרה באזורים בהם התקרה מוכה מכדי להתקין את הגופים על   . 1.4

גופי תאורת הבסיס יהיו שקועים בתקרה בצירי התאורה  תעלות התלויות מהתקרה,

  הראשיים. 
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בגופים  מטר על גבי הקירות לאורך מדרכות המילוט תותקן תאורת חירום    2.2  -בגובה כ . 1.5

  .ווט 52עד  LEDבטכולוגית 

מ' תותקן תאורת חירום  2.2בקירות לאורך מדרכות המילוט אשר גובהם מוך מ  . 1.6

  . ווט 10עד LEDמ' בטכולוגית  1 -בגופים שקועים בקיר בגובה כ

עד LEDמטר שקוע בקיר תתקן תאורת סימון והכווה בגופים בטכולוגית  1 -בגובה כ . 1.7

 . ווט 4

  במהרותלתאורת יום גופי תאורה  .2

ההבדל בין הדגמים הוא בהספק והמערכות  מתוכים שי דגמים לתאורת היום, . 2.1

  האופטיות כמפורט בהמשך:

או שווה איכות מבחית   Schreder, תוצרת  Omnistarגוף תאורת מהרות מדגם   . 2.1.1

(בגוון לפי    עשוי מיציקת אלומייום צבוע בתור  ,התכוות המכיות והאופטיות

זרם   ,Cree-XR-E  לדים מתוצרת  144עם מערכת של   ,RAL–אדריכל)  בחירת ה

הספק  3000Kלומן, צבע האור  38,500תפוקת אור  מילי אמפר, 700עבודה 

 ואט. 315–כולל 

או שווה איכות מבחית   Schrederתוצרת    ,Omnistarגוף תאורת מהרות מדגם   . 2.1.2

(בגוון לפי    עשוי מיציקת אלומייום צבוע בתור  ,התכוות המכיות והאופטיות

זרם  ,Cree-XR-E לדים מתוצרת 72עם מערכת של  ,RAL–בחירת האדריכל) 

הספק  3000Kצבע האור  לומן,900 ,18תפוקת אור  מילי אמפר, 700עבודה 

 ואט. 157–כולל 

בגוון לפי   RALלפי קטלוג  מיציקת אלומייום צבוע בתור גוף התאורה במבה עשוי . 2.2

עם מפזר אור מזכוכית מחוסמת עמידה בהלם טרמי. בעל דרגת בחירת האדריכל, 

 . IK10, IP 66-אטימות 

 מערכת אופטית להגדרת התכון וחישובי התאורה . . 2.3

 . 22חלק  20י מכון התקים להתאמה לתקן ישראלי "גוף התאורה יאושר ע . 2.4

  קופסאות לציוד ההדלקה:  . 2.5

והגת מתחי DALIהתואמת לתפעול תקין כולל תקשורת מערכת דרייבר איטגרלית  

יותקן  מערכות ציוד הדלקהי המתכן "ק' אמפרמאושר ע 10קוולט  B, C 10יתר 

פימי. קופסת ציוד מדגם  תיךעם IP 66-בקופסאות ציוד פרדות בדרגת אטימות 

Omnistar- gear box ,יחידות  2מערכות ציוד עבור  2כוללת  או שווה ערך מאושר

Omnistar. 

  מחיר הגוף כולל:  .3

חיבור מקורות האור שבגוף התאורה   את הדרש בכתב הכמויות והמפרט הטכי לרבות, . 3.1

עם מוגן מים ומשוריין  CEEפיים  5ותקע  טול הלוגן, יהיה עם כבל אחד עמיד באש,

כבל החיבור לגוף יהיה ויושחל בציור  למיעת שחרור ויברציות.עילה במצב מחובר 

  שרשורי משוריין ומבודד.
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בעל רקע מחזיר אור עם  ס"מ עם אותיות בחריטה, * 2010שלוט ע"י פלטת ירוסטה  . 3.2

וכל  מתאים לפי החיות מה"פ. מס' המעגל, כיתוב בר קיימא עם פרטי הגוף והורה,

 המפורט בהמשך המפרט.

  במהרות  לתאורת הבסיס (יום ולילה)רה גופי תאו .4

הדולקת בקביעות ביום ובלילה (שתקרא  מתוכים שלושה דגמים לתאורת הבסיס, . 4.1

להלן 'תאורת לילה') ההבדל בין הדגמים הוא בהספק והמערכות האופטיות כמפורט 

  בהמשך:

או שווה איכות מבחית  Schrederתוצרת  ,GL2גוף תאורת מהרות מדגם  . 4.1.1

 ,Cree-XR-E לדים מתוצרת 48עם מערכת של  ,התכוות המכיות והאופטיות

הספק  3000Kצבע האור  לומן, 9648תפוקת אור  מילי אמפר, 500זרם עבודה 

 ואט. 75–כולל 

או שווה איכות מבחית  Schrederתוצרת  ,GL2גוף תאורת מהרות מדגם  . 4.1.2

 ,Cree-XR-E לדים מתוצרת 64עם מערכת של  ,התכוות המכיות והאופטיות

הספק   3000Kצבע האור    לומן,  12864תפוקת אור    מילי אמפר,  500זרם עבודה  

 ואט. 99 –כולל 

או שווה איכות מבחית  Schrederתוצרת  ,GL2גוף תאורת מהרות מדגם  . 4.1.3

 ,Cree-XR-E לדים מתוצרת 80עם מערכת של  ,התכוות המכיות והאופטיות

הספק   3000Kצבע האור    לומן,  16080תפוקת אור    מילי אמפר,  500דה  זרם עבו

 ואט. 122 –כולל 

  :הגופיםהמשך מפרט לשלושת דגמי  . 4.2

עם מפזר אור   RAL–גוף התאורה במבה עשוי מיציקת אלומייום צבוע בתור   . 4.2.1

 . , IPIK10 66-מזכוכית מחוסמת עמידה בהלם טרמי. בעל דרגת אטימות 

 התואמת לתפעול תקין כולל תקשורת איטגרלית וולט, 230מערכת דרייבר  . 4.2.2

DALI  ת מתחי יתרוהגB, C 10  ן "מאושר ע ק' אמפר 10קוולטי המתכ

עם    -IP  66ות  יותקן בקופסאות ציוד פרדות בדרגת אטימ  מערכות ציוד הדלקה

 פימי.  תיך

 מערכת אופטית להגדרת התכון וחישובי התאורה . . 4.2.3

 . 22חלק  20י מכון התקים להתאמה לתקן ישראלי "גוף התאורה יאושר ע . 4.3

  מחיר הגוף כולל:  . 4.4

  את הדרש בכתב הכמויות והמפרט הטכי לרבות קופסאות לציוד ההדלקה,  . 4.4.1

  טול הלוגן,  כבל אחד עמיד באש,חיבור מקורות האור שבגוף התאורה יהיה עם  

עם עילה במצב מחובר למיעת שחרור מוגן מים ומשוריין    CEEפיים    5ותקע  

  כבל החיבור לגוף יהיה ויושחל בציור שרשורי משוריין ומבודד. ויברציות.
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בעל רקע מחזיר  ס"מ עם אותיות בחריטה, * 2010שלוט ע"י פלטת ירוסטה  . 4.4.2

מתאים לפי   מס' המעגל, פרטי הגוף והורה,אור עם כיתוב בר קיימא עם 

  וכל המפורט בהמשך המפרט. החיות מה"פ.

  

  התקת גופי התאורה 08.03.07

עם שחרור   אלמט תליה מתכוון,  . כולל ציוד עזר,על תעלה/ תקרה/ קיר התקת גוף תאורה .1

מתוצרת יצרן  מהיר אביזרי חיזוק לתחזוקה והתקה אוריגיליים לפי בחירת המתכן 

מסוג  3X1.5" עם כבל בחתך PALAZZOLIשל " CEE3X16A, N, Eמסוג  IP67תקע  הפסים,

NHXH-FE180-E90  ור שרשורי מתכתי מבודד באורך עדאביזרי חיבור  מטר לפחות, 1.5וצי

כבלי אבטחה המחוברים ומעוגים  לצרת. המחיר כולל גם פילוס וכיווון גוף התאורה,

  םהלוויוכל חומרי העזר והאביזרים  הגוף במצב אחזקה, תלקיר לתליילתעלה/ לתקרה/ 

 להתקה מושלמת.

  גופי התאורה יותקו בקו רציף וישר ובהתאם לשיפוע הקבוע של המהרה.  .2

 פרופילים,  , דיבלים,כימיםרגי  ומודגש בזאת שמחירם של חיזוקים קוסטרוקטיביים (ב . 2.1

חירי התקת הגופים. המבה וכו') במהרות כלולים במ פלטקות, זוויות,

מדד י הקוסטרוקטיבי להתקת גופי התאורה ותעלת הכבלים שמעליהם יהיה פרד וי 

  בפרד. 

ממשקל גוף התאורה   3פי    –עומס סטטי    –ים לחישוב הקוסטרוקציה יהיה לפי  סהעומ . 2.2

  ק"מ לכל מטר אורך. 100 –בתוספת עומס דימי  והתעלה עם הכבלים לכל מטר אורך,

לפרוק והרכבה של גוף התאורה  לפילוס גמיש, הקוסטרוקציה תאפשר וחות לגישה, . 2.3

  וכן לפתיחת מכסה תעלת הכבלים וטיפול בכבישים. 

  לוון" לעיל.יההוראות לגבי הגילוון ראה תת פרק / סעיף "ג  כל חלקי המתכת מגולווים,  . 2.4

בכיסות  מ' לפחות 20 -לבצע על חשבוו קטע לדוגמא באורך כ הקבלן הראשיעל  . 2.5

לבדיקה של  ,לוחות חשמל וארוות תקשורת תעלות, למהרה כולל כל גופי תאורה,

  וציג המזמין. המפקח ,המתכן

יבצע את כל השיויים והתיקוים הדרשים עקב הבדיקה ולשביעות  הקבלן הראשי . 2.6

  רצום של הגורמים ה"ל. 

הקבלן מזמין יוכל וציג ההמפקח  המתכן,רק לאחר קבלת האישורים הבלעדיים של  . 2.7

 . ולבצע את שאר העבודהלהזמין לייצר  הראשי

  מחיר הגוף כולל:  .3

רק לאחר  על בסיס מחירי החוזה,  – התשלום עבור הקטע הזה והפריטים שעליו יאושר   

השויים וההתאמות שידרשו ובתאי שהפריטים  יבצע כל התיקוים, הקבלן הראשיש

והאביזרים שיישארו ו/או יותקו מחדש ולא יפגעו ולא יזקו בכל צורה שהיא. פריטים פגועים  

  יוחלפו ללא תשלום. 
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  במהרה ושילוט תאורת חירום  08.03.08

 כללי  .1

הורות בגופי (מורות לתאורת חירום)  2.22חלק  20גופי תאורה לחירום יעמדו בדרישות ת"י   

  התאורה לחירום והדו תכליתי יהיו בעלות תפוקה מוגברת.

  לאורך המהרה תבוצע מערכת תאורת חירום בעלת מס' מכלי רכב :  .2

  מ'. 2.2 גוף תאורה חירום להתקה בגובה . 2.1

  מ'. 0.3בגובה גוף תאורה להכווה  . 2.2

  מ'. 2.2להתקה בגובה  גוף תאורה דו תכליתי לשילוט "יציאות חירום" . 2.3

  להתקה מעל הארוות .  גוף תאורה דו תכליתי לשילוט "ארגזי חירום וכיבוי אש" . 2.4

  גופי תאורה דו תכליתי לתאורה פימית בארגזי החירום.  . 2.5

 הגדרת גופי חירום בהמשך. ראה . 2.6

  מ' .22 – גוף תאורה חירום להתקה בגובה .3

או שווה איכות  Beghelliתוצרת  ,ACCIAIO, מדגם לתאורה חירום דו תכליתיגוף  . 3.1

לפי קטלוג   עשוי מיציקת אלומייום צבוע בתור  ,מבחית התכוות המכיות והאופטיות

RAL    ,כולל: מערכת של לדים מתוצרתבגוון לפי בחירת האדריכל  Cree-XR-E  ע,  "או ש

ואט. גוף התאורה במבה עשוי מיציקת  52 –בהספק כולל  ,3000K, צבע האור 

-אלומייום עם מפזר אור מזכוכית מחוסמת עמידה בהלם טרמי. בעל דרגת אטימות 

66 IPIK10 , . 

הגת   DALIהתואמת לתפעול תקין כולל תקשורת    וולט איטגרלית  230מערכת דרייבר   . 3.2

יותקן   מערכות ציוד הדלקהי המתכן  "ק' אמפר מאושר ע  10  קוולט  B, C  10מתחי יתר  

 פימי. תיךבגוף התאורה עם 

 להגדרת התכון וחישובי התאורה . 5112מערכת אופטית  . 3.3

 (מחובר למצבר מרכזי). עם זרוע  ,ס"מ לתאורת חירום במדרכה 220להתקה בגובה  . 3.4

 אורגילית להתקה על קיר .

 .  20התקים להתאמה לתקן ישראלי י מכון "גוף התאורה יאושר ע . 3.5

 .מ' 1למילוט באש להתקה בגובה המיועד לסימון תוואי גוף תאורה  .4

או שווה איכות מבחית  Schrederתוצרת  ,BJגוף תאורת המיועד לסימון מדגם  . 4.1

 RALלפי קטלוג  עשוי מיציקת אלומייום צבוע בתור  ,התכוות המכיות והאופטיות

תפוקת   ,Cree-XR-E  לדים מתוצרת  2X12כולל: מערכת של  בגוון לפי בחירת האדריכל,  

  , Amberצבע האור   לומן, 1500אור 

–וולט ההספק כולל  24או מתח עבודה  ואט 2–וולט ההספק כולל  230במתח עבודה  . 4.2

  ואט. לפי דרישה. 2

מזכוכית מחוסמת עמידה גוף התאורה במבה עשוי מיציקת אלומייום עם מפזר אור  . 4.3

 . IK10 ,IP66 בהלם טרמי. בעל דרגת אטימות
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הגת מתחי  ,DALI התואמת לתפעול תקין כולל תקשורת מערכת דרייבר איטגרלית . 4.4

יותקן בגוף  מערכות ציוד הדלקהי המתכן "ק' אמפר מאושר ע 10קוולט  B, C 10יתר 

 פימי.  תיךהתאורה עם מהדקים, 

  בקיר. מ' שקוע1להתקה בגובה  . 4.5

 . 22חלק  20י מכון התקים להתאמה לתקן ישראלי "גוף התאורה יאושר ע . 4.6

  גוף תאורה מעל מתקי בטיחות ומעברים  .5

 LEDבטכולוגיית גוף התאורה למתקי בטיחות ובמעברי מילוט יהיה גוף תאורה  . 5.1

מוגן אש וטול הלוגן. הגוף  65IPואט ויכלול כיסוי. הגוף יהיה בעל אטימות  20 בהספק

 "הדרט", "טלפון", יכלול שילוט מואר עם כיתוב וסימון באגלית ובעברית "מטף",

  "מעברי מילוט" וכד'.

 הגדרת גופי חירום בהמשך. ראה . 5.2

  גופי תאורה לחירום  .6

(מורות לתאורת חירום) הגופים    2.22חלק    20גופי תאורה לחירום יעמדו בדרישות ת"י   . 6.1

 90ציוד ההדלקה יאפשר פעולה דו תכליתית למשך  ,LEDיהיו מבוססים טכולוגיית 

 לפחות מהתפוקה הומילית של הורה.  50%דקות לפחות בתפוקת אור בתום הזמן 

 תכליתי בכל עת שיידרש. -החיבור יהיה דו תכליתי עם אפשרות לחיבור חד . 6.2

  ם במהרהשילוט יציאות חירו .7

. 65IPגוף השילוט יהיה עשוי מחומרים מוגי אש וטולי הלוגן בעל דרגת אטימות  . 7.1

  מסגרת והחיזוקים יהיו מאלומייום או פלדת אל חלד צבועה. 

מ"מ כולל   15ס"מ בעובי  15הכיתוב יהיה בצבע ירוק על רק לבן גובה האותיות יהיה  . 7.2

ווט עם מערכת אופטית   36  בהספק  LEDמקורות אור בטכולוגית  כ"ל בגוף יותקו    חץ,

דקות  90המאפשרת פיזור אור אחיד. ציוד ההדלקה יאפשר פעולה דו תכליתית למשך 

לפחות שילוט ממסר ליתוק מתח הסוללה   50%לפחות בתפוקת או בתום הזמן של 

  ירום). (מורות לתאורת ח 2.22חלק  20לפי ת"י  וריות וכל שאר האביזרים.

  

  ה באולמות החיון, בלולאות הרכב, הפירים והתעבר המסחרי התת"קגופי תאור 408.0

  כללי  01408.0.

י המתכן "יהיו מהדגמים המצויים בכתב הכמויות או שווה ערך שיאושר עהתאורה  פיגו .1

  והפיקוח. 

התקים לחילופין במידה והיצרן איו תחת פיקוח מכון    תווי תקן ישראלי,  ושאיהג"ת י . 1.1

להעביר למזמין רשימת ג"ת עם   באמצעות ספק הג"ת,  הקבלן הראשיאזי על    הישראלי,

מספרים סידוריים שלהם ואישור מכון התקים על כך שבדקה מה מג"ת המזוודים 

 20 -המזוודים והמסופקים בתקן ישראלי  לעמידות ג"ת עם הציוד המיועד לפרויקט,

  בחלק המתאים.

  בדיקה פרדת).  ש(לכל שיוי בסוג הג"ת בסוג ו/או הספק הג"ת תידר  זאת לכל דגם ג"ת . 1.2
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וכלולים במחיר  הקבלן הראשיכל העלויות הכרוכות בבדיקות מכון התקים יחולו על  . 1.3

  ג"ת והעבודה. 

  על בדיקות מה.  יצרף אישורים הקבלן הראשי  . 1.4

לפי   להמציא דוגמאות של גופי התאורה לאישור המתכן ו/או המפקח, הקבלן הראשי על .2

בצרוף אישור של ציג יצרן גופי התאורה בארץ על התאמת הגופים לדרישות המזמין   רכישתם,

  וכיוום לעקומות הפוטומטריות בהתאם לדרש בכתב הכמויות והמפרט.

כתב  למזמין יחד עם גופי התאורה לדוגמה, הקבלן הראשיבעת אישור גופי התאורה ימסור  .3

לתקופות כפי שפורטו במפרט. כתב אחריות זה יימסר שוב בסיום העבודות    אחריות של הספק,

כי הוא האחראי כלפי המזמין   קבלן הראשיכחלק מכתב האחריות הכולל של המתקן. מובהר ל

יות של הספק יוסח כתב האחר לטיב גופי התאורה הורות וציוד ההדלקה שסיפק לפרויקט,

 ואת המזמין כל אחד לחוד ושיהם ביחד.  הקבלן הראשיכך שישפה את 

בהוצאת משרד  08 הכללי למתקי חשמל הרכבה וחיבור גופי התאורה בהתאם למפרט יצור, .4

  .בפרק המתאים ,הביטחון

להכין מראש   הקבלן הראשילמדוד ולבדוק לספור את הכמות המדויקת. על    הקבלן הראשיעל   .5

הפריטים הדרושים להתקה תקיה של הגוף מהקודות שהוכו לכך ע"י יצרן הגוף. יש להביא 

ספקתם אח דוגמאות של כל הגופים ופריטי ההתקה והחיזוק שלהם לפי קלאישור המפ 

ויכללו המפרטים המקוריים של היצרן  ראשיהקבלן הלאתר. הדוגמאות יסופקו על חשבון 

  לרבות האפיוים האופטיים לשלם והוראות ההתקה. 

 במכון התקים כולל כל הציוד המסופק, 20כל הגופים יעברו בדיקת תקן מלאה לפי ת"י  .6

ספקת הציוד יש לצרף אלאישור סופי של גוף התאורה יש לצרף את תעודת הבדיקה. עם 

  ' סידרה.מסמכי בדיקה עם ציון מס

לספק גופים שווי איכות עליו לציין זאת תוך שבועיים מקבלת צו  הקבלן הראשיאם בכוות  .7

סיון  ילצרף מסמכים אשר יערכו ע"י מהדס חשמל המאושר ע"י המזמין ובעל   התחלת עבודה,

קודם מוכח במתקים בדומים ועליו להוכיח למתכן שתכוות הגוף שוות איכות וערך למפרט 

ים של הגוף הדרש מבחיה מכית חשמלית ואופטית. בצרוף דוגמה של גוף התאורה ולקטלוג

כולל   עקומות אור וחישובי תאורה מלאים של הפרויקט על כל אביזריו כולל מפרט טכי,

מיקום גופי התאורה וזווית התקת גופי התאורה עבור כל קטע וקטע כמפורט: הקטעים יקבעו 

במידה והגוף יעבור את שלב  ות התקים ומפרטי התכון,דריש לפי המאפייים השוים,

  האישור הראשוי.  

בסיום הפרויקט בדיקה פוטומטרית בשטח עבור כל אזור בעל   הקבלן הראשייבוצע על חשבון  .8

יים שוים כך שתתקבל בדיקה עבור כל קטע וקטע בפרד הבדיקות יערכו בוכחות ימאפ

לפי ביצוע   הקבלן הראשיהמפקח והמהדס המתכן לאימות התוצאות הסופיות שיתו ע"י 

 הקבלן הראשיהעבודה. במידה והתוצאות לא יהיו לשביעות רצון המהדס המתכן יהיה על 

לא תהיה כל זכות עוררין על כך ולא  קבלן הראשישבוו. ל להחליף את הגופים והציוד על ח

  תהיה כל עילה לתביעה כספית כלשהי. 

לא יאושרו הגופים המוצעים כשווה   הקבלן הראשיבמידה ולאחר בדיקת המסמכים שהגיש  .9

  יספק את גופי התאורה כדרש ללא זכות עוררין.  הקבלן הראשי ,ערך
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יתן ע"י ועדת שווה  ילפרויקט זה    הקבלן הראשיאישור סופי להתאמת גוף התאורה המוצע ע"י   . 10

 רק לאחר ביצוע הבדיקות הפוטומטריות ה"ל.  שור הרשות המקומית,יבתאום ובא ערך,

ור דרך הפיקוח את להגיש לאיש הקבלן הראשיבמסגרת תהליך אישור גופי התאורה על  . 11

ם לאישור האדריכל ומתכן החשמל, ואת המאפייים הטכיים לאישורו  יהמאפייים הויזואלי

של מתכן החשמל. המזמין שומר לעצמו את הזכות לדרוש מאפייים ויזואליים ובפרט צבעים  

  לא סטדרטיים לגופים.  

  על גופי תאורה שווה ערך לעות על הדרישות הבאות: . 12

ה המוצעים כשווה ערך יעמדו בדרישות ובתקים כפי שפורטו בסעיפים גופי התאור .12.1

  שלעיל. 

  יגיש יחד עם הבקשה להחלפת גופי תאורה לשווה ערך: הקבלן הראשי  .12.2

לדוגמה המוגדר במכרז ודוגמת   ומקורות אור  לווה  גוף תאורה חדש ומאובזר כולל ציוד .12.3

  לגוף המוצע על ידו. 

  פרוספקטים טכיים של גוף התאורה והציוד המותקן בפס.  .12.4

  . 2.3חלק  20י "אישור מכון התקים הישראלי לעמידה בת .12.5

  כפלוט מודפס וגם כקובץ על מדיה מגטית. IESעקומה פוטומטרית בפורמט  .12.6

ל תקן, חוק ודין, ויהיו שווי ערך חישובי התאורה שיוגשו לבדיקת המתכן יעמדו בכ .12.7

  ואיכות לגוף התאורה המתוכן. 

  וכן לכל מקום אחר בפרויקט הדורש התייחסות ספציפית מבחיה פוטומטרית.  .12.8

בפי וועדת שווה ערך הכוללת  תידון לאחר שיספק את כל הדרש לעיל, הקבלן הראשיהצעת  . 13

השלמות ותוספות לחומר  הקבלן הראשיהוועדה רשאית לדרוש מ את המתכן והמפקח,

 שהוגש גם אם לא זכרו לעיל במפורש. 

 . וועדת שווה ערך -ההחלטה הסופית לגבי אישור גופי תאורה שווה ערך תהיה בידי המזמין  . 14

  
  יכללו: LEDלד  תגופי התאורה בטכולוגי 02408.0.

תפוקת   יבעל LEDמסוג    הים גופי תאורה ייעודיים  גופי התאורה הדרשים במסגרת מכרז זה .1

בהתאם  שטח תון,תאורה עבור  שת תכוןהספק חשמלי ופיזור אור אשר יעו על דרי  אור,

  ישראלי. התקן הלדרישות המזמין ו

ציוד הפעלה (דרייבר) ומגן מחשולי מתח  גופי התאורה יכללו בתוכם את המערכת האופטית,  

  וכן:

  .LEDאופטית בטכולוגית מערכת  . 1.1

 יכולת ובעלת לחיבור ישיר לרשת החשמל, המתאימה)  Driverמערכת הפעלה ייעודית( . 1.2

  .לתקשורת ולחיבור עמעום  לביצוע

 .לחשולי מתח לחיבור ישיר לרשת החשמל  הגהמערכת  . 1.3

  במידה וגוף התאורה איו יכול לכלול בצורה איטגראלית את ציוד הפעלה   . 1.4

ציוד ההדלקה יותקן בתוך מארז מתאים, יש לצרף את פרטי המארז והחיבורים 

  למסמכי אישור ג"ת.
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הגופים יעמדו בתקים ובבדיקות  ,כל הציוד הדרש לצורך הפעלה תקיה יהיה איטגראלי .2

 הדרשות כמפורט בהמשך.

  
   :להלן  כמפורט הטכי המפרט לדרישות יתאימו התאורה  גופי 03408.0.

יבוצעו   ההתאמה לתקן. בדיקות המתאים חלקב 20דרישות ת"י יתאים לתאורה הגוף  .1

במידה ותעודת הבדיקה של מת"י מתבססת   לפחות.  C°35  -עד  -C  °10טמפרטורת סביבה של  ב

  גם אותה במלואה.  ףיש לצר -CBתעל תעודת בדיק

 את הפרמטרים הבאים: בין היתר, תכלול, 20י "תעודת הבדיקה להתאמה לת .2

 הוגדרה ולא במידהגוף התאורה יהיה בעל דרגת הגה המתאימה למקום ההתקה,  . 2.1

לפחות לתאי הציוד החשמלי והציוד  IP44ההגה מידת תהיה,  אחרת התקה מידת

 האופטי.  

לדרישות בהתאם לחוק החשמל ו גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגה מפי הלם חשמלי . 2.2

 באחד מהסוגים הבאים: 20תקן ישראלי 

יש לבדוק תאי האחריות של היצרן בהתאמה  –)הגה הארקת( 1מסוג  הגה . 2.2.1

 לתאי הארקה בשטח. 

 (בידוד כפול).  2הגה מסוג  . 2.2.2

גוף התאורה במידה ודרש בהגדרת הגוף בכתב הכמויות הגה מפי חשולי מתח וזרם,   . 2.3

לבין ובין המופע והאפס  מתח בין המופע לבין האפס,חשולי בהתקן הגה בפי  יצויד

   .kV-10kA/10המעטפת המתכתית ל

או בכל מצבי   לפחות בהעמסה מלאה 0.92גוף התאורה המוצע יהיה בעל מקדם הספק של  .3

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

 ).  10%±הומילי ( תהיה יציבה בכל תחום מתח הרשת עוצמת האור המופקת מגוף התאורה .4

 כמפורט להלן: אלקטרומגטיתהכל הדרישות לתאימות (כמכלול) יתאים לה גוף תאור .5

 . EN-55015או  (תאימות אלקטרומגטית) 2.1חלק    961ת"י  . 5.1

 . IEC-61000-3-2או  זרמי הרמויות) (הפרעות מוליכות, 12.3חלק    961ת"י  . 5.2

 .  IEC-61000-3-3 שיויים רגעיים) או (הפרעות מוליכות, 12.5חלק    961ת"י  . 5.3

 . (תאימות וחסיות אלקטרו מגטית לציוד תאורה) IEC-61547תקן  . 5.4

גופי התאורה המותקים בחללים תחבורתיים, כגון אולמות החיון, רמפות עלייה/ירידה,   .6

לפחות בהתאם  IK-08יהיה בעל דרגת הגה מפי הלם מכאי לולאות רכב וכו' יהיו בעלי 

  .IEC62262לדרישות תקן 

להבטחת חוזק מכאי ופיזור החום המופק ממקורות  ,מתכתיגוף התאורה יהיה בעל מבה  .7

 ללא מערכת אוורור חשמלית.  ,אור וממערכת ההפעלהה

בהתקה אופקית ואכית לרבות מחבר  או לזרוע או לקיר לתקרהגוף התאורה יאפשר חיבורו  .8

 .מתאם התקה מתאים הכלול במחיר הגוף/



158 
 

______________________________________________________________________________________  

  מפרט מערכות –חניון והפרדה מפלסית שזר  - 2ה

 

גוף התאורה מיועד להתקה ולהתחברות לזיה באמצעות מערכת הפעלה אלקטרוית  .9

ההתקה תתבצע בהתאם להוראות   –(Driver)בתוך גוף התאורההמותקת    איטגרלית ייעודית

  ההתקה המקוריות של היצרן. מערכת ההפעלה האלקטרוית תאפשר תאורה קבועה ויציבה, 

 ±.  10%בתחום של  ללא תלות בשיויים במתח הרשת

או שווי  ADVANCEאו  OSRAMאו  PHILIPSתהיה מתוצרת  (Driver)מערכת ההפעלה  . 10

לביצוע   DALIותכלול ממשק תקשורת  י המזמין לפי הגשת המסמכים,"איכות המאושר ע

בהתאם   DALIעמעום והעברת תוים בכדי לאפשר הוצאת וקבלת תוים ישירות מתקשורת  

 ותסומן בהתאם. IEC62386לדרישות תקן 

ליישום דרישות   ומטרי,גוף התאורה או סדרת גופי התאורה יהיו בעלי מספר עקומות פיזור פוט . 11

ויאפשרו קיום עוצמת    התקן לתאורה עבור כל סוגי הכבישים ו/או השצ"פ הדרשים בכל אתר,

  ישראלי.  התקן ההתאורה ואיכותה בהתאם לדרישות המזמין ו

שווה או    NICHIAאו    OSRAMאו    PHILPSאו    CREEמתוצרת    LEDמקורות האור יהיו מסוג   . 12

  .  זמין לפי ההגשהבאישור המ איכות וערך ,תכוות

 לפחות. 70%של  CRI בעל מסירת צבע מקור האור יהיה . 13

 מעלות, 275 של -מעלות קלווין עם סטייה +/300 ,3טמפרטורת הצבע של הורות תהיה עד  . 14

 . IEC62707בהתאם לתקן  Binningמאותה קבוצת 

 55%יהווה עד ,nm 500 - 420הערך המרבי (פיק) של הקריה בתחום הכחול של הספקטרום  . 15

מהעוצמה המרבית הפלטת, יש להציג אישור ממעבדה מוסמכת. המזמין שומר לעצמו את 

הזכות לבצע בדיקות גוון וספקטרום על פי שיקול דעתו במשך כל תקופת האחריות ועל הספק  

 עמוד בדרישת הספקטרום בכל משך חיי הפרויקט. להחליף כל גוף תאורה שלא י

 .)RISK GROUP" (0 "קבוצת סיכון  ,IEC 62471התאורה יתאים לדרישות ת"י/גוף  . 16

  שעות לפחות, 000, 50יהיה  היא מותקת בגוף התאורה, לד כאשרהחיי ורת אורך  . 17

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

 : םהרלווטייבהתאם לתקים ובזרם העבודה המתוכן  ),L80/F20הורות (

 ,IEC62717ל: "או תקים בי ,IESTM21, IESLM79, IESLM82תקים אמריקאיים: .17.1

IEC62722 .  

ידי יצרן גוף התאורה -כל המערכות האופטיות יהיו חלק איטגרלי של גוף התאורה ויסופקו על . 18

לוברים ורפלקטורים) יהיו בעלי התכוות  רפפות, אור (עדשות,כמכלול אחד עם הגוף. מפזרי 

  הבאות:

18.1. י השפעות קרית עשויים זכוכית או חומרים תרמופלסטיים העמידים בפUV  איםות

 .סביבתיים

בצורה  יחוזקו אל גוף התאורה באמצעים מתאימים ומקוריים של יצרן גופי התאורה, .18.2

 וחה. בת קיימא שתאפשר החלפת רכיבים 

בהתקה בתוך גוף התאורה   שעות לפחות,  000,  50היה  ) יDRIVER( חיי מערכת ההפעלה    ךאור . 19

 . בהעמסה מלאהלפחות ו C°35בטמפרטורת סביבה של ו



159 
 

______________________________________________________________________________________  

  מפרט מערכות –חניון והפרדה מפלסית שזר  - 2ה

 

המאפשר שליטה על גוף    ,IEC62386בהתאם לתקן    ,DALIממשק תקשורת    גוף התאורה יכלול . 20

 התאורה ממערכת בקרה לרבות בצוע הדלקה / כיבוי / עמעום בהתאם לדרישות לקוח. 

שלף המותקן בתא הציוד בתוך גוף התאורה והחיבורים    יכל הציוד יהיה מותקן על מגש ייעוד . 21

  יהיו בשיטת שקע תקע.

מ לפחות שתהיה  "ס  X 15 10כל פס שיסופק יכלול מדבקה חיצוית על גוף התאורה בגודל  . 22

עם ציון הספק הורה ומדבקה  תודבק כך שתראה מתחתית גוף התאורה, עמידה לרטיבות,

  פימית עמידה שתכלול את הפרמטרים הבאים:

שיאפשר את  ימספר סידורי ייחוד העקומה הפוטומטרית, הספק הורה, דגם הפס, שם ספק, . 23

  חתימת הבודק מטעם הספק ותאריך.  זיהוי סדרת הייצור של הפס,

  ר כולל סופיות,"ממ 1.5חיווט הפס יהיה עם מוליכים גמישים מבודדים סיליקון בחתך  . 24

 180-מעלות צלסיוס לפחות כאשר החיבור לבית הורה יעמוד ב 120החיווט יעמוד בטמפ' 

מעלות צלסיוס לפחות ויהיו מקובעים   150המהדקים יעמדו בטמפ' של    מעלות צלסיוס לפחות,

 למגש הציוד.  

  
  תקים ובדיקות: מסמכים, 04408.0.

יש להציג   ,וכמפורט להלן  גוף התאורה המוצע יתאים לדרישות כל התקים כדרש במפרט זה, .1

 : ISO17025תעודות ממכון התקים הישראלי וממעבדות מוסמכות לתקן 

הגה מלחות    ,תחום טמפרטורת סביבה  לרבות  ,2.3חלק    20קה מלאה לתקן ישראלי  תעודת בדי

 הגה מהלם חשמלי (התייחסות היצרן לאחריות בהתאם לתאי הארקה בשטח), ואבק,

 וכדרש לעיל.  קיימות מגן מחשולי מתח ייעודי

  יש להציג תעודות בדיקה חיוביות ומלאות של מכון התקים הישראלי.  .2

 . EN-55015או  (תאימות אלקטרומגטית) 2.1חלק  961ת"י התאמה לתעודת  . 2.1

-IEC-61000או    זרמי הרמויות)  (הפרעות מוליכות,  12.3חלק    961ת"י  התאמה לתעודת   . 2.2

3-2 . 

-IEC-61000  שיויים רגעיים) או  (הפרעות מוליכות,  12.5חלק    961  ת"יהתאמה לתעודת   . 2.3

3-3 . 

 .(תאימות וחסיות אלקטרו מגטית לציוד תאורה)  IEC-61547התאמה לתקןתעודת  . 2.4

 ).LED -(דרישות בטיחות מורת ה IEC 62031לתקן התאמה תעודת  . 2.5

פוטו  תבטיחו ",RISK GROUP "(0קבוצת סיכון ( ,IEC 62471ת"י/התאמה לתעודת  . 2.6

 ביולוגית. 

 .)לפחות  IK-08(דרגת הגה מפי הולם מכאי    IEC62262תעודת בדיקה להתאמה לתקן   . 2.7

 . IEC62386לתקן  DALIאישור ממכון מוסמך להתאמת התקשורת  . 2.8

כדרש  תעודת בדיקה ממכון מוסמך להתאמת ספקטרום האור המופק מגוף התאורה, . 2.9

 לעיל. 

 כדרש לעיל.   ,CRIתעודת בדיקה ממכון מוסמך להתאמת ה  .2.10
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 כדרש לעיל.  הצהרת יצרן להתאמת גוון האור המופק מגוף התאורה, .2.11

 כדרש לעיל.  ,IEC62707בהתאם לתקן  BINNING הצהרת יצרן להתאמה לדרישת ה .2.12

בזרם   לאורך חיים ושרידות של ורות הלד בגוף התאורה,תעודת בדיקה ממכון מוסמך   .2.13

 כדרש לעיל.או הבי"ל הרלווטיים  בהתאם לתקים האמריקאיים העבודה המתוכן,

 ,IEC62717 תקים בי"ל:או , IESTM21, IESLM79, IESLM82תקים אמריקאיים: ( .2.14

IEC62722 .(  

, ובוסף יסופק קובץ ISO17025 דו"ח פוטומטרי מלא ועקום פיזור אור ממעבדה מוסמכות .3

המדידה תתבצע בהתאם   , עבור כל סוג גוף תאורה מוצע.LUMDATאו  IESדיגיטלי בפורמט 

  .  EN 13032או תקן IES LM-79לדרישות לתקן 

פרטית עבור כל גוף  EN 13032או תקן IES LM-79יש להגיש תעודת בדיקה בהתאם לתקן  .4

תאורה עם העקומות הפוטומטרית המוצעות. בדיקה זו יכולה להתבצע עבור ההספק המרבי 

כאמור באם כמות הלדים משתה בהספקים של גוף התאורה. ובוסף יש להגיש תעודת בדיקה  

  השוים של גוף התאורה התון.

יצור גוף התאורה המוצע יהיה תחת פיקוח של מכון מוסמך ויהיה בעל היתר לסמן בתו תקן  .5

או  ממכון אירופאי מוסמך, ENECישראלי של מכון התקים הישראלי או היתר לסמן בתו

. יש להציג תעודת היתר/פיקוח CTDPח תחת תכית פיקו ULסימון בתו תקן אמריקאי 

 לרבות: הכוללת את פירוט התקים שוא ההיתר/פיקוח, בתוקף,

 .או תקן מקביל אמריקאיIEC60598-2.3 או תקן 2.3חלק  20תקן ישראלי  . 5.1

 .או תקן מקביל אמריקאי ,EN-55015או תקן  2.1חלק  961תקן ישראלי  . 5.2

 .או תקן מקביל אמריקאי ,IEC61000-3-2או תקן   12.3חלק  961תקן ישראלי  . 5.3

  .או תקן מקביל אמריקאי ,IEC61000-3-3או תקן   12.5חלק  961תקן ישראלי  . 5.4

  .או תקן מקביל אמריקאי ,IEC61547או תקן  61547תקן ישראלי  . 5.5

 אישור גופי תאורה לפי קבוצות:  .6

י העברת מסמכים של הגוף (ראש "ע קבוצות הגופי תאורה,יתן לאשר גופי תאורה לפי   . 6.1

  קבוצה) בגודל הפיזי ובהספק המרבי לכל הגופים שבקבוצה. 

- גופים בהספקים המוכים מההספק שהוגש יאושרו ללא הגשת מסמכים וספים על . 6.2

-ISOעם אישור  CBמת לאשר ראש קבוצה יש להגיש בדיקות מכון התקים ותעודת 

  ככול שקיים (אישורי מעבדה מאושרת) עבור ההספק המקסימאלי.  17025

אישור הסדרה תקף רק במידה ושמרת האחידות של שימוש בציוד ורה מאותו   הערה: . 6.3

  אפיון (דגם ותוצרת) הציוד. 

  

  אחריות ותחזוקת גופי התאורה  05408.0.

אחוזים מכל  5 -שים בגובה של 5האחריות לגופי התאורה תגובה בערבות טיב לתקופה של  .1

  י המזמין. "הזמה שתבוצע ע
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להחליף את הגופים המוצעים במקרים   קבלן הראשיהמזמין שומר לעצמו את הזכות להורות ל .2

  הבאים:

הכולל הפסקת פעולה של גוף  אחוזים מהגופים המסופקים, 5 -כשל סדרתי של כ . 2.1

 התאורה ו/או חלק ממקורות האור.

 לתוי היצרן והבדיקות שהוגשו.ירידה בעוצמת האור מעבר  . 2.2

  שיוי במרכיבי האור כגון: גידול באור הכחול.   . 2.3

 :אחריותלפחות תקופת לכל דגמי גופי התאורה דרשת  .3

  שים.  10 -וכיסוי מקורות אור  למבה גוף התאורה . 3.1

  שים. LED - 5מערכת אופטית ומקור אור  . 3.2

  . שים 5 -דרייבר  . 3.3

יציבות גוון האור ועמידה בדרישות ספקטרום  התאורה,התחייבות לעוצמת הארה של גוף  .4

  האור לכל משך תקופת האחריות כדרש במפרט זה.

הספק יחליף כל גוף תאורה שפסק לפעול במהלך תקופת האחריות. עלות החלפת גופי התאורה   .5

 והעבודה תחול על הספק. 

 .למסמכי ההגשהבצרוף    ,יגיש את הוראות ההתקה והתחזוקה לאישור המזמין  הקבלן הראשי  .6

  
  גופי התאורה למהרה  יסוג 06408.0.

  כללי:  .1

כמפורט בהמשך להלן ויותקו   תעם מערכות פוטומטריו  יהיות היום במהרה  גופי תאור . 1.1

 315עד  LED על תעלות התלויות מתקרת המהרה. יהיה שימוש בגופים בטכולוגית

  . ציוד ההדלקה יותקן בקופסא פרדת.ווט

בכיסות וביציאות המהרה באזורים בהם התקרה מוכה מכדי להתקין את הגופים על   . 1.2

וזקו לתקרה בצירים המוסטים גופי תאורת היום יותקו ויח  תעלות התלויות מהתקרה,

  בצמוד לקירות.  מצירי התאורה הראשיים,

 תעם מערכות פטומטריו יהיו , במהרותגופי תאורת הבסיס (הדולקת ביום ובלילה)  . 1.3

כמפורט בהמשך להלן ויותקו על תעלות התלויות מתקרת המהרה בסמוך לתקרה. 

לקה יותקן הקופסא . ציוד ההדווט 122עד  LEDיהיה שימוש בגופים בטכולוגית 

  פרדת. 

בכיסות וביציאות המהרה באזורים בהם התקרה מוכה מכדי להתקין את הגופים על   . 1.4

גופי תאורת הבסיס יהיו שקועים בתקרה בצירי התאורה  תעלות התלויות מהתקרה,

  הראשיים. 

מטר על גבי הקירות לאורך מדרכות המילוט תותקן תאורת חירום בגופים    2.2  -בגובה כ . 1.5

  .ווט 52עד  LEDבטכולוגית 

מ' תותקן תאורת חירום  2.2בקירות לאורך מדרכות המילוט אשר גובהם מוך מ  . 1.6

  . ווט 10עד LEDמ' בטכולוגית  1 -בגופים שקועים בקיר בגובה כ
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עד LEDקן תאורת סימון והכווה בגופים בטכולוגית מטר שקוע בקיר תת 1 -בגובה כ . 1.7

 . ווט 4

  במהרותלתאורת יום גופי תאורה  .2

ההבדל בין הדגמים הוא בהספק והמערכות  מתוכים שי דגמים לתאורת היום, . 2.1

  האופטיות כמפורט בהמשך:

או שווה איכות מבחית   Schrederתוצרת    ,Omnistarגוף תאורת מהרות מדגם   . 2.1.1

לפי   עשוי מיציקת אלומייום צבוע בתור ,ות והאופטיותהתכוות המכי

 לדים מתוצרת 144, עם מערכת של בגוון לפי בחירת האדריכל RALקטלוג 

Cree-XR-E,  לומן, צבע האור   38,500 מילי אמפר, תפוקת אור 700זרם עבודה

3000K  ואט. 315הספק כולל 

או שווה איכות מבחית   Schrederתוצרת    ,Omnistarגוף תאורת מהרות מדגם   . 2.1.2

לפי   עשוי מיציקת אלומייום צבוע בתור ,התכוות המכיות והאופטיות

-Cree  לדים מתוצרת  72, עם מערכת של  בגוון לפי בחירת האדריכל  RALקטלוג  

XR-E,    3000לומן, צבע האור    18,900  מילי אמפר, תפוקת אור  700זרם עבודהK  

 ואט.  157– הספק כולל 

עם מפזר אור מזכוכית RAL–אורה במבה עשוי מיציקת אלומייום צבוע בתור  גוף הת . 2.2

 . IK10, IP 66-מחוסמת עמידה בהלם טרמי. בעל דרגת אטימות 

 מערכת אופטית להגדרת התכון וחישובי התאורה . . 2.3

 . 22חלק  20י מכון התקים להתאמה לתקן ישראלי "גוף התאורה יאושר ע . 2.4

  ההדלקה: קופסאות לציוד  . 2.5

והגת מתחי DALIהתואמת לתפעול תקין כולל תקשורת מערכת דרייבר איטגרלית  

יותקן  מערכות ציוד הדלקהי המתכן "ק' אמפרמאושר ע 10קוולט  B, C 10יתר 

פימי. קופסת ציוד מדגם  תיךעם IP 66-בקופסאות ציוד פרדות בדרגת אטימות 

Omnistar- gear box ,יחידות  2מערכות ציוד עבור  2כוללת  או שווה ערך מאושר

Omnistar. 

  מחיר הגוף כולל:  .3

חיבור מקורות האור שבגוף התאורה   את הדרש בכתב הכמויות והמפרט הטכי לרבות, . 3.1

עם מוגן מים ומשוריין  CEEפיים  5ותקע  טול הלוגן, יהיה עם כבל אחד עמיד באש,

כבל החיבור לגוף יהיה ויושחל בציור  רור ויברציות.עילה במצב מחובר למיעת שח

 שרשורי משוריין ומבודד.

בעל רקע מחזיר אור עם  ס"מ עם אותיות בחריטה, * 2010שלוט ע"י פלטת ירוסטה  . 3.2

וכל  מתאים לפי החיות מה"פ. מס' המעגל, כיתוב בר קיימא עם פרטי הגוף והורה,

 המפורט בהמשך המפרט.

  

 



163 
 

______________________________________________________________________________________  

  מפרט מערכות –חניון והפרדה מפלסית שזר  - 2ה

 

  במהרותלתאורת הבסיס (יום ולילה)  גופי תאורה  .4

הדולקת בקביעות ביום ובלילה (שתקרא  מתוכים שלושה דגמים לתאורת הבסיס, . 4.1

להלן 'תאורת לילה') ההבדל בין הדגמים הוא בהספק והמערכות האופטיות כמפורט 

  בהמשך:

או שווה איכות מבחית  Schrederתוצרת  ,GL2גוף תאורת מהרות מדגם  . 4.1.1

 ,Cree-XR-E לדים מתוצרת 48עם מערכת של  ,התכוות המכיות והאופטיות

הספק  3000Kצבע האור  לומן, 9648תפוקת אור  מילי אמפר, 500זרם עבודה 

 ואט. 75–כולל 

או שווה איכות מבחית  Schrederתוצרת  ,GL2גוף תאורת מהרות מדגם  . 4.1.2

 ,Cree-XR-E לדים מתוצרת 64עם מערכת של  ,התכוות המכיות והאופטיות

הספק   3000Kצבע האור    לומן,  12864תפוקת אור    מילי אמפר,  500זרם עבודה  

 ואט. 99 –כולל 

או שווה איכות מבחית  Schrederתוצרת  ,GL2גוף תאורת מהרות מדגם  . 4.1.3

 ,Cree-XR-E לדים מתוצרת 80עם מערכת של  ,והאופטיותהתכוות המכיות 

הספק   3000Kצבע האור    לומן,  16080תפוקת אור    מילי אמפר,  500זרם עבודה  

 ואט. 122 –כולל 

  המשך מפרט לשלושת דגמי הדופים:  . 4.2

 RALלפי קטלוג  גוף התאורה במבה עשוי מיציקת אלומייום צבוע בתור . 4.2.1

עם מפזר אור מזכוכית מחוסמת עמידה בהלם  בגוון לפי בחירת האדריכל, 

 . , IPIK10 66-טרמי. בעל דרגת אטימות 

התואמת לתפעול תקין כולל תקשורת  איטגרלית וולט, 230מערכת דרייבר  . 4.2.2

DALI  ת מתחי יתרוהגB, C 10  ן "ק' אמפרמאושר ע 10קוולטי המתכ

עם    -IP  66ציוד פרדות בדרגת אטימות    יותקן בקופסאות  מערכות ציוד הדלקה

 פימי.  תיך

 מערכת אופטית להגדרת התכון וחישובי התאורה . . 4.2.3

 . 22חלק  20י מכון התקים להתאמה לתקן ישראלי "גוף התאורה יאושר ע . 4.3

  מחיר הגוף כולל:  . 4.4

  את הדרש בכתב הכמויות והמפרט הטכי לרבות קופסאות לציוד ההדלקה,  . 4.4.1

  טול הלוגן,  וף התאורה יהיה עם כבל אחד עמיד באש,חיבור מקורות האור שבג

עם עילה במצב מחובר למיעת שחרור מוגן מים ומשוריין    CEEפיים    5ותקע  

  כבל החיבור לגוף יהיה ויושחל בציור שרשורי משוריין ומבודד. ויברציות.

בעל רקע מחזיר  ס"מ עם אותיות בחריטה, * 2010שלוט ע"י פלטת ירוסטה  . 4.4.2

מתאים לפי   מס' המעגל, עם כיתוב בר קיימא עם פרטי הגוף והורה,אור 

 וכל המפורט בהמשך המפרט. החיות מה"פ.
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  התקת גופי התאורה 07408.0.

עם שחרור   אלמט תליה מתכוון,  . כולל ציוד עזר,על תעלה/ תקרה/ קיר התקת גוף תאורה .1

אוריגיליים לפי בחירת המתכן מתוצרת יצרן  מהיר אביזרי חיזוק לתחזוקה והתקה 

מסוג  3X1.5" עם כבל בחתך PALAZZOLIשל " CEE3X16A, N, Eמסוג  IP67תקע  הפסים,

NHXH-FE180-E90  ור שרשורי מתכתי מבודד באורך עדאביזרי חיבור  מטר לפחות, 1.5וצי

אבטחה המחוברים ומעוגים כבלי  לצרת. המחיר כולל גם פילוס וכיווון גוף התאורה,

  םהלוויוכל חומרי העזר והאביזרים  הגוף במצב אחזקה, תלתעלה/ לתקרה/ לקיר לתליי

 להתקה מושלמת.

  גופי התאורה יותקו בקו רציף וישר ובהתאם לשיפוע הקבוע של המהרה.  .2

 פרופילים,  דיבלים,  ,כימיםרגי  ומודגש בזאת שמחירם של חיזוקים קוסטרוקטיביים (ב . 2.1

וכו') במהרות כלולים במחירי התקת הגופים. המבה  פלטקות, וויות,ז

מדד יהקוסטרוקטיבי להתקת גופי התאורה ותעלת הכבלים שמעליהם יהיה פרד ו

  בפרד. 

ממשקל גוף התאורה   3פי    –עומס סטטי    –ים לחישוב הקוסטרוקציה יהיה לפי  סהעומ . 2.2

  ק"מ לכל מטר אורך. 100 –דימי בתוספת עומס  והתעלה עם הכבלים לכל מטר אורך,

לפרוק והרכבה של גוף התאורה  לפילוס גמיש, הקוסטרוקציה תאפשר וחות לגישה, . 2.3

  וכן לפתיחת מכסה תעלת הכבלים וטיפול בכבישים. 

  לוון" לעיל.יההוראות לגבי הגילוון ראה תת פרק / סעיף "ג  כל חלקי המתכת מגולווים,  . 2.4

מ' לפחות בכיסות  20 -לבצע על חשבוו קטע לדוגמא באורך כ הקבלן הראשיעל  . 2.5

לבדיקה של  ,לוחות חשמל וארוות תקשורת תעלות, למהרה כולל כל גופי תאורה,

  וציג המזמין. המפקח ,המתכן

יבצע את כל השיויים והתיקוים הדרשים עקב הבדיקה ולשביעות  הקבלן הראשי . 2.6

  רצום של הגורמים ה"ל. 

הקבלן וציג המזמין יוכל המפקח  המתכן,קבלת האישורים הבלעדיים של רק לאחר  . 2.7

 . ולבצע את שאר העבודהלהזמין לייצר  הראשי

  מחיר הגוף כולל:  .3

רק לאחר  על בסיס מחירי החוזה,  – התשלום עבור הקטע הזה והפריטים שעליו יאושר   

השויים וההתאמות שידרשו ובתאי שהפריטים  יבצע כל התיקוים, הקבלן הראשיש

והאביזרים שיישארו ו/או יותקו מחדש ולא יפגעו ולא יזקו בכל צורה שהיא. פריטים פגועים  

  יוחלפו ללא תשלום. 

  

  במהרה ושילוט תאורת חירום  08408.0.

 כללי  .1

הורות בגופי (מורות לתאורת חירום)  2.22חלק  20גופי תאורה לחירום יעמדו בדרישות ת"י   

  התאורה לחירום והדו תכליתי יהיו בעלות תפוקה מוגברת.

  לאורך המהרה תבוצע מערכת תאורת חירום בעלת מס' מכלי רכב :  .2
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  מ'. 2.2 גוף תאורה חירום להתקה בגובה . 2.1

  מ'. 0.3בגובה גוף תאורה להכווה  . 2.2

  מ'. 2.2להתקה בגובה  גוף תאורה דו תכליתי לשילוט "יציאות חירום" . 2.3

  להתקה מעל הארוות .  גוף תאורה דו תכליתי לשילוט "ארגזי חירום וכיבוי אש" . 2.4

  גופי תאורה דו תכליתי לתאורה פימית בארגזי החירום.  . 2.5

 הגדרת גופי חירום בהמשך. ראה . 2.6

  מ' .22 – גוף תאורה חירום להתקה בגובה .3

או שווה איכות  Beghelliתוצרת  ,ACCIAIO, מדגם לתאורה חירום דו תכליתיגוף  . 3.1

לפי קטלוג   עשוי מיציקת אלומייום צבוע בתור  ,מבחית התכוות המכיות והאופטיות

RAL    ,כולל: מערכת של לדים מתוצרתבגוון לפי בחירת האדריכל  Cree-XR-E  ע, "או ש  

ואט. גוף התאורה במבה עשוי מיציקת אלומייום   52– בהספק כולל    ,3000Kצבע האור  

 IK10 ,IP66 עם מפזר אור מזכוכית מחוסמת עמידה בהלם טרמי. בעל דרגת אטימות

הגת   DALIהתואמת לתפעול תקין כולל תקשורת    וולט איטגרלית  230מערכת דרייבר   . 3.2

יותקן   מערכות ציוד הדלקהי המתכן  "ק' אמפר מאושר ע  10  קוולט  B, C  10מתחי יתר  

 פימי. תיךבגוף התאורה עם 

 להגדרת התכון וחישובי התאורה . 5112מערכת אופטית  . 3.3

 (מחובר למצבר מרכזי). עם זרוע  ,ס"מ לתאורת חירום במדרכה 220להתקה בגובה  . 3.4

 אורגילית להתקה על קיר .

 .  20ים להתאמה לתקן ישראלי י מכון התק"גוף התאורה יאושר ע . 3.5

 .מ' 1למילוט באש להתקה בגובה המיועד לסימון תוואי גוף תאורה  .4

או שווה איכות מבחית  Schrederתוצרת  ,BJגוף תאורת המיועד לסימון מדגם  . 4.1

 RALלפי קטלוג עשוי מיציקת אלומייום צבוע בתור  ,התכוות המכיות והאופטיות

תפוקת   ,Cree-XR-E  לדים מתוצרת  2X12כולל: מערכת של   בגוון לפי בחירת האדריכל

  , Amberצבע האור   לומן, 1500אור 

 2  –וולט ההספק כולל    24או מתח עבודה    ואט  2  –וולט ההספק כולל    230במתח עבודה   . 4.2

  ואט. לפי דרישה. 

מזכוכית מחוסמת עמידה גוף התאורה במבה עשוי מיציקת אלומייום עם מפזר אור  . 4.3

 IK10 ,IP66 בהלם טרמי. בעל דרגת אטימות

הגת מתחי  ,DALIהתואמת לתפעול תקין כולל תקשורת מערכת דרייבר איטגרלית . 4.4

יותקן בגוף  מערכות ציוד הדלקהי המתכן "ק' אמפר מאושר ע 10קוולט  B, C 10יתר 

 פימי.  תיךהתאורה עם מהדקים, 

  שקוע בקיר.מ' 1להתקה בגובה  . 4.5

 . 22חלק  20י מכון התקים להתאמה לתקן ישראלי "גוף התאורה יאושר ע . 4.6
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  גוף תאורה מעל מתקי בטיחות ומעברים  .5

 LEDבטכולוגיית גוף התאורה למתקי בטיחות ובמעברי מילוט יהיה גוף תאורה  . 5.1

וף מוגן אש וטול הלוגן. הג 65IPואט ויכלול כיסוי. הגוף יהיה בעל אטימות  20בהספק 

 "הדרט", "טלפון", יכלול שילוט מואר עם כיתוב וסימון באגלית ובעברית "מטף",

  "מעברי מילוט" וכד'.

 הגדרת גופי חירום בהמשך. ראה . 5.2

  גופי תאורה לחירום  .6

(מורות לתאורת חירום) הגופים    2.22חלק    20גופי תאורה לחירום יעמדו בדרישות ת"י   . 6.1

 90דלקה יאפשר פעולה דו תכליתית למשך ציוד הה ,LEDיהיו מבוססים טכולוגיית 

 לפחות מהתפוקה הומילית של הורה.  50%דקות לפחות בתפוקת אור בתום הזמן 

 תכליתי בכל עת שיידרש. -החיבור יהיה דו תכליתי עם אפשרות לחיבור חד . 6.2

  שילוט יציאות חירום במהרה .7

. 65IPאש וטולי הלוגן בעל דרגת אטימות  גוף השילוט יהיה עשוי מחומרים מוגי . 7.1

  מסגרת והחיזוקים יהיו מאלומייום או פלדת אל חלד צבועה. 

מ"מ כולל   15ס"מ בעובי  15הכיתוב יהיה בצבע ירוק על רק לבן גובה האותיות יהיה  . 7.2

ווט עם מערכת אופטית   36  בהספק  LEDמקורות אור בטכולוגית  כ"ל בגוף יותקו    חץ,

דקות  90ר אור אחיד. ציוד ההדלקה יאפשר פעולה דו תכליתית למשך המאפשרת פיזו

לפחות שילוט ממסר ליתוק מתח הסוללה   50%לפחות בתפוקת או בתום הזמן של 

  (מורות לתאורת חירום).  2.22חלק  20לפי ת"י  וריות וכל שאר האביזרים.

  

  פירים לולאות רכב והמעבר המסחרי התת"ק  בחיוןגופי התאורה  יסוג 9.0408.0

  כללי:   . 1

שתאפשר את יהול  DALIמבוקרים ע"י מערכת בקרה בפרוטוקול  יהיו ם הגופיכל   1.1  

  התאורה בעבודה בשגרה ובחירום. 

 ויסות ע"י מע' הבקרה ותאפשר -עוצמת התאורה מגופי התאורה תהה יתת לשליטה ו  1.2  

בזמן הפעולה   בתלות במערכת הבקרה ובהתאם לדרישות.צמצום בהספק הגופים 

  ההספק יצומצם לקבלת עוצמת התאורה הדרשת.  םבחירו

בתפעול בשגרה מע' הבקרה תשלוט בעוצמת התאורה ותצמצם את העוצמה בתלות   1.3  

בתפוסה ובשימוש במתקים וזאת ע"י גלאי וכחות. כאשר אין וכחות במתקי החיון  

אחוז מעוצמת האור  50פק מקורות האור בצורה רציפה, עד לכדי יתבצע צמצום בהס

  השגרתית. עם גילוי וכחות עוצמת האור תחזור לעוצמה בשגרה.

כמפורט בהמשך להלן ויותקו  תעם מערכות פוטומטריו יהיות בחיון גופי תאור  1.4  

  . ובהמשך ט בתוכיותרכמפו

החיון, בלולאות הרכב, מעברי מילוט בגרעיים אולמות תקרות גופי התאורה ב  1.5  

, וישמשו להארה בשגרה ולתאורת יהיו דו תכליתיים יםובחדרים הטכיים השו 

  עודית לאספקה בחירום. ייוזו ממערכת מצברים י הללו   החירום.
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 רג"ת בקירות החיון ובחדרים שאים חדרים טכיים (משרדים מחסים וחויות המעב  1.6  

  (ולא יוזו ממצברים).  DALIיו חד תכליתיים מבוקרים בפרוטוקול המסחרי) יה

גופי התאורה "הרגילה"/השגרה במקלט שז"ר ובמעבר המסחרי התת"ק יהיו מבוקרים   1.7  

   .ויהיו חד תכליתיים  DALIבפרוטוקול 

 תת"ק יהיו בעלי סוללותהג"ת תאורת החירום במקלט ובמעבר המסחרי     

  . ויהיו חד תכליתיים ,DALIומבוקרים בפרוטוקול  ותאידיבידואלי 

מילוט ולהארת חזיתות לוחות החשמל, תקשורת הארת מעברי הג"ת החירום ישמשו ל  1.8  

   ובקרה, לרבות פירי החשמל תקשורת ובקרה.

  בתקרות מיסעות החיון יותקו בתלייה מתקרות מיסעות החיון ובמקביל להם.  ג"ת  1.9  

  ג"ת בקירות מיסעות החיון וללואות הרכב יותקו בהתקה גלויה על הטיח.   1.10  

בחדרים הטכיים ובחדרי המדרגות השוים יותקו בהתקה גלויה בתקרות  ג"ת  1.11  

  החדרים. 

יותקו בהתקה שקועה   ובחויות ג"ת ביתר החדרים לרבות בלובאים ובפרוזדורים

 בתקרה אקוסטית/מומכת/כפולה/קלה וכד'.

ומגובה ע"י סוללות  DALIמבוקר בפרוטוקול  שילוט יציאת החירום יהיה דו תכליתי  1.12  

  עצמאיות. 

ג"ת שיותקו בהתקה ע"ג הקירות החיצויים של המעליות ו/או המדרגות יהיו   1.13  

  .DALIמבוקרים בפרוטוקול 

  חדרי החשמל והמעברים המקשריםתאורת  .2

; מתוצרת Gewiss Smart 3 Opal, GWS3218Pגוף תאורה לד לייארי מדגם/מסוג:  . 2.1

Gewiss ,4000גוון אור של  או שווה ערך מאושר; בעל: כיסוי אופליK ,  27הספק שלW, 

מאושר ע"י המתכן וכי גוף  DALIודרייבר/ממשק  כולל: תיך, ;800mmבגודל: 

החלק המתאים;  20התאורה יאושר ע"י מכון התקים להתאמה לתקן ישראלי 

יים/הפרוזדורים להתקה (על הטיח) עם קליפסים על תקרות/קירות החדרים הטכ

שבחדרים הטכיים ובמעברים המקשרים; מסופק ע"י אור עד מהדסים או שווה ערך 

  מאושר. 

-יאפשר פעולה דו תכליתית לתאורת חירום תקית דושבחלקם יותקן ציוד הדלקה  . 2.2

דקות)  60 -דולקת במשך זמן כמפורט בכתב הכמויות (אך לא פחות מ תכליתית,

 וולט לתא.  1.0 -לוט וממסר ליתוק מתח הסוללה בשי  לפחות, 40%בתפוקת אור 

  LEDבטכולוגית  והל הספקה של גופי תאורה .3

 המצורףפק יצרף לכל משלוח טופס "אחריות ספק לגופי התאורה" לפי ספח הס . 3.1

 במפרט.

 במפרט.  המצורף" לפי ספח  אישור הספקת גופי תאורהפק יצרף לכל משלוח טופס "הס . 3.2

 : משלוחהספק יצרף לכל  . 3.3

  20י "זה ולת להתאמת הפס המסופק לדרישות מפרטCOC צהרת יצרןה . 3.3.1

ביולוגי  -תעודת בדיקת התאמה לתקן לבטיחות פוטו בדיקה מלאה או תו תקן,
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או של מעבדה מאושרת  RGעמידה בדרגת סיכון המחמיר ביותר  62471י "תת

EN60825-1 EN62471 ממעבדה יש להציג אישור  ,או תקן אמריקאי מקביל

 מוסמכת.

  לפחות.  70%של  CRIעל מסירת צבעבמקור האור  . 3.3.2

 -מעלות קלווין עם סטייה +/  3000טמפרטורת הצבע של הורות תהיה בתחום   . 3.3.3

. הערך  IEC62707בהתאם לתקן  Binningמאותה קבוצת  מעלות, 275 של

 55%ויהווה עד  nm 500 - 420המרבי של הקריה בתחום הכחול של הספקטרום  

  מהעוצמה המרבית הפלטת.

י הספק/יצרן בגוף תאורה "ע ליתלביצוע בדיקות אידיבידוא COTאישור  . 3.3.4

  . מושלם להספקה

בכל הטפסים יש לציין את מספרי הסדרה והמספרים הסידוריים של גופי התאורה אשר  . 3.4

  משלוח. מסופקים ב

 י. "של מת20אישור ותיקוף של תעודת בדיקה להתאמה לתקן . 3.5

  LEDת תאורטופס אחריות ושרות לגופי  .4

  ת ולכל סוג ורה והספק המצורף לתהליך האישור)  "(יש לצרף טופס זה לכל דוגמת דגם גו  

  

  _______________________________________________  יצרן:יבואן/שם הספק/  

  

  פרטי הציוד המסופק :  

  

  תוצרת: __________________________  ________________  :דגם גוף התאורה  

  

  _____________  :כמות גופי התאורה _______________ :מס' העקומה הפוטומטרית  

  

  תקופת האחריות המחייבת :  

 תקופת האחריות* תיאור הפריט
  שים   5רכיביו  כל לגוף התאורה על

  שים   10לגוף התאורה מבה פיזי ומפזר אור

  שים   5למקורות האור 

  שים   5לדריבר (מערכת ההפעלה).  

הי מתחייב בזאת לאחזקת מלאי חלפים בארץ לפרק זמן החופף את תקופת האחריות   

  הדרשת. 

כשל   וזאת על פי חוות דעתה המקצועית של המזמין, שבמקרה שהוכח,הי מתחייב בזאת   

בתקופת האחריות אתקן את הכשלים על חשבוי (כולל כל העלויות  ת או באחד מרכיביו,"בגו

ולגבי  יום בתלות בהיקף הכשל, 30הישירות והעקיפות הכרוכות בכך) וזאת באופן מידי (עד 
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שעות ממתן ההודעה    24התיקון יהיה תוך    עירייה,לפי קביעת ה  כשל בעל משמעות בטיחותית,

  י ציג המזמין בכתב) "ע

וכדרש לעיל לכל   הריי מתחייב בזאת לקיים את דרישת האחריות לכל המסופק על ידו  

אחריות זו יתת בזאת למזמין לכל פרויקט בו יסופקו גופי   תקופת האחריות המפורטת לעיל,

ות גורמים אחרים. ל באופן ישיר או באמצע"תאורה ה  

  

  מהל החברה/מורשה חתימה:  

  

  פ__________ "ז/ ח"מס' ת ____________ שם משפחה שם פרטי_____________   

  

  גופי תאורה הספקת טופס אישור .5

לכל פרויקט בצרוף מסמכי והל  דוגמת גוף התאורה המוצגת לאישורמצורף לכל משלוח   

  בדיקה ובקרה המלווה את הספקת הגופים וטופס אחריות.

  שם העבודה : ............................................................................. תאריך : ...............   

  ............................... הראשי:.........................................  הקבלן הראשישם   

  :......................................................................  החשמל קבלן הראשישם   

  שם הספק/ציג היצרן :................................................................   

  המוצגת לאישור. דוגמת גוף התאורה  הטופס יוגש ממולא עם  

  הערות:  

  כל הדרש במסמך זה כלול במחיר הספקת הגופים.   

  יש להציג דוגמת גוף תאורה לאישור בצרוף כל המסמכים הדרשים.  

 למילוי ע"י הספק  התון הבדק
  הערות

למילוי  הערות  כמות
  המפקח/המתכן

        דגם גופי תאורה

       תוצרת
      (W) הספק גוף התאורה

      (יח')  לגוף LEDכמות 

      )(mA זרם עבודה

        (K )  האור טמפ' צבע
    DALI  בקרה לוויסות עוצמת האור

  mA 350 -תפוקת אור מרבית ב
  לפי דרישת התכון

     

  mA 530 -תפוקת אור מרבית ב
  לפי דרישת התכון

     

  mA 700 -תפוקת אור מרבית ב
  לפי דרישת התכון

     

 עוצמת האורכמות גופים בתכות 
  mA 700/530/350 -ב

י  "התכות יבוצע ע   
יש  הספק המפעל, 

לסמן על גבי הגוף 
 את התפוקה,
  קיימה. -בסימון בר

כמות גופים בתכות עוצמת אור 
  מופחתת .

   

תא  -דרגת אטימות תא ציוד 
  מקור אור.
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 למילוי ע"י הספק  התון הבדק
  הערות

למילוי  הערות  כמות
  המפקח/המתכן

בידוד /Iשיטת הגה (הארקה
  ) IIכפול

      

הגה בפי מתחי יתר 
10KV/10KA  

      כלול בגוף

אישור תו  ,20י "ת  מסמכים מצורפים להספקה
תקן או בדיקת מלאה 

לרבות מס' תעודת 
בדיקת של הפס 

המסופק עם זיהוי של  
מכון התקים ופרוט 

אביזרים בצילום 
 תיעוד. 

    

  COC -  הצהרת יצרן
לעמידה בתקים 

ובדרישות כמפורט 
בספח א. הצרת 

ספק  היצרן/ה
גוף התאמת ל

התאורה מסופקים 
לעמידה  על ידו

בתקים ובדרישות 
  כמפורט.

במסגרת אישור   
דגם הגוף יש להציג 

את כל המסמכים 
כמפורט בספח 

  ב . "המצ

    
  

ספק הצהרת היצרן/ה
בדיקות  ביצועל

גוף ות אידיווידואלי 
התאורה הציוד 

והורה המסופקים 
 .COTעל ידו

    

חתימת הספק לקבלת   
אחריות לגוף 

התאורה הציוד 
והורה המסופקים 

  על ידו 

    

  

  

  טופס אישור המבקש לגבי אימות עקומות פוטומטריות  . 12

  )המצורף להליך מקדים להסמכה) (LEDת "יש לצרף טופס זה לכל דגם גו(  

  

  : יצרן/יבואן/הספקשם 

  

  

  דגם גוף התאורה:

  

  

  תוצרת:
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כמפורט בטבלה ומותאם לעקומות הפוטומטריות כרשום  K3000עם גוון  LEDמיועד לורות   

  :  להלן בטבלה,

  שטף האור עבור  ד"מס

K3000)lm ( 

  

הספק חשמלי  

  ) W(כולל

  

  שםקובץ פוטומטרי

  

        

        

  

  : הריי מאשר בזאת  

כי כל העקומות הפוטומטריות לדגמי גופי התאורה שהוגשו על ידי הן כקובץ מחשב והן כפלט    

י מעבדה פוטומטרית מוסמכת ואכן משקפים כוה  "או בדקו ע/ הוכו ו I-TABLEבפורמט 

  .את התוים הפוטומטריים של גופי התאורה שהוגשו להסמכה

  

  ________________________: ____ יבואן/יצרן/שם מורשה חתימה כציג הספק  

  

 : _____________  תאריך  :___________ יבואן/יצרן/וחתימת הספק /חותמת  

  

 הצהרת יצרן לעמידה בתקים ובדרישות COC טופס  . 13

  ולכל סוג ורה והספק המצורף לתהליך האישור)  ת"(יש לצרף טופס זה לכל דוגמת דגם גו  

  

  _______________________________________________  יצרן :יבואן/שם הספק/  

  

  פרטי הציוד המסופק :  

  תוצרת: ______________________  ____________________ :דגם גוף התאורה  

  _____________  :גופי התאורהכמות  _______________ :מס' העקומה הפוטומטרית  

  

על ידי מהדגמים ובכמויות המפורטים במסמך   םהי מתחייב בזאת שגופי התאורה המסופקי  

  זה עומדים בתקים ובדרישות כמפורט .

אישור בתוקף של תעודת בדיקה מלאה להתאמה לתקן ו/או   –  2.3  חלק  20י  "תעודת בדיקה ת  

  י."של מת 20תו תקן 

ממעבדה מאושרת או  IEC 62471ת"י/ביולוגית -אמה לתקן לבטיחות פוטותעודת בדיקת הת  

  יש להציג אישור ממעבדה מוסמכת ,תקן אמריקאי מקביל

אישור בתוקף של תעודת בדיקה  –2.13חלק  61347תקן ישראלי (Driver)מערכת ההפעלה   

  מלאה להתאמה לתקן.
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חוק החשמל לרבות כל  תקים,כל ה הריי מתחייב בזאת לקיים את דרישת המפרט הטכי,  

ל. "דין אשר חלים על גופי התאורה ה  

  

  מהל החברה/מורשה חתימה:  

  

   ____________  שם משפחה שם פרטי_____________   

  פ______________ "ז / ח"מס' ת  

  

  ______________ תאריך :  __________________________: חותמת/ וחתימת הספק  

  

י הספק/יצרן בגוף תאורה " ע ליתהצהרת יצרן לביצוע כל בדיקות אידיבידוא COTטופס   . 14

  מושלם להספקה 

  ת ולכל סוג ורה והספק המצורף לתהליך האישור) "(יש לצרף טופס זה לכל דוגמת דגם גו  

  

  _______________________________________________  יצרן :יבואן/שם הספק/  

  

  פרטי הציוד המסופק :  

  

  תוצרת: ____________________ ____________________ :דגם גוף התאורה  

  _____________ :_______________ כמות גופי התאורה :מס' העקומה הפוטומטרית  

  

ידי מהדגמים ובכמויות המפורטים  על םהי מתחייב בזאת כי בגופי התאורה המסופקי  

  . 20י "כדרש בתקן ת  ליתבמסמך זה בצוע הבדיקות אידיבידוא

  

  מהל החברה/מורשה חתימה:  

  פ ____________ "ז / ח"מס' ת ___________ שם משפחה שם פרטי_____________   

  ______________ תאריך :  __________________________: חותמת/ וחתימת הספק  

  

  

 למהרההזת חשמל  508.0

 כללי  01508.0.

 . KV12.6במתח    3x85Aבמתח גבוה בגודל  למהרה מתוכן מקור אספקה יחיד מחברת חשמל   .1

  .  (הפורטל המזרחי והפורטל המערבי) הזת המהרה מתחלקת בין שי הפורטלים .2

עם גיבוי של גרטור הממוקם במפלס המהרה ולוח  ם,שאישי בכל פורטל מותקן לוח מ"ג ו

 ."חלוקה מ  

  . כבלי המתח הגבוה פרוסים בטבעת בין חדרי החשמל  .3

  החיבור יתבצע בחדר מתח גבוה שבמרכז הארגיה.  .4
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  לצורך מתן החיבור יוכן חדר מיתוג עבור חברת החשמל בצמוד לחדר המתח הגבוה.  .5

  

  .מתח גבוה מתקן 02508.0.

  כולל: מתקן המתח הגבוה 

  ארבעה תאים: -לוח מתח גבוה עם שלושה .1

  תא מדידה. . 1.1

  תא כיסה עם מפסק זרם עם כבוי גז. . 1.2

  שי תאי יציאה לשאים.  . 1.3

 ק' וולט. 12.6/0.4 ק' וולט אמפר, 1250שי שאים יבשים בגודל  .2

 ובין הלוח לשאים.  י,"כבלי מתח גבוה כיסה מחח  .3

  

  לוח מתח גבוה 03508.0.

  : כללי .1

הובלתם והתקתם המכית באתר.   מכרז/חוזה זה מתייחס לאספקת לוחות חשמל מ"ג, . 1.1

בתא מתכתי כמפורט כולל מתקי  SF6הלוחות יהיו בויים לציוד מיתוג מבודד בגז 

ויסופקו כיחידות מודולריות מושלמות ובדוקות ע"י יצרן  תאי כיסת כבל, הארקה,

  הלוח. 

" ויכללו את הגות Metal Cladעצמאיות שיבו בשיטת "יהיו בעמודות  מפסקי הזרם . 1.2

  והמדידות כדרש. 

 FULL SF6הלוחות ייבו להתקה פימית ובמבה מודולרי מתאים בודדים  . 1.3

INSULATED   / ים להרחבה ו/או לפירוק ו/או להחלפת תאים בכל עת ע"י חיבוריתה

  צורך בהזזת תאים סמוכים.יתוק פסי צבירה מבודדים מקוריים של יצרן הלוח ללא 

 הלוח יכלול את כל החגורים המכאיים הדרושים להבטחת הבטיחות בהפעלת הציוד,  . 1.4

  ועל פי דרישות חברת החשמל הישראלית.

 בהפעלה הראשוה עם מתח,  יפעיל ספק הלוח,  אחרי התקת הלוח וחיבורו חשמלית, . 1.5

  את כל המרכיבים של התאים ואת ממסר ההגה. 

  רכת פקוד.המערכת תכלול מע . 1.6

אישור זה יכלול   הציוד יהיה מסוג הציוד המאושר ע"י חברת החשמל כתאי מוקדם, . 1.7

  המתאימה באופן מלא לציוד המוצע במכרז.  (סידרת הייצור), סוג ודגם, תיאור ייצרן,

תכיות מערך הלוחות ואישורי  קטלוגים, הקבלן הראשיבטרם תחילת עבודתו יגיש  . 1.8

  אם את דרישותיה. חח"י שהציוד ואופן התקתו תו

  מתן אישור סופי ייתן ע"י המתכן והמפקח.  . 1.9

  ציוד המיתוג יהיה בוי כך שכל מפסק זרם או מתק יותקן בתא פרד. .1.10

מצבים: מחובר/מותק/מאורק. כל תא מפסק זרם יכלול גם מתק   3כל מתק יהיה בעל   .1.11

  מצבים: מחובר/מותק/מאורק. 3הארקה טורי בעל 
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וד מיתוג בהרכב כלשהו של תאים (מתקים בעומס/מפסקי לוח מתח גבוה יכלול צי .1.12

זרם/תאי מדידה/מתקים בעומס משולבי תיכים וכו'). במידת הצורך יש לתכן ולייצר 

את הלוחות במספר חלקים אשר יאפשרו את הובלתם והכסתם לחדר מתח גבוה 

ע  באתר. האספקה תבוצע במספר חלקים והרכבת לכדי לוח מתח גבוה מושלם תבוצ

  בשטח. 

החיבור יעשה ישירות  מבה התא ו/או הלוח יאפשר חיבורו משי צדיו לתאים אחרים, .1.13

  בין פסי צבירה ללא צורך בכבלים. 

ומיועד להתקה פימית, הלוח יהיה בעל   24kVלמתח של עד  SF6הלוח יהיה בבידוד  .1.14

מבה מודולארי של תאים. הלוח יכיל את כול המרכיבים בהתאם לתוכיות ולכתב 

  הכמויות המצ"ב. 

חלקו התחתון יכלול בסיס שיאפשר  הלוח יהיה בוי לעמידה חופשית מעל תעלת בטון, .1.15

העמדתו מעל התעלה ללא צורך בשימוש בתמיכות וספות כיסות הכבלים יהיו מלמטה 

  בלבד. 

למעט מרווח  הלוח יבה לגישה מהחזית בלבד ויותקן סמוך לקיר בחלקו האחורי, .1.16

  לשחרור גזים במקרה חרום ע"פ המלצות היצרן. מיימאלי 

  תכיות הלוחות (עם הרכב התאים) ימסרו בפרד.  .1.17

  

  פרוט מרכבי לוח במתח הגבוה 04508.0.

  תקים ובדיקות .1

המכשירים והאביזרים חייבים להיות מותאמים לדרישות  החומרים, כל הציוד, . 1.1

  כמפורט בהמשך. ,IECהאחרוות של הסטדרטים של 

חייבים   IECדרישות טכיות ובדיקות שאים מפורטים או מכוסים לפי הסטדרטים של   . 1.2

להיות מבוצעים לפי הסטדרטים הרשמיים של ארץ היצרן. כל הסטדרטים חייבים 

  . בלן הראשיהקלהיות מצויים ע"י 

הספק חייב להשיג מהרשויות המתאימות אישור בכתב לפי תחילת כל עבודה ספציפית.  . 1.3

מכשירי הפיקוד וכו' חייבים להיות מאושרים ע"י חברת החשמל כציוד  כל הציוד,

  ומכשירים בודדים ולאחר ההרכבה כמתקן גמור.

בעלי תעודת  ויהיו 24kVיהיו בויים למתח עבודה של  -SF6התאים הקומפקטיים ב . 1.4

  אותה יש לצרף עם אספקת הציוד.  בדיקה סדרתית,

  הלוח וחלקיו השוים יעמדו בתקים הבאים: . 1.5

1.5.1 . IEC 298 - Metal Enclosed Switchgear. 

1.5.2 . IEC 265 - General Purpose Switchgear. 

1.5.3 . IEC 129 - Disconec. Earthing Switches. 

1.5.4 . IEC 420 - Fuse Switch Combination . 

1.5.5 . IEC 56 - Circuit Breaker. 
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1.5.6 . IEC 298 - Amendment 2 (arc fault test 1 sec/20KA.( 

1.5.7 . IEC 6185–Power Utility automation. 

  

  בדיקות .2

הספק יעביר דוח בדיקה של מכון בילאומי מוכר של בדיקות אב טיפוס  –אב טיפוס  . 2.1

  לפי התקים שצויו לעיל. 

היצרן. דוח הבדיקה יכלול  בדיקות הקבלה יבוצעו לכל לוח אצל  –בדיקות קבלה  . 2.2

תוצאות  מספר סידורי של הציוד, הצהרה על הסטדרט שלפיו בוצעה הבדיקה,

ערכים דרשים וערכים שהתקבלו. בוסף כל ציוד המיתוג ייבדק להתפרקויות   -הבדיקה

  .SF6חלקיות ולאטימות הגז 

לפי   ,אשר עבר בהצלחה  לכל לוח יצורף דו"ח בדיקות סדרתיות, –בדיקות סדרתיות  . 2.3

 יציאתו לשטח.

 

  :יעוד להגשה עם הלוחת .3

יגיש  הקבלן הראשי ולא יאוחר משבועיים לאחר קבלת ההזמה, לפי הבצוע, -תכיות בצוע   

  לאישור תכיות הלוח וכן:

  י. ותרשים חד קו . 3.1

  כולל תוצרת. פרטי כל חלקי הציוד הכללים בלוח, . 3.2

  שרטוטי מראה לוח ומידות.  . 3.3

  הגות.שרטוטי פיקוד וחווט  . 3.4

 .DWGוקובץ  עותקים 3-התכיות יימסרו למתכן ב . 3.5

  

  "ספר המערכת" .4

  כולל:  עוד מלא ומעודכן של הלוח,ית הקבלן הראשי עם השלמת העבודה ימסור   

  בעברית.  הוראות תפעול של הלוח, . 4.1

  חוברת הפעלה מקורית של יצרן הלוח.  . 4.2

  היצרן.  צלום תעודת הבדיקה הסדרתית של הלוח אצל . 4.3

  .DWGוקובץ  פיקוד מקוריים של יצרן הלוחשרטוטי  . 4.4

  .AS-MADEמעודכן  לעיל, 1אוסף התכיות המפורט בסעיף  . 4.5

 חוברות המכשיר של מכשירי ההגה והמדידה מקוריות של היצרן.  . 4.6

  

  :תאי עבודה .5

בתקן  ציוד המיתוג יתאים להתקה פימית עם אוורור טבעי בתאי סביבה "רגילים" כמצוין  

IEC694 וסףלאמור לעיל הציוד יעמוד בדרישות הבאות:.ב  

  . 95% –לחות יחסית מקסימאלית  . 5.1
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  .70% –לחות יחסית ממוצעת  . 5.2

  .C˚40 -טמפ' סביבה מקסימאלית  . 5.3

 . C˚35 –טמפ' יומית ממוצעת  . 5.4

 

  :דרישות חשמליות .6

  kV24            מתח קוב . 6.1

  A630            זרם קוב . 6.2

  HZ50          תדירות ומילית . 6.3

  ) 16kA (1S      עמידות מפ"ז/ מתק בזרם קצר . 6.4

  PEAK            kA40שיא  . 6.5

  HZ50      -רמת בידוד מיימאלי לדקה אחת ב . 6.6

  kV50         לאדמה ובין הפאזות . 6.7

  IEC LIST2) 1.2/50μs(         מתח הלם ברק . 6.8

  125kV RMS-PEAK       לאדמה ובין הפאזות . 6.9

 kA16        כושר חיבור בקצר מפ"ז / מתק .6.10

  

  :דרישות טכיות .7

 Sealed pressureובמעטפת מסוג " SF6מתק ומתק הארקה יהיה בסביבת  /כל מפ"ז . 7.1

system"    לפי תקןIEC60694 ,  יצרף מסמך המוכיח שציוד המיתוג המוצע    הקבלן הראשי

  שה.  30לתקופה של  "Sealed For Lifeמתוכן להיות אטום מסוג "

מתקי הארקה  מתקים, כל החלקים החשמליים במ"ג כולל מגעים ראשים של מפ"ז, . 7.2

  . Sealed For Life" מסוג" SF6יורכבו במיכל מתכת אטום וממולא בגז 

כך שבמקרה של עליית לחץ מסוכת   הלוח יצויד בשסתום בטחון ובמכוון זרימה לגזים, . 7.3

בצורה זו לא תהיה פליטה  של גז במיכל יתבצע שחרור הלחץ לכוון האחורי של הלוח,

  יל. קדימה של גזים שעלולה לסכן את המפע

  MAINTANANCE FREEכל החלקים שבתא המתח גבוה יהיו טולי אחזקה . . 7.4

  כל החלקים החיצויים של ציוד המיתוג יהיו מוגים בפי קורוזיה.  . 7.5

הלוח   מבה הלוח יאפשר הוספת ו/או הוצאת תאים ללא כל צורך בהזזת תאים קיימים, . 7.6

 Metal Cladת מסוג יהיה מודולרי לחלוטין כך שכל עמודה תהיה בויה כיחידה עצמאי

  עם הפרדה מלאה במחיצות מתכת מוארקות בין הפוקציות הבאות:

  מתק בעומס / מפסק זרם . 7.6.1

  פסי צבירה  . 7.6.2

  משי זרם ומשי מתח כיסות כבלים, . 7.6.3

 הגות ומדידה  פיקוד, . 7.6.4
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  ABBשל . SAFEPLUS מבה הלוח יהיה כדוגמת . 7.7

כולל עמידה  שוים בארץ,העמודה תהיה מדגם סטדרטי שכבר מותקן ופועל באתרים  . 7.8

  פיקוד וסימוים). חווט, בדרישות המבה והתכולה לדגם זה (הארקות,

בהתייחס לחיבור בזרם קצר ומילי    ,IEC60265לפי תקן    E3מפ"ז / מתק יהיה מדרגה   . 7.9

  פעולות חיבור בזרם קצר ומיאלי.  5/ מתק בעל יכולת ביצוע של  יתקבל גם מפ"ז

    6.101 – 3.102.5סעיפים  IEC60129לפי תקן  Bמתק הארקה יהיה בדרגה  .7.10

בכל קצה של פס הארקה   פס הארקה יהיה בחתך מתאים ויותקן לכל אורך ציוד המיתוג, .7.11

ורים לתא אחד ח 5בפס ההארקה יוכו  תהיה אפשרות לחיבור של מוליכי הארקה,

  מ"מ לחיבור הארקת הסיכוך של מחברי כבלי הכיסה ושל בסיס מגן הברק. 9בקוטר 

  

  חיגורים  .8

  .בוסף לאמור לעיל יש צורך בחיגורים הבאים:  IEC62271-200החיגורים יהיו לפי תקן   . 8.1

  פתיחת מכסה כבלים מ"ג רק אם מתק הארקה מוארק. . 8.1.1

  בדיקות וטיפולים אפשרות לטרול מגון החיגור לצורך ביצוע  . 8.1.2

  ידיות הפעלה של מפ"ז/ מתק יצוידו באמצעי עילה עם מעול.  . 8.2

-ו5.104סעיף  IEC60129מצבו של מפ"ז/ מתק ומתק הארקה יצוין לפי תקן  . 8.3

IEC62271-200  וIEC60694 .כחלק מדיאגראמת מימיק  

 

  תותבים לחיבור כבלים  .9

כבלים חד/ תלת גידים מסוג תותבים לחיבור כבלי כיסה ויציאה יאפשרו חיבור  . 9.1

  ממ"ר. 150אלומייום או חושת בחתך של עד 

יגיש את המלצתו לסופיות כבלים המתאימות לחיבור לתותבים. לכל  הקבלן הראשי . 9.2

  דגם סופית מוצע יצורף אישור יצרן הסופית להתאמה לחיבור לתא. 

הקבלן לכל יציאה תהיה אפשרות לחיבור מגיי מתח יתר לרבות תמיכות. במידת הצורך   . 9.3

 יגיש שרטוטים מפורטים של צורת התקתם. הראשי

  :ציוד המיתוג יצויד עם שסתום בטחון לפליטה אחורית של הגזים . 10

המגע יחווט לסרגל מהדקי פיקוד מד הלחץ יראה   כל תא יכלול מד לחץ גז כולל מגע עזר,  

  לחץ מוך).  -אדום תקין, –ירור את מצב לחץ הגז ( ירוק בב

  

 קיום מתח קיבוליים.   (וריות), כל מפ"ז / מתק יצויד במסמי, . 11

  

 מ"מ.  2.5המיכל המכיל בתוכו את הגז יהיה מירוסטה בעובי מיימאלי של  . 12
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  ). Arc proof( תא חיבור הכבלים יהיה סגור ועמיד בפי קצר פימי, . 13

" כדוגמת Sealed connectorsהכיסות והיציאות יתאימו להתקת סופיות אטומות "כל   .13.1

  "אלסטימולד" או "רייקם".

כל חיבור יהיה בתא פרד עם מכסה בעל חיגור למתק הארקה כך שלא יתן יהיה  .13.2

  לפתוח את המכסה ללא קיצור להארקה של אותה יציאה. 

 ע"פ הצורך.  –של "רייקם"   RD4-24תהיה אפשרות להתקין כולאי ברק כדוגמה "" .13.3

  

 מיקרון.  70לוח המיתוג היה צבוע בצבע אפוקסי קלוי בתור בעובי שכבות כולל של לפחות  . 14

  

  3מצבים מחובר/ מותק/ מאורק או עם מתק הארקה טורי בעל  3כל מפ"ז/ מתק היה בעל  . 15

 מצבים מחובר/ מותק/ מאורק.

  

  :מידות מרביות לכל תא . 16

  עבור כל מפ"ז/ מתק 400 -רוחב  .16.1

  מ"מ  800 -עומק  .16.2

 מ"מ  1800 -גובה  .16.3

  

  : תפעול . 17

  ציוד המיתוג יתופעל ידית עם אופציה להפעלה חשמלית (מקומית או בפיקוד מרחוק). .17.1

  מפ"ז /מתק ומתק הארקה יופעלו ע"י ידיות שוות.   -תפעול ידי  .17.2

  ידרוש אמצעים וספים. מעבר למצב מוארק  במקרה של ידית הפעלה אחת, .17.3

  הכות לתפעול חשמלי   

  לכל מפ"ז/ מתק תהיה אפשרות לחיבור מוע הפעלה בעל התוים הבאים: .17.4

  המוע יהיה בעל התוים הבאים: . 17.4.1

  שיות. 2ל  15Aוזרם התעה מקסימאלי של  8Aזרם עבודה של  . 17.4.2

  220VACאו  24VDCמתח הפעלת המועים יהיה  . 17.4.3

  220VACאו  24VDCמתח פיקוד ההפעלה יהיה  .17.5

כל מפ"ז / מתק יצויד בלחצי חיבור ויתוק מוגים בפי מגע מקרי ובמפסק בורר בין  .17.6

  מצב הפעלה מקומי /מרחוק.

מגעי העזר יחווטו אל תא מהדקי  לחיווי מצב הפעולה,) N.C +4.N.O 4מגעי עזר ( .17.7

  הפיקוד. 

ו למהדקים תא פיקוד יהיה חלק איטגראלי ממבה התא כל אביזרי הפיקוד יחווט .17.8

 בתוך התא.

  ".HALOGEN FREEהחווט יעשה ע"י כבלי חושת בעלי בידוד " .17.9
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לפחות בקודה החלשה ביותר של  2gהלוח יהיה בעל חוזק מכי כך שיעמוד במכה של  . 17.10

  המעטפת. 

כל מתק יציאה לקו יהיה עם מסמי זרם קצר לשלוש הפאזות עם מגעי עזר שיחווטו  . 17.11

  ב הכמויות)אל תא מהדקי הפיקוד (בהתאם לכת

  

  SF6 מפסק זרם אוטומטי בגז 05508.0.

  יכלול: ABB SAFEPLUS - V תא המפסק דוגמת

  .  630A לזרם ABBתוצרת SafePlus Vמזב"ג דגם  .1

  . 630Aפסי צבירה לזרם  .2

  מתק הארקה עם חגור מכי למפסק. .3

  משולב במקצר הארקה . Disconnectorמתק בטחון טורי (( .4

  . 630Aלזרם עד  לסופיות כדוגמת "אלסטימולד", מסוג אטום,מחברים לכבלי כיסה  .5

  (ע"פ כתב הכמויות) VAC 220מוע הפעלה   .6

  (ע"פ כתב הכמויות) VDC 24סליל הפעלה  .7

  VDC 24סליל הפסקה   .8

  .2NO+2NCמגעי עזר  .9

  (ע"פ כתב הכמויות). 2NO+2NCמגע עזר מקצר הארקה  . 10

  ממסרי הגה ומשי זרם (ע"פ כתב הכמויות). . 11

המתאימים ללוח קומפקטי בהתאם לדרישות חברת חשמל. (ע"פ כתב    10kA/24kVכולאי ברק   . 12

  הכמויות) 

התקים למעולי תליה בהתאם לדרישות חברת חשמל ובכלל זה התקן למעול פרד על מקצר   . 13

  הארקה של תא כיסה ראשית מחברת חשמל. 

היה לפתוח את מכסה התא כך שלא יתן י  חיגור כפול בין מקצר הארקה לתא כיסת הכבלים, . 14

  ללא קיצור להארקה ולא יתן יהיה לפתוח את מקצר ההארקה כל עוד לא הוחזר המכסה.

  קודות מדידת מתח קיבוליות לורות סימון. . 15

  מראה מצב מכאית למפסק. . 16

  משי זרם עבור הגות ומדידות במתח הגבוה כמפורט להלן וע"פ כתב הכמויות: . 17

  י התוים הבאים:משי זרם להגה ומדידה בעל 3 . 18

  24kVמתח ומילי:  .18.1

  ע"פ כתב הכמויות /5Aזרם ומילי:  .18.2

  למדידה - 5VA, CL.3 להגות, - 5VA, 5P10דיוק ועומס: .18.3

  1sec, 14.5KA THERMAL 

  משה זרם להגת זליגה כיווית (במידת הצורך ע"פ המצוין בכתב הכמויות): . 19

  80/1Aלשלושת כבלי המתח גבוה מסכמת (חלון משותף) זרם קוב:  יחידה טורואידלית 1  
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  SF6תוים כללים לתא מפסק זרם אוטומטי בגז 06508.0.

    24kVמתח ומילי:  .1

  630Aזרם ומילי:  .2

  50Hzתדר:  .3

    50Hz :50kV-דקה ב 1מתח יתר למשך  .4

  1.2/50s :125kVלמתח הלם BILרמת בידוד (( .5

  22KV( :500MVA-הספק קצר בכיסה (ב .6

  DC 24V (20%)מתח פיקוד:  .7

  תאי סביבה: .8

    0-45Cטמפ' עבודה: . 8.1

  0-95%לחות יחסית:  . 8.2

  0-1000mגובה מעל פי הים:  . 8.3

  

  תוים של תא המתח הגבוה: 07508.0.

    תא מזב"ג  .1

 16kAזרם יתוק: .2

 1se:16kAזרם קצר למשך  .3

  40kAעמידות לזרם שיא: .4

   40kAזרם סגירה בקצר (שיא): .5

  

   F -ABB SAFEPLUS מתק בעומס עם תיכים דוגמתתא  08508.0.

  בתוך מיכל אפוקסי "אטום לכל החיים" ,ABBתוצרת  SafePlus Fמתק בעומס דגם  .1

  מתק הארקה כפול.  .2

  . 63Aבית תיכים כולל תיכים  .3

  מגון הפסקה תלת פאזי של המתק במקרה של שריפת אחד התיכים. .4

  הכמויות)(ע"פ כתב  VAC 220סליל הפסקה .  .5

  2NO + 2NC.  מגעי עזר .6

  . 2NO+2NCמגע עזר תיך שרף  .7

  . (ע"פ כתב הכמויות) 2NO+2NCמגע עזר מקצר הארקה  .8

  התקים למעולי תליה .  .9

  . 200Aלזרם  "אלסטימולד", לסופיות כדוגמת מחברים אטומים, קודת חיבור לכבל יציאה, . 10

  קודות מדידה קיבוליות לורות סימון. . 11

  מכאיים למתקים. מראי מצב  . 12
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  יכלול:  M -ABB SAFEPLUS תא מדידה דוגמת 09508.0.

  בעלי התוים הבאים:  משי מתח תלת ליפופים למדידה ולהגה, .1

  12.6kV/√3או  22kV/√3  מתח ראשוי (ע"פ כתב הכמויות) . 1.1

  למדידה -I :  110V/√3 מתח משי . 1.2

  להגה - II :  110V/3מתח משי  . 1.3

  CL 0.5, 15VA  היציאות :דיוק ועומס של שתי  . 1.4

  כבלים וסופיות למתח גבוה לחבור משי המתח. .2

  עם תקשורת טורית למרכז הבקרה. CVM-K רב מודד ספרתי כדוגמת .3

  כמפורט בכתב הכמויות ובמפרט. ממסרי הגה משית של המערכת, .4

  

  מתח פיקוד והגות 10508.0.

בהספק  פסק-תהיה מיחידת אללממסרי ההגה ולסלילי הפיקוד השוים  220VAC אספקת .1

  שתסופק ותותקן כחלק מהלוח.  450VAשל 

  .מרביתשעות לפחות לצריכה  8היחידה תאפשר גיבוי של  .2

  

  משה זרם להגות  11508.0.

  יכלול משי הזרם עבור הגות ומדידות במתח הגבוה כמפורט להלן:  תא המזב"ג

  משי זרם להגה ומדידה בעלי התוים הבאים: .1

  24kVמתח ומילי:  . 1.1

  1A/200זרם ומילי:  . 1.2

  5VA, 5P10דיוק ועומס: .2

  1sec, 14.5KA THERMAL 

  משה זרם למדידה .3

  משי זרם למדידה בעלי התוים הבאים: . 3.1

  24kVמתח ומילי:  . 3.2

 5A/200זרם ומילי:  . 3.3

  5VA, CL3דיוק ועומס: .4

  1sec, 14.5kA THERMAL  

  משה זרם להגת זליגה כווית: .5

  80/1Aיחידה תלת פזית טורואידלית מסכמת (חלון משותף) זרם קוב:  1  

 .CLASS – 0.5משי זרם ומשי מתח למדידה יהיה בעלי ערך כמצוין בתכית עם דיוק של  .6
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  הגות משיות (בהתאם לכתב הכמויות)ממסרי  12508.0.

כדוגמת  תא מזב"ג תותקן יחידת הגה ובקרה המבוססת על מיקרופרוססור דיגיטאליב .1

REX521 M01  מתוצרתABB .או שו"ע מאושר  

  ליחידה תהיה אפשרות לבצע את הפעולות הבאות: .2

  כל ההגות הדרושות ואשר ידרשו בהמשך.  . 2.1

) המאפשר פעולה כוה של הגת פחת Intermittent E/Fבממסר קיים אלגוריתם מיוחד ( . 2.2

  כיווי (מיעת השפעה הדדית בין קווי מ"ג).

  . RMSוזרם זליגה  פאזות, 3-ב  RMSמדידות זרם  . 2.3

  )CB Wearרישום של פתיחות/סגירות של המפסק וכן אפשרות להוצאת התראה. ( . 2.4

  רשם אירועים מובה. . 2.5

  פיקוד על המפסק. . 2.6

המשמשות לצורך פיקוד על    4יציאות (מגע אחד מהיר) מתוכן    6-וכיסות דיגיטאליות    9 . 2.7

  המפסק וביצוע פעולות וספות ע"י עזרים חיצויים. 

  תצוגה מקומית של המדידות במצב עבודה רגיל והודעות תקלה במקרה הצורך.  . 2.8

  שורות ובעלת תאורת רקע. 6בעלת  HMIתצוגת  . 2.9

בין כיסות/יציאות של יחידות  תקשורת מקבילית בו זמית בעזרת חיבור גידים .2.10

לצורך שליטה מרכזית אוטומטית אם צורך סלקטיביות לוגית ואם לצורך  וספות,

  הפעלה/הפסקה. 

או בתצורת כוכב הגה   SPA) עבור שימוש בפרוטוקול  5תקשורת טורית (ראה גם סעיף   .2.11

 יהול צריכת ארגיה ותכון תחזוקה.  עבור פעולות בקרה ושליטה מרחוק, -תרמית

לצורך בקרה ושליטה מרחוק לצורך  LON)עבור פרוטוקול ANSI 49( הממסר יהיה

מוים אשר  מדידות, אירועים, תקלות, מצבי מפסק, כגון שליטה, העברת מידע,

 1הכרחיים עם יציאה אופטית מובית להעברת אירועים עם חותמת זמן ברזולוציה של  

  שייה. -מיל'

לצורך זיהוי תקלה פימית במכשיר וכן השגחה  העבודה,בקרה ובדיקה עצמית במהלך  .2.12

  ) . Trip Coil Supervisionעל סליל הפסקה של המפסק (

  

  פוקציות הגה  13508.0.

  יחידת ההגה תכיל מספר עקומות בעלות טווח כיולים רחב ומגוון השהיות זמן. .1

  היחידה תכיל את פוקציות ההגה הבאות:  

    )ANSI 50/51( -ומידיתהגה מגטית מושהית  . 1.1

  )ANSI 67N(     -הגת זליגה כיווית . 1.2

  תחום כיולי זרם: .2

  קצר בין פאזי . 2.1

2.2 . )2)(1 (IN 5 – 0.1 
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2.3 . )3)(2 (IN 40 – 0.1 

  זליגה כיווית  .3

3.1 . )2)(1 (500% – 1.0%  

3.2 . )3)(2 (500% – 1.0%  

  השהיית זמן בתקלת קצר וזליגה כיווית  .4

  השהיית זמן בתקלת קצר:  

  )Definite timeשיות ( 0.05 – 300 . 4.1

4.2 . 0.05 )Time multiplier ( 

  ) Instantaneousשיות ( 0.04 -כ  . 4.3

  השהיית זמן בזליגה כיווית: .5

  )Definite timeשיות ( 0.1 – 300 . 5.1

5.2 . 0.05 )Time multiplier ( 

5.3 . IN קוב זרם=  

  )  IDMT (Inverse, Very inverse, Extremely inverse) (IEC Standardעקומות  .6

  )Definite timeהגה מושהית ( . 6.1

  ) Instantaneousהגה מיידית ( . 6.2

  כיול זרם וזמן עבור כל הגה יעשו בעזרת חיבור מקומי והגת קוד (אופציואלי).  . 6.3

בעבור כל הגה יתאפשר בחירה באמצעות התקשורת בין ארבעת הכיווים הקבועים   . 6.4

  מראש בעבור צורות שוות של חיבורי רשת.

פוקציה זו מאפשרת סלקטיביות לוגית בפעולת . סלקטיביות לוגית תפוקצייהממסר יכלול  .7

Trip .  

במפסקי זרם הקרובים למקור המתח (ביטול   tripהפחתה משמעותית בזמי ההשהיה בפעולת    

  החיסרון כאשר משתמשים בסלקטיביות זמן).

 IDMT, time (NIT) Standard inverse,  Veryולעקומות    time (DT) definite-אופציה זו וגעת ל  

inverse time (VIT), Extremely inverse time (EITו (-Long inverse time (LIT ות זרםבהג(

  יתר וזליגה לאדמה.

במקרה של קצר לאדמה (גרסת  Auto-re-closingבוסף ל"ל יתוכתו היחידות לביצוע פעולת   

REX M02 .(  
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  אפשרויות מדידה 14508.0.

  לפחות בדרגת דיוק וטווח כמצוין מטה. המדידות הבאות,היחידה תבצע את 

  פוקציה     טווח  דיוק

1% ±  In0.1-40  )1מד זרם (  

1% ±  In 0.1-10   10זרמי תקלה עדIn  

5% ±  In 10-40   10-זרמי תקלה מIn  

0.005%  ±  In0 0.01-5  )2זרם בתקלת זליגה (  

5% ±  Un 1.0 - 0  ) 3מתח בתקלת זליגה (  

In .קוב זרם =  

In0 .זרם תקלת זליגה לאדמה =  

Un .מתח המופיע במשולש פתוח בעת תקלת זליגה לאדמה =  

  

  אפשרויות תכות 15508.0.

בכדי לאפשר שליטה   יחידת ההגה והבקרה חייבת להכיל אפשרויות תכות עבור שליטה, .1

  אוטומטית הוגה ברשתות מתח גבוה.

ליחידה תהיה תוכה של תכון הגות ושליטה   ושיויים בעתיד,תוך לקיחת בחשבון בתחזוקה   .2

 ידידותית ממוחשבת העזרת בתצורת סולם בחירה וסימי חשמל מקובלים. 

  

  תקשורת 16508.0.

מערכת תקשורת תאפשר מעבר תוים בצורה מסכרת בין המכשיר והבקרה המרכזית תוך  .1

כדי הגה מרבית בפי הפרעות חיצויות (עם יכולת שימוש בסיבים אופטיים). ממסר ההגה 

  . MODBUS -ו LON, SPAתומך בפרוטוקולי התקשורת הבאים: 

  בוסף להגות יכלול הממסר ה"ל:  .2

והודעת   Ledמהות התקלה תרמי/מגטי/פחת כיווי וכו' באמצעות  הצגת אידיקציה על   . 2.1

  טקסט. 

  לדים קדמיים להתראות. 8 . 2.2

  כיסות דיגיטאליות. 9 . 2.3

  ) 13רשם הפרעות מובה ומדידת איכות חשמל מבחית הרמויות (עד דרגה  . 2.4

  חיווי לתקלה פימית בממסר. . 2.5

  יציאות לוגיות. 6 . 2.6

  לסט שי באמצעות כיסה לוגית.אפשרות לשיוי קבוצת "הכיולים" מסט אחד  . 2.7

2.8 . Trip Coil Supervision 
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  חברת חשמל –מיכל מדידה יבש  17508.0.

  התא יכלול : 

מ"מ צבוע בצבע  2.5הוא ייוצר מפח בעובי  תא המדידה יהיה בוי לעמידה מעל תעלת בטון, .1

שבמפרט ויעה על כל הדרישות הכלליות לגבי מבה לוח מתח גבוה  RAL7032אלקטרוסטטי 

  זה. 

ס"מ גובה. הוא יכלול   220 -ס"מ עומק ו  100 ס"מ רוחב, 110 -תא המדידה יהיה במידות של כ .2

הכל בהתאם  -תא מופרד לחיבורי מתח מוך ורשת הגה מאחורי הדלתות  דלתות בחזית, 2

  לדרישות חברת חשמל. 

או  ABBתוצרת  NAL 24kVכדוגמת  24kVלמתח עבודה  A 630בלוח יותקן מתק בעומס  .3

  שו"ע מאושר ע"י חברת חשמל. 

  . 220VACוסליל הפסקה  4NO+4NCהמתק יכלול מגעי עזר  . 3.1

  בלוח יותקן פס הארקה מחושת אלקטרוליטית לכל אורכו. . 3.2

 עם תרמוסטט וחווט לתא מתח המוך. כמו כן, 230V/200Wבלוח יותקן גוף חימום  . 3.3

וולט   230ווט המוזת במתח    60תהייה בלוח תאורה ע"י גוף תאורה מוגן עם ורת ליבון  

  באמצעות מא"מת ולחצן הדלקה שיותקן בחזית הלוח. 

היצרן/ ספק יתאם עם חברת חשמל/ מחלקת צרכות טכית את פרטי משי הזרם ומשי  .4

את פרטי ההתקה ואת דרישות  המתח אותם יקבל מחברת חשמל להתקה בתא המדידה,

 אותן יגיש לאישור חברת חשמל,  תוכיות בצוע מפורטות,  הקבלן הראשיהבצוע. לצורך זה יכין  

ולא יתחיל בבצוע הלוח ללא קבלת אישור חתום מחברת חשמל. הפעילות הכרוכה באישור תא 

המדידה ע"י חברת חשמל תילקח בחשבון בזמן הגשת ההצעה ולא תהווה עילה להארכת זמן 

  או לתוספת כספית. בצוע,

בתא המדידה   הקבלן הראשייתקין  תקבלו מחברת חשמל,בוסף למשי זרם ומשי מתח שי .5

של  RDA 24כדוגמת  מדגם מאושר ע"י חברת חשמל, 10kAוזרם  24kVכולאי ברק למתח 

  . ABBרייקם או 

בחתך   ,24kV -חיבורי הכוח בין כבל הכיסה לחיבור כבל היציאה יתבצעו ע"י פסי צבירה ל .6

  .מתאים ועם תמיכות על פי הצורך לתוי המתקן

חיבור הצד המשי של משי הזרם ומשי המתח יחווטו אל מהדקים בתא המתח המוך  .7

 בהתאם לדרישות חברת חשמל. 

  

  מערכות מדידה אלקטרויות 18508.0.

הספק  זרם, מערכת המדידה תכלול רב מודד אלקטרוי בעל תצוגה דיגיטלית של מתח, .1

  מקדם הספק תדר. הספק ריאקטיבי, אקטיבי,

למרכז   232/422/485RSלמכשיר תהיה אפשרות באמצעות פלג תקע להעברת תוים תקשורת   .2

  .-1CLASSבקרת מבים. למכשיר תהיה רמת דיוק של 
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או מהדס המתכן את מערכת בקרת מבים  קבלן הראשיהחשמל יתאם עם  קבלן הראשי .3

בכדי לספק את האופציות התקשורתיות המתאימות לחיבור המכשיר לפס התקשורתי של  

  בקרת מבים. או פס תקשורתי פרד למכשירי המדידה. 

להציב   הקבלן הראשיאספקת המכשיר תכלול בתוכה את האופציות התקשורתיות ה"ל. על  .4

בעת הביצוע עבור    קבלן הראשיויות. לא תיתן תוספת מחיר לאת המחיר המתאים בכתבי הכמ

  אי הוספת מחיר לאופציות התקשורתיות בכתב הכמויות.

או שווה ערך מאושר ע"י המהדס   H295דגם  SATECמערכת המדידה תהיה כדוגמת היצרן  .5

 המתכן.

  

  תיעוד להגשה עם הלוח  19508.0.

עותקים של  3יגיש לאישור  הקבלן הראשי ההזמה,לפי הביצוע ולא יאוחר משבועיים לאחר קבלת 

  תכיות הלוח וכן:

  תרשים חד קווי.  .1

  כולל תוצרת. פרטי כל חלקי הציוד הכללים בלוח, .2

  שרטוטי מראה לוח ומידות.  .3

  שרטוטי פיקוד וחווט הגגות. .4

  כולל:  תיעוד מלא ומעודכן (ספר מערכת) של הלוח,  הקבלן הראשי עם השלמת העבודה ימסור   .5

  בעברית.  הוראות תפעול של הלוח, . 5.1

  חוברת הפעלה מקורית של יצרן הלוח.  . 5.2

  צילום תעודת הבדיקה הסדרתית של הלוח אצל היצרן.  . 5.3

  שרטוטי פיקוד מקוריים של יצרן הלוח.  . 5.4

  .AS MADEמעודכן  אוסף התכיות המפורט לעיל, . 5.5

  מכשירי ההגה והמדידה מקוריות של יצרן. חוברת המכשיר של  . 5.6

  .MULTI-LEDמורות סימון לעבודה ממושכת יהיו מסוג  .6

  מחוץ ללוח יותקן צופר התראה. .7

בלוח יהיו מגעי עזר יבשים להעברת תוים למערכת הבקרה מרכזית מחווטים ע"ג סרגל  .8

ועץ הבודק  מהדקים פרד ומסומן בכחול. כמות וסוג המגעים כפי שיקבע ע"י המהדס הי

 והמאשר את הלוח ה"ל. 

  

  . 12.6/0.4kV -kVA 1250 1600kVA שאי יצוק 20518.0.

  כללי  .1

 להתקה פימית, יםיצוק םהתקה והפעלה של שאי  מפרט זה היו לאספקה, . 1.1

 או ש"ע מאושר, TEP -Cדגם  SEAאו מתוצרת שיידר אלקטריק, TRIHALכדוגמת

  . המהרה והחיוןהמיועד עבור  
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מרכז ארגיה של בכל  AoAk kVA - 12.6/0.4kV 1250 יםיצוקשאים  2 . 1.1.1

  שאים.  4כ " סה  המהרה,

  בכל מרכז ארגיה של החיון,   AoAk  kVA - 12.6/0.4kV1600  יםיצוקשאים    2 . 1.1.2

  שאים. 4כ "סה

 " עם סלילים מחוזקים בסיבי זכוכית ויצוקיםCAST RESINהשאי יהיה מסוג " . 1.2

  ואקום.באפוקסי בתאי 

 . IEC-726ביית השאי ובדיקותיו יהיו בהתאם לתקן  . 1.3

 להציג תעודת בדיקה של השאי לאישור , לפי הרכישה.  הקבלן הראשיעל  . 1.4

  

  תוים טכיים .2

השאי יעה על הדרישות המפורטות להלן. כל סטיה מהדרישות תצוין במפורש ע"י  . 2.1

  בגוף ההצעה.  הקבלן הראשי 

  .630kVA, 1600kVAהספק ומילי: . 2.2

  50Hzתדירות הרשת:  . 2.3

 12.6kVמתח גבוה ומילי:     ,  10%סטיה מותרת  . 2.4

2.5 . 400/231V, 3  לי,  פזות + אפסומי מוך ללא עומס:  מתח  

  DYN11קבוצת חבורים:  . 2.6

 2X2.5%קודת האפס:   עומס  -100%מהדק חצוי ל  . 2.7

  6%עכבת קצר:    מחליף דרגות מתח בכיסה: . 2.8

  50Hz(50kVדקה:( 1גבוהלמשך -רמת בידוד בצד מתח . 2.9

  BIL :(125kVרמת מתח הלם ( .2.10

  50Hz (3kVדקה:( 1רמת בידוד בצד מ"למשך  .2.11

 Akבריקם ו  A0טית גבוהה (השאי יהיה בעל יעילות ארג A0Ak-יעילות ארגטית:  .2.12

  ובעל רמת רעש מוכה. 1חלק  50541י " י ת"עפ בעומס מירבי),
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  )מ' 1במרחק ( : 58dBAרעש אקוסטי מירבי .2.13

  40Cמתמשכת:  טמפ' סביבה מירבית .2.14

  F Classדרגת בידוד:  .2.15

  ץ עם אפשרות לאוורור מאול טבעי,קירור:  .2.16

  מוך: בחלק העליון -בורי מתחיח .2.17

  גבוה: בחלק העליון -מתחבורי יח .2.18

  

  ציוד ואביזרים לווים  .3

  . 90 -שי כווים ב  גלגלי שיוע,4 . 3.1

  עוגי הרמה  4 . 3.2

  בורג להארקת הגוף . 3.3

דרגות: אתראה והפסקה והפעלת אוורור  3 -מערכת רגשי טמפ' וממסרי "סימס" ל . 3.4

  מאולץ. 

  צופר ולחצן השתקה  תראות ל"ל עם ורות,הלוח  . 3.5

  IECלפי תקן  עם תוי השאי, מאולגן םמאלומייושלט  . 3.6
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 סימן זיהוי בר קיימא ליד כל חבור כח ולכל מהדק פיקוד . 3.7

  

  אוורור מאולץ  .4

  לצורך הגדלת ההספק  AC 230Vאוורור מאולץ יהיה ע"י מפוחים הפועלים במתח  . 4.1

  .  %33 -ב

יסופק  דרגות טמפ' לפיקוד המפוחים ב"היסטרזיס", 2 -השאי יכלול רגשים ומגעים ל . 4.2

  . וולט 220 לוח פיקוד למפוחים במתח בסמוך לשאי, ויותקן,

  

  לוח התראות והגות השאי  .5

יסופק לוח התראות אשר יתאים פוקציולית לתכית ואשר יאושר על ידי המהדס  . 5.1

  המתכן.

או לפי סטדרט של היצרן מאושר ע"י  הלוח יבה מפח עם דלתות הפתחות בחזית, . 5.2

  המהדס היועץ. 

 מורות סימון,  ממסרי השהייה, יצויד באביזרים בהתאם ויכלול ממסרי הגה,הלוח  . 5.3

  לחצים ומגעי עזר לאיתות למרכז בקרה כדרש.

  .MULTI-LEDמורות סימון לעבודה ממושכת יהיה מסוג  . 5.4

  מחוץ ללוח יותקן צופר התראה. . 5.5

 בלוח יהיו מגעי עזר יבשים להעברת תוים למערכת הבקרה מרכזית מחווטים ע"ג . 5.6

סרגל מהדקים פרד ומסומן בכחול. כמות וסוג המגעים כפי שיקבע ע"י המהדס היועץ 

 הבודק והמאשר את הלוח ה"ל. 

  

  תיעוד טכי ואישורים  .6

שרטוט מבה  להגיש לאשור את כל האפיוים הטכיים של השאי, הקבלן הראשיעל  . 6.1

  תכיות חווט ומהדקים. ומידות,

של השאי  AS-MADEעותקים תכיות  -2ב הקבלן הראשיעם מסירת השאי ימסור  . 6.2

 ובכלל זה תכיות פיקוד של מערכות התראה והאוורור. 

 

  שיטות המדידה .7

  כללי:  . 7.1

בחישוב מחירי עבודות החשמל יש לכלול את כל עבודות העזר ללא תשלום  . 7.1.1

כולל דרישות ע"י   פרד כל זאת על פי המצוין בתכיות או המשתמע מהן,

התקת  מעברים,  חדרים, חריצים, יבתהפיקוח שידרשו סוגי עבודות: חצ

(הסתימה עד פי   3:1סתימת החריצים והחורים שחצבו במלט  שרוולים,

 קירות, בכל מקום שאלה לא הוכו מראש. העבודות יבוצעו בתקרות, הטיח)

  הכל לשביעות רצוו המלאה של המפקח.  עמודים ורצפות, קורות,
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 אחראי להזמין את בדיקת חברת החשמל ובזק ולשאת כאמור, הקבלן הראשי  . 7.1.2

בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע הבדיקה כולל תשלום עבור הבדיקה עצמה עד 

 בשלמותו. לקבלת המיתקן

  הערה כללית: . 7.2

מקבל העבודה יהיה לאשר מראש התקת כל הציוד והאביזרים  הקבלן הראשיעל   

המסופקים על ידו לביצוע עבודה זאת בכתב מאת המזמין. כל הציוד והאביזרים 

המסופקים במסגרת קודות סופיות, יהיו מתוצרת אחת, טיפוס.................  

  דגם................... 

  

  מוךמתח  מתקים ולוחות 608.0

  לוחות חשמל מתח מוך 01608.0.

   כללי: .1

 .  IEC 60439-1המבוסס על  1419הלוחות יבו לפי תקן ישראלי מס'  . 1.1

בהוצאת הועדה הבין המשרדית,   -  08העבודה תבוצע לפי המפרט הכללי לעבודות חשמל   . 1.2

התקים הישראליים המתאימים, חוק החשמל, הוראות חברת החשמל, וכן בהתאם 

למצוין בתיאור התכיות במפרט הטכי המיוחד ולפי החיות והוראות המתכן ו/או 

 . המפקח

לדרישות התקים הישראליים העדכיים כל החומרים והמוצרים למייהם יתאימו  . 1.3

 כדרש בארץ יצור הציוד.  IEC ,DINובהעדרם לדרישות התקים כגון: 

מפרט זה מתייחס רק לדרישות השוות מהדרישות המפורטות במפרט הכללי למתקי  . 1.4

  . במפרט הכללי) בהוצאת משרד הביטחון 08חשמל (פרק 

  החרושת המפורטים להלן. רשאי להזמין את הלוחות באחד מבתי  הקבלן הראשי  . 1.5

  ארדן בע"מ. . 1.5.1

  אשדוד אלקטרו מכיקה בע"מ (פויכטוגר). . 1.5.2

  אדלר בע"מ.  –קצשטיין  . 1.5.3

ם לקבלת מימקדי םתאיהיצרן לוחות אחר המוצע זקוק לאישור מוקדם של המזמין.  . 1.6

  :האישור

    ,ISO 9002הוא שהמפעל בעל תו תקן  . 1.6.1

חות שתיים לפי  ומעסיק באופן קבוע ובתקופה של לפ  1419בעל תקן ישראלי  . 1.6.2

 . ןרישיומהדס חשמל בעל   המכרז,

ויתן יהיה   ICE 529הלוחות יהיו מותאמים לדרישות מפרטי התקים  . 1.6.3

 . 1941י "ות 439ICEלהשתמש בהם לביית ציוד העומד בדרישות התקים 

  . ע"י יצרן בעל אישור משרד הביטחון ויבוצע  הלוחות . 1.6.4

מבלי צורך למק את  ליצור לוחות,המזמין רשאי שלא לאשר את המפעל המוצע  . 1.7

 החלטתו. 
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להציג את יצרן  הקבלן הראשילצורך אישור יצרן לוחות שוה מאשר אוזכר לעיל על  . 1.8

הלוחות המוצע בשלב קבלת הפרויקט/ תחילתו ולא לפי התקת הציוד קרי בשלב 

  ההתקה. 

חיווט   עותקים של תכיות מסגרות ותכיות  3היצרן יספק טרם תחילת הייצור למפקח   . 1.9

חתך דרך התאים לרבות  לאישור. האישור ייתן על גבי תכיות מסגרות ויכללו חזית,

 פסי צבירה וכו'. חיווט, תעלות, מיקום הציוד, 

 על היצרן לספק רשימה מפורטת של האביזרים אשר יותקו ויחווטו בתוך הלוחות, .1.10

 לאישורו של ציג המזמין.

 ים של לוח החשמל. תכיות היצור יכילו תמיד את מפת המהדק .1.11

 טרם צבירה, על היצרן לדווח למפקח על כל שלב משלבי ביצוע העבודה (גמר מסגרות, .1.12

לבקר  בכל עת שראה לו, לאחר צביעה וכד'). היצרן מתחייב בזאת לאפשר למפקח,

 במפעל ולהיווכח אישית על מצב הביצוע. לאחר גמר ביצוע של לוח או מספר לוחות,

במקום בוכחות המפקח ובמידה הצורך בוכחות ציג המתכן. תעשה בדיקה סופית 

 י היצרן ללא כל תוספת מחיר."כל תקלה שתתגלה במהלך בדיקה זו תותקן מיד ע

חודשים  24למוצרים ולעבודה של לוחות החשמל היא למשך  הקבלן הראשיאחריות  .1.13

 ם מיום חיבורם לרשת והפעלתם לשביעות רצוו של ציג המזמין.יקלדרי

להציג את כל החישובים הלווים מיצרן הלוחות לרבות פרטי התקה   הקבלן הראשיעל   .1.14

לפי התוכית הרלווטית, בהתחשב בגורמי העמסה, בו זמיות וכל היוצ"ב המופיע 

 בתוכית המוגשת .

  

 אור לוחות להזות המתקןית 02608.0.

  בפרויקט מתוכים מגוון לוחות כגון :

  במהרה  חשמללוח חשמל ראשי בחדר  .1

וולט   'ק  1000  המותקן בחדר החשמל הראשי /מרכז הארגיה מחובר לשי שאים בגודל . 1.1

  אמפר כל אחד עם שתי מערכת החלפה מגיבוי מגרטור לכול כיסה לחוד. 

  כמתואר בתוכיות )אמפר 3* 1600 -כ(  א" קוו 1250, 1 הגרטורגודל  . 1.2

כל אחד,   2000A*3יים מגרטור  תוש  משאי  כיסות  יתש,  כיסות   4  יכלול  הראשי  הלוח . 1.3

  . אמפר  4000*    3בגודל    יהיהמערכות החלפה. כולל יציאות כמפורט בתוכית. הלוח    עם

  Type testedהלוח יהיה  . 1.4

מ בוי "ס 220מ בגובה "ס 80מ בעומק "ס 80ברוחב  מתאים בוי ככלל היהלוח י ה . 1.5

 2 כיבוי בעזרת גז ומערכות גילוי אש,בשיטת פלים עם דלתות חיצויות .כולל מערכת 

  גלאים בכול תא.

  תא פרד עבור מערכת פיקוד ובקרה לשליטה מרחוק. יבוצע  . 1.6

 IP23 בעלי אטימותבכל התאים יוכו פתחי אוורור עם תריסים ומערכת סיון התאים  . 1.7

  לפחות.  

  מסגרת מתכתית השקועה ביציקה.   עםמבטון  תעלת כבליםע"ג  הלוח יותקן . 1.8
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לצורך פעולת  םכל הכיסות והיציאות לכבלים יהיו מתחתית הלוח התחתית תיאט . 1.9

  מערכת הכיבוי.

 לוח יש לבצע איזון עומסים לפאזות השוות. הלאחר סיום חיבור  .1.10

  

  במהרה  לוח חשמל אוורור בחדר חשמל ראשי .2

כל אחד, עם  1250A*3כיסות, כיסה משאי ומגרטור בגודל  2הלוח המפוחים יכלול  . 2.1

   .אמפר 800*   3מערכות החלפה. כולל יציאות כמפורט בתוכית. הלוח יהיה בגודל 

   Type testedהלוח יהיה  . 2.2

גלאים   2  כולל מערכת כיבוי בעזרת גז ומערכות גילוי אש,  MCCבשיטת    היה בוילוח י ה . 2.3

  תא.בכול 

  תא פרד עבור מערכת פיקוד ובקרה לשליטה מרחוק. יבוצע  . 2.4

 IP23 בעלי אטימותבכל התאים יוכו פתחי אוורור עם תריסים ומערכת סיון התאים  . 2.5

  לפחות.  

  מסגרת מתכתית השקועה ביציקה.   עםמבטון  תעלת כבליםע"ג  הלוח יותקן . 2.6

לצורך פעולת  םהתחתית תיאט כל הכיסות והיציאות לכבלים יהיו מתחתית הלוח, . 2.7

  מערכת הכיבוי.

  לוח יש לבצע איזון עומסים לפאזות השוות. הלאחר סיום חיבור   

  

  במהרה בחדר גרטור לוח חלוקה גרטור, .3

, עם שתי יציאות ללוח הראשי אמפר  1600*4בחדר הגרטור כיסה מגרטור  המותקן . 3.1

  ויציאה אחת ללוח אוורור. 

 . כולל יציאות כמפורט בתוכית.  1600A*3יכלול כיסה אחת מהגרטור בגודל  הלוח . 3.2

   Type testedיהיה  הלוח . 3.3

מ בוי בשיטת "ס 220מ בגובה "ס 60מ בעומק "ס 80מתאים ברוחב  היה בוילוח יה . 3.4

גלאים  2 פלים עם דלתות חיצויות. כולל מערכת כיבוי בעזרת גז ומערכות גילוי אש,

  בכול תא.

  תא פרד עבור מערכת פיקוד ובקרה לשליטה מרחוק. יבוצע  . 3.5

 IP23 בעלי אטימותבכל התאים יוכו פתחי אוורור עם תריסים ומערכת סיון התאים  . 3.6

  לפחות.  

  מסגרת מתכתית השקועה ביציקה.   עםמבטון  תעלת כבליםע"ג  הלוח יותקן . 3.7

לצורך פעולת  םהתחתית תיאט כל הכיסות והיציאות לכבלים יהיו מתחתית הלוח, . 3.8

  מערכת הכיבוי.

 לוח יש לבצע איזון עומסים לפאזות השוות. הלאחר סיום חיבור  . 3.9
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  במהרה בחדר בקרה UPSלוח הספקה חיוי ביותר  .4

  .  אמפר 160* 3 יהמותקן בחדר בקרה מחובר ללוח ראש . 4.1

כל אחד,   400A*3כיסות, כיסה מהלוח הראשי וכיסה מהגרטור בגודל    2הלוח יכלול   . 4.2

  .אמפר 400*  3עם מערכות החלפה . כולל יציאות כמפורט בתוכית. הלוח יהיה בגודל 

   Type testedהלוח יהיה  . 4.3

מ בוי בשיטת "ס 220מ בגובה "ס 60מ בעומק "ס 80מתאים ברוחב  היה בוילוח יה . 4.4

גלאים  2 פלים עם דלתות חיצויות .כולל מערכת כיבוי בעזרת גז ומערכות גילוי אש,

  בכול תא.

  תא פרד עבור מערכת פיקוד ובקרה לשליטה מרחוק. יבוצע  . 4.5

 IP23 בעלי אטימותבכל התאים יוכו פתחי אוורור עם תריסים ומערכת סיון התאים  . 4.6

  לפחות.  

  מסגרת מתכתית השקועה ביציקה.   עםמבטון  תעלת כבליםע"ג  הלוח יותקן . 4.7

לצורך פעולת מערכת   םהכיסה תיאט  כל כיסות ויציאות הכבלים ללוח יהיו מלמעלה, . 4.8

  הכיבוי. 

 לוח יש לבצע איזון עומסים לפאזות השוות. הלאחר סיום חיבור  . 4.9

  

  במהרה  לוחות תאורה אזוריים בחדר חשמל ראשי .5

 עד יהיו הלוחותבחדר חשמל ראשי במהרה מחוברים ללוח ראשי  מותקיםלוחות ה . 5.1

  .125A*3 גודל

 בשיטת בוי מ"ס 210 בגובה מ"ס 40עד בעומק מס" 60היה בוי מתאים ברוחב י לוחה . 5.2

גלאים  2 ומערכות גילוי אש, גז בעזרת כיבוי מערכת כולל. חיצויות  דלתות עם פלים

  בכול תא.

  תא פרד עבור מערכת פיקוד ובקרה לשליטה מרחוק. יבוצע  . 5.3

 IP23 בעלי אטימותבכל התאים יוכו פתחי אוורור עם תריסים ומערכת סיון התאים  . 5.4

  לפחות.  

  מסגרת מתכתית השקועה ביציקה.   עםמבטון  תעלת כבליםע"ג  הלוח יותקן . 5.5

פעולת לצורך  םהתחתית תיאט כל הכיסות והיציאות לכבלים יהיו מתחתית הלוח, . 5.6

  מערכת הכיבוי.

 לוח יש לבצע איזון עומסים לפאזות השוות. הלאחר סיום חיבור  . 5.7

 

  לוח הפעלות חרום בכיסות למהרה  .6

  משמש את הכבאים:הלוח  ,מותקן בכיסות למהרה . 6.1

והזה   הזה מגרטור, י,"הזה מחח  -לשליטה ומיתוג הזות החשמל למהרה . 6.1.1

 . UPSמ

 וכיבוי אש.לפל בקרה של מערכת גילוי  . 6.1.2
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 לטלפון כבאים. . 6.1.3

 ללחצן גילוי אש. . 6.1.4

  וכו' לפי דרישות יועץ הבטיחות. . 6.1.5

הלוח בוי להתקה חיצוית כולל דלת עם חלון שקוף להצגת יחידת תצוגה תפעול גילוי   . 6.2

  לחצים ומפסקים להפעלת מערכות למיתוג מערכות גילוי וכיבוי.   וכיבוי אש,

  ס"מ דלתות חיצויות   80ס"מ בגובה  30ס"מ בעומק  60הלוח יהיה בוי מתא ברוחב  . 6.3

 55IPבכל התאים יוכו פתחי אוורור עם תריסים ומערכת סיון התאים בעלי אטימות  . 6.4

  לפחות.  

  הלוח יותקן ע"ג תעלת כבלים מבטון עם מסגרת מתכתית השקועה ביציקה.   . 6.5

למיעת חדירת התחתית תיאטם  כל הכיסות והיציאות לכבלים יהיו מתחתית הלוח, . 6.6

 .  מים ולחות

  

  של המהרה  לוח שרות מבה בחדר חשמל מרכז ארגיה .7

הלוח יהיה   ,אמפר UPS3*100 מלוח חיוי ביותרכיסה  "מותקן בחדר חשמל ראשי מ . 7.1

  . אמפר  100*  3בגודל 

  הלוח בוי להתקה חיצוית כולל דלת .  . 7.2

ס"מ בוי בשיטת  200ס"מ בגובה  30ס"מ בעומק  60הלוח יהיה בוי מתאים ברוחב  . 7.3

גלאים  2 פלים עם דלתות חיצויות .כולל מערכת כיבוי בעזרת גז ומערכות גילוי אש,

  בתא.

  לפחות.  IP23 בתא יוכו פתחי אוורור עם תריסים ומערכת סיון התאים בעלי אטימות . 7.4

התחתית תיאטם לצורך פעולת  כל הכיסות והיציאות לכבלים יהיו מתחתית הלוח, . 7.5

  . מערכת הכיבוי

   לאחר סיום חיבור הלוח יש לבצע איזון עומסים לפאזות השוות.  . 7.6

  

 הרכב ובמעבר המסחרי התת"ק  תלוח חשמל במ" בחיון, בפירים בלולאו .8

 . החיון של הארגיה מרכזי משי אחד בכל-ראשי חשמל לוח . 8.1

 . החיון של המזרחי הארגיה במרכז יותקן -משי חשמל לוח . 8.2

בחדרי החשמל שממוקמים   P5-P799יותקו במפלסים    -חשמל ותאורה קומתיים  לוחות . 8.3

 .G,Cבגרי=עיים 

ות שירות לחשמל ומאור במרכזי הארגיה, בחדרי המכוות, מעבר המסחרי התת"ק לוח . 8.4

 וכו'.

 לוחות חשמל ותקשורת אזוריים  . 8.5

 לוחות חשמל לציוד אוורור ומיזוג אוויר. . 8.6

 ממרכזי הארגיה.  לוחות חלוקה גרטור אחד בכל אחד . 8.7

 .UPSלוחות חלוקת  . 8.8
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לוחות חשמל לחלוקה השייכים למערכת החשמל והבקרה בתקשורת בפרוטוקול  . 8.9

DALI.  

  

 תאי סביבה 03608.0.

מעלות צלסיוס ולחות יחסית של  45הציוד בלוחות יתאים לעבודה בעומס מלא בתאי טמפרטורה של 

85% .  

  

 תוים כללים  04608.0.

  מחזורים לשייה.  50 חילופין, + הארקה, "V380 + "0    מתח אספקה: .1

  . 1יהיה  מקדם העמסה  מקדם העמסה: .2

  מחזורים לשייה (אלא אם צוין במפורש אחרת). 50 חילופין,  V220      פקוד: .3

או גמישים מבודדים בחתך מתאים  קשיחים גלויים עשויים מחושת,    פסי צבירה:  .4

  ח. "בהתאם לזרם וגודלם יהיה בדרגה אחת מעל גודל חיבור ח

עמידים בפי  על מבדדים מתאימים מחוברים בחיבור בלתי קשיח,   התקת פסי צבירה: .5

כוחות דימיים בהתאם לזרם הקצר העלול להתפתח כמסומן 

  לכל אורך הלוח.  בתכיות),

  אלא אם צוין במפורש אחרת. ון של הלוח ולכל אורכו,בחלקו העלי  מקום פסי צבירה: .6

פי.וי.סי. החתך בהתאם לזרם הומילי -מבודדים ב עשויים מחושת,    מוליכים: .7

  ר."ממ 1.5-אך לא פחות מ

וממוספרים בגודל מתאים לחתך גידי הכבל  DIN: מותקים על פס "פיקס"מהדקים דגם  .8

  המתחברים למהדקים.

מותקן  שוי כפס מלבי מחושת בחתך המתאים, אורכו,רצוף לכל     : "0"פס  .9

  כולל חורים,  בחלקו התחתון או העליון של הלוח ליד המהדקים,

  מכל כבל יציאה,  "0"-אומים ודסקיות על מת לחבר את גיד ה  ברגים,

  מותקן על מבדדים מתאימים. (לכל גיד בורג פרד).

    בידוד כלפי הארון. דלעיל אולם ללא "0"-כמתואר לגבי פס ה    פס הארקה: . 10

הארקת דלתות וקוסטרוקציות הלוח באמצעות חוט מבודד גמיש     הארקה: . 11

  בחתך המתאים.

  יאון.     ורות סימון: . 12

  מלפים בלבד.     גישה לציוד:  . 13

  

 מבה הלוחות 05608.0.

 כללי  .1

  2002י יצרן בעל אישור מכון התקים והעומד בתקן הישראלי  "לוחות החשמל יבוצעו ע  . 1.1

י המזמין "ומאושר ע 1חלק  1419לו הסכמה ממכון התקים לעמידה בתקן ו/או שיש 

  ותחת פיקוח מכון התקים. 
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המתכן ו/או המפקח רשאים לאשר יצור לוחות אצל יצרן זה או אחר וזאת לאחר  . 1.2

  בדיקה של היצרן המוצע ובדיקת המלצות לגביו.

מודולריים עשויים מקוסטרוקציה  םלוחות החשמל יהיו בויים מתאים תעשייתיי . 1.3

לפי המצוין בכתב הכמויות. עם מחיצת בן תאים   מ,"מ 2פרופילים ופח דקופירט בעובי 

  מ' כולל הבסיס.  2.20 -הלוחות יבוצעו בגובה שלא יותר מ

  .הלוחות כללית יהיו עם גישה מלפים (פרט למתוכן או דרש אחרת . 1.4

התאים יהיו  ס"מ מגולוון כמפורט לעיל. 7 " בגובה Uהלוחות יכללו בסיס מפרופילי " . 1.5

עובי כל  אטומים לאבק ויצבעו בצביעה אלקטרוסטטית בגוון לפי בחירת האדריכל,

    מיקרון והצביעה תעשה במלואה מבפים ומבחוץ, 0.8השכבות יהיה 

הלוחות יצוידו בדלתות חיצויות עם מגון סגירה ח לתפעול שאיו דורש כלים   . 1.6

ללוחות  הקבלן הראשיאחריות  וסגירת הדלת ופלים פימיים מפח,מיוחדים לפתיחה 

  שים.  5-החשמל תהיה ל

 . 25%שמור לתוספת מפסיקים ומהדקים עד  הלוחות יכללו מקום . 1.7

. בלוחות 200MFהלוחות יותקו אמצעי כיבוי ו/או גלוי אש אוטומטיים באמצעות גז  . 1.8

ובמעטפת למיעת  הלוח בתחתיתעמידת אש אטימה ו ו מחיצות בין תאיםבוצעיאלה 

 בריחת גז הכבוי. 

שיות.  RMS, 2ק"א  65 -זרם קצר ל א', 2500 -בלוחות ראשיים פסי צבירה יתאימו ל . 1.9

  כל החיבורים אל פסי הצבירה יבוצעו ע"י פסי חושת קשיחים מבודדים. 

  פסי הצבירה ראשיים יהיו בתוך תעלה סגורה למיעת מגע מקרי. .1.10

  ירה המשיים יהיו מוגים ממגע מקרי.כל פסי הצב .1.11

 ם ולא ע"י מהדקים למייהם.יהחיבור לפסי צבירה יעשה ע"י קדח וברג .1.12

 

 מבה הלוחות .2

 ורות סימון, לוחות החשמל בויים מפח עם פלים ודלתות כאשר רק מכשירי מדידה, . 2.1

  לחצי הפעלה ומפסקים ראשיים יותקו מחוץ לדלת. 

פיקוד תאורה על הדלת כאשר אלה מוגדרים להתקה בריכוז כמו כן יש להתקין מפסקי   . 2.2

  י הלוח עצמו. "הדלקות ע

  מתקים יכללו מצמדים.  זרם,"מ . 2.3

 200FM  בגז תיקי,  כולל מערכת גילוי וכיבוי,   הלוחות ייבו בהתאם לדרישות הבטיחות, . 2.4

  י. "לדרישות ת

סי חורים להתחברות בעתיד לפ  מקום שמור לרבות מהדקים, 30%הלוחות יכללו  . 2.5

  חיווט לציוד שיותקן בעתיד. אפס או הארקה, צבירה,

 י מחיצה גלווית (מחיצת מתכת) משאר חלקי הלוח. "תאי הקבלים יבודד ע . 2.6
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 התקת ציוד וכיסות בלוח  .3

י היצרן ו/או המפקח "אלא אם לא מיוצר ציוד מסוים ע  –כל הציוד בלוחות יהיה מאותו יצרן    

  אישר אחרת.

 מ מיימום. "מ 2.5הציוד יעשו על פלטות פח מגולוון בעובי כל ההתקות של  . 3.1

 שאי הזרם יותקו על פסי הצבירה כך שתתאפשר גישה וחה לשאי הזרם.  . 3.2

 כל מכשירי המדידה ואביזרי ההפעלה יותקו בחזית הלוח על דלתות התאים.  . 3.3

כיסוי של ללוחות החודרים אליהם קווים מלמעלה יבוצע בדופן עליוה פתח מתאים עם   . 3.4

 מ."מ 5שכבת גומי בעובי 

 חדירת הכבלים תבוצע דרך שכבת איטום אש. . 3.5

א') גודל ומס' מכלי גז לפי   100(מעל    200FMהלוחות יכללו מקום לגלאי עשן וכיבוי בגז   . 3.6

 גודל ומספר התאים.

 

 תוצרת הציוד  .4

, יש לשמור על אחידות בדגמי הציוד בלוחות 947IEC תקן בדרישותהציוד יעמוד  . 4.1

  ומהתוצרת כדלקמן: השוים

, EATON ,אלקטריק שיידר –הגה אוטומטיים מגטיים ותרמיים  מפסקי . 4.1.1

  . מאושר"ע שווו או, סימס

, סימס,  EATON  ,אלקטריק  שיידר  –)  זים(מא"  זעירים  אוטומטיים  מפסקים . 4.1.2

 . מאושר"ע שווו או

 .מאושר"ע  שווו או, סימס, EATON ,אלקטריק שיידר –בעומס  מפסקים . 4.1.3

"ע  שווו או, סימס, EATON ,אלקטריק שיידר –החלפת אספקות  מערכת . 4.1.4

 .מאושר

 .מאושר"ע  שווו או, סימס, EATON ,אלקטריק שיידר –ומתעים  מגעים . 4.1.5

 .מאושר"ע שווו או, סימס, EATON ,אלקטריק שיידר –פיקוד  ממסרי . 4.1.6

 .מאושר"ע שווו או, סימס, EATON ,אלקטריק שיידר –בוררים  מתגים . 4.1.7

 .מאושר"ע שווו או, סימס, EATON ,אלקטריק שיידר – לחצים . 4.1.8

 .מאושר"ע שווו או, סימס, EATON ,אלקטריק שיידר –סימון  מורות . 4.1.9

 או שוו"ע מאושר. GRASSLIN –הפעלה   שעוי . 4.1.10

  .או שוו"ע מאושר SATEC–מדידה  מכשירי . 4.1.11

  . מאושר"ע שווו או, סימס, EATON שיידר אלקטריק, – קבלים בקר . 4.1.12

מתוצרת אחרת עליו לתאם ציוד זה עם  ציוד לספק מתכוון הקבלן הראשיו במקרה . 4.2

יספק חישובי  הקבלן הראשי האוורור ולפרט זאת עם הצעתו.  קבלן הראשי 

"CASCADA"  הלכל לוח חשמל בהתאם לרשימת הציוד שיאושר/חתך/אורך קווי הז

 בים. 
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 ציוד  .5

  (מתקים זעירים):  זים"מא . 5.1

  א לפחות. לפי "ק 10זים המותקים בלוחות יהיו עם זרם קצר של "כל המא . 5.1.1

898IECה על פס ". המאזים יהיה מסוג המיועד להתקDIN  ובמידות

זים יפורטו בתכיות "סטדרטיות בהתאם לתקים האירופיים. אפייי המא

  ."ושרמג"זים למעגלים תלת פאזיים למאור יהיה מסוג "ב. מא"הרצ

  מגע עזר. זים יכללו סליל הפסקה, ". כל המא"סטופרים"יותקו  DINבכל פס  . 5.1.2

 ז פחת יכללו מוע להפעלה ומגע עזר רגיל + תקלה. "מ . 5.1.3

  מפסיקי זרם חצי אוטומטיים: . 5.2

מפסקי זרם חצי אוטומטיים ישמשו כיציאות לצרכים שוים ולוחות משה:  . 5.2.1

ז חצי אוטומטי (המשמש כיציאה מלוח ראשי ללוחות משה) יכלול הגות "מ

אלקטרויות תרמיות מושהות ומגטיות מידיות יתות לכיוון. בכל מקום בו 

ז חצי אוטומטי עליו "מצויים בתכיות או בכתב הכמויות הערך ומילי של מ

מגטית יתת   להיות בעל הגה תרמית יתת לכוון סביב אותו ערך ובעל הגה

בוסף  ז חצי אוטומטי יכלול תמיד,". מחיר מIN*  5-10לכוון בתחומים של 

  גם ידית הפעלה ומצמד.  לאמור דלעיל, 

כושר יתוק של מפסקי זרם  ז חצי אוטומטי שי מגעי עזר,"כמו כן יכלול כל מ . 5.2.2

חצי אוטומטיים יתאים לערך המסומן ליד פסי הצבירה לתכיות. מוע 

מהדקי חיבור מתאימים לכבל שמתחבר (לפי סכמה) מתאם  וק,מרח להפעלה

  יחידה זליגה משולבת מתכוות. ),A160להרכבה על מסילה (עד 

  סליל הפעלה או סליל יתוק. . 5.2.3

מגע עזר לסימון יתוק המפסק עקב תקלה (הפעלת הגה מידית או הגה  . 5.2.4

ז  "יפה (למא' או יותר) מיתקן של  400א  "ז ח"לחצי הפעלת מוע (למ  מושהית),

 א'). 800א "ח

  מתקים בעומס: . 5.3

ההבטחה היא  מתקים בעומס ישמשו כמפסקים ראשיים ללוחות משה זאת כאשר  

פאזי ויכלול תמיד ידית הפעלה   –בלוח המזין את לוח המשה. מתק בעומס יהיה תלת  

ומצמד שיאפשרו תפעול המספק גם כאשר דלת הלוח סגורה. כמו כן יכלול מתק עומס 

כ. מתק העומס יהיה בעל כושר יתוק "כ ואחד סגור בד"אחד פתוח בד גם מגעי עזר,

  .IN*  6וחיבור של ערך הזרם הומילי 

  

  שאי זרם למדידה: . 5.4

מיועדים לפעולה עם אמפרמטרים בעלי סקלת  "רווי "יון יהיו יצוקי אפוקסי בעלי אפ   

בהתאם למכשירי המדידה אך לא  –ההספק  כמתואר בתכיות, –קצר. יחס ההשאה 

י יצרן הלוח עם הגשת הלוח  "תוצרת ודגם שאי הזרם המוצעים ע  VA5 -פחות מ

  לאישור. 
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  מגעים: . 5.5

אלא לחיבור  ועים,הערה: סעיף זה מתייחס למגעוים שאים משמשים כמתעים למ  

  יציאות ללוחות משה,  קבלים לשיפור כופל ההספק, צרכים כגון לאלמט חמום,

תאורה וכד'. המגעוים יכללו תמיד שלושה מגעים ראשיים ושי מגעי עזר מחליפי כוון. 

וולט חילופין אלא אם צוין במפורש אחרת בעלי תכום עבודה   250  –מתח סליל ההפעלה  

  רחב.

  מד ארגיה . 5.6

ערוצים תלת פאזיים מתוצרת   12, כולל  Elnet MCמדי הארגיה אשר יותקו יהיה מסוג    

  ישומי בקרה או שווה ערך מאושר ובתאי שהציוד המוצע יכלול את היכולות הבאות:

  מדידות דרשות: . 5.6.1

  כולל:  ותצוגת תוי חשמל בשים עשר ערוצים תלת פאזיים,מדידה     

 מתחים ותדרים . זרמים, . 5.6.1.1

וסכום שלושת   ראקטיבי ומדומה בכל פאזה בפרד, הספק אקטיבי, . 5.6.1.2

 הפאזות. 

 מקדם הספק כללי ובכל אחת מהפאזות . . 5.6.1.3

ז חברת  "ארגיה מצטברת אקטיבית, ראקטיבית ומדומה בתעו . 5.6.1.4

לות הפאזות בכל ערוץ וערוץ החשמל עבור כל פאזה בפרד וסכום ש

ז חברת חשמל עם תוכית חגים מעודכת לעשר  "כולל חלוקה לפי תעו

 שים. 

תוי הארגיה יאגרו על בסיס יומי, ויתן יהיה באמצעות הפיה  . 5.6.1.5

שורת לקבל את תוי צריכת הארגיה בכל כל יום ויום במהלך קבת

 .החודשיים האחרוים לגבי כל פאזה וכל מוה תלת פאזי 

5.6.1.6 . לאומי "כל המדידות הל יתבצעו יעשו על פי תקן ביIEC678/61036 

  ). Class 0.2 ( 0.2% –ובדיוק אשר לא יפחת מ 

  תקים . 5.6.2

  IEC687/61036דרש שהציוד שיותקן יבצע את המדידות על פי תקן בילאומי     

  ) . Class 0.2 ( 0.2% בדיוק אשר לא יפחת מ

  תצוגה . 5.6.3

בעלת תאורה  4X80ברזולוציה של  LCDרב המודד אשר יותקן יכלול תצוגת     

אשר יחו את המשתמש להציג   הכוללת תפריטים בשפה העברית, אחורית,

כולל מתחים זרמים הספקים ותוי   בצורה קלה ופשוטה את כל תוי המדידה,

  ז על גבי צג המכשיר עבור כל אחד מהצרכים. "הארגיה בתעו 

  מד ארגיה . 5.6.4

) אשר יאפשר Flash memoryדרש שלמוה הארגיה יהיה זיכרון בלתי מחיק (      

ז  "חודשים לכל ערוץ מיה לפי תעו 4איסוף של תוי הארגיה לתקופה של 

  חברת החשמל כולל :
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כללית ולכל אחת מהפאזות על צג  ז,"הצגת ארגיה אקטיבית בתעו . 5.6.4.1

 המכשיר. 

כללית ולכל אחת מהפאזות על צג  ז,"הצגת ארגיה ראקטיבית בתעו . 5.6.4.2

 המכשיר. 

כללית ולכל אחת מהפאזות על צג  ז,"הצגת ארגיה מדומה בתעו . 5.6.4.3

  המכשיר. 

  ז "תעו . 5.6.5

כולל   ז,"דרש שרב המודד יכלול בתוכו תוכית לחישוב ארגיה על בסיס תעו    

פסגה ושפל וזאת בהתייחס לתאריכים אשר יוגדרו ברב  חלוקה לתעריפי גבע,

  חגים וימי חול.  ים הכוללים את כל ערבי השבתות,ש 10מודד למשך 

  תקשורת ופרוטוקול פתוח  . 5.6.6

  דרש שהמוה יסופק עם שתי יציאות תקשורת:    

 .MODBUSבפרוטוקול פתוח  –RS485תקשורת טורית  . 5.6.6.1

(  MODBUS over IP -בפרוטוקול פתוח –TCP/IPתקשורת אטרט  . 5.6.6.2

 חובה !) . 

  

  רב מודד ואלייזר  06608.0.

שומי בקרה או שווה ערך מאושר ובתאי ימתוצרת י  Elnet GRרב המודד אשר יסופק ויותקן יהיה מסוג 

  שהציוד המוצע יכלול את היכולות הבאות:

  מדידות דרשות .1

  מדידת תוי חשמל בשלושת הפאזות כולל:  

 מקדם הספק הספק מדומה, הספק ראקטיבי הספק אקטיבי, מדידת זרם ומתח , . 1.1

 ז." ראקטיבית ומדומה בתעו מצטברת אקטיבית,ארגיה 

  מדידת מקדם הספק כללי.  מדידת זרם בקו האפס, . 1.2

 מקדם חימום הרמוי למוליכים ושאים.  ,K-Factorחישוב  . 1.3

 בכל אחת מהפאזות.  64מדידת הרמויות זרם ומתח עד להרמויה   . 1.4

 עבור הרמויות זרם. TDD -עבור הרמויות זרם ומתח ו THDחישוב  . 1.5

ובדיוק אשר לא  IEC678/61036יתבצעו יעשו על פי תקן בילאומי  ות ה'לכל המדיד . 1.6

 ). Class 0.2 ( 0.2% –מ  יפחת

  

  תקים .2

  IEC687/61036דרש שהציוד שיותקן יבצע את המדידות על פי תקן בילאומי  . 2.1

וכמו כן דרשת יכולת של בדיקת איכות  ), Class 0.2 ( 0.2% בדיוק אשר לא יפחת מ . 2.2

 .EN50160החשמל בהתאם לתקן הבריטי 
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  תצוגה ותפריטים .3

בעלת תאורה  234X320צבעוית ברזולוציה של  LCDרב המודד אשר יותקן יכלול תצוגת 

אשר יחו את המשתמש להציג בצורה קלה   הכוללת תפריטים בשפה העברית, אחורית,

 זרמים והספקים ),  מתחים, כולל גרפים ( הצגת הרמויות, ופשוטה את כל תוי המדידה,

  טבלאות והיסטוריה מלאה על גבי צג המכשיר. 

  

  איסוף תוים היסטורי .4

) אשר יאפשר איסוף של Flash memoryדרש שלרב המודד יהיה זיכרון בלתי מחיק (  . 4.1

  ההיסטוריה במשך כשתיים ויכלול לפחות את התוים הבאים:

הספק  הספק אקטיבי, מתח, ערכים יומיים מקסימליים ומיימליים של : זרם,מדידת  . 4.2

אגירת ארגיה מצטברת  מקדם הספק לכל פאזה וכללי, הספק מדומה, קטיבי,אר

 ומדומה כללית ולכל אחת מהפאזות שיא ביקוש הספק אקטיבי,  ראקטיבית  אקטיבית,

  מדומה כללי ולכל אחת מהפאזות בפרד וראקטיבי 

 ראקטיבית ומדומה כללית ולכל אחת מהפאזות. ארגיה יומית אקטיבית, . 4.3

 

  ח התראות ואזעקות"דו .5

דרש שברב המודד תהיה קיימת אפשרות לאיסוף תוי התראות ואזעקות של  . 5.1

כולל אפשרות הגדרת ערכי סף   ,PEAK  -ו    SAGמדדים בתוספת התראותהפרמטרים ה

  י קביעת המשתמש."עפ לאזעקה וסגירת מגעים יבשים בהתאמה בזמן אזעקה,

  ויכלול: LCDח ההתראות והאזעקות יוצג על גבי מסך ה "דו . 5.2

 יום ושה.  –תאריך מלא  . 5.2.1

 דקות ושיות. עבור זמן התרחשות האירוע ומשך הזמן שבו התרחש.   -שעה  . 5.2.2

 כמות האירועים לכל אזעקה. . 5.2.3

  

  תקשורת ופרוטוקול פתוח  .6

  דרש שהרב מודד יסופק עם שתי יציאות תקשורת:  

 .MODBUSבפרוטוקול פתוח  - RS232 \ RS485תקשורת טורית  . 6.1

 . MODBUS over IP -בפרוטוקול פתוח –TCP/IPתקשורת אטרט  . 6.2

 

  ממסרי פיקוד 07608.0.

ויכללו   DIN) או מסוג המיועד להתקה על פס PLUG IN TYPEכל ממסרי הפיקוד יהיו מטיפוס שלף (

  5כמפורט בכתב הכמויות המצורף. כושר ההולכה של המגעים לפחות  כ,"מגעים פתוחים או סגורים בד

וולט חילופין אלא אם צוין במפורש אחרת. פיקוד והפעלות    220ממסרי הפיקוד  אמפר. מתח ההפעלה של  

  חיצויות יבודדו באמצעות ממסרים.
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  אביזרי פיקוד 08608.0.

ועוד) יהיו מתוצרת  "טוגל"מפסקי  "פקט"מפסקי  כל אביזרי הפיקוד (כגון: לחצי מפסקים בוררים,

אמפר לפחות. אביזרים   5לי מגעים עם כושר הולכה של  או שווה ערך). בע  "לגרד"או    "טלמכיק"מוכרת (

  י חוטים גמישים וברגים."ע –יהיה מסוג המיועד להתקה על דלתות או פלים; החיבור לאביזרים 

  

  מהדקים 09608.0.

בהתאם  –כל מהדקי היציאה יותקו על סרגלי מהדקים בחלקו העליון או התחתון של הלוח  .1

לכיוון יציאות הכבלים. כל המהדקים יהיו בגודל בהתאם לחתך החוטים המתחברים אליהם. 

המהדקים ישולטו וימוספרו בהתאם למספרי המעגלים התכיות. יציאה תלת פאזית ללוחות 

  ם מספר משותף לכל שלושת המהדקים. ע T, S, Rמשה תשולט ב: 

  אין לחבר יותר ממוליך / חוט אחד למהדק. .2

  כל המהדקים יסומו בהתאם למעגל אליו הם מתייחסים למוליכים רגילים: .3

  כל המהדקים במסגרת מפרט זה יהיו כמפורט להלן:  .4

מתוצרת  SAKיש להשתמש במהדקים קפיצים על מסילה עם לשויות קפיציות דוגמת  .5

ממ"ר. המהדקים יותקו על   4כל המהדקים יהיו למוליכים בחתך מיימלי של  וודמילר.

מסילות. במקרה של מס' מהדקים לאותו מעגל וכן למהדקי אפס והארקה יש להתקין גשר 

 פימי. לכל מהדק יחובר מוליך אחד בלבד.

 VAC  220מהדקי יציאה לפיקוד  .6

) בגדל המתאים לשטח DINסטדרטי (במתקן יעשה שימוש במהדקים המותקים לפס  . 6.1

חתך החוט בהתאם להוראות היצרן. בשום מקרה לא יותר שימוש במהדקים בהם יש 

  מגע בין הבורג לחוט. סוגי המהדקים יהיו שווי ערך למפורטים להלן: 

  או שווה ערך) בגוון אפור. 5UK(דגם  "פיקס"תוצרת  . 6.2

 מהדקי פיקוד לחיבור הארקה .7

  או שווה ערך) בגוון צהוב ירוק. 5UK(דגם  "פיקס"תוצרת  . 7.1

 מהדק פיקוד לחיבור מתח מוך . 7.2

 או שווה ערך) בגוון כחול.  5UK(דגם  "פיקס"מהדקים תוצרת  .8

 מהדקי סוף פס, ),TBפס המהדקים ( התקי סימון, המהדקים יכללו תמיד שילוט ומספור,

  י המתכן."דרש עימחיצות וכד'. הכל כפי שיתואר בתכיות וי

  

  פסי צבירה  10608.0.

אפס והארקה) ייווצרו מחושת אלקטרוליטית ויהיו בחתך מתאים  כל פסי הצבירה (לפאזות, .1

לזרם המסומן בתכיות. פסי צבירה לפאזות יורכבו על מבדדי חרסיה ויחוזקו היטב לשם 

הבטחת יציאות ועמידה בפי כוחות של זרמי קצר. הפסים יצבעו בהתאם לצבעי הפאזות  

  שטחי החיבורים של פסים ילוטשו היטב ויצופו בבדיל. המתאימות. 

הירידות מהפסים הראשיים יעשו באמצעות פסי חושת קשיחים או גמישים מבודדים. חיבור   .2

חייב  הקבלן הראשיבין הפסים ראשיים לירידות יעשה באמצעות מחבר מקומי של היצרן. 
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כך   דדי תמיכה ומבודדי מעבר,לקבל אישור המזמין למחבר זה. פסי הצבירה יותקו בתוך מבו

  שיעמדו בכוחות הדימיים המתפתחים בזרם קצר סימטרי כקוב בתכיות.

  על היצרן יהיה להראות כי הקופיגורציה של המבודדים עמדה בזרם הקצר המתואם. .3

חורים בקוטר   5עבור חיבורי הכבלים. בכל עמודה יהיה לפחות    פס אפס יותקן לכל אורך הפס, .4

מפס המוליך הראשי. פס האפס   50%ס יותקן לאורך הלוח ויהיה מחושת בחתך  . פס האפ 3/4"

   יותקן על מבודדי תמיכה לאורך כל הלוח.

 פס הארקה יותקן לכל אורך הלוח ויהיה מחושת. בפס הארקה יהיו חורים לכל אורך הפס, .5

 1/2"חורים בקוטר    4וכן    3/4"חורים בקוטר    5עבור חיבורי המוליכים. בכל עמודה יהיו לפחות  

  יהיו מוגים בפי גיעה.  למעט הארקה, פסי הצבירה (פזות ואפס),

  

  חיווט ותעלות חיווט 11608.0.

מבודדים מפסקים ראשיים יחוברו למפסקי זרם משיים באמצעות פסי צבירה או פסי צבירה   .1

א' בלבד). תמיד בחתך המתאים בהתאם לזרם  63י חוטים מבודדים בפי.וי.סי. (עד "או ע

  הומילי. 

  ומעלה יהיה עם פסי צבירה גמישים ומבודדים.  A 63חיבור לציוד עם זרם של  .2

  מעלות צלסיוס +105של ת עבודה עמידות בטמפרטור  V3000-מוליכי הכוח יהיה ל בידוד .3

י חוטים  "מגעוים ומהדקים יעשה ע  (שלוש הפאזות) בין מפסקי זרם משיים,החיבורים לכל  .4

  מבודדים בפי.וי.סי. בחתך המתאים לזרם הומילי. 

  5656ת "פרסום עדכי בק – 1954צבעי הבידוד של חוטים אלו יהיו בהתאם לחוק החשמל  .5

  . 1חלק  547י  "ועל פי ת 26.1.1995מיום 

י חוטים מבודדים מפי.וי.סי.  " ם לבין המהדקים יעשו עהחיבורים בין מפסקי הזרם המשיי .6

  בחתך המתאים לזרם הומילי. 

ר לפחות. מוליכים ממשי "ממ 1.5כל חיווט הפיקוד יעשה באמצעות מוליכים גמישים בחתך  .7

מעלות צלסיוס. החיווט בתוך התא יעבור דרך תעלות  70הזרם מבודדים לטמפרטורה של 

לפחות. בתחתית  50%פרק. התעלות יהיו עם רזרבה של פלסטיות מחורצות עם מכסה מת

תותקן תעלה פלסטית מחורצת עם מכסה מתפרק. התעלה תותקן לאורך כל   מלפים, הלוח,

הלוח ותשמש למעבר חיווט בין התאים. המוליכים הגמישים יהיו עם שרוול לחיצה או הלחמה  

בשי קצותיהם באמצעות  בקודת החיבור. כל המוליכים ופסי הצבירה והגמישים יסומו

  סימיות פלסטיות ממוספרות. 

כל החיווט לפקוד ולמכשירי מדידה ולורות הסימון אשר יותקו על דלתות של לוחות פח   .8

  אחידה.  "צמה" אשר ייקשרו ביחד ליצירת  י חוטים גמישים,"יבוצע ע 

וספרת. הסימון י שרוולית פי.וי.סי. ממ"כל חוט וחוט יסומן בקודת החיבור בשי קצותיו! ע .9

  מס' מהדק וכד'). על החוט צריך להיות זהה לסימון שעל קודת החיבור (מס' מעגל,

המערכות סלילי  המחבר רכיבים של זרם מוך (פיקוד) כמו בקרים, חווט בלוח ובין הלוחות, . 10

 V600בידוד  כל אחד שזור, מגעוים וחיבור למהדקים יהיו באמצעות כבל מרובה חוטים,
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  8002216101מעלות צלסיוס כדוגמת מק"ט "טלדור"  +105של ת עבודה פרטורעמידות בטמ

 חוטים) או שווה ערך. כל חוטי הפיקוד יסומו בהתאם לתכיות.  16(

  

  כיסויים  12608.0.

פסי החיבור ופסי הצבירה בתוך  –כל המקומות הגלויים למתח לאחר פתיחה/פרוק של דלת  .1

יכוסו בכיסוי פרספקס שקוף מחוזק באמצעות ברגים.   –הלוח וכן קודות החיבור על הדלתות  

  על כל כיסוי כזה יופיע שלט אזהרה. 

יש להתקין מחיצות מחומר מבודד   בלוחות בהם יש מעבר של כבלים מלמעלה לתחתית הלוח, .2

  חלקים חיים אחרים. שיחצצו בין הכבלים לבין פסי צבירה ו –

  

  איזון פאזות 13608.0.

לבדוק את העומס על הפאזות ולאזן במידה  הקבלן הראשיעל  תוך חודש מהשלמת המיתקן, .1

  י חיבורים בלוחות. עבור בדיקה ואיזון אלו לא תיתן כל תוספת כספית."ע -ואין מאוזות 

אטיגרון. (כיסות מגן לפי קטלוג כולל תרמילי  מחיר המעברים כלול במחיר הקודות, .2

  ). " פטיש"

  

  שלטים 14608.0.

יש לדאוג לשלוט מתאים בחזית הלוח על הדלתות. השלטים יעשו מבקליט סדוויץ חרוטים   .1

על פי החיות בתכיות והמפקח. אלה יחוזקו   לבן או צהוב או כחול. לפי המערכות, –שחור 

ממסרים וכד')   י ברגים או באמצעו מסמרות. כל האביזרים שבתוך הארוות (כגון מגעוים,"ע

שולטו בשלטי סדוויץ (כל אביזר בשלט פרד). השילוט במגעוים יעשה בהתאם לרשימת י

  י המזמין. "השלטים שתעשה ע

ר במערכת הפיקוד יש לזהות את כל המוליכים בקצותיהם ע"י שרוולים ממוספרים. המספו .2

יופיע גם על הכבלים היוצאים מהלוח ללא הבדל ביעוד. המספור של מוליכי המעגלים יהיה  

  האפס והארקה. לפי מספר המעגל. כמו כן יסומן זיהוי למוליכי הפאזות,

על   זים לפיקוד מסוימים על פי תכית יצור,"על פסי הצבירה המזיים מפסקים ראשיים ומא .3

  הגת הפסים:  כל פס בפרד ובוסף שלט על כיסוי

  . "מתח לפי מפסק ראשי –אזהרה " .4

  השלטים יהיו לפי הפירוט הבא: .5

  כל השילוט יהיה מסדוויץ' בקליט חרוט ויחוזק ע"י ברגים.  . 5.1

  מ"מ לפחות. 4שלטים רגילים יהיו ברקע שחור ואותיות לבות שגודלן  . 5.2

ואותיות לבות שלטי שם ומקורות הזה של הלוח ושלטי אזהרה יהיו ברקע אדום  . 5.3

  מ"מ לפחות.  10שגודלן 

 לכל לוח יהיה שלט המציין את שמו ואת מקורות ההזה ומיקומם הגיאוגרפי באתר, . 5.4

  המעגל המזין וגודלו באמפרים + מספור.

  כל מעגל בלוח יהיה שלט פרד משלו אשר יחוזק בפרד לפל.  . 5.5
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  תיכים וגודלם, צבירה, פסי  כמו כן יותקו בפרד שלטים פרדים לתאי ממסרים, . 5.6

  אזהרה בפי מתחים זרים וכדומה.

  לכל אביזר בלוח יהיה שלט פרד מצד ההפעלה וגם שלט פימי במקומו הפיזי בלוח. . 5.7

  אביזרים עם הגות יצויו בשלט ערכים ותחומי ההגה המכוות.  . 5.8

  מקור ההזה ותוי הכבל המזין.  שלט אחד לכל לוח המציין את מספר הלוח, . 5.9

  לכל תא המציין את מספר התא. שלט אחד .5.10

  שלט לכל אבזר בתוך הלוח.  .5.11

  שלט וסף לכל אבזר המותקן עם גישה מבחוץ.  .5.12

בכל המקומות בהם קיים מתח  "מתח לפי מפסק ראשי"או  "מתח זר"שלטי אזהרה  .5.13

  לפי מפסק ראשי או מתח זר.

  שילוט מהדקים משי הצדדים בשתי כיסות עליוה ותחתוה.  .5.14

  ך בלוח ובתוכית לרבות מוליכי פיקוד.שילוט כל קצה מולי .5.15

  שילוט לפסי צבירה ראשיים. .5.16

 יזון, מס' החדר, "שילוט על דלתות הכיסה לחדרים במבים ומבחוץ יותקן שילוט  .5.17

  . "טלפון חירום.... מלוח מס'...,

שילוט על דלת לוח החיבור לגרטור הייד ועל דלת לוח תא הכיסה מהגרטור ללוח  .5.18

עומס כללי  "של המתקן  םלהוסיף שילוט המפרט את התוים החשמלייהראשי יש 

  עומס מרבי ... אמפר, מרבי בפועל

ותאושר על ידי ציג   הקבלן הראשיהשילוט יעשה בהתאם לרשימת שילוט בתוכן על ידי   .5.19

  המזמין.

  כמו כן גודל השלטים לפי דרישת ציג המזמין. .5.20

 צבעי השלטים: .6

  לבן על רקע שחור. –מתח רשת  . 6.1

  שחור על רקע לבן.  –חיווי  . 6.2

  לבן על רקע אדום.  –אזהרה  . 6.3

 על רקע אדום. גודל כתב לפחות כפול, –מפסקים ראשיים  . 6.4

  

  בדפות המהרה וארגזים מבה לוחות חשמל  15608.0.

מבה ללוח במידה והוא מותקן בקירות המהרה לצרכים שוים כגון : לוח חלוקה ולוח  .1

עם  מ"מ, 2.0 בעובי 316ה"ל הלוח יהיה בוי מירוסטה במקרה  בקרה/תקשורת/ כיבוי.

להתקה בגומחות הקיימות במהרות. מאחר וקיימים במיתקן לוחות  ,IP65דלתות אטימה 

התעלות הפימיות והחווט שבלוחות אלה יבוצעו כך   ויותר),  10המוזים מהרבה הזות שוות (

ה. לכל קבוצת אביזרים יה אחת לשישתהווה הפרדה ברורה ומשולטת בין האביזרים של הז

  פרד עם שילוט.  CI בקופסתהשייכת לאותה הזה יהיה  

  לתאי המהדקים יהיו פלים כיסוי פרדים. .2
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או ש"ע בגודל מתאים לחתך הכבל אך לא  SOGEXIהמהדקים של כבלי הכיסה יהיו מסוג  .3

  ממ"ר ובצבעים שוים לאפס והארקה. 35 -פחות מ

המערכות   המחבר רכיבים של זרם מוך (פיקוד) כמו בקרים,  ובין הלוחות במהרה,  חווט בלוח, .4

כל   מרובה חוטים, מוגן לחות, סלילי מגעוים וחיבור למהדקים יהיה באמצעות כבל מסוכך,

כדוגמת מק"ט "טלדור"   מעלות צלסיוס, 105טמפרטורה של  V300ד בידו אחד שזור,

  חוטים) או שווה ערך. כל חוטי הפיקוד יסומו בהתאם לתכיות.  24(  8772024101

מהדקי היציאה והאביזרים האחרים יהיו כמפורט בסעיפים השוים שלהלן. המהדקים יהיו  .5

היו כמוגדר בסעיף הרלבטי במפרט עודם. המהדקים המיועדים לפיקוד יי בצבעים שוים לפי י

  שלעיל. 

" זהים  המזמין טסטדר לפיהדלתות יהיו עם סגרים ועילה במגון ומפתח "מסטר רב בריח  .6

כמו אלה של דלתות חדרי החשמל או דלתות הסוגרות על הישות. יש להתקין שלטי אזהרה 

רן הלוח לקבל אישור לכל הזה וכן שלט על הדלת "זהירות ! מוזן ממקורות שוים". על יצ

  בודק ח"ח על תכיות היצור לפי תחילת ביצוע הלוחות. 

שלוט תקי וכל העבודות וחומרי  מהדקים, פסים, התעלות, מחיר הארון כולל החווט הפימי, .7

  העזר וכל הדרש במפרט הכללי. 

על היצרן לבדוק מידות הישות המבוצעות באתר לפי קביעת מידות הביצוע של המבה.   .8

  חות עשויים מירוסטה יהיו ללא צביעה. לו

  בכל לוח יותקן תיק עם תכיות. .9

  

  בדפות המהרה כיבוי אש וכו' בקרה, ארגזי תקשורת, 708.0

 כללי  01708.0.

עבור לוחות חשמל ויכללו את כל האלמטים המתוארים. בוסף   דרשארגזי התקשורת יבוצעו ויורכבו כ

 בפרקפלטת עץ כדרש    היה על הדופן האחורית לוח מתחת מחורץ מצופה בהגה גד קורוזיה אוי  לוחלכל  

  הפיקוח.  ה, החיהתועה  בקרת

  

  חיבור לבקר המרכזי 02708.0.

מגעי עזר וסרגל  4עם  כל המפסקים בלוחות הראשיים לרבות מפסיקי החלפת הזות יהיו .1

  מהדקים עבורם.

  יהיה עם יציאה לתקשורת מחשבים כמפורט לעיל. מודד כל רב  .2

  

  חכמיםחשמל  ותלוח  808.0

או שווה ערך  Schneider Electric תוצרת Prismaמדגם מתח מוך  Smart Panelsחכמים חשמל  ותלוח

  י המתכן."מאושר ע

  

  ממשקים 0.0808.0

מערכת בקרת ארגיה למערכת בקרת המבה וממשק מלא בין מערכת בקרת יהיה ממשק מלא בין 

  המבה למערכת בקרת הארגיה.
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  בפרט כל המידע היתן להצגה במערכת בקרת הארגיה יועבר למע' בקרת המבה.

בקרת הארגיה אישור שיוכיח יכולת התממשקות  קבלן הראשיבמסגרת אישור הלוחות החכמים יציג 

בקרת   קבלן הראשיבקרת המבה, כמו כן במסגרת אישור הלוחות יציג  מע'  לממע' בקרת הארגיה  מלאה  

 המבה אישור שיוכיח יכולת התממשקות מלאה של מע' בקרת המבה למע' בקרת הארגיה.

  

 סףדרישות  01808.0.

לו   להבטחת איכות ויש ISO 9002לוח החשמל יבוצע ויותקן על ידי יצרן מרכיב העומד בתקן  .1

  . 61439הסמכה ממכון התקים בתוקף לעמידה בת"י

  חובת היצרן המרכיב להציג מסמכים המאשרים זאת בהתאם לדרישות המתכן או המזמין.  

) יהיה בוי ממערך ציוד/בקרה/ Assembly System, הלוח סיסטם (61439י "לפי ת .2

ציוד   פסי צבירה, הלוח,כגון: מסד ומבה  תקשורת/אביזרים חשמליים ומכאיים מושלם,

כלל מערך הציוד יהיה יתן להרכבה  ציוד בקרה ותקשורת חיווטים וכו'. הגה ומיתוג,

  בתצורות שוות בהתאם לדרישות המתכן ובהתאמה מלאה לקטלוג היצרן המקורי.

ציוד בקרה  התקי ההגה, התקי המיתוג, ,ותמבה הלוחכלל מערך הציוד בפרויקט לרבות:  .3

אביזרים וכלל מערך הציוד יסופק על ידי יצרן מקור יחיד כדוגמת  פסי הצבירה, ותקשורת,

Schneider Electric  .או שווה ערך מאושר  

  תכוות הלוח החכם יהיו כדלקמן: .4

  י יחידות ההגה החכמות בלוח. "יטור ומדידה מובה ע . 4.1

          שליחת מידע לצורכי יהול ארגיה ואחזקה מועת. . 4.2

ייעודי פתוח  WEBפ דרישה באמצעות בקר " המפסקים ושליטה עליהם עיטור מצב  . 4.3

  ).BMSלמערכות בקרת מבה (

-IEC 61557ארגיה וכו' לפי תקן    הספקים,  מתחים,  מדידה של כל הפרמטרים (זרמים, . 4.4

12, Class1 ים מקומית לבקרתו ואגירת (WEB ) ה בלוחייעודי פתוח ומובBMS .(  

ומציג את כל מערך  ייעודי, WEBמקומי עם יכול גלישה לבקר  "10.1מסך מגע צבעוי  . 4.5

היטור המדידה והיסטוריית התראות ותקלות בלוח או מסך ייעודי עבור מספר מוגבל 

 .  FDM128/121מפסקים כדוגמת  של

  . ותחזוקה לתת שירותים הדסיים בייעוץ  יםמסוגלהמקור והיצרן מרכיב יהיו יצרן  .5

 בארץ ומלאי מתאים,)    5מפיץ או מספר איטגרטורים (מיימום  /כןלציוד בלוח חייב להיות סו .6

  ושירות ללוח החכם על כל אביזריו  כך שיובטחו חלפים בכל עת

 ,התקתו הובלתו,  ההצעה תתייחס לאמור במפרט זה ותביא בחשבון אספקת הלוח, .7

  ן כולל הסמכת יצר  ,הפעלתו התקיהאיטגרציה מושלמת בין רכיבי הבקרה והתקשורת ו

  מקור עם תעודת יצרן המאשרת שהלוח בדק ותקין בכל התקשורות הפימיות של רכיבי .8

  התקשורת השוים בלוח  

אשר כולל סכמת תקשורת (בלוקים)  ,להכין תכיות מפורטות לייצור הלוח  יצרן מרכיבעל ה .9

  יוגשו לאישור המזמין.
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המזמין איו המתכן והתוכיות על ידי  .אישורהקבלן הראשיאיכות התכון היה באחריות  . 10

בוסף יצרן המקור יהיה מעורב בכל אחד  .ם המקצועיתמאחריות המרכיב יצרןהפוטר את 

ציגות בבדיקת  הרכבת הלוח, כגון בדיקת טיב: תכון הלוח, משלבי התקת הלוח במתקן,

   הובלת הלוח והעמדתו בשטח. הלוח,

  או שווה ערך מאושר. Schneider Electricמתוצרת  Prismaהלוחות יהיו מודולאריים כדוגמת  . 11

  

  תקים 02808.0.

לפי התקים   IEC certificate  -מבה הלוח והאביזרים המותקים בו יהיו בדוקים ומאושרים ע"י תעודה  

 הבאים:

  .1000Vדרישות כלליות ללוחות מיתוג ובקרה למתח מוך עד  – 1חלק  61439ת"י  .1

  . 1000Vדרישות ייעודיות ללוחות מיתוג ובקרה למתח מוך עד  – 2חלק  61439ת"י  .2

דרישות ייעודיות ללוחות מיתוג ובקרה למתח מוך המותקים והמיועדים    –  3חלק    61439ת"י   .3

  .לפעלה ושימוש לאשים לא מיומים

  .דרישות ייעודיות ללוחות מיתוג ובקרה למתח מוך להתקה באתרי ביה  –  4חלק    61439ת"י   .4

  .Buswayדרישות ייעודיות למערכת סיוף תעלות פסי צבירה– 6חלק  61439ת"י  .5

6. IEC 62208 –,ות ממתכתירוסטה או פוליאסטר תיבות ריקות עבור ארו  ימיתה פלהתק

  וחיצוית. 

7. IEC60947–  ים  מפסקים,תוג לרבות ציוד מיתקים ומגע2/3/4  (חלקיםמ(.  

8. IEC 62262 –  יי הלם מכאה בפדרגת הג- IK.  

9. IEC 61921– קבלי הספק ולוחות לתיקון כופל ההספק. עבור  

IEC61000-6-2 -electromagnetic compatibility (EMC) .  

IEC60068-3-3 - Environmental testingSeismic test methods for equipments 

 

  הלוח ביצועתוכיות  03808.0.

התקי  .יגיש תוכיות מפורטות של הלוח בהתאם לתוכיות ודרישות המתכן הקבלן הראשי .1

מפלי מתח וכו')  המיתוג וההגה המותקים בלוח ייבחרו בהתאם לחישובים (זרמי קצר,

בגרסתה המעודכת  Ecodial Advance Calculationי תוכה כדוגמת "ובחירת ההתקים ע

  ביותר.

 בקרה, : מיתוג,רשימת סוגי ציוד ,הלוח מידות מראה הלוח, את מבה הלוח,ציגו התוכיות י .2

  ב בהתאם לקטלוג היצרן המקורי."לסרגלי מהדקים וכיוחיווט , אביזריםהתקים,  תקשורת,

  מתכן.ההמפקח יעבירן לאישור  יגיש התוכיות למפקח מטעם המזמין, הקבלן הראשי  .3

  . המפקח כיות על ידי המתכן,ורק לאחר אישור התתחילת ביצוע הלוח  .4

לתקן בכפוף להערות והשיויים   הראשיהקבלן  על    במידה והמתכן איו מאשר את התוכיות,  .5

  הדרשים ולהגישן מחדש לאישור. 

  



209 
 

______________________________________________________________________________________  

  מפרט מערכות –חניון והפרדה מפלסית שזר  - 2ה

 

  הובלה והתקת הלוח  אספקה, 04808.0.

האביזרים ומבה הלוח. הובלת הלוח אל   על מרכיב הלוח לספק את מערך הציוד, ההתקים, .1

י " ההתקה תבוצע ע  אתר הלקוח והעמדתו במיקומו הסופי בהתאם לתאי ההובלה וההעמדה,

 בשטח (כיסה ויציאה של הכבילה מהלוח).  הקבלן הראשי 

 אופן וצורת ההובלה וההתקה יבוצע בהתאם לקטלוג יצרן המקור.  .2

 עודיות עבור מבה הלוח. י י אוזיי תלייה י"הרמת/הפת הלוח תבוצע ע  בוסף לקטלוג היצרן, .3

ים) יהיו תואמים כל הבסיסים (סוקל תאים בלוח, 3-יותקן בסיס (סוקל) אחד עבור לא יותרמ .4

ומותאמים במידותיהם. הבסיסים (סוקלים) יגיעו עם הכה להרמה עם מלגזה או 

 הרמה/הפה. 

תאים לכל היותר כאשר אם מותקים יותר משי מפסקי  3-הרמה/הפה של הלוח תוגבל ל .5

 התאים יש לפות ליצרן המקור לצורך החיות.   3-אויר ב

 י המזמין/המפקח. " הפת יתקבלו עדרישות מיוחדות וספות בושא הרמת/ .6

להעביר תוים בושא תאי סביבת עבודה עבור הלוח בהתאם להוראות  הקבלן הראשיעל  .7

  או שווה ערך מאושר.Schneider Electricיצרן המקור כדוגמת 

  

  בדיקת הלוח  05808.0.

בדיקת הלוח במתקן  תיאום מידות הלוח למיקומו הסופי במתקן, הקבלן הראשיבאחריות  .1

שיויים במראה  המזמין רשאי לסמן בתוכיות שהוגשו לאישור,וליווי כל תהליך ההפעלה. 

ובמידה וכל השיויים   הלוח ומידותיו ללא השפעה על מחירי הלוח המפורטים בכתב הכמויות

  תואמים לקטלוג היצרן המקורי.

מפעל היצרן  ומוכן למשלוח ברכב בשלמותו הלוח כשהוא מו בדיקת אשיהקבלן הרחובת  .2

ת יואפשרוו  שילוט חיווט, פיקודים,העבודה,  איכות ,המושלם  הציוד מערך; מבחית המרכיב

  מקום התקתו.וספות בהתאם לתאי חיבור 

להחיות יצרן עבור לוחות חכמים בהתאם    ,Ecoreachי תוכה ייעודית,  " ח בדיקה ע"יומצא דו .3

  לרכיבי הבקרה והתקשורת בלוח.  המקור,

למפקח כי  הקבלן הראשיאחר הודעת זימון המפקח וציג המזמין לבדיקת הלוח ישלח מיד ל .4

 יו. תוקו הליקויים על ידהמרכיב ודאג כי  יצרןהבדק את הלוח אצל 

  

  לדה עשויים פ מתכת לוחות -הלוח מבה  06808.0.

והדלתות (במידה  חובה) -(סגירת החזית  לרבות הפלים ,פלדהלוח החשמל יהיה בוי מפח  .1

קורזיבי על ידי -יהיו בעלי ציפוי אטיהחיצויים והפימיים  ודרש). כל חלקיו המתכתיים,

 . ברמת גימור גבוהה RAL9001לבן אבקת אפוקסי בצבע טיפול אלקטרופורזה וציפוי  

   הן יהיו עשויות זכוכית מחוסמת. ות,בלוח יותקו דלתות שקופ .2

 בהתאם לדרישת המתכן. IP55יהיה בעל דרגת אטימות הלוח  .3

 בהתאם לדרישת המתכן. IK10הלוח יהיה בעל דרגת הגה בפי הלם מכי  .4
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מוגן מפי גיעה מקרית בחלקים תחת  ,IPXXBהלוח יהיה בעל דרגת הגה בפי התחשמלות  .5

 ) המותקים בלוח.  "חיים "מתח (חלקים  

י "בלוח המותקים מאחוריי הפלים יהיו מוגים מפי גיעה מקרית ע "חיים "כל החלקים ה  .6

כיסויים מתאימים כך שלא תהיה אפשרות גיעה מקרית גם במקרה של פירוק הפל או פתיחת 

 דלת הפלים. 

 ה לכל חלקי לוח החשמל לצורכי תחזוקה. גישות מלאה ופשוט .7

 מבה הלוח וצורתו יהיה מודולארי ובעל אפשרות להרחבה/תוספת/שדרוג הלוח.  .8

בחזית כל תא בלוח יותקו פלים עם אפשרות פתיחה עבור כל פל בפרד ובוסף פתיחה של   .9

  דלת הפלים באמצעות שי ברגים בלבד. 

מקום שמור שיאפשר בעתיד תוספות   ציוד המתוכן, וסף למקום המיועד ל במבה הלוח יכלול   . 10

  אחוז לפחות מהציוד המתוכן.  30התקת ציוד של

  תיאום גודל הלוח המתוכן לביצוע למידות החדר/ישה בו יותקן הלוח.  הקבלן הראשיעל  . 11

 שילוט יאה.עם   הלוח דלתהתא יותקן באחורי  תוכיות הלוח.תא קשיח עבור בלוח יותקן  . 12

  של הלוח. מושלם  "AS MADEסט תוכיות "כיל התכיות יתא  . 13

תבוצע בהתאם לדרישת המתכן ובהתאם למיקום  מלוח החשמל הכבילה היוצאת והכסת  . 14

הלוח במתקן. אביזרי הכיסה והיציאה של הכבלים מהלוח יסופקו ויותקו בהתאם לקטלוג 

 יצרן המקור. 

י יצרן "ט התקים מיוחדים המאושרים עאין לבצע עבודות קידוח/מלאכה במעטפת הלוח למע . 15

 המקור.

 ,DINפסי  י חבקים,"סידור וחיזוק מוליכים ע כגון: חיזוקי קוסטרוקציה, ,חיזוקים בלוח  . 16

  יבוצעו בהתאם לקטלוג יצרן המקור. ב,"פלטות התקה וכיו

  

  גישורי הארקה ואביזרים ,הארקת מסד הלוח פס הארקה, רציפות הארקה, 078.08.0

  רציפות הארקה תהיה בהתאם להחיות יצרן המקור כפי שבדקו ואושרו במעבדה חיצוית.  .1

דימית ותרמית לעוצמת זרם הקצר הצפוי  -חתך פס ההארקה יתאים מבחיה אלקטרו .2

  המפורט בתוכיות ובכפוף להחיות יצרן המקור. 

ם לקטלוג מוליכי ההארקה והאביזרים הלווים בלוח יבוצעו בהתא -הארקת מסד הלוח  .3

  היצרן. 

דימית לעוצמת זרם -חתכים ואורכים של מוליכי ואביזרי הארקה יתאימו מבחיה אלקטרו .4

  הקצר המרבי הצפוי לעבור דרכם ובכפוף להוראות יצרן המקור. 

החיזוק והגישור יותקו כך שתובטח הרציפות החשמלית של ההארקה  כל אביזרי החיבור, .5

  ובכפוף להוראות יצרן המקור. 
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  לחלוקה בלוח  פסי צבירה 08808.0.

מערך פסי הצבירה יהיה מדגם  .)PE( והארקה) N(  "אפס" ,L1, L2, L3יותקו פסי צבירה  .1

Linergy  תוצרתSchneider Electricע. "או שו 

  מבחיה מכאית.רמית ותבחיה חתך פסי הצבירה יתאים לזרם הומילי הצפוי של הלוח מ .2

המרבי הצפוי, כפי  הקצר    דימית ותרמית לעוצמת זרם-מבחיה אלקטרופסי הצבירה יתאימו   .3

  .המתכן מפורט בתוכיותש

 בלוח יבוצע בהתאם להחיות יצרן המקור.(ראשי וחלוקה) אופן וצורת התקת פסי הצבירה  .4

 . הפס הפאז ךלחת  השווה פס האפס יהי ךחת .5

  הצבירה. יותקן שילוט אות לצורך זיהוי כל אחד מפסי   

ציוד המיתוג/ההגה יבוצע בעזרת מחברים אל  צדדיים/הגישורים מפסי הצבירה הראשיים .6

ציוד הגישור ייבחר לפי ערך הזרם הקוב של ציוד   .בלוק חלוקה בהתאם לקטלוג יצרן המקור /

  המיתוג/ההגה. 

אלי ציוד הגישור ייבחר לפי ערך הזרם המקסימ  תים עם ממסרי הגה בעלי תחום כיול,"במאמ .7

  המתכוון.  

  החיזוק והגישור יותקו בהתאם לקטלוג יצרן המקור.  כל אביזרי החיבור, .8

בהתקה של פס צבירה ראשי בחלקו העליון של הלוח יש להתקין את רכיבי התקשורת והבקרה  .9

  בחלקו התחתון של הלוח ולהיפך. 

  

  בלוח  ואביזרים לוויםצגים  תקשורת, בקרה, מדידה, מיתוג, התקי הגה, 09808.0.

 . IEC60947המיתוג והאביזרים הלווים יעמוד בתקן  כלל התקי ההגה, .1

 הלוח יסופק כמערכת אחת עובדת ומושלמת לאתר הפרויקט ויכלול מערכת משולבת .2

 סיסטמטית על פי הוראות יצרן ציוד  .3

 Schneiderהתקשורת והאביזרים הלווים יהיו מתוצרת    הבקרה,  המיתוג,  כלל התקי ההגה, .4

Electric ן."או שווע מאושר על ידי המתכ  

) בין המפסקים ויחידות ההגה  COORDINATIONיהיה אחראי על התאימות (   הקבלן הראשי  .5

 בהתאם לתוכיות המתכן.

פרוטוקולים מובים ופתוחים   7בעל  SmartStruxureדגם  DDCבלוח יותקן בקר ייעודי מסוג  .6

כולל  4GBבעל זיכרון של  של הבקר, WEBמובית בבקר כחלק ממערך  HMIכולל תוכת 

יכולת אגירת תוים לכל מערך רכיבי התקשורת בלוח המפורטים במפרט שוא זה הבקר 

 גבוהות,זולציות ריכלול מסכים גרפיים פימיים הכוללים סכמה חד קווית ומפות סיפטיות ב

הבקר   חות תוים וריכוז התקשורות של כל המפסקים והרכיבים בלוח חשמל החכם,"כולל דו

כפול לחיבור מערך בקרת המבה של הביין במידת הצורך אל התקשורות  RJ45יכלול חבור 

 CYBERהבקר יכלול הגת  MODBUS IP, BACNET IP, LON IPהמובות בבקר כגון 

  י המתכן. "שווה ערך מאושר עאו  DIARMFבתצורת 

 USBבחיבור  MAGELISכדוגמת  '12מסך מגע צבעוי בגודל של  .7
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מסך המגע   המסך יכלול מסגרת פלסטיק קשיחה להגה כולל מעטפת מלאה והגתית קשיחה, .8

וחבור תוכתי לבקר כולל גלישה מלאה  SmartStruxureיכלול אפליקציה של מערכת הבקר 

  ע מאושר."או ש ,PME–PowerMonitoringExpertמלא כדוגמת  HMI -והצגת התוים כ

על גבי המסך בעזרת מסכים גרפים דימיים וסכמות חד קוויות אשר  ועיכל תוי הבקר יופ .9

ו בבקר הכמו כן המסך המגע יכלול סט כבלים לחיבור הבקר. ל,"יותק  

ל יותקו צגים ייעודיים עבור לוח חשמל חכם כדוגמת "ולא מוגדר מסך כדוגמת הבמידה  . 10

FDM128/121  חיבור המסכים יתבצע בשיטת .Plug&Play,    בעת חיבור והגדרת כתובותIP   של

  בצגים הייעודיים.  למסכים המובים, כל המידע ייטען בצורה אוטו', המפסקים,

כמצוין בתוכית לוח החשמל ו/או ויחידות ההגה יהיו  אוטומטייםהמפסקים סוגי/דגמי ה . 11

 .בכתב הכמויות

  Micrologic 5.0/6.0 A/E) חכמים יסופקו עם יח' הגה חכמה (כדוגמת ACBמפסקי אויר ( . 12

 ULPכבל תקשורת  המותקן במפסק, BCM ULPתוצרת שיידר אלקטריק) כרטיס תקשורת 

תוצרת שיידר אלקטריק). יחידה הבקרה תסופק עם  IFEויח' בקרה עבור המפסק (כדוגמת 

  ל. ") ושליחת התראות בדואULP-Modbusיכולת המרת תקשורת ( ממשק איטרטי מובה,

 המפסקים יסופקו מורכבים בצורה מושלמת מיצרן המקור. . 13

  אמפר, 400-630 תוצרת שיידר אלקטריק), NSXחכמים (כדוגמת  MCCBמפסקים יצוקים . 14

תוצרת שיידר אלקטריק)  Micrologic 5.3/6.3 A/E/Hה חכמה (כדוגמת יסופקו עם יח' הג

ויח' בקרה  ULPמתאם וכבל לתקשורת  המותקן במפסק, BSCM moduleכרטיס תקשורת 

יחידה הבקרה תסופק עם ממשק  תוצרת שיידר אלקטריק). IFMעבור המפסק (כדוגמת 

  ל.") ושליחת התראות בדואULP-Modbusיכולת המרת תקשורת ( איטרטי מובה,

 המפסקים יסופקו מורכבים בצורה מושלמת מיצרן המקור. . 15

  אמפר, 100-250 תוצרת שיידר אלקטריק), NSXחכמים (כדוגמת  MCCBמפסקים יצוקים  . 16

תוצרת שיידר אלקטריק)  Micrologic 5.2/6.2 A/E/Hיסופקו עם יח' הגה חכמה (כדוגמת 

ויח' בקרה  ULPמתאם וכבל לתקשורת  המותקן במפסק, BSCM moduleכרטיס תקשורת 

יחידה הבקרה תסופק עם ממשק  תוצרת שיידר אלקטריק). IFMעבור המפסק (כדוגמת 

  ל.") ושליחת התראות בדואULP-Modbusיכולת המרת תקשורת ( איטרטי מובה,

  המפסקים יסופקו מורכבים בצורה מושלמת מיצרן המקור. . 17

ויד עם רכיב תקשורת מתאים לצורך ביצוע השלת עומסים (גם בעזרת כל מפסק ממוע יצ . 18

להתקין  אחראי לספק, הקבלן הראשי י בקר מתוכת אשר יותקן בלוח. "פקודה בתקשורת) ע

הקבלן ולתכת את הבקר להשלת עומסים לפי דרישת הלקוח ובהתאם לתוכיות החשמל. על 

 י יצרן המקור לצורך ביצוע העבודה. "לפות לאיטגרטור מוסמך ע הראשי

העבודה תכלול ביית מסכים גרפים וקישורים לכל   ביצוע והפעלה כולל תכות של מסך מגע, . 19

יש לפות לקבלי איטגרציה  -המפסקים בתוך הלוח  מפסק על בסיס מבה הלוח וחלוקת

   מוסמכים מטעם יצרן המקור לצורך ביצוע העבודה
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ביצוע תכות והגדרת של כל רכיבי המערכת בתקשורת בלוח החשמל כולל שימוש בתוכות  . 20

ארגיה של לוח החכם    לעזר על מת לסכרן את רכיבי הלוח לממשק אחד וחיבור למערכת יהו 

סעיף זה יכלול את העבודה בהתאמה  -פק בסעיף פרדוריות למסך מגע אשר יסכולל קישו

יש לפות לקבלי איטגרציה מוסמכים מטעם יצרן המקור לצורך  -לכמות המפסקים בלוח 

 ביצוע העבודה 

 מפסקי פחת, מיתוג ומדידה כגון: מא"זים, יטור ומדידה של ציוד מודולארי (התקי הגה, . 21

 Smartlink) יהיה באמצעות יח' בקרה ייעודית כדוגמת Acti9מסדרת ממסרי צעד  מגעים,

תוצרת שיידר אלקטריק. יח' הבקרה תחובר לכל אחת מיח' ההפעלה באמצעות כבל עם 

  מחברים מיוחדים למיעת טעויות חיווט. יחידה הבקרה תסופק עם ממשק איטרטי מובה, 

"ל. יחידת הבקרה תסופק עם כל ) ושליחת התראות בדואModbusיכולת המרת תקשורת (

האביזרים הלווים לצורך התקה מושלמת ותקית בלוח החשמל החכם. במפסקים המוגדרים 

. ZIGBEEיותקו רכבי מדידה אל חוטיים המשדרים ליחידת בקרה באמצעות תקשורת 

ל.  תדר של כל מעג ארגיה, ,PF הספק, מתח, וימדדו תוי זרם, Class1יחידות המדידה יהיו 

יהיו בדוק ומאושר ע"י יצרן   Schneider Electricתוצרת  POWERTAGרכיב זה כדוגמת 

 המקור.

י  ". יח' הבקרה יוזו ע DINשל המפסקים והבקר הראשי יותקו על פס  (כלל יחידות הבקרה  . 22

י מתג תקשורת עם מספר "המותקן על פס דין. פיזור התקשורת יבוצע ע 24VDCספק כוח 

פסקים אוטומטיים זעירים (מא"זים)  יציאות בהתאם לארכיטקטורת התקשורת בלוח. מ

ו/או על פי  החד קוויתבתוכית פי שמופיע כ ת יתוקאופיין פעול בעלייהיו Acti9מסדרת 

) מובה ודגלון  VisiTripגלון מצב תקלה ( זים יהיו בעלי ד"כל המא דרישת המתכן במפרט.

 ).VisiSafeמצב מגעים דבוקים (

מתעים    מגעים,,  Acti9מסדרת    פחת  מפסקי/ממסרי  ,מא"זיםעבור התקי הגה ומיתוג כגון:   . 23

תהיה גישה עבור תחזוקה ותפעול כפי  רי אחר, איוד מודולכלצו Tesysסדרת מ מגטיים-תרמו

 שהוגדר בקטלוג יצרן המקור.

יש להוסיף   בתכית החד קווית של המתכן,  "שמור"ידה ויש דרישה להתקי מיתוג/הגה במ . 24

 ההתקים הדרשים במיקום הרלווטי לפי התוכית. 

) ייבחרו ויותקו בהתאם לשיטת ההגה בפי SPDמגי ברק (-התקי הגה מפי מתחי יתר  . 25

 Schneiderרמת הסיכון והחיות יצרן המקור כדוגמת  מערכת קליטת הברק, חישמול,

Electric י מתחי היתרדקציה למצב תקול/פעיל של המודולים. מגי הברק יהיו בעלי אימג .

 . 1+2בלבד או  2יהיו מסוג 

-IEC) :class 0.2s (62053-22 61557 יעמדו בתקי אאלייזרים בהזות הראשיות של המתקן . 26

 טיים המופיעים בתחילת הפרק.בוסף לתקים הרלוו ,12

י המתכן. "ע מאושר ע "או שוו Schneider Electric תוצרת PM8000הרב מודד יהיה כדוגמת  . 27

 י אותו יצרן מקור."האאלייזרים ושאי הזרם יסופקו ע
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בגב המכשיר יותקן כיסוי מגן מפי  ,או על גבי הדלתות על גבי פלים עם צירים ןיותק הציוד . 28

  מקרית.גיעה 

  פרמטרים ותכוות האאלייזר: . 29

 . דגימות למחזור 256 .29.1

 . זרמי הפאזות/מתחי 3 .29.2

29.3. P.F. - כופל הספק.  

  תדר. .29.4

  ).kVAr( ריאקטיבי ),kW(אקטיבי  הספקים: .29.5

  . THDעיוות הרמוי כללי במתחים ובזרמים .29.6

 .Dem.Max.Amp-מים זר 3שיא ביקוש: .29.7

  Dem.Max.kW-ספק אקטיבי ה

  ). kWh, kVArh )Import/Exportארגיות: .29.8

 .RMSTRUE -רב המודד ימדוד את הפרמטרים ה"ל ב  .29.9

 מוה שעות עבודה בעומס (מתכוון).  . 29.10

 .GPSסיכרון  . 29.11

 קליטת צורת הגל.  . 29.12

 ).sag, swellפילות ועליות מתח ( . 29.13

 עיוות הרמוי במתח ובזרם כללי.  . 29.14

 . 63הרמויות מפורטות בזרם ובמתח עד הרמויה  . 29.15

 תחזית צריכה עתידית. . 29.16

 מתח יתר וכו'). סוגי התראות מובות (עומס יתר, 30מיימום  . 29.17

 התראות האחרוות.  40היסטוריית התראות עם חותמת זמן עבור  . 29.18

 . Modbus TCPIP/RS482/RS232תקשורת  . 29.19

  ממשק איטרטי מובה.  . 29.20

 . Vdc100-300או 265Vac85-:מתח הזה . 29.21

 כיסות דיגיטליות.  2 . 29.22

  .Relayיציאות  2 . 29.23

  

  מוליכים וצבעי בידוד הסימון  10808.0.

צבעי הבידוד וסימון המוליכים בלוח יהיו בהתאם לתקות החשמל (התקת לוחות במתח עד  .1

  או העדכי ביותר. *,1991-א"התש  וולט), 1000

אלא אם דרש אחרת   ;לא יאושרו  מודגש בזאת שמוליכים עם צבעי בידוד שלא כמפורט לעיל, .2

  .על ידי המתכן או המזמין
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  הלוח והציוד המותקן בלוח שילוט 11808.0.

קיימא הכולל את  -בסימון בר  באופן גלוי ומפורש,  61439שילוט/סימון הלוח בתו תקן ישראלי   .1

  הסימן המסחרי הרשום לו ופרטי התקשרות. שם היצרן המרכיב,

שילוט הפלים ותאי הלוח יבוצע בהתאם לתכון ביצוע של היצרן המרכיב ובכפוף לאישור   .2

 והמזמין.המתכן 

 יח' בקרה, מגעים, זים, ממסרים,"מא מפסקים אוטו', כגון: מפסקים, ההתקים בלוח, .3

מודדים יסומו/ישולטו בחזית הלוח  - ורבי לחצים, בוררים,  ורות חיווי, תיכים, מתעים,

 ובמקום התקתם.

היו שלטי  גודל וסוג השלטים יתואם בין היצרן המרכיב לבין המתכן והמזמין. השלטים י  צבע, .4

"לעם חריטה לפי הגוד  "וויץ'דס  (דרשיםיטים במקומות ה כולל חיבור) דרשה  

  

  :הקבלן הראשיטבלאות למילוי על ידי  12808.0.

1.  "מדגם לוח חשמל מPrisma P  תוצרתSchneider Electric 

הקבלן הצעת   תוי הלוח

  הראשי

    V[  400[ . מתח ומילי1

    4000עד   ]A[ . זרם ומילי2

   Schnieder Electric  . יצרן מקור 3

   Prisma P  . דגם הלוח  4

   העמדה על הרצפה   . סוג התקה5

    מודולאריים   . סוג התאים 6

    V[  1000[ . רמת בידוד7

    61439ת"י   . תקים 8

במשך שייה   קצר זרם. כושר עמידה ב9

  ]Icw] (kAאחת (

100    

    Ipk( ]kA[  220.עמידה בזרם קצר מרבי (10

    IP30  . דרגת אטימות11

  IK10  דרגת הגה בפי הלם מכי. 12

    IPXXB  דרגת הגה מפי התחשמלות. 13

    B3  רמת מידור. 14

    לא  . בידוד פסי צבירה 15

    כן  דלתות זכוכית מחוסמות. 16

    Cº35  טמפ' סביבה. 17

בתיאום מול   שילוט . 18

  המתכן/המזמין
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הקבלן הצעת   תוי הלוח

  הראשי

    כן  אוורור. פתחי 19

    לאכן/  מאווררים + תרמוסטט. 20

  כן/לא  גופי חימום + תרמוסטט. 21

    כן  . הגבלת מידות הלוח 22

    מלמעלה/מלמטה  . כיסות כבלים ללוח 23

    מלמעלה/מלמטה  . יציאות כבלים מהלוח 24

  :וספותדרישות 

מכון התקים ובוסף הסמכת  61439 ליצרן מרכיב יהיה תו תקן לייצור הלוח ת"י

  .9002ISO - הישראלי

  

2.   "מדגם  לוח חשמל מGPrisma     תוצרתSchneider Electric  ן."או שווה ערך מאושר עי המתכ  

הקבלן הצעת   תוי הלוח

  הראשי

    V[  400[ . מתח ומילי1

    630עד   ]A[ . זרם ומילי2

   Schnieder Electric  . יצרן מקור 3

  Prisma G  . דגם הלוח  4

העמדה על הרצפה/תלייה   . סוג התקה5

  על הקיר 

  

    מודולאריים   . סוג התאים 6

    V[  1000[ . רמת בידוד7

    61439ת"י   . תקים 8

במשך שייה  קצר זרם. כושר עמידה ב9

  ]Icw] (kAאחת (

25    

    Ipk( ]kA [  53.עמידה בזרם קצר מרבי (10

  55IP  . דרגת אטימות11

    IK10  הגה בפי הלם מכידרגת . 12

    IPXXB  דרגת הגה מפי התחשמלות. 13

    לא  . בידוד פסי צבירה 14

    מלפים בלבד   ולפסי הצבירה . גישה ללוח15

    Cº35  טמפ' סביבה. 16

בתיאום מול   שילוט . 17

  המתכן/המזמין

  

    עם/בלי מסן כן  . פתחי אוורור18
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הקבלן הצעת   תוי הלוח

  הראשי

    לא  מאווררים + תרמוסטט. 19

  לא  גופי חימום + תרמוסטט. 20

    כן  . הגבלת מידות הלוח 21

    מלמעלה/מלמטה  . כיסות כבלים ללוח 22

    מלמעלה/מלמטה  . יציאות כבלים מהלוח 23

  :וספותדרישות 

  ובוסף הסמכת מכון התקים הישראלי   61439  ליצרן מרכיב יהיה תו תקן לייצור הלוח ת"י

  .9002ISO -ל

כברירת מחדל מתקיימת דרגת הגה מפי הלם מכי   IP55(*) כאשר בוחרים דרגת אטימות  

IK10  .ולהיפך 

  

  . בק (לוח) קבלים  

  .  IEC61439 IEC61921בתקים העומד שיפור כופל הספקלבק (לוח) קבלים   

  . IEC61921 -ו IEC61439-1+2לוח קומפלט העומד בתקים   

 י יצרן מקור. "מערכת בדוקה ושלמה של ציוד אשר בדק ואושר עבק (לוח) הקבלים יהיה   

  הלוח יכלול את הרכיבים הבאים:  

  : קבלים . 2.1

ללוח    400Vללוח ללא משקים ו  -V400ומילימתח    זיים,אהקבלים יהיו תלת פ . 2.1.1

  עודיים לקבלים. יכולל גדי פריקה י ,HZ50 -תדר  ,עם משקים

  . W/kVAr0.5הפסדי הספק הקבלים כולל גדי הפריקה לא יעלו על  . 2.1.2

הקבל יהיה   .Metallised polypropylene film-עשוימ החומר הדיאלקטרי יהיה . 2.1.3

  ).Self Healing( "ריפוי עצמי"בעל יכולת 

 -למתח המוך מ גדי הפריקה יבטיחו את פריקת הקבל בתוך דקה מהיתוק, . 2.1.4

50V .על הדקיו  

כבה "מחומר  V0של הקבלים בבק צריכה להיות מסוג  מעטפת הפלסטיק . 2.1.5

  . UL810על פי   "מאליו

  קבלים:בקר  . 2.2

בקר הקבלים מבצע מדידה רציפה של ההספק הריאקטיבי ושולט על מיתוג  . 2.2.1

 הקבלים  

 באופן אוטומטי או ידי. בהדרגה בהתאם למקדם ההספק הרצוי בזמן אמת, . 2.2.2

 והבקר יהיו מתוצרת אותו היצרן. המגעים  בק הקבלים, . 2.2.3

 .DINהתקה תבוצע על גבי פל או פס  . 2.2.4

 . Modbusבבקר תהיה אופציה לתוספת חיבור תקשורת  . 2.2.5
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  או היפוך פאזות.  יכולת זיהוי היפוך בחיבור משה הזרם, . 2.2.6

סיכום עיוות  מקדם הספק, של התוים הבאים: LEDבבקר תהיה תצוגת  . 2.2.7

 הרמויות 

  מידע טכי על הרשת, טמפ' בתוך הלוח, לבים), מצב חיבור קיים (ש במתח, . 2.2.8

  היסטוריית התראות.

  מגטיים:-מגעים אלקטרו . 2.3

יכללו גדי ריסון ויעמדו בתקן  למיתוג קבלים, םהמגעים יהיו ייעודיי . 2.3.1

IEC60947 .  

פעולות    000 ,200-ול  400V-פעולות ב  000 ,300-המגעים יתאימו לכל הפחות ל . 2.3.2

 .690V-ב

 יהיה בהתאם לגודל הקבלים וטבלאות התאימות של היצרן כדוגמת  ערך המגען . 2.3.3

Tesys (LC1-D) תוצרת Schneider Electric ע מאושר."או ש  

  מפסקים אוטומטיים: . 2.4

 מגטית,-בעל הגה תרמו יותקן מפסק אוטו' ייעודי בכיסה הראשית ללוח הקבלים,  

  מאושר.ע "או ש Schneider Electricתוצרת  NSXכדוגמת מפסק אוטו' 

 ריאקטורים: . 2.5

ריאקטורים למיעת הגברת הרמויות. ריאקטורים חייבים להיות מתואמים  . 2.5.1

 . 215Hz עד 135Hzלתדרים מ 

 . 480Vחייבים להתאים ל  400Vכל הקבלים העובדים עם ריאקטורים ברשת  . 2.5.2

 בעלי התקן להגה תרמית. . 2.5.3

 מבה הלוח:  .3

  ראה טבלה מטה.  

  :הקבלן הראשיטבלאות למילוי על ידי  .4

  ע מאושר."או ש Schneider Electricתוצרת  Varset) קבלים מדגם לוחבק (  

הקבלן הצעת   תוי הלוח
  הראשי

    V[  400/415[ . מתח ומילי1

    1150עד   ]Q] (kVArהספק ריאקטיבי(. 2

    V[  690רמת בידוד [. 3
ע "או ש Schnieder Electric  . יצרן מקור 4

  מאושר
  

  Varset  . דגם הלוח  5
העמדה על הרצפה/תלייה על   . סוג התקה6

  הקיר
  

    RAL9003  צבע . 7
   61439IEC  +IEC61921  . תקים 8
במשך  קצר זרם. כושר עמידה ב9

  ]Icw] (kAשייה אחת (
30/35    
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הקבלן הצעת   תוי הלוח
  הראשי

(לוח קבלים ללא מפסק אוטו' 
  בכיסה) 

  ]Icu( ]kA.כושר יתוק (10
(לוח קבלים עם מפסק אוטו' 

  בכיסה) 

35/65    

    *IP31/IP54  . דרגת אטימות11
    IK10  דרגת הגה בפי הלם מכי. 12
    IPXXB  דרגת הגה מפי התחשמלות. 13
    לא  . בידוד פסי צבירה 14
    מלפים בלבד   ולפסי הצבירה . גישה ללוח15
    Cº35  טמפ' סביבה. 16
  95%עד   . לחות 17
    בתיאום מול המתכן/המזמין  שילוט . 18
    עם מסן כן  . פתחי אוורור19
בקרת טמפ' (מאווררים + . 20

  תרמוסטט)
    כן

    מלמעלה/מלמטה  . כיסות כבלים ללוח 21
  :וספותדרישות 

ובוסף הסמכת מכון התקים  61439IEC י תקן"ות עפליצרן מרכיב יהיה תו תקן לייצור לוח
  . 9002ISO -ל הישראלי

על כבל  ר,"ממ 10י חיבור מוליך בחתך "חלקי הלוח המתכתיים והפלים יהיו מוארקים ע
  בדלתות הלוח יותקן חיגור למיעת גישה לקבלים. ובורג.

  (*) א להתייעץ עם יצרן המקור.
  

  מערכת מצברי חירום להתעת הגראטור 13808.0.

התעות רצופות לפחות,   10מערכת זו תכלול מצברים אטומים ללא טיפןל תחזוקתי עבור   . 1

  טיפוס תעשייתי כבד, כולל אספקה והתקה. 

שעות (ולא  6מלא במשך -מטען המצברים יהיה מתאים להטעה ממצה מפורק למצב טעון  . 2

  יותר) כולל אספקה, התקה וחיבור כל הכבים הדרושים. 

  

  ומצברים לתאורת חירום ומילוט UPS ,דיזל גרטורערכות הספקת חירום: מתקים ומ 908.0

 כללי  01908.0.

  לחיון, אחת לפירים לולאות רכב ולמהרה ו , האחת כו שתי מערכות גיבוי פרדות של גרטוריםות

  כמפורט:

ספקה בחירום למהרה כוללת שי חדרי דיזל גרטור חדר בצד המערבי וחדר בצד אמערכת  .1

  ספקת סולר פרדת. אהמזרחי. לכל דיזל גרטור תוכן מיכל ומערכת 

  א כל אחד). "קו 1000דיזל גרטורים   2כ "א ( סה"קו 1000 בכל חדר יותקן דיזל גרטור בגודל .2

המערבי וחדר  בפורטלספקה בחירום לחיון כוללת שי חדר דיזל גרטור חדר אמערכת  .3

. לכל דיזל גרטור תוכן מיכל ומערכת הספקת סולר של מבה המהרה המזרחי בפורטל

  פרדת. 

  א כל אחד). "קו 1650דיזל גרטורים   2כ "א ( סה"קו 1650בכל חדר יותקן דיזל גרטור בגודל  .4
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  גרטורדיזל  02908.0.

 : לליכ .1

מערכת דיזל גרטור עבור אספקת  העבודה הכלולה במכרז זה היה אספקה והתקת . 1.1

  לציוד. חרום 

  כל אחד. PRIME 1000 KVA:שלמיימאלי בגודל  ויהי ים למהרה הדיזל גרטור . 1.2

  כל אחד. PRIME 1650 KVA:שלמיימאלי בגודל   ויהי ים לחיוןהדיזל גרטור . 1.3

  :מאושריםרשימת יצרי ציוד  . 1.4

 ,JOHN DEER, DOOSAN, PERKINS, CUMMINS, MTU   מוע: . 1.4.1

VOLVO, CATERPILLER .ות מקומית לשרות וחלפיםעם סוכ  

  .LEROY SOMER, MECCALTE, STAMFORD   אלטרטור: . 1.4.2

  לא יאושר מוע תוצרת סין אלטרטורו מוע . 1.5

  מרלן ג'רן.  סצ'ה, מילר,  מפסקים חצי אוטומטיים יצוק:  . 1.6

  העבודה היקף  .2

מערכת  פיקוד עם מערכת סכרון להחלפה שקטה,לוח  ,אספקה של דיזל גרטור . 2.1

  . מיכל וצרת דלק התקה והרצה מצברים,

  .לאזור מגוריםהתקה של צרת פליטה עם משתיק קול ואספקה  . 2.2

 . פ הדרש בכתב הכמויות)"התקה וחיבור של מערכת השתקה ( ע אספקה, . 2.3

 פ הדרש בכתב הכמויות)." מערכת דלק מושלמת (עהתקה וחיבור של   אספקת, . 2.4

  סמכים ולוח זמיםמ .3

עם הגשת ההצעה יצרף הספק את כל המסמכים והפרוספקטים המפרטים את הצעתו  . 3.1

  כולל רשימת התקות קודמת בארץ של יחידה זהה. 

  במפרט. 7את כל התוים הדרשים בסעיף  הקבלן הראשי כמו כן ימלא  . 3.2

יפרט את זמן האספקה ועם האספקה יספק בשלושה סטים שרטוטים  הקבלן הראשי . 3.3

 מלאים של החלק החשמלי והמכי וטיפולים דרושים. 

  אחריות .4

עם    חודש מההפעלה הראשוית.  24יהיה אחראי ליחידה על כל מרכיביה למשך    הקבלן הראשי   

כאשר התקלה  ות ויחליף את כל החייב החלפה על חשבוו הואשע 6הקריאה יעה תוך 

  שעות בתקלה שאיה משביתה את הגרטור. 24או  משביתה גרטור,

  תאים כלליים .5

  תאי סביבה . 5.1

  מ'  750  -    גובה מעל פי הים  . 5.1.1

  מעלות צלזיוס 50  -    טמפ' מקסימלית . 5.1.2

  מעלות צלזיוס 0  -      טמפ' מיימלית . 5.1.3

  95%  -    לחות יחסית מקסימלית . 5.1.4
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  . רגילה  -        אווירה  . 5.1.5

  התקים הבאים: הציוד יהיה בעל . 5.2

5.2.1 . ISO3046, BS5514, ISO8528  עבור הדיזל .  

5.2.2 . CEI2-3  אוVDE0530  אוBS4999  רטורעבור הג.  

של הועדה הבין  08עבור לוח הפקוד ומתקן החשמל וכן מפרט  108תקן  . 5.2.3

  משרדית.

לייצור   22ת "וכן תעודת אסמכה ת ISO9002לספק תהיה תעודת אסמכה  . 5.2.4

  160רשום בעל סיווג מקצועי  קבלן הראשילוחות חשמל. כמו כן הספק יהיה 

  1(חשמל) א

רק ציוד   .הקבלן הראשיכל הציוד וחומרי העזר לבצוע העבודה האמורה יסופקו על ידי   . 5.3

 ת ימיוצר על ידי ספק אשר יש לוסיון ממושך מוכח ומוצלח בארץ באספקת והתק

קוים ואחזקה מקיף ומבוסס יבעל ארגון שרות ת  קבלן הראשירכות דיזל גרטורים ומע

  יורשו להשתתף במכרז זה לפי המפרט. 

  עבודות צבע  . 5.4

פקוד חשמלי וכו'  יצבע את מערכת הציורות המיועדים לדלק, הקבלן הראשי  . 5.4.1

הצביעה שתעשה אחרי   בגווים שוים ועם שילוט מתאים לפי הוראות המפקח.

מתאים   כבה תבוצע על ידי כיסוי בצבע יסוד אטי קורוזיבי וצבע סופיגמר ההר

לו לו בצביעה  גיתקן את כל הזקים שית  הקבלן הראשי  .לדרישות האדריכליות

פגיעה מקרית וכו' לשביעות רצוו  הרכבה, של הציוד כתוצאה מהובלה,

  המוחלטת של המפקח. 

)   ºC 600לטמפרטורות גבוהות (ציור הפליטה והמשתיק יצבעו בצבע העמיד  . 5.4.2

  או יבוצע מירוסטה.

  הקבלן הראשי בדיקות יצרן ו . 5.5

  לבצע יכללו את הבדיקות הבאות: הקבלן הראשיהבדיקות אשר יהיה על    

  בודה במשך שעה אחת בחצי עומס. ע . 5.5.1

שעות בעומס מלא ובהמשך ללא כל הפסק עבודה בעומס יתר  1עבודה במשך  . 5.5.2

  . שעהרצוף במשך  110%של 

  מפרטורת מי הקירור של הדיזל. עלית ט . 5.5.3

  איזון מתחים.  . 5.5.4

  הדממות מכיות. . 5.5.5

  בדוד הלפופים. . 5.5.6

  בדיקת מתח גבוה של הסטטור ורוטור. . 5.5.7

  בדיקה פוקציולית של כל מעגלי פקוד ומדידה.  . 5.5.8

המזמין שומר לעצמו את הזכות להיות וכח בזמן בצוע הבדיקות ה"ל ו/או  . 5.5.9

  לאתר המזמין.לבדוק את כל פריטי הציוד לפי העברתם 
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שעות  48יזמין את המזמין או ציגו לבדיקה עם הודעה של  הקבלן הראשי . 5.5.10

  למפרע. 

  ועל חשבוו. הקבלן הראשיכל ציוד הבדיקה ומתקן העומס יבוצעו על ידי  . 5.5.11

  לא יקבל על כך כל תמורה. הקבלן הראשי 

  ציוד  . 5.6

  התוים הבאים יפורטו עבור מערכת דיזל גרטור חירום:  

  1.2אמור בסעיף הספק הגרטור כ . 5.6.1

  מתח (במהדקי הגרטור). . 5.6.2

  תדירות. . 5.6.3

  סיבובים לדקה.  . 5.6.4

  מתח פקוד (ז"י).  . 5.6.5

  מספר פאזות והספק גוף החמום במעטה מי הקירור של הדיזל.  מתח, . 5.6.6

  וויסות מתח מצב יציב.  . 5.6.7

 שיוי מתח מקסימלי עם עומס מאוזן. . 5.6.8

  

  דרישות כלליות ממוע הדיזל  03908.0.

  מוע הדיזל  .1

  בדחיסה הצתה   טיפוס . 1.1

  ממצב קר התעה . 1.2

  רטובים יתים להחלפה  -צילידרים . 1.3

  4  -פעימות . 1.4

עבור הפסקת הדיזל (סגירת שסתום הדלק) במקרה של מהירות ברז דלק  הדיזל יצויד ב  . 1.5

  יתר.

  מוע הדיזל יצויד בהגות הבאות: . 1.6

  מפלס מוך של מי קירור (הגת חוסר מי קירור). -מגע התראה  . 1.6.1

  רטורת מי קירור גבוהה). פבמי קירור (בהגת טמ טרמוסטט . 1.6.2

  בקר לחץ שמן (הגה בפי לחץ שמן מוך).  . 1.6.3

מערכת  וולט מצויד בטרמוסטט. 230חד פאזי  המוע יצויד בגוף חמום של מי הקירור, . 1.7

  התעה המורכבת מ:

  מוע מתע מתאים לעבודה קשה עם הע השתלבות כולל ממסר התעה.  . 1.7.1

המצברים יהיו עופרת וחומצה גפריתית מטיפוס המותאם  מצברי התעה, . 1.7.2

המצברים יהיו בעלי קבול מספיק  בתאי עבודה קשים,  להתעת מוע דיזל,

 60התעות חוזרות אחת לאחר השייה במשך זמן התעה כולל של  5לאפשר 

  ).  AH 250(מיימום  שיות.
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צדדים כולל מכסה האספקה תכלול כוית מצברים מעץ צבוע בצבע אפוקסי מכל ה . 1.8

   מתאים וכן חבור המצברים למוע הדיזל בכבלים ומחברים מתאימים.

  מסים .2

מסי אוויר יהיו מטיפוס תרמיל בעל   ר גישה ואחזקה וחה,שכל המסים ימוקמו כך שיאפ

-מסי דלק ל שעות עבודה של המוע ללא טיפול. 500יצולת גבוהה מותאם לעבודה במשך 

שעות פעולה של המוע ללא צורך   250 -מסי שמן ל המוע ללא טיפול.שעות פעולת  250

  בטיפול בהם.  

  רדיאטור -מערכת קירור  .3

מחומר בלתי מחליד המתאים לעבודה    מעלות,  50  -המותאם להרדיאטור יהיה רדיאטור טרופי  

  בתאים קשים. העת המאוורר תבוצע באמצעות רצועה מותאמת למוע הדיזל. 

  פליטה מערכת  .4

תוצרת משתיק קול תעשייתי    מערכת הפליטה מורכבת מחבור גמיש עם אוגים; צרת פליטה,

IMS ,א. לאזור מגורים..חתה של  או חור  יוכדציבל  25או שווה ערך עם הפה בסיום צי

  הפליטה למיעת חדירת מים.

תגובה דימית חייב להיות בעל ווסת מהירות וווסת מתח אלקטרויים בעלי  - הדיזל גרטור  .5

או תדירות  ) על מת למוע ירידות מתח,current boostמהירה מאוד ובעל הגברת העירור (

  ממושכות.

 

  גרטור (אלטרטור) 05908.0.

  מוליכים.  4 פאזות, 3 .1

  חתך מוליך האפס יהיה כזה שיסבול מעבר של לפחות מחצית הזרם הפאזי הומילי.   

  1.2כאמור בסעיף  :   Primeהספק  . 1.1

  שעות) 12(למשך שעה אחת כל   1.2כאמור בסעיף  :  Stand Byהספק  . 1.2

  הרץ  50 פאזות, 400V, 3  :    מתח . 1.3

  0.8  :  מקדם הספק . 1.4

  .H  :  דרגת בדוד לפופים  .2

  אופן הסגירה יהיה מוגן רשת עם אוורור עצמי.  .3

או  PMGי "י ערור פרד ע" ע ערור וויסות עצמי ללא מברשות מותאם לעבודה בתאי סביבה .4

  .CURRENT BOOSTי "ע

 ± מהומילי בין עומס מלא לריקם. 1%ווסת המתח ישמור על מתח בגבולות  .5

  תוי אלטרטור .6

  1.2כאמור בסעיף  הספק עבודה רציף . 6.1

  0.80      מקדם כפל הספק . 6.2

  4/3      מספר פאזות/מוליכים  . 6.3

  וולט  400        מתח ומילי  . 6.4
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  הרץ  50          תדירות . 6.5

  סל"ד  1500        מספר סיבובים  . 6.6

  וולט (ז"י)  24      מתח פקוד והתעה  . 6.7

  וולט  230  חמום מי קירור תוי האספקה לגוף, . 6.8

  עוות גל מקסימלי בעומס מלא מקדם . 6.9

  3%  אסימטריה 30% -ו 0.85כפל הספק  .6.10

  3%    קםיעוות גל מקסימלי ברי .6.11

  ± 1%      וויסות מתח מצב יציב  .6.12

  מתוכן למחצית הזרם הומילי         מוליך האפס  .6.13

   H        דרגת בדוד .6.14

  רשת הגה .6.15

  ללא מברשות ערור .6.16

  הרכבת מערכת הדיזל והגרטור .7

מוע הדיזל והגרטור יחוברו ליחידה אחת על מסגרת בסיס משותפת מפלדת פרופיל על   . 7.1

  ההרכבה תהיה בשיטת "מוובלוק".  ידי מצמד גמיש עם טבעות חיזוק מתאימות.

הגרמים על ידי הפעלת מסגרת הבסיס תהיה מסוגלת לשאת ולהעביר את כל האמצעים   . 7.2

המסגרת תצויד בחורים להרכבת   הדיזל גרטור בעומס מלא ללא צורך בכל חיזוק וסף.

  בולמי הזעזועים.

  הגרטור יסופק עם מאצרה מתחת לגרטור לאיסוף הדלק והשמן. . 7.3

מסגרת   בור וחגורת המאוורר יצוידו במגיים גד מגע מקרי היתים לפרוק.ימצמד הח . 7.4

בולמי זעזועים המתאימים למשקל הכולל של הדיזל גרטור ורעידות הבסיס תצויד ב

המוע יצויד בתיבת מהדקים משותפת אשר אליה יחוברו באמצעות כבלים  המצופות.

הכבלים בין  מיוחדים העמידים בטמפרטורות גבוהות ובלתי מסיסים בדלק ושמן.

כבה של הדיזל הגששים וציוד ההפעלה לתיבת המהדקים כללים בהיקף עבודות ההר

  החבורים מהמצברים יובאו ישירות למתע באמצעות ממסר ההתעה.  גרטור.

הקבלן הבולמים יסופקו ויותקו על ידי  המערכת תותקן על בולמי זעזועים מתאימים. . 7.5

  ויהיו חלק ממחיר ההתקה.  הראשי

התקת המערכת תבוצע על גבי רצפת בטון אשר תבוצע ע"י המזמין בהתאם להחיות  . 7.6

  ק המערכת.ספ

  

  לוח הפיקוד  06908.0.

  . IP54לוח הפיקוד יהיה בצורת ארון בדרגת אטימות  .1

הלוח יהיה בוי מקוסטרוקצית פלדה עם כסוי פחי  הגישה ללוח תהיה מלפים בלבד. . 1.1

כל אביזרי הפקוד  מ"מ צבוע בצביעה אלקטרוסטטית בתור. 2פירט בעובי ו פלדה דק

בחלק התחתון של הלוח יותקו סרגלי  העליון. יורכבו בתוך לוח הפקוד בחלקו 
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כל חווט הפקוד בתוך הלוח יהיה מחוטים גמישים עם שרוולי לחיצה   המהדקים.

  כל חוט יסומן בשי הקצוות על ידי סמויות מתאימות. בקצוות החוטים.

    כל השלטים יהיו מבקליט סדוויץ חרוט שחור על רקע לבן. . 1.2

  ציוד בלוח הפיקוד .2

  ית את המערכות הבאות:הלוח יכיל כלל . 2.1

  הפעלה והדממה אוטומטית או ידית.בורר  . 2.1.1

 לחץ שמן מוך, טמפרטורה גבוהה של מי קירור, מהירות יתר, הגות המוע: . 2.1.2

  חוסר מים.

  מטען מצברים. . 2.1.3

  משי זרם כדרש למכשור ולהגות.  . 2.1.4

  מאמ"תים לפי הצורך להגת המערכות. . 2.1.5

  מערכת חשמל לחמום מוקדם למוע.  . 2.1.6

  .לדיזל גרטוריחידת הגה  . 2.1.7

  מפסקי פקוד ולחצים  . 2.2

  (בבקר גראטור) מפסק בורר שיטת הפעלה של הגרטור " . 2.2.1

  לחצן השתקת צופר בטול תקלה ובדיקת מורות. . 2.2.2

  לחצן עצירת חרום (פטריה).  . 2.2.3

  

 בקר אוטומטי לדיזל גרטור 07908.0.

  פרוט התכוות העיקריות: .1

  אפשרויות הפעלת הדיזל גרטור. . 1.1

  בצורה אופטימליתיתוק המתע  . 1.2

  הגות על המוע  . 1.3

  הגות על הגרטור. . 1.4

תצוגה: מספר מסכים המפורטים בהמשך כולל מסך קריאת אירועים חריגים ובחירת וריות  .2

  התראה מיוחדות.

  העברת מידע: .3

  RS232, RS485תקשורת  . 3.1

 וקריאת מסך הדיזל גרטור.  PC -חיבור ל . 3.2

  יציאות של מגעים יבשים.  . 3.3

קוד סודי המאפשר גישה  אך יחד עם זאת, לשיויים באמצעות תכות,גמישות המערכת  .4

 לאשים שהוסמכו לכך. 

  מהדס טיפול כללי, טכאי, סוגי קודים: מפעיל, 4קיימים  .5

  תצוגה בעברית .6
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  אפשרויות הפעלת הדיזל גרטור: .7

  .הפעלה ידית: הפעלת הדיזל גרטור ללא חיבור למערכת הכח  . 7.1

  זל גרטור בהתאם למצבים הבאים:הפעלת הדי הפעלה אוטומטית: . 7.2

 /  עליית  גם סימטרית  –עליית/ירידת מתח  ,  היפוך סדר פאזות  ,חוסר פאזה  ,חוסר מתח  

תאים   ,שבועית או חודשית לפי תכות הבקר  הפעלה יומית,  ,הפעלה מרחוק  ,ירידת תדר

  מגע מצוף בריכה. -וספים להפעלה כגון: במתקי שאיבת מים

  

 אלוגיותהגות  08908.0.

 PREקודה של  תעיקבו משדר המצא על הדיזל ומשדר שיוי התגדות.י " ע לחץ שמן:  .1

ALARM .עם הסטרזיס 

  לראות את לחץ השמן בצורה מדויקת על צג הבקר.  יש .2

(או  PRE ALARMקביעת קודת הדממה של הדיזל בצורה רציפה כ"ל לגבי –טמפרטורה  .3

 .) ותצוגה על גבי הבקר21°cהתראה על טמפ' מוכה 

  

 הגות דיסקרטיות 09908.0.

  כיסות.  8כרטיסי הרחבה בי    2להוסיף    ות כאופציהאפשרוכן    כיסות דיסקרטיות,  9  יש לספק .1

  .לתכות ותיתה –סגירת מגע או פתיחת מגע   

  :את הכיסותלתכות  הבקר יאפשר לתכת .2

  פעיל תמיד (כגון: גובה מים) . 2.1

  פעיל מיד עם ההתעה  . 2.2

   פעיל לאחר זמן מעבר יתן לתכות . 2.3

  וכן יאפשר לתכת את ההתראות: .3

  אידיקציה בלבד . 3.1

  אזהרה  . 3.2

  פותח את מפסק הדיזל גרטור ומדומם מיידית –הפסקה  . 3.3

3.4 . TRIP  ס להשהיית קירור. –חשמליכרטור ופותח את מפסק הדיזל ג  

  

 :מחוללהגות  10908.0.

  V + PRE ALARMמתח מוך כולל  .1

  V + PRE ALARMמתח גבוה כולל  .2

  Hz + PRE ALARMתדר מוך  .3

  Hz + PRE ALARMתדר גבוה  .4

  יתרת זרם .5

  זרם קצר .6
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 זליגה לאדמה  .7

  

  תצוגה דיגיטלית של כל התוים המצאים בדפדפן לפי טבלאות פרדות 11908.0.

  התראות .1

מספר  ,שעות עבודת מוע, R.P.Mמהירות מוע  ,גובה דלק ,טמפרטורה, לחץ שמן תוי מוע: .2

  שעות עבודה) עד לטיפול הבא. זמן שותר (או ,התעות

, על כל פאזה  KW,  זרם הארקת הגרטור (במידה ומחובר שאי)  ,תדר  ,זרם  ,מתח  תוי גרטור: .3

KW על כל פאזהו סיכום כלליKVA, סיכום כלליKVAR, וכללי מקדם הספק על   על כל פאזה

  כל פאזה וממוצע כללי. 

  KWH, KVAH, KVARHמוה:  

 תקיות סדר הפאזות  .4

 המוגדרים כחריגים אירועים אחרוים, 25 –יומן אירועים   .5

  לפי דרישת הלקוח.  –לסימון אירועים מיוחדים ורות לד  .6

  מגעים, 8כרטיסי יציאה בכל כרטיס  2אפשרות להוספת  עם יציאות, 5 :חיצויות יציאות .7

 . לתכת כל יציאה  ותאפשרו

  

  מפסק זרם 12908.0.

מגעי עזר ופסי צבירה   סליל הפסקה, על הגרטור יותקן מפסק זרם הכולל הגות אלקטרוית, .1

  כבלים ליציאה.  6לחיבור של  

  יהיה מפסק אויר ויכלול מוע הפעלה.  A 1250מפסק זרם מעל  .2

  

  הדממת חרום 13908.0.

בתאום עם מכבי האש ליד הכיסה הראשית למבה יקבע בקופסה  מחוץ למבה הגרטור, .1

הלחצן יהיה בקופסה מתכתית מכוסה בזכוכית  מתכתית לחצן הפסקת חירום לגרטור.

ליד הלחצן יקבע שלט בולט   כולל פטישון לשבירת הזכוכית ושרשרת.  ורך הפסקה,לשבירה לצ

  באותיות לבות על רקע אדום. "גרטור"עם כתובת 

  .IP65הלחצן יהיה אטום למים ואבק  .2

  ג ולא תאפשר את הפעלתו מחדש. "הזכוכית) תדמים את הד הפעלת הלחצן (שבירת .3

  .הקבלן הראשיאספקה והתקה הלחצן כולל אספקת הכבלים ללחצן וחיבורו במסגרת עבודת   .4

  

  שירותים למערכת דיזל גרטור 14908.0.

  לספק במסגרת הפרויקט. הקבלן הראשישירותים למערכת דיזל גרטור חירום אשר על 

  חמום מוקדם מבוקר על מי הקירור של המוע.  .1

  מצברים. טעיה אוטומטית של  .2
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  מערכת הדלק 15908.0.

. שעות עבודה 8בבסיס או בצד, בכמות הדרשת ל  לדיזל גרטור יהיה מיכל דלק – מיכל דלק .1

ומוחלקים ללא בליטות.  מ"מ לפחות מרותכים מסביב 3המיכל יבה מפחי פלדה בעובי 

כל למשאבת יקרקעית המיכל תהיה בגובה מתאים מרצפת חדר הגרטור. אספקת הדלק מהמ

  ללא כל אביזרי בייים.  טיציהויהדיזל גרטור תהיה בגר

  המכל יצויד באביזרים הבאים: .2

  מד גובה דלק חזותי.  . 2.1

  ור כיסת דלק מהמשאבות.י חיבור לצ . 2.2

  מהמוע. חיבור לכיסת דלק חוזר  . 2.3

  ס"מ מתחתית המכל.  10חיבור ליציאת דלק למוע שיהיה בגובה של  . 2.4

  ברז יקוז בתחתית המכל.  . 2.5

ההזה של    וריצ  (או לפחות בקוטר  1.5ור אוורור אל מחוץ לחדר בקוטר מיימלי של  יצ . 2.6

  המכל). 

של קבול המכל. בריכת   110%מתחת למיכל היומי תהיה בריכת איסוף אטומה בקיבול   . 2.7

  ה מפח והתכית שלה תוגש לאישור המפקח לפי הביצוע.האיסוף תהי

  ורות דלק יצ .3

. החיבורים למיכל ולמגופים יעשו ע"י  40 SCHורות למערכת הדלק יהיו שחורים יכל הצ

עם סיום העבודה ועם העברת דלק   דחוס,  וירוורות יוקו היטב באיהצ  אוגים או ע"י הברגה,

  ראשוה בהם. 

  

  השתקה אקוסטית מערכת 16908.0.

 רק לאחר קבלת אישור היועץ, יגיש תכיות התקה לאישור יועץ האקוסטיקה הקבלן הראשי  .1

  לגשת לעבודות ההתקה.  הקבלן הראשייוכל 

  ראה להלן:  –דרישות מיימום להשתקה   .2

 משתיקי קול: .3

  את משתיקי הקול הבאים:במבה לצורך הפחתת רעש הגרטורים יש להתקין  . 3.1

  :(הפוה למהרה) האוויר לחדר הגרטור(ייקת)  בצד כיסתמשתיק קול   

מתוצרת חברת "ח..א" או שווה ערך.  מטר 1.0באורך שטח פתוח)  H) "33%מסוג " . 3.2

  ראה לעיל.  –. שטח החתך מטר 1לפחות אורך המשתיק יהיה 

  :(הפוה ללחוץ) האוויר החם (פלטת) משתיק אקוסטי בצד יציאת . 3.3

שטח פתוח) מתוצרת חברת "ח..א" או שווה   25%(  מטר  1.5באורך    "SHמשתיק מסוג "  

. שטח הפים של המשתיק יהיה בהתאם לדרש מטר  1לפחות  ערך. אורך המשתק יהיה  

בהתבסס על מפל הלחץ הסטטי המותר. בין הרדיאטור ומשתיק הקול יותקן  לעיל,

הצף ובולמי   חיבור גמיש. משתיק הקול יותקן אחרי כווון גובה הגרטור על גבי הבסיס

  הזעזועים. 
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  משתיקי קול בציור הפליטה: . 3.4

יהיה מסוג  שיותקן קרוב לדיזל גרטור, להתקין שי משתקים. המשתיק הראשון, יש  

ES-B - SILENCEREACTIVEEXHAUST,ישיותקן אחרי (לאורך  . המשתיק הש

או  ADS–SILENCERDISCHARGEABSORPTIONהציור) משתק הקול יהיה מסוג 

  שווה ערך. 

  קוטר משתיקים ייקבע בהתאם לקוטר ציור הפליטה.  .4

  מפל הלחץ לאחר ההתקה יהיה בתחום המאושר ע"י יצרן המוע.  .5

  רעידות: ךשיכו .6

הדיזל גרטור יותקן ע"ג בסיס בטון אירטי מזוין שיוח  –בידוד רעידות של הגרטור  . 6.1

או  SLPH– 110דגם  MASONתוצרת  2בולמי זעזועים בעלי שקיעה סטטית של " ע"ג

  שווה ערך. 

החיבורים של הציור לקירות החדר יהיו מבודדים לצורך   –בידוד רעידות משתיקי הקול  . 6.2

  מיעת מעבר רעידות מהציור למבי הביין.

  

  מערכת לסכרון גרטורים לרשת חברת חשמל ישראל  17908.0.

 ללי: כ .1

ייצור והתקת מערכת לסכרון  לתכון, התאים והדרישות מפרט זה מתאר את . 1.1

  י) תוך העברה שקטה."גראטורים לרשת חברת חשמל ישראל ( להלן חח 

סוג . יש לפרט בהצעה את הקבלן הראשיי "יותקן ויחובר ע  יסופק, כל הציוד הדרוש . 1.2

 . IEEEהציוד יעמוד בתקן חוק החשמל הישראלי ו  הציוד והסטדרטים הכלולים בו,

הפעלה ומסירת המתקן  התקה, ייצור, הדרישות במפרט זה כוללות תכון מפורט, . 1.3

יכיר ויהיה בעל יסיון בדרישות   הקבלן הראשיולחברת חשמל והדרכה. דרש כי    ללקוח

 י. "חח י לביצוע סכרון גראטורים לרשת"חח

המקובלת  להבטיח כי תכון וביצוע המערכת ייעשו ברמה מקצועית, הקבלן הראשיעל  . 1.4

חברת   י. הציוד יתאים לדרישות התקן החל עליו ולדרישות" בארץ ועומדת בדרישות חח 

 החשמל . 

  , kVA  1000דיזל הגראטור    -הציוד יתאים לרשת ולגראטורים המחוברים במתח מוך   . 1.5

1650 kVA .  

תוך סכרון לרשת חברת  משטר העבודה העיקרי במתקן יהיה הזה מחברת חשמל . 1.6

לקטיעת שיאי עומס וביצוע העברה  ובהתאם לצרכי המזמין החשמל בשעות הפסגה

 שקטה. 

 . CATERPILLARראטורים המפרט מתבסס על דרישות יצרן הג . 1.7

בדיקת התאמת לוח   ,הקבלן הראשי הקבלן הראשילמען הסר ספק הרי שבאחריות  . 1.8

 החשמל הקיים וכן הגראטור לטובת עמידה במפרט זה (יבוצע סקר קבלים באתר)

 ההצעה תכלול אופציה לרכש מערכת וספת כמתואר במפרט זה . . 1.9
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 :תקים .2

2.1 . ANSI / IEEE C37.90 – RELAY SYSTEMS ASSOCIATED WITH 

ELECTRICAL POWER APPARTUS.  

2.2 . ANSI / IEEE C37.90.2– R.F. INTERFERENCE 

2.3 . BS. 261– R.F. INTERFERENCE 

2.4 . IEC. 255-5–INSULATION TESTS FOR ELECTRICAL RELAYS 

2.5 . IEC. 255-6–MEASURING RELAYS AND PROTECTION EQUIPMENT 

2.6 . IEC. 255-20–PROTECTION ( PROTECTIVE ) SYSTEM 

2.7 . EN – 50160    

 

 י) " תוים חשמליים טכיים של רשתות החשמל ( גראטורים וחח .3

מערכת ההחלפה בין רשת החשמל לבין קו האספקה מהגראטור תתבסס על מפסקי  . 3.1

סלילי   ) הפועלים בשיטת הארגיה הצבורה והכוללים מוע דריכה,ACBזרם אוויר ( 

 העזר. הפעלה הפסקה וכן מערכות 

  .  V 400± 5% מתח: . 3.2

 . HZ 50± %1  תדר : . 3.3

 תלת פאזי. . 3.4

 .CATERPILLAR DVRווסת מתח: . 3.5

 . WOODWARD2301Aוסת מהירות: . 3.6

 

 היקף העבודה  .4

הצעה מפורטת של   המתכן/ המזמיןלאישור    הקבלן הראשי לפי תחילת הביצוע ימסור   . 4.1

כולל   חיבוריםבהתאם למפרט זה. ההצעה תפרט תרשים  המערכת ולוחות הסכרון

מבה ופירוט חזית הלוח. כמו כן  מידות, ,תרשים חד קווי ואופן השתלבותו במתקן

 הקבלן הראשיתכלול ההצעה רשימת הציוד המפורטת (עם ציון שמות היצרים) ש

המזמין וחברת  ,הקבלן הראשיכמו כן יתקיים מפגש שיכלול את  לכלול בלוח. כןמת

 ועקרוות העבודה. החשמל לאישור התרשים החד הקווי

י באופן אוטומטי לפי משטרי עבודה "יצור והתקת לוח סכרון בין גראטור לרשת חח . 4.2

 רצויים כפי שיפורטו בהמשך.

לדאוג להתאמות בלוח החשמל הראשי לטובת התאמת הלוח  הקבלן הראשיבאחריות  . 4.3

 ליכולת הסכרון.

 י) . "לדרישות חחבהתאם  הקבלן הראשי י " התקה וחיווט שאי זרם (שיסופקו ע . 4.4

 וחיווטה. י"התקת קופסת מוה רציף חח . 4.5

 התקת בלוק מגעי זרם מתחת לקופסת מוה וחיווטם ללוח החשמל .  . 4.6
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 י מחובר,"מפסק חח י תקין,"התקת יחידת חיווי מרחוק לחיוויים הבאים: מתח חח . 4.7

 גראטור בתקלה.  מפסק גראטור מחובר, גראטור בפעולה,

 היחידות. העברת כיבול בן  . 4.8

 י והדרכה למזמין. "הפעלה ומסירת המתקן למזמין ולחח  . 4.9

 

 :אפיון המערכת .5

ולפי בחירת  י"המערכת מאופיית לביצוע סכרון גראטור באופן אוטומטי לרשת חח . 5.1

משטרי עבודה כפי שיפורטו. בוסף יתן יהיה להפיק מהמערכת מספר תתי מערכות 

 כדלהלן: 

י  "/זמים שיוגדרו ע PEAK SAVINGמערכת לסכרון גראטור בזמי פסגה  . 5.1.1

 הלקוח. 

 העמסה קבועה של הגראטור. . 5.1.2

 העמסה קבועה של הרשת.  . 5.1.3

 משטרי עבודה: 3 -תופעל ב המערכת -מערכת הסכרון  . 5.2

מערכת מסוכרת לרשת חברת החשמל מבוקרת ולזמן -כרון לזמן קצובס . 5.2.1

 שעון דיגיטלי או אחר ) . י שעון שבת,"שתי קצוב מראש ( ע

שקטה מרשת החשמל לגראטור ללא  העברה ביצוע -העמסת גראטור בלבד  . 5.2.2

. בגמר הפעולה היזומה ביצוע   י"כ הפלת רשת חח"הפסקה על פס הצרכן ואח

 י ללא הפסקה על פס הצרכן. " העברה שקטה ומבוקרת חזרה לרשת חח

עם חזרת  י,"ביצוע החלפה אוטמטית עם פילת רשת חח–פעולה בזמן חירום  . 5.2.3

י ללא הפסקה על "מתח הרשת ביצוע העברה שקטה ומבוקרת חזרה לרשת חח

 פס הצרכן. 

 הערכים המדדים:  ומציגה את כל  דד ) מבוקרתמערכת מדידה לגראטור ולרשת ( רב מו . 5.3

 ).V( מתח פאזי/ שלוב בשלוש פאזות . 5.3.1

 ). Aזרם בשלוש פאזות (  . 5.3.2

 .POWER FACTORמקדם הספק  . 5.3.3

 ) . HZתדר (  . 5.3.4

 ). KWHוהספק מצטבר קילו וואט שעה (  KWהספק ב  . 5.3.5

 הפרוטוקול יציג את החיוויים המצויים.  RS485יציאה לפרוטוקול תקשורת . 5.3.6

 יציאות אלוגיות לכל אחד מהפרמטרים.  אופציות למשתמש, . 5.3.7

 תוכה ליהול ארגיה. . 5.3.8

דקות בגבולות  3סכרון הגראטור לרשת יתבצע כאשר מתח הרשת יהיה יציב במשך  . 5.4

 .%10  ±מתח ומילי  
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 בקרת המערכת: .6

 י בקר. "כל המערכת תבוקר ע . 6.1

 %10  -בכיסות ו 10גידול עתידי %  ,VDC 24–כל הכיסות והיציאות לבקר יהיו ל  . 6.2

 ביציאות. 

 ע"או ש MODBUSופרוטוקול בקרה  RS 485) לתקשורת  PORTלבקר יהיה חיבור (  . 6.3

בהספק המתאים לטובת המשך תפקוד  DCהזת מערכת הסכרון תהיה מרשת  . 6.4

 המערכת הסכרון ללא מגבלה בעת פילת מתחים.

  ע. "או ש DL125Cמערכת הבקרה תכלול חייגן להתראת תקלות מדגם . 6.5

 

 :הגות .7

מערכת הבקרה והסכרון יבטיחו את יתוק הגראטור   -  LOM  -  LOSS OF MAINהגת   . 7.1

 י כאשר הרשת והגרטור מסוכרים." במקרה של הפסקת חשמל מצד הרשת של חח

דרש כי המערכת לא תקרין   רדיו,הגות גד השפעה אלקטרומגטית וגלי    -EMCהגות   . 7.2

 גלים כאלו לסביבה. 

מתח  מתח מוך, כיוון סדר פאזות, מערכות הגה לרשת ולגראטור כגון: הספק חוזר, . 7.3

 ממסרי הגה ליתוק מהיר מהרשת. גבוה,

מערכת הבקרה תתק את הגראטור מהרשת (או להיפך) בהשהיית זמן של שייה אחת  . 7.4

 הרץ.  47 – 52.5של  י יוצא מתחום"כאשר התדר בחח

 

 מכלולי המערכת בלוח סכרון ואופן פעולה: .8

וההיפך   "גראטור  "למצב    "חברת חשמל ישראל  "המערכת תבה כך שכל העברה ממצב   . 8.1

 תתבצע בהעברה שקטה ללא הפסקה על פס הצרכן. 

מוקטן  בחזית הלוח יותקו מורות סימון המתארות את שיטת האספקה כולל ציור . 8.2

 מצב המפסקים הראשיים. המראה את 

 מצבים: הזת צרכן בעל ארבע בורר . 8.3

 בלבד.  "חברת חשמל " . 8.3.1

 ."גראטור" . 8.3.2

 . "אוטומטי" . 8.3.3

 . "סכרון" . 8.3.4

פעולת   לא תתאפשר שום : מפסק חברת חשמל יישאר מחובר,"חברת חשמל"מצב  . 8.4

 החלפה (ישים במצב תחזוקת המערכת למיעת הפעלת הגראטור בשוגג ).

מאפשר העברה מבוקרת של הצרכן לפס גראטור. מצב זה : מצב זה "גראטור" מצב . 8.5

 י. לאחר הפעלת הגראטור במצב ידי ולאחר זמן ייצוב,"מותה בתקיות רשת חח  איו

י ויחובר בהשהיה מפסק גראטור. הצרכן יוזן מפס גראטור כל עוד "מפסק חח יותק

 לא שוה מצב זה. 
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זמי השהייה   עם  החלפה אוטומטית רגילה,: המערכת תפעל כמערכת  "אוטומטי"מצב   . 8.6

  שקטה).  העברה  אשר יותה בחגורים חשמליים. (במצב זה אין  בהחלפה בין המפסקים,

לאחר השהייה יותע הגראטור. לאחר ייצוב   במידה ואובחה תקלה ברשת החשמל,

י ותחבר את מפסק הגראטור. " המתח והתדר מערכת ההחלפה תתק את מפסק חח

תתבצע החלפה חוזרת (יתוק   שיות,  90-הרשת וזמן ייצוב מתח רשת של כלאחר חזרת  

הגראטור יעבור  י). לאחר יתוק מפסק הגראטור,"מפסק גראטור וחיבור מפסק חח

  דקות וידומם.  5-לפעולה במשטר קירור כ

ובעזרת מערכת  את החגורים החשמליים, : במצב זה המערכת תעקוף"סכרון"מצב  . 8.7

  ית תחבר את המפסקים המחליפים במקביל לרשת חברת החשמל,סכרון אוטומט

תי מראש. במשך הזמן הון שיתן לתכהל "במועד ובמשך הל המערכת תLOAD 

SHARING  ראטור במקביל לרשת תהיהיתן לכיול   כך שעמיסת הגואת   בערך הגבלה ה

צרכן הספק ה  תשיל המערכת את  שאר הצריכה תספק חברת חשמל. בגמר משך הסכרון

יבוצע היתוק  שבזמן יתוק מפסק הגראטור, מהגראטור לרשת בצורה מדורגת כך

מהעומס (מצב זה ועד למוע תופעת בזמן  15%בהספק מיימלי שאיו עולה על 

 המעבר). 

 המערכת ימעו שי מצבים קריטיים: כמו כן בזמן פעולת . 8.8

ק הומילי של  העמסת הגראטור במקביל לרשת תוגבל לערך יתן לכיול מהספ . 8.8.1

 הגראטור .

יספק אך ורק  המערכת תמע העברת הספק לרשת חברת החשמל. הגראטור . 8.8.2

את ההספק הצרך בזמן אמת על פס הצרכן. מובהר בזאת כי ממסרי ההגה  

ישמשו אך ורק לצורך הגה ולא ישתתפו באופן פעיל בפיקוד  להספק חוזר

 המערכת. 

תאור סדר הפעולות (בביצוע  -י לגראטור "תהליך העברה שקטה מלאה מרשת מחח . 8.9

 הפעלה ידית):

  " בורר הזת צרכן"י  "הצרכן מוזן דרך מפסק חח  –י תקיה  "מצב רגיל רשת חח . 8.9.1

 .0במצב  "בורר סכרון בעומס" במצב סכרון,

יחובר   . הגראטור יופעל ולאחר ייצוב מתח תדר,1רת בורר הסכרון למצב  העב . 8.9.2

 לפס סכרון גראטור. המערכת תחבר את מערכת הסכרון האוטומטית,

ותווט את פקודת הסגירה למפסק גראטור. המסכרן האוטומטי מבצע 

התדר והזווית מגיעים  י. כאשר המתח,"התאמת מתח תדר וזווית לרשת חח

 ºוזווית בין  0.2הפרשי תדר %  ,1האופטימליים ( הפרשי מתח עד % לערכים 

 גראטור. ) תיתן פקודת סגירה למפסק 0 – 10

כאשר המפסקים מחוברים במקביל לרשת תתחיל העמסת הגראטור לערך   . 8.9.3

ולאחר זמן ייצוב יועבר מלוא הספק הצרכן  מההספק, %15  -מיימלי של כ

 המתוכן לגראטור . 
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י. מפסק זה הוא "חח ת העומס מהרשת לגראטור יותק מפסקלאחר העבר . 8.9.4

 העברה מושלמת של ההספק מהרשת לגראטור.

 מפסק גראטור מחובר: תהליך חזרה לרשת חברת חשמל, כאשר גראטור פועל, .8.10

. מערכת הפיקוד תחבר את מערכת הסכרון 0החזרת מפסק הסכרון למצב  . 8.10.1

י. המסכרן האוטומטי "חח י ותווט את פקודת הסגירה למפסק"לרשת חח

 י. "יבצע התאמת מתח תדר וזווית הגראטור לרשת חח

התדר והזווית מגיעים לערכים אופטימליים (כפי שפורטו בסעיף   כאשר המתח, . 8.10.2

 י."חח פעולת סגירה של מפסק) תבוצע  2 ה

להעברת  י ולאחר זמן ייצוב המערכת תיתן פקודה"חח לאחר חיבור מפסק . 8.10.3

י. הורדת העומס מהגראטור תבוצע בהדרגה "העומס מהגראטור לרשת חח

מההספק הגראטור. דבר שיגרום ליתוק המפסק ללא  %0  -עד לערך של כ

 עומס.

 פעולת קירור ידומם הגראטור. גראטור, לאחר לאחר השהייה יותק מפסק . 8.10.4

 תהליך סכרון גראטור במקביל לרשת:  .8.11

  " בורר הזת צרכן"  י"חח  הצרכן מוזן דרך מפסק  –י תקיה  "מצב רגיל רשת חח . 8.11.1

 .0במצב  "בורר סכרון בעומס" במצב סכרון,

. הגראטור יופעל ולאחר ייצוב מתח 2למצב  "בורר סכרון בעומס"העברת  . 8.11.2

רון גראטור. המערכת תחבר את מערכת הסכרון יחובר לפס סכ תדר,

ותווט את פקודת הסגירה למפסק גראטור. המסכרן  האוטומטית,

התדר  י. כאשר המתח,"האוטומטי מבצע התאמת מתח תדר וזווית לרשת חח

הפרשי תדר %  ,1והזווית מגיעים לערכים האופטימליים ( הפרשי מתח עד % 

 גראטור. תן פקודת סגירה למפסק) תיº 10 – 0  וזווית בין   0.2

אם לא מצליח בפעם הראשוה יסה פעם וספת. במשך כל זמן הסכרון לא  . 8.11.3

הגראטור יעבוד במקביל  תבוצע שום פעולת יתוק במפסקים המחליפים,

 במשך כל זמן הסכרון. י"לרשת חח

לאחר תום זמן הסכרון המערכת תבצע השלת עומס מהגראטור בחזרה לרשת  . 8.11.4

לאחר פעולת קירור ידומם  גראטור, לאחר השהייה יותק מפסק ,י "חח

 הגראטור. 

 תהליך פעולת המערכת בזמן חירום : .8.12

 מתח חברת חשמל תקין הגראטור איו פועל ו/או מתוכן לפעולה.  . 8.12.1

י. הגראטור יופעל אוטומטית ויזין את פס הסכרון. "אובחה תקלה במתח חח . 8.12.2

 גראטור. הצרכן מוזן את מפסק י ותחבר "חח המערכת תתק את מפסק

 מגראטור (תוך הפסקה קצרה באספקה). 

לאחר חזרת רשת חברת חשמל וזמן ייצוב מתח הרשת המערכת תפעל כמערכת  . 8.12.3

 ).8.11י בלבד( כמתואר בסעיף "העברה שקטה בחזרה להזה מרשת חח
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 ערכת ויסות מתח ותדר: .9

 .CATERPPILER DVRווסת מתח קיים:  . 9.1

 .WOODWARD2301Aווסת מהירות: קיים:ווסת מהירות  . 9.2

 מערכת ויסות מתח תותאם לשי מצבי ויסות . 9.3

עם אופי מקדם הספק משתה. יחובר וסת וסף  י "עבודה במקביל לרשת חח . 9.3.1

 כלפי רשת החשמל.  1-ולא יותר מ 0.92לשמירת מקדם הספק מ 

עבודה כגראטור חירום . וסת המתח יקבל פקודה מתאימה ויווסת את מתח  . 9.3.2

 הגראטור למתח קבוע הדרש.

לוודא לפי הגשת הצעה שווסתי מתח/תדר  הקבלן הראשי ווסת מתח/ תדר: באחריות  . 9.4

 במידה ודרשת החלפה תיכלל העלות בהצעה.  תאימים לביצוע סכרון,מ

בעבודה במקביל לרשת חברת החשמל וסת המהירות יקבע את ההספק הפעיל המסופק  . 9.5

 י קביעה מראש היתת לשיוי במערכת בקרת הגראטור."עפ  לרשת,

 

 חיווט ותעלות חיווט: . 10

אשר החוטים ממשי הזרם יהיו ר כ "ממ  2.5י חוטים גמישים  " כל חיווט הפיקוד יעשה ע .10.1

 ר. "ממ 4חוטים גמישים של 

 .  Cº 90כל החוטים יהיו מבודדים לטמפרטורה של  .10.2

כל החיווט בלוח יעבור דרך תעלות פלסטיות מחורצות עם מכסה מתפרק. כל התעלות  .10.3

 לפחות בתעלה.  %50  עם יתירות של  הקבלן הראשיי "יסופקו ע

 צבעי החוטים: .10.4

הארקה   אפס כחול,  חום,  Tפאזה    חום,  Sפאזה    חום,  Rגידים : פאזה    4  –  5כבל   . 10.4.1

 ירוק / צהוב.

 הארקה ירוק / צהוב. אפס כחול, גידים: פאזה חום, 3כבל  . 10.4.2

גידים ומעלה: כל הגידים בצבע בידוד לבן עם מס' זיהוי מודפס  5כבל פיקוד  . 10.4.3

 בשחור. 

 ) אפור. -( : (+ ) אדום, VDC 24כבלי הזה  . 10.4.4

 כתום . DO סגול, PLC  )VDC 24(  :DI  לכבלי פיקוד  . 10.4.5

 י סופיות חוט עם לחיצה. "כל החוטים הגמישים יחוברו ע .10.5

כל חיווט הפיקוד למכשירי המדידה ואביזרי הפיקוד והורות המותקים על הדלת  .10.6

י חוטים גמישים ומבודדים אשר ייקשרו ביחד ליצירת צמה אחידה. הצמה "יבוצעו ע

וגמיש .יש לדאוג ליתרה באורך החוטים ופתיחת הציור י ציור לבן מפותל "תיעטף ע

 כך שלא תימע פתיחת דלת. 

 י שרוולים פלסטיים ממוספרים מושחלים." כל חוטי הפיקוד יסומו בשי קצותיהם ע .10.7
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 ציוד מומלץ:  . 11

11.1. RPR- REVERSE POWER RELAY- BASLER BE4-32  

11.2. LOAD SHARING CONTROL – WOODWARD, BARBER COLMAN  

11.3. ELECTRONIC MULTIMETER- SATEC, SOLCON, CIRCUTOR 

11.4. UNDER VOLTAGE RELAY- SYRELEC 

11.5. AUTOSYNCHRONIZER- WOODWARD, BARBER COLMAN 

11.6. LOAD COMMANDER : BARBER COLMAN / AGLC WOODWARD 

11.7. OVER / UNDER VOLTAGE CONTROLLER : BASLER BE4 27/59 

11.8. OVER / UNDER FREQUENCY CONTROLLER : BASLER BE481 

11.9. KOYO, DL 250 (OR SIEMENS OR GE) 

11.10 . VOLTMETER SELECTOR SWITCH (7 POSITIONS ) 

11.11 . BUS SYNCHRONOSCOP (OPTION) 

11.12 . AUTO WOODWARD DSLC P/N–voltage / PWM matching or equivalent with 

PWM support for voltage / speed controllers.  

11.13 . Load share module installed inside the control panel. 

 הכולל: שלושה מדי זרם, 0.5פל תצוגה תוים דיגיטלי לזרם חילופין תחום דיוק %  . 11.14

ט כללי "קוו ,%0.3 מד תדירות דיוק מתח בין פאזות ופאזה ו אפס, שלושה מדי מתח,

ריאקטיבי א "קוו א ריאקטיבי כללי, "קוו כללי, א"קוו ט שעה כללי,"קוו ולכל פאזה,

 כ אחוז הספק מוצל."סה מקדם הספק ממוצע ולכל פאזה, לשעה כללי,

11.15 . SPEED CONTROLLER: WOODWARD 2301A  .או שווה ערך 

11.16 . DIGITAL VOLTAGE REGULATOR 

11.17 . VOLT / AMPER REACTIVE POWER FACTOR CONTROLLER 

11.18 . DEEPSEA 

  

 מבה מכי: . 12

 . IEC 44לפחות לפי רשימת תקן בין לאומי  IP - 44 אטימות הלוח תהיה .12.1

 דלת הלוח תהיה על צירים עשויים ירוסטה. הגישה ללוח תהיה מלפים בלבד.  .12.2

 הלוח יסופק עם זוג אוזי הרמה. .12.3

 יותקן בתוך הלוח.  רתיק לשרטוטים .12.4

 כל המקומות בהם בוצעו ריתוכים וחיתוכים יעברו טיפול למיעת חלודה.  .12.5

 

 ל כלל רכיביה ידעו לעמוד בתאים הבאים:המערכת ע-תאי סביבה  . 13

 . º 50המערכת תדע לעבוד בטמפ' סביבה עד  .13.1

 . 95לחות יחסית %  .13.2
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 אוירה רוויה אבק ופיח.  .13.3

 

 בדיקות: . 14

בדיקת קבלה שתכלול:  הקבלן הראשיהלקוח וציג  תבוצע בוכחות בגמר הביצוע,  .14.1

תקיות  מכאית,בדיקת הרכבה  בדיקת התאמת הציוד למפרט ולתוכיות המאושרות,

בדיקת בידוד למשך דקה אחת  בדיקת תקיות פעולת המערכת, האביזרים השוים,

 אוהם.  M 5בידוד דרש  ,V 1000במתח 

 את כל המכשור הדרש לבדיקה במקום הייצור.  מתחייב להעמיד הקבלן הראשי  .14.2

ת בוסף ייבדקו מערכות ההגה והבקרה בקודת החיבור של הגראטור לרשת וכן מערכ .14.3

 הסכרון. 

הספק חוזר כו' ייבדקו   סטיות תדר,  סטיות מתח,  אחד ממסרי ההגה כמו: זרם קצר,  כל .14.4

 ההגות יופעלו על מפסק הזרם המתק את המתקן מהרשת. בפרד,

אשר יוכיח  י מכשיר סכרון אשר כוייל במעבדה מוסמכת,"מערכת הסכרון תיבדק ע .14.5

 ן שפורטו לעיל. שהמפסק מקבל את פקודות הסגירה בתאי הסכרו

תרשים חיבורים של כל הפריטים כשהסימוים  הקבלן הראשיבתום הבצוע ימסור  .14.6

למהדקים בתוכית צריכים להיות זהים לסימוים שבלוח (כולל סימון ע"ג המוליכים 

 השוים). 

י וקבלת אישור כיסה "מסירה לחח מסירת המערכת למזמין, הקבלן הראשי באחריות  .14.7

 י למערכת המותקת ."להסדר השלה יזומה של חח 

 

 :הדרכה ותיעוד . 15

לספק ללקוח את  הקבלן הראשיעל  בגמר הבדיקות ולאחר עדכון התוכית אם יידרש, .15.1

ג "עלפחות או גרסה מאוחרת יותר,  AUTOCAD 2000השרטוטים הבאים בפורמט 

 עותקים בייר: 3-מדיה מגטית וכן ב

 שרטוט חיווט חשמל הכולל רשימת חלקים. . 15.1.1

 ). LAYOUTשרטוט מבה מכי של הלוח (  . 15.1.2

 י של המערכת.תשרטוט סכמ . 15.1.3

 שרטוט מערכת הבקרה.  . 15.1.4

שם היצרן   ט יצרן מקורי,"מק  טבלה המכילה את רשימת הציוד שבו יפורטו שם הפריט, .15.2

יסופק עותק בייר וקובץ   –ט המזמין.  "כמות היחידות ועמודה וספת ריקה למק  מקורי,

EXCELL. 

 ת הקוד שתוכת לבקר כולל תיעוד. יש להעביר למזמין א .15.3

 כולל איתור תקלות תימסר למזמין. חוברת התקה והפעלה .15.4

 הוראות אחזקה שוטפות ותקופתיות עד רמת שיפוץ כולל.  .15.5

 הוראות בטיחות. .15.6
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 . 3אישור חשמלאי בודק סוג  .15.7

 

 :חלקי חילוף ושירות . 16

 לביצוע אחזקה שוטפת ותיקון תקלות. ח"ימליץ על ערכת ח הקבלן הראשי  .16.1

ח לביצוע אחזקה " שים הכוללת ח 3-יציע כאופציה ערכת חלפים ל הקבלן הראשי .16.2

 שוטפת ותיקון תקלות.

 שים. 10לכלל חלקי המערכת תהיה תמיכת יצרן בחלקי החילוף למשך  .16.3

שים מגמר תקופת  3ההצעה תכלול חוזה למתן שירות לתיקון תקלות שוטפות למשך  .16.4

 חריות. הא

  

 אחריות:  . 17

י "מיום קבלת אישור ובדיקת חח   חודשים למערכת,  24יספק אחריות של    הקבלן הראשי  .17.1

 וציג המזמין. הקבלן הראשילכיסה להסדר השלה יזומה שתבוצע בוכחות ציג 

במידה ויתגלה כשל ו/או פגם באחד המכלולים תוארך תקופת האחריות למכלול לאחר  .17.2

 החלפתו. 

 מסגרת האחריות תכלול תיקון כלל התקלות אשר יופיעו במהלך תקופת האחריות.  .17.3

  

  אופי מדידה מערכת דיזל גראטור 18908.0.

 מערכת  לרבות,  כמפורט  האבזרים  כל  את  כולל  המחיר.  והמתח  הספק,  סוג  בציון  ביחידות  יימדד  גראטור

  .ובדיקתו היסיוית הפעלתו, חיבורו, ההגה

  . הבקרה לוח  ואת החוזה במסמכי כמפורט לטמפרטורה הגששים מערכת את גם המחיר כולל

 08.00.80 בסעיף כמפורט ההתקה את גם גראטורה מחיר יכלול גראטורל התקה סעיף בהעדר

  . 08שבמפרט הבין משרדי 

  

 ה  תידרש  אםראטור  של  בלבד  התקה,  גראטורה  והספק  סוג  בציון,  ביחידות  תימדד  ההתקג .

 הפעלתו  מכלי ההובלה, התקתו במקומו, גראטורה ופריקת הובלה העמסה כולל המחיר

 ;ובדיקתו היסיוית

 שילוט, חיווט , מהדקים, מבדדים, צבירה פסי: כגון הדרושים  החומרים את גם המחיר כולל  ,

  העבודות שאר וכל צביעה, אוורור תריסי, לכבלים כיסה סידורי, מסד מסגרת, חיזוקים

  . והפעלתו חיבורו, גראטורה להשלמת הדרושים והחומרים

  ראטורמחירדרש כל את גם כולל הגפרד המפורטים לאבזרים פרט, החוזה במסמכי הב 

  .הכמויות בכתב
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  הקבלן הראשיי "תוים טכיים למילוי ע  9.1908.0

  כללי  .1

  הקבלן הראשיי "למילוי ע  התון  מס'

    Prime .הספק היחידה   

    Stand Byהספק היחידה   

    מוע דיזל    

    טיפוס הצתה בדחיסה   

הספק יציאה לאחר הפחתת הספק המאוורר  

  ט" ______ קוו   

  

    4  מספר פעימות   

    ד  "סל 1500  סיבובים  

  

 ציוד עזר  .2

  הקבלן הראשיי "למילוי ע  התון  מס'

    שסתום סולוואיד לדלק  

יחידת הגה למהירות יתר עם שיויי מצב   

מגעים בשתי דרגות מהירות אחת מעל מהירות 

היתת להשגה על ידי המתע להפסקת המתע 

  והשיה למהירות יתר של הדיזל גרטור.

  

    מד גובה מי קירור ברדיאטורים.   

    ווסת סיבובים אלקטרוי מתוצרת  

    גוף חימום מתח  

    גוף חימום הספק   

    מצברים מתח.  

    מצברים קיבולת  

    יצרן   

    אלטרטור טעיה   

    db  מטר מהיחידה  7רמת רעש במרחק   

    גרטור  

    Stand Byהספק עבודה    

      0.80  מקדם כפל הספק  

    4/3  מספר פאזות/מוליכים   

    וולט  400  מתח ומילי   

    הרץ   50    תדירות  

    ד "סל 1500  מספר סיבובים  

    וולט   24  מתח פקוד והתעה   
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  הקבלן הראשיי "למילוי ע  התון  מס'

    15%הספק מירבי התעת מוע למפל מתח   

    10%הספק מירבי התעת מוע למפל מתח   

    עוות גל מקסימלי בעומס מלא מקדם  

    אסימטריה 30% -ו 0.85כפל הספק   

    עיוות גל מקסימלי ברייקם   

    וויסות תדירות מצב יציב  

    יציב וויסות מתח מצב   

    מוליך האפס מתוכן לזרם הומילי   

    דרגת הגה  

    דרגת בדוד  

    סוג ערור  

    זרם קצר מקסימלי  

      ¾ ועומס מלא ½, ¼, -צילות ב  

       יצרן חופה מושתקת  

  

  

  )UPS( פסק תלת פאזית- מערכת אל .1008

 כללי  .011008.

  הקדמה .1

מבוקר  ACיספק מתח  UPS-). הUPSמופעית (תוים אלה מתארים מערכת אל פסק תלת   

. בזמן עבודה רגילה ACכולל הפסקת הזת מתח  ורציף בתאים ורמאליים ולא ורמאליים,

לממיר ולטעית המצברים. המיישר  DCבכיסה למתח  ACמיישר/מטען ימיר מתח  UPS-ה

כל  ,Bypass-בצורה רציפה. מתח המוצא מהממיר יהיה מסוכרן עם ההזה ל ACיספק מתח 

לעומס הקריטי.  ACיספק מתח  UPS-בתחום התדר המוגדר. ה Bypass-עוד מתח ההזה ל

לממיר כל שאין הפרעה   DCהמצברים יספקו מתח  בזמן הפסקת הזה בכיסת המערכת,

בכיסה חורג מתחום ספציפי או כושל  AC-לעומס הקריטי בכל זמן שמתח ה AC-למתח ה

  לחלוטין. 

  דקות 30-ר והפרדה מפלסית (מהרה) עם מצברי גיבוי ל"עבור חיון שז  UPSמערכות  .2

  כמפורט להלן:  –UPSריכוזי מערכות  3המתקן מכיל  .3

 . לגיבוי המהרה א"כ 200kVA=200KWבהספק של  UPSמערכות  2זוגות של  2 . 3.1

לגיבוי מבה החיון הפירים  א"כ 200kVA=200KWבהספק של  UPSמערכות  2 . 3.2

 .ולולאות הרכב

 .גיבוי המעבר המסחרי התת"ק להולכי רגלל 15kVA 15KW אחת בהספק של UPSמערכת  .4

  ולכרטיס תקשורת אטרט. דקות, 30כל מערכת תחובר לבק מצברים לגיבוי לפר זמן של  .5
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  תיאור המערכת .021008.

  בלבד! המערכת תהיה מתוצרת אירופאית  .1

ממיר מוליכים    במיישר/מטען,  IGBTיהיה מורכב מרכיבים סטטיים מוליכים למחצה    UPS-ה .2

  מעגלי סיכרון, תיכי הגה, יחידת מצברים חיצוית,  מפסק סטטי לעוקף, ,PWMלמחצה 

אמצעי הגה ואביזרים כמופרט להלן אשר ישפיעו באופן אוטומטי על הספקת חשמל בתחום  

רגיה אבהזה. המשכיות הספקת ה ACבכל הפסקה או הפרעה במתח  ללא הפרעה, המוגדר,

לזמן הגה   החשמלית לעומס תשמר לזמן חירום כאשר הממיר מספק ארגיה מהמצברים,

  תקין בכיסה.  ACמוגדר או עד חזרת מתח 

  

  תוים טכיים  .031008.

עם מצברים טעוים    ,1הספק  הפרמטרים הרשומים הם תחת עומס מלא במקדם    כל עוד לא הוגדר אחרת,

  תקיה. ACכאשר יש הזת DC-ובטעיה על ידי קו ה

  UPS-הספק ה .1

  . Cמעלות  40בהמרה כפולה בטמפ' של  -כמפורט לעייל   

  כיסה .2

  וולט פאזי/שלוב.  400/230מתח  . 2.1

 גידים ואדמה. 4 פאזות, 3מספר פאזות:  . 2.2

להשפיע על טעית עומס מבלי  50%ב  -40%ובוסף  ,-15% +,20%טווח מתחים  . 2.3

 המצברים ומתח המוצא. 

 הרץ.  50Hz, 40-70תדר:  . 2.4

 0.99מקדם הספק בכיסה  . 2.5

עם זאת  שיות, 20במעל  100%- ל 0%העמסת הרשת לאחר הפסקת חשמל בקצב של  . 2.6

 . 100%המערכת יכולה להתמודד עם קפיצות הספק של 

מקסימאלי בעומס  3%>י ההזה: ו) המשפיעות על קוTHDiהרמויות זרם בכיסה ( . 2.7

 וללא עומס. 

 הגת זרם חוזר מובית. . 2.8

  מוצא .3

  מתח שלוב/קוי (חיבור כוכב) 400/230מתח מוצא  . 3.1

  גידים ואדמה. 4פאזות  3מספר פאזות:  . 3.2

 + בעומס מאוזן ולא מאוזן./- 1.0%מתח מבוקר  . 3.3

  הרץ. 50Hz, /+- 0.5-3תדר:  . 3.4

  -+/ 1%עומס מאוזן:  . 3.5

  -+/ 1%פאזה לפאזה:  חוסר איזון בעומס, 100%-ב . 3.6

 -+/ 1%שייי מתח ללא עומס:  . 3.7
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   -+/ 10%אפשרות כיול מתח ידית :  . 3.8

  הרץ 0.01 -/+ 50תדר בעבודה לא מסוכרת:  . 3.9

  0.1%-/+בקרת תדר:  .3.10

-במקסימום ב 2%מקסימום.  להרמויה בודדת,  RMS :(1%הרמויות מתח (מתח  .3.11

  עומס ליארי.  100%

. בעומס לא 100%-ב bypassמהכיסה ל מעלות -+/ 1תזוזת פאזות. עומס מאוזן:  .3.12

  .Bypass-מעלות מהכיסה ל -+/ 2פאזה: -ליארי פאזה ל

עומס   150%דקות) &    10עומס ומיאלי (  125%עומס יתר (בעומס מלא) (ללא מצברים):   .3.13

  שיות).  30ומיאלי (

  הפרעות מתח  .4

 +/- 5%עלייה בעומס   100% . 4.1

 -/+ 1%הפסקת או החזרת מתח הכיסה:  . 4.2

  UPS/+ :- 1%-לBypass-ל UPS-העברה אוטומטית של העומס מ . 4.3

  תדר .5

  .Bypass- בסיכרון עם ה 3.0Hz-/+מקסימאלי ללא סיכרון.  0.1Hz-/+הפרעה:  . 5.1

5.2 . Slew Rate :1  .ייההרץ לש  

  צילות  .6

  KVA=KWאחוז בהמרה כפולה בעומס מלא  97צילות מיימאלית:  . 6.1

  >99%צילות במצב חיסכון בארגיה  . 6.2

  .150%ש >"מ 300 ,150%שיות ב  10 ,125%שיות ב  60 ,110%דקות ב  10עומס יתר  . 6.3

  

  תאי סביבה .041008.

  40°Cעד 0°טמפרטורת סביבה לעבודה  .1

  70°Cעד  20°- אחסוןטמפרטורת סבבה בתאי  .2

  ללא עיבוי.  95%עד  0לחות סביבתית  .3

  מעל פי הים מבלי להפחית בהספק המערכת.מטר   1500גובה עבודה עד  .4

  מטר.  1.5 -ב 70dBרעש סביבתי  .5

  

  אבזור המערכת .051008.

  מיישר מטען .1

. המיישר/מטען יספק ארגיה ישירה IGBTמבוססת    על יחידת המיישר/מטען להיות מבוקרת,

למיישר ולטעית המצברים. למטען/מיישר היכולת לספק ארגיה לממיר בעומס  DC-לקו ה

  פעמים זמן הפריקה.   10מהספק המצברים על  95%מלא ולהטעין את המצברים עד 
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  אמצעי הגה בכיסה .2

  המערכת תסופק עם אמצעי הגה בכיסה למיישר/מטען.

  העמסת הרשת לאחר הפסקת חשמל .3

שיות. המיישר/מטען יוכל  20תהיה מעל  100%עד  0-מהעמסת הרשת לאחר הפסקת חשמל  .4

  . 100%להתמודד עם קפיצות הספק של 

  מידות .5

  המיישר/מטען יהיה בהספק המתאים לשתי עבודות סימולטית:

 אספקת זרם בעומס המלא לממיר. . 5.1

מהספק המצברים  95%לספק ארגיה לממיר בעומס מלא ולהטעין את המצברים עד  . 5.2

 הפריקה לאחר החזרת החשמל למערכת.פעמים זמן   10על 

  זרם טעית המצברים .6

הגבלת זרם עיקרית: זרם טעית המצברים יהיה מבוקר. הגבלות זרם הטעיה יתאפשרו 

המיישר/מטען ימשיך להטעין את המצברים עד  להגדרה ותכות. לאחר טעית המצברים,

  למצברים.להפסקת החשמל הבאה. המטען יוכל לספק טעית השוואה 

  DCהתאמות מתח  .7

  לטעיה לטעית השוואה.  DC-המיישר/מטען יאפשר שיויי מתח ה

 DCיחידת בידוד  .8

מובה לבידוד היחידה מהמצברים. גודל וכושר יתוק היחידה   DCליחידה יהיה אמצעי ליתוק  

  יותאם לגודל המערכת.

  

  X50KW 2–יחידת הממיר מודול  .061008.

 כללי  .1

י רכיבי ") וממותג עPWMי פולסים ("מופעל ע  פסק יסופק ממיר מבוקר,-האלבמוצא  . 1.1

IGBT .ים הספציפיים גם בעבודה על מצבריםהממיר יוכל לספק את כל הקריטריו .

כל אחד העובדים במקביל בתוך  50KWהספק המוצא מורכב מארבעה מודולים של

  היחידה. 

  אפשרות ליתירות פימית. . 1.2

  לאמיות וחלוקת עומסים שווה.  HotSyncטכולוגית  . 1.3

  אפשרות למקבילות כך שכל מודול במערכת עובד עצמאית. . 1.4

הפעלה קרה ממצברים  ),ABMתוספות וספות אפשריות: יחידת יהול מצברים ( . 1.5

)SST,( .התראות קוליות  

 עומס יתר במוצא .2

רם בזמן מהז  250%הממיר יוכל לתמוך בעומס יתר במוצא המערכת. הממיר יאפשר לפחות 

העומס יועבר לעוקף והממיר יתתק אוטומטית ממעגל  קצר במוצא. אם זרם הקצר מתמשך,

  הקצר. 
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  סיכרוים  .3

או עם מערכת אחרת. במצב בו מקור  Bypass-הממיר יפעל תמיד במצב מסוכרן עם מקור ה

הממיר יפעל בהתאם לתדר הדרש עד לחזרה תקיה  יוצא מחלון התדר המוגדר, Bypass-ה

  בקצב של עד מה שהוגדר. Bypass-הממיר יסתכרן ל לחלון המוגדר, Bypass-מקור השל 

  אמצעי הגה במוצא .4

  למערכת יהיו אמצעי הגה במוצא המערכת.

  הגה פימית  .5

שיויי הספק פתאומיים במוצא וקצרים  יחדות האל פסק יגו על עצמן מזרם יתר, . 5.1

תהיה הגה מובית מפי זק בלתי הפיך לעצמו ולעומס המחובר  Sביציאות. לאל פסק 

האל פסק  לכישלוות צפויים בתוך עצמו ובעומס המחובר. בסוף פריקת המצברים,

 יכבה מבלי לגרום זק לרכיבים הפימיים.

  Microprocessorיחידת בקרה  .6

. תוכת המעבד תשלוט בכל  Microprocessor-פסק יבוצעו דרך מעבד ה כל פעולות האל

  . הפרמטרים ואפשרויות ומבטלת את הצורך ברוב בהתאמותו הפוטציומטרים הידיים

  תצוגה ובקרה .7

סטורית אירועים  י ה מסך גיעה צבעוי וגרפי פשוט. מספק מידע על מצב המערכת, . 7.1

  ומדידות.

  .LCD–מחוון או ערך אלפאומרי בתצוגתה/  המערכת תסופק עם לוח בקרה . 7.2

התראות ומצבי פעולה של המערכת יהיו   מדידות,  הפל יהיה בחזית המערכת . שליטה, . 7.3

  בפל זה. 

  הפוקציות הבאות יוטרו ויוצגו: . 7.4

  פאזה לפאזה.  מתח כיסה, . 7.4.1

  זרם כיסה . 7.4.2

  תדר כיסה. . 7.4.3

  מתח מצברים. . 7.4.4

  זרם מצברים (טעיה/פריקה). . 7.4.5

  או פאזה לאפס.  לפאזה,פאזה  מתח מוצא, . 7.4.6

  זרם מוצא . 7.4.7

  תדר מוצא . 7.4.8

  זמן עבודה של המערכת בכל אחד מהמצבים (אופציואלי).  . 7.4.9

  ציון התראות  .8

למערכת תהיה התראה על התקלות הבאות. בכל אחד מהמצבים תפעל התראה קולית  . 8.1

  ויהיה חיווי. כל תקלה תרשם מבלי להשפיע על התקלה הקודמת.

  למערכת. AC-תקלה בכיסת מתח ה . 8.2
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  ס יתרעומ . 8.3

  כיבוי בעקבות עומס יתר . 8.4

  גבוהה DCמתח  . 8.5

  מצברים חלשים. . 8.6

  פריקת מצברים. . 8.7

  מגען מצברים פתוח  . 8.8

  טמפ' גבוהה. . 8.9

  תקלת ממיר .8.10

  הפסקת חירום .8.11

  מערכת על מצברים .8.12

  Bypass -העברה קריטית ל .8.13

 מתח גבוהה במוצא הממיר .8.14

 מתח מוך במוצא הממיר .8.15

 גבוהה Bypassמתח  .8.16

 מוך Bypassמתח  .8.17

 Bypass-מסוכרן עם ההממיר לא  .8.18

  תרשים זרימה .8.19

או מצברים ויספק באותו  Bypass תרשים זרימה גרפי יתאר אם העומס מוזן מהממיר,

  מסך את המצב של הרכיבים הבאים:

  מצב מפסק הכיסה . 8.19.1

  מצב מגען המצברים  . 8.19.2

  מצב מפסק המוצא . 8.19.3

 מצב המפסק הסטטי . 8.19.4

  

  יחידת שליטה מתוכתת. .071008.

 כללי  .1

בקר מספקת את לוגיקת הבקרה עם האמצעים לממשק עם הבקרים -יחידת מיקרו . 1.1

המאפשרת   ,תהיה מערכת בקרה מלאה ומלאה  UPS. MCUוהציוד השוים של מערכת  

תכלול יציאת תקשורת  MCUמערכת. מערכת בקרה גמיש הוית תלה תאמה

Ethernetים מרחוקולצורך תקשורת למערכתיה ולמתק.  

1.2 . Modbus TCP/IP Over Ethernet Communication  

אידיקציה  ,תיתן על מת לאפשר מצב מערכת בזמן אמת RS-485יציאת תקשורת . 1.3

מדידות מערכת וכל המידע ההיסטורי אליו יתן לגשת מרחוק באמצעות  ,למערכות
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המחובר ישירות  Ethernetבאמצעות פרוטוקול  ModBus TCP / IPדרךSNMPכרטיס 

 .ֶרֶׁשת LANאו  HTTPלשרת 

  בהחומרים ומ .2

אומים   ,כל הפריטים כגון ברגים.  כל הרכיבים והחלקים יהיו פריטי ייצור חדשים וסטדרטיים

מספר הגדלים    .ודיסקיות יהיו מחומר עמיד בפי קורוזיה או שיטופלו כראוי להתגד לקורוזיה

  . וסוגי החומר השוים יהיה מיימלי

  חומרים מועי קורוזיה .3

  כעמידים בפי קורוזיה בלבד:החומרים הבאים מתאפשרים  . 3.1

  עם כרום פלדה עמידת קורוזיה, . 3.1.1

  חושת  . 3.1.2

  אלומייום  . 3.1.3

  פליז  . 3.1.4

  ברוזה  . 3.1.5

  בריליום חושת . 3.1.6

  סגסוגת חושת ויקל . 3.1.7

  תהליכים וגדי קורוזיה  . 3.1.8

כסף או אבץ מאושרים טיפולים עמידים ,  חושת  ,ציפוי אחיד של עובי מספיק של כרום . 3.2

  . בפי קורוזיה

  בידוד תרמי וחומרי בידוד .4

  ,חרקים ,עמיד בפי התקפות על ידי שרצים; בידוד תרמי רעש ללא ריחות מורגשיםחומר 

או על ידי שמירה  ,מיקומו ועקביותו ,המסוגל לשמור על צורתו ; חסין אש; מכרסמים ועובש

ויתן ; צבוע ומקובע למתכת; עמיד או מוגן מפי שחיקה; אותה בתאי רטט המפורטים כאן

  . להחלפה 

  מתכות שוות .5

יימע ככל  ,העלולות לגרום להידרדרות חלקים על ידי פעולה גלווית, מגע בין מתכות שוות

  .המשטחים יטופלו ,אם לא יתן למוע מגע בין מתכות שוות. האפשר

  גימור .6

הקבלן /  היצרן  הסטדרטיים של ציפוי וטיפול כימי יהיו בהתאם להלים , צביעה ,יקוי

  . הראשי

  לחצים  .7

  ורכיבים מוכרים.CSAאו  ,UL, IECלחצי הפסקה/הפעלה יהיו עם תקן 

  ממסרים .8

  ממסרים יהיו כהתקן הכסה או מולחמים ללוח עם כיסוי אבק

  צירים ותפסים .9

  . הצירים וחלקים עים של התפסים יהיו עשויים מחומר עמיד בפי קורוזיה
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  מחברים . 10

כדי למוע התרופפות עקב   כל מחזק יהיה מצויד עם מכשיר עילה מתאים:  ללא חשמל .10.1

  .רטט

למעט  ,התקי עילה ישמשו עבור כל מהדק המשמש ליצירת חיבור חשמלי: חשמל .10.2

הם ישמשו לחבר ; מחברים לא יהיו תלויים לשאת זרם. הברגים המותקים ברכיבים

  . חלקים ושאי זרם זה עם זה 

  הספק המערכת  . 11

 כמפורט לעיל .  

  מסמכים . 12

  המדריך למשתמש ומדריך התקה ותחזוקה למערכת ולמצברים. היצרן יספק את   

  מקבילות . 13

של  KVA-ו KWך ההספק "). סN+1יפעל במקבילות ליתירות או להגדלת הספק או ( UPSכל 

. אם קוראת תקלה באחד המודולים  1%בהפרש של  UPS-העומס יהיו מחולקים בין מודולי ה

  שאר המודולים במערכת יטפלו בעומס ללא הפרעה. 

 דקות לעומס מלא   30-מצברים ל . 14

 front terminalאת המיימום ההכרחי להספקת מצברי מסוג  ההגדרות מתארות .14.1

VRLAPure lead AGMlong life .למערכות אל פסק  

  לולאות לפחות.  2-4המערכת תכלול  .14.2

  אור כללי ית . 15

עופרת טהורה מאפשרת אורך חיים ארוך במשטרי טעיה/פריקה של  AGMטכולוגית  .15.1

  מערכות אל פסק גם בטמפ' גבוהות מהמקובל. 

  EUROBATלפי  C (68°F)° 20שים בטמפ' של  15אורך חיים מתוכן:  .15.2

  דחיסות ארגיה גבוהה  .15.3

  .40°C to +65°C (-40°F to 149°F)-טמפ' עבודה סביבתית  .15.4

  ם לדליפות. יאליסימאטימות מקמספקים ביצועי  M8קבה  יברגי .15.5

  שתיים חיי מדף .15.6

15.7. Pure lead AGM technology delivers long float life for ups 20 min discharge 

applications even at elevated temperatures 

15.8. 15 year float life at 20 °C (68°F)EUROBAT design life definition: Long Life (12+ 

years) 

15.9.  High energy density 

15.10 .  Operating temperature range: -40°C to +65°C (-40°F to 149°F) 

15.11 .  leak-free operation - female M8 brass terminals provide maximum performance 

15.12 .  2 year shelf life at 25 °C (77°F) 
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15.13 .  High modulus Polyphenylene Oxide (PPO) plasticmaterials designed to withstand 

extended elevated 

15.14 .  - Non-halogenated, thermally sealed plastic casing 

15.15 .  - Flame retardant (UL 94 VO) and LOI of at least 28% 

15.16 . 9.10 Integral handles and front access terminals ensure ease of installation and 

maintenance 

15.17 .  Long float life at elevated temperatures 

15.18 . Float Voltage 2.29 +/- 0.02 VPC 2.27 +/- 0.02 VPC 

15.19 . Nominal Voltage 12 V 

15.20 . Impedance (1kHz) 2.6 mΩ @ 25°C (77°F) 

15.21 . Conductance 1, 841 S 

15.22 . Short Circuit Current 3, 400 A 

15.23 .  . Ah Capacity Ratings @ 25°C (77°F) 

15.24 . Capacity Discharge / hours 10 

15.25 . Capacity @ 25°C /Ah 110 

15.26 . End of Discharge / VPC 1.67 

15.27 . 9.13 .compliant withTelcordia SR4228;IEC 60896; Bellcore GR-63-Core , 

  כללי:  . 16

 גודל,  מבה,  הספק,  אור המערכת המוצעת (דגם,ילצרף להצעתו את ת  הקבלן הראשיעל   .16.1

  דף טכי).  משקל,

16.2. ל לגבי המצברים. "כ 

  המערכת כוללת : .16.3

 עבור כל מערכת. 50kVAשאי מבדל בהספק של  . 16.3.1

  מאיטליה. FPCאו  ABBים שאי מבדל מתוצרת חברת קבלן הראשיאו  . 16.3.2

  . IP21השאי מגיע בזיווד  . 16.3.3

כל גידול במידות   תכון העמדה של השאים התבסס על שאים במידות הבאות, . 16.3.4

  אישור של המתכן. מחייב 

או לחליפין   ק"ג, 260מ"מ ומשקלו הוא  x 700 x 1000 750מידות השאי הן  . 16.3.5

 ק"ג למ"ר. 496משקל של 

 :UPSאופי מדידה למערכת  . 17

  :כדלקמן האפשרויות אחת לפי יימדד הלוח מבה  

  ; החוזה למסמכי בהתאם ביחידות יימדד, בשלמות הלוח מבה .1

  300  של  לעומק  הכווה,  הלוח   עומק  ציון  בהעדר.  העומק  בציון,  הלוח   של  ר" במ  שטח  לפי .2

 ;מ"מ
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 של לגובה הכווה, הגובה ציון בהעדר. והעומק הגובה בציון במטרים, הלוח אורך לפי .3

  .מ"מ  300 של לעומק הכווה העומק ציון ובהעדר, מ"מ 2,100

, מבדדים, צבירה פסי: כגון הדרושים החומרים את גם המחיר כולל האפשרויות בשלוש  

 במידת  אוורור  תריסי,  לכבלים  כיסה  סידורי,  מסד  מסגרת,  חיזוקים,  שילוט,  חיווט,  מהדקים

  .והפעלתו חיבורו, הלוח להשלמת הדרושים והחומרים העבודות שאר וכל צביעה , הצורך

  בפרד  המפורטים לאבזרים פרט, החוזה במסמכי הדרש  כל את גם כולל הלוח מבה מחיר  

  .הכמויות בכתב

  ואבזרים  ציוד  א.  

 הפירוט לפי יימדדו, בלוח המותקים וכדומה מגעים, מפסקים: כגון ואבזרים  ציוד    

  ;וגודלו סוגו לפי אבזר לכל  ,הכמויות בכתב בפרד

  התקה  ב.  

  .  לעיל. א בסעיף המפורטות האפשרויות אחת לפי תימדד התקה    

, הרכבה, והציורות הכבלים כיסת אטימת, במקומםות המחיר כולל גם הצבת הלוח    

  . סיויתי והפעלה בדיקה

יר ההתקה ייכלל במחיר מח,  הכמויות  בכתב  פרד   בסעיף  מופיעה  איה  לוח  התקת  אם    

  . מבה הלוח 

  ; כבלים ה את מבצע איו הקבלן אם גם כבליםה במחירי  כלל ללוח כבליםה חיבור    

  

  .DALIמערכת מרכזית תלת פאזית לבקרת תאורת חירום בתקשורת  108.1

 כללי  00.108.1

חדרי  -מתחם שזר  –DALIמערכת מרכזית תלת פאזית לבקרת תאורת חירום בתקשורת  .1

  מדרגות בפירים ומרכזי הארגיה בחיון:

במתקן מותקים גופי תאורה המשמשים לתאורת חירום דו תכליתית. גופי תאורה אלה  .2

  . DALIם מלוחות החשמל ומלוח בקרת התאורה בתקשורת מוזי

הממוקמים  מעלות, 25לוחות אלו ימוקמו בחדרי חשמל ממוזגים לטמפרטורת סביבה של  .3

בשי מרכזי הארגיה של החיון (מרכז הארגיה המערבי ומרכז הארגיה המזרחי של החיון) 

המיועדים לתאורת חירום של חדרי החשמל  ויספקו הזות חשמל ותקשורת לגופי התאורה 

ושל חדרי המדרגות בפירי  והחדרים הטכיים המצאים בשי מרכזי הארגיה של החיון,

  החיון השוים.

לרבות תאורת  DALIהמערכת מאפשרת בקרה ותפעול של מערכות התאורה בתקשורת  .4

  וחיישי תועה/מפסקים. החירום,

  ע מאושר. "מתוצרת אלטק או ש EN-CBSD-3P-10KVA-2KW-90דגם המערכת:  .5

  המערכת מורכבת משלוש תת מערכות: .6

  לחצים ומפסקים,   מערכת בקרה עבור גלאי התועה, . 6.1

 מערכת גיבוי חשמלי מרכזי לתאורת החירום,  . 6.2

 יחידת מחשב מרכזי ותוכת יהול ייעודית,  . 6.3
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  ממשקים 01108.1.

 בין מלא וממשק המבה בקרת למערכת DALIתאורה בתקשורת  בקרת מערכת בין מלא ממשק יהיה

  . DALIתאורה בתקשורת ה בקרת למערכת המבה בקרת מערכת

  .המבה בקרת' למע יועבר DALIתאורה בתקשורת ה בקרת במערכת להצגה היתן המידע כל בפרט

 אישור DALIתאורה בתקשורת ה בקרת קבלן הראשי יציג בקרת התאורה הלוחות אישור במסגרת

 כן כמו, המבה בקרת' למע DALIתאורה בתקשורת ה בקרת' ממע מלאה התממשקות יכולת שיוכיח

 התממשקות יכולת שיוכיח  אישור המבה בקרת קבלן הראשי יציג מע' בקרת המבה אישור במסגרת

 . DALIתאורה בתקשורת ה בקרת' למע המבה בקרת' מע של מלאה

  

  לחצים ומפסקים   תיאור מערכת הבקרה המרכזית עבור גלאי התועה, 02108.1.

מערכת הבקרה המרכזית עבור גלאי התועה והלחצים הדרשת במסגרת מפרט זה מתבססת  .1

  העוה לדרישות המפרט הטכי כמפורט להלן:  ,DALI על תקשורת בפרוטוקול

 DALI תקשורת בפרוטוקולגלאי התועה והלחצים המותקים במתקן כוללים כרטיס  .2

לכל כרטיס כמפורט יתן לחבר עד שתי יחידות קצה. גלאי    המאפשר לשלבם במערכת הבקרה,

התועה והלחצים מקבלים ממערכת הבקרה כתובת דיגיטלית המאפשרים זיהוי מיקומם 

  במתקן ולתפעל את התאורה בהתאם לדרישות התכון. 

הייעודי לגלאים וללחצים מסוג   DALIגלאי התועה יחוברו לרשת החשמל ולבקר התקשורת   .3

EN-CDC-GENERAL-SNS ן,"או שווה ערך מאושר עערוצי תקשורת  4הכולל  י המתכ

  אופן הבא: לשליטה ובקרה על גלאי התועה ו/או הלחצים DALIבתקשורת 

 גלאי תועה ו/או לחצים.  100ערוצים עבור עד  4

של המערכת. מערכת  PCהמערכת תתופעל מתוכת היהול הייעודית המותקת במחשב ה  .4

  IEC 62386בהתאם לדרישות תקן  DALIהבקרה המרכזית תתבסס על פרוטוקול התקשורת 

  . DALIותאפשר תפעול ושליטה מכל גלאי התועה והלחצים הכוללים ממשק תקשורת 

י התועה והלחצים בהתאם לקבוצות שייקבעו  לכל גלא  DALIהמערכת תבצע חלוקת כתובות   .5

כתובות דיגיטליות של   30י המתכן. המערכת כוללת ערוץ תקשורת אחד לשליטה על עד "ע

  לחצים ומפסקים.  גלאים,

  לצורך קיום התקשורת. ייעודי, DALIביציאת ערוץ התקשורת יותקן ספק מתח  .6

  תקלה על קו התקשורת. ביציאת ערוץ התקשורת מותקת הגה אקטיבית מפי מתח .7

ותוכת יהול ייעודית המאפשרת קבלת  PCתפעול המערכת מתבצע באמצעות יחידת מחשב  .8

  מכל גלאי התועה והלחצים המותקים במתקן. חיוויים כתובתיים

  

  תיאור מערכת תאורת החירום המרכזית: 03108.1.

 כללי  .1

מערכת תאורת החירום המרכזית הדרשת במסגרת מפרט זה כוללת: מערכת גיבוי  . 1.1

הכוללת מצברים לזמן גיבוי בהתאם לדרישות  .230V 50Hz*3חשמלי תלת פאזית 
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ולוח חשמל ייעודי וחלוקה  DALIהכוללת מערכת בקרה מרכזית בתקשורת  התכון,

  העוה לדרישות המפרט הטכי כמפורט להלן:  למעגלים,

עם משקים/דרייברים  LEDעל גופי תאורה  ערכת תאורת החירום מבוססת,מ . 1.2

אלקטרויים המוזים ממערכת הגיבוי חשמלי המרכזי ועל שלטי הכווה ו/או גופי 

הכוללים סוללות עצמאיות לעבודה בחירום. גופי תאורת  חד ו/או דו תכליתי, חירום,

 IECבהתאם לדרישות תקן  DALIכוללים ממשק תקשורת  החירום ושלטי ההכווה,

 .DALIומחוברים למערכת הבקרה המרכזית בתקשורת  ,62386

  

  המערכת מחולקת לשלושה חלקים:  .2

 מערכת הגיבוי החשמלי,   . 2.1

 מערכת הבקרה המרכזית,  . 2.2

 מערכת החשמל ייעודית.  . 2.3

 

  מערכת הגיבוי החשמלי של תאורת החירום המרכזית: .3

תלת פאזיים וממערכת מצברים מערכת הגיבוי החשמלי תוזן משי מקורות מתח  . 3.1

בשיטת   הרץ,  50בתדר    230V*3ותספק מתח סיוסואידאלי תלת פאזי    טעים ייעודיים

  ההמרה הכפולה. 

  בחיבור מרשת החשמל.  המערכת תאפשר צריכת הספק בהתאמה לגודל מערכת הגיבוי, . 3.2

בעת הפסקת חשמל תמיר המערכת את מתח סוללות הגיבוי למתח תלת פאזי  . 3.3

  לי.סיוסואידא

  המערכת תכלול מפסק דימי המאפשר אספקת מתח המוצא ישירות מרשת החשמל.  . 3.4

המפסק הדימי יעבוד בסכרון עם מתח הממיר ובעת הפסקת חשמל תמשיך המערכת  . 3.5

  לספק מתח במוצא ללא יתוקו.

  למקדם ההספק. המערכת תבצע תיקון אקטיבי איטגראלי . 3.6

בודה תקיה גם בהעמסה קבועה  ותאפשר ע EN 50171המערכת תתאים לדרישות תקן  . 3.7

 מההספק הקוב וללא מגבלת זמן.  120%של עד 

 

  מערכת צבירת הארגיה: .4

שעות לכל   12לפחות בפרק זמן של    80%המערכת תאפשר טעית המצברים לקיבולת של   . 4.1

זמן גיבוי חשמלי הספק חשמלי ו המצברים יספקו את הארגיה הדרשת, היותר,

  התכון. בהתאם לדרישות 

המערכת תכלול סוללות עופרת חומצה אטומות ללא תחזוקה המוגדרות לאורך חיים  . 4.2

שים לפחות. קיבולת הסוללות תאפשר הספקת ארגיה למשך זמן בהתאם  10של 

  לדרישות התכון. 

 המצברים יותקו בתוך ארון מערכת הגיבוי החשמלי.   . 4.3
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  המרכזית:מערכת הבקרה המרכזית תאורת החירום  .5

מערכת בקרת תאורת החירום המרכזית הדרשת במסגרת מפרט זה מתבססת על   . 5.1

  העוה לדרישות המפרט הטכי כמפורט להלן:  ,DALIתקשורת בפרוטוקול 

בהתאם לדרישות  DALIמערכת הבקרה המרכזית תתבסס על פרוטוקול התקשורת  . 5.2

לים ממשק תקשורת ותאפשר תפעול ושליטה על כל גופי התאורה הכול   IEC 62386תקן  

DALI,   הים ממערכת הגיבוי החשמלי המרכזי ושלטי ההכוולרבות גופי התאורה המוז

ואו גופי התאורה המוזים מרשת החשמל ומסוללות עצמאיות איטגרליות. המערכת 

י המתכן. "לכל גופי התאורה בהתאם לקבוצות שייקבעו ע  DALIתבצע חלוקת כתובות  

עבור  בתכון מראש, מות תאורה עבור כל גוף תאורה,המערכת תאפשר קביעת עוצ

עבודה בתצורה חד תכליתית או עבור עבודה בתצורה דו תכליתית. המערכת תזהה כשל 

לעוצמת הארה כפי שקבע בתכון מראש  באספקת החשמל ותפעיל את גופי התאורה

  עבור כל גוף תאורה במצב חירום. 

יצוי (מגע יבש) עבור הפעלת גופי המערכת תאפשר קבלת סיגל ממפסק חשמלי ח  . 5.3

התאורה (כולם או חלקם) במצב עבודה רגיל ולעוצמת אור כפי שקבע בתכון מראש 

  ).10-100%עבור כל גוף תאורה (

המערכת תכלול כיסות ויציאות דיגיטליות לצורך סכרון הפעלת כל רצף גופי תאורת  . 5.4

  סמוכות.המוזים ממערכות אחרות  בתיב מילוט תון, החירום,

 גם בתצורת עבודה חד תכליתית, המערכת תספק חשמל באופן קבוע לגופי התאורה, . 5.5

  ותבצע איתור תקלות בזמן אמת של כבלים מותקים.

המערכת תבצע הפעלה אוטומטית של גופי התאורה במצב חירום לצורך בדיקות  . 5.6

בדיקת אחת לשבוע תתבצע  ,IEC 62034תקיות אוטומטיות בהתאם לדרישות תקן 

 שיות לזיהוי תקלת ורה/משק/דרייבר,  60תקיות של גופי התאורה למשך זמן של עד  

  (בדיקת כשירות המצברים).  ואחת לשה תתבצע בדיקת משך זמן הפעולה

המערכת תאפשר למשתמש לקבוע את מועדי ביצוע הבדיקות כאמור וכן את קבוצות  . 5.7

  גופי התאורה. 

 במשק או כבל מותק, בורה, ביחידת הגיבוי החשמלי, בעת זיהוי תקלה במצברים,  . 5.8

  ל למתחזק לצורך תיקון התקלה."תוצג התקלה במסך המחשב וכן תשלח המערכת דוא

המערכת תכלול מחלף איטגראלי ייעודי המאפשר זיהוי כשל באספקת החשמל (תוך  . 5.9

 שיה) ותפעיל את תאורת החירום בהתאם. המערכת תכלול כיסה דיגיטלית 0.5

ייעודית (מגע יבש) להתחברות ליחידות מחלף חיצויות המותקות במעגלים סופיים 

  ככל שיידרש. 

ח תקלות "המערכת תבצע רישום של כל התקלות שיתגלו בתאורת החירום ותפיק דו .5.10

 בהתאם.

  ח תקיות של תאורת החירום. "המערכת תאפשר הפקת דו .5.11

  ייעודי של המערכת. LOGבקובץ  כל האירועים לרבות התקלות יירשמו ויישמרו .5.12
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בהתאמה לגודל  10KVAהמערכת תאפשר הספקת חשמל תלת פאזית בהספק של עד  .5.13

המערכת בעבודה ישירה מרשת החשמל ובעבודה בחירום תצמצם המערכת את ההספק 

של גופי התאורה בהתאם לדרישות החירום. המערכת תאפשר אספקת ארגיה חשמלית 

  ת לפחות. דקו 90למשך זמן של  2KWבהספק של 

כתובות דיגיטליות של גופי  256לתפעול עד  DALIערוצי תקשורת  4המערכת כוללת  .5.14

  התאורה ושלטי ההכווה עם הסוללות העצמאיות. 

 

  מערכת החשמל הייעודית: .6

  מערכת החשמל תכלול:  . 6.1

י "מוגים ע המזיים גופי תאורה חד פאזיים, מעגלי מוצא תלת פאזיים, 19 . 6.1.1

 עם יתוק אפס .  םתלת פאזיים מודולריי זים"מא

י "מוגים ע שלטי הכווה חד פאזיים, המזיים מעגלי מוצא תלת פאזיים, 4 . 6.1.2

 זים תלת פאזיים להזת שלטי ההכווה עם הסוללות העצמאיות. "מא

מערכת החשמל תותקן בתוך ארון חשמל ייעודי ותכלול את המרכיבים הבאים: (ראה  . 6.2

 שרטוט להלן) 

  .DALIבקר מרכזי  ,DALIספקי כוח   געים,מ ם,"מאזי . 6.3

  

  תיאור יחידת המחשב המרכזי ותוכת היהול הייעודית  04108.1.

 כללי  .1

ותוכת יהול ייעודית. המחשב כולל מסך  PCי מחשב "המערכת מוהלת ומפוקחת ע . 1.1

  . 12"מגע איטגרלי בגודל 

החשמל של המערכת המחשב מותקן על הדלת של לוח הבקרה ומוזן ישירות מלוח  . 1.2

  באמצעות ספק כוח ייעודי. המחשב כולל: 

 RS232יציאות תקשורת  4 . 1.2.1

 USBיציאות תקשורת  4 . 1.2.2

 TCP/IPיציאות תקשורת  2 . 1.2.3

  תוכת בקרה .2

מצברים ומערכת הגיבוי  תוכת הבקרה משמשת ליטור ושליטה על גופי תאורת החירום,  

התוכה תוכל לבצע פעולות בקרה באמצעות ממשק תקשורת למחשב הייעודי.  החשמלית,

  ויטור הבאות:

  מידע יטור איכות מתח כגון .3

  הצגת פרמטרים וערכים של מתח ותדר במבוא של מערכת הגיבוי החשמלית. . 3.1

תדר והספק ממשי במוצא של מערכת הגיבוי  הצגת פרמטרים וערכים של מתח, . 3.2

 החשמלית. 

 יבוי שותר.קיבולת באחוזים וזמן ג הצגת סטאטוס של המצברים: מתח, . 3.3
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 לכל גופי התאורה ושלטי ההכווה.  DALIחלוקת כתובות  . 3.4

תקין לא תקין לרבות הצגת כתובתם   –הצגת סטאטוס של גופי התאורה ושלטי ההכווה   . 3.5

 ומיקומם.

 הצגת סטאטוס הכיול של עוצמות ההארה עבור כל גופי תאורת החירום.  . 3.6

 הצגת תקלות תקשורת וכבלים מותקים. . 3.7

 מסכי תפעול ועוד.   . 3.8

  בקרה .4

  תזמון ביצוע בדיקות התקיות של גופי החירום ושלטי ההכווה.  . 4.1

 ל ." שליחת הודעת תקלה לדוא . 4.2

 ביצוע שמירת קבצים כאשר זמן הגיבוי שותר מוך. . 4.3

ממשק התקשורת יאפשר העברת חיווי התקלות והתקיות למערכות בקרה אחרות המשמשות  .5

תאורת החירום באופן יזום (ללא פגיעה  לרבות הפעלת  ,MODBUSבפרוטוקול  את המתקן,

 בברירת המחדל של מערכת תאורת החירום). 

כיבוי או עמעום לגופי תאורת החירום  לבצע הדלקה,תוכל מערכת הבקרה כי  בוסף יצוין, .6

(כולם או חלקם) בהתאם לסיגלים המתקבלים מחיישי התועה או ממפסקים חיצויים או 

 . התכון מבקרת המבה או בהתאם לדרישות

 דוגמת התרשים החשמלי ומעגלי המוצא: .7
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  מידות מרביות של המערכת . 8

  מ."ס 85עומק: מ,"ס 160גובה:  מ, "ס 50רוחב:  ארון של ממיר אלקטרוי: .8.1

 40עומק: מ,"ס 200גובה:  מ,"ס 200ארון מערכת החשמל והבקרה המרכזית: רוחב:  .8.2

  מ."ס

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  תוים שעל היצרן לספק לאישור 05108.1.

מפרט מלא של כל התוים הטכיים של מערכת הגיבוי החשמלית והמצברים. התוים   . 1

במפרט יהיה על כלומר לגבי כל תון שפורט  הטכיים יכללו את כל התוים שפורטו במפרט,

  הספק לציין במפורש את תויו. 

  קטלוג מלא של הציוד.   . 2

  מידות מדויקות ומשקל הציוד.  . 3

  מועדי אספקה ותאי תשלום.  . 4

  תוים שעל היצרן לספק עם אספקת הציוד (בשלושה העתקים)  . 5

  שרטוטי המערכת.  . 6

 האלקטרוני הממיר ארון
 המרכזית והבקרה החשמל מערכתשלארון
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 חוברת איתור תקלות במערכת.  .7

  קטלוגים מלאים של המערכת.  .8

מערכת מדגם שווה ערך עליו לצרף טבלת השוואה  קבלן הראשי הקבלן הראשיבמידה ו .9

 2מפורטת בכול התוים הדרשים במפרט זה ובקטלוג היצרן המאופיין והמוצע. ולפחות 

  פרויקטים הכוללים מערכות בהספק וכמות לפי מפרט זה לפחות. 

  

 תקופת אחריות 06108.1.

חודשים לאחר הפעלתה    24פת האחריות של מערכת תאורת החירום על כל מרכיביה תהיה  תקו .1

 ומסירתה למזמין. המוצלחת

 היקף האחריות בכפוף לתאי המכירה המוסכמים תחול במשך תקופה זו. .2

  

 התקה והפעלת המערכת 07108.1.

חלקי הציוד. תיערך בדיקה של כל  לפי התקת מערכת תאורת החירום על כל מרכיביה, .1

  מרכיבים פגומים יוחלפו ללא עלות וספת לרוכש. תוגש תכית התקה ולוח זמים. 

  תיערך בחית תפקוד למערכת. בתום עבודות ההתקה אתר, .2

זמן טעיה    זמן גיבוי,  מעקף,  חזרת מתח רשת,  הבחיה תכלול בדיקת תפקוד בכשל מתח רשת, .3

 חוזרת. 

 ויגיש אותו לאישור הציג.  המבחים המוזכרים לעיל,הספק יכין לוח זמים עבור   .4

  המזמין שומר לעצמו את הזכות לכלול מבחים וספים או לשות את לוח הזמים של המבחן.  .5

קצר  תאימות עומס יתר, יעילות, תכית המבחן תכלול בדיקות לקביעת תפקוד המערכת,

 וכדומה. 

  

 ספר הדרכה ותיעוד למערכת 08108.1.

י  "המדגימים את החיבורים וקודות החיבור. כל התיול/חיבור ע ק עם תיעוד ושרטוטים,המערכת תסופ

תפעול ותחזוקה של מערכת   יוגשו לאישור הציג. מדריכי הוראות להתקה,  ושרטוטי התוכית,  מוליכים,

  תאורת החירום יהיו בהתאמה לדרישות הכלליות של המפרט. 

  

 הדרכה 09108.1.

  תתבצע הדרכה שתכלול:  בהתאם לסיבות, מערכת,עם סיום תהליך בחית ה

  הכרת מערכת תאורת החירום על כל מרכיביה.  .1

 הדרכה התקה והפעלה.  .2

  העקת תעודת הכשרה.   .3
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  אופי המדידה ותכולת מחיר 10108.1.

 המחיר כולל: 

 , לחצים /ולגלאי תועה  ,משולבת לתאורת החירום אספקת מערכת בקרת תאורה מרכזית .1

 : לרבות ,DALIבתקשורת 

 KVAלתאורת החירום בה ספק של עד  ,תלת פאזית כיסה ויציאה   , מערכת גיבוי חשמלי מרכזי .2

  EN50171בהתאם לדרישות תקן   ,2KWדקות לפחות בהספק של    90  ולזמן גיבוי חשמלי של  10

ממיר  ),המותקים בארון של מערכתה גיבויה חשמלי( שים 10 מצברים אורך חיים: כולל

בקר ייעודי ולוח בקרה   ,מטען מצברים  ,230V 50HZ*3ממתח ישר למתח חילופין תלת פאזי 

מעגלי מוצא תלת פאזיים מוגים עבור שלטי ההכווה ומעגלי מוצא תלת פאזיים  : הכולל

להפעלת תאורת החירום   ,כתובות 256 עד ,DALIמערכת תקשורת , מוגים לתאורת החירום

תכליתי המאפשרת שליטה על עוצמת ההארה של כל גוף תאורה  במשטר חד תכליתי או דו

כולל יכולת התחברות ושליטה על תאורת חירום ושלטי הכווה עם    ,בחירום או בפעולה רגילה

וביצוע בדיקות תקיות אוטומטיות  ,DALIסוללות עצמאיות הכוללים ממשק תקשורת 

 ,מצברים ,כתה גיבוי החשמלי תקיות ממער/וקבלת חיוויי תקלות IEC62034בהתאם לתקן 

המערכת כוללת ).  כבל מותק(  מגופי התאורה וקבלת חיוויי תקלות בתשתיתה חשמלה ייעודית

כיסות ויציאות דיגיטליות לסכרון הפעלת גופי תאורת החירום המוזים ממערכות סמוכות 

 . ולהפעלת התאורה ממפסקים חיצויים

  המאפשרת שליטה על עד  DALIבתקשורת) תייםכתוב( מערכת בקרה לגלאי התועה ולחצים .3

המאפשרים שליחת סיגל למערכת הבקרה המרכזית לצורך ביצוע   ,גלאים ולחצים  30

 . כיבוי או עמעום התאורה בהתאם לדרישות התכון ,הדלקה

לרבות   ,מחשב מרכזי ותוכת יהול ייעודית המאפשרת שליטה על כל מערכות בקרת התאורה .4

 ',בדיקות אוטומטיות והעברת הודעות על תקלות וכו ,קביעת זמי פעולה ,סטאטוסיםהצעת 

 .כמפורט במפרט הטכי

מתוצרת אלטק  EN-CBSD-3P-10KVA-2KW-90): ט"מק(/ המערכת הדרשת כדוגמת דגם .5

י  "ב או שווה ערך ואיכות מאושר ע"מ העוה לדישות המפרט הטכי המצ"בע

 }. מרכזי הארגיה של החיון ועבור חדרי המדרגות בפירים המערכת מיועדת עבור{המתכן.

 

 DALIחירום ושלטי הכווה בתקשורת  מערכת מרכזית לבקרת תאורה רגילה, 208.1

 כללי  01208.1.

 - DALIמערכת מרכזית לבקרת תאורה רגילה, תאורת חירום ושלטי הכווה בתקשורת  .1

  מקלט:

סוללות  לתאורת חירום עם  במתקן מותקים גופי תאורה המשמשים לתאורה רגילה, .2

. גופי תאורה/שלטים אלה מוזים מלוח חשמל  עצמאיות, לשלטי הכווה עם סוללות עצמאיות

  . DALIתאורה בתקשורת ייעודי ומלוח ייעודי של בקרת ה

מוזים חשמלית מלוח חשמל  י מערכת הבקרה המרכזית הדוה," גופי התאורה המבוקרים ע .3

  שאיו חלק ממערכת תאורת החירום המרכזית התלת פאזית. ותאורה ייעודי,
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הזכר לעיל ימוקם בחדר חשמל של המקלט  DALIלוח בקרת התאורה הייעודי בתקשורת  .4

ויספק הזות תקשורת לגופי התאורה המיועדים   מעלות, 25ממוזג לטמפרטורת סביבה של 

סוללות  העם    לתאורת החירום החד תכליתית והדו תכליתית (לגופי התאורה  לתאורה הרגילה,

  של המקלט.  יםלחצהתועה/העצמאיות ולגלאי הסוללות ההכווה עם הלשלטי  ,)עצמאיותה

העוה לדרישות המפרט הטכי   ע מאושר"מתוצרת אלטק או ש  EN-CDC-20/1דגם המערכת:   .5

  כמפורט להלן:

  מערכת הבקרה המרכזית כוללת: .6

 הרגילה,   מערכת לבקרת התאורה . 6.1

 מערכת לבקרת תאורת החירום ושלטי ההכווה,   . 6.2

 ,  מערכת בקרה לגלאי תועה ולחצים (כתובתיים) . 6.3

עם משקים/דרייברים  LEDמערכת בקרת התאורה המרכזית שולטת על גופי תאורה  .7

בהתאם לדרישות תקן   DALIאלקטרויים המוזים מרשת החשמל הכוללים ממשק תקשורת  

IEC 62386,  ומחוברים למערכת הבקרה המרכזית בתקשורתDALI כמו כן המערכת תבצע .

  . IEC 62034ם לדרישות תקן בקרה על תאורת החירום ובדיקת תקיותה בהתא

  

  מערכת הבקרה המרכזית 02208.1.

ותוכת יהול ייעודית לתאורה הרגילה. מערכת הבקרה המרכזית  PCהמערכת תכלול מחשב  .1

ותאפשר תפעול  IEC 62386בהתאם לדרישות תקן  DALIתתבסס על פרוטוקול התקשורת 

  .DALIושליטה על כל גופי התאורה הכוללים ממשק תקשורת 

כלל ההתראות ממערכת הבקרה המרכזית יועברו למערכת הבקרה המרכזית של עיריית   .2

  ירושלים. 

י "לכל גופי התאורה בהתאם לקבוצות שייקבעו ע  DALIהמערכת תבצע חלוקת כתובות  .3

  המתכן.

  וההפעלה והכיבוי יתבצעו באמצעות התקשורת. החשמל, גופי התאורה יחוברו ישירות לרשת

המערכת תאפשר הפעלה וכיבוי גופי התאורה (כולם או חלקם) בהתאם לסיגלים המתקבלים  .4

מחיישי התועה או ממפסקים חיצויים או מבקרת המבה. הפעלת גופי התאורה תתאפשר 

  תאם לדרישות התכון.) ובה10-100%עבור כל גוף תאורה ( בכל עוצמת תאורה שתידרש,

בעת הפעלת גופי התאורה תבצע המערכת יטור אוטומטי של תקלות בגופי התאורה והתשתית  .5

תקלות תקשורת בין גופי התאורה וכבלים מותקים. בעת  ותזהה גופי תאורה לא תקיים,

ל למתחזק לצורך "תוצג התקלה במסך המחשב וכן תשלח המערכת דוא זיהוי תקלה כאמור,

תיקון התקלה. כמו כן המערכת תבצע בקרה על תאורת החירום ובדיקת תקיותה בהתאם 

  . IEC 62034לדרישות תקן 

תאורת החירום (גופי  המערכת תבצע רישום של כל התקלות שיתגלו בתאורה הרגילה, .6

ח "ותפיק דו ,עצמאיותהסוללות ההכווה עם השלטי ) ועצמאיותהסוללות העם  התאורה

  תקלות בהתאם.
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  ייעודי של המערכת. LOGבקובץ  כל האירועים לרבות התקלות יירשמו ויישמרו .7

  דוגמת התרשים החשמלי של מערכת בקרת התאורה המרכזית: .8
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  תיאור מערכת התקשורת 03208.1.

גופי  ערוצי תקשורת לשליטה על    11הכולל    DALIהמערכת מבוססת על בקר תאורה בתקשורת   . 1

-EN-CDCיעודי מסוג יבקר  על גופי התאורה הרגילה, תאורת החירום ושלטי ההכווה,

GENERAL-SNS  ן,"או שווה ערך מאושר עערוצי תקשורת בתקשורת    4הכולל    י המתכDALI 

  אופן הבא: לשליטה ובקרה על גלאי התועה ו/או הלחצים

 גופי תאורת החירום ושלטי ההכווה,   256ערוצים עבור עד  4 .1.1

 גופים של התאורה הרגילה.  256ערוצים עבור עד  4 .1.2

 גלאי תועה ו/או לחצים.  100ערוצים עבור עד  4 .1.3

לצורך קיום  ייעודי,  DALIשל ערוצי התקשורת מותקן ספק מתח  בכל אחת מהיציאות . 2

  התקשורת.

ורת מותקת הגה אקטיבית מפי מתח תקלה על קו בכל אחת מהיציאות של ערוצי התקש . 3

  התקשורת.

 DALI גלאי התועה והלחצים המותקים במתקן כוללים כרטיס תקשורת בפרוטוקול . 4

  לכל כרטיס כמפורט יתן לחבר עד שתי יחידות קצה.   המאפשר לשלבם במערכת הבקרה,

דית המאפשרת תפעול ותוכת יהול ייעו  PCתפעול המערכת מתבצע באמצעות יחידת מחשב  . 5

כיבוי   של כל גוף תאורה בפרד או תפעול של קבוצות גופי תאורה לצורכי ביצוע פעולות הדלקה,

 ועמעום. 

  

  מידות מרביות של המערכת 04208.1.

  מ."ס 35עומק: מ, "ס 100גובה:  מ,"ס 80ארון של מערכת הבקרה המרכזית: רוחב: 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 המרכזיתהבקרהמערכתשלארוןדוגמת
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  תוכת בקרה 05208.1.

תוכת הבקרה משמשת ליטור ושליטה על גופי התאורה הרגילה, על גופי תאורת החירום   .1

ושלטי ההכווה ועל גלאי התועה ו/או הלחצים באמצעות ממשק תקשורת למחשב הייעודי.  

  התוכה תוכל לבצע פעולות בקרה ויטור הבאות:

  איכות מתח כגון:מידע יטור  .2

 לכל גופי התאורה.  DALIחלוקת כתובות  . 2.1

 תקין לא תקין לרבות הצגת כתובתם ומיקומם. –הצגת סטאטוס של גופי התאורה . 2.2

 הצגת סטאטוס הכיול של עוצמות ההארה עבור כל גופי התאורה הרגילה.  . 2.3

 הצגת תקלות תקשורת וכבלים מותקים. . 2.4

 מסכי תפעול ועוד.   . 2.5

  בקרה: .3

 ל ." לדואשליחת הודעת תקלה  . 3.1

 ביצוע שמירת קבצים בעת הפסקת חשמל.  . 3.2

 חזרה אוטומטית לעבודה מלאה לאחר חזרה מהפסקת חשמל.  . 3.3

  יחידת המחשב של המערכת תכלול ממשקי תקשורת: .4

  RS232, USB, TCP/IP.  

ממשק התקשורת יאפשר העברת חיווי התקלות והתקיות למערכות בקרה אחרות המשמשות  .5

  לרבות הפעלת תאורת החירום באופן יזום .  ,MODBUSבפרוטוקול  את המתקן,

 ממשק התקשורת יאפשר קבלת דרישות למיתוג ועמעום ממערכות אחרות כגון גלאים, .6

  חיישים ומערכות בקרה שוות. 

יסופקו פרוטוקולים של המערכת לפי דרישה לביצוע התממשקות למערכות בקרה ויהול   .7

  אחרות.

  

  תוים שעל היצרן לספק לאישור 06208.1.

מפרט מלא של כל התוים הטכיים של מערכת הבקרה המרכזית. התוים הטכיים יכללו   .1

כלומר לגבי כל תון שפורט במפרט יהיה על הספק לציין   את כל התוים שפורטו במפרט,

  במפורש את תויו. 

  קטלוג מלא של הציוד.   .2

  מידות מדויקות ומשקל הציוד.  .3

  אספקה. מועדי .4

  תוים שעל היצרן לספק עם אספקת הציוד (בשלושה העתקים)  .5

  שרטוטי המערכת.  .6

  חוברת איתור תקלות במערכת.  .7

  קטלוגים מלאים של המערכת.  .8
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מערכת מדגם שווה ערך עליו לצרף טבלת השוואה  קבלן הראשי הקבלן הראשיבמידה ו .9

 2מפורטת בכול התוים הדרשים במפרט זה ובקטלוג היצרן המאופיין והמוצע. ולפחות 

  פרויקטים הכוללים מערכות בהספק וכמות לפי מפרט זה לפחות. 

  

 תקופת אחריות 07208.1.

ודשים לאחר הפעלתה ח  24תקופת האחריות של מערכת בקרת התאורה על כל מרכיביה תהיה   .1

 ומסירתה למזמין. המוצלחת

  היקף האחריות בכפוף לתאי המכירה המוסכמים תחול במשך תקופה זו. .2

  

 התקה והפעלת המערכת 08208.1.

תיערך בדיקה של כל חלקי הציוד. מרכיבים פגומים   לפי התקת המערכת על כל מרכיביה, .1

  התקה ולוח זמים. יוחלפו ללא עלות וספת לרוכש. תוגש תכית 

  תיערך בחית תפקוד למערכת. בתום עבודות ההתקה באתר, .2

תקלות  זיהוי תקלות ורה, חזרת מתח רשת, הבחיה תכלול בדיקת תפקוד בכשל מתח רשת, .3

 כבל מותק.  תקשורת,

 ויגיש אותו לאישור הציג.  הספק יכין לוח זמים עבור המבחים המוזכרים לעיל, .4

  לעצמו את הזכות לכלול מבחים וספים או לשות את לוח הזמים של המבחן. המזמין שומר   .5

קצר  תאימות עומס יתר, יעילות, תכית המבחן תכלול בדיקות לקביעת תפקוד המערכת,

 וכדומה. 

  

 ספר הדרכה ותיעוד למערכת 09208.1.

  

 הדרכה 10208.1.

  שתכלול: תתבצע הדרכה  בהתאם לסיבות, עם סיום תהליך בחית המערכת, .1

  הכרת מערכת בקרת התאורה על כל מרכיביה.  .2

 הדרכה התקה והפעלה.  .3

  העקת תעודת הכשרה.   .4

  

  אופי המדידה 11208.1.

 הסעיף כולל:  .1

 ,לתאורת חירום ,אספקת מערכת בקרת תאורה מרכזית משולבת לתאורה רגילה . 1.1

לוח בקרת תאורה : לרבות ,DALIבתקשורת  ,לחצים/לשלטי הכווה ולגלאי תועה

ת " ג(  גופי תאורת חירום  256  עד  ,גופי תאורה רגילה  256  לתפעול של עד  DALIבתקשורת  

 ,לחצים/גלאי תועה  90  ושלטי הכווה עם סוללות עצמאיות ועד)  עם סוללות עצמאיות

שליטה על עוצמת ההארה של כל גוף תאורה וקבלת : והמאפשרת DALIבתקשורת 

התחברות למערכת בקרת המבה והתחברות  ,תקיות מכל גוף תאורה/חיוויי תקלות 
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כיבוי  ,המאפשרים הדלקה) DALIבתקשורת ( לממשק תקשורת של חיישי התועה

 ,התקשורת ,המערכת כוללת לוח הכולל את כל רכיבי הבקרה. ועמעום גופי התאורה

צרת אלטק מתו EN-CDC-20/1): ט"מק(/ כדוגמת דגם , מחשב ותוכת יהול ייעודי

י המתכן או שווה ערך "ב והמאושר ע"מ העוה לדרישות המפרט הטכי המצ"בע

 }.המערכת מיועדת עבור טריטוריית המקלט{  י המתכן"ואיכות מאושר ע

  

  לולאות רכב –מתחם שזר–DALIמערכת מרכזית תלת פאזית לבקרת תאורת חירום בתקשורת  308.1

 כללי  01308.1.

לולאות   –מתחם שזר–DALIמערכת מרכזית תלת פאזית לבקרת תאורת חירום בתקשורת  .1

  רכב:

במתקן מותקים גופי תאורה המשמשים לתאורת חירום דו תכליתית. גופי תאורה אלה  .2

  . DALIמוזים מלוחות החשמל ומלוח בקרת התאורה בתקשורת 

הממוקמים  מעלות, 25סביבה של לוחות אלו ימוקמו בחדרי חשמל ממוזגים לטמפרטורת  .3

) ויספקו הזות חשמל Aולולאת רכב צפ' מע'  Gבשתי לולאות רכב (לולאת רכב דר' מז' 

ל. "ותקשורת לגופי התאורה המיועדים לתאורת החירום של פירי הלולאות ה  

לרבות תאורת  DALIהמערכת מאפשרת בקרה ותפעול של מערכות התאורה בתקשורת  .4

  ועה/מפסקים.וחיישי ת החירום,

  ע מאושר."מתוצרת אלטק או ש EN-CBSD-3P-10KVA-2KW-90/1דגם המערכת:  .5

  המערכת מורכבת משלוש תת מערכות: .6

  לחצים ומפסקים,   מערכת בקרה עבור גלאי התועה, . 6.1

 מערכת גיבוי חשמלי מרכזי לתאורת החירום,  . 6.2

 יחידת מחשב מרכזי ותוכת יהול ייעודית,  . 6.3

  

  לחצים ומפסקים   הבקרה המרכזית עבור גלאי התועה, תיאור מערכת 02308.1.

מערכת הבקרה המרכזית עבור גלאי התועה והלחצים הדרשת במסגרת מפרט זה מתבססת  .1

  העוה לדרישות המפרט הטכי כמפורט להלן:  ,DALI על תקשורת בפרוטוקול

 DALI בפרוטוקולגלאי התועה והלחצים המותקים במתקן כוללים כרטיס תקשורת  .2

לכל כרטיס כמפורט יתן לחבר עד שתי יחידות קצה. גלאי    המאפשר לשלבם במערכת הבקרה,

התועה והלחצים מקבלים ממערכת הבקרה כתובת דיגיטלית המאפשרים זיהוי מיקומם 

  במתקן ולתפעל את התאורה בהתאם לדרישות התכון. 

הייעודי לגלאים וללחצים מסוג   DALIגלאי התועה יחוברו לרשת החשמל ולבקר התקשורת   .3

EN-CDC-GENERAL-SNS ן,"או שווה ערך מאושר עערוצי תקשורת  4הכולל  י המתכ

  אופן הבא: לשליטה ובקרה על גלאי התועה ו/או הלחצים DALIבתקשורת 

 גלאי תועה ו/או לחצים.  100ערוצים עבור עד  4 .4
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של המערכת. מערכת  PCבמחשב ה  המערכת תתופעל מתוכת היהול הייעודית המותקת .5

  IEC 62386בהתאם לדרישות תקן  DALIהבקרה המרכזית תתבסס על פרוטוקול התקשורת 

  . DALIותאפשר תפעול ושליטה מכל גלאי התועה והלחצים הכוללים ממשק תקשורת 

לכל גלאי התועה והלחצים בהתאם לקבוצות שייקבעו    DALIהמערכת תבצע חלוקת כתובות   .6

כתובות דיגיטליות של   30המתכן. המערכת כוללת ערוץ תקשורת אחד לשליטה על עד י "ע

  לחצים ומפסקים.  גלאים,

  לצורך קיום התקשורת. ייעודי, DALIביציאת ערוץ התקשורת יותקן ספק מתח  .7

  ביציאת ערוץ התקשורת מותקת הגה אקטיבית מפי מתח תקלה על קו התקשורת. .8

ותוכת יהול ייעודית המאפשרת קבלת  PCעות יחידת מחשב תפעול המערכת מתבצע באמצ .9

  מכל גלאי התועה והלחצים המותקים במתקן. םיחיוויים כתובתי

  

  תיאור מערכת תאורת החירום המרכזית 03308.1.

מערכת תאורת החירום המרכזית הדרשת במסגרת מפרט זה כוללת: מערכת גיבוי חשמלי   .1

הכוללת   מצברים לזמן גיבוי בהתאם לדרישות התכון,  הכוללת .230V 50Hz*3תלת פאזית 

העוה לדרישות   ולוח חשמל ייעודי וחלוקה למעגלים,  DALIמערכת בקרה מרכזית בתקשורת  

 המפרט הטכי כמפורט להלן: 

  

עם משקים/דרייברים אלקטרויים  LEDעל גופי תאורה  מערכת תאורת החירום מבוססת, .2

חד ו/או דו  המוזים ממערכת הגיבוי חשמלי המרכזי ועל שלטי הכווה ו/או גופי חירום,

 הכוללים סוללות עצמאיות לעבודה בחירום. גופי תאורת החירום ושלטי ההכווה,  תכליתי,

ת הבקרה , ומחוברים למערכ IEC 62386בהתאם לדרישות תקן    DALIכוללים ממשק תקשורת  

 .DALIהמרכזית בתקשורת 

  

  המערכת מחולקת לשלושה חלקים:  .3

 מערכת הגיבוי החשמלי,   . 3.1

 מערכת הבקרה המרכזית,  . 3.2

 מערכת החשמל ייעודית.  . 3.3

 

  מערכת הגיבוי החשמלי של תאורת החירום המרכזית: .4

מערכת הגיבוי החשמלי תוזן משי מקורות מתח תלת פאזיים וממערכת מצברים  . 4.1

בשיטת   הרץ,  50בתדר    230V*3ותספק מתח סיוסואידאלי תלת פאזי    ייעודייםטעים  

  ההמרה הכפולה. 

  בחיבור מרשת החשמל.  המערכת תאפשר צריכת הספק בהתאמה לגודל מערכת הגיבוי, . 4.2

בעת הפסקת חשמל תמיר המערכת את מתח סוללות הגיבוי למתח תלת פאזי  . 4.3

  סיוסואידאלי.
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  ר אספקת מתח המוצא ישירות מרשת החשמל. המערכת תכלול מפסק דימי המאפש . 4.4

המפסק הדימי יעבוד בסכרון עם מתח הממיר ובעת הפסקת חשמל תמשיך המערכת  . 4.5

  לספק מתח במוצא ללא יתוקו.

  למקדם ההספק. המערכת תבצע תיקון אקטיבי איטגראלי . 4.6

ותאפשר עבודה תקיה גם בהעמסה קבועה   EN 50171המערכת תתאים לדרישות תקן  . 4.7

 מההספק הקוב וללא מגבלת זמן.  120%של עד 

  

  מערכת צבירת הארגיה: .5

שעות לכל   12לפחות בפרק זמן של    80%המערכת תאפשר טעית המצברים לקיבולת של   . 5.1

זמן גיבוי חשמלי הספק חשמלי ו המצברים יספקו את הארגיה הדרשת, היותר,

  לדרישות התכון. בהתאם 

המערכת תכלול סוללות עופרת חומצה אטומות ללא תחזוקה המוגדרות לאורך חיים  . 5.2

שים לפחות. קיבולת הסוללות תאפשר הספקת ארגיה למשך זמן בהתאם  10של 

  לדרישות התכון. 

 המצברים יותקו בתוך ארון מערכת הגיבוי החשמלי.   . 5.3

  

  ת:מערכת הבקרה המרכזית תאורת החירום המרכזי .6

מערכת בקרת תאורת החירום המרכזית הדרשת במסגרת מפרט זה מתבססת על   . 6.1

  העוה לדרישות המפרט הטכי כמפורט להלן:  ,DALIתקשורת בפרוטוקול 

בהתאם לדרישות  DALIמערכת הבקרה המרכזית תתבסס על פרוטוקול התקשורת  . 6.2

שק תקשורת ותאפשר תפעול ושליטה על כל גופי התאורה הכוללים ממ  IEC 62386תקן  

DALI,   הים ממערכת הגיבוי החשמלי המרכזי ושלטי ההכוולרבות גופי התאורה המוז

ואו גופי התאורה המוזים מרשת החשמל ומסוללות עצמאיות איטגרליות. המערכת 

י המתכן. "לכל גופי התאורה בהתאם לקבוצות שייקבעו ע  DALIתבצע חלוקת כתובות  

עבור  המערכת תאפשר קביעת עוצמות תאורה עבור כל גוף תאורה, בתכון מראש,

עבודה בתצורה חד תכליתית או עבור עבודה בתצורה דו תכליתית. המערכת תזהה כשל 

מראש  לעוצמת הארה כפי שקבע בתכון באספקת החשמל ותפעיל את גופי התאורה

  עבור כל גוף תאורה במצב חירום. 

המערכת תאפשר קבלת סיגל ממפסק חשמלי חיצוי (מגע יבש) עבור הפעלת גופי  . 6.3

התאורה (כולם או חלקם) במצב עבודה רגיל ולעוצמת אור כפי שקבע בתכון מראש 

  ).10-100%עבור כל גוף תאורה (

הפעלת כל רצף גופי תאורת  המערכת תכלול כיסות ויציאות דיגיטליות לצורך סכרון . 6.4

  המוזים ממערכות אחרות סמוכות. בתיב מילוט תון, החירום,

 גם בתצורת עבודה חד תכליתית, המערכת תספק חשמל באופן קבוע לגופי התאורה, . 6.5

  ותבצע איתור תקלות בזמן אמת של כבלים מותקים.
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דיקות המערכת תבצע הפעלה אוטומטית של גופי התאורה במצב חירום לצורך ב . 6.6

אחת לשבוע תתבצע בדיקת  ,IEC 62034תקיות אוטומטיות בהתאם לדרישות תקן 

 שיות לזיהוי תקלת ורה/משק/דרייבר,  60תקיות של גופי התאורה למשך זמן של עד  

  (בדיקת כשירות המצברים).  ואחת לשה תתבצע בדיקת משך זמן הפעולה

קות כאמור וכן את קבוצות המערכת תאפשר למשתמש לקבוע את מועדי ביצוע הבדי . 6.7

  גופי התאורה. 

 במשק או כבל מותק, בורה, ביחידת הגיבוי החשמלי, בעת זיהוי תקלה במצברים,  . 6.8

  ל למתחזק לצורך תיקון התקלה."תוצג התקלה במסך המחשב וכן תשלח המערכת דוא

המערכת תכלול מחלף איטגראלי ייעודי המאפשר זיהוי כשל באספקת החשמל (תוך  . 6.9

0.5 יסה דיגיטלית שיה) ותפעיל את תאורת החירום בהתאם. המערכת תכלול כ

ייעודית (מגע יבש) להתחברות ליחידות מחלף חיצויות המותקות במעגלים סופיים 

  ככל שיידרש. 

ח תקלות "המערכת תבצע רישום של כל התקלות שיתגלו בתאורת החירום ותפיק דו .6.10

  בהתאם.

  תקיות של תאורת החירום. ח "המערכת תאפשר הפקת דו .6.11

  ייעודי של המערכת. LOGבקובץ  כל האירועים לרבות התקלות יירשמו ויישמרו .6.12

בהתאמה לגודל  10KVAהמערכת תאפשר הספקת חשמל תלת פאזית בהספק של עד  .6.13

המערכת בעבודה ישירה מרשת החשמל ובעבודה בחירום תצמצם המערכת את ההספק 

של גופי התאורה בהתאם לדרישות החירום. המערכת תאפשר אספקת ארגיה חשמלית 

  דקות לפחות.  90למשך זמן של  2KWבהספק של 

של גופי כתובות דיגיטליות  256לתפעול עד  DALIערוצי תקשורת  4המערכת כוללת  .6.14

  התאורה ושלטי ההכווה עם הסוללות העצמאיות. 

  

  מערכת החשמל הייעודית: .7

  מערכת החשמל תכלול:  . 7.1

י  "מוגים ע המזיים גופי תאורה חד פאזיים, מעגלי מוצא תלת פאזיים, 9 . 7.1.1

 עם יתוק אפס .  םזים תלת פאזיים מודולריי"מא

י "מוגים ע ,שלטי הכווה חד פאזיים המזיים מעגלי מוצא תלת פאזיים, 4 . 7.1.2

 זים תלת פאזיים להזת שלטי ההכווה עם הסוללות העצמאיות. "מא

מערכת החשמל תותקן בתוך ארון חשמל ייעודי ותכלול את המרכיבים הבאים: (ראה  . 7.2

 שרטוט להלן) 

 .DALIבקר מרכזי  ,DALIספקי כוח   מגעים, ם,"מאזי . 7.3
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  היהול הייעודית תיאור יחידת המחשב המרכזי ותוכת  04308.1.

 כללי  .1

ותוכת יהול ייעודית. המחשב כולל מסך  PCי מחשב "המערכת מוהלת ומפוקחת ע . 1.1

  . 12"מגע איטגרלי בגודל 

המחשב מותקן על הדלת של לוח הבקרה ומוזן ישירות מלוח החשמל של המערכת  . 1.2

  באמצעות ספק כוח ייעודי. המחשב כולל: 

 RS232יציאות תקשורת  4 . 1.2.1

 USBיציאות תקשורת  4 . 1.2.2

 TCP/IPיציאות תקשורת  2 . 1.2.3

  תוכת בקרה : .2

מצברים ומערכת  תוכת הבקרה משמשת ליטור ושליטה על גופי תאורת החירום, . 2.1

באמצעות ממשק תקשורת למחשב הייעודי. התוכה תוכל לבצע   הגיבוי החשמלית,

  פעולות בקרה ויטור הבאות:

  מידע יטור איכות מתח כגון: .3

  פרמטרים וערכים של מתח ותדר במבוא של מערכת הגיבוי החשמלית.הצגת  . 3.1

תדר והספק ממשי במוצא של מערכת הגיבוי  הצגת פרמטרים וערכים של מתח, . 3.2

 החשמלית. 

 קיבולת באחוזים וזמן גיבוי שותר. הצגת סטאטוס של המצברים: מתח, . 3.3

 לכל גופי התאורה ושלטי ההכווה.  DALIחלוקת כתובות  . 3.4

תקין לא תקין לרבות הצגת כתובתם   –ל גופי התאורה ושלטי ההכווה  הצגת סטאטוס ש . 3.5

 ומיקומם.

 הצגת סטאטוס הכיול של עוצמות ההארה עבור כל גופי תאורת החירום.  . 3.6

 הצגת תקלות תקשורת וכבלים מותקים. . 3.7

 מסכי תפעול ועוד.   . 3.8

  בקרה: .4

  תזמון ביצוע בדיקות התקיות של גופי החירום ושלטי ההכווה.  . 4.1

 ל ." הודעת תקלה לדואשליחת  . 4.2

 ביצוע שמירת קבצים כאשר זמן הגיבוי שותר מוך. . 4.3

ממשק התקשורת יאפשר העברת חיווי התקלות והתקיות למערכות בקרה אחרות המשמשות  .5

לרבות הפעלת תאורת החירום באופן יזום (ללא פגיעה   ,MODBUSבפרוטוקול  את המתקן,

  בברירת המחדל של מערכת תאורת החירום). 

כיבוי או עמעום לגופי תאורת החירום  לבצע הדלקה,תוכל מערכת הבקרה כי  בוסף יצוין, .6

(כולם או חלקם) בהתאם לסיגלים המתקבלים מחיישי התועה או ממפסקים חיצויים או 

  . מבקרת המבה או בהתאם לדרישות התכון

  דוגמת התרשים החשמלי ומעגלי המוצא: .7
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  מידות מרביות של המערכת: . 8

  מ."ס 85עומק: מ,"ס 160גובה:  מ, "ס 50רוחב:  ארון של ממיר אלקטרוי: .8.1

 40עומק:  מ,"ס  200גובה:    מ,"ס  100ארון של מערכת החשמל והבקרה המרכזית: רוחב:   .8.2

  מ."ס

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  תוים שעל היצרן לספק לאישור 05308.1.

מפרט מלא של כל התוים הטכיים של מערכת הגיבוי החשמלית והמצברים. התוים   . 1

כלומר לגבי כל תון שפורט במפרט יהיה על  הטכיים יכללו את כל התוים שפורטו במפרט,

  הספק לציין במפורש את תויו. 

  קטלוג מלא של הציוד.   . 2

  מידות מדויקות ומשקל הציוד.  . 3

  מועדי אספקה ותאי תשלום.  . 4

  תוים שעל היצרן לספק עם אספקת הציוד (בשלושה העתקים)  . 5

 האלקטרוני הממיר ארון
 המרכזית והבקרה החשמל מערכתשלארון
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  שרטוטי המערכת.  .6

  חוברת איתור תקלות במערכת.  .7

  קטלוגים מלאים של המערכת.  .8

מערכת מדגם שווה ערך עליו לצרף טבלת השוואה  קבלן הראשי הקבלן הראשיבמידה ו .9

 2מפורטת בכול התוים הדרשים במפרט זה ובקטלוג היצרן המאופיין והמוצע. ולפחות 

  פרויקטים הכוללים מערכות בהספק וכמות לפי מפרט זה לפחות. 

  

 תקופת אחריות 06308.1.

חודשים לאחר הפעלתה    24תקופת האחריות של מערכת תאורת החירום על כל מרכיביה תהיה   .1

 ומסירתה למזמין. המוצלחת

 היקף האחריות בכפוף לתאי המכירה המוסכמים תחול במשך תקופה זו. .2

  

 התקה והפעלת המערכת 07308.1.

תיערך בדיקה של כל חלקי הציוד.  לפי התקת מערכת תאורת החירום על כל מרכיביה, .1

  ש תכית התקה ולוח זמים. מרכיבים פגומים יוחלפו ללא עלות וספת לרוכש. תוג

  תיערך בחית תפקוד למערכת. בתום עבודות ההתקה אתר, .2

זמן טעיה    זמן גיבוי,  מעקף,  חזרת מתח רשת,  הבחיה תכלול בדיקת תפקוד בכשל מתח רשת, .3

 חוזרת. 

 ויגיש אותו לאישור הציג.  הספק יכין לוח זמים עבור המבחים המוזכרים לעיל, .4

  לעצמו את הזכות לכלול מבחים וספים או לשות את לוח הזמים של המבחן. המזמין שומר   .5

קצר  תאימות עומס יתר, יעילות, תכית המבחן תכלול בדיקות לקביעת תפקוד המערכת,

 וכדומה. 

  

 ספר הדרכה ותיעוד למערכת 08308.1.

י  "התיול/חיבור ע המדגימים את החיבורים וקודות החיבור. כל המערכת תסופק עם תיעוד ושרטוטים,

תפעול ותחזוקה של מערכת   יוגשו לאישור הציג. מדריכי הוראות להתקה,  ושרטוטי התוכית,  מוליכים,

  תאורת החירום יהיו בהתאמה לדרישות הכלליות של המפרט. 

  

 הדרכה 09308.1.

  תתבצע הדרכה שתכלול:  בהתאם לסיבות, עם סיום תהליך בחית המערכת, .1

  תאורת החירום על כל מרכיביה. הכרת מערכת  .2

 הדרכה התקה והפעלה.  .3

  העקת תעודת הכשרה.   .4
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  אופי המדידה ותכולת מחיר 10308.1.

 המחיר כולל:  .1

 ,לתאורת חירום ,אספקת מערכת בקרת תאורה מרכזית משולבת לתאורה רגילה . 1.1

 : לרבות ,DALIבתקשורת  ,לחצים /לשלטי הכווה ולגלאי תועה 

גופי   256  עד  ,גופי תאורה רגילה  256  לתפעול של עד  DALIלוח בקרת תאורה בתקשורת   . 1.2

  90 ושלטי הכווה עם סוללות עצמאיות ועד) ת עם סוללות עצמאיות"ג( תאורת חירום

שליטה על עוצמת ההארה של כל : והמאפשרת DALIבתקשורת  ,לחצים /גלאי תועה

התחברות למערכת בקרת  ,ל גוף תאורהתקיות מכ/גוף תאורה וקבלת חיוויי תקלות

המאפשרים )  DALIבתקשורת  (  המבה והתחברות לממשק תקשורת של חיישי התועה

 , המערכת כוללת לוח הכולל את כל רכיבי הבקרה.  כיבוי ועמעום גופי התאורה  ,הדלקה

מתוצרת   EN-CDC-20/1):  ט"מק(/  כדוגמת דגם  ,מחשב ותוכת יהול ייעודי ,  התקשורת

י המתכן או שווה "ב והמאושר ע"מ העוה לדרישות המפרט הטכי המצ"בע אלטק

 }.המערכת מיועדת עבור טריטוריית המקלט{ י המתכן"ערך ואיכות מאושר ע

  

מעבר  – DALIתאורת חירום ושלטי הכווה בתקשורת  מערכת מרכזית לבקרת תאורה רגילה, 08.14

  ק להולכי רגל"מסחרי תת

  

  כללי  08.14.01

סוללות  לתאורת חירום עם  במתקן מותקים גופי תאורה המשמשים לתאורה רגילה, .1

. גופי תאורה/שלטים אלה מוזים מלוח חשמל  עצמאיות, לשלטי הכווה עם סוללות עצמאיות

  . DALIייעודי ומלוח ייעודי של בקרת התאורה בתקשורת 

ים חשמלית מלוח חשמל מוז י מערכת הבקרה המרכזית הדוה," גופי התאורה המבוקרים ע .2

  שאיו חלק ממערכת תאורת החירום המרכזית התלת פאזית. ותאורה ייעודי,

המעבר  הזכר לעיל ימוקם בחדר חשמל של  DALIלוח בקרת התאורה הייעודי בתקשורת  .3

ויספק הזות תקשורת   מעלות,   25ממוזג לטמפרטורת סביבה של    המסחרי התת"ק להולכי רגל

לתאורת החירום החד תכליתית והדו תכליתית  ם לתאורה הרגילה,לגופי התאורה המיועדי

עצמאיות ולגלאי הסוללות ההכווה עם הלשלטי  ,) עצמאיותהסוללות העם  (לגופי התאורה

  .המעבר המסחרי התת"ק להולכי רגלשל  לחציםה תועה/ה

הטכי ע מאושר העוה לדרישות המפרט  "מתוצרת אלטק או ש  EN-CDC-20/1דגם המערכת:   .4

  כמפורט להלן:

  מערכת הבקרה המרכזית כוללת: .5

 מערכת לבקרת התאורה הרגילה,   . 5.1

 מערכת לבקרת תאורת החירום ושלטי ההכווה,   . 5.2

 ,  מערכת בקרה לגלאי תועה ולחצים (כתובתיים) . 5.3

עם משקים/דרייברים  LEDמערכת בקרת התאורה המרכזית שולטת על גופי תאורה  . 5.4

בהתאם  DALIל הכוללים ממשק תקשורת אלקטרויים המוזים מרשת החשמ
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. כמו DALIומחוברים למערכת הבקרה המרכזית בתקשורת    ,IEC 62386לדרישות תקן  

כן המערכת תבצע בקרה על תאורת החירום ובדיקת תקיותה בהתאם לדרישות תקן 

IEC 62034 .  

  

  מערכת הבקרה המרכזית 08.14.02

ותוכת יהול ייעודית לתאורה הרגילה. מערכת הבקרה המרכזית  PCהמערכת תכלול מחשב  .1

ותאפשר תפעול  IEC 62386בהתאם לדרישות תקן  DALIתתבסס על פרוטוקול התקשורת 

  .DALIושליטה על כל גופי התאורה הכוללים ממשק תקשורת 

י "לכל גופי התאורה בהתאם לקבוצות שייקבעו ע  DALIהמערכת תבצע חלוקת כתובות  .2

וההפעלה והכיבוי יתבצעו באמצעות  ן. גופי התאורה יחוברו ישירות לרשת החשמל,המתכ

  התקשורת.

המערכת תאפשר הפעלה וכיבוי גופי התאורה (כולם או חלקם) בהתאם לסיגלים המתקבלים  .3

מחיישי התועה או ממפסקים חיצויים או מבקרת המבה. הפעלת גופי התאורה תתאפשר 

  ) ובהתאם לדרישות התכון.10-100%עבור כל גוף תאורה ( שתידרש,בכל עוצמת תאורה 

בעת הפעלת גופי התאורה תבצע המערכת יטור אוטומטי של תקלות בגופי התאורה והתשתית  .4

תקלות תקשורת בין גופי התאורה וכבלים מותקים. בעת  ותזהה גופי תאורה לא תקיים,

ל למתחזק לצורך "ן תשלח המערכת דואתוצג התקלה במסך המחשב וכ זיהוי תקלה כאמור,

תיקון התקלה. כמו כן המערכת תבצע בקרה על תאורת החירום ובדיקת תקיותה בהתאם 

  . IEC 62034לדרישות תקן 

המערכת תבצע רישום של כל התקלות שיתגלו בתאורה הרגילה, תאורת החירום (גופי  .5

ח "ותפיק דו ,עצמאיותהסוללות ההכווה עם השלטי ) ועצמאיותהסוללות העם  התאורה

  תקלות בהתאם.

  ייעודי של המערכת. LOGבקובץ  כל האירועים לרבות התקלות יירשמו ויישמרו .6

  דוגמת התרשים החשמלי של מערכת בקרת התאורה המרכזית: .7
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  תיאור מערכת התקשורת 08.14.03

ערוצי תקשורת לשליטה על גופי    11הכולל    DALIהמערכת מבוססת על בקר תאורה בתקשורת   . 1

-EN-CDCיעודי מסוג יבקר  על גופי התאורה הרגילה, תאורת החירום ושלטי ההכווה,

GENERAL-SNS  ן,"או שווה ערך מאושר עערוצי תקשורת בתקשורת    4הכולל    י המתכDALI 

  אופן הבא: לשליטה ובקרה על גלאי התועה ו/או הלחצים

 גופי תאורת החירום ושלטי ההכווה,   256ערוצים עבור עד  4 .1.1

 גופים של התאורה הרגילה.  256ערוצים עבור עד  4 .1.2

 גלאי תועה ו/או לחצים.  100ערוצים עבור עד  4 .1.3

לצורך קיום  , ייעודי DALIשל ערוצי התקשורת מותקן ספק מתח  בכל אחת מהיציאות . 2

  התקשורת.

בכל אחת מהיציאות של ערוצי התקשורת מותקת הגה אקטיבית מפי מתח תקלה על קו  . 3

  התקשורת.

 DALIגלאי התועה והלחצים המותקים במתקן כוללים כרטיס תקשורת בפרוטוקול  . 4

  לכל כרטיס כמפורט יתן לחבר עד שתי יחידות קצה.   המאפשר לשלבם במערכת הבקרה,

ותוכת יהול ייעודית המאפשרת תפעול  PCהמערכת מתבצע באמצעות יחידת מחשב תפעול  . 5

כיבוי   של כל גוף תאורה בפרד או תפעול של קבוצות גופי תאורה לצורכי ביצוע פעולות הדלקה,

 ועמעום. 

  

  מידות מרביות של המערכת 08.14.04

  מ."ס 35מק:עו מ, "ס 100גובה:  מ,"ס 80ארון של מערכת הבקרה המרכזית: רוחב: 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 המרכזית הבקרהמערכתשלארוןדוגמת
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  תוכת בקרה 08.14.05

תוכת הבקרה משמשת ליטור ושליטה על גופי התאורה הרגילה, על גופי תאורת החירום ושלטי  

ההכווה ועל גלאי התועה ו/או הלחצים באמצעות ממשק תקשורת למחשב הייעודי. התוכה תוכל 

  לבצע פעולות בקרה ויטור הבאות:

  

  מידע יטור איכות מתח כגון 08.14.06

 לכל גופי התאורה.  DALIחלוקת כתובות  .1

 תקין לא תקין לרבות הצגת כתובתם ומיקומם. –הצגת סטאטוס של גופי התאורה .2

 הצגת סטאטוס הכיול של עוצמות ההארה עבור כל גופי התאורה הרגילה.  .3

 מותקים. הצגת תקלות תקשורת וכבלים .4

 מסכי תפעול ועוד.   .5

  

  בקרה 08.14.07

 ל ." שליחת הודעת תקלה לדוא .1

 ביצוע שמירת קבצים בעת הפסקת חשמל.  .2

 חזרה אוטומטית לעבודה מלאה לאחר חזרה מהפסקת חשמל.  .3

  יחידת המחשב של המערכת תכלול ממשקי תקשורת: .4

  RS232, USB, TCP/IP.  

התקלות והתקיות למערכות בקרה אחרות המשמשות ממשק התקשורת יאפשר העברת חיווי   .5

  לרבות הפעלת תאורת החירום באופן יזום .  ,MODBUSבפרוטוקול  את המתקן,

 אחרות כגון גלאים, ממשק התקשורת יאפשר קבלת דרישות למיתוג ועמעום ממערכות .6

  חיישים ומערכות בקרה שוות. 

ממשקות למערכות בקרה ויהול  יסופקו פרוטוקולים של המערכת לפי דרישה לביצוע הת .7

  אחרות.

  

  תוים שעל היצרן לספק לאישור 08.14.08

מפרט מלא של כל התוים הטכיים של מערכת הבקרה המרכזית. התוים הטכיים יכללו   .1

כלומר לגבי כל תון שפורט במפרט יהיה על הספק לציין   את כל התוים שפורטו במפרט,

  במפורש את תויו. 

  של הציוד.  קטלוג מלא  .2

  מידות מדויקות ומשקל הציוד.  .3

  מועדי אספקה. .4

  תוים שעל היצרן לספק עם אספקת הציוד (בשלושה העתקים)  .5

  שרטוטי המערכת.  .6

  חוברת איתור תקלות במערכת.  .7



277 
 

______________________________________________________________________________________  

  מפרט מערכות –חניון והפרדה מפלסית שזר  - 2ה

 

  קטלוגים מלאים של המערכת.  .8

מערכת מדגם שווה ערך עליו לצרף טבלת השוואה  קבלן הראשי הקבלן הראשיבמידה ו .9

 2מפורטת בכול התוים הדרשים במפרט זה ובקטלוג היצרן המאופיין והמוצע. ולפחות 

  פרויקטים הכוללים מערכות בהספק וכמות לפי מפרט זה לפחות. 

  

 תקופת אחריות 08.14.09

חודשים לאחר הפעלתה   24תקופת האחריות של מערכת בקרת התאורה על כל מרכיביה תהיה   .1

 המוצלחת. 

  היקף האחריות בכפוף לתאי המכירה המוסכמים תחול במשך תקופה זו. .2

  

 התקה והפעלת המערכת 08.14.10

תיערך בדיקה של כל חלקי הציוד. מרכיבים פגומים   לפי התקת המערכת על כל מרכיביה, .1

  זמים. יוחלפו ללא עלות וספת לרוכש. תוגש תכית התקה ולוח 

  תיערך בחית תפקוד למערכת. בתום עבודות ההתקה באתר, .2

תקלות  זיהוי תקלות ורה, חזרת מתח רשת, הבחיה תכלול בדיקת תפקוד בכשל מתח רשת, .3

 כבל מותק.  תקשורת,

 ויגיש אותו לאישור הציג.  הספק יכין לוח זמים עבור המבחים המוזכרים לעיל, .4

  כלול מבחים וספים או לשות את לוח הזמים של המבחן. המזמין שומר לעצמו את הזכות ל .5

קצר  תאימות עומס יתר, יעילות, תכית המבחן תכלול בדיקות לקביעת תפקוד המערכת,

 וכדומה. 

  

 ספר הדרכה ותיעוד למערכת 08.14.11

  י"המדגימים את החיבורים וקודות החיבור. כל התיול/חיבור ע המערכת תסופק עם תיעוד ושרטוטים,

תפעול ותחזוקה של מערכת   יוגשו לאישור הציג. מדריכי הוראות להתקה,  ושרטוטי התוכית,  מוליכים,

  בקרת התאורה יהיו בהתאמה לדרישות הכלליות של המפרט. 

  

 הדרכה 08.14.12

  תתבצע הדרכה שתכלול:  בהתאם לסיבות, עם סיום תהליך בחית המערכת, .1

  מרכיביה. הכרת מערכת בקרת התאורה על כל  .2

 הדרכה התקה והפעלה.  .3

  העקת תעודת הכשרה.   .4

  

  אופי המדידה ותכולת מחיר 08.14.13

  המחיר כולל: 

לשלטי   ,לתאורת חירום ,אספקת מערכת בקרת תאורה מרכזית משולבת לתאורה רגילה .1

לוח בקרת תאורה בתקשורת : לרבות ,DALIבתקשורת  ,לחצים/הכווה ולגלאי תועה
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DALI ת עם סוללות  "ג( גופי תאורת חירום 256 עד ,גופי תאורה רגילה 256 לתפעול של עד

בתקשורת , לחצים/גלאי תועה 90 ושלטי הכווה עם סוללות עצמאיות ועד) עצמאיות

DALIות /שליטה על עוצמת ההארה של כל גוף תאורה וקבלת חיוויי תקלות:  והמאפשרתתקי

התחברות למערכת בקרת המבה והתחברות לממשק תקשורת של חיישי   ,מכל גוף תאורה

המערכת כוללת . כיבוי ועמעום גופי התאורה ,המאפשרים הדלקה) DALIבתקשורת ( התועה

 כדוגמת דגם ,מחשב ותוכת יהול ייעודי ,התקשורת ,לוח הכולל את כל רכיבי הבקרה

ב  "מ העוה לדרישות המפרט הטכי המצ"צרת אלטק בעמתו EN-CDC-20/1): ט"מק(/

המערכת מיועדת עבור { י המתכן"י המתכן או שווה ערך ואיכות מאושר ע"והמאושר ע

 }. ק להולכי רגל"המעבר המסחרי התת

  

 DALIמגבר קו  08.15

 מגבר קו המותקן לאורך קו התקשורת 08.15.01

גופי  64מגבר הקו יגביר את הסיגל המתקבל ממתאם התקשורת ויאפשר תפעול של עד  .1

  גופי התאורה.  64ייעודי לתפעול  DALIתאורה. ליציאת מגבר הקו יחובר ספק כוח 

מטרים וספים מהקודה שבה  300 באורך מרבי של DALIמגבר הקו מוגדר לקו תקשורת  .2

  הותקן .

  

 DALIהגה מפי מתח תקלה על קו התקשורת  08.15.02

בעת תקלה של חיבור מתח רשת על קו התקשורת: מגבר הקו יכלול הגה אקטיבית ויחסום את המתח 

הגבוה ולא יגרם זק לרכיבי המערכת. בעת הסרת מתח התקלה ישוב ההתקן לתפקד ללא צורך 

  בהחלפתו. 

  

  מבה 08.15.03

 ;הפרוש במתקן החשמל והתאורה  DALI LINE  -לאורך ה/-רית בהיחידה תתאים להתקה טו .1

) ו/או לצורך IPמתאים לצורך העלאת דרגת העמידות ( HOUSINGהיחידה תותקן בתוך 

  הקיית חסיות באש על פי שיקול דעת המתכן.

היחידה תהיה יצוקה בחומר פולימרי המתאים לתאי הסביבה ולעבודה בטמפרטורת סביבה  .2

  .(10°C - 60°C-)של 

  הגה חשמלית: בידוד כפול. .3

 ;הפרוש במתקן החשמל והתאורה  DALI LINE  -לאורך ה/-התקה: התאמה להתקה טורית ב .4

היחידה תותקן   ;תשיטת ההתקה של היחידה: קבועה למבה או מחוברת לסולמות או לתעלו

)ו/או לצורך הקיית חסיות באש IPמתאים לצורך העלאת דרגת העמידות (  HOUSINGבתוך  

  על פי שיקול דעת המתכן.

  

 DALIספק כוח ייעודי ל   08.15.04

  .DALIגופי תאורה עם תקשורת  64בחיבור של עד   13-22.5VDCספק הכוח יספק מתח של  .1
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 DALIבהתאם לדרישות תקן  מקסימום, 250mAזרם הדפקים של התקשורת יהיה  .2

IEC62386 .  

  :  DALIהגה מפי מתח תקלה על קו התקשורת  .3

ספק הכוח יכלול הגה אקטיבית ויחסום  בעת תקלה של חיבור מתח רשת על קו התקשורת, .4

התקלה ישוב ההתקן את המתח הגבוה ולא יגרם זק לרכיבי המערכת. בעת הסרת מתח 

   לתפקד ללא צורך בהחלפתו. 

  מבה: .5

היחידה ;הפרוש במתקן החשמל והתאורה DALI LINE -לאורך ה/-להתקה טורית ב . 5.1

) ו/או לצורך הקיית IPמתאים לצורך העלאת דרגת העמידות (  HOUSINGתותקן בתוך  

  חסיות באש על פי שיקול דעת המתכן.

המתאים לתאי הסביבה ולעבודה בטמפרטורת היחידה תהיה יצוקה בחומר פולימרי  . 5.2

  .(10°C - 60°C-)סביבה של 

  הגה חשמלית: בידוד כפול .6

הפרוש במתקן החשמל  DALI LINE -לאורך ה/-התקה: התאמה להתקה טורית ב . 6.1

שיטת ההתקה של היחידה: קבועה למבה או מחוברת לסולמות או  ;והתאורה

 לתעלות. 

) ו/או IPם לצורך העלאת דרגת העמידות (מתאי HOUSINGהיחידה תותקן בתוך  . 6.2

  לצורך הקיית חסיות באש על פי שיקול דעת המתכן.

  אפיון והגדרת הציוד  .7

  יחידת מגבר קו,  . 7.1

  EN-REP-DALIרפיטר דגם:  . 7.2

   EN-PS-DALIספק כוח דאלי דגם:  . 7.3
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  מידות מכאיות: .8

  :EN-PS-DALI מדגם: DALIמידות מכאיות של ספק כוח   

 

 

  

  :DALI-REP-EN מדגם: REPEATER DALIמידות מכאיות של יחידת  .9
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 DALIמגבר קו  08.15.05

 מגבר קו המותקן לאורך קו התקשורת:

גופי  64מגבר הקו יגביר את הסיגל המתקבל ממתאם התקשורת ויאפשר תפעול של עד  .1

  גופי התאורה.  64ייעודי לתפעול  DALIתאורה. ליציאת מגבר הקו יחובר ספק כוח 

מטרים וספים מהקודה שבה  300 באורך מרבי של DALIמגבר הקו מוגדר לקו תקשורת  .2

  הותקן .

  

 DALIהגה מפי מתח תקלה על קו התקשורת  08.15.06

בעת תקלה של חיבור מתח רשת על קו התקשורת: מגבר הקו יכלול הגה אקטיבית ויחסום  .1

את המתח הגבוה ולא יגרם זק לרכיבי המערכת. בעת הסרת מתח התקלה ישוב ההתקן 

  לתפקד ללא צורך בהחלפתו. 

 ;הפרוש במתקן החשמל והתאורהDALI LINE -לאורך ה/-היחידה תתאים להתקה טורית ב .2

) ו/או לצורך IPמתאים לצורך העלאת דרגת העמידות ( HOUSINGהיחידה תותקן בתוך 

  הקיית חסיות באש על פי שיקול דעת המתכן.

היחידה תהיה יצוקה בחומר פולימרי המתאים לתאי הסביבה ולעבודה בטמפרטורת סביבה  .3

  .(10°C - 60°C-)של 

  הגה חשמלית: בידוד כפול. .4

 ;הפרוש במתקן החשמל והתאורה  DALI LINE  -לאורך ה/-התקה: התאמה להתקה טורית ב .5

היחידה תותקן   ;תשיטת ההתקה של היחידה: קבועה למבה או מחוברת לסולמות או לתעלו

)ו/או לצורך הקיית חסיות באש IPמתאים לצורך העלאת דרגת העמידות (  HOUSINGבתוך  

  על פי שיקול דעת המתכן.

  

 DALIספק כוח ייעודי ל   08.15.07

  .DALIגופי תאורה עם תקשורת  64בחיבור של עד   13-22.5VDCספק הכוח יספק מתח של  .1

 DALIבהתאם לדרישות תקן  מקסימום, 250mAזרם הדפקים של התקשורת יהיה  .2

IEC62386 .  

  

 DALIהגה מפי מתח תקלה על קו התקשורת  08.15.08

ספק הכוח יכלול הגה אקטיבית ויחסום  בעת תקלה של חיבור מתח רשת על קו התקשורת, .1

את המתח הגבוה ולא יגרם זק לרכיבי המערכת. בעת הסרת מתח התקלה ישוב ההתקן 

   צורך בהחלפתו. לתפקד ללא 

היחידה תותקן ;הפרוש במתקן החשמל והתאורה DALI LINE -לאורך ה/-להתקה טורית ב .2

) ו/או לצורך הקיית חסיות באש IPמתאים לצורך העלאת דרגת העמידות (  HOUSINGבתוך  

  על פי שיקול דעת המתכן.
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טורת סביבה היחידה תהיה יצוקה בחומר פולימרי המתאים לתאי הסביבה ולעבודה בטמפר .3

  .(10°C - 60°C-)של 

  הגה חשמלית: בידוד כפול. .4

 ;הפרוש במתקן החשמל והתאורה  DALI LINE  -לאורך ה/-התקה: התאמה להתקה טורית ב .5

היחידה תותקן ;שיטת ההתקה של היחידה: קבועה למבה או מחוברת לסולמות או לתעלות

או לצורך הקיית חסיות באש /) וIPמתאים לצורך העלאת דרגת העמידות (  HOUSINGבתוך  

  על פי שיקול דעת המתכן.

  אפיון והגדרת הציוד  .6

  יחידת מגבר קו,  . 6.1

  EN-REP-DALIרפיטר דגם:  . 6.2

 EN-PS-DALIספק כוח דאלי דגם:  . 6.3

  

  מידות מכאיות:  . 7

  :EN-PS-DALI מדגם: DALIמידות מכאיות של ספק כוח   . 7.1  
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  :EN-REP-DALI מדגם: REPEATER DALIמידות מכאיות של יחידת   . 7.2  

  

  ר"מהרת שז –DALIמערכת בקרת תאורה בכיסה למהרה בתקשורת  08.16

  כללי  08.16.01

 DALIתאורת המהרה מבוססת על גופי תאורה בטכולוגיית לד הכוללים ממשק תקשורת  .1

. עוצמת התאורה במהרה היה דימית ומשתה בהתאם לעוצמת  IEC 62386בהתאם לתקן 

. ממול לכיסה למהרה יותקן CIE 88-2004התאורה הטבעית בכיסה למהרה ולהמלצות 

שימיר באופן לייארי   אם לדרישות התכון של המהרה,מכוייל בהת  ,L20חיישן לומיס מטר  

  . 4-20mAאת עוצמות התאורה המדדות לסיגל של 

יחובר ללוח בקרת תאורה ייעודי אשר יגביר או יעמעם את עוצמת  4-20mAהסיגל המתקבל  .2

. מערכת בקרת התאורה תכלול גיבוי DALIהתאורה של גופי התאורה באמצעות התקשורת 

ך תפקודה התקין של התאורה גם במקרה של כשל ביחידת הלומיס מטר ו/או ייעודי להמש

  כמפורט בהמשך.  בבקר התאורה הייעודי,

הממוקם בחדר  מעלות, 25בחדר חשמל ממוזג לטמפרטורת סביבה של  לוח הבקרה ימוקם .3

  לכל גופי התאורה הייעודיים.  DALIחשמל בכל כיסה של המהרה ויחובר בתקשורת 

  ע מאושר. "מתוצרת אלטק או ש EN-LTC-DALI-25דגם המערכת:  .4

  

  תיאור המערכת 08.16.02

מערכת בקרת התאורה המרכזית הדרשת במסגרת מפרט זה כוללת: מערכת בקרה מרכזית  .1

מתוצרת  EN-LTC-DALIמסדרת  ולוח חשמל ייעודי וחלוקה למעגלים, DALIבתקשורת 

  ורט להלן:  אלטק העוה לדרישות המפרט הטכי כמפ
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עם משקים/דרייברים אלקטרויים המוזים    LEDעל גופי תאורה    מערכת התאורה מבוססת, .2

 IECבהתאם לדרישות תקן  DALIמרשת החשמל. גופי התאורה כוללים ממשק תקשורת 

  .DALIומחוברים למערכת הבקרה המרכזית בתקשורת  ,62386

  מערכת בקרת תאורת המהרה: .3

ותוכת יהול ייעודית לתאורת המהרה. מערכת בקרת  PCהמערכת תכלול מחשב  . 3.1

 IEC 62386בהתאם לדרישות תקן  DALIהתאורה תתבסס על פרוטוקול התקשורת 

  . DALIותאפשר תפעול ושליטה על כל גופי התאורה הכוללים ממשק תקשורת 

י  " לכל גופי התאורה בהתאם לקבוצות שייקבעו ע  DALIהמערכת תבצע חלוקת כתובות   . 3.2

הכיבוי והעמעום  וההפעלה, גופי התאורה יחוברו ישירות לרשת החשמל,  המתכן.

  יתבצעו באמצעות התקשורת.

 כלל המערכות ,סטטוס ויטור הציוד יועבר למערכת הבקרה הראשית של מת"י.  . 3.3

3.4 .   

ו חלקם) בהתאם סיגלים בקר התאורה יאפשר הפעלה וכיבוי גופי התאורה (כולם א . 3.5

המתקבלים מיחידת הלומיס מטר ו/או מיחידת הגיבוי הפועלת על בסיס זמן ושעון 

עבור כל גוף  אסטרוומי. הפעלת גופי התאורה תתאפשר בכל עוצמת תאורה שתידרש,

  ) ובהתאם לדרישות התכון. 0-100%תאורה (

תקלות בגופי התאורה והתשתית בעת הפעלת גופי התאורה תבצע המערכת יטור אוטומטי של   .4

  תקלות תקשורת בין גופי התאורה וכבלים מותקים.  ותזהה גופי תאורה לא תקיים,

  יתבצעו הפעולות הבאות: בעת זיהוי תקלות בגופי התאורה ו/או בכבלים, .5

 תוצג התקלה במסך המחשב. . 5.1

 ל למתחזק לצורך תיקון התקלה. "המערכת תשלח דוא . 5.2

  ראשי של המהרה לצורך תיקון התקלה. המערכת תשלח הודעה לבקר ה . 5.3

 ח תקלות בהתאם." המערכת תבצע רישום התקלה ותפיק דו . 5.4

המערכת תכלול יחידת בקרה איטגראלית לזיהוי תקלות ביחידת הלומיס מטר ובעת זיהוי   .6

  יתבצעו הפעולות הבאות: תקלה בלומיס מטר,

י אשר פועל על בסיס המערכת תעבור לתפעול ושליטה על התאורה באמצעות בקר הגיבו . 6.1

 זמן ושעון אסטרוומי הכלול במערכת. 

 תוצג התקלה במסך המחשב. . 6.2

  ל למתחזק לצורך תיקון התקלה. "המערכת תשלח דוא . 6.3

  המערכת תשלח הודעה לבקר הראשי של המהרה לצורך תיקון התקלה.  . 6.4

 ח תקלות בהתאם." המערכת תבצע רישום התקלה ותפיק דו . 6.5

לבקר הראשי של המהרה על תקיותה בקוד שיישלח באמצעות מערכת בקרת התאורה תדווח   .7

אחת למספר דקות. היה והבקר הראשי של המהרה זיהה כשל בתפקוד של   ממשק התקשורת,

  יתבצעו הפעולות הבאות: מערכת בקרת התאורה,

 המתקבל מיחידת הלומיס מטר לשליטתו. 4-20mAהבקר הראשי יעביר את הסיגל  . 7.1
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בהתאם  יכבה את גופי התאורה באמצעות מגעים ייעודיים,הבקר הראשי יפעיל ו . 7.2

 לדרישות התכון. 

  הבקר הראשי ישלח הודעה למתחזק לצורך תיקון התקלה.  . 7.3

 ח תקלות בהתאם."הבקר הראשי יבצע רישום התקלה ויפיק דו . 7.4

  במקרה שהבקר הראשי מזהה כשל גם ביחידת הלומיס מטר: .8

למצב של תאורת  ת מגעים ייעודיים,הבקר הראשי יפעיל את גופי התאורה באמצעו . 8.1

 לילה. 

  ייעודי של המערכת. LOGבקובץ  כל האירועים לרבות התקלות יירשמו ויישמרו .9

  דוגמת תרשים חשמלי של מערכת בקרת תאורת המהרה: . 10

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  תיאור המערכת 08.16.03

,  1ערוצי תקשורת לשליטה על  20הכולל  DALIהמערכת מבוססת על בקר תאורה בתקשורת  .1

  כתובות דיגיטליות של גופי התאורה.  280

לצורך קיום  ייעודי,  DALIשל ערוצי התקשורת מותקן ספק מתח  בכל אחת מהיציאות .2

  התקשורת.

  בקר התאורה כולל:  .3

המותאם ליחידת הלומיס מטר להגדרת העוצמה  4-20mAכיסת סיגל לייארי  . 3.1

 בהתאם לדרישות התכון.  המרבית והעוצמה המיימלית,

תוכה ייעודית להתאמת עוצמת התאורה במהרה לסיגל המתקבל מיחידת הלומיס  . 3.2

 מטר.

 המתבסס על שעון אסטרוומי . "אמצע יום "תוכה ייעודית איטגראלית לזיהוי  . 3.3

ערוצי התקשורת מותקת הגה אקטיבית מפי מתח תקלה על  בכל אחת מהיציאות של   . 3.4

  קו התקשורת.

Touch screen PC

Line Inputs
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ותוכת יהול ייעודית המאפשרת תפעול  PCתפעול המערכת מתבצע באמצעות יחידת מחשב  . 4

של כל גוף תאורה בפרד או תפעול של קבוצות גופי תאורה לצורכי התאמת עוצמת התאורה 

 במהרה לדרישות התכון. 

  המערכת:מידות מרביות של  . 5

 25עומק: מ,"ס 80גובה:  מ,"ס 60ארון של מערכת החשמל והבקרה המרכזית: רוחב:  .5.1

  מ."ס

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  תוכת בקרה 08.16.04

תוכת הבקרה משמשת ליטור ושליטה על גופי התאורה, באמצעות ממשק תקשורת למחשב  . 1

  הייעודי. התוכה תוכל לבצע פעולות בקרה ויטור הבאות:

  מידע יטור איכות מתח כגון: . 2

 לכל גופי התאורה.  DALIחלוקת כתובות  .2.1

 תקין לא תקין לרבות הצגת כתובתם ומיקומם. –הצגת סטאטוס של גופי התאורה .2.2

 המרכזית הבקרה מערכת של ארוןדוגמת 



287 
 

______________________________________________________________________________________  

  מפרט מערכות –חניון והפרדה מפלסית שזר  - 2ה

 

 הצגת סטאטוס הכיול של עוצמות ההארה עבור כל גופי התאורה.  . 2.3

 תקשורת וכבלים מותקים.הצגת תקלות  . 2.4

 מסכי תפעול ועוד.   . 2.5

  בקרה: .3

 ל ." שליחת הודעת תקלה לדוא . 3.1

 ביצוע שמירת קבצים בעת הפסקת חשמל.  . 3.2

 חזרה אוטומטית לעבודה מלאה לאחר חזרה מהפסקת חשמל.  . 3.3

  יחידת המחשב של המערכת תכלול ממשקי תקשורת: .4

4.1 . RS232, USB, TCP/IP.  

התקלות  MODEBUSSבפרוטוקול מודבאס  ממשק התקשורת יאפשר העברת חיווי, .5

לרבות הפעלת תאורת החירום  והתקיות למערכות בקרה אחרות המשמשות את המתקן,

  באופן יזום (ללא פגיעה בברירת המחדל של מערכת תאורת החירום). 

  לצורכי הדלקה,   מיחידת הלומיס מטר,  ,  4-20mAממשק התקשורת יאפשר קבלת סיגל של   .6

  גופי התאורה. כיבוי ועמעום של 

יסופקו פרוטוקולים של המערכת לפי דרישה לביצוע התממשקות למערכות בקרה ויהול   .7

  אחרות.

  

  תוים שעל היצרן לספק לאישור 08.16.05

מפרט מלא של כל התוים הטכיים של מערכת הבקרה המרכזית. התוים הטכיים יכללו   .1

תון שפורט במפרט יהיה על הספק לציין  כלומר לגבי כל  את כל התוים שפורטו במפרט,

  במפורש את תויו. 

  קטלוג מלא של הציוד.   .2

  מידות מדויקות ומשקל הציוד.  .3

  מועדי אספקה.  .4

  תוים שעל היצרן לספק עם אספקת הציוד (בשלושה העתקים)  .5

  שרטוטי המערכת.  .6

  חוברת איתור תקלות במערכת.  .7

  קטלוגים מלאים של המערכת.  .8

מערכת מדגם שווה ערך עליו לצרף טבלת השוואה  קבלן הראשי יהקבלן הראשבמידה ו .9

 2מפורטת בכול התוים הדרשים במפרט זה ובקטלוג היצרן המאופיין והמוצע. ולפחות 

  פרויקטים הכוללים מערכות בהספק וכמות לפי מפרט זה לפחות. 

  

 תקופת אחריות 08.16.06

חודשים לאחר הפעלתה   24מרכיביה תהיה  תקופת האחריות של מערכת בקרת התאורה על כל   .1

 ומסירתה למזמין. המוצלחת
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  היקף האחריות בכפוף לתאי המכירה המוסכמים תחול במשך תקופה זו. .2

  

 התקה והפעלת המערכת 08.16.07

תיערך בדיקה של כל חלקי הציוד. מרכיבים פגומים   לפי התקת המערכת על כל מרכיביה, .1

  תוגש תכית התקה ולוח זמים.  יוחלפו ללא עלות וספת לרוכש.

  תיערך בחית תפקוד למערכת. בתום עבודות ההתקה באתר, .2

תקלות  זיהוי תקלות ורה, חזרת מתח רשת, הבחיה תכלול בדיקת תפקוד בכשל מתח רשת, .3

 כבל מותק.  תקשורת,

 ויגיש אותו לאישור הציג.  הספק יכין לוח זמים עבור המבחים המוזכרים לעיל, .4

  המזמין שומר לעצמו את הזכות לכלול מבחים וספים או לשות את לוח הזמים של המבחן.  .5

קצר  תאימות עומס יתר, יעילות, תכית המבחן תכלול בדיקות לקביעת תפקוד המערכת,

 וכדומה. 

  

 ספר הדרכה ותיעוד למערכת 08.16.08

י  "ת החיבור. כל התיול/חיבור עהמדגימים את החיבורים וקודו המערכת תסופק עם תיעוד ושרטוטים,

תפעול ותחזוקה של מערכת   יוגשו לאישור הציג. מדריכי הוראות להתקה,  ושרטוטי התוכית,  מוליכים,

  בקרת התאורה יהיו בהתאמה לדרישות הכלליות של המפרט. 

  

 הדרכה 08.16.09

  תתבצע הדרכה שתכלול:  בהתאם לסיבות, עם סיום תהליך בחית המערכת, .1

  הכרת מערכת בקרת התאורה על כל מרכיביה.  .2

 הדרכה התקה והפעלה.  .3

  העקת תעודת הכשרה.   .4

  

  מהרת שזר - מכשיר מד בהיקות האור מערכת בקרת תאורה, 08.17

  כללי  08.17.01

  מכשיר מד בהיקות האור (פוטומטר/לומיסמטר) .1

מעל על תורן  מכשירי מד הבהיקות יותקו מחוץ למהרות באזורי הכיסה. המכשירים יותקו   .2

בהתאם להמלצות היצרן( למיעת    מטר  4-5גובה התקה כ    על זרוע מתכוות.  גובה פי הכביש,

  הצטברות זיהום ומסיבות של ודאליזים ). 

) בתחום  LUMINANCEהמכשירים יכווו אל כיסת המהרה וימדדו את רמת הבהיקות (  .3

 . הראיה של ההג המתקרב אל פתח המהרה תזוויהמדמה את  מעלות,  20של  תבזוויקווס 

  Schrederע מאושר"או ש .מתוצרת חברת  - LUCI-L20 -דגם הלומיסמטר  .4

 התאורה .בבקר  אלוגיתיחובר לכיסה  מילי אמפר 4-20 מוצא המכשיר .5

  מות בהיקות אור שוות.מכשיר הלומיסמטר יהיה מסוגל למדוד ר .6
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  חיון שזר – DALIמערכת בקרת תאורה מרכזית בתקשורת  08.18

  כללי  08.18.01

בחיון מותקים גופי תאורה המשמשים לתאורה רגילה ותאורה היקפית (לא גופי תאורת  .1

  .DALIחירום). גופי תאורה אלה מוזים מלוח החשמל וללוח בקרת התאורה בתקשורת 

הממוקמים  מעלות, 25לוחות אלו ימוקמו בחדרי חשמל ממוזגים לטמפרטורת סביבה של  .2

בפירים של כל קומה ויספקו הזות חשמל ותקשורת לגופי התאורה בשי חדרי חשמל פרדים 

  המיועדים לתאורה הרגילה של החיון. 

  ע מאושר."מתוצרת אלטק או ש EN-CDC-20דגם המערכת:  .3

  

  תיאור המערכת 08.18.02

מערכת בקרת התאורה המרכזית הדרשת במסגרת מפרט זה כוללת: מערכת בקרה מרכזית  .1

מתוצרת אלטק  EN-CDCמסדרת  מל ייעודי וחלוקה למעגלים,ולוח חש  DALIבתקשורת 

  העוה לדרישות המפרט הטכי כמפורט להלן: 

עם משקים/דרייברים  LEDעל גופי תאורה  מערכת בקרת התאורה המרכזית מבוססת, .2

בהתאם  DALIאלקטרויים המוזים מרשת החשמל. גופי התאורה כוללים ממשק תקשורת 

  .DALIומחוברים למערכת הבקרה המרכזית בתקשורת  ,IEC 62386לדרישות תקן 

  מערכת הבקרה המרכזית: .3

ותוכת יהול ייעודית לתאורה הרגילה. מערכת הבקרה  PCהמערכת תכלול מחשב  . 3.1

 IEC 62386בהתאם לדרישות תקן  DALIהמרכזית תתבסס על פרוטוקול התקשורת 

  . DALIותאפשר תפעול ושליטה על כל גופי התאורה הכוללים ממשק תקשורת 

י  " לכל גופי התאורה בהתאם לקבוצות שייקבעו ע  DALIהמערכת תבצע חלוקת כתובות   . 3.2

וההפעלה והכיבוי יתבצעו  גופי התאורה יחוברו ישירות לרשת החשמל, המתכן.

  באמצעות התקשורת.

גופי התאורה (כולם או חלקם) בהתאם לסיגלים  המערכת תאפשר הפעלה וכיבוי  . 3.3

המתקבלים מחיישי התועה או ממפסקים חיצויים או מבקרת המבה. הפעלת גופי  

) 10-100%עבור כל גוף תאורה ( התאורה תתאפשר בכל עוצמת תאורה שתידרש,

  ובהתאם לדרישות התכון. 

ות בגופי התאורה בעת הפעלת גופי התאורה תבצע המערכת יטור אוטומטי של תקל . 3.4

תקלות תקשורת בין גופי התאורה וכבלים  והתשתית ותזהה גופי תאורה לא תקיים,

  מותקים. 

ל  "תוצג התקלה במסך המחשב וכן תשלח המערכת דוא בעת זיהוי תקלה כאמור, . 3.5

  למתחזק לצורך תיקון התקלה. 

ות ח תקל"המערכת תבצע רישום של כל התקלות שיתגלו בתאורה הרגילה ותפיק דו . 3.6

  בהתאם.

  ייעודי של המערכת. LOGבקובץ  כל האירועים לרבות התקלות יירשמו ויישמרו . 3.7
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  דוגמת התרשים החשמלי של מערכת בקרת התאורה המרכזית: . 3.8

  

  

  

  תיאור המערכת 08.18.03

  256ערותי תקשורת לשליטה על  4הכולל  DALIהמערכת מבוססת על בקר תאורה בתקשורת  .1

  גופי התאורה. כתובות דיגיטליות של 

לצורך קיום  ייעודי,  DALIשל ערוצי התקשורת מותקן ספק מתח  בכל אחת מהיציאות .2

  התקשורת.

בכל אחת מהיציאות של ערוצי התקשורת מותקת הגה אקטיבית מפי מתח תקלה על קו  .3

  התקשורת.

ותוכת יהול ייעודית המאפשרת תפעול  PCתפעול המערכת מתבצע באמצעות יחידת מחשב  .4

כיבוי   של כל גוף תאורה בפרד או תפעול של קבוצות גופי תאורה לצורכי ביצוע פעולות הדלקה,

 ועמעום. 

  

  מידות מרביות של המערכת 08.18.04

  מ. "ס 25עומק: מ,"ס 60גובה:  מ,"ס 40ארון של מערכת החשמל והבקרה המרכזית: רוחב:  .1
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  תוכת בקרה 08.18.05

תוכת הבקרה משמשת ליטור ושליטה על גופי התאורה הרגילה, באמצעות ממשק תקשורת  . 1

  למחשב הייעודי. התוכה תוכל לבצע פעולות בקרה ויטור הבאות:

  מידע יטור איכות מתח כגון: . 2

 לכל גופי התאורה.  DALIחלוקת כתובות  .2.1

 תקין לא תקין לרבות הצגת כתובתם ומיקומם. –הצגת סטאטוס של גופי התאורה .2.2

 הצגת סטאטוס הכיול של עוצמות ההארה עבור כל גופי התאורה הרגילה.  .2.3

 הצגת תקלות תקשורת וכבלים מותקים. .2.4

 מסכי תפעול ועוד.   .2.5

  בקרה: . 3

 ל ." שליחת הודעת תקלה לדוא .3.1

 ביצוע שמירת קבצים בעת הפסקת חשמל.  .3.2

 חזרה אוטומטית לעבודה מלאה לאחר חזרה מהפסקת חשמל.  .3.3

  יחידת המחשב של המערכת תכלול ממשקי תקשורת: . 4

4.1. RS232, USB, TCP/IP.  

 המרכזית הבקרהמערכתשלארוןדוגמת
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התקלות והתקיות למערכות   ,MODBUSממשק התקשורת יאפשר העברת חיווי, בפרוטוקול   .5

עלת תאורת החירום באופן יזום (ללא פגיעה  לרבות הפ בקרה אחרות המשמשות את המתקן,

  בברירת המחדל של מערכת תאורת החירום). 

 אחרות כגון גלאים, ממשק התקשורת יאפשר קבלת דרישות למיתוג ועמעום ממערכות .6

  חיישים ומערכות בקרה שוות. 

יסופקו פרוטוקולים של המערכת לפי דרישה לביצוע התממשקות למערכות בקרה ויהול   .7

  אחרות.

  

  תוים שעל היצרן לספק לאישור 08.18.06

מפרט מלא של כל התוים הטכיים של מערכת הבקרה המרכזית. התוים הטכיים יכללו   .1

כלומר לגבי כל תון שפורט במפרט יהיה על הספק לציין   את כל התוים שפורטו במפרט,

  במפורש את תויו. 

  קטלוג מלא של הציוד.   .2

  מידות מדויקות ומשקל הציוד.  .3

  מועדי אספקה.  .4

  תוים שעל היצרן לספק עם אספקת הציוד (בשלושה העתקים)  .5

  שרטוטי המערכת.  .6

  חוברת איתור תקלות במערכת.  .7

  קטלוגים מלאים של המערכת.  .8

מערכת מדגם שווה ערך עליו לצרף טבלת השוואה  קבלן הראשי הקבלן הראשיבמידה ו .9

 2הדרשים במפרט זה ובקטלוג היצרן המאופיין והמוצע. ולפחות מפורטת בכול התוים 

  פרויקטים הכוללים מערכות בהספק וכמות לפי מפרט זה לפחות. 

  

 תקופת אחריות 08.18.07

חודשים לאחר הפעלתה   24תקופת האחריות של מערכת בקרת התאורה על כל מרכיביה תהיה   .1

 ומסירתה למזמין. המוצלחת

  בכפוף לתאי המכירה המוסכמים תחול במשך תקופה זו.היקף האחריות  .2

  

 התקה והפעלת המערכת 08.18.08

תיערך בדיקה של כל חלקי הציוד. מרכיבים פגומים   לפי התקת המערכת על כל מרכיביה, .1

  יוחלפו ללא עלות וספת לרוכש. תוגש תכית התקה ולוח זמים. 

  תפקוד למערכת.תיערך בחית  בתום עבודות ההתקה באתר, .2

תקלות  זיהוי תקלות ורה, חזרת מתח רשת, הבחיה תכלול בדיקת תפקוד בכשל מתח רשת, .3

 כבל מותק.  תקשורת,

 ויגיש אותו לאישור הציג.  הספק יכין לוח זמים עבור המבחים המוזכרים לעיל, .4
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  הזמים של המבחן. המזמין שומר לעצמו את הזכות לכלול מבחים וספים או לשות את לוח   .5

קצר  תאימות עומס יתר, יעילות, תכית המבחן תכלול בדיקות לקביעת תפקוד המערכת,

 וכדומה. 

  

 ספר הדרכה ותיעוד למערכת 08.18.09

י  "המדגימים את החיבורים וקודות החיבור. כל התיול/חיבור ע המערכת תסופק עם תיעוד ושרטוטים,

תפעול ותחזוקה של מערכת   ישור הציג. מדריכי הוראות להתקה,יוגשו לא  ושרטוטי התוכית,  מוליכים,

  בקרת התאורה יהיו בהתאמה לדרישות הכלליות של המפרט. 

  

 הדרכה 08.18.10

  תתבצע הדרכה שתכלול:  בהתאם לסיבות, עם סיום תהליך בחית המערכת, .1

  הכרת מערכת בקרת התאורה על כל מרכיביה.  . 1.1

 הדרכה התקה והפעלה.  . 1.2

  העקת תעודת הכשרה.   . 1.3

  

 ציוד היקפי  11.808.1

 רב מודד דיגיטלי .1

 יחידת רב מודד דיגיטלי למדידת פרמטרים עבור שלוש פאזות. .2

 יחידת תצוגה תאפשר הצגה בו זמית של מדידת פרמטר עבור שלושת הפאזות. .3

 היחידה תתחבר דרך מתאם תקשורת ללולאת התקשורת הקרובה. .4

תקשורת בין יחידת התצוגה ליחידת התקשורת תתבצע דרך סיב אופטי בכדי למוע הפרעות   .5

RFI/EMI  .המצויות בלוח החשמל 

ם ותתאפשר י גלובלי התוים יהיו יתאפשרו קריאות הן ידיות והן ישירות ממערכת הבקרה, .6

 התייחסות כל אחד מהבקרים לתוים אלו.

 לקריאה:להלן הפרמטרים הדרשים   .7

 )Vמתח ממוצע בין פאזות ( . 7.1

 ). Aזרם ממוצע כולל ( . 7.2

 .)KWהספק אקטיבי ( . 7.3

 ). 1עד + γCOS )-1 ית מופעוזו . 7.4

 ).T, S, R )Vמתח לכל אחת מהפאזות  . 7.5

 ).T, S, R )Aזרם לכל אחת מהפאזות  . 7.6

 ).T, S, R )KWהספק לכל אחת מהפאזות  . 7.7

 ).KVAהספק ( . 7.8

 ).KVArהספק ראקטיבי ( . 7.9

 ).HZתדר ( .7.10
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 שעה.  ½) מדידת מקסימום וכן בפרקי זמן של KW,( )KVAביקוש (הספק  .7.11

 

  יחידת תצוגה יידת 21.808.1

  ומרית או-יחידת תצוגה אלפא ),NODEיתן לחבר לכל לולאת תקשורת בכל קודה ( .1

  גרפית.

 קריאת ערכים מדדים ע"י הבקר. . 1.1

 מצב כיסות ויציאות.  . 1.2

 .SET POINTקודות  . 1.3

 ע"י הקשת קוד גישה מתאים. SET POINT -שיוי מצב היציאות וה  . 1.4

יחידת התצוגה הגרפית תאפשר בוסף למצוין לעיל גם קבלת קריאות גרפיות האגורות בבקר.  .2

  קריאות אלו אין מחייבות הימצאות מחשב בקרה ואין דורשות תכות אפלקטיבי. 

ת ותאפשר למפעיל להתקשר עם תוך התחברות לרשת תתשאל היחידה את כל הקודות ברש

 כל אחת מהן.

  התקשרות זו מאפשרת קבלת כל התוים המתוארים לעיל וכן אפשרות לאילוץ   .3

 מוצאים ושיוי פרמטרים.

  ) בכדי למוע ממשתמש לא מורשה לבצעPASS WORDתיתכן קביעת קוד כיסה ( .4

 שיויים במערכת הבקרה.

  

  רגשים 31.808.1

מערכת הבקרה תחובר למספר רגשים לקבלת חיוויים מהמערכות השוות להלן תאור קצר לגבי הרגשים 

 הדרשים: 

 רגש טמפרטורת חדר .1

  @)KOHM0-10 )25רגש טרמיסטור בתחום   

 . MA4-20בעל יציאה  100PTאו לחילופין   

 רגש טמפרטורת חוץ  .2

 . 67IPהסביבה פרמטרים כדוגמת רגש פים אולם בעל עמידה בתאי   

 רגש לתעלות מיזוג אויר .3

  @) KOHM0-10 )25טרמיסטור בתחום   

  . 110עד 10או  40עד  10לתחומי טמפרטורה  100PTMA4-20או לחילופין   

  . 67IPמארז בעל עמידות בתאי סביבה   

 מותאם להתקה בתעלות מיזוג אויר.  

 רגש לחץ  .4

  . 1%למדידת לחץ דיוק מיימלי   

  . PSI 30, 60, 100, 300,  400עד  0אפשרות   
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  רשת התקשורת 41.808.1

רשת תקשורת המוצעת תהיה בעלת הגה לרעשים סביבתיים הוצרים ממערכות מתח גבוה  .1

  אחרות הובעות מאופי העומסים המותקים באתר. EMIוהפרעות 

  kb9.6בעלת בידוד אופטי בקצב תקשורת מיימלי Current Loop -תועדף רשת תקשורת ב .2

או יותר). לקבלת שרידות  KB 19.2(תועדף מערכת התומכת בקצב תקשורת גבוה יותר 

תקשורת מקומיות כאשר  מקסימלית יתן יהיה לחלק את רשת התקשורת למספר לולאות

 הלולאות מחוברות בין לבין עצמן במתאם תקשורת.

ופות" מבחית המערכת ולא ימעו מעבר תוים מקומיים מבקר לולאות התקשורת יהיו "שק .3

אחד לבקר אחר בין באם היו מותקן על אותה לולאת תקשורת ובין באם היו מותקן על 

לולאת תקשורת אחרת. לולאת התקשורת תתמוך במספר רב של יחידות קצה (בקרים). דרשת 

תועדף מערכת המאפשרת תמיכה  בקרים על לולאה בודדת, 64אפשרות לחיבור של לפחות 

 בקרים ללולאה.  100מעל 

על הרשת ויבקר את פעולת כל האביזרים המותקים על    (Node)המחשב המרכזי יהווה יחידת   .4

 לולאות התקשורת השוות. 

יתן יהיה לחבר מספר מחשבים על הרשת ולתב הודעות שוות לאחד או יותר מהמחשבים   .5

  המותקים. 

יקבלו תוים מבקרים אחרים ומהמחשב   (Node)ת על רשת התקשורת  הבקרים יותקו כיחידו

בין יחידה אחת לשיה ללא צורך  Km 1המרכזי. רשת התקשורת תאפשר מרחק של לפחות 

במגברי קו. במקרה של תקלה בבקר יתק הבקר את עצמו מהרשת בכדי למוע הפרעות  

למחשבים   שאר הבקרים,בתקשורת. רשת התקשורת תחוש בפילת הבקר ותודיע על כך ל 

 ולמדפסות כדי לידע את המפעיל על פילת בקר.

רשת התקשורת תאפשר חיבור רכזות אחרות (כגון אש פריצה  CLASS A-על הרשת לפעול ב .6

וכו') בכל קודה על הרשת. תוים מרכזות אלו יועברו על רשת התקשורת יגיעו למחשבים  

 ויוצגו למשתמש.

 

 העבודה ותיעוד המערכת סיום  51.808.1

למזמין מסמך המאשר כי  הקבלן הראשיעם גמר ההפעלה ובדיקת העבודה ימציא המקים / .1

 העתקים 4 -סיים את עבודותיו ובדק את המערכת בשלמותה. כמו כן יימסר תיק מתקן ב

  הכולל: 

  תוכיות חשמליות וחיבורים. . 1.1

 .As Madeתוכיות  . 1.2

 .I/Oטבלאות  . 1.3

 עם תוכיות באוטוקד. CD–מדיה מגטית  . 1.4

מחולל יישומים /  –תיעוד מלא של התוכה  אחזקה מועת, הוראות אחזקה, הוראות הפעלה, .2

 כמתואר במפרטים.  תוכת אפליקציה / תוכת ממשקים שוים דרשים / תוכת יהול ועוד,
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המפקח והמתכן לבדיקה   ,הקבלן הראשיהמפקח יזמן פגישות מסירה בה ישתתפו המקים / .3

הקבלן  ים /של המערכת על כל מרכיביה לצורך בדיקת תקיותה והתאמתה למפרטים. המק

הקבלן יכין רשימת ציוד לרכישה למלאי. לאחר אישור תיק מתקן יבצע המקים / הראשי

אחזקה והכרת המרכיבים. בסיום ההדרכה יאשר   הדרכה של הצוות המקומי בתפעול,  הראשי

  בא כוח המזמין כי קיבל את ההדרכה הדרשת וביכולתו לתפעל ולתחזק את המערכת.

  

  ערכת תאורה במהרה בקרה ופיקוד למ .16.1808

  תאורת המהרות חלקת לתאורת לילה ותאורת יום : .1

 תאורת לילה: . 1.1

תאורת הלילה קבעת בהתייחס לעוצמת התאורה המתוכת מחוץ למהרה, עוצמת 

  ).cd/m² 5-6 - אחוז מהתאורה ביום במהרה(כ 3 -האור המתוכת בשי המהרות כ

  הלילה.  קבועה במשך כל שעות עוצמת האור

  :תאורת יום . 1.2

. לעוצמת האור המדדת בכיסה לכול מהרה עוצמת התאורה ביום משתה ביחס  

מרמת התאורה החיצוית לרמה  בהתחשב בעקומת ההסתגלות של עין ההג, תוכה

  ומאופיית בתכון. המוכה הדרשת בתוך המהרה

ין שתי הרמות הוא הדרגתי כאשר אורכה של כל דרכה תלוי במהירות הסיעה  בהמעבר   . 1.3

  המותרת.

ככל ) וcd/m² 200-250( בכיסה למהרה עוצמת התאורה תהיה הגבוהה ביותר . 1.4

  ). cd/m² 20 -(כ שמתקים אל פים המהרה היא הולכת וקטה עד הרמה המוכה

התקים מאפשרים לשות את עוצמות התאורה במהרה ביחס ישר לשוי העוצמה של  . 1.5

  האור הטבעי באזורי הכיסה למהרה. 

  פעולות אלה יעשו כמפורט להלן:   

  כללי  .2

ות (לומיסמטר) אשר קיותקן מד בהיכמסומן בתכיות  במרחק מסוים לפי הכיסה למהרה    

) באופן רציף בכיסות וביציאות LUMINANCE DAY LIGHTימדוד את עוצמת האור הטבעי (

  של המהרה. 

ביחס ישר לשוי בהיקות האור הטבעי בכיסה   mA  20-4המכשיר יפיק מתח ו/או זרם משתים  

למהרה. תוים אלה יועברו אל מערכת בקרה (לבקר המרכזי) ופקוד התאורה שבלוח. פקוד 

  תאורה המהרה כולל: 

  .או ביחס ליארי דרגות  4-5פיקד ממוחשב ע"י הבקר הראשי לפי  . 2.1

  פיקוד מקומי. . 2.2

  ומגטי מיוצב) אלקטרDIMMERשטף האור של הורות ע"י עמם ( שיוי . 2.3

    ביחס ישר לשיוי בעוצמת האור מחוץ למהרה. . 2.4

  פיקוד מערכות בקרת ארגיה וגילוי אש.  . 2.5
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חדר החשמל יתן יהיה לשלוט במערכת פיקוד ובקרת התאורה מכל תחת עבודה ב . 2.6

 .מרכז הבקרהבמהרה ב

  מכשיר מד בהיקות האור (פוטומטר/לומיסמטר) .3

ות באזורי הכיסה. המכשירים יותקו בגובה מכשירי מד הבהיקות יותקו מחוץ למהר  . 3.1

  על זרוע מתכוות. מטרים מעל גובה פי הכביש, 2-4

) LUMINANCEהמכשירים יכווו אל כיסת המהרה וימדדו את רמת הבהיקות ( . 3.2

המדמה את זוית הראיה של ההג המתקרב אל פתח   מעלות,  20בתחום קווס בזוית של  

  המהרה. 

  סה אאלוגית בבקר הראשי ו/או בבקר משי.מוצא המכשיר יחובר לכי . 3.3

  תוים טכיים של מד בהיקות האור .4

 mAכאשר אות של  m²/cd  0-5000  -  המכשירים ימדדו באופן רציף את רמת הקריה בטווח של  

יפורש על ידי המערכת כתקלת מד בהיקות.   mA4  -. זרם שערכו קטן מm²/cd  5000  -תאים לי  20

  הבדיקה תהיה עם היסטרסיס לעומת הערך המצוי.  ערך זה יתן לכוון,

4.1 . 220 VAC    AUXILIARY FEEDING  

4.2 . 80-120%   OPERATION RANGE  

4.3 . VA 10        ABSORBED POWER 

4.4 . CD/M² 0-5000      LUMINANCE MEASURMENT  

4.5 . V 0.5-6        OUTPUT SIGNAL IN TENSION WAY 

4.6 . mA 4-20      OUTPUT SIGNAL IN CURRENT WAY  

4.7 . Kohm 1        MINIMAL LOAD’S RESISTACE  

4.8 . 130% - 70      ADJUSMENT RANGE 

4.9 . +2.5%        STABILIZATION REGARDING AUXILIRY 

FEEDING  

4.10. 8%        STABILIZATION REGARDING 

TEMPERATURE FEEDING 

4.11. SILICIUM   TYPE OF PHOTOSENTIVE ELEMENT 

4.12. nM 570        SPECTRAL RESPONSE PEAK 

4.13. 2000V 50HZ FOR 1 MIN AC DIELECTRIC TEST 

4.14. 5KV 1.2/50 microSEC  IMPULSE DIELECTRIC  

4.15. IP65    CASE PROTECTION LEVEL  

  עיבוי (קודסציה).-המכשיר יכלול גוף חימום פימי עם פרוק טרמוסטטי למיעת מי .5
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 מערכת בקרה לתאורה ומערכות החשמל  .17.1808

 כללי  .1

. הבקר הראשי יעבד תכית והגדרת התכון בקרה ופיקוד של מערכת התאורה תהיה על פי ה  

 את המידע שיגיע מהפוטומטר על רמות התאורה מחוץ למהרה לפי רמות הסף שקבעו מראש,

ויפעיל את העמעם ו/או את מעגלי תאורה על פי התכית. המעבר בין עוצמות תאורה יבוצע  

יפעיל את הדרגה המתאימה. יתן יהיה    הכולל היסטרסיס,  ממוצע,לאחר שהבקר ימדוד את ה

ולהפעיל את כל  להפעיל את בקרת התאורה על פי לוח זמים. יתן יהיה לתק את העמעם,

  מערכת בקרת התאורה על ידי מגעוים. 

  והתכה בבקר הראשי ובבקרי המשה יאפשרו את הפעולות הבאות לפחות: SCADA -ה .2

  מרווחי השהייה וכו'. הצגת פרמטרים כגון טבלת רמת הסף, . 2.1

  כיול ושוי הפרמטרים השוים לפי רמות הרשאה.  . 2.2

  הוראות הפעלה.  . 2.3

  דיווח על תקלות. . 2.4

  הבקר הראשי ימוקם בתוך לוח החשמל שיקבע.  

ראה בתכיות הלוח הראשי ובאפיוים הוספים   ומערכות החשמל,פרוגרמה לבקרת תאורה   

  במפרט זה.

  בקרת המערכת. – מפרט טכי מיוחד ומפורט של הבקרים המתוכתים ראה פרק  

  :חיבור מד בהיקות האור (לומיסמטר) .3

  הקבלן הראשיעל    ה.באמיות גבוה  םאלוגייחיבור הבקר למכשיר צריך להבטיח קבלת תוים    

  ספק/יצרן המכשיר אפיון הכבל המתאים לכך.לקבל מ

מוצא מד הבהיקות יחובר לכרטיס כיסה אלוגי בבקר הראשי ו/או בבקר משה. בחיבור לבקר   

  הרשת. משי יועבר ערך הבהיקות לבקר המשי באמצעות

דרגות התאורה ביום ובלילה   4ומתג את המגעים של את תוי הבהיקות  דבבקר הראשי יעב  

  . בהיקות בכל כיסהבהתאם ל

  

חדרי מדרגות   -מתחם שזר    –  DALIמערכת מרכזית תלת פאזית לבקרת תאורת חירום בתקשורת    .1908

  בפירים ומרכזי הארגיה בחיון:

 כללי  08.19.01

במתקן מותקים גופי תאורה המשמשים לתאורת חירום דו תכליתית. גופי תאורה אלה מוזים מלוחות  

  . DALIהחשמל ומלוח בקרת התאורה בתקשורת 

מעלות, הממוקמים בשי מרכזי  25לוחות אלו ימוקמו בחדרי חשמל ממוזגים לטמפרטורת סביבה של 

הארגיה של החיון (מרכז הארגיה המערבי ומרכז הארגיה המזרחי של החיון) ויספקו הזות חשמל 

שי ותקשורת לגופי התאורה המיועדים לתאורת חירום של חדרי החשמל והחדרים הטכיים המצאים ב

  מרכזי הארגיה של החיון, ושל חדרי המדרגות בפירי החיון השוים.

לרבות תאורת החירום, וחיישי    DALIהמערכת מאפשרת בקרה ותפעול של מערכות התאורה בתקשורת  

  תועה/מפסקים.

  או ש"ע מאושר.  מתוצרת אלטק EN-CBSD-3P-10KVA-2KW-90דגם המערכת: 
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  ת:המערכת מורכבת משלוש תת מערכו

  מערכת בקרה עבור גלאי התועה, לחצים ומפסקים,   . 1

 מערכת גיבוי חשמלי מרכזי לתאורת החירום,   . 2

 יחידת מחשב מרכזי ותוכת יהול ייעודית,  . 3

  

  תיאור מערכת הבקרה המרכזית עבור גלאי התועה, לחצים ומפסקים  08.19.02

והלחצים הדרשת במסגרת מפרט זה מתבססת על מערכת הבקרה המרכזית עבור גלאי התועה 

  , העוה לדרישות המפרט הטכי כמפורט להלן:  DALI תקשורת בפרוטוקול

 DALIגלאי התועה והלחצים המותקים במתקן כוללים כרטיס תקשורת בפרוטוקול   . 1

המאפשר לשלבם במערכת הבקרה. גלאי התועה והלחצים מקבלים ממערכת הבקרה כתובת 

  דיגיטלית המאפשרים זיהוי מיקומם במתקן ולתפעל את התאורה בהתאם לדרישות התכון.

  הייעודית לגלאים וללחצים.  DALIגלאי התועה יחוברו לרשת החשמל ולמערכת התקשורת   . 2

של המערכת. מערכת  PCהיהול הייעודית המותקת במחשב ה המערכת תתופעל מתוכת   . 3

  IEC 62386בהתאם לדרישות תקן  DALIהבקרה המרכזית תתבסס על פרוטוקול התקשורת 

  . DALIותאפשר תפעול ושליטה מכל גלאי התועה והלחצים הכוללים ממשק תקשורת 

התאם לקבוצות שייקבעו  לכל גלאי התועה והלחצים ב  DALIהמערכת תבצע חלוקת כתובות    . 4

  ע"י המתכן. 

כתובות דיגיטליות של גלאים, לחצים    30המערכת כוללת ערוץ תקשורת אחד לשליטה על עד    

  ומפסקים. 

  ייעודי, לצורך קיום התקשורת. DALIביציאת ערוץ התקשורת יותקן ספק מתח   . 5

  התקשורת.ביציאת ערוץ התקשורת מותקת הגה אקטיבית מפי מתח תקלה על קו   . 6

ותוכת יהול ייעודית המאפשרת קבלת  PCתפעול המערכת מתבצע באמצעות יחידת מחשב   . 7

  מכל גלאי התועה והלחצים המותקים במתקן. חיוויים כתובתיים

  

  תיאור מערכת תאורת החירום המרכזית: 08.19.03

  גיבוי חשמלי תלת פאזיתמערכת תאורת החירום המרכזית הדרשת במסגרת מפרט זה כוללת: מערכת 

 3*230V 50Hz.  ון, הכוללת מערכת בקרה מרכזיתהכוללת מצברים לזמן גיבוי בהתאם לדרישות התכ

  ולוח חשמל ייעודי וחלוקה למעגלים, העוה לדרישות המפרט הטכי כמפורט להלן:  DALIבתקשורת 

שקים/דרייברים או פלואורסט עם מ LEDמערכת תאורת החירום מבוססת, על גופי תאורה 

אלקטרויים המוזים ממערכת הגיבוי חשמלי המרכזי ועל שלטי הכווה ו/או גופי חירום, חד ו/או דו 

תכליתי, הכוללים סוללות עצמאיות לעבודה בחירום. גופי תאורת החירום ושלטי ההכווה, כוללים  

קרה המרכזית , ומחוברים למערכת הב IEC 62386בהתאם לדרישות תקן  DALIממשק תקשורת 

  .DALIבתקשורת 

  המערכת מחולקת לשלושה חלקים:

 מערכת הגיבוי החשמלי,   . 1

 מערכת הבקרה המרכזית,  . 2

  מערכת החשמל ייעודית.   . 3
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  מערכת הגיבוי החשמלי של תאורת החירום המרכזית:  . 1

מערכת הגיבוי החשמלי תוזן משי מקורות מתח תלת פאזיים וממערכת מצברים   1.1  

הרץ, בשיטת   50בתדר    230V*3ותספק מתח סיוסואידאלי תלת פאזי    טעים ייעודיים

  ההמרה הכפולה. 

  המערכת תאפשר צריכת הספק בהתאמה לגודל מערכת הגיבוי, בחיבור מרשת החשמל.  1.2  

בעת הפסקת חשמל תמיר המערכת את מתח סוללות הגיבוי למתח תלת פאזי   1.3  

  סיוסואידאלי.

  המערכת תכלול מפסק דימי המאפשר אספקת מתח המוצא ישירות מרשת החשמל.   1.4  

המפסק הדימי יעבוד בסכרון עם מתח הממיר ובעת הפסקת חשמל תמשיך המערכת   1.5  

  לספק מתח במוצא ללא יתוקו.

  למקדם ההספק. רכת תבצע תיקון אקטיבי איטגראליהמע  1.6  

ותאפשר עבודה תקיה גם בהעמסה קבועה   EN 50171המערכת תתאים לדרישות תקן   1.7  

  מההספק הקוב וללא מגבלת זמן.  120%של עד 

  

  מערכת צבירת הארגיה:  . 2

שעות לכל   12לפחות בפרק זמן של    80%המערכת תאפשר טעית המצברים לקיבולת של    2.1  

זמן גיבוי חשמלי היותר, המצברים יספקו את הארגיה הדרשת, הספק חשמלי ו

  בהתאם לדרישות התכון. 

המערכת תכלול סוללות עופרת חומצה אטומות ללא תחזוקה המוגדרות לאורך חיים   2.2  

שים לפחות. קיבולת הסוללות תאפשר הספקת ארגיה למשך זמן בהתאם  10של 

  לדרישות התכון. 

  המצברים יותקו בתוך ארון מערכת הגיבוי החשמלי.    2.3  

  

  מערכת הבקרה המרכזית תאורת החירום המרכזית:  . 3

מערכת בקרת תאורת החירום המרכזית הדרשת במסגרת מפרט זה מתבססת על תקשורת   

  , העוה לדרישות המפרט הטכי כמפורט להלן: DALIבפרוטוקול 

בהתאם לדרישות  DALIמערכת הבקרה המרכזית תתבסס על פרוטוקול התקשורת   3.1  

ותאפשר תפעול ושליטה על כל גופי התאורה הכוללים ממשק תקשורת   IEC 62386תקן  

DALI  ים ממערכת הגיבוי החשמלי המרכזי ושלטילרבות גופי התאורה המוז ,

עצמאיות איטגרליות. ההכווה ואו גופי התאורה המוזים מרשת החשמל ומסוללות 

לכל גופי התאורה בהתאם לקבוצות שייקבעו ע"י    DALIהמערכת תבצע חלוקת כתובות  

המתכן. המערכת תאפשר קביעת עוצמות תאורה עבור כל גוף תאורה, בתכון מראש, 

עבור עבודה בתצורה חד תכליתית או עבור עבודה בתצורה דו תכליתית. המערכת תזהה  

לעוצמת הארה כפי שקבע בתכון  תפעיל את גופי התאורהכשל באספקת החשמל ו

  מראש עבור כל גוף תאורה במצב חירום. 
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המערכת תאפשר קבלת סיגל ממפסק חשמלי חיצוי (מגע יבש) עבור הפעלת גופי   3.2  

התאורה (כולם או חלקם) במצב עבודה רגיל ולעוצמת אור כפי שקבע בתכון מראש 

  ).10-100%עבור כל גוף תאורה (

המערכת תכלול כיסות ויציאות דיגיטליות לצורך סכרון הפעלת כל רצף גופי תאורת   3.3  

  החירום, בתיב מילוט תון , המוזים ממערכות אחרות סמוכות.

המערכת תספק חשמל באופן קבוע לגופי התאורה , גם בתצורת עבודה חד תכליתית,   3.4  

  כבלים מותקים.ותבצע איתור תקלות בזמן אמת של 

המערכת תבצע הפעלה אוטומטית של גופי התאורה במצב חירום לצורך בדיקות   3.5  

, אחת לשבוע תתבצע בדיקת  IEC 62034תקיות אוטומטיות בהתאם לדרישות תקן 

 / משק / שיות לזיהוי תקלת ורה 60תקיות של גופי התאורה למשך זמן של עד 

  (בדיקת כשירות המצברים).  משך זמן הפעולה דרייבר, ואחת לשה תתבצע בדיקת

המערכת תאפשר למשתמש לקבוע את מועדי ביצוע הבדיקות כאמור וכן את קבוצות   3.6  

  גופי התאורה. 

בעת זיהוי תקלה במצברים, ביחידת הגיבוי החשמלי, בורה, במשק או כבל מותק,   3.7  

  למתחזק לצורך תיקון התקלה.תוצג התקלה במסך המחשב וכן תשלח המערכת דוא"ל  

המערכת תכלול מחלף איטגראלי ייעודי המאפשר זיהוי כשל באספקת החשמל (תוך   3.8  

שיה) ותפעיל את תאורת החירום בהתאם. המערכת תכלול כיסה דיגיטלית  0.5

ייעודית (מגע יבש) להתחברות ליחידות מחלף חיצויות המותקות במעגלים סופיים 

  ככל שיידרש. 

המערכת תבצע רישום של כל התקלות שיתגלו בתאורת החירום ותפיק דו"ח תקלות   3.9  

  בהתאם.

  המערכת תאפשר הפקת דו"ח תקיות של תאורת החירום.   3.10  

  ייעודי של המערכת. LOGבקובץ  כל האירועים לרבות התקלות יירשמו ויישמרו  3.11  

בהתאמה לגודל  10KVAהמערכת תאפשר הספקת חשמל תלת פאזית בהספק של עד   3.12  

המערכת בעבודה ישירה מרשת החשמל ובעבודה בחירום תצמצם המערכת את ההספק 

של גופי התאורה בהתאם לדרישות החירום. המערכת תאפשר אספקת ארגיה חשמלית 

  דקות לפחות.  90למשך זמן של  2KWבהספק של 

כתובות דיגיטליות של גופי  256לתפעול עד  DALIערוצי תקשורת  4כוללת המערכת   3.13  

  . ושלטי ההכווה עם הסוללות העצמאיות התאורה

  

  מערכת החשמל הייעודית:  . 4

  מערכת החשמל תכלול:   

מעגלי מוצא תלת פאזיים, המזיים גופי תאורה חד פאזיים, מוגים ע"י מא"זים  19  4.1  

 עם יתוק אפס .  םתלת פאזיים מודולריי

מוגים ע"י מא"זים  שלטי הכווה חד פאזיים, מעגלי מוצא תלת פאזיים, המזיים 4  4.2  

  תלת פאזיים להזת שלטי ההכווה עם הסוללות העצמאיות. 
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ותקן בתוך ארון חשמל ייעודי ותכלול את המרכיבים הבאים: (ראה שרטוט מערכת החשמל ת  

  .DALI, בקר מרכזי DALIמאזי"ם, מגעים, ספקי כוח  להלן)

  

  תיאור יחידת המחשב המרכזי ותוכת היהול הייעודית:  08.19.04

ותוכת יהול ייעודית. המחשב כולל מסך מגע איטגרלי בגודל   PCהמערכת מוהלת ומפוקחת ע"י מחשב  

"12 .  

המחשב מותקן על הדלת של לוח הבקרה ומוזן ישירות מלוח החשמל של המערכת באמצעות ספק כוח 

  ייעודי. המחשב כולל:

 RS232יציאות תקשורת  4  . 1

 USBיציאות תקשורת  4  . 2

 TCP/IPיציאות תקשורת  2  . 3

  

  תוכת בקרה   . 1

תוכת הבקרה משמשת ליטור ושליטה על גופי תאורת החירום, מצברים ומערכת הגיבוי   

החשמלית, באמצעות ממשק תקשורת למחשב הייעודי. התוכה תוכל לבצע פעולות בקרה 

  ויטור הבאות:

  מידע יטור איכות מתח כגון  . 2

  מערכת הגיבוי החשמלית.הצגת פרמטרים וערכים של מתח ותדר במבוא של   2.1  

הצגת פרמטרים וערכים של מתח, תדר והספק ממשי במוצא של מערכת הגיבוי   2.2  

 החשמלית. 

 הצגת סטאטוס של המצברים: מתח, קיבולת באחוזים וזמן גיבוי שותר.  2.3  

 לכל גופי התאורה ושלטי ההכווה.  DALIחלוקת כתובות   2.4  

תקין לא תקין לרבות הצגת כתובתם   –הצגת סטאטוס של גופי התאורה ושלטי ההכווה    2.5  

 ומיקומם.

 הצגת סטאטוס הכיול של עוצמות ההארה עבור כל גופי תאורת החירום.   2.6  

 הצגת תקלות תקשורת וכבלים מותקים.  2.7  

 מסכי תפעול ועוד.    2.8  

  בקרה:  . 3

  התקיות של גופי החירום ושלטי ההכווה. תזמון ביצוע בדיקות   3.1  

 שליחת הודעת תקלה לדוא"ל .  3.2  

 ביצוע שמירת קבצים כאשר זמן הגיבוי שותר מוך.  3.3  

ממשק התקשורת יאפשר העברת חיווי התקלות והתקיות למערכות בקרה אחרות המשמשות   

ום (ללא פגיעה  , לרבות הפעלת תאורת החירום באופן יזMODBUSאת המתקן, בפרוטוקול 

  בברירת המחדל של מערכת תאורת החירום). 

לבצע הדלקה, כיבוי או עמעום לגופי תאורת החירום תוכל מערכת הבקרה בוסף יצוין, כי   

(כולם או חלקם) בהתאם לסיגלים המתקבלים מחיישי התועה או ממפסקים חיצויים או 

   .מבקרת המבה או בהתאם לדרישות התכון
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 דוגמת התרשים החשמלי ומעגלי המוצא:  

 

  

  

  מידות מרביות של המערכת:  . 4

  ס"מ. 85ס"מ, עומק: 160ס"מ, גובה:  50רוחב:    ארון של ממיר אלקטרוי:  

  ארון של מערכת החשמל   

  ס"מ. 40ס"מ, עומק: 200ס"מ, גובה:  200רוחב:       והבקרה המרכזית:   
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  תוים שעל היצרן לספק לאישור: 08.19.05

מפרט מלא של כל התוים הטכיים של מערכת הגיבוי החשמלית והמצברים. התוים הטכיים יכללו 

לציין במפורש את את כל התוים שפורטו במפרט, כלומר לגבי כל תון שפורט במפרט יהיה על הספק 

  תויו. 

  קטלוג מלא של הציוד.  

  מידות מדויקות ומשקל הציוד. 

  מועדי אספקה ותאי תשלום. 

  תוים שעל היצרן לספק עם אספקת הציוד (בשלושה העתקים) 

  שרטוטי המערכת. 

  חוברת איתור תקלות במערכת. 

  קטלוגים מלאים של המערכת. 

שווה ערך עליו לצרף טבלת השוואה מפורטת בכול התוים הדרשים במידה והקבלן מציע מערכת מדגם  

פרויקטים הכוללים מערכות בהספק וכמות לפי    2במפרט זה ובקטלוג היצרן המאופיין והמוצע. ולפחות  

  מפרט זה לפחות.

  

 ארון הממיר האלקטרוי
מערכת החשמל והבקרה ארון של 
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 תקופת אחריות 08.19.06

 היקף האחריות בכפוף לתאי המכירה המוסכמים תחול במשך תקופה זו. .1

 עה של ספק, תוך זמן של עד שעתיים, הגעה לאתר, כלול במחיר הציוד.אחריות ומ .2

  שים.  10התחייבות לחלפים לתקופה של  .3

ים מיום מסירתה חודש 24תהיה האחריות כוללת הגעה לאתר ככל שדרש, תקופת האחריות  .4

  .תקופת האחריות תחל לאחר הפעלתה המוצלחת של המערכת  ללא תוספת תשלום למזמין

של מערכת בקרת התאורה, המערכת תעבור למצב ע"פ הגדרה "עוקף" מערכת במקרה של כ .5

 המתאים למצב זה. והגדרת משטר

 כל המסכים יהיו מגויירים, מחדר בקרה מקומי ,כמובן חובה על שקיפות מלאה בכל הרמות .6

 לעברית, המחיר המערכת כולל את כל ההפעלות ההתקות, הדרכות.

 

 התקה והפעלת המערכת 08.19.07

לפי התקת מערכת תאורת החירום על כל מרכיביה, תיערך בדיקה של כל חלקי הציוד. מרכיבים פגומים 

  יוחלפו ללא עלות וספת לרוכש. תוגש תכית התקה ולוח זמים. 

  ההתקה אתר, תיערך בחית תפקוד למערכת.בתום עבודות 

 הבחיה תכלול בדיקת תפקוד בכשל מתח רשת, חזרת מתח רשת, מעקף, זמן גיבוי, זמן טעיה חוזרת. 

 הספק יכין לוח זמים עבור המבחים המוזכרים לעיל, ויגיש אותו לאישור הציג. 

תכית  ת לוח הזמים של המבחן. המזמין שומר לעצמו את הזכות לכלול מבחים וספים או לשות א

  המבחן תכלול בדיקות לקביעת תפקוד המערכת, יעילות, תאימות עומס יתר, קצר וכדומה.

 

 ספר הדרכה ותיעוד למערכת 08.19.08

המערכת תסופק עם תיעוד ושרטוטים, המדגימים את החיבורים וקודות החיבור. כל התיול/חיבור ע"י  

גשו לאישור הציג. מדריכי הוראות להתקה, תפעול ותחזוקה של מערכת מוליכים, ושרטוטי התוכית, יו

  תאורת החירום יהיו בהתאמה לדרישות הכלליות של המפרט. 

  

 הדרכה 08.19.09

  עם סיום תהליך בחית המערכת, בהתאם לסיבות, תתבצע הדרכה שתכלול: 

  הכרת מערכת תאורת החירום על כל מרכיביה. 

 הדרכה התקה והפעלה. 

  ת תעודת הכשרה.  העק
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  אופי המדידה:  08.19.10

 הסעיף כולל:   . 1

, לחצים /תועה  ולגלאי, החירום לתאורת משולבת מרכזית תאורה בקרת מערכת אספקת  

  : לרבות, DALI בתקשורת

 של בהספק החירום לתאורת, ויציאה  כיסה פאזית תלת, מרכזי  חשמלי גיבוי מערכת  1.1  

 לדרישות  בהתאם,  2KW  של  בהספק  לפחות  דקות  90  של  חשמלי  גיבוי  ולזמן  KVA10  עד

 הגיבוי  מערכת  של  בארון  המותקים(  שים  10  חיים  אורך  מצברים:  כולל  EN50171  תקן

, מצברים מטען, 230V 50HZ*3 פאזי תלת חילופין למתח ישר ממתח ממיר), החשמלי 

 ההכווה שלטי עבור מוגים פאזיים תלת מוצא מעגלי: הכולל בקרה ולוח ייעודי בקר

  256 עד, DALI תקשורת מערכת, החירום לתאורת מוגים פאזיים תלת מוצא ומעגלי

 שליטה  המאפשרת  תכליתי  דו  או  תכליתי  חד  במשטר  החירום  תאורת  להפעלת,  כתובות

 התחברות יכולת כולל , רגילה בפעולה או תאורה בחירום גוף כל של ההארה עוצמת על

 ממשק הכוללים עצמאיות  סוללות עם הכווה ושלטי חירום תאורת על ושליטה

 וקבלת IEC62034 לתקן בהתאם אוטומטיות תקיות בדיקות וביצוע, DALI תקשורת

 חיוויי  וקבלת  התאורה  מגופי,  מצברים,  החשמלי  הגיבוי  ממערכת  תקיות/ תקלות  חיוויי

 ויציאות כיסות כוללת המערכת). מותק כבל( הייעודית החשמל בתשתית תקלות

 ולהפעלת סמוכות ממערכות המוזים החירום תאורת גופי הפעלת לסכרון דיגיטליות

  .חיצויים ממפסקים התאורה

 שליטה  המאפשרת  DALI  בתקשורת)  כתובתיים(  ולחצים  התועה   לגלאי  בקרה  מערכת  1.2  

 לצורך המרכזית הבקרה למערכת סיגל שליחת המאפשרים, ולחצים  גלאים 30 עד על

  . התכון לדרישות בהתאם התאורה עמעום או כיבוי, הדלקה ביצוע

, התאורה בקרת מערכות כל על שליטה המאפשרת ייעודית יהול ותוכת מרכזי מחשב  1.3  

 על  הודעות  והעברת  אוטומטיות  בדיקות,  פעולה   זמי  קביעת,  סטאטוסים  הצעת  לרבות

  .הטכי במפרט כמפורט', וכו תקלות

 מתוצרת EN-CBSD-3P-10KVA-2KW-90): ט"מק(/ דגם כדוגמת הדרשת המערכת  1.4  

 י "ע מאושר ואיכות ערך שווה או  ב"המצ הטכי המפרט לדרישות העוה  מ"בע אלטק

 המדרגות חדרי ועבור החיון של הארגיה מרכזי עבור מיועדת המערכת{ המתכן

  }. בפירים

  

  מקלט: - DALIמערכת מרכזית לבקרת תאורה רגילה, תאורת חירום ושלטי הכווה בתקשורת  08.20

  כללי  08.20.01

לשלטי  סוללות עצמאיות, במתקן מותקים גופי תאורה המשמשים לתאורה רגילה, לתאורת חירום עם

. גופי תאורה/שלטים אלה מוזים מלוח חשמל ייעודי ומלוח ייעודי של הכווה עם סוללות עצמאיות

  . DALIבקרת התאורה בתקשורת 

גופי התאורה המבוקרים ע"י מערכת הבקרה המרכזית הדוה, מוזים חשמלית מלוח חשמל ותאורה 

  ייעודי, שאיו חלק ממערכת תאורת החירום המרכזית התלת פאזית. 
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הזכר לעיל ימוקם בחדר חשמל של המקלט ממוזג  DALIבתקשורת לוח בקרת התאורה הייעודי 

מעלות, ויספק הזות תקשורת לגופי התאורה המיועדים לתאורה הרגילה,  25לטמפרטורת סביבה של 

, לשלטי  )עצמאיותהסוללות העם  לתאורת החירום החד תכליתית והדו תכליתית (לגופי התאורה

  של המקלט. לחציםה תועה/העצמאיות ולגלאי הסוללות ה הכווה עם ה

או ש"ע מאושר העוה לדרישות המפרט הטכי כמפורט   מתוצרת אלטק  EN-CDC-20/1דגם המערכת:  

  להלן: 

  

  מערכת הבקרה המרכזית כוללת:

 מערכת לבקרת התאורה הרגילה,   . 1

 מערכת לבקרת תאורת החירום ושלטי ההכווה,   . 2

 , כתובתיים)מערכת בקרה לגלאי תועה ולחצים (  . 3

או פלואורסט עם משקים/דרייברים  LEDמערכת בקרת התאורה המרכזית שולטת על גופי תאורה 

 IECבהתאם לדרישות תקן  DALIאלקטרויים המוזים מרשת החשמל הכוללים ממשק תקשורת 

. כמו כן המערכת תבצע בקרה על תאורת DALI, ומחוברים למערכת הבקרה המרכזית בתקשורת    62386

  . IEC 62034חירום ובדיקת תקיותה בהתאם לדרישות תקן ה

  

  מערכת הבקרה המרכזית:  . 1

ותוכת יהול ייעודית לתאורה הרגילה. מערכת הבקרה המרכזית  PCהמערכת תכלול מחשב   

ותאפשר תפעול  IEC 62386בהתאם לדרישות תקן  DALIתתבסס על פרוטוקול התקשורת 

  . DALIושליטה על כל גופי התאורה הכוללים ממשק תקשורת 

לכל גופי התאורה בהתאם לקבוצות שייקבעו ע"י  DALIהמערכת תבצע חלוקת כתובות   

  תכן.המ

  וההפעלה והכיבוי יתבצעו באמצעות התקשורת. גופי התאורה יחוברו ישירות לרשת החשמל,

המערכת תאפשר הפעלה וכיבוי גופי התאורה (כולם או חלקם) בהתאם לסיגלים המתקבלים   

מחיישי התועה או ממפסקים חיצויים או מבקרת המבה. הפעלת גופי התאורה תתאפשר 

  ) ובהתאם לדרישות התכון.10-100%עבור כל גוף תאורה ( תאורה שתידרש,בכל עוצמת 

בעת הפעלת גופי התאורה תבצע המערכת יטור אוטומטי של תקלות בגופי התאורה והתשתית   

ותזהה גופי תאורה לא תקיים, תקלות תקשורת בין גופי התאורה וכבלים מותקים. בעת 

מחשב וכן תשלח המערכת דוא"ל למתחזק לצורך זיהוי תקלה כאמור, תוצג התקלה במסך ה

תיקון התקלה. כמו כן המערכת תבצע בקרה על תאורת החירום ובדיקת תקיותה בהתאם 

  . IEC 62034לדרישות תקן 

המערכת תבצע רישום של כל התקלות שיתגלו בתאורה הרגילה, תאורת החירום (גופי   

, ותפיק דו"ח עצמאיותהסוללות ההכווה עם השלטי ) ועצמאיותהסוללות העם  התאורה

  תקלות בהתאם.

  ייעודי של המערכת. LOGבקובץ  כל האירועים לרבות התקלות יירשמו ויישמרו  
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  דוגמת התרשים החשמלי של מערכת בקרת התאורה המרכזית:  . 2

  

  

  

  

  תיאור מערכת התקשורת:  . 3

ערוצי תקשורת לשליטה על גופי    11הכולל    DALIהמערכת מבוססת על בקר תאורה בתקשורת    

תאורת החירום ושלטי ההכווה, על גופי התאורה הרגילה ועל גלאי התועה ו/או הלחצים  

  באופן הבא:

 גופי תאורת החירום ושלטי ההכווה,  256ערוצים עבור עד  4  3.1  

 גופים של התאורה הרגילה,  256ערוצים עבור עד  4  3.2  

 גלאי תועה ו/או לחצים.  90ערוצים עבור עד  3  3.3  

ייעודי, לצורך קיום  DALIשל ערוצי התקשורת מותקן ספק מתח  בכל אחת מהיציאות  

  התקשורת.

בכל אחת מהיציאות של ערוצי התקשורת מותקת הגה אקטיבית מפי מתח תקלה על קו   

  התקשורת.

ותוכת יהול ייעודית המאפשרת תפעול  PCצע באמצעות יחידת מחשב תפעול המערכת מתב  

של כל גוף תאורה בפרד או תפעול של קבוצות גופי תאורה לצורכי ביצוע פעולות הדלקה, כיבוי 

 ועמעום. 
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  מידות מרביות של המערכת:  . 4

  ס"מ. 35ס"מ, עומק: 100ס"מ, גובה:  80ארון של מערכת הבקרה המרכזית: רוחב:   

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  תוכת בקרה : 08.20.02

על גופי תאורת החירום ושלטי   תוכת הבקרה משמשת ליטור ושליטה על גופי התאורה הרגילה,

ההכווה ועל גלאי התועה ו/או הלחצים באמצעות ממשק תקשורת למחשב הייעודי. התוכה תוכל 

  לבצע פעולות בקרה ויטור הבאות:

  

  מידע יטור איכות מתח כגון:  . 1

 לכל גופי התאורה.  DALIחלוקת כתובות   1.1  

 תקין לא תקין לרבות הצגת כתובתם ומיקומם. –הצגת סטאטוס של גופי התאורה  1.2  

 הצגת סטאטוס הכיול של עוצמות ההארה עבור כל גופי התאורה הרגילה.   1.3  

 תקלות תקשורת וכבלים מותקים.הצגת   1.4  

 מסכי תפעול ועוד.    1.5  

  

  

 

ארון של מערכת הבקרה דוגמת 
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  :בקרה  . 2

 שליחת הודעת תקלה לדוא"ל .  2.1  

 ביצוע שמירת קבצים בעת הפסקת חשמל.   2.2  

 חזרה אוטומטית לעבודה מלאה לאחר חזרה מהפסקת חשמל.   2.3  

  יחידת המחשב של המערכת תכלול ממשקי תקשורת:  

  RS 232  ,USB ,TCP/IP.  

ממשק התקשורת יאפשר העברת חיווי התקלות והתקיות למערכות בקרה אחרות המשמשות   

  , לרבות הפעלת תאורת החירום באופן יזום . MODBUSאת המתקן, בפרוטוקול 

 אחרות כגון גלאים, ממשק התקשורת יאפשר קבלת דרישות למיתוג ועמעום ממערכות  

  חיישים ומערכות בקרה שוות. 

ו פרוטוקולים של המערכת לפי דרישה לביצוע התממשקות למערכות בקרה ויהול  יסופק  

  אחרות.

  

  תוים שעל היצרן לספק לאישור 08.20.03

מפרט מלא של כל התוים הטכיים של מערכת הבקרה המרכזית. התוים הטכיים יכללו את כל 

  יהיה על הספק לציין במפורש את תויו. התוים שפורטו במפרט, כלומר לגבי כל תון שפורט במפרט 

  קטלוג מלא של הציוד.  

  מידות מדויקות ומשקל הציוד. 

  מועדי אספקה. 

  תוים שעל היצרן לספק עם אספקת הציוד (בשלושה העתקים) 

  שרטוטי המערכת. 

  חוברת איתור תקלות במערכת. 

  קטלוגים מלאים של המערכת. 

ערך עליו לצרף טבלת השוואה מפורטת בכול התוים הדרשים במידה והקבלן מציע מערכת מדגם שווה  

פרויקטים הכוללים מערכות בהספק וכמות לפי    2במפרט זה ובקטלוג היצרן המאופיין והמוצע. ולפחות  

  מפרט זה לפחות.

  

 תקופת אחריות 08.20.04

 היקף האחריות בכפוף לתאי המכירה המוסכמים תחול במשך תקופה זו. .1

 ומעה של ספק, תוך זמן של עד שעתיים, הגעה לאתר, כלול במחיר הציוד.אחריות  .2

  שים.  10התחייבות לחלפים לתקופה של  .3

ים מיום מסירתה חודש 24תהיה האחריות כוללת הגעה לאתר ככל שדרש, תקופת האחריות  .4

  .תקופת האחריות תחל לאחר הפעלתה המוצלחת של המערכת ללא תוספת תשלום למזמין,

במקרה של כשל מערכת בקרת התאורה, המערכת תעבור למצב ע"פ הגדרה "עוקף" מערכת  .5

 המתאים למצב זה. והגדרת משטר

כל המסכים יהיו מגויירים , מחדר בקרה מקומי ,כמובן חובה על שקיפות מלאה בכל הרמות .6

 ת כל ההפעלות ההתקות, הדרכות.לעברית, המחיר המערכת כולל א
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 התקה והפעלת המערכת 08.20.05

לפי התקת המערכת על כל מרכיביה, תיערך בדיקה של כל חלקי הציוד. מרכיבים פגומים יוחלפו ללא 

  עלות וספת לרוכש. תוגש תכית התקה ולוח זמים. 

  בתום עבודות ההתקה באתר, תיערך בחית תפקוד למערכת.

ול בדיקת תפקוד בכשל מתח רשת, חזרת מתח רשת, זיהוי תקלות ורה, תקלות תקשורת, הבחיה תכל 

 כבל מותק. 

 הספק יכין לוח זמים עבור המבחים המוזכרים לעיל, ויגיש אותו לאישור הציג. 

תכית  המזמין שומר לעצמו את הזכות לכלול מבחים וספים או לשות את לוח הזמים של המבחן. 

  תכלול בדיקות לקביעת תפקוד המערכת, יעילות, תאימות עומס יתר, קצר וכדומה.המבחן 

 

 ספר הדרכה ותיעוד למערכת 08.20.06

המערכת תסופק עם תיעוד ושרטוטים, המדגימים את החיבורים וקודות החיבור. כל התיול/חיבור ע"י  

קה, תפעול ותחזוקה של מערכת מוליכים, ושרטוטי התוכית, יוגשו לאישור הציג. מדריכי הוראות להת

  בקרת התאורה יהיו בהתאמה לדרישות הכלליות של המפרט. 

  

 הדרכה 08.20.07

  עם סיום תהליך בחית המערכת, בהתאם לסיבות, תתבצע הדרכה שתכלול: 

  הכרת מערכת בקרת התאורה על כל מרכיביה. 

 הדרכה התקה והפעלה. 

  העקת תעודת הכשרה.  

  

  המדידה:אופי  08.20.08

  הסעיף כולל:  

 ולגלאי הכווה לשלטי, חירום לתאורת, רגילה לתאורה משולבת מרכזית תאורה בקרת מערכת אספקת

 גופי 256 עד של לתפעול DALI בתקשורת תאורה בקרת לוח: לרבות, DALI בתקשורת, לחצים/תועה

 עצמאיות  סוללות  עם  הכווה  ושלטי)  עצמאיות  סוללות  עם  ת"ג(  חירום  תאורת  גופי  256  עד,  רגילה  תאורה

 תאורה   גוף  כל  של  ההארה  עוצמת  על  שליטה:  והמאפשרת  DALI  בתקשורת,  לחצים /תועה  גלאי  90  ועד

 לממשק והתחברות המבה בקרת למערכת התחברות, תאורה גוף מכל תקיות/תקלות חיוויי  וקבלת

. התאורה גופי ועמעום כיבוי, הדלקה המאפשרים) DALI בתקשורת( התועה חיישי של תקשורת

 דגם כדוגמת, ייעודי יהול ותוכת מחשב, התקשורת, הבקרה רכיבי כל את הכולל לוח כוללת המערכת

 י "ע והמאושר ב"המצ הטכי המפרט לדרישות העוה מ"בע אלטק מתוצרת EN-CDC-20/1): ט"מק(/

  }.המקלט טריטוריית עבור מיועדת המערכת{ המתכן י"ע מאושר ואיכות ערך שווה או המתכן
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 DALIותקשורת  CBSDתאורת חירום מרכזית תלת פאזית  מערכת 08.21

  

  כללי  1.0108.2

תלת פאזית ותקשורת  CBSDחירום מרכזית  תאורתמערכות  2תאורת החרום תתבסס על   . 1

DALI  שיספקו מתח לגופי תאורת החרום במצב של כשל ברשת החשמל. משך זמן העבודה ,

  דק'.  90בחרום יהיה  

 בשי  הממוקמים,  מעלות  25  של  סביבה  לטמפרטורת  ממוזגים  חשמל  בחדרי  ימוקמו  המערכות  . 2

 שלאורך  והסימון  החירום  תאורת  לגופי  ותקשורת  חשמל  הזות  ויספקו  המהרה  של  הפורטלים

  .הקירות על המהרה

  . מאושר"ע ש אואלטק  מתוצרת EN-CBSD-3P-15KVA-9KW-90המערכת:  דגם  . 3

  

  המערכת תיאור 2.0108.2

במסגרת מפרט זה כוללת: מערכת גיבוי חשמלי   מערכת תאורת החירום המרכזית הדרשת  . 1

הכוללת מצברים לזמן גיבוי בהתאם לדרישות התכון, הכוללת   .230V 50Hz*3 תלת פאזית

-ENולוח חשמל ייעודי וחלוקה למעגלים, מסדרת  DALIמערכת בקרה מרכזית בתקשורת 

CBSD-3P  :י כמפורט להלןה לדרישות המפרט הטכלטק העומתוצרת א  

דרייברים   /  או פלואורסט עם משקים   LEDתאורת החירום מבוססת, על גופי תאורה    מערכת  

אלקטרויים המוזים ממערכת הגיבוי חשמלי המרכזי ועל שלטי הכווה ו/או גופי חירום, חד  

ו/או דו תכליתי, הכוללים סוללות עצמאיות לעבודה בחירום. גופי תאורת החירום ושלטי 

, ומחוברים  IEC 62386בהתאם לדרישות תקן  DALIההכווה, כוללים ממשק תקשורת 

  .DALIלמערכת הבקרה המרכזית בתקשורת 

  :חלקים לשלושה מחולקת המערכת  

 , החשמלי הגיבוי מערכת  

 ,המרכזית הבקרה מערכת  

 . ייעודית החשמל מערכת  

  החשמלי  הגיבוי מערכת  1.1  

הגיבוי החשמלי תוזן משי מקורות מתח תלת פאזי וממערכת מצברים טעים  מערכת    

ההמרה   בשיטתהרץ,    50בתדר    230V*3ותספק מתח סיוסואידאלי תלת פאזי    ייעודיים

 מערכות שתי יותקוהכפולה. בכל אחד מחדרי החשמל, בצד המזרחי ובצד המערבי, 

  90למשך זמן של  9KWשל  להספקת גיבוי חשמלי 15KAVגיבוי חשמלי בהספק של 

  להצבת המצברים.  כויות ושתידקות לפחות 

  .החשמל  מרשת  בחיבור,  הגיבוי  מערכת  לגודל  בהתאמה  הספק  צריכת  תאפשר  המערכת    

 פאזי תלת למתח הגיבוי סוללות מתח את המערכת תמיר חשמל הפסקת בעת    

  .סיוסואידאלי 

  . החשמל מרשת ישירות המוצא מתח אספקת המאפשר דימי מפסק תכלול המערכת    

 המערכת תמשיך חשמל הפסקת ובעת הממיר מתח עם בסכרון יעבוד הדימי המפסק    

  .יתוקו ללא במוצא מתח לספק
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  .ההספק למקדם איטגראלי אקטיבי תיקון תבצע המערכת    

ותאפשר עבודה תקיה גם בהעמסה קבועה   EN 50171תתאים לדרישות תקן  המערכת    

  מההספק הקוב וללא מגבלת זמן.  120%של עד 

  הארגיה צבירת מערכת  1.2  

שעות לכל   12לפחות בפרק זמן של    80%תאפשר טעית המצברים לקיבולת של    המערכת    

  . לעיל כמפורטהיותר, המצברים יאפשרו זמן גיבוי חשמלי 

 חיים  לאורך המוגדרות תחזוקה ללא אטומות חומצה עופרת סוללות תכלול המערכת    

 בהתאם זמן למשך ארגיה הספקת תאפשר הסוללות קיבולת. לפחות שים 10 של

  . התכון לדרישות

 יחייב הגיבוי זמן ומשך ובמידה, החשמלי הגיבוי מערכת ארון בתוך יותקו המצברים    

 ייעודית כוית תסופק, הארון מקיבולת מצברים של יותר גדולה בכמות שימוש

  . במחיר כלול למצברים

  המרכזית הבקרה מערכת  1.3  

 בקרהמערכת /לוח יותקן, המערבי ובצד המזרחי בצד, החשמל מחדרי אחד בכל    

  :להלן  כמפורט

ותוכת יהול ייעודית לתאורת החירום. מערכת  PCתכלול מחשב  המערכת  1.3.1    

בהתאם לדרישות  DALIהבקרה המרכזית תתבסס על פרוטוקול התקשורת 

ותאפשר תפעול ושליטה על כל גופי התאורה הכוללים ממשק  IEC 62386תקן 

גופי התאורה המוזים ממערכת הגיבוי החשמלי   , לרבות DALIתקשורת 

 ומסוללות החשמל מרשת המוזים התאורה גופי ואו  ההכווההמרכזי ושלטי 

  .איטגרליות עצמאיות

לכל גופי התאורה בהתאם לקבוצות  DALIתבצע חלוקת כתובות  המערכת      

  שייקבעו ע"י המתכן.

, מראש בתכון, תאורה גוף כל עבור תאורה עוצמות קביעת תאפשר המערכת      

. תכליתית דו בתצורה עבודה עבור או תכליתית חד בתצורה עבודה עבור

 לעוצמת התאורה גופי את ותפעיל החשמל באספקת כשל תזהה המערכת

  . חירום במצב תאורה גוף כל עבור מראש בתכון שקבע כפי הארה

  הפעלת עבור) יבש(מגע  חיצוי חשמלי ממפסק סיגל קבלת תאפשר המערכת  1.3.2    

 שקבע  כפי אור ולעוצמת רגיל עבודה במצב) חלקם או(כולם  התאורה גופי

  ).10-100%( תאורה גוף כל עבור מראש בתכון

 גופי רצף כל הפעלת סכרון לצורך דיגיטליות ויציאות כיסות תכלול המערכת  1.3.3    

. סמוכות אחרות ממערכות המוזים,  תון מילוט בתיב, החירום תאורת

 הבקרה   לוחות  בין  המקשר"ר  ממ  1.5*4  חשמלי  כבל  להתקין  יש  הסכרון  לצורך

כן יש להתקין קו תקשורת  כמו .והמערבי המזרחי החשמל בחדרי המותקים

TCP/IP    י מחשבי הבין שPC  ים בחדרי החשמל המזרחי והמערביאשר מותק .  

 חד  עבודה בתצורת גם,  התאורה לגופי  קבוע באופן חשמל תספק המערכת  1.3.4    

  .מותקים כבלים של אמת בזמן תקלות איתור ותבצע, תכליתית
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תבצע הפעלה אוטומטית של גופי התאורה במצב חירום לצורך   המערכת  1.3.5    

, אחת לשבוע   IEC 62034בדיקות תקיות אוטומטיות בהתאם לדרישות תקן 

שיות לזיהוי   60תתבצע בדיקת תקיות של גופי התאורה למשך זמן של עד 

  תקלת ורה/משק/דרייבר, ואחת לשה תתבצע בדיקת משך זמן הפעולה

  המצברים). (בדיקת כשירות 

 את וכן כאמור הבדיקות ביצוע מועדי את לקבוע למשתמש תאפשר המערכת  1.3.6    

  .התאורה גופי קבוצות

 כבל או במשק, בורה, החשמלי הגיבוי ביחידת, במצברים תקלה זיהוי בעת  1.3.7    

 למתחזק"ל דוא המערכת תשלח וכן המחשב במסך התקלה תוצג, מותק

  . התקלה  תיקון לצורך

 באספקת כשל זיהוי המאפשר ייעודי איטגראלי מחלף תכלול המערכת  1.3.8    

 תכלול המערכת. בהתאם החירום תאורת את ותפעיל) שיה 0.5(תוך  החשמל

  חיצויות מחלף  ליחידות להתחברות) יבש(מגע  ייעודית דיגיטלית כיסה

  . שיידרש ככל סופיים  במעגלים המותקות

"ח דו ותפיק החירום בתאורת שיתגלו התקלות כל של רישום תבצע המערכת  1.3.9    

  .בהתאם תקלות

  . החירום תאורת של תקיות"ח דו הפקת תאפשר המערכת  1.3.10    

ייעודי של  LOGבקובץ  האירועים לרבות התקלות יירשמו ויישמרו כל  1.3.11    

  המערכת.

  הייעודית החשמל מערכת  1.4  

  : תכלול החשמל מערכת    

"י  ע מוגים מוצא מעגלי 39 תכלול המערכת - הבקרה מלוח התאורה מעגלי  1.4.1    

עם   בייהם  מגושרים  יהיו  פאזים  חד"זים  מא  שלושה(כל    אפס  יתוק  עם"ז  מא

יחוברו בחלוקה שווה בין   המעגלים  ,  מתק האפס, בהתאם לדרישות התכון)

 המזיות את תאורת החירום. שלוש הפאזות

מעגלי מוצא  6המערכת תכלול  –המוצא המחוברים לרשת החשמל  מעגלי  1.4.2    

 להזת שלטי ההכווה עם הסוללות העצמאיות.  מוגים ע"י מא"זים

המאפשר תפעול תאורת החירום ישירות מרשת החשמל   –מחלף כוח  מפסק  1.4.3    

 .החשמלית  הגיבוי מערכת על תחזוקה בעת ביצוע עבודות

: (ראה הבאים המרכיבים את ותכלול  ייעודי חשמל ארון בתוך תותקן החשמל מערכת    

עם מסך מגע  PC, מחשב DALI, בקר DALI, מאזי"ם, ספקי כוח מגעים )להלן שרטוט

  המותקן בפל. 

  :המוצא ומעגלי החשמלי התרשים דוגמת    
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  המערכת תיאור  . 2

 המערכת לגודל בהתאמה לעיל כמפורט בהספק פאזי תלת חשמל הספקת תאפשר המערכת  

 גופי של ההספק את המערכת תצמצם בחירום ובעבודה  החשמל מרשת ישירה בעבודה

 המערכת תספק  החשמל באספקת כשל בעת. החירום תאורת לדרישות  בהתאם התאורה

  . לעיל כמפורט חשמלית ארגיה

   כתובות דיגיטליות של גופי התאורה.  768לתפעול עד    DALIערוצי תקשורת    12כוללת    המערכת  

  :המערכת של מרביות מידות  

  "מ.ס 85:עומק"מ, ס 140: גובה"מ, ס 55: רוחב :אלקטרוי ממיר של ארון  

  ס"מ. 140 -ס"מ, גובה 60 -ס"מ, עומק 120 -אורך  :המצברים של כוית  

  : המרכזית והבקרה החשמל מערכת של ארון  

  "מ.ס 45:עומק"מ, ס 2150: גובה"מ, ס 160: רוחב          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  ארון הממיר האלקטרוי
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  : בקרה תוכת  

 הגיבוי  ומערכת מצברים, החירום תאורת גופי  על ושליטה  ליטור משמשת הבקרה תוכת  

  פעולות ביצוע את תאפשר התוכה. הייעודי למחשב תקשורת ממשק באמצעות, החשמלית

  :הבאות והיטור הבקרה

  :כגון מתח איכות יטור מידע  2.1  

  .החשמלית הגיבוי מערכת של במבוא ותדר מתח  של וערכים פרמטרים הצגת  2.1.1    

 הגיבוי  מערכת  של  במוצא  ממשי  והספק  תדר,  מתח  של  וערכים  פרמטרים  הצגת  2.1.2    

 . החשמלית

 .שותר גיבוי וזמן באחוזים קיבולת, מתח: המצברים של סטאטוס הצגת  2.1.3    

 לכל גופי התאורה ושלטי ההכווה.  DALIכתובות  חלוקת  2.1.4    

תקין לא תקין לרבות הצגת   –סטאטוס של גופי התאורה ושלטי ההכווה    הצגת  2.1.5    

 כתובתם ומיקומם.

 . החירום תאורת גופי כל עבור ההארה עוצמות של הכיול סטאטוס הצגת  2.1.6    

 .מותקים וכבלים תקשורת תקלות הצגת  2.1.7    

 תפעול ועוד.   מסכי  2.1.8    

  :בקרה  2.2  

  . ההכווה ושלטי החירום גופי של התקיות בדיקות ביצוע תזמון  2.2.1    

 "ל .לדוא תקלה הודעת שליחת  2.2.2    

 .מוך שותר הגיבוי זמן כאשר קבצים  שמירת ביצוע  2.2.3    

  :תקשורת ממשקי תכלול המערכת של המחשב יחידת  2.3  

  RS232  ,USB ,TCP/IP.  

התקשורת יאפשר העברת חיווי התקלות והתקיות למערכות בקרה אחרות  ממשק    

, לרבות הפעלת תאורת החירום באופן MODBUS בפרוטוקולהמשמשות את המתקן, 

  ). החירום תאורתיזום (ללא פגיעה בברירת המחדל של מערכת 

  :לאישור לספק היצרן שעל תוים  2.4  

והמצברים. התוים   כת הגיבוי החשמליתמפרט מלא של כל התוים הטכיים של מער    

הטכיים יכללו את כל התוים שפורטו במפרט, כלומר לגבי כל תון שפורט במפרט 

  יהיה על הספק לציין במפורש את תויו.

  מלא של הציוד.   קטלוג    

  מדויקות ומשקל הציוד.  מידות    

  אספקה ותאי תשלום.  מועדי    

  ) העתקים(בשלושה  הציוד אספקת עם לספק היצרן שעל תוים    

  המערכת.  שרטוטי    

  איתור תקלות במערכת.  חוברת    

  מלאים של המערכת.  קטלוגים    

 בכל מפורטת השוואה טבלת לצרף עליו ערך שווה מדגם מערכת מציע והקבלן במידה    

 פרויקטים 2 ולפחות. והמוצע  המאופיין  היצרן ובקטלוג זה במפרט הדרשים התוים

  . לפחות זה מפרט לפי וכמות בהספק מערכות הכוללים
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 אחריות תקופת  2.5  

 לאחר חודשים 24 תהיהתקופת האחריות של מערכת תאורת החירום על כל מרכיביה     

 ומסירתה למזמין. המוצלחת הפעלתה

 .זו תקופה במשך תחול המוסכמים המכירה לתאי בכפוף האחריות היקף    

 המערכת והפעלת התקה  2.6  

. הציוד  חלקי  כל  של  בדיקה  תיערך,  מרכיביה  כל   על  החירום  תאורת  מערכת  התקת  לפי    

  . זמים ולוח התקה תכית תוגש. לרוכש וספת עלות ללא יוחלפו פגומים מרכיבים

  .למערכת תפקוד בחית תיערך, אתר ההתקה עבודות בתום    

תכלול בדיקת תפקוד בכשל מתח רשת, חזרת מתח רשת, מעקף, זמן גיבוי, זמן   הבחיה    

 טעיה חוזרת. 

 . הציג לאישור אותו ויגיש, לעיל המוזכרים המבחים  עבור זמים לוח יכין הספק    

 של הזמים לוח את לשות או וספים מבחים לכלול הזכות את לעצמו  שומר  המזמין    

 עומס  תאימות,  יעילות,  המערכת  תפקוד  לקביעת  בדיקות  תכלול  המבחן  תכית  .המבחן

 . וכדומה קצר, יתר

 למערכת ותיעוד הדרכה ספר  2.7  

 כל. החיבור וקודות החיבורים את המדגימים, ושרטוטים תיעוד עם תסופק המערכת    

 הוראות מדריכי. הציג לאישור יוגשו, התוכית ושרטוטי, מוליכים "י עחיבור /התיול

 הכלליות  לדרישות  בהתאמה  יהיו  החירום  תאורת  מערכת  של  ותחזוקה  תפעול,  להתקה

  . המפרט של

 הדרכה   2.8  

  : שתכלול הדרכה תתבצע, לסיבות בהתאם, המערכת בחית תהליך סיום עם    

  . מרכיביה כל על החירום תאורת מערכת הכרת    

 . והפעלה התקה הדרכה    

  תעודת הכשרה.   העקת    
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  מערכות מיזוג אוויר, אוורור והוצאת עשן - 15פרק 

  

  החיות כלליות 15.00

  

  רשימת מסמכים  15.00.01

חיון שז"ר  אוורור והוצאת עשן  מסמך זה מתייחס לאספקת והתקת מערכת מיזוג אויר .1

 ירושלים -והפרדה מפלסית 

בהוצאת הוועדה  של המפרט הכללי לעבודות בין  15מפרט המיוחד מסתמך על האמור בפרק  .2

 של ה"ל:   15הבין משרדית. מספור הסעיפים במפרט המיוחד יתאים למספור הסעיפים בפרק  

  כללי   –  15.01 . 2.1

  מתקי קירור  – 15.02 . 2.2

  יחידות להולכה ולטיפול באוויר   – 15.03 . 2.3

  מערכות מיזוג אוויר עצמאיות  – 15.04 . 2.4

  צרת ואבזריה, משאבות ומערכות טיפול במים  – 15.05 . 2.5

  מערכת הולכת אוויר  – 15.06 . 2.6

  בידוד תרמי ואקוסטי  – 15.07 . 2.7

  מערכות שוות ועבודות עזר  – 15.08 . 2.8

 מערכת חשמל  – 15.09 . 2.9

  מערכת בקרה – 15.10 .2.10

 אופי המדידה ותכולת המחירים   – 15.00 .2.11

  במיפרט הכללי ה"ל.  36-ו  16וכן פרקים  .2.12

  

  תיאור הפרויקט  15.00.02

מ' ע"י ג'טים  400 -הפרויקט יכלול אוורור ופיוי עשן של מהרת כביש דו כיווית באורך של כ .1

  5מהירות רוח וראות. אוורור ופיוי עשן של לחיון תת קרקעי בעל  NOx, COכולל רגשי 

  .LPGו  CO) והתקת חיישי TVFמפוחי עק ( 8מ" ע"י  8000קומות, שטח כל קומה כ 

  ללא מערכת פיוי עשן תקיה החיון וההפרדה המפלסית לא יוכלו להפתח.  .2

 קבלן הראשיור היה באחריות  תכון מפורט וביית קוסטרוקציית הפלדה בחדר מפוחי האוור .3

  המיזוג אוויר.

מיזוג אוורור ופיוי עשן מחדרים טכיים וגרעיי שירות/מילוט סביב החיון ובמהרה, חדרי    

  .VRFאו  DXתקשורת, חדרי אשפה. מערכות המיזוג יהיו מערכות 

  מ"ר.  2000 -כמו כן בקומה התחתוה של החיון יוקם מקלט בשטח של כ .4
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  אקלימיים  תוים 15.00.03

  תאי אקלים חיצוי (על פי מדדים אקלימיים ותכון מיזוג אויר בישראל)

  תאי תכון חוץ  .1

  :קיץ . 1.1

1.1.1 . )C19.5  /C33.5 = (WBT  /DBT (לבקרת טמפרטורה)  

1.1.2 . )C22.5  /C30 = (WBT  /DBT  (לבקרת לחות) 

  C 40הציוד יתפקד בתפוקה חלקית בטמפ' של  . 1.1.3

    :חורף . 1.2

1.2.1 . C2.7  =DBT 

  C 5-הציוד יתפקד בתפוקה חלקית בטמפ' של  . 1.2.2

  תאי תכון פים . 1.3

  לחדרים בהם מותקים מזגים:  

 בחדרי תקשורת C 22°, מבוקר C2 °C23°  טמפ' פים  . 1.3.1

  לא מבוקר  לחות פים  . 1.3.2

  לא דרש  רמת יקיון . 1.3.3

  לא דרש  לחץ משטר  . 1.3.4

  רק באזורים מאויישים ע"י אשים  –החלפות בשעה 3  אוויר צח  . 1.3.5

 משרדי  רמת רעש . 1.3.6

 

  היקף העבודה  15.00.04

  העבודה כוללת: .1

העבודה כוללת אך איה מוגבלת לאספקה, התקה והפעלה של המערכות והציוד המפורטים    

  להלן: 

 מקררי מים מקוררי אויר מושלמים על כל אביזריהם.  . 1.1

 משאבות סחרור מים קרים/חמים.   . 1.2

 ומערכת התפשטות. מסים וכד', מיכל אגירה צרת מים , אביזרי צרת, שסתומים, . 1.3

 בידוד צרת מים ואביזריה.  . 1.4

  תמיכות לצרת מים ותעלות למיהן.  . 1.5

 פסיבציה של מערכות המים הסגורות. . 1.6

איטום סביב תעלות/צרת החודרות מחיצות מעל תקרה מומכת או את גג המבה או  . 1.7

 קירות בתוך המבה. 

מערכת תעלות ומפזרים, בידוד, תליות, מדפי ויסות, תעלות פח מגולבן, תעלות פלב"מ,  . 1.8

 וכו'.  רפפות חיצוית, מדפי אש/עשן ממועים וחיווטם,
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דרות מחיצות מעל תקרה מומכת או איטום/איטום חסין אש סביב תעלות/צרת החו . 1.9

 את גג המבה או קירות בתוך המבה. 

 פירוק מערך מיזוג אוויר קיים ופיויו למקום עליו יורה המזמין. .1.10

 יחידת טיפול באוויר צח מושלמת על כל אביזריה.  .1.11

  יחידות טיפול באוויר מסוג מפוח חשון לסוגיהן. .1.12

  רים.חיבור יחידות לקודות יקוז שיוכו על ידי אח .1.13

צרת גז,  (בהתפשטות ישירה) לסוגיהן, מושלמות על כל מערכותיהן, X.Dמ"א  יחידות .1.14

 וכו'. אביזרי צרת, בידוד צרת, מערכת בקרה

משאבת חום מושלמת על כל אביזריה   VRFרב מאיידית    אספקת והתקת מערכת מסוג .1.15

לעמדת ליחידת עיבוי , כולל יחידות איוד, יחידת עיבוי, אבי גן  לתפוקות הדרשות,

חשמל פיקוד ויקוז,   מערכת הפעלה, פריסת צרת גז מבודדת מושלמת על כל אביזריה,

  מתק ביטחון, חיבור יחידות האיוד לקודת יקוז ולחשמל, 

 תמיכות להתקת צרת גז, חשמל ופיקוד בתוך המבה / מחוצה לו לפי פרט דרש. .1.16

  שת וכל הדרש לפעולה תקיה של המערכת.מילוי גז ושמן, איסטלציה חשמלית דר  .1.17

  אספקת שרוולים ותיאום מיקומם במעבר דרך קיר בטון/רצפה/גג. .1.18

  שרוולי יציאה למעבר צרת גז וחשמל דרך קירות חיצויים. .1.19

  מעברים דרך מרחבים מוגים. .1.20

  מערכות סיון אב"כ מאושרות פיקוד העורף. .1.21

 מפוחי אוורור והוצאת עשן למיהם.  .1.22

 לחיון. LPGו  COמערכת גילוי  .1.23

 ומירות רוח למהרה.  NOx, CO, visibilityמערכת  .1.24

 .Cולמקררים בפיר  תכון מפורט וביית קוסטרוקציית פלדה לחדר מפוחים  .1.25

לוחות חשמל, אביזרי בקרה ומערכות הפעלה ובקרה ממוחשבות, מערכות ויסות ובקרה  .1.26

   מושלמות על כל אביזריהן וכן חיווט חשמלי.

למערכת ייצור המים הקרים   PLC /DDCאו    והתקת בקרים ממוחשבים מסוגאספקת   .1.27

וסחרורם, מערכות מ"א, אוורור והוצאת עשן חיווט הבקרים, אביזרי בקרה וחיווטם 

 כתיבת מסכים גרפיים הרצה והפעלה.   למערכת בקרה ממוחשבת.

 קיימת וכתיבת מסכים גרפיים מתאימים. HMIאו התחברות למערכת  HMIמערכת  .1.28

מיזוג אויר. עבודה  קבלן הראשיפיגומים למייהם ובמות מתרוממות לצורכי עבודות  .1.29

 במהדורתן האחרוה  בגובה תתבצע על פי החיות עבודה בגובה

בר קיימא ומספור הציוד בתוך המבה ומחוצה לו כולל מערך צרת הגז, מים  שילוט .1.30

  וציוד מ"א ואוורור

 אספקת מזרוי "איזוצף" פלציב.  .1.31

 קוסטרוקציות פלדה מגולבת לתמיכת צרת ותעלות. .1.32

 חומרי עזר לבסיסים. .1.33
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 מ"צ למשך שעתיים.  250-חיפוי תעלות פיוי עשן ע"י שכבות פייר בורד עמיד ב .1.34

 . 1001אשור מכון התקים לביצוע העבודה לפי תקן  .1.35

 וויסות מערכות האוויר .1.36

 וויסות מערכות מים. .1.37

 העתקים  3 -תיקי מתקן ב .1.38

 ימים רצופים, ללא תקלות. 30תקיה של המתקן לתקופה של הפעלה  .1.39

  שירות ואחריות בתקופת הבדק. .1.40

כמו כן, תכלול העבודה את כל שאר העבודות הדרושות לשם קבלת מתקן מושלם ולשם    

  הבטחת פעולתו התקיה והסדירה, אף אם לא צייו במפורש בסעיפים ה"ל. 

ת שם היצרן ומקום הייצור של הציוד שיסופק על על הקבלים לציין את כל פרטי הציוד לרבו  

    ידיו. 

  הצעה שלא תמלא תאי זה או כל תאי אחר של התוים הכלליים עלולה להדחות. 

 

  העבודה איה כוללת: .2

מיזוג אויר מוטלת האחריות  קבלן הראשיהעבודה איה כוללת את הסעיפים הבאים, אך על   

לוודא שהעבודה והציוד המתוארים בהם יעשו ויותקו בצורה שתבטיח השגת המטרה שלשמה 

  ועדו. 

 לציוד מ"א ואוורור. וולט 400תלת פאזי חיוי/ בלתי חיוי  הזת חשמל . 2.1

 לציוד מ"א ואוורור. וולט 230חד פאזי חיוי/ בלתי חיוי  הזת חשמל . 2.2

הראשי את  קבלן הראשייספק ל הקבלן הראשימיזוג אויר ואוורור. לציוד  בסיסי בטון . 2.3

  בידוד הדרושים לביצוע סעיף זה.  חומרי העזר כגון: קפיצים מסגרות ברזל וחומרי

 יקוזים לציוד מ"א.  . 2.4

 הכת פתחים בקוסטרוקציה המבה.  . 2.5

 עד למפוחי שחרור עשן או ללוחות שלהם.  לוח כבאים וחיווטו . 2.6

 עטיפת תעלות שחרור עשן במחיצות עמידות אש. . 2.7

  בר לפחות.  2" לחץ של של 1הזת מי רשת לגג  . 2.8

 גלאי עשן בתעלות מ"א וחיווטם למערכת גילוי אש. . 2.9

 וכן עבודות וספות. .2.10

 

 החשמל קבלן הראשיממשק עם  .3

מפוחי האוורור של החיון ושל מערכות הסיון במקלט הן  8לוחות החשמל של  . 3.1

  החשמל.  קבלן הראשימ"א. שאר לוחות החשמל באחריות  קבלן הראשיבאחריות 

, מקררים, ליחידות מפוצלות, VRFיספק הזות ישירות למערכות מעבי  קבלן הראשי . 3.2

  .VRFומאיידי 
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הזה מכל לוחות החשמל ועד ליחידות הקצה כגון מפוחים ויט"אות היה באחריות  . 3.3

 מיזוג האוויר. קבלן הראשי

  

  בפרק מוקדמות) 18+19(בוסף לאמור בספחים   קופת בדק ואחריותת 15.00.05

הקבלן תקופת הבדק והאחריות על כל המערכות תהיה שתיים מתאריך קבלת המתקן. בתקופת הבדק 

שעות משעת קבלת ההודעה,    24  -יטפל בציוד שסופק על ידו. כל תקלה תתוקן מידית לא יאוחר מ    הראשי

  שים.  5תיתן תקופת אחריות של  VRFועל חשבוו. לציוד מסוג  הקבלן הראשיוזאת באחריות 

  

  כללי  15.01

הכולל "עבודות מיזוג פרק זה מתייחס לעבודות אוורור, חימום, קירור ומיזוג אויר הקראים להלן בשם  

  אויר". 

  

  תקים 15.01.01

כל העבודות, החומרים והמוצרים יתאימו לפחות לדרישות התקים הישראליים העדכיים (השייכים 

  לבצוע עבודות אלה) וכמו כן לדרישות הבאות:

  על כל פרקיו.  ASHRAEמדריך האגודה האמריקאית של מהדסי חימום, קירור ומיזוג אויר  .1

  .SMACNAמדריך האגודה האמריקאית של קבלי עבודות פח  .2

  .NFPAהוראות האגודה האמריקאית להגה בפי אש  .3

  תקן ישראלי, תקות משרד העבודה, מכון התקים ושירותי כבאות. .4

  תקות משרד העבודה לבטיחות.  .5

  תקות משרד העבודה לאיכות הסביבה. .6

 בטיחות אש במערכות מיזוג אוויר 1001תקן ישראלי ת"י  .7

 61439מחויב להיבות ע"פ תקן  . לוח חשמל61439תקן ישראלי  .8

 755תקן ישראלי  .9

  921תקן ישראלי  . 10

 בטיחות במעבדות מדפים 1839ת"י  תקן ישראלי . 11

  במפרט הבימשרדי.  15.01.01רשימת התקים המלאה מופיעה בסעיף  . 12

  

  ציוד וחומרים  15.01.02

  ראה המפרט הכללי ולהלן:

יהיו תואמים את דרישות  הקבלן הראשיהציוד, החומרים ושאר האביזרים שיסופקו ע"י  .1

  המפרט, חדשים ומתאימים לתפקידם. 

י פרד מהמפרט המיוחד, התכיות  הציוד יתאים לדרש בטבלאות הציוד המהוות חלק בלת .2

והחוזה. ההתייחסות בטבלאות הציוד ובסעיפי המפרט הזה לשמות יצרים או מספר קטלוגי 

  או מודל מסוים, באה לציין את דרגת הטיב ופרטי הפעולה הדרושה של הציוד או החומרים. 
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קביעתו של המזמין לגבי היות הציוד שווה איכות או לא, היא בלעדית וסופית. לשם קבלת  .3

 איפורמציה מספקת על הציוד.   הקבלן הראשי האישור, יגיש  

בכל מקרה בו יחידות ציוד חוזרות מאותו סוג, פעמיים או יותר, הן תהייה מאותו סוג ומאותה  .4

  רת מהמזמין.הוראה אח הקבלן הראשיתוצרת, אלא אם קיבל 

 שעות) ללא תקלות. 100,000הציוד והחומרים יתאימו לפעולה ממושכת, ( .5

  

  תאים מיוחדים  15.01.03

  ראה המפרט הכללי ולהלן:

  בוסף לדרישות הסטדרטיות, להלן דרישות מיוחדות לגבי בצוע מתקי ועבודות מיזוג אויר.

 קבלן הראשי", הכווה היא לקבלן הראשיכאשר מצוין במפרט מיוחד זה או בתכיות המוח " .1

 קבלן הראשימיזוג האוויר. הכווה היא שכל העבודות המתוארות במפרט זה יבוצעו ע"י 

  מיזוג האוויר".  קבלן הראשיהעבודה הזו שהוא "

התקדמות העבודה ע"י  חייב להרכיב את הציוד במהירות הדרושה, בהתאם ל הקבלן הראשי .2

לבוא  הקבלן הראשיאחרים ובצורה כזו שלא יגרמו עיכובים לשאר הקבלים. מתפקידו של 

  בדברים עם הקבלים האחרים, לצורך תיאום העבודה. 

הקבלן  במידה וישה סתירה בין המפרט לבין השרטוטים ובין השרטוטים עצמם, מתחייב  .3

ום קבלת צו התחלת העבודה, ורק לפי החיותיו  להודיע על כך למפקח תוך שבועיים מי  הראשי

ולא הודיע על הסתירות, יישא הוא בכל ההוצאות   הקבלן הראשי לבצע את העבודה. לא ראה 

  הובעות מכך. 

התכיות המלוות את המפרט הזה מראות את הסידור הכללי ואת היקף העבודה העקרוי שיש   .4

' הם תכיות "למכרז בלבד". עם צוין זאת לבצע. תכיות מהלך תעלות וצרת, מקום הציוד וכו

תכיות סופיות לבצוע. המקום המדויק והסידור של  הקבלן הראשיבפירוש ואם לאו יבצע 

הציוד צריך להיקבע בהתאם לצורה שתתאים ביותר למבה ולציוד, וזאת עפ"י תכיות היצור  

  כפי שאושרו ע"י המפקח. הקבלן הראשישל 

יוד עלולים להיתקל בצרת אחרת, בקווי חשמל או בהפרעות  במקרה שצרת, תעלות או צ .5

למפקח לפי הבצוע ולפי הוראותיו ישה את מקום הציוד   הקבלן הראשיאחרות, יודיע על כך 

לתכיות "עדות"   הקבלן הראשיו/או הצרת, כך שלא תהיה הפרעה. שיוי כזה גם יוכס ע"י 

  שעליו לערוך, מיד לאחר ההתקה לפי סגירת מרחבי מ"א ע"י אלמטי תקרה, מחיצות וכו'. 

  

  עבודה, קטלוגים ומפרטי ציוד תכיות 15.01.04

לא תעשה כל עבודה ולא יסופק ולא יותקן כל חומר או ציוד שאים מתאימים בדיוק לתכיות  .1

  העבודה ולמפרט הציוד המאושר ע"י המפקח. 

, כמו כן לפי תוכיות החשמל יוגשו לאישור מהדס מיזוג האויר, המפקח ויועץ מיזוג האויר .2

עם מהדס האיטגרציה  של התכוןתיאום רוך לע קבלן הראשי העל    ,הצגת התוכיות לאישור

  . המבה בקרת קבלן הראשישל 
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עותקים בצורה מסודרת ויגישם   3  -עבודה, קטלוגי ומפרטי ציוד ב    יכין תכיות  הקבלן הראשי  .3

לאישור לפי והלי אישור שייקבעו בתחילת העבודה ע"י המפקח. לאחר שהמהדס יבדוק את 

  רמות: 3-, באחת מקבלן הראשי המסמכים, יוחזר עותק אחד מכל מסמך ל

  מאושר . 3.1

  יתן להתחיל בבצוע העבודה ו/או הזמת החומרים.   

  בהתאם להערות  מאושר . 3.2

יתן להתחיל בבצוע העבודה ו/או הזמת החומרים בכפיפות להערות הרשומות (אם 

  אין מפריעות לפעולות אלה) ובמקביל לתקן את המסמכים ולהעבירם לאישור סופי.

  לא מאושר . 3.3

יש לערוך את המסמכים מחדש ולהגישם לאישור. אין להתחיל בבצוע שום עבודה 

  ר זה. הקשורה לחומר בלתי מאוש

מאחריותו לטיב   הקבלן הראשיאישור המהדס לתכיות העבודה ו/או הציוד, איו משחרר את   .4

  הציוד, התאמתו לתפקידו ולפעולה התקיה של המתקים. 

  להכין: הקבלן הראשילהלן רשימת תכיות העבודה שעל  .5

 הקבלן הראשיעבודה של כל הצרת וכל התעלות. לצורך בצוע תכיות אלה יוכל    תכיות . 5.1

הקבלן קבצים של תכיות המתכן שעליהן  )הקבלן הראשי לבקש מהמפקח (על חשבון 

יכיס השיויים הדרושים, יוסיף חותמת שלו ויעביר לאישור כדרש. אין פיסקה   הראשי

א כהקלה בלבד, אם הדבר יתאפשר זו מהווה התחייבות המהל לספק תכיות אל

, הקבלן הראשילמהל. היה והמהל יחליט שאין ביכולתו להעמיד קבצים ה"ל לרשות  

מהתחייבותו להכין ולספק את כל תכיות העבודה   הקבלן הראשיאין הדבר משחרר את  

 כדרש.

5.2 . רת תעלות וכבלים. תכיות בסיסים והגבהות לציוד מיזוג אויר ולתמיכות של ציות תכ

קבלן אלה, לאחר שיאושרו, יועברו למתכן הביין וזה יהפכן לתכיות בצוע עבור 

  הביין. הראשי

תכיות פתחים בקירות ותקרות, אם יש שיוי לגבי תכיות החוזה. תכיות אלה יועברו  . 5.3

הביין. שרטוטי הרכבה  קבלן הראשילמתכן הביין וזה יהפכן לתכיות בצוע עבור 

מכוות ומערכי ציוד בתוך ומחוצה לו. שרטוטים אלה ייערכו לאחר  כללית של חדרי

אושר וכמו כן בהסתמך על החומר  -הגיש לאישור  הקבלן הראשישהציוד השייך ש

 הקטלוגי של הציוד שרכש ישירות ע"י המזמין.

קודות  3פעולה עם תכיות בצוע והתקה מפורטות של המשאבות, כולל עקומת  . 5.4

  כולל ביצוע חישוב מפל לחץ על צרת המים.  שבדקו בפועל בוכחות המפקח

  אביזרי בקרה. תוכית מיקום  . 5.5

קטלוגים מפורטים של ציוד קטלוגי. בדפים  יש להגיש לאישור מפרטים טכיים הבאים כולל .6

 : קטלוגים יש לסמן בצורה ברורה את הציוד המוצע

6.1 . י קירור/חימום למיהם.י מתק 

 עקומת פעולת משאבות עם צילות.  . 6.2
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 ק' וספות. 2ק' עבודה. ק' עבודה דרשת ו  3יתו  VSDכל מוע המצויד ב  . 6.3

 מחליפי חום.  . 6.4

 חישוב פחי מיכלי התפשטות בפרויקט. . 6.5

 מיכלי אגירה . 6.6

 למייהן. טיפול באוויר  תכיות ביצוע של יחידות . 6.7

6.8 . הם מבוססות ימערכות מפוצלות למיDX. 

 אוורור והוצאת עשן מפוחי  . 6.9

 ייקת/מפזרי אוויר, מדפי אש ועשן ושאר אביזרי פיזורמערכת פזור וייקת אוויר,  .6.10

 הם וכו'. י, רפפות למיאוויר

 משתיקי קול. .6.11

 מערכות סיון אוויר, ריחות וכד'. .6.12

 מערכות סיון אב"כ .6.13

 מדפים  .6.14

 צרת מים קרים / חמים ואביזריה  .6.15

6.16. רת מים י בידודים למיקרים וחמים הם עבור צ 

סכמות מפורטות של לוחות החשמל. סכמות אלה יותאמו לבצוע גם עם מתכן החשמל  .6.17

 של הפרויקט. 

 רשימת פרטי עומס חשמלי לכל מערכות מ"א בפרויקט. .6.18

פרטים מלאים וסכמות מפורטות של הפיקוד האלקטרוי ותוכת הלוגיקה של מערכות  .6.19

 אלה. 

6.20. הם. יאביזירי בקרה למי 

 הממוחשבת.  אפיון מערכת הבקרה .6.21

  אישור מסכים גרפיים במערכת הבקרה. .6.22

 רשימת סיגלים מפורטת למערכת בקרה ממוחשבת לפי לוחות חשמל.  .6.23

 IOתפ"מ של מערכות מ"א במבה , כולל תרשים זרימה לוגי ורשימת  .6.24

תכיות בצוע של כל אלמטים למיעת רעידות והתקתם. תכיות אלה יתבססו על   .6.25

 ע"י המפקח. רשימות רכישת הציוד שאושרו

  אופן תמיכות הצרת ותעלות במבה כולל קבלת אישור מהדס ביין.  .6.26

  תכיות עבודה ויצור וספות כפי שיידרש בגוף מסמכי החוזה ולפי הוראות המפקח. .6.27

קטלוגים מפורטים של ציוד קטלוגי. בדפים קטלוגים יש לסמן בצורה ברורה את הציוד  .6.28

 המוצע. 

 פוי אטי קורוזיבי. אישור ציפויי סוללות אוויר בצי .6.29

 אישור הליך פסיבציה.  .6.30
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את פרטיו   הקבלן הראשי ביצוע תכיות העבודה יהיה על גבי דפים תקיים (ת"י) שעליהם יוסיף  

  ובין היתר את שם מהדס הפרויקט שגם יאשר את התכיות.

לאישור רשימות של כל הציוד המיובא,  הקבלן הראשיעם קבלת צו התחלת העבודה, יעביר   

  שזמן אספקתו ארוך.

כל ההוצאות בגין העבודות המפורטות בסעיף זה, של הכת מסמכים לאישור, כולל בצוע    

 ויהיו כלולות במחיריו  הקבלן הראשיתיקוים לפי דרישת המהדס, יחולו על 

  

  בדיקה ויסות הרצה והדגמה  15.01.05

  הרצה  .1

המערכות והמתקים כאשר עבודות ההתקה וההרכבה שלהן   יריץ את הקבלן הראשי . 1.1

 בהתאם לאישור המפקח.  –הסתיימו 

יממות פעולה רצופה,  15כהרצה מוצלחת תחשב פעולה שוטפת של המתקים במשך  . 1.2

  ללא תקלות. 

  הדגמה והדרכה .2

 הקבלן הראשיהדגמת פעולתם של המתקים בכללותם, תעשה ע"י צוות מקצועי של  . 2.1

  ימי עבודה לפחות.  4שיכלול בכל עת לפחות טכאי בכיר מיומן ועוזר, במשך 

לפי צוות התפעול של המזמין וידריך אותו   הקבלן הראשיבמהלך ההדגמה ידגים צוות   . 2.2

  ות שרות שוטפות.בהפעלת המתקים, התגברות על התקלות ובצוע פעול

  תחילת תקופת ההדגמה וההדרכה הזו, תקבע רק באישור המפקח.  . 2.3

) הדרכה תהיה ע"י ספקית VRFבמידה ומותקת מערכת קירור (כגון מקרר או  . 2.4

  המערכת.

, כפי שיידרש בוסף לשיויים לאחר תקופת ההדרכה יוכסו בספר המתקן שיויים ותיקוים .3

  להערות המהדס והמפקח! ולתיקוים, שיוכסו בהתאם 

במידה וסיום העבודות במתקים השוים לא יהיה באותו מועד, יהיו פעולות ההדגמה  .4

וההדרכה מפוצלות. הפרש הזמים ומידת הפיצול של הימים, יקבעו בהתאם להוראות המפקח 

 ולסיום העבודות בחלקי המתקן השייכים. 

  

  בדיקות, איזון וויסות 15.01.06

  את כל הבדיקות והויסותים הדרשים. הקבלן הראשיעם גמר התקת המתקן יערוך  .1

ימה ציג מטעמו שיהיה אחראי בפי המפקח על בצוע הבדיקות. המפקח רשאי   הקבלן הראשי  .2

  לדרוש מספר בדיקות של המתקן, בעוות שה שוות. 

צאות הבדיקות יירשמו סוג הבדיקות, סידרן ומועדי ביצוען יאושרו מראש על ידי המפקח. תו .3

  וימסור למפקח עם סיום הבדיקות. הקבלן הראשיבדו"חות שיכין 

  המפקח יאשר את הבדיקות בחתימתו. .4

 את הפעולות הבאות: הקבלן הראשיבמסגרת הבדיקות והויסותים יעשה  .5
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 צרת המים  .6

תיבדק לפי בידודה בלחץ הידרוסטטי כפול מלחץ העבודה במערכת, אך לא פחות  . 6.1

  אטמוספירות. 10 -מאשר מ 

כל הזילות יאותרו ויתוקו. הבדיקה תוכר כמוצלחת, אם לא יבחיו בירידה בלחץ.  . 6.2

  שעות לפחות.  24המערכת תישאר תחת לחץ למשך 

עם גמר הבדיקה תישטף הצרת במים להוצאת שיירי לכלוך. השטיפה תעשה בתוך  . 6.3

 הציורות בלבד. חשוים וחלקי ציוד ישטפו בלחץ הפוך בפרד. 

  יום תיערך שטיפה וספת. 15לאחר הרצת המערכת במשך  . 6.4

 יחידות הטיפול באוויר  .7

  :הקבלן הראשיייבדקו, יאוזו ויווסתו ובין היתר יבצע   

  . ואוויר חיצוי מדידה ואיזון של ספיקת האוויר של היחידה . 7.1

  מדידת טמפ' אספקה לח ויבש. . 7.2

  ומפוחי יט"אות מפוחים .8

  של המפוח.  והלחצים האווירמדידה ואיזון של ספיקות  . 8.1

מדידה של סיבובי המוע ושל סיבובי המפוח (בהיע רצועות) והשוואה לזרם הומילי  . 8.2

  של המוע ולכיול מגן יתר הזרם שלו.  

דות עבודה וק - מפוח המוזן על ידי ווסת מהירות ייבדק בשתי מהירויות סיבוב . 8.3

  מתוכת מקס', ווקדות עבודה מיימלית מתוכת. 

  יצרף את עקומת הפעולה עם סימון קודות העבודה על אופיין העבודה.  הקבלן הראשי  . 8.4

  באולמות ובחדרים  הבדיק .9

  בדיקת ספיקת אוויר על כל המפזרים והתריסים בחדר / אולם ע"י מעבדה מוסמכת. . 9.1

  בדיקות אלה ייערכו לאחר שכל מערכת האוויר אוזה.  . 9.2

ורה באולם ובחדרים, למצב פעולה  יביא את מערכת הפיקוד של הטמפרט  הקבלן הראשי  . 9.3

  תקין.

  בדיקות של רעידות ורעש במערכת מיזוג אויר . 10

כל מערכות מיזוג האוויר על כל חלקיהן, ייבדקו לברור "תרומתן" להעברת רעידות,  .10.1

ייצור רעידות, רעשן ושיכוכן. מפלס הרעש באזורים השוים ייבדקו לעמידותם 

  טריוי התכון.יבקר

"י אחרים. מבצעי המדידות יעברו על כל חלקי המערכת ויערכו בדיקות אלה ייעשו ע .10.2

  דו"חות מפורטים של ממצאי הבדיקות.

הדו"חות יצביעו על עמידתם או אי עמידתם של חלקי המערכת בקריטריוי התכון.  .10.3

עפ"י החיות   הקבלן הראשיציוד שביצועיו אים עומדים בקריטריוי התכון, יטופל ע"י  

 וחלף, עד להגשת הרמה הדרשת.הבודק, יתוקן או י
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 אישור המהדס להשלמת הבדיקות . 11

לאחר השלמת סידור הבדיקות, האיזון, הכיול והוויסות כדרש וכמפורט בפרק זה  .11.1

בפרט, ובמפרט הטכי כולו בכלל והגשת כל המסמכים הדרושים להוכחת השלמה כזו 

בכפיפות לאישורו של לשביעות רצון המהדס, ייחשבו העבודות האלה כגמורות 

  המהדס המתכן.

  :הקבלן הראשיבדיקות על ידי גורם מקצועי מוסמך ע"ח  . 12

  בדיקת לוחות החשמל ע"י בודק מוסמך. .12.1

בדיקות מדגמיות לריתוכים באמצעות צילומי רטגן. הבדיקות ייעשו בהתאם  .12.2

. בדיקות אלה יבוצעו הן עם ASME B-31-3ופעוח התמוות עפ"י תקן  ASME-5לתקן

 חילת העובדה והן במהלכה. המכון שיבצע את הבדיקות ייקבע ע"י המזמין.ת

בדיקת ריתוכים ראשוה ייבדקו מדגמית מספר ריתוכים. במידה וכל הריתוכים  .12.3

שבדקו עו לדרישות תמומן הבדיקה ע"י המזמין. במידה ולא, תזומן בדיקה וספת בה 

תקיות הריתוכים. כל הבדיקות   ייבדקו ריתוכים וספים עד לקבל תוצאות המעידות על

  כולל הבדיקה הראשוה.  הקבלן הראשיהחוזרות יהיו על חשבון  

מעבדה לתאם את הגעתם של ציגי  הקבלן הראשיבאחריות  - 1001ה עפ"י בדיק .12.4

לאתר למתן אישור כי המערכת תואמת את הדרש בתקן ישראלי   מוסמכת ע"י הרשויות

 על כל חלקיו.  1001

  

  סיום העבודות הגדרת 15.01.07

העבודות ייחשבו כגמורות כאשר המתקים שהם שוא חוזה זה ייבדקו, יאוזו, יווסתו, יופעלו ויעברו 

  את תקופת הרצה הדרשת לשביעות רצון המזמין ויספקו את תאי הפים המתוכים. 

  

  מסירת המערכות 15.01.08

 התאים למסירת המערכות הם: .1

המפקח או וקיבל את אישור  כמתואר בחוזה  ביצע את הרצת המתקים הקבלן הראשי  . 1.1

 .המזמין

 :הגיש לאישור למתכן את הקבלן הראשי  . 1.2

 .ספרי המתקן . 1.2.1

 .דוחות ויסות כמויות מים ואוויר . 1.2.2

 אישור עמידת צרת גז /מים בבדיקת לחץ חתומה ע"י המפקח.  . 1.2.3

 דוחות הפעלה של מפוחים, יט"אות מקררים ושאר הציוד. . 1.2.4

 , פסיבציה, וחדר קי (במידה ויש). 1001לעמידה תקן קות מעבדהדוחות בדי . 1.2.5

 סיים את בצוע כל העבודות במערכת הדוה.  הקבלן הראשי  . 1.3

  לעיל. דמילא את ההוראות בושאי הדגמה והדרכה כ הקבלן הראשי  . 1.4

 וסעיף ט.  .15.01.09הכין ומסר את ספרי המתקן כדרש בסעיף  הקבלן הראשי  . 1.5
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עשתה עפ"י התוכיות של הצהיר כי כל העבודה אשר בוצעה על ידו  הקבלן הראשי . 1.6

  .המתכן

למפקח וזה יזמן את צוות הקבלה לבדיקות   הקבלן הראשילאחר שמולאו התאים ה"ל, יודיע   .2

  מסירה וקבלה.

, מהדס הפרויקט וטכאים שעסקו הקבלן הראשיבעת המסירה יהיו וכחים במקום מטעם   

בהתקת והרצת המתקים, בהתאם למערכות המסרות. תאריך קבלת המתקן ייקבע על ידי  

וכפי שיבוא לידי ביטוי  הקבלן הראשיהמהדס והמפקח לאחר בצוע כל הטעון תיקון ע"י 

  .הקבלן הראשיבדו"חות בדיקות 

  

  מסמכים ותכיות עדות 15.01.09

 הקבלן הראשילקראת מסירת המתקים כ"ל יגיש  תוכיות עדות,    –וסף על האמור בפרק תאים כללים  

  עותקים של מערכות המסמכים כדלהלן:  3למהדס 

התקה מעודכות "עדות", שבהן יסמן את כל השיויים, התוספות  סט מלא של תכיות .1

  והסטיות שעשו בבצוע ביחס לתכיות המקוריות.

התכיות יימסרו בתוך קלסרים משרדיים קשיחים הושאים על גבם את שם הפרויקט וכמו   

  .RVTו/או DWGבקבצי עם כל התכיות כולל תוכיות חשמל,  CDכן דיסקים 

 תכיות הבצוע כשהן מעודכות בשלמות.סט מלא של כל  .2

  ספר מתקן .3

  העתקים ויכלול בין היתר: 3-ספר זה יוגש ב  

מקררי המים, יחידות מ"א,  -טבלה מסכמת של כל הציוד שסופק והותקן בפרויקט  . 3.1

וכל ציוד אחר, מיקום התקתו במבה וייעודו. טבלה   מפוחים, מדפים, מערכות סיון

עיקריים של הציוד: תוצרת ודגם, תפוקות קירור/חימום, ספיקות זו תכלול תוים 

  וכו'. אוויר/מים,

 אור המתקים ותפ"מ מפורט לכל מערכת.ית . 3.2

 דו"חות הפעלה של כל הציוד מאושרים על ידי המתכן.  . 3.3

סכמות אוויר לאחר גמר וויסות עם ציון הכמות המדדת  דוחות וויסות אוויר ומים. . 3.4

תבוצע ע"י מעבדה  וולידציה של ספיקות אוויר יקת אוויר ,בכל מפזר אוויר ותריס י

 על ידי המתכן.המאושרת 

  הוראות הפעלה שוטפת בצורה ברורה ומובת, עם רשימת תקלות אפשריות וטיפול בהן. . 3.5

  בשלושה העתקים.  CDתוכית לוחות חשמל ותוכיות מ"א "כפי שבוצע" על גבי  . 3.6

סימון השתייכות כל אלמט ועם כל הפרטים רשימת מועים ואלמטים חשמליים עם  . 3.7

הוגעים כמו תוצרת, סוג, מודל, זרמים, מתחים, בידוד וכו' כמופיע בשלט, כוון יתרת 

 זרם וכו' כדרש.

מפרטי שירות מפורטים לפי שירות חודשי, תלת חודשי, עותי ושתי בהתאם להחיות  . 3.8

  המתכן.

 ד המסוים שסופק. קטלוגים שבהם יצויו כל הפרטים השייכים לציו . 3.9
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 מ"א) קבלן הראשידוח בודק חשמל (ע"ח  .3.10

 . במידה ודרש –ע"י מעבדה מוסמכת  על כל חלקיו 1001אישור עמידה בתקן  .3.11

 של החדרים הקיים בפרויקט במידה ודרש.  ולידציה .3.12

3.13. הם. י אישור ביצוע ציפויים למי 

 . הקבלן הראשיע"י  אשור כי בדקו כל יקוזי המזגים בפרויקט .3.14

במידה ובוצעה   בדיקת מעבדה מוסמכת של איכות המים מאושרת על ידי המתכן .3.15

  . פסיבציה

לאחר בצוע התיקוים במסמכים אלה לפי הערות המפקח ואישור המסמכים ע"י המהדס  .4

לידי המפקח כשהוא ערוך בצורה   -ספר המתקן    -את כל החומר שייקרא    הקבלן הראשיימסור  

  אה בתוך אוגדים מתאימים. 

  המתקן.  תתאי לקבל -כפי שכבר אמר לעיל תהיה מסירת ספר המתקן המסודר   

בתהליך המסירה/קבלה יערוך הצוות חלק מהביקורות על פי מה שרשום במסמכים שבספר    

  המתקן ובעיקר הוראות ההפעלה והתחזוקה.

  כל שרטוטי הייצור יכללו בספר המתקן, כאשר הם מעודכים "עדות". 

  ין: שם הפרויקט, עיקר תוכן האוגדן, תאריך סיום שת אחריות.על גב הקלסר יצוי

תיק מסירה מאושר ע"י היועץ המפקח, היו תאי הכרחי לסיום העבודה, ותחילת תקופת  .5

 אחריות לכל רכיבי המתקן, תשלום חשבון סופי ושחרור חלק הערבות הרלווטי. 

  

  בפרק מוקדמות) 18+19(בוסף לאמור בספחים  שרותהוהאחריות  ,תקופת הבדק 15.01.10

, אלא מתאריך קבלת המתקן  תייםעל כל המערכות תהיה שוהשרות  האחריות  ,  תקופת הבדק .1

  יטפל בציוד שסופק על ידו.  הקבלן הראשיבתקופת הבדק אם מצוין אחרת במסמכי חוזה. 

, בספר שיוהל על  הקבלן הראשילצורך בדק או שרות יירשמו ע"י  הקבלן הראשיכל פעולות  .2

  ידו לצורך זה ושישמר אצל המזמין.

אחראי לפעולתו התקיה של המתקן ויבצע בוסף,  הקבלן הראשיבמשך תקופת הבדק יהיה  .3

  את פעולות השרות כמפורט בסעיף זה.

בתיקון כל פגם או תקלה שיתגלו בפעולות המתקן על  הקבלן הראשיתוך תקופת הבדק חייב  .4

 שעות ממועד הקריאה.  24 -חשבוו, וזאת יעשה על סמך קריאת המזמין, לא יאוחר מ 

יחליף כל חלק של הציוד שתגלה כלקוי בתוך תקופת הבדק, יספק ויתקין חלק   הקבלן הראשי  .5

  חדש ותקין במקומו.

  טכאי של המזמין, במידה והוא יזמין. כל פעולות הבדק והשירות יעשו בוכחות   .6

  את עבודות השרות הבאות ויהל לגביהן רישום: הקבלן הראשיבמשך תקופת הבדק יבצע  .7

  החלפת מסי האוויר ו/או יקויים תקופתיים כולל אספקתם. . 7.1

 בדיקה, מתיחה והחלפה של רצועות היע.  . 7.2

  בדיקה וחיזוק של כל האטמים, הברגים, האומים וכו'.  . 7.3

  בדיקה של מערכות המים, כולל מערכות טיוב מים וכו'. . 7.4
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  יקוי סוללות (חשוים).  . 7.5

 בדיקה, גירוז ושימון של כל המועים והמסבים (כאשר דרש).  . 7.6

 החלפת רצועות . 7.7

בחלקים מקוריים תטופל על ידי ספק הציוד בלבד. חלקים פגומים יוחלפו    כל תקלה בציוד מ"א .8

  ולא משופצים. 

במשך תקופת הבדק, ביקורות תקופתיות קבועות לבדיקת המתקן   הקבלן הראשי כמו כן יערוך   .9

  פעמים בשה, בתחילת כל רבעון.   4ופעולתו התקיה. מספר הביקורות יהיה 

דו"ח בכתב למזמין ובו ממצאי הביקור ופעולות   הקבלן הראשילאחר כל ביקור כזה ימציא  . 10

  טו.שק

לא יבוא לבצע תיקוים או טיפולים כמפורט לעיל, רשאי המפקח להורות   הקבלן הראשיהיה ו . 11

הקבלן על רכישת החלקים ועל בצוע העבודות באמצעות עובדים או קבלים אחרים ולחייב את  

  בכל ההוצאות.  הראשי

קת מכון יקבלו ביטוי בכתב הכמויות, למעט בדי לאכל הסעיפים ה"ל יהיו כלולים בעבודה ו  . 12

  . התקים אשר יתומחר כסעיף יפרד בכתב הכמויות

  

  מתקי קירור 15.02

 כללי  15.02.01

  . מקרר מים15בוסף למצוין במפרט הכללי פרק  מתקי קירור לסוגיהם פרק זה עוסק בתיאור

 מקרר המים  .1

רוס" "  היחידה לקירור וזלים מקוררת אויר תוצרת החברות "יורק", "קרייר", "טריין" . 1.1

  ובתאי שיעמדו בדרישות המפורטות להלן וכמופיע בתוכיות ובטבלאות הציוד. 

  .ARIאו  Euroventתפוקת היחידה תהיה מאושרת מעבדה מוסמכת  . 1.2

לפי צילות עותית  3.3 -בעומס מלא, ולא פחות מ 2.8צילות היחידה תהיה לפחות  . 1.3

ESEER.  

  .HIGH AMBIENTהיחידות יהיו מסוג  . 1.4

. מפלס הרעש dbA70מ' מהציוד בצד המדחסים, לא יעלה על  1מפלס הרעש במרחק  . 1.5

מיזוג האוויר ועל חשבוו, לקוט בכל האמצעים   קבלן הראשייימדד באתר ובאחריות 

  יידרשו לטפל במקרר על מת להגיע למפלס הרעש הדרש. 

  היחידה תאושר על ידי יועץ האקוסטיקה של הפרויקט.  . 1.6

ר לאישור את המקרר בליווי תוכית הצבת המקרר על הגג עם סימון יעבי  הקבלן הראשי  . 1.7

להבטיח גישה  הקבלן הראשימרווחי הגישה הדרשים על ידי יצרן המקרר. באחריות 

  סבירה לכל חלקי המקרר.

  מדחסים .2

הרמטיים, סמי הרמטיים או בורגיים, מחממי אגן שמן  scrollהיחידה תכלול מדחסי  . 2.1

  כל מדחס.במדחסים. ברזי יתוק על 
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 -שעון לחץ מוך    שעון לחץ גבוה,  יותקו מפסקי לחץ מוך, גבוה וכן  מדחס ביחידה  לכל . 2.2

  לגז ולשמן בפרד.

  התעת המדחסים תהיה התעה רכה.  . 2.3

  מוך יותר. GWPאו גז עם  R134Aאו  R410Aקרר יהיה  . 2.4

  שמירת לחץ ראש על ידי שיוי מהירות רציף על המפוחים. . 2.5

  מעגלי קירור עצמאיים פרדים. 2לפחות כל יחידה תכלול  . 2.6

  המדחסים יותקו על גבי בולמי רעידות. . 2.7

  מחליף חום  .3

היחידה תכלול מחליף החום לקירור המים מסוג מעטפת וציורות אלא אם כן צוין  . 3.1

מ' מים. היחידה תצויד במפסק זרימה,  4.5 -אחרת. מפל הלחץ לא יהיה גבוה יותר מ

  בגוף חימום למחליף החום גד קיפאון ופרשוסטט דיפרציאלי למחליף החום.  

כמו כן יבודדו כל צרת הגז   ל פיו.מחליף החום יהיה מבודד כהלכה למיעת התעבות ע  . 3.2

וצרת המים בתוך המקרר למיעת התעבות. השטח מתחת למקרר יהיה יבש בכל מצבי 

  . 50%הפעולה של המקרר. כל הבידוד ייעטף בתחבושות טבולות בסילפס בחפיפה של 

צלעות המעבה יהיו עשויים אלומייום וציורות החשון יהיו עשויים חושת. סוללת  . 3.3

לציפוי תיתן אחריות של  ADSIL וי תצופה בציפוי אטי קורוזיבי "בלייגולד" או.העיב

  שים.  5

  לסוללת העיבוי יותקו רשתות הגה מקוריות של יצרן המקרר. . 3.4

  מתע .4

  המתע יסופק יחד עם היחידה כמוצר מוגמר של ביהח"ר. . 4.1

 המתע יתאים לכל דרישת פרק "מתקי חשמל" שבמפרט המיוחד. התעת המדחס . 4.2

תהיה ע"י מתע רך ובאופן פרוק לחלוטין. המתע יבחר להספק המרבי האפשרי של 

היחידה. יחידת המתע תכלול גם מפסק ראשי ממסר חוסר היפוך פאזה , הגות 

  ראשיות והגת יתרת זרם אלקטרוית.

יחידת ההתעה הראשית תצויד בממסרי עזר אשר יפסיקו פעולת ההתעה כאשר איה  . 4.3

  תקיה. היחידה תצויד במוה שעות והתעות.  מתבצעת בצורה

היחידה תסופק עם קבלים לשיפור כפל הספק כולל מערכת מתעים פרדת לקבלים  . 4.4

  ומתק ביטחון.

, או התראה על חימום יתר כך שיתן יהיה לקבל התראה על בעיה  O.Lלכל מפוח יותקן   . 4.5

 במפוח ספיציפי. 

  לוח בקרת היחידה  .5

סוגלת להפעיל את היחידה באופן אוטומטי ותכלול  מערכת הפיקוד והבקרה תהיה מ . 5.1

 את הפוקציות הבאות:

בקר עם תצוגה מלאה וכיתוב מלא, הכולל פרמטרים בפעולת היחידה ותיאור  . 5.1.1

  תקלות.
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הבקר יכלול אופציות להפעלה אוטומטית, שליטה בשסתום התפשטות  . 5.1.2

  אלקטרוי, חוסר גז, לחץ גבוה / מוך / חוסר פאזה, מוה שעות. 

מפל היחידה יתן יהיה לקבל מהבקר אות לתקלה  s.pות לשיוי אפשר . 5.1.3

  ספציפית או תקלה כללית. 

  היחידה תצויד במערכת מדידת זרם של כל פאזה בפרד. . 5.1.4

מפתח לוח החשמל והבקרה יסופק כשהוא מותקן ע"י שרשרת חוליות "פלואורסט"  . 5.2

  ומחובר ליחידה בסמוך ללוח הבקרה. 

המקרר יסופק עם מתאם תקשורת ופרוטוקול תקשורת מודבס לצורך התממשקות  . 5.3

  למערכת בקרת מבה.

  שסתומי ההתפשטות .6

  שסתומי ההתפשטות יהיו אלקטרויים.   

  אביזרים .7

כל דלתות הגישה לכל חלקי המקרר,   את  הקבלן הראשיבמסגרת הגשת המקרר לאישור, יפרט    

  אופן חיבורם ופתיחתם.   ללוח החשמל

  .מעלות 90ות גישה יותקו מחזקי דלתות למצב פתוח לדלת  

  הצבה והרכבה  .8

כל חיבורי הצרת יהיו ע"י מחברים גמישים מועי העברת רעידות. המקרר יסופק עם קפיצי 

  . SLF" דוגמת 2"מייסון" עם שקיעה סטטית של 

  הגת קפיאה .9

ותבקר את טמפ'  flow switchבמקרר תותקן מערכת הגת קפיאה אשר מחובר בטור ל . 9.1

(יתן לשיוי) ותתק  cº4המים ביציאה מהמקרר. המערכת תזהה ירידה מתחת לטמפ' 

  חשמלית את המקרר בעת התקלה. 

בוסף, יותקן מגן קפיאה חיצוי אשר ימוקם ע"ג צרת מי האספקה ביציאה ממחליף  . 9.2

  החום אשר יגבה את מערכת הגת הקפיאה המקורית של יצרן היחידה. 

  ה"ל יהיה כלול במחיר היחידה. כל  . 10

  

  יחידות להולכה ולטיפול באוויר 15.03

  . 15בוסף למצוין במפרט הכללי פרק   פרק זה עוסק יחידות להולכה ולטיפול באוויר לסוגיהם

  

 מפוחים  15.03.01

  מפוחים צטריפוגליים מפלדה .1

  המפוחים יהיו מהטיפוסים המתוארים בטבלאות הציוד והתכיות. . 1.1

, ולא 10מ"מ לפחות, למפוחים בגודל עד "  2המפוחים יהיו עשויים מפח שחור בעובי של   . 1.2

  בורי ריתוך וברגים. ימ"מ למפוחים גדולים יותר, במבה עם ח 3 –פחות מ 

  את המאיץ. פעמוי כיסת האוויר ייתו לפירוק, כדי שאפשר יהיה להוציא  . 1.3
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  כל המפוחים יהיו צבועים אפוקסי, כמתואר בסעיף צביעה.  . 1.4

 שעות תוצרת 100,000 –המסבים יהיו כדוריים, מתייצבים מאליהם, מחושבים ל  . 1.5

SKF אוNSK .יש להגיש את הבחירה לאישור.  

הע תמסורת יהיה ע"י רצועות משוות, מחוזקות ע"י סיבי פוליאסטר כדוגמת תוצרת  . 1.6

Gatesוע. יש להגיש את פרטי חישוב  150% –ת תחושב ל . התמסורשל הספק המ

  התמסורת. 

סבל"ד ומילי כמיוצר ע"י אושפיז או  1500אם לא צוין במפורש אחרת המועים יהיו  . 1.7

  ג'רל אלקטריק.

  מבה המפוחים וכל הפרטים הדרושים, יומצאו לאישור בתכיות ייצור. . 1.8

 1, במרחק Aדציבל בסקלה  72לה על מפלס הרעש כתוצאה מפעולת המפוחים, לא יע . 1.9

  מטר מהמפוח אלא אם דרש אחרת בטבלת הציוד או בתכיות.

יערוך בדיקה של עקומת פעולה לכל המפוחים וימציא תוצאות המדידות   הקבלן הראשי  .1.10

  בכתב.

יאזן את כל המפוחים סטטיים ודימית. אם לא דרש אחרת, האיזון  הקבלן הראשי .1.11

 , כלומרMills Peak to Peak 1.00 –מ  דה של פחותייעשה עד להשגת אמפליטו

2.5mm המהירות הקריטית של המפוח.  1.25וזאת בתדירות של  

  היצרן יספק מסמך ובו תוצאות האיזון.  .1.12

, הקבלן הראשילקראת הוצאת המפוחים ממפעל היצרן ולאחר בצוע הבדיקות ע"י  .1.13

  יוזמן המפקח לבדיקת הציוד.

שלט שיוצמד לציוד בצורה יציבה ובהתאם למפורט בסעיף ביצועי המפוח יוטבעו על גבי   .1.14

  שילוט. 

  רק לאחר אישור המפקח יתן יהיה להוביל המפוחים לאתר. .1.15

מפוחי הייקה יותקו כ"א בפרד על מסגרת פלדה משותפת למפוח ולמוע. המסגרת  .1.16

או כריות אופרן  1תותקן ע"ג מבדדי רעידות, קפיצים בעלי שקיעה סטטית של "

  תוצרת "מייסון". 1/2עם שקיעה סטטית של " NDDכדוגמת משככות 

  איזון. מפוחי אוורור שיותקו על גג מבה יהיו בעלי יקוז בתחתית המפוח ופתח .1.17

מ'  5 –פליטת האוויר ממפוחים תהיה ע"י קטע תעלה שתזרוק את האוויר לגובה של כ  .1.18

  לפחות מפי גג סופי. ארובת המפוח תשלוט על פי המדף אותו היא משרתת.

  כמוראה בתוכיות.  אופן חיבור מפוח הייקה המותקן על גג יהיה .1.19

המדפים תאפשר קוסטרוקציה תמיכת ארובת  - מפוחי מדפים בעלי ארובה משותפת .1.20

  טיפול/ החלפת האל חוזר ללא פירוק הארובות. 

  . ים תהיה כלולה בעבודה ולא תתומחר בפרדפוחקוסטרוקציה תמיכת ארובת המ .1.21

  מ' ממקור אספקת אוויר צח למבה. 10פליטת האוויר תמוקם במרחק של  .1.22

 המפוחים יהיו תוצרת "שבח" , "שגיא" או שווה איכות מאושר. .1.23

1.24.   
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   מפוחי הוצאת עשן .2

מפוחי פיוי עשן יהיו מסוג צירי או צטרפוגלי עם בית מפלדה, מתוצרת "שגיא" או  . 2.1

""WOODS וע יתאים לעבודה בטמפרטורה של כמעלות  250 -או ש"ע מאושר. המ

והמועים להפעלתם יהיו מתאימים  . המפוחים400ºCצלסיוס למשך שעתיים או ל 

  . 7חלק  1001ויעמדו בתקן ישראלי  U.L.555לתקן 

המפוח יסופק עם אביזרי תלייה, בולמים, רשתות הגה בייקה, מדף אל חוזר, פלטת  . 2.2

  פלדה מתאמת, משתיק קול, גמישים.

 כל ה"ל יהיה כלול במחיר המפוח.  . 2.3

  

  ציריים סילון  מפוחי 15.03.02

 .truly reversibleהמפוחים יהיו מסוג  -במידה ודרשת עבודת מפוחים בשי כיווים  .1

 מפלדה .המשתיקים בקצוות מגן ורשתות קול משתיקי יהיו מהמפוח ויציאתו האוויר יסתכ .2

 . Heavy Construction במבה ,לפחות מ"מ 6

 מתך יהיה מאיץ. ההייצור לאחר גלוון עם אווירודימי קשיח מבה עשוי יהיה המפוח בית .3

 רטגן קרי י"ע תהיה המפוח בבית פגמים לגילוי בדיקה  ISO 3522 ,7720.  תקן לפי אלומייום

.(X-Rays) 

 מטר מיקרון 37 -מ פחות של אמפליטודה להשגת עד ודימי סטטי להיות צריך בציוד האיזון .4

mills peak to peak) 1.5 .( 

יהיו   פימייםהמחוררים ה הפחים  .הייצור לאחר  גלוון עם  מפלדה  עשויים יהיו המשתיקים .5

  .מחלידה בלתי מפלדה עשויים 

 בטמפרטורות  לעמידה המתאים בידוד עם, TEFC אויר ומקורר לחלוטין  סגור יהיה המוע .6

 . לפחות רצופות שעתים במשך 400°Cגבוהות של 

-ל מחושבים יהיו המוע מיסבי .המפוח מאספקת כחלק ומעבד רעידות רגש יכלול המוע .7

 .האחורי המיסב כולל, עבודה שעות 50,000

 מתח במפל להעה יתאים המוע  .שיות 4 מקסימלי יהיה עהתה  זמן. לקו ישר תהיה ההעה .8

 . 320V. כלומר V 400 10% ± מתחת למתח המימילי של הרשת שהוא: 10% עד של

 .מקשרת שכבה  לאחר אפוקסי צבע של  שכבות בשתי צבוע יהיה המפוח  של החיצוי החלק .9

 .מיקרון 100 יהיה הצביעה עובי

 תחובר העיבוד יחידת .עיבוד יחידת עם רגש שתכלול רעידות מדידת מערכת תהיה מפוח לכל . 10

 .המתאימה המערכת של הבקר אל

 .רעש ומפלס דחף  אוויר, מהירות ,הספקלעם המשתיקים  היצרן במפעל  ייבדק מפוח לכ . 11

ה  תזוז מתקן גבי על  תעשה  הבדיקה  ISO DP 5801.  תקן י"עפ תיעשה  ”thrust“"  הדחף  בדיקת"

 אופקי. 

 . הציוד לטבלאות בהתאם להיות צריכים הציריים המפוחים של טכיים תוים . 12
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  ייצור  תכיות לפי יעשה הייצור .היצרן בתכיות כמצוין  עקרוית יהיו המפוחים תמיכות . 13

 , ובאישור מהל הפרויקט.קבלן הראשיומהדס הקוסטרוקציה מטעם ה  היצרן י"ע מאושרות

המתאים לתועת    דימי עומס  ובמקדם והמשתיקים המפוחים למשקל יתאים התמיכות חוזק

 קבלן הראשיה באחריות .זה למשקל ותיבדק תתוכן התמיכה .הרכבות המהירה ביותר בארץ.

 בין .שלהם ההתקה ואחרי המפוחים התקת לפי התמיכות ייצור לאחר עומס בדיקת לבצע

 יצרן להמלצות בהתאם בגזירה יאופרן מבדדי או קפיצים יהיו  התמיכה לבין המפוח

 המהרות לקירות  המפוחים תליית מסגרת התחברות יבצע קבלן הראשי ה  .המפוחים 

 . איטומן לשלמות אחראי ויהיה) NATMאו  TBMהראשיות (מסוג 

ם ימ"צ לשעתיים ומתאימות לתאים הססמי  400התמיכות תהייה מפלדת אל חלד, עמידות ל . 14

 לאזור בו הן מותקות.

  

  )TVF( מהרות לאוורור ציריים מפוחים 15.03.03

. בכיסת "Vane axial" צירי  מטיפוס יהיו האוויר ופליטת החיצוי האוויר הכסת מפוחי .1

 .מגן ורשתות רעש  מפחיתי ”Inlet bell“ אויר כיסת פעמון יהיו המפוח אלהאוויר 

  ”Anti-stall“בהתקי  יצוידוהמיועדים לעבודה דו כיווית  מפוחים .2

 יהיו הממועים מדפיםוברשתות מגן. ה  רעש במפחיתי ,ממועים מדפיםהמפוחים יותקו עם   .3

 . עשייתיים ת  חשמליים מפעילים עם,  פלדת אל חלדמ

 במבה ,לפחות מ"מ 6 מפלדה  ”Heavy construction“ כבד קשיח מבה עשוי יהיה המפוח  בית .4

 .הצביעה ולפי הייצור  לאחר גלוון  ועם אווירודימי

 .מכוה  ברגי י"ע  סגורים גישה פתחי יכלול המפוחים  בית .5

המפוח על כל מרכיביו (כולל משתיקים, מדפים, מבה מפוח מוע וכו') יהיה עמיד לטמפ' של  .6

 למשך שעתיים עפ"י החיות הבטיחות באתר.מ"צ  250או  400

  .לטמפרטורות מתאים הרכב או פלדה עשוי יהיה המאיץ .7

 בטמפרטורות לעמידה המתאים בידוד עם, TEFC אויר ומקורר לחלוטין  סגור יהיה מוע .8

 .גבוהות

 25 -מ פחות של אמפליטודה להשגת עד ודימי סטטי להיות צריך והמוע המאיץ מכלול איזון .9

  (mills peak to peak 1.0). מטר מיקרון

  -ל מחושבים יהיו המוע מיסבי. המפוח מאספקת כחלק ומעבד רעידות רגש יכלול המוע . 10

 .האחורי המיסב כולל, עבודה עותש 50,000

 עומס תקלות וללא בקרה ותוך הדרגתית תהיה ההתעה.  VSD תדר משה י"ע תהיה ההעה . 11

 .הפעולה  מצבי  בכל  ההתעה בעת יתר

 400Vמילי של הרשת שהוא:  ימתחת למתח המי  10%  עד של מתח במפל להעה יתאים המוע . 12

 . 320V. כלומר ±10%
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 .מקשרת שכבה  לאחר אפוקסי צבע של  שכבות בשתי צבוע יהיה המפוח  של החיצוי החלק . 13

 .מיקרון 100 יהיה הצביעה עובי

 תחובר העיבוד יחידת .עיבוד יחידת עם רגש שתכלול רעידות מדידת מערכת תהיה מפוח לכל . 14

 .המתאימה המערכת של הבקר אל

 .גוף - מאיץ ומרווחי רעש מפלס ,מהירות הספק ,לחץ ,לספיקה -במפעל ייבדק מפוח כל . 15

 Lw-110db יהיה הבודד המפוח של הרעש  מפלסבמידה ואין הגדרות אקוסטיות אחרות:  . 16

(sound power). 

  .הציוד לטבלאות בהתאם להיות צריכים הציריים המפוחים של טכיים תוים . 17

לקחת  קבלן הראשי. באחריות ההיצרן בתכיות כמצוין  עקרוית יהיו המפוחים תמיכות . 18

 בין. מהל הפרויקט יאשר את תוכיות הייצור. ייצורה תכיותקוסטרוקטור שיאשר את 

 .קפיצים רעידות מבדדי יהיו התמיכה לבין המפוח

 .המפוח עם יחד לאישור תוגש המבדדים בחירת . 19

 :היתר בין יכלול המפוחים  עבור  לאישור שיוגש החומר . 20

 שוים  בסיבובים הבודד המפוח  של - הספק ,סטטי עומד ,ספיקה פעולה עקומות .20.1

 במקביל  הפועלים מפוחים 6 עד המפוחים  קבוצת של פעולה עקומות .20.2

 המפורטות  הדרישות  לכל היצרן  אישורי .20.3

 .המפוח מכלול כל של הרכבה שרטוטי .20.4

 י"ע  הדרגתיות להתעות התאמתם פירוט וכולל והגותיהם המועים  על מלאים פרטים .20.5

 תדר משי

 .ולמאיץ למוע  גישה פתחי היתר בין כולל כללית הרכבה  תכית .20.6

  

  יחידות אוויר צח/יחידת טיפול באוויר מרכזית בתוך או מחוץ למבה   15.03.04

 כללי  .1

פרק זה מתאר יחידות לטיפול באוויר: מרכזית, לאוויר צח, לא קיות וקיות. היחידות  . 1.1

 מים חמים או גח"ח –חימום  מקוררות ע"י מים בלבד.

היחידות יהיו תוצרת הארץ ומיוצרות ע"י החברות הבאות: "פח תע"ש", "מק"מ",  . 1.2

ובתאי שיעמדו בדרישות המפורטות להלן וכמופיע או "אוריס"  "מתכת וקס"

 יגיש מראש את יצרי היחידות. הקבלן הראשי בתוכיות ובטבלאות הציוד. 

ולפי סטדרט של המפרט הבימשרדי  15.03היחידה תהיה בויה בהתאם לסעיף  . 1.3

SMACNA וסף למפורט בפרק זה.  1חלק    1001, חלקי היחידה כולה יעמדו בתקןב  

 מאספקת האוויר שלה הוא האוויר צח תוגדר כיחידת אוויר צח.  30%יחידה שלפחות  . 1.4

יחידה קייה תוגדר בטבלת הציוד ויבוצעו בה שיויים מיחידה לא קייה כפי שמתואר  . 1.5

 . לעיל 
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לזמן בדיקת ביצועים של יחידת טיפול באוויר במפעל לפי   הקבלן הראשיבאחריות  .1.6

 . הקבלן הראשיהגעתה לשטח. תיאום הביקור מבעוד מועד באחריות 

  מבה . 2

מפח  דלתות/כל חלקי היחידה יהיו עשויים מפרופילי אלומייום עם פלים מתפרקים .2.1

  מיקרון. 80מגולוון, ויהיו צבועים בצבע אפוקסי 

 TTC-2כגוןמפרופילי אלומייום (פרופילים תרמיים) הקוסטרוקציה תהיה עשויה  .2.2

  .תוצרת ארוזיו

מ"מ  1.25), מפח מגולוון בידוד עובי DOUBLE SKINהפלים יהיו עשויים מסדוויץ ( .2.3

  32" לפחות בייהם, משקל סגולי 2מ”מ בפים, בעובי בידוד צמר זכוכית   0.8בחוץ ופח 

  .3ק"ג/מ

  .PVCהפרדה טרמית תתבצע על לוחות  .2.4

 במידה ומותקת בחוץ: היחידה תסופק עם גגון מובה מוצר מוגמר של ספק היחידה.  .2.5

תריס אוויר צח יהיה תריס גד גשם כולל מדף וויסות , רשת חרקים. פתח האוויר הצח   .2.6

 יוגן באמצעות גגון משופע.

 לא יבוצע שימוש בייר כסף דביק או פלציב דביק בתוך היחידה.  .2.7

 דלתות ופתחים . 3

דלתות הגישה למפוח, מוע, חשוים, מסים וכו' יהיו עשויים מפל כפול כ"ל, ויצוידו  .3.1

בצירים כבדים עם בריחים אקסצטריים, לקבלת הידוק ואטימות מושלמת. הידיות 

 ת אירוזיו. יהיו תוצר

לכל החלקים הפימיים תהיה גישה על ידי דלתות או על ידי פלים מתפרקים. דלת גישה  .3.2

  יותקן סוגר אבטחה וסף למיעת פתיחת הדלת באופן מלא.  –לתא לחץ גבוה 

 דלת גישה לתא לחץ גבוה תיפתח פימה לצורך הידוקה ואיטום היחידה.  .3.3

 EPDMון), ואיטום פלים יהיה מסוג אטם דלתות היחידה יהיה מסוג גומי כפול (בל .3.4

5mm. 

 
 : אטם מסוג בלון ליט"אות1תמוה 

 מיקום פלים, דלתות, ידיות וצירים יוגשו לאישור כל פל אפשרי יפתח ע"י דלת וצירים. .3.5

  .NPאו  SWכריות אופרן מטיפוס  –היחידה כולה תותקן על גבי בולמי זעזועים  .3.6

 יש להתקין גם קפיצים אופקיים לשיכוך התודות בזמן ההתעה  .3.7

 קודות דגימת הפרשי לחצים יותקו (פיות דגימה): .3.8

 לפי ואחרי מסים ראשויים .3.8.1
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 לאחר מערך סוללות קירור וחימום  . 3.8.2

  לאחר מפוח היחידה  . 3.8.3

 המפוח:תא  .4

  וולט המוזן בפרד. 24בתוך תא המפוח יותקן גוף תאורה  . 4.1

יותקן מפסק ביטחון ליתוק מלא של היחידה, המפסק לא ייתק את התאורה. יש לשלט  . 4.2

 מקורות זרם. (לבן על גבי אדום).  2 -בהתאם כי היחידה מוזת מ 

אל מחוץ ליחידה. הציר יחד עם המאיץ, יהיו יתים לפירוק והוצאה דרך קווס הייקה,   . 4.3

אי לזאת, יש לוודא שהקוסטרוקציה והפלים מול היחידה יהיו יתים לפירוק. במידת 

הצורך יותקן מצמד בין מאיצי המפוחים על מת לשלוף את המאיצים ללא פירוק ציוד 

  בסמוך ליחידה. 

  מתאים לקבלת בלוק אירציה.   המפוח עם המוע יותקן על בסיס פלדה קשיחה מפרופיל . 4.4

לפחות, יותקו מתחת לבסיס המפוח    2ולמי רעידות קפיציים עם שקיעה סטטית של "ב . 4.5

 . SLFH. חופשיים ללא בית, דגם M.Vוהמוע. הקפיצים יהיו תוצרת "מייסון" או 

  רמל"ד.  5000תותקן רשת הגה על המוע והמאיץ מעל   . 4.6

 יקוז:  .5

ס"מ עם פח פלדת  5מבודד בצמר זכוכית עובי  בריכת היקוז תהיה עשויה פל סדויץ . 5.1

 מ"מ מבחוץ.   SS316L 1.5 -מ"מ מבפים ו SS316L 1.5אל חלד 

ס"מ מפי כל צד של החשון על מת שיתן יהיה   20 -אגן היקוז יהיה רחב בכ . 5.1.1

 לשטוף את החשון בזרם מים והמים ייאספו אל הבריכה. 

 יש להבטיח שפוע האגן למיעת הצטברות מים. . 5.2

  יפון היקוז יהיה עם פתח יקוי.ס . 5.3

  

  מפוח 15.03.05

  המפוחים יהיו מהטיפוסים המתוארים בטבלאות הציוד והתכיות. .1

, ולא פחות  10מ"מ לפחות, למפוחים בגודל עד "  2המפוחים יהיו עשויים מפח שחור בעובי של  .2

  בורי ריתוך וברגים.ימ"מ למפוחים גדולים יותר, במבה עם ח 3 –מ 

  פעמוי כיסת האוויר ייתו לפירוק, כדי שאפשר יהיה להוציא את המאיץ.  .3

  . כל המפוחים יהיו צבועים אפוקסי .4

. Gatesהע תמסורת יהיה ע"י רצועות משוות, מחוזקות ע"י סיבי פוליאסטר כדוגמת תוצרת   .5

 של הספק המוע. יש להגיש את פרטי חישוב התמסורת.  150% –התמסורת תחושב ל 

  סל"ד.  IE-3 1450ביעילות  CMGאו  ABBמועי המפוחים יהיו מתוצרת סימס,  .6

  . סבל"ד 1500אם לא צוין במפורש אחרת המועים יהיו   .7

  מבה המפוחים וכל הפרטים הדרושים, יומצאו לאישור בתכיות ייצור. .8

מטר  1, במרחק Aדציבל בסקלה  72הרעש כתוצאה מפעולת המפוחים, לא יעלה על מפלס  .9

  מהמפוח אלא אם דרש אחרת בטבלת הציוד או בתכיות.
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  יערוך בדיקה של עקומת פעולה לכל המפוחים וימציא תוצאות המדידות בכתב.  הקבלן הראשי  . 10

כבד, בעל שלושה   המפוח יוע בהעת רצועות מחורצות או בהעה ישירה דרך מצמד גמיש . 11

 חלקים, לאפשר החלפתו ללא פירוק המוע. 

"בלוק" שתי שורות חביות, במבה  , מטיפוסSKFתוצרת  HEAVY DUTYהמסבים יהיו  . 12

אטום, מותקים על גבי קוסטרוקציה מסיבית, ויהיו מחושבים לאורך חיים של לפחות  

 שעות עבודה.   100,000

"סדויץ'" חרוט משי צידי היחידה "מיסבים לא  באם המסבים הים ללא גירוז יותקן שלט . 13

 לגירוז".  

המאיץ יחד עם הציר וגלגל הרצועות, יעבור איזון סטטי ודימי במכון מוכר ומאושר למהירות  . 14

  המהירות הקריטית של המפוח.  1.35של 

  . rpm 1500במהירות  milles 0.75לרמה של  2.5Gהאיזון יבוצע לפי דרגה  . 15

 סר לידי המזמין. תעודת בדיקה ל"ל תימ . 16

 מפוח יחובר ליחידה באמצעות גמיש חסין אש. . 17

  

  סוללה  15.03.06

ס"מ לפחות. החיבור בין  40שורות עומק יפוצל לשתי סוללות במרווח של  8חשון מעל  .1

הסוללות יאפשר גישה מלאה לצרכי תחזוקה (לא יתבצע באלכסון). פיצול הסוללות יהיה כלול  

 הסוללות.  2במחיר יחידת טיפול באוויר כולל מעברי הצרת המחברים בין 

 ס"מ. 2הסוללה מוגבהת מאגן יקוז  .2

מ"מ לפחות עם דבק בוסף  13בעובי  1001תודבק יריעות בידוד עומד בתקן על הסוללה/ות  .3

 לדבק קיים.

 . פירוט דרישות הסוללות וגופי חימום עפ"י טבלאות ציוד .4

וצלעות עשויות   5/8מ"מ בקוטר של "  0.52החשון ייבה מציורות חושת בעובי דופן מזערי של   .5

צלעות   8"מ ומספרן כמפורט בטבלת הציוד (מ 0.18חושת או אלומייום. עובי הצלעות יהיה 

 צלעות לאיטש.  10-לאיטש, אלא אם צוין אחרת) ובכל מקרה לא יותר מ

  הקשר בין הציור לצלעות יהיה בהרחבה מכית או הידראולית של הציור. .6

כשמרווחי היצבים בין מרכזי הציורות הם  Staggered)הציורות יהיו ערוכים לסירוגין ( .7

"1/2 1 .  

ליברות על איטש מרובע. הבדיקה תהיה הידרוסטטית וסף על  300החשון ייבדק בלחץ של  .8

 ידי לחץ בתוך המים. -בדיקה לזילות על

  בדיקת הלחץ תקבל את אישור המפקח.  .9

  2.5שטח החשון טו יחושב כך שמהירות זרימת האוויר המרבית על פי החשון, לא תעלה על   . 10

  בטבלת הציוד אחרת.  אחרת מ' לשייה אלא אם רשום

 בורי צרת מים אספקה וחזרה יהיו מאותו הצד של החשון.  יכל חשון יצויד בראשי חלוקת וח . 11
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מטר עומד מים ומהירות זרימת המים המרבית  3מפל לחץ המים בתוך החשון לא יעלה על  . 12

  רגל לשיה.   4תהיה 

 זרימת המים תהיה בשיפוע בכוון אחיד וככל שיתן ללא עליות וירידות.  . 13

  פתחי הכיסה והיציאה של המים יצוידו בברז לשחרור אויר ובפקק יקוז. . 14

  חשוים עם אגן יקוז לכל חשון.   2 –ובה ל מ' יחולק בג 1.5חשון מעל גובה  . 15

כל החשוים יוגשו לאישור. החומר לאישור יכלול תכית כללית של החשון, כיוון החבורים,   . 16

 חלוקתם למעגלים וטבלת בצועים. 

 שים.  5 -או שוו"ע עם אחריות ל Blygold PoluAl XTחשוי היחידה יצופו בציפוי בלייגולד  . 17

 רמים מים חמים התקת החשון תאפשר את התפשטותו ללא מאמצים. במידה ובסוללה זו . 18

  

  חשון חימום חשמלי 15.03.07

  חלד.-חשון החימום החשמלי יבה מקטעי ציורות עשויים מפלדה אל .1

חלד. גופי החימום בתוך הציורות יהיו מטיפוס -צלעות, באם ידרשו, יהיו אף הן מפלדת אל .2

  וואט לאיטש מרובע שטח הציור.  22לפי   עמיד בטמפרטורות גבוהות ויחושבו

 חיבור גופי החימום החשמליים יהיו בתוך קופסת מחוץ לזרם האוויר למיעת התעבות. .3

וולט והמעגלים יחולקו בכל דרגה באופן שווה בין    220גופי החימום יחושבו למתח חד פאזי של   .4

  הפאזות.הפאזות, כך שבכל מצב פעולה תהיה חלוקת עומס שווה בין  3

כל חשון יצויד במפסק בטחון תרמי, עם הפעלה חוזרת ביד, להגה בפי חימום יתר במקרה  .5

  תקלה, ויותקן אחרי גח"ח בכיוון זרימת האוויר.

כל מערכת אויר שבה מותקים חשוים חשמליים, יצוידו במפסק שיפסיק את פעולת   .6

    החשוים במקרה של תקלה בזרימת האוויר. 

  

15.03.08 ים לאוויר מס  

)  SS316L)G2מסגרות ומילוי עשוי  - יט"א מרכזית תצויד במסן אחד ליעילות מוכה שטיף .1

  ), אלא אם תואר אחרת בטבלת הציוד. G4ואחד ליעילות ביוית (

)  15%( G2לפחות מהאוויר הוא אוויר צח) תצויד במסן אחד שטיף  30%לאוויר צח ( יט"א .2

  ).F5 )45%ואחד יעילות ביוית 

  ס"מ מרווח.  5בין מסן ראשוי למשי ישמרו  .3

מסגרות המסים ייקבעו בתוך מסילות בבית המסים, באופן שיתן יהיה להכיסם  . 3.1

 ולהוציאם מצידי בית המסים או מצד כיסת האויר. 

 מטר לשיה.  1.5מהירות האויר דרך המסים לא תעלה על  . 3.2

התקת המסים תבטיח שכל כמות האויר הזורמת תעבור דרך שטח פי המסים ולא  . 3.3

 מסים ע"י האויר. תהיה עקיפת ה

פתח הוצאת המסים הצידה, ייסגר בפל וקביעתו תהיה באמצעות ברגי כף או תפסים  . 3.4

 לפתיחה מהירה. 
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 פיות מדידה ליטור הלחץ ההפרשי על המסים.  2על כל מסן יוכו  . 3.5

 15.3ראה המפורט במפרט הבימשרדי פרק  . 3.6

  ) 20%מסים ליעילות מוכה (עד  .4

ויתאימו לרמות סיון  EN-779ה ייבחו לפי התקן האירופאי המסים ליעילות מוכ . 4.1

G1-G3  לפי תקן זה, או מקבילותיהן בתקןASHRAE 52.2 )MERV 1-8 .( 

 המסים יהיו אך ורק מסוג "מסן מתכת" ויהיו יתים לשטיפה.  . 4.2

 המסן ייבה ממסגרת וחומר מילוי התון בין רשתות הגה משי הצדדים.  . 4.3

 חלד.  -עשויים מאלומייום, מפלדה מגולוות או מפלדת אל חלקי המסן יהיו . 4.4

  )  80%מסים ליעילות ביוית (עד  .5

ויתאימו לרמות סיון  EN-779המסים ליעילות ביוית ייבחו לפי התקן האירופאי  . 5.1

G4, F5-F9  לפי תקן זה, או מקבילותיהן בתקןASHRAE 52.2 )MERV 8-15  .( 

 המסים לא יהיו מסוג "מסן שקים".   . 5.2

חלקי המסים המיועדים לזריקה יהיו מסוג המותר לפיוי לאתרי פסולת רגילה ללא  . 5.3

 צורך בטיפול מיוחד. 

  מסים ליעילות גבוהה .6

ויתאימו לרמות סיון  EN-1882המסים ליעילות גבוהה ייבחו לפי התקן האירופאי  . 6.1

H10-H14    אוU15-U17  ת  לפי תקן זה או לפי בחיDOP Efficiency   ויעילותם המזערית

 לפי הבחיה ה"ל.   99.97תהיה 

  

  שילוט 15.03.09

חרוט, מחוברים עם ברגים ותואמים את  כל השלטים המפורטים מעלה יהיו מסוג סדביץ .1

   הסימון בתוכיות או כפי שהוגדר מעלה.

  בוסף על כך על היחידה יהיה שלט הכולל את הפרטים הטכיים הבאים: .2

 שם היחידה  . 2.1

 תפוקת קירור . 2.2

 גח"ח  . 2.3

 ספיקת אוויר . 2.4

 מפל לחץ  . 2.5

 מהירות סיבוב מוע . 2.6

 כמות מפוחים ומועים.  . 2.7

 פרטי הרצועות . 2.8

 הספק מוע  . 2.9

 רמות הסיון. פירוט  .2.10

 מידות המסים .2.11
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 יש לציין במידה ומדובר ביחידה קייה.  .2.12

 כל ההגות והרגשים יהיו משולטים עם ציון ערך הכיוון וההגה.  .3

 

יחידות מיי מרכזיות /יחידות טיפול באוויר צח/יחידות מפוח חשון כולל    –יחידת מפוח חשון    15.03.10

  מעטה 

  כללי  .1

 פרק זה מתאר יחידות מפוח חשון מקוררות ע"י מים בלבד. . 1.1

מאושר ובתאי   או שוו"ע  היחידות יהיו תוצרת החברות הבאות: "אלקטרה", "אוריס" . 1.2

 שיעמדו בדרישות המפורטות להלן וכמופיע בתוכיות ובטבלאות הציוד.

 כמתואר בתוכיות ובטבלת הציוד.   –היחידות יהיו אכיות או אופקיות, עם/ללא כיסוי   . 1.3

 חיבור היחידה ייעשה בצורה כזאת שיאפשר פירוק וח במקרה של תקלה.   . 1.4

  מבה .2

  דה בוסף לדלתות משי צדיו.דלתות גישה למפוח תהייה בתחתית היחי  . 2.1

  מ"מ. 1מבה היחידה יהיה מפח מגולוון מאיכות מעולה ובעובי לא פחות מאשר  . 2.2

  המבה יהיה מחוזק למיעת רעידות. . 2.3

 מסים: . 2.4

 דרגות הסיון יהיו רחיצות.  . 2.4.1

 . 12%לכל יחידה יותקן מסן עם יעילות מיימלית של  . 2.4.2

קן מסן וסף ביעילות או יותר מהאוויר הוא אוויר צח יות 30%יחידות בהן  . 2.4.3

  . 30%של 

  ליחידות מסוג מדגם ארון סידור שליפת מסים יהיה מחזית היחידה.  . 2.5

 בידוד: . 2.6

כל חלקי היחידות הבאים במגע עם האוויר, יהיו מבודדים ע"י בידוד אקוסטי  . 2.6.1

 מסיבי זכוכית. 

בידוד פימי של דפות היחידות יהיו מוגות על ידי זויתי פח מכופף כך שימע   . 2.6.2

  אחרת של בידוד היחידה.  וררות של הבידוד הפימי. לא תתקבל כל תצורההתפ

  אלא באישור מיוחד.  ביחידות לא יאושר שימוש בייר כסף דביק . 2.7

ביחידות חד חשויות הקירור יתבצע ע"י מים קרים. החימום על ידי גח"ח. במידה ולא  . 2.8

 הוגדר אחרת בטבלת הציוד.

שורות. וביחידות אוויר   4'' עבור  1/4מהיחידה יהיה לפחות  הלחץ הסטטי הזמין ביציאה   . 2.9

 שורות.  8'' עבור  1/4צח 

  

  

 סוללות מים:  .3

 יהיו מצלעות אלומייום  . 3.1
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 צלעות לאיטש.  12מרווח הצלעות יהיה מקסימום  . 3.2

 " 5/8קוטר ציורות  . 3.3

 צרת חושת.   . 3.4

 מחלק כיסה ומחלק יציאה אכיים.  . 3.5

תום השחרור יותקן מחוץ ליחידה ומעל  במחלק תותקן קודת שחרור אויר כאשר שס . 3.6

 המגש היקוז החיצוי. 

 חיבורי צרת: .4

ציורות אספקה והחזרת מים יתחברו ליחידה באמצעות שסתומים כדורים מבודדים  . 4.1

, עם רקורדים איטגרלים הכלולים במחירי (יתומחרו בפרד) על הצרת הקשיחה

 היחידה. 

  תום בקרה על היחידה תלת/דו דרכי. ברזי כדוריים ושס 2היחידה תסופק עם בוסף,  . 4.2

ציורות האספקה וההחזרה של המים הקרים מהשטוצר בצרת החלוקה ועד לשסתומי  . 4.3

 .ASTMהיחידה, תהיה עשויה ציורות חושת קשיחים מבודדים מיוצרים לפי תקן 

ציר השסתום יותקן במקביל לרצפה ויותקן כך שיתן יהיה לראות את מצב פתיחתו.  . 4.4

 תותקן בשיפוע לכיוון היחידה. צרת חושת  

 הקשתות יבוצעו מאביזרים מוכים והחבור ע"י הלחמה קשה.  . 4.5

  .Mהציורות ואביזריהם יהיו דרגה  . 4.6

חיבורי הצרת מהציור הראשי על ידי צרת חושת ליחידה כלולים במחיר קומפ'  . 4.7

 היחידה. 

 חבורי הצרת יאפשרו פירוק וח.  . 4.8

 חיבור ציורות החושת לצרת פלדה יהיה בעזרת חיבור דיאלקטרי. . 4.9

 שסתום בקרה: .5

תוצרת ON-OFF רמל"ד יהיו מצוידות בשסתום פיקוד כדורי 800יחידות מתחת  . 5.1

רמל"ד   800  שלביחידות    (אלא אם צויין אחרת בטבלת הציוד),"בלימו" או ש"ע מאושר  

 equal)פעולה ליארית( עם עקומת שסתום הבקרה יהיה פרופורציולי ומעלה

percentage" תוצרת ,SIEMENS או ""BELIMO"  ויתאים לפעולה בלחץ הפרשי

  כמתבקש ממקומו במערכת.

 שסתום הבקרה יהיה ממוע דו דרכי/תלת דרכי כמצוין בתוכיות. . 5.2

 אטמ'.  8תום יהיה בוי ללחץ של סהש . 5.3

ן טרמוסטט מובה ע"י (קירור או חימום) יותק  heatpump-ציורות הפועלת כ  2במערכת   . 5.4

  יצרן היחידה על הצרת. הטרמוסטט ישלוט על הפעלת שסתום הבקרה.

לפרוק המוע והבוכה ללא צורך פרוק הגוף, תוצרת  יםיתשסתומי הבקרה יהיו  . 5.5

  "סימס" או "בלימו". 

 יקוז: .6

 אגן יקוז חיצוי מבודד מלמטה יותקן מתחת לשסתומי הבקרה והיתוק. . 6.1
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   ציורות יקוז עד לקו היקוז שיותקן ע"י אחרים. הקבלן הראשימכל יחידה יתקין  . 6.2

חיבור ציור היקוז לקודת יקוז שתוכן על ידי אחרים תתבצע באמצעות מחבר קוי  . 6.3

  עשוי גומי לאיטום מוחלט בקודת החיבור.

בקים ס"מ וכל הח 50צרת היקוז גמישה של היחידות (פלסטי/שרשורי) לא יעלה על  . 6.4

 חלד. החיבור ליחידה יבוצע ע"י סיפון.  –יהיו מפלדת אל 

 חשמל ופיקוד: .7

יחידות מפוח חשון ויחידות מיי מרכזיות יכללו בוסף גופי חימום וכן את ההגות  . 7.1

  ) עם ריסט ידי.T.L.Hהדרשות (מפסק זרימה + 

תהיה  רמל"ד פעולת גח"ח  800החל מיחידות עם  -אם לא צויין אחרת בטבלת הציוד  . 7.2

 רציפה. גופי החימום יופעלו דרך וסת זרם רציף (כלול במחיר היחידה).

לאישור, תכיות מפורטות של מבה היחידות ובין היתר גם למתכן  יגיש    הקבלן הראשי  . 7.3

 הקבלן הראשיעל  ,הצגת התוכיות לאישור , טרםכמו כן .סכמות החיווט והפיקוד

 . המבה בקרת קבלן הראשיעם מהדס האיטגרציה של  לעבוד בתיאום

בחדר תוצרת "מיטב טק" או שו"ע  הפעלת היחידה תעשה מפל דיגיטלי מתחת הטיח . 7.4

  , כולל אפשרות התחברות לגלאי פח. מאושר בלבד

לוח זה לא יותקן על גוף היחידה אלא  כל יחידה תסופק עם לוח חשמל לכוח ופיקוד. . 7.5

  בסמוך לו.

יתקין יחידה אחת לדוגמה, כולל כל החיבורים ויקבל את אישורו של יועץ   הראשיהקבלן  .8

האקוסטי לרמת הרעש של היחידה לפי הזמת יתר היחידות. יחידה זו תשמש כיחידת יחוס 

  לבדיקת כל יתר היחידות בביין. 

 תליית היחידות תהיה על גבי בולמי זעזועים.  .9

 העליון של היחידה. אוזי תליה להתקת היחידה יהיו בחלק   . 10

  כל ה"ל כלול במחיר היחידה.  . 11

  

  מערכות מיזוג אויר עצמאיות 15.04

  אספקת מזגים מפוצלים ומיי מרכזיים והתקתם תהיה בהתאם למפרט הכללי, ולאמור להלן: 

 הקבלן הראשיבכל מקרה של סתירה בין המסמכים, יש לידע את המפקח ולהוג לפי החיותיו. לא יידע 

  בעלות השיויים.  הקבלן הראשיאת המפקח, יישא 

  

  מזגים מפוצלים עליים קיריים/מיי מרכזיים מתועלים  15.04.01

  משאבת חום.  Split Unitתהייה מסוג איוורטר  יחידות המזגים .1

ובכפוף לתוים בטבלאות   שווה ערך מאושר בלבד,  או  חברות מאושרות "מיצובישי" "פוגיצו" .2

  .R410Aהקרר יהיה  .הציוד

  מ"א יספק יחידת מאייד, יחידת עיבוי, מערכת חשמל בקרה והפעלה.  קבלן הראשי .3
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מ"א יספק ויתקין אלומת צרת גז מבודדת, כולל את כל אביזרי הצרת הדרושים   קבלן הראשי .4

להעביר סכימת גז  הקבלן הראשיבקטרים המתאימים לקבלת תפוקת הקירור הדרשת. על 

מ"מ לפחות כולל עטיפת הצרת    13צרת הגז תהיה מבודדת ארמופלקס    לאישור לפי התקה.

החיצוית בתחבושות טבולות בסילפס . חיפוי צרת הגז בתחבושות טבולות בסיפלס תתבצע 

  הן מחוץ למבה והן בתוכו . 

מוחת בתעלת פח   צרת הקרר החשופה לתאי הסביבה תוגן ע"י תחבושת טבולה בסילפס .5

 מ"מ. 19 -עובי הבידוד מחוץ למבה לא יהיה קטן מ מגולוון.

במחיר אלומת צרת הגז יכללו מלכודות שמן שיידרשו ע"פ הוראות היצרן. מלכודות השמן  .6

  יהיו מלכודות אורגיליות של היצרן. 

מ"א   2.5יסית תיכלל אלומת צרת גז וחשמל ותקשורת מבודדת באורך של במחיר התקה בס .7

ראשוים, חיבור היחידות לקודת יקוז סמוכה, וואקום, מילוי גז ושמן וכל הדרוש עד  

  להפעלה תקיה של היחידה. 

ותקשורת לפי מטר אורך. צרת הגז  מ' ראשוים תימדד אלומת צרת גז וחשמל 2.5-מעבר ל .8

  עקה ע"י קוזולה. תיתמך לקיר/מ

  תהיה מצופה בגזה וסילפס.   גם בתוך תעלת פח הצרת .9

הזת החשמל תהיה ליח' הפימית עם מתק ביטחון. במידה והזת החשמל תהיה ליח' העיבוי  . 10

וליד היחידה הפימית יותקן מפסק ביטחון כפי   הקבלן הראשיתיאום ביצוע ההזה באחריות 

  שמתואר להלן. 

מ"א. מתק הביטחון לא יותקן  קבלן הראשיותקן מפסק בטחון באחריות ליד יחידת העיבוי י . 11

על גוף יחידת העיבוי כי אם על ידי קוס' עזר מגולבת בסמוך ליחידת העיבוי. מפסק הביטחון  

  ישולט. 

  לכל יחידה בעלת הזה תלת פאזית יותקן ממסר חוסר/היפוך פאזה .  . 12

  מ"א. קבלן הראשיחריות בסמוך ליחידת הפים יותקן שקע/אמצעי יתוק בא . 13

כולל קוסטרוקציית עזר   לספק אביזרי תלייה ליחידת העיבוי והאיוד הקבלן הראשיעל  . 14

  מגולוות לתליית יח' המאייד לתקרת חלל החדר. 

יחידת העיבוי תותקן או על מתקן תלייה תוצרת "שחקים" על מעקה הגג, או על בסיסי בטון  . 15

  או על אבי גן.

שלט סדביץ  -יחידות העיבוי והאיוד יסומו במספר סידורי תואם והסימון יהיה בר קיימא  . 16

מחובר עם ברגים ויהיה תואם את הסימון בתוכיות העדות. השלט יכלול את מס'  חרוט,

היחידה מס' החדר המשורת על ידה דגם היחידה ותפוקת הקרור. השילוט יחובר על ידי יטים  

  ליחידה. 

לצרות גז ביציאה   תכלול אספקת והתקת שרוולי יציאה "מקלות סבא"  ן הראשיהקבלעבודת   . 17

לגג כולל איטומם על ידי חומר אטימה מאושר על ידי המפקח. שרוולים אלו ואטימתם יהיו 

  ולא יתומחרו בפרד.  הקבלן הראשיכלולים בעבודת 

  לכוח ופיקוד.  היחידה תסופק עם מערכת פיקוד הפעלה , לוח הפעלה וחיווט חשמלי דרש . 18
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כלול   –יחידת מ"א מיי מרכזית תסופק או עם שלט חוטי או שלט אל חוטי (לבחירת המזמין)   . 19

  במחיר היחידה. 

  כלול במחיר היחידה.  –עם שלט אל חוטי תסופק יחידת מ"א עילית גלויה . 20

מתאם כל יחידות המזגים לסוגיהן, תסופקה עם התקן מובה מוצר מוגמר של היצרן (כרטיס   . 21

על ידי גלאי פח. (גלאי פח יסופק ויותקן על  של כל מזגן בפרד לכיבוי / הפעלה רב תכליתי)

  ידי אחרים) 

יהיה כלול במחיר יחידת מזגן  ללוח החשמל בו יותקו השעוים בין הכרטיס ה"ל חיווט . 22

  מפוצל. 

  ית בכתב הכמויות.כל ה"ל יהיה כלול במחיר יחידת מזגן מפוצל גלוי עילי או יחידה מיי מרכז . 23

  

  VRFמערכות מסוג  15.04.02

פוגיצו  ,  LGתושיבה  כדוגמת תוצרת מיצובישי, היטאצי CITY MULTIVRF המערכת תהיה .1

  .R410Aמאושר בלבד מסוג משאבת חום  או שו"ע

המערכות.  מורשה אשר יקבל את אישור יצרן קבלן הראשיהציוד וצרת הגז תותקן על ידי  .2

  תתבצע תחת פיקוח ספק הציוד בארץ. התקת הצרת 

  לספק אישור הספק כי הצרת הותקה כדרש ומאושרת על ידו.  הקבלן הראשיעל  .3

כולל ציון אידקסי ותפוקות היחידות    יספק סכמת גז כולל קטרים, אורכי צרת  הקבלן הראשי  .4

רשות בתאי התכון המצויים של מאושרת על ידי הספק, כולל ציון כל הזות החשמל הד

  ליחידות העיבוי, סוג כבלים וכל מידע אחר החוץ לאישור המערכת.

  ליד כל יחידת העיבוי יותקן מפסק בטחון . .5

  תקלה באחת מיחידות המאייד הן מבחית כוח או פיקוד לא תשבית את מעגל הקירור אליו  .6

  היא מחוברת. .7

שיך את עבודתה תקלה באחת ממדחסי היחידה לא תשבית את היחידה כולה, אלא היחידה תמ .8

  בתפוקתה החלקית.

מע"צ לפחות, טמפ' האיוד לצורך הרצת ביצועי היחידה תהיה    5וזל הקירור יקורר לטמפ' של   .9

 מע"צ.  5

  

  : VRFמארז ליחידות טיפול באוויר צח   15.04.03

עמידות אשר ימוקמו מחוץ למבה תהייה יחידות    יחידות אוויר צח מוצר מוגמר של אחת מחברות ה"ל

בתאי חוץ, מוגות מים כולל תריס רפפה מוגן גשם, כולל גגון ופלים פריקים לצורך גישה לרכיבי 

  היחידה. 

  המארז יהיה עשוי מפרופילי אלומייום עם דלתות גישה על צירים וידיות פתיחה.  .1

  הפלים יהיו עשויים מפח מגולוון צבוע בתור בצבע פריימר יסוד וצבע עליון.  .2

ה עמיד לתאי חוץ, כולל גגון גד גשם וייבה בצורה קשיחה ואטומה בדרגה המארז יהי .3

  . IP54מיימלית של  
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  המארז יכלול תריס גד גשם בייקה / כוס אוויר שיפועי כולל רשת גד חרקים. .4

  במארז יתוכן מקום ומסילה להתקת תוספת מסן וסף עם אפשרות לשליפתו.  .5

בסיס מפרופילי פלדה מגולבים. תמיכת הבסיס תתבצע יחידת האוויר הצח תמוקם על גבי  .6

  ע"י חיבור לפרופילי הקוסטרוקציה של המארז. 

 מ' ממפלס הגג. 1ת ההעמדה תתוכן כך שתחתית המארז תמוקם בגובה יקוסטרוקצי .7

הקוסטרוקציה תהיה מפרופילי פלדה מגולבים מוצבת על אבי שפה וגומי מחורץ/גומי 

  ות. שוקולדות למיעת רעיד

ס"מ בין פל  20המארז יבה בהתאם למידות היחידה הפימית תוך כדי שמירת מרווחים של  .8

   המארז ליחידת א.צ המותקת בתוכו

ציור היקוז יבודד כולו עד למוצאו מהמארז ובהמשך לחיבורו לצרת יקוז על הגג. הבידוד  .9

  פס. ליולות בסימ"מ כולל תחבושות טב 13יהיה עשוי שרוולי ארמופלקס עובי דופן 

עם ציפוי גיזה שחורה, קצוות  1פים המארז יצופה בידוד פימי עשוי צמר זכוכית בעובי " . 10

  הבידוד יוגו ע"י פח מכופף. 

  לא יבוצע שימוש בייר כסף דביק או פלציב דביק בתוך המארז. . 11

  יש להגיש לאישור את הפרט לפי ביצוע ולקבל אישור המזמין בכתב. . 12

כולל פל ממוחשב לשליטה על יחידות מ"א  תסופק עם מערכת בקרה VRF-מערכת ה . 13

  המשורתות על ידה.

  

  VRFיחידות עיבוי מסוג  15.04.04

מוצר מוגמר של יצרן המערכת, עם   תסופק עם שסתום התפשטות אלקטרוי, VRF-מערכת ה .1

  מערכת בקרה ממוחשבת מושלמת על כל רכיביה . 

חוצה למבה עטפה בתחבושות טבולות בסילפס בתוך מ"מ בתוך ומ 19צרת גז תהיה בעובי  .2

  כל הצרת תוח על גבי אוכפי פח מגולבן.  ומחוץ למבה. 

  התקת הצרת תתבצע תחת פיקוח ספק הציוד בארץ.  .3

לספק את אישור הספק כי המערכת והצרת הותקה כדרש ומאושרת על  הקבלן הראשיעל  .4

  ידו.

לפיכך גם במשרדי המפעל, ובאולמות הייצור  –תוצרת במסגרת הפרויקט זה תישמר אחידות  .5

  תותקן תוצרת אחידה של מערכות מ"א.

עם מערכת בקרה ממוחשבת באמצעותה יתן יהיה לשלוט ברמת  תסופקה VRF -מערכות ה .6

  יחידות מ"א והעיבוי תמופה על גבי מפת המפעל.  כל מאייד אשר יותקן במפעל.

  

  -VRFיחידות טיפול באוויר מרכזיות מפוצלות ויחידות עיבוי מסוג  15.04.05

א, תהיה מוצר מוגמר של בית החרושת "שתשמש כיחידת עיבוי ליט VRFיחידות עיבוי מסוג  .1

  כמתואר לעיל. 
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גז + פיקוד) בין יחידת טיפול באוויר ליחידת עיבוי יתייחס  + אלומת צרת גז (וזל  מחיר .2

הכולל של יחידת העיבוי, ללא כל תלות בכמות המודולים או מספר לאלומה צרת אחת להספק  

  מעגלי הגז במערכת.

מטעם ספק יחידת   VRFיספק אחריות כוללת אחת ליטא וליחידת העיבוי מסוג    הקבלן הראשי  .3

  . VRFהעיבוי 

  קופסת שסתומי ההתפשטות תהיה מובית בתוך היחידה ולא חיצוית אליה! .4

  

  צרת, משאבות מכליםצרת, אביזרי  15.05

  במפרט הכללי וכדלהלן: 1505מערכות צרת ואביזריה, משאבות ומכלים, יהיו על פי האמור בפרק 

  

  צרת מים ואביזריה  15.05.01

  .A ,A-53ASTM SPECצרת זו תהיה עשויה מציורות שחורים לפי תקן  .1

כולל   2בסעיף זה. צרת עד ", בטיב, עובי דופן ותקן כמצוין Sch-40הציורות יהיו ללא תפר  .2

 3צרת ואביזריה בקוטר " .הברגה " כולל בחיבורי2תתבצע בחיבורי ריתוך ואביזרי צרת עד 

  בלבד. אוגיםאביזרי צרת בחיבורי ומעלה בחיבורי ריתוך 

כל חיבורי מכשירי מידידה , ברזי שחרור אוויר, יקוזי צרת כד' יהיו עשויים מאביזרי פלדה  .3

sch-80.  

יורות יהיו חדשים וללא חלודה והם יסופקו לאתר כשהם מוקים משכבת הקשקשת ע"י הצ .4

צריבה בחומצה במפעל היצרן. לפי ההרכבה יוקו הציורות מבפים, ע"י אמצעים מכיים 

כמו מברשת פלדה שתושחל לאורך כל ציור. לפי ובעת ההרכבה יש להקפיד על יקיון ולמוע  

אל תוך הציורות. הצביעה החיצוית של צרת תבוצע בהתאם  ככל האפשר כיסת לכלוך

למפורט בסעיף צביעה להלן. חיבורי הברגות יהיו עם הברגות קויות לפי ת"י וחומר האטימה 

יהיה טפלון. הריתוכים בציורות יבוצעו ע"י בעלי מקצוע מעולים אשר יצטרכו, אם ידרשו, 

מוסד מוכר אחר ויאושרו מראש לעבודה ע"י  א של משרד העבודה או-להמציא תעודות סוג א

המפקח. המפקח גם רשאי לדרוש בחית הרתכים במקום כדי לוודא רמתם המקצועית, הכל 

  מופית לבדיקות הריתוכים כמפורט להלן.   הקבלן הראשילפי שיקול דעתו הבלעדי תשומת לב  

פעמים   1.5 הקשתות וההסתעפויות יבוצעו באמצעות קשתות מוכות ברדיוס של לפחות .5

  הקוטר.

בצוע העבודה, ריתוכים בקו, חדירות הריתוכים, הסתעפויות, שטוצרים, תמיכות, תליות וכו',  .6

  יבוצעו בהתאם לדרש בתכיות הסטדרט המתאימות המצורפות למפרט זה. 

להקפיד בבחירת בעלי המקצוע ובהדרכתם לקראת בצוע העבודה ולוודא   הקבלן הראשיעל  .7

ברורות ומוכרות למהל העבודה ולצרים. צרים ורתכים שלא יעמדו   –שההוראות דלעיל 

  בדרישות, לא יורשו להמשיך בעבודה. 

תוכים באמצעות צילומי  יהמזמין יהיה רשאי לבצע לפי שיקול דעתו, בדיקות מדגמיות לר .8

-ASME B-31ופעוח התמוות עפ"י תקן  ASME-5רטגן. הבדיקות ייעשו בהתאם לתקן
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.בדיקות אלה יבוצעו הן עם תחילת העובדה והן במהלכה. המכון שיבצע את הבדיקות ייקבע 3

  ע"י המזמין. 

במידה והריתוכים לא יעמדו בתקן זה, הם ייחתכו ויבוצע מחדש. חוות דעת מכון הבודק,  .9

תהיה הדעה הקובעת במקרה זה. הרקורדים בציורות מתוברגים, יהיו בעלי שטח מגע כדורי 

גע מפליז מסביב. יש להגיש דוגמא לאישור המפקח, לפי תחילת בצוע העבודה.  וטבעות מ

אטמ'. הדרסרים  8דרסרים בצרת מרותכת יהיו כדוגמת תוצרת קראוס, ללחץ עבודה של 

ירתמו ע"י מוטות מגבילים סטדרטיים כמסופק ע"י קראוס. דרסרים, אוגים ורקורדים 

הרכבה של שסתומים, מסים ואביזרי צרת יותקו במספר מספיק ע"מ לאפשר פירוק ו

  ראה בתכיות. –אחרים בקלות בעת הצורך. לפרטי חבורים בצרת 

  טיב הציורות והאוגים יהיו כמצוין בטבלת האוגים וציורות שכדלהלן: . 10

  טבלת אוגים וציורות מים מקוררים: . 11

עובי דופן מיימליקוטר איץ'
 מ"מ

(מתאים 
 לסקדיול)

 אוגים

"1/4 2.24)40 (- 
"1/2 2.77)40 (- 
"3/4 2.87)40 (- 
"1 3.38)40 (  - 
"1/4 1 3.56)40 (- 
"1/2 1 3.68)40 (  - 
"2 3.91)40 (BASA ,ON-SLIP  

 ללחץ  16.5-1957
"3 5.48)40 ( 
"4 6.00)40 (150 1I.SQ/LB  או שווה

)DIN )10-DNערך לפי תקן  
"6 7.11)40 ( 
"8 8.18)40 ( 
"10 9.51)40 ( 

  האטמים יהיו: . 12

  מ"מ למים מקוררים. 6יאופרן בעובי  .12.1

  מ"מ לצרת מים חמים. 4קליגריט בעובי  .12.2

  מ"מ לצרת מים קרים/חמים. 4קליגריט בעובי  .12.3

   צרת תכלול במחירה את כל התמיכות והתליות הדרשות. .12.4

   + לפחות. 2.10במפלס של  על גג המבה תותקן הצרת .12.5

  ולא יתומחרו בפרד.  יכללו במחיר הצרת - התמיכות . 13

  

  צרת יקוז ומים מטופלים  15.05.02

בורי הברגות. יעם תפר ועם ח 103צרת היקוז תהיה עשויה מציורות מגולווים דרג ב', ת"י  .1

הציורות יוחו בשיפוע יורד לכוון קודות היקוז, בהתאם לרשום בתכיות. ההברגות תהייה 

לפי ת"י עם אטימת טפלון או פשתן ומייום. הקשתות וההסתעפויות יהיו עשויות אביזרים 

  מגולווים סטדרטיים, מפלדה חשילה או ברוזה. 
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יתן. בקודות המתאימות יש להשאיר פקקים הקשתות תהייה ארוכות בכל מקום שהדבר  .2

והסתעפויות, כדי לאפשר יקוי הציורות. יציאות היקוז מאגי הטפטוף של יחידת המזוג, 

יחוברו לזקפי היקוז או למחסומי הרצפה, כפי שראה בתכית הסטדרט. בין זקף היקוז 

 חצה.  לקצה הציור היוצא מהיחידה, יהיה ציור פלסטי שקוף וגמיש למ

יציאות היקוז ייתו לפירוק, לצורך יקוי תקופתי. צרת היקוז תיבדק לאחר ההתקה ע"י   .3

שפיכת מים, כדי לוודא שהותקה בשיפוע אות. אם צרת מזיעה היא תבודד על ידי  

ארמופלקס גזה וסיליפס. חיבור היקוז יהיה לקודת היקוז הסמוכה. ציור יקוז גלוי אשר  

  יש לצבעו בצבע זוהר.  יהווה הפרעה

  

  שסתומים 15.05.03

י צרת של מים קרים, מים מקוררים, מים חמים ולמים מטופלים, יהיו עבור והשסתומים בקו .1

  .C90°) ומותאמים לטמפ' של עד PSIG 125אטמ' (  8לחץ עבודה 

כדוגמת ודגם קוטר

  כדוריים כדוגמת תוצרת שגיב. 2 – "1/2"

בעל צוואר ארוך מברזל יציקה   B-7AMהכוכב, רפאל, שסתום פרפר דגם    10-"3"
 עם תמסורת חלזוית וחבורים בין אוגים, או שווה ערך. 

יש להרכיב את השסתום כך שהקו יהיה יתן לפירוק ללא צורך בפירוק השסתום וזאת ע"י  .2

תוספת דרסר או אוגן כדרש. האוגים שבייהם יורכבו לשסתומים אלה יהיו לפי 

2LBS/INASA 150.    כל שסתום יהיה מצויד בצווארון מוגבה, אשר יבודד ללא הפרעה לפעולת

הפרפר או הכדור יהיה במקביל לרצפה או יצב אליה בחלקו    המגון. עבור כל השסתומים ציר

התחתון של הציור. שסתומים לרגלי יקוז, לפקקי מסים ושסתומי איזון יהיו ברזים 

הבוים" עם כדור מפלב"ם ואטימת טפלון, ללחץ עבודה של -כדוריים כדוגמת תוצרת "ווסטר

  צ'.מעלות  90) ומותאמים לטמפ' של עד PSIG125אטמ' ( 8

כדוגמת ודגם   קוטר

 קוי גוף השסתום מברוזה 51.2חבורי הברגות ת"י  1/2" 2-"

  שסתומים חד כיוויים   .3

  PSIG 125אטמ'  8למים קרים, מים מקוררים, מים חמים ולמים מטופלים ללחץ עבודה   

  מעלות צ'.  90ומותאמים לטמפ' עבודה עד  

כדוגמת ודגםקוטר

 אלסוי חיבורי הברגה "כוכב"''1/2-''2

אלסוי מאוגן "כוכב"3"

אלסוי מאוגן "כוכב"4" 10-"
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  מסים לקוי צרת .4

  ), כדוגמת הפירוט הבא:PSIG 250אטמ' ( 16המסים בכל סוגי הצרת יהיו ללחץ עבודה 

  כדוגמת ודגם קוטר

,  304L, סל סיון מפלב"ם BSP, גוף מיצקת ברזל עם הברגות 4113"קים" דגם  1/2" 2-"

 ואביזר לחבור מהיר "מיגון" או דומה. 1/2שסתום " –בתוך הפקק 

בתוך  ,304L, גוף מיצקת ברזל עם אוגים, סל סיון מפלב"ם 4123"קים" דגם  1/2-4 2"

 ואביזר לחבור מהיר "מיגון" או דומה.  4/3הפקק שסתום "

  , 304L, גוף מיצקת ברזל, חבורי אוגים, סל סיון מפלב"ם V-251דגם "רפאל"  4" 8-"

ואביזר לחבור או דומה. האוגגים ייקדחו בהתאם לתקן   1בתוך הפקק שסתום "

הדרש בקו. השסתומים והמחברים מטיפוס מהיר שיותקו בפקקים, יהיו  

 כלולים במחיר המסן.

  שסתומי וויסות ספיקה .5

מדגם דימי (ללא תלות   CRANEאו    MMAתוצרת  שסתומי ויסות ספיקה יהיו שסתומי   . 5.1

 בלחץ) עם אפשרות לכוון הספיקה לאחר ההרכבה ועם חיבורי מדידה יתים לגישה . 

 .  3-9כל הברזים יורכבו כך שציר יהיה הברז במצב אופקי או בין שעה  . 5.2

סתום באופן מוחלט לצורך לאחר ויסות הספיקה המתוכת יתן יהיה לסגור את הש . 5.3

 . 10kPaל  5kPaמפל הלחץ יהיה בין תחזוקה ולפתחו רק עד קודת הוויסות. 

לווסת את השסתומים ע"י מערכת מדידה של הספק, לקבל תעודת  הקבלן הראשיעל  . 5.4

ויסות ולציין על גבי שלט בר קיימא את הספיקה שווסתה והערך על השסתום המציין  

 זאת.

  שסתומי בטחון .6

 .בטחון יהיו כדוגמת תוצרת בל אד גוסט או שווה ערך מאושר שסתומי . 6.1

 אטמ').  8מבה גוף מותאם ללחץ עבודה של הקו (מיימום  . 6.2

 הקפיצים יהיו מפלדת קפיץ בלתי מחלידה.  . 6.3

, בחבורי הברגה 2עד " –חבור השסתומים לקוים יהיה בהתאם לחבורי הצרת, דהייו  . 6.4

 והיתר בחבורי אוגים. 

יש לאישור רשימת השסתומים, דפים קטלוגיים שבהם מסומים בין יג הקבלן הראשי . 6.5

 היתר הספיקות אותן השסתום יכול להעביר במפל לחץ תון.

  משחררי אויר .7

 במקומות הדרושים. יותקו משחררי אויר אוטומטיים  . 7.1

 שסתומי שחרור אויר יהיו אוטומטיים תוצרת ארי דגם "ברק".  . 7.2

 יותקן תמיד שסתום יתוק כדורי.  בין משחרר האוויר האוטומטי לבין הקו . 7.3

שיוביל את המים אל קודת יקוז קרובה. בקצה   1/2בכל מקרה יש להתקין ציור " . 7.4

 ציור זה יותקן שסתום ומחבר מהיר.
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  מוה מים דיגטלי  .8

 ליטר.  10מוה מים דיגטלי יהיה תוצרת "ארד דליה" עם מוה פולסים של כל   . 8.1

המוה יחובר למערכת הבקרה הדיגטלית לרישום כמות המים הכסת למערכת על   . 8.2

 . ובלוח החשמל מוה המים

 ליטר לפולס.  10-המציין את אפיון המוה כ אעל המוה יותקן שלט בר קיימ . 8.3

  מערכת מיית ארגיה .9

מגטי יהיה מטיפוס של מוליך ע בתוך שדה היוצר מתח ישר -מד ספיקה אלקטרו . 9.1

  למהירות.  

בלתי מוליך, חיבור יהיה בעזרת שי  EPDMהחלק הפימי של האלמט יהיה מצופה  . 9.2

, רמת IP-67, מערכת חשמל 316SSTאוגים סטדרטים בקוטר הצרת. אלקטרודה 

  מהזרימה.  0.5%דיוק 

  היחידה תכלול מערכת תצוגה דיגיטלית ומיקרופרוססור, היתים להרכבה על הקיר. . 9.3

  מרכזית ממוחשבת.המכשיר יחובר למערכת בקרה  . 9.4

 ,FISHER ROSMONT, DANFFOSהמכשיר יהיה תוצרת "פישר אד פורטר",  . 9.5

KROHNE  .או שווה איכות מאושר מוגן על ידי כיסוי  

 

 משאבות מים 15.05.04

במסמך (ג),בהתאם  150502יספק וירכיב משאבות מים צטריפוגליות בהתאם לסעיף  הקבלן הראשי

  לטיפוס ולגודל כמצוין בתוכיות, ובהתאם לאמור להלן:

  מבה המשאבות יהיה לפי המצוין בדפי הציוד.  .1

לבדוק ולוודא שהמשאבה אמם ותת את הספיקה הדרושה כאשר היא  הקבלן הראשיעל  .2

  מורכבת במערכת.

גוף המשאבה יהיה עשוי ברזל יציקה, המאיץ מברוזה, הציר מפלב"ם, האוגים יקדחו לפי   .3

  התקן כמפורט בסעיף הצרת.

צילות המשאבות בקודות העבודה לא תהיה פחותה מהמצוין בטבלאות הציוד. האטמים  .4

  .PSIG 125אטמ'   8מכיים. משאבות המחזור יתאימו לעבודה תחת לחץ כולל של  יהיו

 שעות.  100,000המסבים יהיו כדוריים או גליליים ובעלי אורך חיים מחושב של  .5

  מהספק הדרוש על הציר. 130% -מוע המשאבה יתאים ל  .6

ם ושקטים. פאזיי-תלת  TEFCהמועים החשמליים של המשאבות יהיו מטיפוס סגור לחלוטין ( .7

אירופאית בלבד. כל המועים    -תוצרת המועים "אושפיז" או שווה ערך מאושר מתוצרת מערב

  יכללו הגה תרמית על ליפופים. 

להגיש לאישור תוכית בסיסי  הקבלן הראשיכל המשאבות יורכבו על בסיס אירציה. על  .8

  הקבלן הראשיצמוד של  הביין תוך פיקוח    קבלן הראשיהבטון שתועבר לאחר מכן לביצוע ע"י  

שיאספו   304אגי יקוז מפח מפלב"ם    הקבלן הראשי ובאחריותו. על גבי הבסיסים יותקו ע"י  
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את מי העיבוי או טפטוף אחר ויקזו אותם אל מוצא יקוז ואל זקף יקוז מחוץ לבסיס כולל 

 מ"א. קבלן הראשיחיבור לקודת יקוז סמוכה על ידי 

עברו דרך בסיס המשאבה והאגן ויעוגו לבטון בין בסיס הפלדה  ברגיי היסוד של המשאבות י .9

מ"מ מיימום לפי סגירת   8של המשאבה לבין פח האגן יש להדביק איפרן גלי עובי חופשי של  

 הברגים.

בורי הצרת בכיסות וביציאות של המשאבות ותמיכותיהם יהיו כאלה שלא יעבירו יח . 10

ך שיתן יהי לפרקה על ידי סגירת השסתומים מאמצים לגוף המשאבה. כל משאבה תורכב כ

  המתאימים וללא פגיעה בצרת המקשרת ובבידוד. 

  או "גרודפוס".  או "סלמסון"  "המיע" ", אומדן" -המשאבות תהייה מתוצרת אחת  . 11

מקוטר המאיץ הגדול ביותר היתן הרכבה  85%קוטר מאיץ של המשאבה לא יעלה על  . 12

 במשאבה הדוה. 

 מספיקה בקודת   95%עד    70%ספיקת המשאבה המופיעה בטבלת ציוד, תהיה בתחום של בין   . 13

  ) של המשאבה המוצעת. Best Efficiency Pointיעילות הגבוהה ( . 14

  משאבות אכיות יותקו עם "כובע סיי" מעליהן.  . 15

  מ"מ.  1.5משאבות עם מצמד יהיו מחוברות ע"י מחבר גמיש מסוג אומגה העמיד בסטיה של עד   . 16

  על הבסיס האירטי. Uיותקו על פרופיל מרותך בצורת  60hpמועים מעל  . 17

  

  מיכל מים חמים/קרים 15.05.05

  .במפרט הכללי וכדלהלן  15מכלי אגירה והתפשטות יהיו כאמור בפרק 

שכבות,   3יקוי חול, ציפוי אפוקסי    מ"מ כולל פתח אדם,  8מיכל האגירה יהיה מפח פלדה עובי   .1

מעטפת פח צבוע , כיסים להתקת מכשירי מדידה וכולל תעודת בדיקה של מכון " כולל  2בידוד  

מ"מ צבוע לבן. המיכל   0.6פוליאוריטן מוקצף ומעטה פח  "2התקים. המיכל יבודד על ידי 

יהיה כדוגמת תוצרת "אורן" " צידון" או שו"ע מאושר. המיכל יסופק עם צרת מאוגים. 

  מע"צ.  45 -ס"מ פימה עם קיטום פי הציור ב 20 -הצרת תבלוט כפי פים המיכל כ

 המיכל יהיה כדוגמת תוצרת "צידון" , "אורן" או ש"ע מאושר. .2

  

  טיפול כימי בצרת פלדה פחמית (פסיבציה)  15.05.06

  כל צרת הפלדה תעבור פסיבציה בעזרת תמיסה מבוססת פוליפוספטים. .1

  יאושר על ידי היועץ כולל חומרי התהליך ואופן ביצוע התהליך.  תהליך הפסיבציה .2

(י. אייזיק), אקוטופ או שו"ע מאושר ע"י היועץ ,  ETBהתהליך יבוצע על ידי חברת "לקו",  .3

ובליוויו. חודש לאחר ביצוע הפסיבציה תתבצע בדיקת מעבדה מוסמכת   הקבלן הראשיבפיקוח  

המים יצביעו על חריגה מהערכים המותרים, יתבצע  של איכות המים, ובמידה ותוצאות איכות  

לקח בדיקה חוזרת למעבדה, וחוזר חלילה על לקבל איכות מים ישית תהליך הפסיבציה, ת 

  כולל הראשוה.  הקבלן הראשירצויה. בדיקות המעבדה יהיו על חשבון 

  הטפול יתבצע ויכלול את השלבים הבאים: הבדיקות תאושרה על ידי המתכן. .4

  . mesh80שתות המסים במערכת לרשתות בעלות החלפת ר . 4.1
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שטיפה ממושכת ומסיבית של כל הצרת בספיקה גבוהה על מת לסלק את שאריות  . 4.2

  . mesh40ההקמה עד לקבלת מים צלולים ולאחר מכן החלפה שוב למסי 

שטיפה עם חומרים פעילי שטח לסילוק שמים וגריזים מהמערכת. השטיפה תתבצע עד  . 4.3

  מים צלולים ביציאה. כדי קבלת 

  הסרת משקעים ויצירת שכבת הגה על הצרת.  – פסיבציה לצרת מים קרים .5

 יש לדאוג כי בכל מהלך תהליך הפסיבציה ייפתחו כל המעברים שדרכם זורמים מים, . 5.1

 וכל התהליך חייב להתבצע כאשר אין כלל עומס חום במערכת.

מסתיים והמים קיים  יש לוודא שתהליך הפסיבציה יתחיל כאשר תהליך השטיפה . 5.2

 וצלולים. 

 יש למלא את המערכת במי רשת. . 5.3

להכין מראש   לאורך כל תהליך הפסיבציה. יש  -pH 8.0במערכת יהיה    pH  -יש לוודא שה . 5.4

 ” לשם חיבור משאבה למיון חומצה. 0.5פתח עם ברז 

 .ppm 100תהיה לפחות  Ca -יש לוודא שרמת ה . 5.5

,  Nalprep IVמ"ק פח מערכת) תכשיר 1ליטר תכשיר לכל  ppm )2.7 2,700יש להזין  . 5.6

תמיסה המבוססת על פוליפוספטים.  -" או שווה איכות מאושרnalcoכדוגמת תוצרת "

 שעות.  48את התמיסה יש לסחרר למשך 

במידה והתמיסה עכורה מאוד, יש לרוקן את המערכת, לבצע שטיפה עד לקבלת מים  . 5.7

  .Nalprepיר צלולים ולהזין שוב את התכש

בדיקת איכות מים תתבצע לפי ביצוע הפסיבציה ואחריה בה יידגמו רמות ריכוז  . 5.8

  תחמוצת הברזל וריכוז הפוספט. להלן הערכים אשר יצביעו על הצלחת הפסיבציה: 

  מ"ג לליטר.  0.3 –ריכוז רמות הברזל של לא יותר מ  . 5.9

 מ"ג בליטר.  100-150ריכוז הפוספט בין  .5.10

בסוף התהליך יש לרוקן את המערכת לחלוטין ולמלאה מיד במים ובתכשירים להגה  .5.11

או שווה איכות מאושר) למיעת גידול  Nalco 73500מפי קורוזיה ומשקעים בביוסיד (

  חיידקים. 

מ"א יעביר לאישור את מפרט תהליך הפסיבציה לפי ביצועה ויכין את כל   קבלן הראשי .5.12

  ההכות הדרשות בצרת.

  

 ואביזריה  צרת קרר 05.0715.

  כללי  .1

שאושר על ידי המזמין וזכה בעבודה  הקבלן הראשיצרת החושת תבוצע על ידי עובדי  . 1.1

עם פיקוח   הקבלן הראשימשה. כל העבודות, יבוצעו באחריות    קבלן הראשי ולא על ידי  

  של ציג ספק הציוד. 
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כל עבודות ההתקה תבוצע על פי הספח של החיות להתקת מזגים במפרט הכללי.   . 1.2

לא יידוע המפקח, יישא לבכל מקרה של סתירה בין המסמכים, יש לידע את המפקח. 

  בעלות השיויים.  הקבלן הראשי 

תהייה ע"י השחלת הצרת  "צמ"א", תמיכת/חיזוק/תליית צרת גז וחשמל של מזגים . 1.3

ול מהצמ"א ובייהם יהיה ספוג קשיח או שרוול ארמופלקס בעובי גד PVCבשרוול 

יחוזק לקיר או תקרה ע"י   PVC- מ"מ לפחות העוטף את כל הצמ"א. שרוול ה 19בידוד 

  מ"מ." 20שלה/אומגה מתאימה או תליה מסוג אגס ברוחב מיימלי של 

  צרת חושת  .2

  כל הציורות יהיו ישרים, ללא פגמים וקיים לחלוטין.  . 2.1

להקפיד על שמירת יקיון  הקבלן הראשי. על Lהחושת תהיה מסוג קשיח דגם צרת  . 2.2

  הציורות עד להתחלת עבודות ההתקה. 

בכל מקרה שלמפקח מטעם המזמין יהיו הערות לטיב, יקיון, אחסון, חיתוך, הלחמת  . 2.3

  להחליף את הציורות מיד ועל חשבוו.  הקבלן הראשיציורות, על 

  

  

  חושת אביזרי צרת  15.05.08

חייב להשתמש באביזרי צרת חושת שיסופקו על ידי יצרן הציוד בלבד. שימוש    הקבלן הראשי  .1

  באביזרי צרת שאים מקוריים יגרום לפסילת עבודות הצרת ולדרישה להחלפת הצרת.

  לבקש אישור ספק הציוד להתקת וטילים במספר מקומות בצרת החושת.  הקבלן הראשיעל   .2

צרת חושת מחוץ למבה תהיה מכוסה בבידוד גזה וסילפס ומכוסה בתעלת פח אטומה  .3

  יה יהיה מבודד בגזה וסילפס.ילכיסת חיות. אביזר חוכ

  

, מזגים מפוצלים  VRFכגון  R410aביצוע הלחמות ובדיקת זילות( עבור מערכות המכילות  15.05.09

  וכד')

 להקפיד על ביצוע הלחמות ברמה גבוהה כולל:  הקבלן הראשיעל  .1

 שמירת ציורות ואביזרים סגורים עד לתחילת ביצוע עבודות ההלחמה.  . 1.1

 יקוי ציורות ואביזרים.  . 1.2

 הזרמת גז חקן יבש בציורות תוך כדי ביצוע הלחמות.  .2

 . יש לקבל אישור מפקח המזמין על שמירת  550PSIבדיקת אטימות צרת על ידי גז חקן בלחץ   .3

 שעות בתאי טמפרטורה זהים.   24הלחץ ללא שיוי במשך 

 שעות לאחר תיקון הזילה.  24במידה ומתגלה זילה יש להחזיר לבדיקת אטימות למשך  .4

 מ"מ כספית. 25ואקום  .5

 שעות.  24יש לקבל אישור המפקח לשמירת ואקום ללא שיוי במשך  .6

להודיע למפקח על ביצוע עבודות הלחמה, בדיקת זילות, ואקום ומילוי קרר   הקבלן הראשיעל   .7

  באופן שוטף.  הקבלן הראשיכדי שהמפקח יוכל לבדוק את עבודת 
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דילג על אחד השלבים בביצוע העבודה או לא תיאם ביצוע העבודה עם   הקבלן הראשיבמידה ו .8

  המפקח, המזמין רשאי לדרוש ביצוע חוזר של פעולות ה"ל. 

להציג אישור ספק הציוד שעבודות ההלחמה ובדיקת זילות בוצעו לשביעות   הקבלן הראשיעל   .9

  רצוו. 

את ציג ספק הציוד   ראשיהקבלן הבמהלך העבודה ובמועדים שיקבעו על ידי המפקח, יזמין  . 10

לביצוע ביקורת על טיב העבודה ומתן החיות. בסוף הביקורת יפיק ציג ספק הציוד דו"ח 

  למזמין.  הקבלן הראשישאותו יציג 

  

  בידוד צרת 15.05.10

 הקבלן הראשיגזה וסילפס. מ"מעטופות  25שרוולי ארמפלקס בעובי  צרת החושת תבודד .1

  ועובי הבידוד.יציג אישור ספק הציוד לסוג 

  אביזרי הצרת יבודדו עם אביזרי בידוד שיסופקו על ידי ספק הציוד.  .2

  .1001בידוד הציורות יעמוד בדרישות ת.י.  .3

  אין להשתמש בעטיפת סרט פי.וי.סי לבידוד הציורות. כיסוי הבידוד יבוצע על ידי גזה וסילפס. .4

  

  שילוט 15.05.11

מ"מ בקצה   5ס"מ לפחות עם חור בקוטר    2.5x5להשתמש בשלטים מסדוויץ    הקבלן הראשיעל   .1

  השלט. השלט יוצמד לצרת בעזרת אזיקון אשר לא יגרום ללחיצת הבידוד. 

להגיש לאישור המפקח והמתכן תוכיות ביצוע של הצרת של הצרת   הקבלן הראשיעל  .2

ל היחידות, האביזרים, אורך  שהוכה או אושרה על ידי ספק הציוד כולל שם ומספר קטלוגי

וקוטר צרת, סוגי ועובי בידוד. מהלך המדויק של הצרת יקבע במקום בהשתתפות המפקח,  

  משה לעבודות צרת וספק הציוד.  קבלן הראשי, הקבלן הראשימתכן מיזוג אוויר, 

  

  מערכות פיזור ושיוע אויר 15.06

פרק זה עוסק בתיאור מערכות של תעלות אויר אספקה, החזרה ייקה ואביזריהן , הכל על פי המפורט 

  וכמפורט להלן.  15במפרט הכללי פרק  15.06בפרק 

  

  תעלות אויר ללחץ מוך 15.06.01

 LOCKתעלות אויר תהייה עשויות פח מגולוון, מעורגל לאחר הגלוון באיכות מעולה .1

FORMER QUALITYה התעלות צורת החיזוקים והתליות יהיו בהתאם  . עוביהפחים, מב

מהדורה אחרוה ללחץ   -ארה"ב    SMACNAלראה בתכיות ובכפיפות להוראות מדריך אגודת  

 וגבוה. ביוי מוך 

  באמצעות יילון.  התעלות יגיעו לאתר לאחר שוקו על ידי חומר ממיס שומים ואטומות .2

 ואטומות, כמקובל במקצוע. התעלות תהייה קשיחות  .3

 מידות התעלות הרשומות בתכיות הן מידות טו למעבר אויר. .4

 . תעלות ללחץ גבוה תהיה תעלות בחיבורי אוגים כמתואר המפרט הכללי .5
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" תהייה תעלות  double skin תעלות לחדרים קיים או תעלות חיצויות מסוג "פח כפול" .6

ה הפימית והן של התעלה החיצויות, ללא גשרי אטומות בעלות חיבורי אוגים הן של התעל

  קור במחברי האוגים. 

 4בכל התפרים בכל  תעלות חיצויות תהייה אטומות לחדירת מים באמצעות חומר אטימה .7

. האטימה תיכלל במחיר הכולל של Decast -תחבושות טבולות ב  –הכיווים לאורך ולרוחב

  התעלות ולא תתומחר בפרד.

יאטמו באמצעות חומר  עלות ("שיכטות") של תעלות מותקות בתוך מבהפיות חיבורי ת .8

או שווה איכות מאושר על ידי המתכן. כל חומרי האטימה   Durudyne  אטימה כדוגמת תוצרת

  יהיו בעלי תו תקן ישראלי.

  . האטימה תיכלל במחיר התעלות  .9

  -חבורים גמישים בתעלות אויר . 10

יותקו בכל מקום בו עוברת תעלה, קו התפשטות בביין, חיבורים גמישים בתעלות אויר   .10.1

בחבור ליחידת מיזוג אויר, יחידת אוורור או מפוח וכן בכל מקום אחר כדרש. החבורים 

  הגמישים לסוגיהם יוגשו לאישור!

החבורים הגמישים בתעלות מיזוג אויר ופח מגולוון, יהיו עשויים ארג אטום או חומר  .10.2

וברוחב שיבטיח אי העברת  עומדים בתקים, גרם/מ"ר, 800פלסטי, מטיפוס שמשוית 

ס"מ. סוג החבור הגמיש והחומר ממו הוא עשוי,  -15זעזועים לתעלה, אך לא פחות מ

טעוים אישור המפקח. החבור הגמיש יחוזק לתעלה באמצעות פסי מתכת וברגים 

  להבטחת אטימות החבור. 

 כולל גזה וסילפס ומעליו ציפוי פח מגולבן" בידוד תרמי  2יחופה הגמיש בבידוד    -על הגג   .10.3

או לתעלה או ליחידה. כל ה"ל יהיה כלול במחיר -הכיווים, מחובר לצד אחד  4מכל 

  התעלות ולא יתומחר בפרד. 

  פתחים ושרוולים למפזרים לא יהיו ע"ג תפר חיבור בין שי חלקי התעלה.   . 11

יידרש לאטום את כל קודות זילת האוויר  הקבלן הראשיאטימות תעלות האוויר תיבדק.  . 12

  מהתעלה. 

  בהסתעפויות יותקו מדפים מפלגים היתים לכוון ולקביעה, כלול במחיר מ"ר תעלה.  . 13

מוטות מתוברגים. המרחק המכסימלי בין שתי  UNISTRTתמיכות התעלות יבוצעו מפרופיל  . 14

והזוויתים יהיו  מ'. כל הדסקיות, האומים, הברגים מוטות התליה  2התמיכות יהיה 

 מגולווים. לא יתקבלו תליות מסרטי פח מגולבן. 

אין לתמוך תעלות כלל על ידי חיבור דופן התעלות עם ברגים לפרופיל תמיכה, סגמט מחורר  . 15

  יוחלף. 

בכל מקום של מעבר תעלות אויר דרך אלמט הקוסטרוקציה, קיר, תקרה, יציאה לגג מפיר  . 16

מון הגה מפח מגולבן בפי חדירת גשם כולל חומר אטימה פע הקבלן הראשייתקין  -וכדומה 

מאושר ע"י הפיקוח (אם התעלה עוברת מחוץ למבה) או הלבשה של מסגרת פח משי צידי 

(אם המחיצה היא בתוך המבה). ראה בוסף פרטי  1המחיצה, עם מילוי של צמר זכוכית "

 אטימה בגוף התוכיות.  
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צרת מ"א דרך מחיצות גבס, קירות חוץ, או גג היה  /עבודת איטום הפתחים סביב תעלות  . 17

  מ"א ואיה תתומחר בפרד קבלן הראשיכלולה בעבודת 

  הבייין.  קבלן הראשייתבצע איטום גד אש ע"י  –במעבר תעלה מחיצת אש  . 18

של   BC-70צביעת תעלות מיזוג אויר (בקטעים שיידרש) בשטח: יקוי משטח בדטרגט  . 19

 גלווציק" של חברת "טמבור" בשתי שכבות. "כמיתעש", צביעה בצבע "

  פתח מדידת ספיקה יותקן בכל תעלת אספקה וחזרה ראשית. . 20

שי קטעי תעלות לדוגמא ולאישור.   הקבלן הראשילפי תחילת בצוע עבודות הפחחות יבצע  . 21

קטע אחד יהיה קטע מעבר קוי והשי מכסיים. שי הקטעים יהיו מבודדים בבידוד פימי,  

באם יאושר, יישארו ברשות המפקח עד  -יף המתאים. קטעי הדוגמאות האלה כדרש בסע

קבלן  לסיום העבודה כולה. היה ובצוע הדוגמאות לא יהיה לשביעות רצון המפקח, יוחלף 

תעלות ובידוד  הקבלן הראשיהמשה לפחחות באחר. היה ובמשך העבודה יבצע  הראשי

ל קטעי התעלות ה"ל ויבוצעו מחדש על  באיכות ירודה מזו שאושרה בדוגמאות, יפורקו כ

  . הקבלן הראשיחשבון 

להגיש   הקבלן הראשיתליית התעלות בהתאם להחיות בסעיף המתאים במפרט הכללי. על  . 22

לאישור תכית התעלות עם מיקום התמיכות ופרטיהן לאישור. כל התמיכות הדרשות  

, בפירים וכד' יהיו כלולים לתמיכה אופקית או ורטקילית של תעלות , מעל תקרה, מחוצה לה  

בעבודה ולא יתומחרו בפרש. בשום מיקרה (גם בתמיכות זמיות) לא תחובר תמיכה לתעלה 

 יוחלף.  –על ידי ברגים. מקטע של תעלה מחוררת 

+ לפחות. התמיכות לצורך כך יכללו במחיר  2.10תעלות על גג המבה יותקו במיפלס של  . 23

  התעלה ולא יתומחרו ביפרד.

חיבור תעלה גמישה מבודדת או קשיחה, לתעלת פח ראשית (ע"י צווארון) מחד ולמפזר  . 24

תיקרתי/קירי מאידך, יתבצע ע"י מתאם קשיח (עגול או מרובע) מבודד אקוסטית או תרמית. 

 מ"ר של תעלת פח מגולוון מבודדת.חישוב שטח מחיר המתאמים יתומחרו על פי עלות 

  

  תעלות גמישות  15.06.02

. CLASS– 1ל  Standard ULמאושרים ע"י  Thermaflex M-KFתעלות גמישות לאוויר יהיו  .1

או שווה איכות מאושר. התעלות יהיו  B-90A90תקן  NFPAתעלות גמישות מאושרות ע"י 

יציב, מחובר לקפיץ. התעלות תהייה מבודדות ע"י  CPEמוצר מוגמר של המפעל בעל ציפוי 

  ל אלומייום משוריין. מצופה פויי 1סיבי זכוכית "

  אחד פימי ואחד חיצוי.  –אזיקוים  2כל חיבור לשטוצר יהיה עם   .2

חיבור תעלה שרשורית לתעלה בעלת חתך מלבי יתבצע באמצעות מתאם מעבר מלבי לעגול.   .3

  פי עלות שטח מ"ר של תעלת פח מגולוון מבודדת.-מחיר המתאם יהיה על

  

 תעלות בד  15.06.03

. במחיר מ"א התעלה יכללו תעלות    כדוגמאת רדיון  )V2.2או    B-s2(  1001יעמדו בתקן    תעלות בד מחוררות

  ) ואביזרי פיזור, הזרקת אוויר, מכווים וכד'.ss316l אמצעי התמיכה והתלייה (עשויות פלב"מ וכל
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  אביזרי תעלות 15.06.04

 וכמפורט להלן.  15כמתואר בפרק 

, או יצרים אחרים  ROY AIRאו  TROXמפזרי האוויר יהיו מאיכות מעולה, מיוצרים ע"י  .1

  להם מעבדות בדיקת איטגראליות.

הרכבת כל שבכה ומפזר תיעשה בצורה שכל האוויר יעבור דרכם וללא זילות אויר מסביבם.  .2

מצופים  בהיקף המסגרת יודבק אטם גומי ספוגי. החיבור ייעשה ע"י ברגים מגולבים או 

  קדמיום, ברגים גלויים יושקעו בשקעים מתאימים במסגרת.

ס"מ, או על מסגרת  2מפזרי ומחזירי אויר קיריים יורכבו בקיר על מסגרת עץ מהוקצע בעובי  .3

  מיזוג האויר. קבלן הראשימפח מגולבן (לפי האמור בכתב הכמויות) שיסופקו ע"י 

  ת מתכתית בתקרה דקורטיבית.מפזרי או מחזירי אויר תקרתיים יותקו ע"ג מסגר .4

יהיו מסוג מחליפי אריח,   60/60כל המפזרים המותקים במישור תקרה מומכת מודולרית  .5

צבועים בגוון עליו יורה המזמין כולל ווסת כמות, לא יותקו מפזרים אחרים , אלא באישור 

  מיוחד על ידי המפקח. 

  איטגרלי ויפתחו על ציר.  תריסי אוויר חוזר המשולבים בתקרה המומכת יכלולו מסן .6

המסים יותקו ביחידה ולא בתריס  –(יחידות להן מסופק אוויר צח לקופסת אוויר חוזר  .7

  חוזר).  

  צירי התריס ימוקמו כך שיאפשרו גישה מיטבית, גם כאשר קיימות הפרעות שוות בשטח. .8

  צירי התריס ימוקמו בצמוד לקיר.  –בצמוד לקיר  .9

  רבת להבים המופעלת ע"י בורג, מהחזית. כל מפזר יהיה מצויד במצערת . 10

מפזרי אויר יהיו עשויים אלומייום משוך. מפזרים קיריים יהיו עם עלים שתי וערב כאשר  . 11

הקדמיים אכיים. כדוגמת תוצרת מטלפרס, מפזרי יעד או שווה איכות. כל המפזרים יצוידו  

  במצערות. 

מיקרון לפחות, בגוון  25ובעובי  325כל חלקי האלומייום יהיו מאולגים באלגון לפי ת"י  . 12

  שיבחר ע"י האדריכל.

ס"מ ה"ל יכלל במחיר  1.5מפזרי ומחזיר אויר קיריים יורכבו על מסגרת עץ מהוקצע בעובי  . 13

  המפזר. 

המפזר יהיה מחובר לתעלה. התעלה לא תהיה מוחת על המפזר, כי אם יתבוצע אטימה בין  . 14

  המתאם למפזר.

יהיו כדוגמת תוצרת  -"דקור אויר" SLOTS ,STRIPLINES: מפזרים קווים לייאריים מסוג . 15

דקור אוויר" או שווה איכות מאושר צבועים, ויסופקו עם כל  -, "מטלפרס DCL"מפזרי יעד" 

אמצעי התמיכה הדרשים לצורך התקה מושלמת, כולל פליום איטגרלי מבודד ושרוולי  

התעלות גמישות. המפזרים יהיו עם שוליים  יציאה על הפליום ועל התעלה הראשית לחיבור 

  או ללא שוליים לפי החלטת המזמין ללא שיוי בתמחור היחידה. 

להעביר לאישור את סוג המפזר ואופן התקתו. כל ה"ל יהיה הכלול במחיר   הקבלן הראשיעל   . 16

  לעבוד בתיאום המתכן והאדריכל. הקבלן הראשיהמפזר. על  

 יגיש לאישור דוגמת מפזרים צבועים, על פי הגוון שיבחר ע"י האדריכל.  הקבלן הראשי  . 17
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 תריסי וויסות . 18

מ"מ לפחות. רוחב  2לוון בעובי תריסי הויסות יהיו עשויים ממסגרות וכפיים מפח מגו  .18.1

ס"מ. פרופיל הכף יהיה אווירודימי עם אטימה. הצירים יהיו  20הכף לא יעלה על 

  עשויים פלב"ם ויחוזקו באופן מהודק לכף.

תותבי הכף יהיו פלסטיים "אוקלון, או "טפלון". הכפיים ייסגרו באופן גדי זו כלפי  .18.2

להבי    ש לתת תמיכת מיסבים וספת במרכז.מטר, י 1 –זו. לכף שאורכה למעלה מ 

הכפיים יצופו בפרופיל יאופרן מהודק לקבלת אטימה טובה. הציר המרכזי בכל תריס 

  יבלוט כדי שתחובר אליו ידית או מפעיל אוטומטי.

סגור", -לידית של תריס ידי יש להתקין קואדרט עם סידור עילה ועם סימון "פתוח .18.3

בורג פח. קיבוע המצב יתבצע אך ורק לאחר גמר וויסות.  קיבוע מצב ידית הווסת ע"י 

כמויות האוויר ואישורו עי היועץ. כל חלקי המתכת של התריסים יהיו מגולווים. 

במקרה מיוחד ועפ"י אישור המהדס, יתן יהיה להשתמש בחלקי מתכת מצופי  

  קדמיום. 

ט ובין אם ממוע כאשר התריס במצב כלשהו, בין אם ידי ועול ע"י יידית הקואדר .18.4

וקשור למוע המפעיל, יצטרך להיות יציב והכפיים אסור שיצרו רעש עקב רעידתן 

  ורעידת החוליות המקשרות בייהן. 

ס"מ לפחות.   1כל השילוט יחובר לציוד באמצעות ברגים או יטים, בשילוט מידות האותיות  . 19

 הברגים לא ימעכו בידוד כלשהיא. 

  כפי כוון  . 20

  ס"מ, יבוצעו כפי כוון!   30ת שמעל רוחב של בכל הקשתות בתעלו .20.1

  -ASHRAE UIDEו  SMACNAכפי הכוון יבוצעו בהתאם לתכיות הסטדרט, הוראות   .20.2

כפי כוון קטות רדיוס תוצרת מפעל מוכר שיבוצעו    הקבלן הראשיבזויות ישרות יתקין   .20.3

גיש בעיקרון לפי המקורות דלעיל. למען הסר ספיקות ולפי תחילת בצוע התעלות, י

 לדוגמא, קטעי תעלות ובהן כפי כוון כמצוין לעיל.  הקבלן הראשי 

  מדפי אש ועשן  . 21

  ולהלן: 15כמפורט במפרט הכללי פרק  

  ה"ל מתייחס למדפי אש ו/או עשן כאחד (גם אם לא מצויין) 

  התריסים יהיו מטיפוס רב כפות.  .21.1

או שווה איכות   Prefcoמדפי האש/עשן יהיו מטיפוס ממוע כדוגמת תוצרת "מטלפרס",   .21.2

 מדףמחוץ לאו ש"ע מאושר בלבד מוחזר קפיץ. המוע יותקן  מאושר, עם מוע "בלימו"  

 על ציר המדף. 

 וולט אלא אם צויין אחרת.  24המוע יהיה מוזן מתח  .21.3

 . מצב המדף ללא מתח יהיה כמצויין בתוכיות הבטיחות .21.4

"סגור". שיוי מצב המדפים ידווח מפסקי גבול לציון מצב "פתוח",  2המדף יכלול  .21.5

  למרכז הבקרה. 

 על כל רכיביו 3חלק   1001מדף אש יעמוד בתקן  .21.6
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 על כל רכיביו 4חלק   1001מדף עשן יעמוד בתקן  .21.7

-המדפים יותקו בכל מקום שבו חודרת תעלה דרך קיר המהווה מחיצת אש בביין וכמו .21.8

 כן בכל מקום המצוין בתוכיות או שיורה המפקח.  

 ף יבטיח סגירת התעלה ואטימתה למעבר אויר. מבה המד .21.9

אל כל מדפי האש/עשן תהא גישה באמצעות דלת שרות בתעלה, המצוידת בטבעת אטם  . 21.10

 וסוגרי כף ובסימון מתאים מתחת לתקרה האקוסטית.(כלול במחיר מדף האש)

  פתחי הגישה יהיו תקיים מיצור של מפעל מאושר מתוצרת "מטלפרס" או "מפזרי יעד" . 21.11

ע מאושר ויצוידו באטמים, בצירים ובידיות סגירה. מידות מיימליות לפתח ש" או

  ס"מ.  30/30

  חודשים.  6  –יש לתכן תוכית הפעלה למדפים לבדיקת תקיותם, לפחות פעם ב  . 21.12

 ) יותקן עם תיך אלקטרוי היתן לאיתחול מחדש.F.D-מדף אש (מסומן כ . 21.13

 קן עם שי תיכים אלקטרוים.יות –) המתפקד גם כמדף אש S.D-מדף עשן (מסומן כ . 21.14

מיזוג האויר וייכלל במחיר האיסטלציה של  קבלן הראשיהחיווט החשמלי יעשה ע"י  . 21.15

 יחידה טיפול האויר או של המפוח המזרים את האויר בתעלה.  

  .E90 -דקות 90 -משדה חיוי, חסין אש עמיד ל חיווט למדפי עשן יהיה . 21.16

  חודשים.  6  –יש לתכן תוכית הפעלה למדפים לבדיקת תקיותם, לפחות פעם ב  . 21.17

  כלול במחיר מדף האש/עשן.  כל ה"ל . 21.18

  משתיקי קול: . 22

    מ'/שיה.  8מהירות האוויר המקסימלית דרך משתיקי הקול לא תעלה על   .22.1

  על כל חלקיו.  1001משתיקי הקול יעמדו בתקן  .22.2

  "מפזרי יעד" או "ח..א". משתיק הקול יהיה כדוגמת תוצרת  .22.3

כוללת את אספקת והתקת כל האביזרים הדרשים להתקה של   הקבלן הראשיעבודת   .22.4

משתיקי הקול כמפורט כולל אביזרי החיזוק והתליה שידרשו לרבות האיטומים בין 

כמו כן, כוללת העבודה התחברות לתעלות וביצוע בידוד  המשתיק לפתחים קיימים.

   המשתיקים לפתחים ולציוד מיזוג האוויר.אקוסטי פימי בין 

 35%מחורר  מגולבןמשתיק קול קי יהיה עטוף ביריעות פוליאטילן בלתי בעירות ופח  .22.5

  

  בידוד 15.07

  פרק זה עוסק בבידוד תרמי ואקוסטי של צרת ותעלות במערכות מיזוג האוויר.

  

  בידוד תרמי לתעלות אויר במזרוי סיבי זכוכית 15.07.01

בידוד תעלות אויר בסיבי זכוכית (פיברגלס) יהיה מטיפוס חצי מוקשה שאיו משיר סיבים  .1

, ק"ג/מ"ק) pcf )24 1.5ומיוצר בצורת גלילי שמיכות. הצפיפות המזערית של החומר תהיה 

בצידו החיצוי של הבידוד יותקן מחסום אדים,   Ft2 F BTU/H  0.28מקדם מעבר החום המרבי
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לרבות מחסום  -מיקרון עוביו, מחוזק בסיסי זכוכית פיברגלס. הבידוד  50מרדיד אלומייום, 

  .1חלק    1001ידי המפקח ועומד בתקן  -יהיה מוצר מוגמר של ביח"ר מוכר, מאושר על  -האדים  

הבידוד יודבק לדפות התעלה בדבק בלתי דליק, כדרש להלן. כל הקצוות יוגו ע"י סרטי פח  .2

מ"מ. כל הפיות יוגו ע"י פסי פח מגולוון מכופפים לזווית  50 מ"מ וברוחב 0.6מגולוון, בעובי 

  ס"מ.   3שאורך כל צלע שלה הוא 

  לא ייעשה שימוש בסרט דביק כלשהוא בפרויקט. .3

  אפור. -Decastקסט" -קתפרי הבידוד התרמי החיצוי ייעטפו בתחבושות ו"ד .4

  מאווררים. או בחדרי מכוות " מחוץ למבה2" בתוך המבה, 1עובי בידוד יהיה  .5

  

  בידוד אקוסטי של תעלות מיזוג אויר 15.07.02

" עובי מחוץ למבה, בהתאם למצוין בתכיות. 2-בתוך המבה ו 1בידוד אקוסטי יהיה בעובי " .1

חומר הבידוד יהיה מזרוי סיבי זכוכית כדוגמת "אירופלקס דקט לייר" כמיוצר ע"י אואס 

. הבידוד עם גיזה המועת התפוררות הבידוד  יכות מאושר לפי דוגמאקוריג ארה"ב או שווה א

המיוצר ע"י ורוליט ובתוספת זויתי פח   81-51יודבק אל פים התעלה, באמצעות דבק כדוגמת  

    לכל אורך התעלה.

  ק"ג/מ"ק. 24דחיסות החומר תהיה לפחות  .2

ס"מ יהיו בעלות פיות קטומות  40מ"מ אשר ישמשו לחיזוק הבידוד כל  40/40פלטות בגודל  .3

  למיעת פציעת הבידוד, ויקובעו באמצעות ברגי פח.

וע"י משחה אטימה  מ"מ 50מ"מ וברוחב  0.6כל הקצוות יוגו ע"י סרטי פח מגולוון, בעובי  .4

. הדבקת הקצוות תהיה תוך רלטלבידוד ולציפוי על בסיס מים כדוגמאת המיוצרת ע"י י

ס"מ לפחות. כל הפיות יוגו ע"י זוויתיי פח מגולוון מכופפים לזווית שאורך כל  1חפיפה של 

  ס"מ.  3צלע שלה הוא  

  לא ייעשה שימוש בסרט דביק כלשהוא בפרויקט. .5

  כל בידוד אקוסטי שייבחר יהיה מסוג מוע פיטריות.  .6

דות טו למעבר אוויר. לפרטי בצוע וספים, ראה מידות התעלות הרשומות בתכיות, הן מי .7

ידי המפקח ועומד  -יהיה מוצר מוגמר של ביח"ר מוכר, מאושר על  -בתכית הסטדרט. הבידוד  

  . 1חלק  1001בתקן 

יש להגן על  –עגולים/ ריבועיים או מלבים  הגה על פתחים בתעלות לצורך חיבור שטוצרים .8

 כל בידוד חשוף באמצעות פסי פח מגולבן בלבד. 

  

  בידוד תרמי לצרת מים בתרמילים מסיבי זכוכית (דואל טמפ') 15.07.03

קוריג בעלי חסימת אדים איטגראלית -הבידוד ייעשה בתרמילים מוכים תוצרת אואס .1

סודיות. לאחר ביצוע הבידוד עם חסימת האדים שלו  מייר אלומייום מחוזק, מודבק בי

מ"מ לפחות או   0.6עטיפה חיצוית של פח מגולוון בעובי    הקבלן הראשיואישור המפקח, יבצע  

  מ"מ אלא אם כן צויין אחרת. 50ייעטף בארג משוח בסילפס. עובי הבידוד יהיה 
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ד. שימוש בבידוד זה הפח המגולוון ייצבע לאחר הבצוע ובהתאם להוראות המפקח בצבעי קו .2

  (כולל) ומעלה.  3יעשה בצרת מותקת בתוך המבה החל מצרת "

בכל התמיכות תותקה קוביות עץ בעובי הבידוד בין הציור לתמיכה למיעת מעיכת הבידוד,   .3

 ס"מ.  30רוחב האוכפים 

  

  בידוד תרמי לצרת מים קליפות גומי סיטטי  15.07.04

. שימוש בבידוד זה יעשה בצרת המותקת בתוך 15.07כמתואר במפרט הבימשרדי פרק .1

(כולל) ומטה. בידוד הצרת יעשה על ידי שרוולים מלאים שיולבשו על   2המבה החל מצרת "

מ"מ אלא אם כן צוין  19צרת המים ויעטפו בתחבושות טבולות בסילפס. עובי הבידוד יהיה 

  אחרת.

ציור לתמיכה למיעת מעיכת הבידוד,  בכל התמיכות תותקה קוביות עץ בעובי הבידוד בין ה .2

  ס"מ.  30רוחב האוכפים 

  

  בידוד תרמי לצרת מים ע"י פוליאוריטן מוקצף 15.07.05

. שימוש בבידוד זה יעשה בצרת גלויה מותקת מחוץ 15.07כמתואר במפרט הבימשרדי פרק  .1

טבולות  מ"מ ואיטום כל התפרים על יד תחבושות 0.6למבה, כולל עטיפת פח צבוע בעובי 

מ"מ אלא אם כן  50הזרקת הבידוד תעשה על ידי מכוה יעודית. עובי הבידוד יהיה  בסילפס.

  צויין אחרת. 

בכל התמיכות תותקה קוביות עץ בעובי הבידוד בין הציור לתמיכה למיעת מעיכת הבידוד,   .2

  ד.בכל מיקרה, לא תחדור התמיכה לתוך מעגל חתך הציור המבוד ס"מ. 30רוחב האוכפים 

בידוד חיצוי אשר יחופה בעטיפת פח מגולבן לצרת מים ורטיקלית יתבצע תוך כדי חפיפה   .3

  כוה של הגיזות.

  

  כללי -מערכות שוות ועבודות עזר  15.08

  פרק זה עוסק במערכות שוות, עבודות עזר ועבודות שלא כללו בפרקים קודמים.

  

  פיגומים ועבודות הרמה 15.08.01

  הכללי ולהלן: ראה מפרט 

לדאוג לקבלת סט של תכיות אדריכלות  הקבלן הראשיעם צו התחלת העבודה על  .1

יעבור על החומר ויוודא  הקבלן הראשיוקוסטרוקציה, על מת להכיר את הביין ביסודיות. 

יספק את כל הסולמות,   הקבלן הראשי שדרכי שיוע הציוד, הצרת, התעלות וכיו"ב ברורות לו.  

 הפיגומים, הקרשים המסלולים וציוד הרמה הדרושים לבצוע עבודתו. 

 כל הציוד צריך להיות בהתאם לדרישות הרשויות והמוסדות לבטיחות.  .2
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  ותיקוים מעבר צרת ותעלות בקירות, תקרות, ורצפות חציבה  15.08.02

  ראה מפרט הכללי ולהלן: 

ילמד את התכיות ויאתר את המקומות והפתחים, החורים והמעברים עבור   הקבלן הראשי .1

יספק שרוולים,   הקבלן הראשיתעלות, ציורות וכבלים של מערכות הכלולות בעבודתו. 

רים בהם יידרש ביטון השרוולים, המסגרות מסגרות והלבשות עבור מעברים כאלה. במק

הביין  קבלן הראשייקבע את שרוול במקומו המדויק בצורה יציבה ו הקבלן הראשיוכיו"ב. 

  יבצע את סתימת הבטון, בהתאם להחיות מפקח.

ועל חשבוו, באמצעות חומרי אטימה  הקבלן הראשיאטימת המעברים האלה תבוצע ע"י  .2

 ס"מ לפחות מכל צד (מההלבשה לפים השרוול).  3 אלסטומריים בעומק חדירה של

  

  מיעת רעש 15.08.03

יוודא שכל המערכות שהתקין אין מעבירות רעש בלתי רצוי למבה, לחללים  הקבלן הראשי .1

יתקין את כל המשתיקים, בולמי הרעידות, היסודות  הקבלן הראשישבתוכו ולידו. 

האקוסטיים והבידוד האקוסטי הדרשים בתכיות, בכדי להבטיח את הפעולה התקיה של  

  המערכות. 

מפלס הרעש בכל מקרה לא יעלה על המצוין בתכיות ובמפרטים. אם לדעת המפקח, גורם  .2

רישת המפקח ובמקומות בהם יורה  לפי ד  הקבלן הראשיהציוד לרעש העובר את הדרש, יתקין  

המפקח, משתיקי קול ובידוד אקוסטי וספים, על מת להוריד את רמת הרעש לרמה שתאושר 

  ידי המפקח. -על

כל ההתקות למיעת רעש ורעידות יותקו רק לאחר אישור יועץ האקוסטיקה של הפרויקט  .3

  ובהתאם להחיותיו. 

  

  בסיסים רגילים 15.08.04

הבסיסים הרגילים יהיו עשויים בטון ויהוו הגבהות מיושרות המאפשרות הצבת הציוד על   .1

פיהן בצורה אופקית וישרה. פי הבסיסים יהיו מוחלקים בסרגל פלדה, אלא אם אמר אחרת. 

  קבלן הראשיס"מ. בצוע הבסיסים האלה ייעשה ע"י    2×    2הפיות תהייה קטומות עם פאזות  

  ת שהוא קיבל מקוסטרוקטור.הביין על פי תכיו

מזוג האוויר, באמצעות   קבלן הראשיפי תוים שקיבל מ-הקוסטרוקטור יכין את התכיות על .2

יכלול תוים אלה בתכיות הבצוע שהוא יכין מבעוד מועד ובהתאם  הקבלן הראשיהמהדס. 

  ללוח הזמים של עבודתו. 

  

  מיעת רעידות 15.08.05

 Mercer-Rubberהחיבורים הגמישים אל המשאבות ואל מקררי המים יהיו כדוגמת תוצרת  .1

  או שווה ערך מאושר, עם חיבורי אוגים.(שי גלים לפחות) Expansion Jointsמטיפוס 

 SUPERתמיכת צרת רועדת ותעלות אל רצפת הגג תהיה באמצעות כריות גומי אופרן מטפוס   .2

W  מתוצרתMASON  אופרן דוגמת או ש"ע או30בולמי רעידות מN  מתוצרתMASON .  
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" או על כריות יאופרן משככות דוגמת 1מפוחים יוצבו על קפיצים עם שקיעה סטטית של  .3

NDD מתוצרת  1/2" עם שקיעה סטטית שלMASON  .או ש"ע  

  המעבים יוחו על גבי אבי שפה וגומי מחורץ.  .4

ס"מ לפחות מכל צידי   20אבי השפה יוחו על יריעות איטום ביוטומיות כשהן בולטות  .5

  האבים. 

  בולמים מסוג כלשהוא יהיו כלולים במחיר העבודה.  .6

  

  יקוזים 15.08.06

  . 15074סעיף  15היקוזים יהיו כמצוין במפרט הכללי פרק   .1

  ליקוזים בכל מקום שיידרש לפעילותם התקיה.  הקבלן הראשיאחריות  .2

  תברואה. קבלן הראשימ"א יתחבר לקודת יקוז קרובה שתוכה לו על ידי  קבלן הראשי .3

  מ"א. קבלן הראשיציוד על הגג יחובר לקודת יקוז הקרובה על ידי  .4

  ציור יקוז מזיע יצופה בבידוד מחופה גזה וסילפס.   .5

  

  שיוע ציוד למקומו 15.08.07

הקבלן יוודא שדרכי שיוע הציוד הצרת וכיו"ב ברורות לו.  הקבלן הראשי ראה מפרט הכללי ולהלן:

יוודא שיוע ציוד   הקבלן הראשייוודא שכל הציוד עובר במעברי הביין כפי שראים בתכיות.  הראשי

ועד, לפי דרכי יתכן את עבודתו כולל ביית הציוד והכסתו בחלקים למקומו המי  הקבלן הראשיקירור.  

  שיוע אלה. 

  

  מכשירי מדידה ומכשירי עזר  15.08.08

מכשירי המדידה יותקו במערכת בכל מקום בו יש להבטיח פעולתה התקיה של המערכת ואפשרות 

מלאה לבקרתה ולויסותה. המכשירים יכללו את כל האביזרים הדרשים להרכבתם ולהפעלתם. מיקום 

בצורה וחה מהרצפה. מיקום המכשירים והתקתם הסופית יהיה לפי הוראות המכשירים יאפשר קריאה  

  המפקח. 

יספק וירכיב את מכשירי המדידה המצויים להלן ובמקומות המצויים בסכמות  הקבלן הראשי

  ובתכיות.

  מדי טמפרטורה .1

מדי החום להרכבה על צרת, יהיו כדוגמת תוצרת "זיקה" ורטיקלים או שווה איכות.  . 1.1

מדי החום עבור צרת להרכבה על קיר יהיו בעלי קפילרה, מתוצרת ה"ל. מדי החום  

יורכבו על הציור בחלקו הצידי ולא בחלקו העליון, במידה והמקום וח לקריאה. 

  יתיים אשר יאפשרו קריאה וחה של הטמפ'.וובמידה ולא יתן, יש להתקין מדי הטמפ' ז

  .±20%תחום המדידה יתאים למים החמים/קרים  . 1.2

  הרגש של כל תרמומטר בצרת, יותקן בתוך כיסן מתאים מפלדלת אל חלד.  . 1.3

במקומות בהם לא מסומן תרמומטר אלא מקום עבורו, יותקן הכיסן בלבד. בתוך הכיסן  . 1.4

  התרמומטר, כדי לשפר את מעבר החום.יש להכיס שמן בעת הכסת גולת המדידה של  
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בצרת אופקית ומוכה יהיה התרמומטר זוויתי מותקן בצד הציור בזווית וחה  . 1.5

  לקריאה. 

  יותקן תרמומטר זוויתי -בצרת אכית  . 1.6

ית ובצרת אופקית גבוהה יותקן התרמומטר כאשר התצוגה מופית הצידה ולמטה בזו  . 1.7

  וחה לקריאה. 

1.8 . תות יהיו כדלקמן:התחומים וחלוקת הלוחות הש  

 מעלות צלסיוס. 0-40 -בצרת מים מקוררים  . 1.8.1

  מעלות צלסיוס. 0-100 -בצרת מים חמים  . 1.8.2

התקת התרמומטר תהיה בהתאם לתכית הסטדרט המתאימה. כל ה"ל כלול המחיר  . 1.9

 מד טמפ' למים.

  מדי לחץ  .2

כדוגמת מדי הלחץ למים להרכבה על הצרת יהיו ממולאים בגליצרין לשיכוך תודות  . 2.1

מ"מ. בין המומטר לציור, יורכב שסתום  125אפק", קוטר לוח השתות -תוצרת "מגן

  מומטר תוצרת שגיב או שווה איכות מאושר מראש.

  אטמ'. 0-8תחומי המומטר יהיו  . 2.2

לחץ פתאומי, עליית ושסתום הגה למד הלחץ יהיה עשוי ירוסטה עם מילוי גליצרין,  . 2.3

  304חצוצרה מציור פלב"ם 

 5המאיידים, המעבים ומחליפי החום, יש להרכיב מד לחץ דיפרציאלי עם סקלה "על  . 2.4

  מטר.  0.5תוצרת ווקסלר בדיוק של 

מדי הלחץ יורכבו על ציור בחלקו הצידי ולא בחלקו העליון, במידה והמקום וח  . 2.5

ו קריאה וחה לקריאה. במידה ולא יתן, יש להתקין מדי לחץ קפילריים אשר יאפשר

  .של הלחץ. (ללא תוספת מחיר)

  מד טמפרטורה, מהירות וכוון רוח  .3

הציוד למדידת מהירות / כיוון האוויר וטמפרטורה יהיה מסוג המשמש במהרות כלי  . 3.1

רכב ויתאים להפעלה במהרות רכבת וכלי רכב. הציוד יהיה עמיד למים. מדידות 

מהירות וכיוון האוויר יתבצעו תוך שימוש בקרן אולטרסוית בין המשדר למקלט 

חלד. המערכות יהיו -פלדת אל שבמכשיר המצאים בשי צידי המהרה. מבה עשוי

  או שו"ע מאושר.  SICK ,ACPכדוגמאת 

 חיישי מהירות וכיוון אויר יוצבו במקומות בלתי בולטים כדלקמן:  . 3.2

  הפעלת המאוורר לא תשפיע על המדידה  . 3.2.1

 תמרורים לא ישפיעו על זרימת האוויר . 3.2.2

 במקום בו חתך המהרה אחיד ללא שוליים . 3.2.3

  טווחי מדידה דרש:  . 3.3

 to 20 [m/s] 20-מהירות אוויר  . 3.3.1

 to 50 [ºC 25-טמפרטורה [ . 3.3.2
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 שיות 10 –זמן תגובה דרש  . 3.3.3

  דיוק דרש:  . 3.4

 [m/s] ±0.2מהירות אוויר  . 3.4.1

 [ºC] ±0.5טמפרטורה  . 3.4.2

  12V / 24V DCמתח דרש  . 3.5

  4-20mA–החיישן יוציא סיגל אאלוגי למהירות  . 3.6

  4-20mA–החיישן יוציא סיגל אאלוגי לטמפרטורה  . 3.7

 MODBUSלהתחברות מקומית או פרוטוקול  RS485–תקשורת  . 3.8

 . לשעתיים 400ºCעמידות החיישן ל  . 3.9

  במהרות NOו  CO,VIZחיישן יטור של  .4

הציוד ליטור גז יהיה מסוג המשמש במהרות כלי רכב/ רכבת ויתאים להפעלה   . 4.1

 SICK  ,ACPבמהרות כלי רכב/ רכבת. הציוד יהיה עמיד למים. המערכות יהיו כדוגמת  

  או שו"ע מאושר.

  .CO/NO/Visהחיישן יהיה בעל יכולת לטר  . 4.2

  יחידות מדידה :  . 4.3

 CO,NO–[ppm]עבור  . 4.3.1

VIS-  [𝐦עבור   . 4.3.2 𝟏  

  מדידה :שיטת  . 4.4

4.4.1 . CO– פרה אדוםהתאמת תאי הגז באמצעות אי 

4.4.2 . NO - פרה אדוםהתאמת תאי הגז באמצעות אי 

4.4.3 . VIS–  עבירות באמצעותLED 

  טווח מדידה דרש: . 4.5

4.5.1 . CO–0-300[ppm] 

4.5.2 . NO - 0-30 [ppm] 

4.5.3 . VIS–0-0.015 [𝐦 𝟏 

  דיוק דרש : . 4.6

4.6.1 . CO–±1[ppm] 

4.6.2 . NO - ±2[ppm] 

4.6.3 . VIS–±0.0002[𝐦 𝟏 

 זמן תגובה:  . 4.7

4.7.1 . CO–2 דקות 

4.7.2 . NO - 2 דקות 

4.7.3 . VIS– 10  יות עדדקות 2ש 

  כיול אוטומטי לאפס –כיול  . 4.8
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 1.5A12V / 24V DC @ -מתח דרש . 4.9

 3X 4-20mA–החיישן יוציא סיגל  .4.10

 MODBUSלהתחברות מקומית או פרוטוקול  RS485–תקשורת  .4.11

  לשעתיים.  400ºCעמידות החיישן ל  .4.12

  בחיון  COו LPGחיישן יטור של  .5

עם   LPG 0-50% LELמ"ר, גלאי  400עם טווח כיסוי של  PPM 0-300יהיו  COחיישי ה 

תקשורת מודבס, החיישים יחוברו לבקר ומחשב מרכזי אשר יתקשר עם בקרת מבה. כדוגמת 

  או שו"ע מאושר  SICKאופטימום בקרה, 

  

  מיסבים 15.08.09

ודה, ללא צורך בגירוז ויהיו שעות עב 100,000כל מסבי המועים והציוד הסובב, יתוכו לפעולה של 

  . המסבים יהיו עם בתי מסב אטומים. NSKאו SKFתוצרת 

  

  סימון מערכות צרת ואביזרים 15.08.10

  וכדלהלן: ייעשה כמפורט במפרט הכללי

  סימון אלמטים וציוד: .1

כל אלמט פוקציולי של המערכת, יסומן ע"י שלט סדויץ' חרוט עם ברגים במידה  . 1.1

100x50  ט ע"י ברגים ועליהם יהיה מוטבע  1מ"מ, גודל אותס"מ לפחות מקובע לאלמ

יגיש   הקבלן הראשימספר החלק ותפקידו. אותו מספר חלק יסומן גם על גבי התכיות.  

על היחידה יהיה שלט סדויץ' חרוט עם כל  רשימות שלטים לאישור עבור כל מערכת.

  פרטי היחידה כפי שיאושרו ע"י הפיקוח. 

יחידות מ"א מותקות מעל התקרה ישולטו גם על גבי קוסטרוקציית התקרה התותבת  . 1.2

כולל מיקום לוח חשמל שלהן. כמו כן ישולטו על גבי התקרה התותבת ברזי יתוק 

  קומתיים ומדפי אש. 

  ובעו באמצעות יטים או ברגים לציוד. כל השלטים למייהם יק . 1.3

  קיבוע שילוט לא ימעך בידוד כלשהוא.  . 1.4

תשולט על ידי כיתוב בצבע עמיד לתאי חוץ על ידי שבלוה, כולל חץ    צרת מים/תעלות . 1.5

  כיוון זרימת המים / אוויר. צבעי הכיתוב בהתאם לצבעי הקוד. 

  צבעי קוד  .2

 המפקח. יהיו לפי סטדרט המזמין ולפי הוראות 

  

  צביעה וגמר שטח (כולל גלוון)  15.08.11

  צביעת חלקים ברזיליים בתוך המבה .1

כל חלקי הקוסטרוקציה, תמיכות, צרת גלויה והאביזרים בתוך המבה, ייצבעו לאחר יקוי    

מיקרון לפחות כל שכבה, בגוון אחר ושתי שכבות  60יסודי בשתי שכבות צבע אפוקסי בעובי 
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מיקרון, בגוון שייקבע ע"י    60"לקוסטרוקציות" בגווים שוים בעובי מיימלי של    -צבע עליון  

  מיקרון). 240 - ה"כ עובי ארבעת השכבות של הצבע לא יפחת מהמפקח (ס

  צביעת צרת פלדה מבודדת .2

צרת פלדה מבודדת, תצבע לאחר יקוי במברשות פלדה בשתי שכבות צבע מייום סיתטי (כל   

  מיקרון. בשום אופן אין לצבוע על חלודה.   60שכבה בצבע שוה), בעובי מיימלי של 

  ועטיפות פח של בידודצביעת תעלות מגולווות  .3

תעלות גלויות מפח מגולוון, כיסויי צרת מפח מגולוון וצרת מגולוות, לא ייצבעו בדרך כלל,  

אולם במקומות שתידרש צביעה הן יצבעו לאחר יקוי בממסי שומים מתאים, בשכבה אחת 

מיקרון מיימום  40 או שווה ערך בעובי HB-13פריימר, שכבה אחת צבע יסוד ציכרומט -ווש

  מיקרון מיימום. הגוון ייקבע ע"י המפקח. 25ון לקוסטרוקציות בעובי  ושכבת צבע עלי

  צביעת חלקים ברזיליים וציוד חיצוי למבה .4

למבה יהיו  חוץמ המותקים חשופים  , צרת מים, תעלות וכד'מפוחים , ציוד לתמיכות  . 4.1

  ייצבעו בצבע מייום סיטטי כדלקמן:עשויים פרופילי פלדה יגולבו בגילוון חם, ו

תי שכבות יסוד מיום סיטטי, כל שכבה בגוון אחר ושתי שכבות עליוות בצבע גמר ש . 4.2

  מיקרון. 150 או שווה ערך. העובי הכולל של השכבות יהיה לפחות

', ייעשו רק אחרי יקוי יסודי של המקום, ע"י מברשת תיקוי צבע אחרי ריתוך וכו . 4.3

  מכית. 

  גווי השכבות יאושרו ע"י המפקח.  . 4.4

  איכות הגלוון בחום של חלקים אחרים  .5

, בעובי מיימלי  918 כל הפחים והקוסטרוקציות אשר דרש לגלוום, יגולוו לפי תקן ישראל

  מיקרון. 60 של

  הגת ברגים ואביזריהם מקורוזיה  .6

מיקרון  25 ם, הדסקיות, המוטות המתוברגים וכו' יהיו מגולווים בעובי מיימלי שלכל הברגי

מיקרון. כל המסמרות יהיו מגולווות בעובי  12.5או מצופים קדמיום בעובי מיימלי של 

 מיקרון. 40 מיימלי של

  

  מערכת חשמל ובקרה 15.09

  כללי  .0115.09

של המפרט הכללי לעבודות   08עבודות החשמל יבוצעו לפי הוראת הסעיפים הרלבטיים בפרק   .1

  במפרט הכללי.  1509סעיף גדול  15בין בהוצאת הוועדה הבין משרדית וכן פרק 

חשמל ובקרה שיסופק לאתר, יהיה מאותה התוצרת של   וכל ציוד אביזריהם, החשמל לוחות .2

של הפרויקט ובכפוף לאישור מהדס החשמל   החשמל שי קבלן הרא ידי  על יותקן אשר הציוד 

 ומהדס מ"א של הפרויקט. 

קודם להעברת התוכיות לאישור על יצרן הלוחות לתאם ולקבל אישור של האיטגרטור  .3

 למערכות בקרה. 



372 
 

______________________________________________________________________________________  

  מפרט מערכות –חניון והפרדה מפלסית שזר  - 2ה

 

אישור תוכיות לוחות חשמל עבור המערכות יועברו לקבלת אישור ע"י יועץ החשמל לאחר    

  אישורו של יועץ המים. 

באחריות יועץ המ"א והאוורור וקבלן המ"א והאוורור תכון ואספקה (בהתאמה) של לוחות    . 4

החשמל למפוחי האיוורור בחיון ושל לוח חשמל מכוות מקלט עבור מכוות המ"א והאוורור 

בפרט, באחריות יועץ המ"א והאוורור להכליל את לוחות החשמל הללו בפרק   ;במקלט

 .המתאים בכתב הכמויות שלו

*באחריות יועץ החשמל וקבלן החשמל תכון ואספקה (בהתאמה) של יתר לוחות החשמל עבור   

   ;מכוות המ"א והאוורור בפרויקט

בפרט, באחריות יועץ החשמל להכליל את לוחות החשמל הללו בפרק המתאים בכתב הכמויות   

  שלו. 

(בהתאמה) של הזות   *באחריות יועץ המ"א והאוורור וקבלן המ"א והאוורור תכון ואספקה  

תכון ואספקה של הזות החשמל  למעטהחשמל לכלל אלמטי המ"א והאוורור בפרויקט, 

הללו בלבד יהיו באחריות יועץ החשמל  -לפיוי עשן המיועדים למהרה  JET-למפוחי ה

   ;וקבלן החשמל

בכתב בפרט, באחריות יועץ המ"א והאוורור להכליל את הזות החשמל האלה בפרק המתאים    

  הכמויות שלו. 

לפיוי עשן המיועדים    JET-כמו כן, באחריות יועץ החשמל להכליל את הזות החשמל למפוחי ה  

  למהרה בפרק המתאים בכתב הכמויות שלו. 

  

  דרגת הגה  15.09.02

  .IP-54-אך לא פחות מ  הלוח יהיה מוגן מים ברמת אטימות מתאימה ליישום, .1

  למיעת היחשפות הלוח לגשם. מעל הלוח יותקן גגון  .2

  

  התקה  15.09.03

   -, וכמפורט להלן 15.09פרק   כאמור במפרט הכללי

להכין את תוואי החווט, המעברים, השרוולים, הציורות, הפתחים,    הקבלן הראשיעם קבלת העבודה על  

יב את יספק וירכ  הקבלן הראשי  השקעים וכדומה הדרושים לשם העברת כבלים, קופסאות והסתעפויות.

  החשמל.  קבלן הראשיכל מערכות החשמל הקשורות לאוורור ומיזוג אויר החל מהמקום בו גמרת עבודת  

 וכד'. FFU, ציוד מ"א, יחידות החשמל ידאג לאספקת זרם עד לקרבת לוחות מיזוג האוויר קבלן הראשי

יכללו בין  הקבלן הראשיעבודות  מיזוג האוויר. קבלן הראשיהחיבור הסופי אל הלוחות יהיה על ידי 

השאר את אספקת והרכבת הלוחות והתחברות אליהם. חווט בין הלוחות כדרש, קווי זרם אל המועים  

  והציוד וההתחברות אליהם, קווי פיקוד ובקרה לציוד ובדיקות חברת החשמל. 

  

  מפסקים  15.09.04

  ובקרה. חשמל – 15.10בפרק , וכמפורט  15.09פרק   כאמור במפרט הכללי
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  ם ואביזריה לוחות חשמל 15.09.05

  וכמפורט להלן:15.09פרק   כאמור במפרט הכללי

ידאג להזמת בודק מוסמך לעריכת בדיקות קבלה של עבודות ולוחות חשמל   הקבלן הראשי .1

יהיה חייב לתקן כל הדרש על ידי הבודק ללא תשלום ויהיה   הקבלן הראשישסופקו על ידו. 

  אחראי לקבלת המתקן ע"י הבודק.

מערכות הפיקוד בלוחות החשמל יבטיחו הפעלה מודרגת של המועים עם השהייה בין מוע  .2

הדרגתי  למוע לפי סדר. לאחר הפסקת חשמל מסיבה כלשהי וחידושה תפעל המערכת באופן

  ואוטומטי.

  :ויכלול בוסף 15.09את האלמטים הבאים כמתואר בפרק ל יכלול כל לוח חשמ  .3

  מד מתח בכל לוח עם בורר מופעים  . 3.1

  מד זרם בכל לוח  . 3.2

  ורות אדומות לציון הפרעות במערכת, כגון עומס יתר בכל מוע שמועו מורכב בלוח. . 3.3

  וריות ירוקות לציון פעולה.  . 3.4

  וריות אדומות לציון תקלה. . 3.5

 מצב יד יהיה למטרות הפעלה  -  /אוטו  /אפס  /שה מצבים: ידלכל מוע מתג הפעלה לשלו . 3.6

  ידית.

  לחצן לבדיקת וריות בלוח.  . 3.7

  לחצן יפרד לבדיקת וריות פאזה בלבד.  . 3.8

  0+ צ' ומיימלית  45כל הציוד צריך להיות מותאם לעבודה בטמפרטורת סביבה מקסימלית  .4

  צ'. אלא אם אמר אחרת.

וולט. כל הלוחות יצוידו בממסרי חוסר היפוך  230/400 -+/ 10%כל הציוד מיועד למתח רשת  .5

  פאזה ופילת מתח.

  .IP-54-אך לא פחות מ הלוח יהיה מוגן מים ברמת אטימות מתאימה ליישום, .6

  מעל הלוח יותקן גגון למיעת היחשפות הלוח לגשם.  .7

חת  כל לוח יהיה מושלם ומוכן להפעלה כולל כל הסימון וכו' ומורכב ומחובר במקומו. יש לק .8

  בחשבון בתוך מחירי הלוחות השלמה כזו אפילו אם כל הציוד הפימי לא פורט. 

סידור הלוחות כולל תכוותיהם המפורטות עם ציון התוצרת של כ"א מהאלמטים המורכבים  .9

ויוגש לאישור המפקח לפי התחלת ביצוע העבודה. הלוחות  הקבלן הראשיעליהם, יעובד ע"י 

  ר לשאר הלוחות בביין. יצטרכו להתאים מבחית החיבו

תוך הכסת שיויים ותיקוים  -רק לאחר שאותן תוכיות אושרו על ידי כל הגורמים ה"ל . 10

  רשאי לגשת לביצוע הלוחות הלכה למעשה.  הקבלן הראשייהיה  -במידת הדרש 

.תוכית חיווט של הלוחות אשר תראה 1:20תוכיות הייצור של הלוחות יהיה בקה מידה  . 11

 חוט וחוט, תחילתו וסופו וכן סימון ברור של כל מגעים המתאימים לסימון בתוכיתבבירור כל  

  העקרוית. 
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יש תאי ווסתי תדר    /מבה הלוחות יכלול חריצי אוורור במספר ובשטח מספיק. בתאי הקבלים . 12

  אוורור מאולץ.  להוסיף גם

ן הפימית של  תוכיות החשמל והפיקוד יושמו ביילון בתוך הלוחות בתוך ארגז מתאים בדופ . 13

  הדלת. 

תוכית חיווט של הלוחות אשר תראה בבירור כל חוט וחוט, תחילתו וסופו וכן סימון ברור של  . 14

  העקרוית. כל מגעים המתאימים לסימון בתוכית

בתוכיות הפיקוד ייתו ליד כל ריליי כמות המגעים ורמלי פתוחים וכמות המגעים ורמלי   . 15

  סגורים שבו.

אוג לשילוט כון של כל המעגלים ולהתאים את כל השלטים למצב המתקן לד  הקבלן הראשיעל   . 16

שחור)  -לבן-פלסטים (שחור  'המושלם. בחזית הלוח ובתוכו יהיו שלטים מלוחות סדביץ

משמעי גם לאחר פירוק - מוברגים ומסודרים בצורה כזאת שהזיהוי של כל הרכיבים יהיה חד

  מכיסאות מגן. 

רים. הגיד על ידי שרוול ממוספר ומהודק על ידי מדבקה ברת כל גיד וכל מהדק יהיו ממוספ . 17

  קיימא.

שבהם  או ש"ע מאושר על ידי המהדס, Wielandאו  Weid Mullerמהדקים יהיו מתוצרת  . 18

סידור סימון איטגרלי. כל מהדק פרד והלחיצה של הבורג היה על פחית ולא ישירות על 

  הכבל. יש להגיש תכיות המהדקים באישור.

לבדוק את מקום הרכבת הלוח. כ"כ עליו להבטיח את התאמת הלוחות לבין    הקבלן הראשיעל   . 19

ולמקום הרכבתם. מבחיה מידות, שיוע, כווי הזות אל ומהלוח. מפסק כח ראשי חייב להיות  

  בצד הוח לגישה. 

  כל המתגים הבוררים להפעלת המועים יהיו בעלי שלושת מצבים: . 20

המצב "יד" קיים לצורך הפעלה ביד למקרה ורוצים לעקוף מערכת חבורים. המתגים  .20.1

ממצב למצב מעלות  90או מעלות  60בחזיתות הלוחות יהיו מטיפוס "פקט" בזויות של 

  ואפס באמצע. מתגים אלה יהיו בצורה חזותית אה לפי אישור המפקח. 

ל הלוח עם אפשרות להתקת גלאי הלוחות יהיו מצוידים בפתח מתפרק סגור בחלקו העליון ש . 21

    ו/או ציוד אוטומטי לכיבוי אש בלוח. 

  

  מועים  15.09.06

  למפרט הכללי וכמפורט להלן.  בהתאם

 אלא אם צוין אחרת. המועים יהיו מתוצרת TEFCוולט  400כל המועים יהיו תלת פאזיים  .1

"VEG " ססימCMG טיאו שווה איכות מאושר ללא רעש מג. 

ממהירות הסיבוב  30-120%המועים יתאימו לעבודה עם ווסת תדר ויוכל לעבוד בין כל  .2

  הומילית של המוע ללא תקלות או התחממות יתר.

 סל"ד אלא אם צוין במפורש בטבלת הציוד המתאימה. 2900אין להשתמש במועים של   .3

  -IE-3 60034ית על פי תקן טמועים יהיו בעלי צילות ארג .4

  יהיו מוגים מזליגה חשמלית ויאורקו. בית המיסבים .5



375 
 

______________________________________________________________________________________  

  מפרט מערכות –חניון והפרדה מפלסית שזר  - 2ה

 

  כל המועים יהיו במידות סטדרטיות לפי התקן האירופאי המאוחד. כל המועים החל בגודל .6

כ"ס ומעלה יצוידו בהגה תרמית איטגרלית של כל ליפוף בפרד. הגה תרמית זו תבוא בין  3

  היתר לידי ביטוי בתוכיות הלוחות. 

ל מוע. מתקי בטחון גלויים לאטמוספירה יהיו מטיפוס אטום מתקי בטחון יותקו ליד כ .7

למים ומעליהם יורכבו גגון הגה משופע מפח מגולבן. הכיסה למתקי בטחון אלה תהיה 

  מלמטה.

  

  הארקת מתקי ומערכות מיזוג האוויר ואוורור 15.09.07

  כל הציוד ומערכות מיזוג האוויר, תעלות, צרת וכיו"ב, יאורקו בהארקה שוות ופוטציאל.  .1

מיזוג האוויר. בהכת ברגיי הארקה  קבלן הראשיעבודת ההארקה כלולה בעבודתו של  .2

  במערכת הצרת והתעלות לא ייפגעו הצבע, הבידוד וכיו"ב במערכת מיזוג האוויר. 

החשמל בעת חיבור הארקות הציוד המוזכר  קבלן הראשימ"א יבקש אישור מ קבלן הראשי

  למערכת ההארקות של מתקן החשמל.   1בסעיף קטן 

  

  )VSDווסת מהירות סיבובי מוע ( 15.09.08

 סתי תדר יותקו בתא עצמאי כולל אוורור מכי כולל סיון האוויר. ו .1

 כל הכבילה תהיה מסוככת. .2

מהסוג של ממיר תדר בתחום רחב, לשיוי פרופורציולי של מהירות וסת המהירות יהיה ו .3

הרץ, במבה עם רמת אטימות  50וולט,  400הסיבוב של מוע חשמלי תלת פאזי אסיכרוי, 

55IP .  

וולט, יהיה מסוגל לשות את תדירות היצירה    350-450הווסת יהיה מותאם לעבודה בתחום בין   .4

בכל הקשור לספייקים במתח הכיסה, הפרעות מגטיות ו  VDEהרץ ויעמוד בתקן  1-120בין 

–RFן  . הוסת יכלולה קו ומסבתוכו משRF .  

על הווסת להיות מוגן בפי החזר מתח מכיוון המוע, בפי הפיכת חיבורי כיסה ויציאה וכן  .5

  בפי קצר מלא ביציאה בין שתי פזות או יותר ולאדמה.

 5ן לכיון, מגביל סיבובים, וכן איפוס אוטומטי עד הווסת יכלול בתוכו מגן אוברלוד הית .6

  דקות.  20פעמים במשך  

  וסתים יותקו בתוך לוח החשמל עם אוורור מאולץ בלוח. וה .7

  תצוגה דיגיטלית תכלול את המדידות הבאות:  .8

  HZ 0.1        תדירות  . 8.1

  Volt 0.1    מתח אספקה למוע  . 8.2

  )Amp )RMS 0.1    צריכת הזרם של המוע  . 8.3

  % RPM      לפי בחירה  . 8.4

  מתח יתר        תקלות: . 8.5

  תת מתח          
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  קצר במוע          

  אוברלוד          

  מוע חם           

  תקלה פימית בווסת עם יציאה במגע יבש          

 ", שיידר אלקטריק או שו"ע מאושר.ABBהוסת יהיה כדוגמת תוצרת " .9

. צילות ההמרה לא תהיה 95%וללחות מקסימלית של    C45הוסת יותאם לעבודה בטמפ' של   . 10

  . – 0.95מוכה מ 

מצב הבורר יוטר  על פל לוח החשמל. VSDעוקף /VSDיותקן מפסק בורר "דרך  VSDלכל  . 11

  וידווח למערכת הבקרה.

יתן יהיה לקרוא את תוי עבודת המוע כגון תדר עבודה, צריכת זרם בפועל וכו' על ידי   . 12

כרטיס תקשורת ופרוטוקול תקשורת באמצעותו יתן יהיה להתחבר למערכת בקרת אספקת 

  מבה.

  

  הפעלה, פיקוד ובקרה 15.10

  כללי  15.10.01

בלוחות יחידות טיפול באוויר מרכזיות יבוצעו הכות להתחברות למערכת גילוי אש אשר  .1

 תותקן במבה.

תתאפשר הפעלת הציוד מרחוק וכן קבלת אידיקציות של תקלה ופעולה. בוסף, תתאפשר  .2

 קבלת אידיקציות טמפ' החללים הממוזגים. 

 כל יחידות מיזוג אויר, טיפול אויר יותקו עם קבלת אידיקציה ממערכת גילוי אש מרכזית. .3

  הפעלת האלמטים תהיה עם השהייה מתאימה בין אלמט לאלמט. .4

 ועים והאלמטים יופעלו מהלוחות המתאימים כפי שראה בתוכיות.כל המ .5

  .MODBUSבפרוטוקול  כל הבקרים באשר הם יסופקו עם בקר ממוחשב .6

"יישומי  או תוצרת "אפקון", "רג'ין",DDCאספקת והתקת בקרים ממוחשבים יהיו מסוג  .7

 . או שו"ע מאושר"רדיון" בקרה" 

ה מאובטחת ממחשב או מטלפון ייד עפ"י  אשר יאפשר גיש WEBהמערכת תכלול ממש  .8

 הרשאות שוות.

  ספח בקרה מצורף בפרד.  .9

  

 אפיון מתגים ווריות 15.10.02

לכל ציוד/מוע מ"א קירור, אוורור והוצאת עשן ( יחידות טיפול באוויר, משאבות, מפוחים   .1

 "לוחות חשמל": יותקו בלוח חשמל המתגים והוריות הבאות וכמפורט בטבלה בסעיף    וכד' )

"שליטה רק מלוח זה". " שליטה רק מלוח זה " ישמש בעיקר -"אפשרות שליטה מרחוק", ו .2

להפעלות יסיויות ולמטרות אחזקה. בדרך כלל יהיו המתגים במצב " אפשרות שליטה  

מרחוק" כאשר האלמטים יופעלו על פי צורך מסוים בהתאם לפעולת מערכת הבקרה. מתגי 

  ת הלוח. הפיקוד יהיו בחזי
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"שליטה רק מלוח -יטור מצב מפסק ההפעלה של כל אלמט: "אפשרות שליטה מרחוק", ו .3

 זה". "שליטה רק מלוח זה " יוטר וידווח ללוח הפעלה מרחוק או למערכת בקרה ממוחשבת.

   –"ידי /אפס/ אוטו"  מתג .4

  המערכת כסת אוטומטית על פי לו"ז בבקר. –"אוטו"  . 4.1

  הפסקת יחידה –"אפס"  . 4.2

עוקף לו"ז בבקר ומערכת והפעלה יזומה של היחידה. מצב "ידי" או "אפס"  -די""י . 4.3

  "לא במצב אוטו".  -ידווח למערכת הבקרה או ללוח הפעלה מרחוק ותתקבל התראה

  במידה וקיימת מערכת גיבוי למשאבות. –מתג בורר למשאבה תורית  .5

 יותקן מתג בורר "עוקף ווסת/דרך ווסת" –לכל ווסת מהירות  .6

  ל"דרך ווסת" ול" עוקף ווסת"  ל ווסת מהירות תותקן ורית חיווי ירוקהלכ .7

 ירוקה לעבודה תקיה, ואדומה לחיווי תקלה.  –וריות חיווי  2לכל מוע תותקה  .8

 חוסר זרימת אוויר. –לכל מפוח תותקן ורית חיווי אדומה  .9

גח"ח בתקלה.  –בעבודה, ורית חיווי אדומה  תותקן ורית חיווי ירוקה גח"ח –לכל גח"ח  . 10

 (טמפ' גבוהה). 

 בתקלה. –לכל מוסיף לחות תותקן ורית חיווי ירוקה בעבודה, ורית חיווי אדומה  . 11

 מפוחי הוצאת עשן: . 12

למפוח המשמש לפיוי עשן או לאוורור ופיוי עשן ושאיו מותקן באזור אש, יותקן  .12.1

בעל מגע עזר, לדיווח מצב המפסק לרכזת   מפסק פקט בסמוך למפוח. מפסק הפקט יהיה

 גילוי האש. 

במידה והמפוח מותקן באזור אש, לא יותקן לו מפסק פקט. מפסק הזרם השייך לו בתוך  .12.2

מיזוג האויר   קבלן הראשילוח החשמל המזין אותו, יהיה עם אפשרות עילה. באחריות  

לספק מעול ומפתח ולספק סידור תלייה למעול ולמפתח בתוך לוח החשמל כאשר 

 אים בשימוש.

לכל מפסקי הזרם המזיים מפוחי שחרור עשן, יותקו מגעי עזר לחיווי מצב המפסקים  .12.3

לרכזת ג"א. כל מגעי העזר ה"ל בלוח מפוחי שחרור העשן ומהמתקים/פקטים, יחוברו 

מ"א, ליחידת דיווח של ג"א שתזהה מצב הפסקת מפסק  קבלן הראשית בטור באחריו

זרם ו/או יתוק מפסק פקט ותיצור חיווי "תקלה במערכת שחרור עשן" ברכזת גילוי 

 האש. 

מצבי (אוטומט/ידי) בלוח החשמל. -לכל מפוח המשמש לפיוי עשן בלבד יהיה בורר דו .12.4

 ט יפעל המפוח רק בזמן גילוי אש.במצב ידי, יפעל המפוח באופן יזום. במצב אוטומ

מצבי (ידי/ג"א/אוטומט) בלוח  -לכל מפוח המשמש לאוורור ופיוי עשן, יהיה בורר תלת .12.5

. במצב "ג"א" המפוח יפעל  (למטרות תחזוקה)החשמל. ב"מצב ידי", המפוח יופעל קבוע 

וי  בזמן אש. במצב אוטומט, יפעל המפוח לאוורור לפי לוחות זמים או לפי מערכת גיל

CO  ובזמן ג"א. (למען הסר ספק, במצב גילוי אש פועל המפוח ללא תלות במצב הבורר

  מצבי). -התלת
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כל מפוח יהיה יתן לשליטה מלוח שליטה מרחוק, או ממערכת בקרה ממוחשבת או  .12.6

 מלוח החשמל על הגג המזין את כל מפוח.

כבאים שיסופק   בלוח מפוחי שחרור עשן יש לבצע את כל ההכות לשילוב לוח זה עם לוח .12.7

  מ"א. קבלן הראשיויותקן על ידי  

  כל פקודה מלוח כבאים תעקוף את לוח החשמל המקומי ותהיה הקובעת. .12.8

אלומייום אדום   שולט על ידי שלטיליד כל מפוח יותקן מתק ביטחון כולל מעול אשר   .12.9

משמש  –"מפוח מוזן מלוח חיוי  ס"מ גובה 10במידות  ס"מ ואותיות לבות 30/15

 צאת עשן" להו

  מתק הביטחון ישולט גם הוא בהתאם כ"ל.  . 12.10

 חיווט המפוחים יהיה חסין אש. . 12.11

 

  לוחות חשמל 15.10.03

  ראה טבלת פירוט בהמשך.

  

  תיאור כיסות ויציאות בקר  15.10.04

  ראה ספח בקרה. 

  

  לוחות הפעלה מרחוק  15.10.05

  .HMI. לוחות ההפעלה המתוארים יהיו כחלק ממערכת ה HMI-הפעלת המערכת תהיה ממערכת ה

  -לוחות הפעלה מרחוק מערכת קירור מים  .1

 כמוגדר. "ידי/אפס/אוטו" או אחר – בורר הפעלה  . 1.1

 עבודה.  -למפוח ורית ירוקה . 1.2

 תקלה –ורית חיווי אדומה . 1.3

 לא בשליטה מהחלל אותו הוא משרת.–ורית חיווי אדומה . 1.4

  -לוחות הפעלה מרחוק מפוחים .2

  יכלול את הפוקציות הבאות: ללא ווסת מהירות לוח הפעלה מרחוק למפוח אוורור מוע

 ."ידי/אפס/אוטו" או אחר – בורר הפעלה  . 2.1

 עבודה.  -למפוח ורית ירוקה . 2.2

 תקלה –ורית חיווי אדומה . 2.3

 לא בשליטה מהחלל אותו הוא משרת.–ורית חיווי אדומה . 2.4

  יכלול את הפוקציות הבאות: מפוח מוע על ידי ווסת מהירותלוח הפעלה מרחוק ל .3

 כמוגדר.  "ידי/אפס/אוטו" או אחר – בורר הפעלה  . 3.1

 עבודה. -למפוח  ורית ירוקה . 3.2

 תקלה –ורית חיווי אדומה . 3.3

 לא בשליטה מהחלל אותו הוא משרת. –ורית חיווי אדומה . 3.4
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 VSDעוקף  –ורית חיווי אדומה . 3.5

  .VSDדרך  –ורית חיווי ירוקה . 3.6

  לוח הפעלה ליט"א .4

 ."ידי/אפס/אוטו" או אחר כמוגדר  – בורר הפעלה  . 4.1

  ורית חיווי אדומה לתקלה.  . 4.2

  ורית חיווי ירוקה לעבודה תקיה. . 4.3

  . SPאפשרות לכיוון  . 4.4

 ורית חיווי אדומה למסים סתומים. . 4.5

 במידה ודרש על לחץ בחדר.  –תצוגת העל לחץ בחדר  . 4.6

  אדומה כאשר על הלחץ איו מספק (במידה ודרש) ורית  . 4.7

 תצוגה דיגיטלית של הטמפ' המדדת בחדר. . 4.8

  לוחית חיווי למדף אש ממוע  .5

 פתוח. -למדף ורית ירוקה . 5.1

 תקלה –ורית חיווי אדומה . 5.2

  מסך מגע גרפי כלוח הפעלה  .6

  מסך מגע גרפי יכיל את הפוקציות הקימות בלוחיות ההפעלה המתוארות מעלה והוא יהיה   

בוסף/במקום ללוחיות ההפעלה (עפ"י החלטת המזמין וכתב הכמויות) יהיה יתן לקבוע דרכו 

SP .לראות את מצב המערכת ולקבל התראה על תקלה ,  

  למסך הגרפי יהיו שלושה מסכים:

  מתאר את החדר: – Iמסך  . 6.1

יציג את החדר. החיישים שבו ואת הערכים המדדים בו (טמפ', לחות לחץ   . 6.1.1

 וכו')

 חיווי של מדפים אש . 6.1.2

חיווי פעולה ותקלה של מערכות האוורור המותקות בחדר (כגון מפוחים מדפי   . 6.1.3

 וויסות וכו')

  מתאר את היט"א ומערכת אוורור החדר(במידה ומותקת) – IIמסך  . 6.2

 תצוגה של כל חיישן והמדידה שלו על רקע היט"א. . 6.2.1

 מדפים) באותו מסך יהיו החיוויים הדרשים למערכת האוורור (מפוחים ו . 6.2.2

 במידה וישן מספר יט"אות במערכת יהיה מסך לכל ליט"א. . 6.2.3

  מתאר את מערכת הקירור (במידה ומותקת) – IIIמסך  . 6.3

  תצוגה של כל חיישן והמדידה של על רקע ציור סכמטי של מעגל המים. . 6.3.1
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  פיקוד ובקרה על המערכות השוות  15.10.06

 ראה ספח בקרה. 

  

  ממוחשבתמערכת בקרה  15.10.07

  קבלן הראשי תסופק ותותקן בפרויקט על ידי    HMIמערכת בקרת מבה ממוחשבת כולל ממשק   .1

 DDCמ"א לצורך הפעלה אוטמטית של מערכות מ"א האוורור במבה. המערכת תהיה מסוג 

  PLCאו 

  לספק מערכת בקרת מבה משולמת על כל מערכותיה.  הקבלן הראשיבאחריות   

 "רדיון".  המערכת תהיה כדוגמת תוצרת "הוטלו" יישומי בקרה" "רג'ין" .2

  אשר יאפשר גישה מאובטחת ממחשב או מטלפון ייד  WEBהמערכת תכלול ממשק 

  עפ"י הרשאות שוות.

המערכת תכלול בקרים, חיווט, התקות, מתמרים, לוחות, יחידות הרחבה, ספקים, מסכים 

יספק  הקבלן הראשי וכדומה עד לפעולה מושלמת של כל המערכת אותה סיפק. HMIבתוכת 

  את כל הדרש (תוכה, ממשק, רישיון וכדומה) .

  שום יש להגיש לאישור היועץ את התפ"מ ואת כל המסכים שיוכו עבור היי  .3

מערכת הבקרה הממוחשבת תאגור תוים בזמן אמת, תאפשר אגירת תוים, מעקב רישום  .4

  ומתן התראות בזמן אמת.

  וולט.  24וולט או  12כרטיסי הסיגלים יהיו מסוג שלף להחלפה מהירה ויתאימו ל מתח של  .5

  . Modbus"המערכת תסופק בפרוטוקטול תקשורת פתוח מסוג   

  למיעת השראות. RFIבמסי   הציוד יאובזר .6

פי הוראת המפקח. מחשב -תותקן בחדרו של מהל האחזקה של המקום או על HMIתוכת  .7

והחומרה תסופק של ידי המזמין. בכל לוח חשמל בו יותקן בקר יתן יהיה להתחבר עם מחשב  

  לבקר לצורך קריאת תוים או שיוי ערכים מבוקרים.

  באופן איטרטי.המערכת תאפשר גישה מרחוק  .8

  . TCP/IPהתקשורת תתבצע על ידי קשורת  .9

גם מערכת יחידות מפוח חשון הפזורות בשטחים השוים יחוברו למערכת הבקרה  . 10

  הממוחשבת. 

  ממשק הבקרה יכלול מסכים למערכות הבאות (במידה ומותקות): . 11

  מערכת קירור המים  .11.1

  מערכת סחרור המים .11.2

  צח לכל יחידת טיפול באוויר / יחידת אוויר .11.3

צביעת יחידה  לסוגיהן על גבי מיפוי הקומה באופן אדריכלי. כולל FCמערכת יחידות  .11.4

על ידי לחיצה כפולה על אייקון היחידה   פועלת כדרש.  –אדומה בתקלה ויחידה ירוקה  

יתן יהיה להציג את הערכים המווסתים והערכים המדדים בחדר כולל שליטה והגבלה 

  .  SPעל ערכי 
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  . הםימימפוחי אוורור ל .11.5

  מפוחי הוצאת עשן.  .11.6

  מיפוי מדפי אש בקומה ומצבם. .11.7

 מיפוי חדרי חשמל והיחידות המשרתות אותן כולל יטור טמפ' בחדרי החשמל.  .11.8

 ריכוז תוי תחזוקה והתראות על תחזוקה דרשת  .11.9

  לכל ציוד מ"א יתן ייבה לוח זמי הפעלה יומי/שבועי/שתי.  . 11.10

בכתב הכמויות כוללים את כל התוכה,  יהקבלן הראשתכולת המחירים במכרז: מחירי  . 12

הקבלן החומרה, הציוד, מתאמי התקשורת בין הבקרים השוים לכל הציוד הכלול בעבודת 

, החיווט, הרישיוות, ממשקים הדרושים להפעלת מערכת הבקרה ואפליקציה מלאה  הראשי

  שתבחר. HMIבתוכת הבקרה 

כת לשיויים ותוספות בתוכת הבקרה שעות ת  100מחירי פרק הבקרה בכתב הכמויות יכללו   . 13

    לאחר השלמת היישום ע"פ התפ"מ והמסכים המאושרים. HMI -וה

כמו כן יכללו מחירי כתב הכמויות הדרכת אצל המזמין להפעלת המערכת ומסכי הבקרה עד  . 14

  להבה מלאה ושביעות רצון המזמין.

וכדומה)  DI/DO/A –כיסות ויציאות מכל סוג (בהתאם לקיים  25%הבקרים יכילו לפחות  . 15

מקום שמור לציוד וסף (מעבר לציוד    30%שמורות מותקות, כמו כן לוח הבקרה יכיל לפחות  

  המותקן עם השמורים). 

יגיש לאישור את רשימת ציוד הבקרה לרכישה לפי ההזמה וסכמת הפעלה   הקבלן הראשי . 16

ללת תוים מושלמים על סוג המכשירים, גודל, אופן ההתקה, אופן הפעולה וכל  הכו

. רשימת הציוד ה"ל תוגש לאישור בהקדם האפשרי ולא יאוחר  למזמיןאיפורמציה שייכת 

  מחודשיים מיום צו התחלת העבודה. 

  

  Controllersוסתים  15.10.08

הדרשת. הבקר  לרזולוציית המדידה המתאים PIDבעל פוקציות  DDCהבקר הממוחשב יהיה בקר 

  יהיה מוזן ממקום זרם חיוי. 

  

  SENSORSרגשים  15.10.09

הרגשים יהיו מותאמים לפעולה עם הוסתים ה"ל. רגשים שיותקו מחוץ למבה יהיו עמידים   .1

לפחות כולל כובעי הגה מפלסטיק. מחיר הרגש יכללו במחירו את אספקתו  IP65בתאי חוץ 

וולט מתאים למערכת הבקרה הממוחשבת וחיווטו  0-10או  4-20mAהתקתו כולל מתמר 

  למערכת הבקרה. 

וולט, כאשר שאר המתמרים  0-10שסתומים ממועים/ מדפים ממועים יהיו בעלי יציאה של  .2

  יאמפר. מיל 4-20יהיו בעלי יציאה של 

  

  חיישי ומתמרי טמפ' מים ואויר לחץ וכד'  -אביזרי בקרה  15.10.10

  אביזרי הבקרה יסופקו עם מתמר מתאים למערכת בקרה ממוחשבת בעל רמת אטימות מלאה.
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. הרגש יהיה מותקן בתוך שרוול מתאים עם קופסאות חבורים, PT-100רגשי הטמפ' למים יהיו   .1

הרגש יכלול מגבר מתאים להגברת  .של מדי תעש, "זיוון"  R-96.3ראש חבור תעשייתי אטום 

. הרגש יותאם להתקה 1983משת  IEC-751הרגש יעמוד בתקן  4-20maהאות ולהפיכתה 

  מע"צ אחוז מכל תחום המדידה.  0.1± . דיוק מדידהIP-67גלויה, דרגת אטימות ובידוד 

  C0-100° -. מים חמים C0-40° -תחום מדידת מים קרים  .2

יחסית מותקים על קיר החלל המטופל יסופקו ויותקו עם צג דיגיטלי רגשי טמפ' ולחות  .3

 מובה כלול במחיר האביזר. 

  או ש"ע HUBA ם למים יהיו תוצרתירגשי לחץ הפרשי .4

 או ש"ע מאושר.  MicatronDwyerלחץ אויר יהיו תוצרת  רגשי/מפסקי .5

ה כלול במחיר  לחץ מותקן על קיר החלל המטופל יסופק ויותקן עם צג דיגיטלי מוברגשי  .6

 האביזר. 

 לפחות.  IP67כל הרגשים המותקים בחוץ יהיו בעלי רמת אטימות  .7

 OFF-ONשסתומים אוטומטיים ממועים  .8

ואטמי  304, מדף ירוסטה GGG40עם גוף  הברזים שיסופקו ויותקו יהיו מסוג פרפר . 8.1

EPDM  כדוגמת דגםD680N  שלBELIMO גוף הברז יהיה עם מאוגן ע"פ .ISO7005-2 

 בר או יותר. 16ועמידות בלחץ סטטי של 

 ),  ISO12266-1(אטום ע"פ  Aדרגת האטימות של הברז תהיה מדרגה  . 8.2

-בכדי למוע העברת מים כשהברז במצב סגור ויהיה עמיד בטמפרטורת מים בתחום:  . 8.3

20°C ... +120°C .  

ו/או קוטר הברז יהיה ע"פ קוטר הצרת עליו הוא מותקן. לא יאושר הקטת צרת  . 8.4

  מעברים. 

עם ציר ריבועי בלבד להתקה ישירה  ISO5211לברזים יהיה דוכן עליון סטדרטי ע"פ  . 8.5

 של ידית/תמסורת/מפעיל. לא יאושר ציר עגול עם שגם. 

 BELIMOשל    SY1-24-3-T/המפעיל החשמלי שיסופק יהיה מוחזר קפיץ, כדוגמת מפעיל . 8.6

  שיות.  20וולט ויהיה בעל זמן ריצה שלא יעלה על  24ויופעל ע"י מתח 

מומט המפעיל יהיה מותאם לקוטר הברז כך שבכל מקרה לחץ הסגירה המקסימאלי  . 8.7

  .dPmax=6barבאר, כלומר  6 -לא יהיה קטן מ

מגעי גבול לסימון מצב פתוח או סגור. למפעיל תהיה אפשרות הפעלה   2לכל מפעיל יהיו   . 8.8

  (פתיחה וסגירה) של הברז.  ידית

  במצב ידי יתן יהיה לקבע את מצב השסתום כך שלא יוכל להסגר.  . 8.9

 שסתומים אוטומטיים ממועים  .9

ם בהתאם למצוין בתוכיות, יהשסתומים יהיו פרורפציולים, תלת דרכיים או דו דרכי . 9.1

 תוצרת סימס או ש"ע מאושר. globe valveמסוג 



383 
 

______________________________________________________________________________________  

  מפרט מערכות –חניון והפרדה מפלסית שזר  - 2ה

 

ט, יהיה מיוצר כך שלא יזדקק לעבודת תחזוקה לכל  המפעיל בכלל וגיר המפעיל בפר . 9.2

אורך ימי חייו, כולל גירוז או שימון חלקים מכאיים פימיים של המפעיל. למפעיל דרגת 

  . IP54אטימות מיימאלית של 

שות אחריות יצרן וייוצר במפעל בעלת בקרת איכות  5הברז והמפעיל יהיו בעל  . 9.3

ISO9001 .  

כולל הגה  IP66/67דרשו להיות עם דרגת אטימות מפעילים אשר יותקו בחוץ יי . 9.4

  .UVמקרית 

כל השסתומים הממועים יהיו יתים לפתיחה / סגירה באופן יזום מקומית או  . 9.5

  ממערכת הבקרה המרכזית ללא עזרה בכלי עבודה חיצויים. 

  לכל השסתומים יהיה חץ המראה את מצב פתיחת הברז ויהיה יתן לראות את מצבו. . 9.6

המקסימלי של השסתום האוטומטי בכל מקרה  CV -ור יש לציין את ה בהגשה לאיש . 9.7

  .NORMALLY CLOSEDומקרה. בכל מקרה אם לא אמר אחרת יהיה השסתום  

  

  חווט וצורת הלוחות 15.10.11

  כל מערכות החשמל, הלוחות, הציוד והחיווט יתאימו לדרישות מתכן החשמל הפרויקט. .1

ציורות משורייים מתאימים ויבוצעו בהתאם להחיות בסעיף החווט החשמלי יהיה בתוך 

  המתאים.

  במידה והחווט חייב להיעשות מחוץ לציור הוא יעשה בצורה מסודרת ע"ג מגשים.

החווט בתוך הלוחות יהיה קוים ישרים, אופקיים או אכיים. אלומות כבלי פיקוד ירוכזו בתוך 

  תעלות פלסטיק מחורץ עם מכסים.

  לרכיבי הבקרה, מועים ורגשים יהיה חיווט משובח לכל אורכו.כל החיווט  .2

  בחזית הלוח יותקו המתגים, הורות ומכשירי המדידה הפוקציוליים כדרש.  .3

מיזוג אויר יכין סכמות למערכות הבקרה ותוכיות יצור לוחות חשמל כדרש,  קבלן הראשי .4

 .לאישור לפי ביצוע העבודה 

 מפסק גודל את ולעדכן החשמל יועץ עם לאשר א" מ  קבלן הראשי מטעם הלוחות יצרן על .5

 .   ייצורו טרם לוח באותו שתוכן הראשי

 האיטגרציה  מהדס מול והבקרה החשמל לוחות את לתאם ואוורור א"מ קבלן הראשי על .6

  .בפרויקט

  

  הגה בפי חוסר היפוך ופילת מתח 15.10.12

ופילת מתח מטיפוס אלקטרוי הכולל וסת רגישות אשר יפסיק את כל הלוחות יצוידו במגן חוסר היפוך  

 -פעולת הפיקוד וע"י כך את פעולות הלוח והציוד כולו אם מתח הרשת מוך מדי. מגיים אלה יכווו ל 

פחות המתח הומילי. כל מגן כזה יפעיל ורת תקלה מקומית וכן יעביר סיגל תקלה לפס התקלות   15%

  למטים בלוח. המשותף לכל יתר הא
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  מתקי כוח 15.10.13

מתק כוח מתאים  הקבלן הראשיבכל מקום שלא רואים את המוע מלוח החשמל יתקין  .1

לצורכי תחזוקה ובטיחות. מתק הכוח יהיה ללא תיכים וישמש בדרך כלל להפסקה שלא תחת 

וחד  מתח (אלא במקרה חירום). המתק יותקן בקרבת מקום למוע וישולט בצורה ברורה 

  משמעית הן על המכסה והן בתוכו.

המתקים יותקו בצורה קשיחה על גבי קוסטרוקציה או ציור. הכיסה והיציאה של הכבל   .2

  תהיה תמיד מלמטה. 

  

 ותכולת מחיראופי מדידה  15.11

  הערה: מסמך זה מהווה חלק בלתי פרד ממכרז/חוזה עבודות מיזוג אויר לפרויקט. 

  המוזכרים להלן מתייחסים למפרט הכללי לעבודות בין (מסמך ג) של חוזה זה. סעיפי המקור  

  

  כללי  15.11.01

  במסמך (ג). 1500.01בהתאם לסעיף  .1

  הקבלן הראשי במידה ומופיע סעיף בכתב הכמויות וע"פ המפרט הוא כלול במחיר היחידה על  .2

דיו של סעיף זה היו לקבוע את הערך הכספי שיש לקזז מחשבון  –לספק ו/או לבצע אותו 

  במידה וה"ל לא בוצע.  הקבלן הראשי 

  תיאום העבודה ושיתוף פעולה עם קבלים אחרים בפרויקט יהיה ללא כל תמורה כספית. .3

כל הדרש להפעלה ויסות שירות ואחריות לתקופת האחריות מיום קבלת המתקן ייכלל במחיר  .4

  רד לכתב כמויות. ללא סעיף פ

  ייכללו במחירם רשת גד ציפורים בסיקה. -מפוחי אוורור צטריפוגליים  .5

  ייכללו תריס אל חוזר, רשתות הגה בייקה, משתיקי קול.  -במחיר מפוחי אוורור ציריים  .6

לציוד מ"א , צרת , תעלות וכו', כגון קפיצים, גומיות וכד' יהיו כלולים במחיר  בולמי רעידות .7

  עליהם אותם הם משרתים.הציוד 

תעלות יהיו כלולים במחיר  שילוט ציוד מ"א, צרת מים ואביזריה , תעלות ואביזרי -שילוט  .8

 העבודה ולא יתומחרו בפרד.

במחיר  ותיהיו כלולהמותקות בתוך המבה ומחוצה לו  תמיכות לצרת מים ותעלות למיהן .9

 העבודה ולא יתומחרו בפרד.

תעלות/צרת החודרות מחיצות מעל תקרה מומכת או את גג המבה או קירות איטום סביב  . 10

 יהיו כלולים במחיר העבודה ולא יתומחרו בפרד.  בתוך המבה

מערכת תעלות ומפזרים, בידוד, תליות, מדפי ויסות, תעלות פח מגולבן, תעלות פלב"מ, רפפות  . 11

 . יר העבודה ולא יתומחרו בפרדחיצוית, מדפי אש/עשן ממועים וחיווטם יהיו כלולים במח

איטום/איטום חסין אש סביב תעלות/צרת החודרות מחיצות מעל תקרה מומכת או את גג  . 12

 יהיו כלולים במחיר העבודה ולא יתומחרו בפרד.  המבה או קירות בתוך המבה

  יהיו כלולים  תמיכות להתקת צרת גז, חשמל ופיקוד בתוך המבה / מחוצה לו לפי פרט דרש . 13

 במחיר העבודה ולא יתומחרו בפרד. 
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יהיו  מילוי גז ושמן, איסטלציה חשמלית דרשת וכל הדרש לפעולה תקיה של המערכת . 14

  כלולים במחיר העבודה ולא יתומחרו בפרד.

יהיו כלולים במחיר העבודה    אספקת שרוולים ותיאום מיקומם במעבר דרך קיר בטון/רצפה/גג . 15

  ולא יתומחרו בפרד. 

יהיו כלולים במחיר העבודה ולא   יאה למעבר צרת גז וחשמל דרך קירות חיצוייםשרוולי יצ . 16

  יתומחרו בפרד.

  

  עבודות בין 15.11.02

מיזוג  קבלן הראשיבמסמך (ג) וכדלהלן: כל חומרי העזר לבסיסים יסופקו ע"י  1500.02בהתאם לסעיף 

  האוויר ויהיו כלולים במחיר הציוד המותקן עליהם. 

  

  דוגמאות 15.11.03

  במפרט הבימשרדי וכדלהלן:  15לכתוב בפרק בהתאם 

הכמויות יתות באומדא. המזמין רשאי לשות את הכמויות בכל סעיף וסעיף, וכן לבטל  .1

מדידות טו, שייעשו בגמר סעיפים שימצא לכון. בכל מקרה, התשלום בעד העבודה יתבצע לפי  

  העבודה. 

מחירי היחידה כוחם יפה לגבי עבודות זהות, כולל שיויים הפחתות, תוספות ועבודות חלקיות.   .2

סעיף זה כון בין אם העבודה מבוצעת בשלב אחד ובין אם בשלבים. בין אם במקום אחד ובין 

  קטות.אם במקומות שוים וכן בין אם בכמויות גדולות ובין אם בכמויות 

בגין הובלה, ביטוח, התקה, הרצה, שרות ואחריות יכללו במחירי  הקבלן הראשיכל הוצאות  .3

  .הקבלן הראשי ההתקה. כמו כן יש לכלול במחירי ההתקה את רווח 

, אם הקבלן הראשימחירי היחידה לסעיפי כתב הכמויות יכללו את כל ההחות שייתו ע"י  .4

  ללית.ביחס לסעיפים בודדים ואם כהחה כ

  מחיר כל הסעיפים יהיו להתקה ואספקה.  .5

  

  מדידת תעלות אויר ואביזרי תעלות 15.11.04

  וכן בהתאם לאמור להלן.  15בפרק  -1500.09ו  1500.08, 1500.07, 1500.06בהתאם לסעיפים 

מחירם של מפזרי אויר ותריסי אויר יכללו וסתי ספיקה, מסגרות עץ או פח. אטמי גומי ספוגי  .1

  להתחברות לתעלה.   וצווארוים

מחירם של תריסי אויר קיריים יכלול את מחירי מיישרי הזרימה וזאת בוסף לאמור סעיף א'  .2

  לעיל. 

  מ' אורך. 1פעמוים ימדדו על פי מידותיהם בתוספת  .3

חישוב כמות שטח המתאמם ביחידות של מתאמים לתעלות גמישות או עגולות יתומחרו לפי  .4

  מ"ר תעלה מבודדת.

יימדד לפי מ"א ויכלול וסת כמות על המפזר, וקופסת פיזור מבודדת   מפזר אויר קווי / לייארי .5

  בהתאם למצוין בתוכיות כולל שרוול לחיבור גמיש.
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  מחוץ למבה או בתוכו כולל בתוך פירי המבה. תעלות יכללו במחירן את תמיכותיהן .6

  במחיר תעלות ולא תתומחר בפרד.  תיכלל וסטרוקציית פלדה מגולבת לתמיכת תעלותק .7

  

  מדידת בידוד והגת בידוד 15.11.05

  במפרט הבימשרדי. 15לכתוב בפרק בהתאם 

  

  וכדלהלן:  במפרט הבימשרדימדידת הציוד כמפורט  15.11.06

  במחירי הציוד המותקן עליהם. מחיר מבדדי רעידות ובולמי הרעידות הקפיציים יהיה כלול  .1

  התעלות וצרת יהיה כלול במחיר הציוד.   להעמדת הציוד  מחיר קוסטרוקציות פלדה מגולבת .2

  

  עבודות חשמל  15.11.07

  במפרט הבימשרדי. 15לכתוב בפרק בהתאם 

  

  מערכת בקרה 15.11.08

על ידי לוח חשמל כלשהוא, תכלול במחירה את אביזרי  מערכת פיקוד ובקרה לציוד המשורת .1

פיקוד ובקרה (מתמרים, רגשים, מועים וכו'), בקר ממוחשב, תכותו, מתאמי תקשורת, 

שיוות וכל הדרש לפעולה מושלמת ואוטומטית של אותו הציוד אלא אם יחומרה, חיווט, ר

אמר במפורש אחרת. כולל כל הממשקים הדרושים להפעלת מערכת הבקרה ואפליקציה 

 שתבחר. HMIמלאה בתוכת הבקרה 

 וולט וכיולו.  0-10אמפר או  4-20מחיר אביזר בקרה יכלול במחירו מתמר  .2

יכלול את חיווטו לכוח, בקרה, ופיקוד, כולל התקת וחיווט מ"א    חיווט חשמלי לכל לוח חשמל .3

הבקר הממוחשב בלוח, וחיווט כל אביזרי הבקרה המשורתים על ידי אותו לוח ואותו בקר 

  ממוחשב. 

קודות   25%יסופקו עם    PLC  -בקרי ה  –יש להוסיף קודות רזרבה    PLC  -בדרישות למערכת ה .4

ס מהדקים בתחתית לוח הבקרה ויסומו כקודות רזרבה מכל סוג כולל אספקה וחיווט על פ 

 שמורות.

לאחר השלמת היישום ע"פ   HMI -שעות תכות לשיויים ותוספות בתוכת הבקרה וה 100 .5

 התפ"מ והמסכים המאושרים.

  הדרכת אצל המזמין להפעלת המערכת ומסכי הבקרה עד להבה מלאה ושביעות רצון המזמין. .6

  שמור לציוד וסף (מעבר לציוד המותקן עם השמורים).  מקום 30%לוח הבקרה יכיל לפחות  .7

  

  אספקה על ידי המזמין 15.11.09

לאתר מוצרים. התקה מושלמת של כל   קבלן הראשיהמזמין שומר לעצמו זכות לרכוש בפרד ולספק ל

  מערכת תחשב רק לאחר הרצה, הפעלה וקבלת אישור היועץ. 
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  תקופת השרות 15.11.10

שרות ישולם רק לאחר קבלת המתקן על ידי המהדס ועל פי תשלומים חודשיים, שיפרסו על כל תקופת 

  השרות (לפי בחירת המזמין).

  

  טבלאות ציוד 15.12

  

  הפרדה מפלסית

  

מפוחים -הפרדה מפלסית צד מזרח 

  SF-E1-T  SF-E2-T  SF-E3-T  SF-E4-T  SF-E5-T  SF-E6-T     סימון

  1  1  1  1  1  1     כמות

, צד T     מיקום
מזרח חדרי 

  שאים 

T צד ,
מזרח חדרי 

  שאים 

T צד ,
מזרח חדרי 

  שאים 

T צד ,
מזרח חדרי 

  שאים 

T , מזרח ,
ליד חדרי  

  שאים 

T , מזרח ,
מעל חדרי  

חשמל  
  קטים

מ"ג ופיוי    שאי  שאי  מ"ג מהרה  מחסן     משרת
  UPSמימן 

חדרי 
חשמל  
  קטים

  צירי   צירי   צירי   צירי   צירי   צירי      סוג

כדוגמת 
  תוצרת 

  שבח שגיא  שבח שגיא  שבח שגיא  שבח שגיא  שבח שגיא  שבח שגיא   

ספיקת 
  אויר

cfm  500  2700  3700  3700  500  250  

לחץ  
  סטטי

Pa  300  250  250  250  250  250  

קוטר 
  מאיץ

mm  315  400  400  400  315  315  

מהירות 
סיבוב 
  מפוח 

rpm  2880  2880  2880  2880  2880  2880  

הספק 
  מוע 

W  375  1100  1100  1100  375  375  

מהירות 
סיבוב 

  מוע 

rpm  2880  2880  2880  2880  2880  2880  

סוג 
  העה

  ישירה   ישירה   ישירה   ישירה   ישירה   ישירה    

VSD     -  -  -  -  -  -  
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מפוחים -הפרדה מפלסית צד מזרח 

  SF-E1-T  SF-E2-T  SF-E3-T  SF-E4-T  SF-E5-T  SF-E6-T     סימון

  /220v/1Ph     הזה
50Hz ,

  חיוי 

220v/1Ph/  
50Hz ,

  חיוי 

220v/1Ph/  
50Hz ,

  חיוי 

220v/1Ph/  
50Hz ,

  חיוי 

220v/1Ph/  
50Hz יחיו ,  

220v/1Ph/  
50Hz ,

  חיוי 
מוזן 

מלוח 
  מס

עפ"י מתכן     
  חשמל 

עפ"י מתכן  
  חשמל 

עפ"י מתכן  
  חשמל 

עפ"י מתכן  
  חשמל 

עפ"י מתכן  
  חשמל 

מתכן  עפ"י 
  חשמל 

כולל אל       הערות 
חוזר, עמיד  

מ"צ   250ב 
  לשעתיים 

כולל אל  
חוזר, עמיד  

מ"צ   250ב 
  לשעתיים 

כולל אל  
חוזר, עמיד  

מ"צ   250ב 
  לשעתיים 

כולל אל  
חוזר, עמיד  

מ"צ   250ב 
  לשעתיים 

כולל אל  
חוזר, עמיד  

מ"צ   250ב 
לשעתיים, 

מוגן 
  התפוצצות

כולל אל  
חוזר, עמיד  

מ"צ   250ב 
  ם לשעתיי

  

  

מפוצלים-הפרדה מפלסית צד מזרח

  SU-E1,2-T     סימון

  , מזרח , מעל חדרי חשמל קטיםT     מיקום

  2     כמות

  עילי      סוג מזגן

  Btu/hr  11,900  תפוקת קירור ומילית

  -  Btu/hr תפוקת חימום ומילית

  COP  4.2  מקדם יעילות

  cfm  410  כמות אויר

  kW  0.9 הספק צרך מקסימלי

  MSZמיטצובישי      כדוגמת תוצרת או ש"ע 

חיוי, לפי מתכן  230V/50Hz/1Ph     מתח הזה
  חשמל 

  הזה ליחידה חיצוית      הערות
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  מאיידים VRF -הפרדה מפלסית צד מזרח 

סוג   כמותסימון
  מאייד

תפוקת 
קירור 
  'מקס

ספיקת 
אוויר 
  'מקס

מקס' 
  זרם

כדוגמת 
תוצרת או 

  ש"ע

מוזן   מתח הזה
  ע"י

  הערות

         Btu/hr  cfm  A             

VSU-
1,2,4,5,
6,8,9A/

B -T  

מיטצובישי    0.38  450  19100  עילי  14
PKFY-

P#VHM  

220v/1Ph/ 
50Hz  יחיו  

מתכן 
  חשמל 

יחידות 
A  וB 

לא 
פועלות 

  יחד

VSU-
10-13-

T  

מיטצובישי    0.38  450  19100  עילי   4
PKFY-

P#VHM  

220v/1Ph/ 
50Hz  יחיו  

מתכן 
  חשמל 

יחידות 
A  וB 

לא 
פועלות 

  יחד

VSU-
7A/B-

T  

מיי   2
  מרכזי

מיטצובישי    3.03  1340  38200
PEFY-

P#VMH-
E  

220v/1Ph/ 
50Hz  יחיו  

מתכן 
  חשמל 

יחידות 
A  וB 

לא 
פועלות 

  יחד

VSU-
3A/B-

T  

מיי   2
  מרכזי

76400  2050  3X2.
03  

מיטצובישי  
PEFY-

P#VMH-
E  

400V/50H
z/3Ph  יחיו  

מתכן 
  חשמל 

יחידות 
A  וB 

לא 
פועלות 

  יחד
  

   מעבים VRF -הפרדה מפלסית צד מזרח 
 

  COP  כמות  סימון
תפוקת 
  קירור  

תפוקת 
  חימום

הספק    משקל 
  צרך  

כדוגמת  
תוצרת או  

  ש"ע 
  הערות   מוזן ע"י  מתח הזה

         Btu/hr  Btu/hr  Kg  Kw             

VCU-
E3,4-

T  

2  3.24  273,000  -  502  25  
מיטצובישי  

PUHY  
400V/50Hz/3Ph  

  חיוי 
  מתכן חשמל 

שתי  
היחידות  

לא 
פועלות  

יחד,  
אחת 

  לגיבוי 

VCU-
E5,6-

T  

2  4  36000  37530  125  2.7  
מיטצובישי  

PUHZ  
400V/50Hz/3Ph  

  חיוי 
  מתכן חשמל 

  Dמעגל 
עובד  

בקירור,  
אלא אם  

יש  
דרישה  

לחימום  
ואז  

  Cמעגל 
עובד.  

  Cמעגל 
מגבה 

  Dאת 
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מפוחים -הפרדה מפלסית מרכז 
 SF-T1-T     סימון
  1     כמות
  חדר אשפה      מיקום
  חדר אשפה      משרת
  צירי      סוג

  שבח שגיא     כדוגמת תוצרת 
  cfm  1400  ספיקת אויר

  Pa  300  לחץ סטטי 
  mm  315  קוטר מאיץ

  rpm  2880  מהירות סיבוב מפוח 
  W  375  הספק מוע 

  rpm  2880  מהירות סיבוב מוע 
  ישירה      סוג העה

VSD     -  
  , חיוי220v/1Ph/ 50Hz     הזה

  עפ"י מתכן חשמל     מוזן מלוח מס
  מ"צ לשעתיים  250כולל אל חוזר, עמיד ב      הערות 

  

  

JETמפוחי  -הפרדה מפלסית 

  JTF-1-6-T  JTF-7-12-T  JTF-13-18-T  JTF-19-24-T    סימון

  6  6  6  6     כמות

  מהרה דר' מז'  מהרה דר' מע'  מהרה צפ' מע'  מהרה צפ' מז'     מיקום

  מהרה דר'  מהרה דר'  מהרה צפ'   מהרה צפ'      משרת

  ג'ט  ג'ט  ג'ט  ג'ט     סוג

כדוגמת 

  תוצרת 

ציטרון,     

WOODS  

ציטרון,  

WOODS  

ציטרון,  

WOODS  

ציטרון,  

WOODS  

ספיקת 

  אויר

  26.3  26.3  26.3  26.3  מ"ק/שיה 

דחף 

  ומילי

N  1004  1004  1004  1004  

קוטר 

  מאיץ

mm  1000  1000  1000  1000  

מהירות 

סיבוב 

  מפוח 

rpm  1465  1465  1465  1465  

הספק 

  מוע 

kW  30  30  30  30  

מהירות 

סיבוב 

  מוע 

rpm  1465  1465  1465  1465  
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JETמפוחי  -הפרדה מפלסית 
  

  JTF-1-6-T  JTF-7-12-T  JTF-13-18-T  JTF-19-24-T    סימון

סוג 

  העה

  ישירה   ישירה   ישירה   ישירה    

VSD     -  -  -  -  

, 400V/50Hz/3Ph     הזה

  חיוי 

400V/50Hz/3Ph ,

  חיוי 

400V/50Hz/3Ph ,

  חיוי 

400V/50Hz/3Ph ,

  חיוי 

מוזן 

 מלוח מס

מלוח מפוחים    

  צפון בצד מזרח

מלוח מפוחים 

  מערבצפון בצד 

מלוח מפוחים 

  דרום בצד מערב

מלוח מפוחים 

  דרום בצד מזרח

  850  850  850  850  ק"ג  משקל

כולל משתיקי      הערות 

 1D, trulyקול 

reversable עמיד ,

מ"צ   400ב 

  לשעתיים 

כולל משתיקי 

 1D, trulyקול 

reversable עמיד ,

מ"צ   400ב 

  לשעתיים 

כולל משתיקי 

 1D, trulyקול 

reversable עמיד ,

מ"צ   400ב 

  לשעתיים 

כולל משתיקי 

 1D, trulyקול 

reversable עמיד ,

מ"צ   400ב 

  לשעתיים 

  

    מפוצלים -הפרדה מפלסית מרכז 

  SU-C1-T  SU-C2-T    סימון
SU-C3,4,5,6,8 

-T  
SU-C7 -T  

  חדרי חשמל מרכז  חדרי חשמל מרכז  חדר אשפה   חדר אשפה      מיקום

  1  5  1  1     כמות 

  עילי   עילי   עילי   עילי      סוג מזגן

תפוקת קירור  
    Btu/hr  37,161  25,000  18,000  21,300ומילית

תפוקת 
חימום 

  ומילית
Btu/hr  -  -        

  COP  3.2  3.8  4.2  3.7  מקדם יעילות 

  cfm  1200  630  390  650  כמות אויר 

הספק צרך  
  kW  3.5  2.1  2.1  2.1  מקסימלי  

כדוגמת  
תוצרת או 

  ש"ע  
  GEמיטצובישי   MSZמיטצובישי    MSZמיטצובישי    EOאוריס    

     מתח הזה
230V/50Hz/1Ph  

חיוי, לפי מתכן  
  חשמל 

230V/50Hz/1Ph  
חיוי, לפי מתכן  

  חשמל 

230V/50Hz/1Ph  
חיוי, לפי מתכן  

  חשמל 

230V/50Hz/1Ph  
חיוי, לפי מתכן  

  חשמל 

     הערות 

לעבודה  מיועדת 
בטמפ' חדר  

מוכות, הזה  
  ליחידה חיצוית 

הזה ליחידה  
  חיצוית 

הזה ליחידה  
  חיצוית 

הזה ליחידה  
  חיצוית 
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 מפוחים -הפרדה מפלסית צד מערב 

  FAN-W1-T  SF-W1-T  SF-W2-T  FAN-W2-T     סימון

    

  1  1  1  1    כמות
    

    מיקום
שירותים חלק 

  דרומי
חדר משאבות 

  צד דרום
משאבות חדר 

  צד צפון 
חדר מצברים צד 

      צפון 

  , גלאי מימןUPS  חדר משאבות  חדר משאבות  שירותים     משרת
    

  צירי   צירי   צירי   צירי     סוג
    

כדוגמת 
  שבח שגיא  שבח שגיא  שבח שגיא  וטה    תוצרת 

    
ספיקת 
  cfm  100  1500  1000  700 אויר

    

  Pa  100  300  250  250לחץ סטטי
    

קוטר 
  mm  200  315  315  315 מאיץ

    
מהירות 

סיבוב 
 מפוח 

rpm  2880  2880  2880  2880  
    

הספק 
  W  100  750  750  550  מוע 

    
מהירות 

סיבוב 
 מוע 

rpm  2880  2880  2880  2880  
    

      ישירה   ישירה   ישירה   ישירה     סוג העה
VSD    -  -  -  -      

    הזה
220v/1Ph/  
50Hz , יחיו  

220v/1Ph/  
50Hz יחיו ,  

220v/1Ph/  
50Hz יחיו ,  

220v/1Ph/  
50Hz יחיו ,      

מוזן מלוח 
    מס

דלק עם 
  תאורה

עפ"י מתכן 
  חשמל 

עפ"י מתכן 
  חשמל 

עפ"י מתכן 
      חשמל 

  כולל על חוזר     הערות 
כולל אל חוזר, 

מ"צ    250עמיד ב  
  לשעתיים 

 250עמיד ב  
  מ"צ לשעתיים 

כולל אל חוזר, 
ורשת ציפורים, 
      מוגן התפוצצות
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      מאיידים VRF -הפרדה מפלסית צד מערב 

סוג    כמות  סימון
  מאייד

תפוקת 
קירור  

  מקסימלית 

ספיקת  
אוויר 

  מקסימלית 

מקס'  
  זרם 

כדוגמת  
תוצרת או 

  ש"ע 
  הערות   מוזן ע"י  מתח הזה

         Btu/hr  cfm  A             

VSU-
W1A-T  

מיי   1
  מרכזי 

15400  490  1.21  
מיטצובישי  

PKFY-
P#VMH  

220v/1Ph/ 50Hz 
  חיוי 

     מתכן חשמל 

VSU-
W2A-T  

מיי   1
  3.03  1340  38200  מרכזי 

מיטצובישי  
PEFY-

P#VMH-
E  

220v/1Ph/ 50Hz 
  חיוי 

     מתכן חשמל 

VSU-
W3,4A-T  

  0.38  450  19100  עילי  2
מיטצובישי  

PKFY-
P#VHM  

220v/1Ph/ 50Hz 
  חיוי 

     מתכן חשמל 

VSU-
W5A/B-T  

  0.38  450  19100  עילי  2
מיטצובישי  

PKFY-
P#VHM  

220v/1Ph/ 50Hz 
  חיוי 

  מתכן חשמל 

יחידות  
A  וB  

לא 
פועלות  

  יחד 

VSU-
W6A/B-T  

מיי   2
  מרכזי 

38200  1340  3.03  

מיטצובישי  
PEFY-

P#VMH-
E  

220v/1Ph/ 50Hz 
  חיוי 

  מתכן חשמל 

יחידות  
A  וB  

לא 
פועלות  

  יחד 

VSU-
W7,8A-T  

  0.63  920  38200  עילי  2
מיטצובישי  

PKFY-
P#VHM  

220v/1Ph/ 50Hz 
  חיוי 

     מתכן חשמל 

VSU-
W9C/D-T  

2  
מיי  

  3X2.03  2050  76400  מרכזי 

מיטצובישי  
PEFY-

P#VMH-
E  

400V/50Hz/3Ph  
  חיוי 

  מתכן חשמל 

יחידות  
C  וD  

לא 
פועלות  

  יחד 

VSU-
W10,13C-

T  

  0.63  920  38200  עילי  2
מיטצובישי  

PKFY-
P#VHM  

220v/1Ph/ 50Hz 
  חיוי 

     מתכן חשמל 

VSU-
W11,12C-

T  

  0.38  450  19100  עילי   2
מיטצובישי  

PKFY-
P#VHM  

220v/1Ph/ 50Hz 
  חיוי 

     מתכן חשמל 
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    מעבים VRF -הפרדה מפלסית צד מערב 

    

  COP  כמות סימון
תפוקת 
  קירור 

תפוקת 
  חימום

  משקל
הספק 

  צרך 

כדוגמת 
תוצרת או 

  ש"ע
  הערות  מוזן ע"י  מתח הזה

         Btu/hr  Btu/hr  Kg  Kw             

VCU-W1-
T  

1  3.7  215,000  261000  500  17  
מיטצובישי 

PURY  
400V/50Hz/3Ph 
  חיוי

  HRמסוג   מתכן חשמל

VCU-W2-
T  

1  3.65  68,200  -  140  6  
מיטצובישי 

PUMY  
400V/50Hz/3Ph 
  חיוי

  מתכן חשמל
לא עובד 

  W1עם 

VCU-W3-
T  

1  3  187,700  -  300  19  
מיטצובישי 

PUHY  
400V/50Hz/3Ph 
  חיוי

     מתכן חשמל

VCU-W4-
T  

1  3.2  76,400  -  140  7  
מיטצובישי 

PUMY  
400V/50Hz/3Ph 
  חיוי

  מתכן חשמל
לא עובד 

  W3עם 

  
  
  
  

    רגשים
   .A 16פאזית  1הזה  VDTו  NOXרגשי יטור 

  
  

  
    



395 
 

______________________________________________________________________________________  

  מפרט מערכות –חניון והפרדה מפלסית שזר  - 2ה

 

  חיון צד מזרח
  

מפוחים -חיון מזרח 
  

  SF-E7-T FAN-E1-P1-5  FAN-E2-P1    סימון
  1  5  1     כמות
, מזרח , מעל חדרי חשמל  T     מיקום

  קטים
שירותים צד מזרח 
  בכל קומת חיון

חדרי חשמל בתוך 
  - 1חיון קומה

חדרי חשמל פיוי   שירותים   חדרי חשמל חיון מזרח      משרת
  מימן

  צירי   צירי   צטרפוגלי      סוג
כדוגמת 
  תוצרת 

  שבח שגיא  CATAוטה,   שבח שגיא   

  cfm  1400  300  690  ספיקת אויר
  Pa  300  150  250  לחץ סטטי 

  mm  355  250  מאיץקוטר 
  

מהירות 
  סיבוב מפוח 

rpm  1440  2880  2880  

  W  300  100  375  הספק מוע 
מהירות 

  סיבוב מוע 
rpm  1440  2880  2880  

  ישירה   ישירה   ישירה      סוג העה
VSD     -  -  -  
, 220v/1Ph/ 50Hz  220v/1Ph/ 50Hz  , חיוי220v/1Ph/ 50Hz     הזה

  חיוי 
מוזן מלוח 

  מס
  עפ"י מתכן חשמל  עפ"י מתכן חשמל,   מתכן חשמלעפ"י    

  250כולל אל חוזר, עמיד ב      הערות 
מ"צ לשעתיים, מוגן 

  התפוצצות

כולל אל חוזר, פועל  
  לפי שעון יומי שבועי 

כולל אל חוזר, מוגן 
  התפוצצות

  
  

TVFמפוחי  -חיון מזרח 
 Axial exhuast fans     סימון
  4     כמות
  בצד המזרחי  -1 - -3קומות      מיקום
  חיון      משרת
  צירי      סוג

  , ציטרוןWOODS     כדוגמת תוצרת 
  80  מ"ק שיה   ספיקת אויר

  Pa  600  לחץ סטטי 
  2  מ'  קוטר מאיץ

מהירות סיבוב 
  מפוח 

rpm  980  

    %  70צילות מיימלית
  kW  132 ,IE3  הספק מוע 

  rpm  980 מהירות סיבוב מוע 
  ישירה      סוג העה

VSD     +  
רמת רעש 
  מקסימלית

LpA@3m, 
dbA  

99  

  , חיוי 400V/50Hz/3Ph     הזה
  -3לוחות חשמל מפוחים קומה      מוזן מלוח מס

מ"צ  250כולל פרטי התקה, בולמים, כוסים וכו' עמיד ב      הערות 
  לשעתיים, 
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מאיידים VRF -הפרדה מפלסית צד מזרח 
   

סוג   כמות סימון
  מאייד

תפוקת
קירור  
  ' מקס

ספיקת 
אוויר 
  ' מקס

מקס'  
  זרם 

כדוגמת 
תוצרת או 

  ש"ע 

  הערות   מוזן ע"י  מתח הזה

                             
         Btu/hr  cfm  A             

VSU-
E2,3,A
/B -P1  

   עילי   4
19,100    

מיטצובישי    0.38  450
PKFY-

P#VHM  

220v/1Ph/  
50Hz  

מתכן 
  חשמל 

יחידות 
A  וB 

לא 
פועלות 

  יחד
VSU-

E1,2,3
A/B -

P3  

   עילי   6
19,100    

מיטצובישי    0.38  450
PKFY-

P#VHM  

220v/1Ph/  
50Hz  

מתכן 
  חשמל 

יחידות 
A  וB 

לא 
פועלות 

  יחד
VSU-

E1,4,5
A/B-

P1  

   עילי   6
27,300    

מיטצובישי    0.6  630
PKFY-
P#GE  

220v/1Ph/  
50Hz  

מתכן 
  חשמל 

יחידות 
A  וB 

לא 
פועלות 

  יחד
VSU-

E6A/B
-P1  

מיי   2
מרכז

  י

 
19,100    

מיטצובישי    1.4  600
PEFY-

P#VMAL-
E  

220v/1Ph/  
50Hz  

מתכן 
  חשמל 

יחידות 
A  וB 

לא 
פועלות 

  יחד
VSU-

E5,6,7,
8A/B -

P3  

מיי   8
מרכז

  י

 
38,200    

מיטצובישי    3.03  1340
PEFY-

P#VMH-E  

220v/1Ph/  
50Hz  

מתכן 
  חשמל 

יחידות 
A  וB 

לא 
פועלות 

  יחד
VSU-

E4A/B
-T  

מיי   2
מרכז

  י

 
76,400    

2050  3X2.03    מיטצובישי
PEFY-

P#VMH-E  

400V/50H
z/3Ph  

מתכן 
  חשמל 

יחידות 
A  וB 

לא 
פועלות 

  יחד
  

  מעבים VRF -הפרדה מפלסית צד מזרח 
  
CO  כמות סימון

P  

תפוקת 
  קירור  

תפוקת 
  חימום

הספק    משקל 
  צרך  

כדוגמת  
תוצרת או 

  ש"ע 

מוזן   מתח הזה
  ע"י

  הערות 

         Btu/hr  Btu/hr  Kg  Kw             

VCU-
E1,2-T  

מיטצובישי    39  800  -  423,000  3.2  2
PUHY  

400V/50H
z/3Ph  

מתכן  
  חשמל 

שתי  
היחידות  

לא פועלות  
  יחד 

  
  

לוחות חשמל מפוחים מזרח
  משרת את:  ]kWהספק [  חיוי/ לא חיוי  סוג הזה  כמות שם

  TVFמפוח   132  חיוי   400V/50Hz/3Ph  4  לוח מפוח
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      מאיידים VRF -הפרדה מפלסית צד מערב 

  כמות סימון
סוג 

  מאייד

תפוקת 
קירור 

  מקסימלית

ספיקת 
אוויר 

  מקסימלית

מקס' 
  זרם

כדוגמת 
תוצרת או 

  ש"ע
  הערות  מוזן ע"י  מתח הזה

         Btu/hr  cfm  A             

VSU-W1A-T  1  ימי
  1.21  490  15400  מרכזי

מיטצובישי 
PKFY-

P#VMH  

220v/1Ph/ 50Hz 
  חיוי

     מתכן חשמל

VSU-W2A-T  1  ימי
  3.03  1340  38200  מרכזי

מיטצובישי 
PEFY-

P#VMH-E  

220v/1Ph/ 50Hz 
  חיוי

     מתכן חשמל

VSU-W3,4A-
T  

  0.38  450  19100  עילי 2
מיטצובישי 

PKFY-
P#VHM  

220v/1Ph/ 50Hz 
  חיוי

     מתכן חשמל

VSU-
W5A/B-T  

  0.38  450  19100  עילי 2
מיטצובישי 

PKFY-
P#VHM  

220v/1Ph/ 50Hz 
  חיוי

  מתכן חשמל

יחידות 
A  וB 

לא 
פועלות 

  יחד

VSU-
W6A/B-T  

מיי  2
  מרכזי

38200  1340  3.03  
מיטצובישי 

PEFY-
P#VMH-E  

220v/1Ph/ 50Hz 
  חיוי

  מתכן חשמל

יחידות 
A  וB 

לא 
פועלות 

  יחד

VSU-W7,8A-
T  

  0.63  920  38200  עילי 2
מיטצובישי 

PKFY-
P#VHM  

220v/1Ph/ 50Hz 
  חיוי

     מתכן חשמל

VSU-
W9C/D-T  

2  
מיי 
  3X2.03  2050  76400  מרכזי

מיטצובישי 
PEFY-

P#VMH-E  

400V/50Hz/3Ph 
  חיוי

  מתכן חשמל

יחידות 
C  וD 

לא 
פועלות 

  יחד

VSU-
W10,13C-T  

  0.63  920  38200  עילי 2
מיטצובישי 

PKFY-
P#VHM  

220v/1Ph/ 50Hz 
  חיוי

     מתכן חשמל

VSU-
W11,12C-T  

  0.38  450  19100  עילי  2
מיטצובישי 

PKFY-
P#VHM  

220v/1Ph/ 50Hz 
  חיוי

     מתכן חשמל

                             

  
  

  חיון צד מערב
  

TVFמפוחי  -חיון מערב 
 Axial exhuast fans     סימון
  4     כמות
  בצד המערבי  -1 - -2קומות      מיקום
  חיון      משרת
  צירי      סוג

  , ציטרוןWOODS     כדוגמת תוצרת 
  80  שיה מ"ק   ספיקת אויר

  Pa  600  לחץ סטטי 
  2  מ'  קוטר מאיץ

מהירות סיבוב 
  מפוח 

rpm  980  

    %  70צילות מיימלית
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  kW  132 ,IE3  הספק מוע 
  rpm  980 מהירות סיבוב מוע 

  ישירה      סוג העה
VSD     +  

רמת רעש 
  מקסימלית

LpA@3m, 
dbA  

99  

  , חיוי 400V/50Hz/3Ph     הזה
  -3לוחות חשמל מפוחים קומה      מוזן מלוח מס

מ"צ  250כולל פרטי התקה, בולמים, כוסים וכו' עמיד ב      הערות 
  לשעתיים, 

  
לוחות חשמל מפוחים מערב

   

  משרת את:  ]kWהספק [  חיויחיוי/ לא   סוג הזה  כמות שם
  TVFמפוח   132  חיוי   400V/50Hz/3Ph  4  לוח מפוח

  
  מקלט

  
 מפוחים  -מקלט
  FAN-1,2-P5 FAN-3-P5    סימון
  1  2     כמות
  מקלחות קטות  שירותים מקלט     מיקום
  מקלחות קטות  שירותים מקלט     משרת
  in line  in line     סוג

  S&PCATA  S&PCATA     כדוגמת תוצרת 
  cfm  1000  300  ספיקת אויר

  Pa  200  250  לחץ סטטי 
  mm  200  200  קוטר מאיץ

מהירות סיבוב 
  מפוח 

rpm  2880  2880  

  W  W  250  250הספק מוע 
מהירות סיבוב 

  מוע 
rpm  2880  2880  

  ישירה   ישירה      סוג העה
VSD     -  -  
  חיוי 220v/1Ph/ 50Hz  חיוי 220v/1Ph/ 50Hz     הזה

  חיוי מלוח מקלט  עפ"י מתכן חשמל,      מוזן מלוח מס
מותקן בתוך תא אקוסטי, פועל לפי       הערות 

  שעון יומי שבועי 
מותקן בתוך תא אקוסטי, כולל  

  פל הפעלה 
  
  

יחידות סיון -מקלט 
  FAU-1,2-P5     מס' זיהוי 

  2     כמות
  חדר מכוות מקלט     מיקום
  מקלט     משרתת

  Cfm  17650  ספיקת אויר  מפוח 
  Pa  500  סה"כ לחץ סטטי

  2  כמותמס' מפוחים
  להבים קדיה, כיסה כפולה      סוג מפוח

  Mm  560  קוטר מאיץ
  600  סבל"ד  מהירות סיבוב
הספק מפוח על

  הציר
kW  2X3.2  



399 
 

______________________________________________________________________________________  

  מפרט מערכות –חניון והפרדה מפלסית שזר  - 2ה

 

מוע 
  מפוח

  רצועות   רצועות/ישיר   הע
   VSD  -  

  kW  9.4  הספק מוע
  700  סבל"ד   מהירות סיבוב

  חיוי מלוח מקלט 400V/50Hz/3Ph     הזה   
דרגה ראשוה לפי  מסים

En799 
   G2  

  1.5  מ לשייה    מהירות פים
  Mm  25  עובי

מתכתי לשטיפה מילוי רשת  AAF- Meta-Net     כדוגמת
  ומסגרות פלב"מ

דרגה שיה לפי 
En799 

   G4   

  1.5  מ לשייה    מהירות פים
  Mm  50  עובי

  Filt Air – G90-04     כדוגמת
  
  

יחידות סיון אב"כ 
  FAN-1-10m-P5    סימון
  10     כמות
  חדר מכוות מקלט     מיקום
  מקלט     משרת
  רדיאלי מאושר פקע"ר      סוג

  בית אל     כדוגמת תוצרת 
  cfm  8160  ספיקת אויר

  Pa  3000  לחץ סטטי 
  mm  4800  קוטר מאיץ

  rpm  2880  מהירות סיבוב מפוח 
  W  kW  7.7הספק מוע 

  rpm  2880  מהירות סיבוב מוע 
  ישיר      סוג העה

VSD     +  
  חיוי   400V/50Hz/3Ph     הזה

  מלוח מקלט     מוזן מלוח מס
  מאושר פק"ע, בכל זוג אחד פעיל ואחד לגיבוי     הערות 
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  מפרט מערכות –חניון והפרדה מפלסית שזר  - 2ה

 

  AWיחידות  -Gגרעין 
 

  
AHU-

G3,G8-P5 
AHU-G7-

P5 
AHU-G4,6-

P5 
AHU-G5-

P5  
AHU-G9-

P5  
 1 1  2  1  2  כמות   
חדרי חשמל    חדרי רופא   מיקום 

  במקלט
חדרים 
  במקלט

חדרים 
  במקלט

  חדר מכוות

כמות אויר    
)cfm(  

450  600  600800 3000 

תפוקת  
קירור כוללת 

(hr/btu) @ 
23C  

10.8  14.5  14.520.2 71.2  

  2 11  1  1 מפוחיםמס'    
לחץ סטטי    מפוח 

חיצוי 
)O2H(  

"0.25  0.25  0.25"0.25 "0.25  

מהירות 
) rpmסיבוב (

 3ומילית (
  מהירויות)

1155  1155  11551250 920  

  HP(  1/5  1/5  1/5  1/5  2X0.5מוע (
  ישירה   ישירה   ישירה   ישירה   ישירה   העה 

מס' 
מהירויות 

  (לפחות) 

3  3  3  3  3  

סוללת 
  קירור

  6  6  6  6  6  מס' שורות 

מס' צלעות    
  לאיץ

12  12  12  12  12  

טמפ'    
כיסת/ 

  יציאת מים

7/12  7/12  7/12  7/12  7/12  

   °)C(  
ספיקת מים    

)gpm(  
2.2  2.9  2.9  4.1  14.2  

הזה  
  וצריכה 

   220V/50hz/1
Ph/1.5kW 
חיוי ע"י  

מתכן 
  החשמל 

220V/50hz/
1Ph /300W  

חיוי ע"י  
מתכן 

  החשמל 

220V/50hz/
1Ph /2.5kW  

חיוי ע"י  
מתכן 

  החשמל 

220V/50hz/
1Ph /3.2kW  

חיוי ע"י  
מתכן 

  החשמל 

220V/50hz/
1Ph /750W  

חיוי ע"י  
מתכן 

  החשמל 
במרחק  dbA  רעש 

מ'  3
  מהיחידה

   39  39  45  51  

כדוגמת   הערות 
תוצרת 

"אלקטרה",  
   "אוריס"

, AWLצרה 
  1.5kWכולל 

  גופי חימום 

, AWLצרה   AWLצרה 
  2.2kWכולל 

  גופי חימום 

, AWLצרה 
 3kWכולל 

  גופי חימום 

  AWVצרה 

  
לוחות חשמל מקלט

  משרת את: ]kWהספק [ חיוי/ לא חיוי  סוג הזה כמות שם

  יחידות סיון ומפוחי סיון   60  חיוי   400V/50Hz/3Ph  1 לוח מקלט

  



401 
 

______________________________________________________________________________________  

  מפרט מערכות –חניון והפרדה מפלסית שזר  - 2ה

 

  Aגרעין 
  

מפוחים  - Aגרעין 
  FAN-A1-03 FAN-C2-03     סימון
  1  1     כמות
  Aחדר מכוות   Aחדר מכוות      מיקום
  Aדיחוס   Aשירותים      משרת
  צירי   צטרפוגלי      סוג

  שבח שגיא  שבח שגיא     כדוגמת תוצרת 
  cfm  3500  16950  ספיקת אויר

  Pa  300  300  לחץ סטטי 
  mm  500  630  קוטר מאיץ

  rpm  900  2880  מהירות סיבוב מפוח 
  kW  kW  1.5  9.2הספק מוע 

  rpm  900  2880  מהירות סיבוב מוע 
  ישירה   ישירה      סוג העה

VSD     +  +  
  חיוי 220v/1Ph/ 50Hz  400v/3Ph/ 50Hz     הזה

  Aחדר מכוות   Aחדר מכוות      מוזן מלוח מס
  כולל אל חוזר,   פועל לפי שעון יומי שבועי      הערות 

  
  

FUיחידת  - Aגרעין 
 FU-1     מס' זיהוי 

  1     כמות
  Aחדר מכוות      מיקום
  Aגרעין      משרתת

  Cfm  3500 ספיקת אויר  מפוח 
  Pa  650  סה"כ לחץ סטטי

  1  כמותמס' מפוחים
  להבים אחורה, כיסה כפולה      סוג מפוח

  Mm  400  קוטר מאיץ
  1900  סבל"ד   מהירות סיבוב

הספק מפוח על 
  הציר

kW  1.6  

מוע 
  מפוח

  ישיר   רצועות/ישיר   הע
   VSD   יש  

  kW  2.2 הספק מוע
  2900  סבל"ד  מהירות סיבוב

 220V/50hz/1Ph     הזה   
  FAN-A1-03פועל לפי שעון יומי שבועי, כמו מפוח      הערות   

דרגה ראשוה   מסים
En799 

   G2  

  1.5  מ לשייה    מהירות פים
  Mm  25  עובי

מתכתי לשטיפה מילוי רשת  AAF- Meta-Net    כדוגמת
  ומסגרות פלב"מ

דרגה שיה
En799 

   G4   

  1.5  מ לשייה    מהירות פים
  Mm  50  עובי

  Filt Air – G90-04     כדוגמת
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  מפרט מערכות –חניון והפרדה מפלסית שזר  - 2ה

 

  
  C+Eגרעין 

  
  מפוחים -  808ו C+Eגרעין  

-FAN-C1   סימון
03  

FAN-C2-
03 

FAN-
C3,6-03 

FAN-C4-
03 

FAN-C5-
03 

FAN-C7-
03  

SF-C1-
03  

SF-C2-
03  

  1  1  1  1  1  2  1  1     כמות 
חדר       מיקום

  Cמכוות 
חדר  

  Cמכוות 
חדר  

  Cמכוות 
חדר  

  Cמכוות 
חדר  

  Cמכוות 
חדר  

  Cמכוות 
חדר  

  Cמכוות 
חדר  

  Cמכוות 
שירותים       משרת 

C  
  Cדיחוס   Cדיחוס 

  Eו

שירותים  
808  

פיוי מימן  
C  

פיוי מימן  
E  

פוי עשן  
808  

פיוי עשן  
C  

  צירי   צירי   צטרפוגלי   צטרפוגלי   צטרפוגלי   צירי   צירי   צטרפוגלי      סוג
כדוגמת  
  תוצרת  

  שבח שגיא   שבח שגיא   שבח שגיא   שבח שגיא   שבח שגיא   שבח שגיא   שבח שגיא   שבח שגיא    

ספיקת  
  אויר

cfm  2400  16950  11650     1000  1300  5200  1100  

לחץ  
  סטטי

Pa  300  300  300  300  300  300  400  400  

קוטר  
  מאיץ

mm  450  630  560  450  280  280  560  400  

מהירות  
סיבוב  
  מפוח 

rpm  600  2880  2880     1950  2200  2880  2880  

הספק  
מוע 
kW 

kW  0.75  15  9.2  1.1  0.75  0.75  3  3  

מהירות 
סיבוב  

  מוע 

rpm  900  2880  2880     2800  2800  2880  2880  

סוג  
  העה 

  ישירה   ישירה   ישירה   ישירה   ישירה   ישירה   ישירה   ישירה    

VSD    +  +  +  +  +  +  -  -  
 /220v/1Ph     הזה

50Hz  
400v/3Ph/ 
50Hz  

  חיוי 

400v/3Ph/ 
50Hz  ,

  חיוי 

220v/1Ph/ 
50Hz  

220v/1Ph/ 
50Hz  ,

  חיוי 

220v/1Ph/ 
50Hz  ,

  חיוי 

400v/3Ph/ 
50Hz  ,

  חיוי 

400v/3Ph/ 
50Hz  ,

  חיוי 
מוזן 

מלוח 
  מס 

חדר     
  Cמכוות 

חדר  
  Cמכוות 

חדר  
  Cמכוות 

חדר  
  Cמכוות 

חדר  
  Cמכוות 

חדר  
  Cמכוות 

חדר  
  Cמכוות 

חדר  
  Cמכוות 

כולל שעון       הערות  
  יומי שבועי 

כולל אל  
  חוזר,  

כולל אל  
  חוזר 

כולל שעון  
  יומי שבועי 

מוגן  
התפוצצות,  

פועל עפ"י  
מימן  ריכוז 

ושעון יומי  
  שבועי 

מוגן  
התפוצצות,  

פועל עפ"י  
ריכוז מימן  
ושעון יומי  

  שבועי 

כולל אל  
חוזר, עמיד  

מ"צ    250ב
  לשעתיים 

כולל אל  
חוזר, עמיד  

מ"צ    250ב
  לשעתיים 
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  מפרט מערכות –חניון והפרדה מפלסית שזר  - 2ה

 

  
FUיחידת  - C+Eגרעין 

 FU-1     מס' זיהוי   
  1     כמות
  Cחדר מכוות      מיקום
  Cגרעין      משרתת

  Cfm  2400  ספיקת אויר  מפוח 
  Pa  650  סה"כ לחץ סטטי

  1  כמותמס' מפוחים
  להבים אחורה, כיסה כפולה      סוג מפוח

  Mm  315  קוטר מאיץ
  2300  סבל"ד   מהירות סיבוב

  kW  0.8 הספק מפוח על הציר
מוע 
  מפוח

  ישיר      הע
   VSD   יש  

  KW  1.5  הספק מוע
  2900  סבל"ד   מהירות סיבוב

  Cמלוח חדר מכוות  220V/50hz/1Ph     הזה   
  FAN-C1-03פועל לפי שעון יומי שבועי, כמו מפוח      הערות   

דרגה ראשוה לפי   מסים
En799 

   G2  

מ   מהירות פים
  לשייה 

1.5  

  Mm  25  עובי
מתכתי לשטיפה מילוי רשת   AAF- Meta-Net     כדוגמת

  ומסגרות פלב"מ
דרגה שיה לפי 

En799 
   G4   

מ    מהירות פים
  לשייה 

1.5  

  Mm  50  עובי
  Filt Air – G90-04     כדוגמת
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  מפרט מערכות –חניון והפרדה מפלסית שזר  - 2ה

 

  

    AWיחידות  - 808ו C+Eגרעין 

     
AHU-C1,2-T-

P5 ,AHU-
E1,2-01-P5  

AHU-C1-03  AHU-1-6-01 AHU-7-8-01 AHU-9-01 

 1 2 6  1  26  כמות   

  מיקום   
חדרי חשמל 

  חדרי בקרה   וחדר חשמל     808חויות   Cחדר מכוות   Eו   Cגרעין 

   
כמות אויר  

)cfm (  
800  1000  1200 1200 800 

   

תפוקת 
קירור  
כוללת  

(hr/btu) 
@ 23C  

20.2  24.4  28 28 20.2 

מס'     
 1 1 1  1  1  מפוחים

  מפוח

לחץ סטטי 
חיצוי 

)O2H (  
"0.25  0.25  0.25 0.25 "0.25 

מהירות  
סיבוב  

)rpm  (
ומילית 

)3  
  מהירויות)

1250  930  1200 1200 1250 

 HP (  1/5  1/3  01-Feb 01-Feb 1/5מוע (

  ישירה   ישירה   ישירה   ישירה   ישירה   העה  

מס'  
מהירויות 

  (לפחות) 
3  3  3  3  3  

סוללת  
  6  6  6  6  6 מס' שורות    קירור 

מס' צלעות     
  12  12  12  12  12  לאיץ

   
טמפ'  

כיסת/  
  יציאת מים

7/12  7/12  7/12  7/12  7/12  

   °)C (  

   
ספיקת  

מים 
)gpm (  

4.1  4.8  5.6  5.6  4.1  
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  מפרט מערכות –חניון והפרדה מפלסית שזר  - 2ה

 

    AWיחידות  - 808ו C+Eגרעין 

     
AHU-C1,2-T-

P5 ,AHU-
E1,2-01-P5  

AHU-C1-03  AHU-1-6-01 AHU-7-8-01 AHU-9-01 

 1 2 6  1  26  כמות   

הזה 
וצריכ 

  ה
   

220V/50hz/1P
h/ 200W  ,יחיו

  ע"י מתכן חשמל 

220V/50hz/1P
h /300W   ,יחיו

ע"י מתכן  
  חשמל 

400V/50hz/3P
h /7.5KW   ע"י ,

  מתכן חשמל 

400V/50hz/3P
h /7.5KW   ע"י ,

  מתכן חשמל 

220V/50hz/1P
h/ 200W  ,יחיו

  ע"י מתכן חשמל 

  רעש 

dbA  
  3במרחק 

מ' 
  מהיחידה

45  46  47  47  45  

  הערות 

כדוגמת  
תוצרת  

"אלקטרה" 
    , "אוריס"

, בכל AWLצרה 
פעם רק יחידה 
אחת בכל חדר 
פועלת, יותקן 

שסתום  
ON/OFF  

יותקן שסתום  
ON/OFF  

כולל פל הפעלה  
  7kWמקומי ו 
  גופי חימום 

 AWLצרה    

  
  
  
  
  

  מקררים - C+Eגרעין 
  הערות:  CH-1  סימון:

 Highpressure, High  סוג
Ambient, cooling only  

   
  המקרר יכלול את האביזרים הבאים:

  ממסר חוסר היפוך פאזה  -  2  כמות:
  מפסק ראשי  -  52  תפוקת קירור [ט"ק]:

גח"ח למחליף החום, פרשוסטט  -  KW:  90הספק מקסימלי 
  דיפרציאלי למחליף החום 

EER  2.96  -  ציפוי בליגולד אוADSIL  
SEER  3.53  - מחממי אגן שמן מדחסים  

טמפ' סביבה לתכון 
  יום:

°C 35  -  הלצלעות מעביםרשתות הג 

טמפ' סביבה 
  מקסימלית:

°C 45  - שמירת לחץ ראש רציף 

טמפ' יציאת מים 
  קרים:

°C 7   -  100-מותאם לעבודהc± +450c  מפוחים ,
 וסוללות מוגדלים. 

טמפ' חזרת מים 
  קרים:

°C 12   -  בולמי זעזועים קפיציים פתוחים, בעלי
של  SLFכדוגמת דגם  2שקיעה סטטית של "

 .Masonחברת 
  קבלים לשיפור כפל הספק  -  מים   מדיית קירור:
  שעוי לחץ אלוגיים לכל אחד ממעגלי הגז -  4  מס' מדחסים:

  ברז שירות קו דחיסה -  4  מס' מעגלים עצמאיים 
  גבוה / מוךהגת מתח  -  Scroll  מדחסים

  מדי זרם וכו'  -  פלטות   מחליפי חום מסוג
  מאמתים למדחסים ולציוד הפיקוד  -  kPa  28מפל לחץ מאייד 

– A410  סוג קרר: R   -  .ים לכיולית ות יתר זרם למפוחיםהג  
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  מפרט מערכות –חניון והפרדה מפלסית שזר  - 2ה

 

  מקררים - C+Eגרעין 
  הערות:  CH-1  סימון:

ספיקת מים מאייד 
]gpm:[  

  מגן קפיאה ליתוק חשמלי. -  260

להתקה ביציאה ממחליף מגן קפיאה וסף  -  4  מס' מפוחי מעבה:
  החום. 

  מתעים רכים למדחסים  -  cfm  38240ספיקת אוויר
  בכיסה למחליף החום. mesh 40מסן מים   לכל מפוח מעבה  ווסת מהירות רציף

  הכול כמתואר במפרט הטכי  חיוי 400V/3ph/50Hz  הזה 
     ע"י מתכן חשמל

מידות 
 (גובה/רוחב/אורך) 

ס"מ יש   250/230/230
  לשים לב למידות

   

תוצרת או שווה איכות 
  מאושר:

  רוס , קרייר
   

  
  

 C+Eמשאבות 
  P-1,2,3 סימון:

  מקררי המים   משרתות את :
  3  כמות:

  מים קרים  מדיית קירור
  gpm[[  260ספיקת מים: 

  O2mH[  35עומד: [
    65%צילות % לפחות 

  צטריפוגלית/אכית  סוג:
  9.2  משוער[קוו"ט]הספק מוע 

  rpm[[  1480 מהירות סיבוב:
  גוף יציקת פלדה  מבה:
  ברוזה   מאיץ:
  מכי  אטם:

  פלב"ם   ציר:
  Cחיוי, מלוח חדר מכוות  400V/3Ph/50Hz  הזה

  סלמסון, המיע, גרודפוס,    תוצרת 
  STANDBYמשאבה אחת ב  הערות
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  מפרט מערכות –חניון והפרדה מפלסית שזר  - 2ה

 

  
(מטריות) SIיש להגיש הרצת סוללה ביחידות  -טיפול באוויר: 

  OAU-C1-03     מס' זיהוי   
  Cחדר מכוות      מיקום
  808מעבר      משרתת

  Cfm  1180  ספיקת אויר  מפוח 
  Pa  500 סה"כ לחץ סטטי

  1  כמות  מס' מפוחים
  להבים אחורה      סוג מפוח

  mm  280  קוטר מאיץ
  1800  סבל"ד   מהירות סיבוב

הספק מפוח על 
  הציר

kW  0.45  

  רצועות   רצועות/ישיר   הע  מוע מפוח
   VSD   יש  

  HP  1.5  הספק מוע
  1450  סבל"ד  מהירות סיבוב

  kW  21 הספק קירור כללי 
ציפוי 

  בלייגולד
הספק קירור 

  מורגש
kW  12  

  EDB  29.7(°C)טמפ' אויר  
  (C°)EWB22.4  
  (C°)LDB13  
  (C°)LWB13  
  EWT  7(°C)טמפ' מים  
  (C°)LWT12  
  Sq.M  0.23שטח סוללה  
  לפי הרצה   כמותמס' שורות  
  FPI  10מס' צלעות לאיץ'  
  Gpm ;  16ספיקת מים   

מפל לחץ מים    
 מקסימלי

KPa  30  

        דרגה ראשוה  מסים
  1.5  מ לשייה    מהירות פים

En779    G2  
  Mm  25 עובי

מתכתי לשטיפה מילוי רשת  AAF- Meta-Net    כדוגמת
  ומסגרות פלב"מ

        דרגה שיה
  1.5  מ לשייה    מהירות פים

En779    F5  
  Mm  50  עובי

  AAF-AmAir-500-2     כדוגמת
  kW  9  ג.ח.ח   גופי חימום

  1  רציפות   דרגות
  2  לא רציפות 

  Cמלוח חדר מכוות  400V/50hz/3Ph /10KW        הזה
  FAN-C4-03פועלת לפי שעון יומי שבועי של         הערות

  Kg  900  משקל מירבי   
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  Gגרעין 

  
מפוחים  - Gגרעין 

  

  SF-G1-03 FAN-G1-03 FAN-G2-01  FAN-G3-01    סימון
  1  1  1  1     כמות
חדר מכוות      מיקום

G  
מפלס  Gגרעין   Gחדר מכוות 

813  
  813מפלס  Gגרעין 

  Gפיוי מימן   Gשירותים   Gדיחוס   Gגרעין      משרת
  צטרפוגלי   צטרפוגלי   צירי   צטרפוגלי      סוג

כדוגמת 
  תוצרת 

  שבח שגיא  שבח שגיא  שבח שגיא  שבח שגיא   

  cfm  1400  16950  2600  1300  ספיקת אויר
  Pa  300  300  300  300  לחץ סטטי 
  mm  355  630  450  355  קוטר מאיץ

מהירות 
  סיבוב מפוח 

rpm  1700  2880  1300  1600  

הספק מוע 
kW  

kW  0.75  9.2  1.1  0.75  

מהירות 
  סיבוב מוע 

rpm  2900  2880  1400  2900  

  ישירה   ישירה   ישירה   ישירה      סוג העה
VSD     -  +  +  +  
  /220v/1Ph     הזה

50Hz  
400v/3Ph/  
50Hz  יחיו  

220v/1Ph/ 50Hz  220v/1Ph/ 50Hz  

מלוח מוזן 
  מס

חדר מכוות    
G  

  Gחדר מכוות   Gחדר מכוות   Gחדר מכוות 

פועל לפי שעון   כולל אל חוזר,         הערות 
  יומי שבועי 

פועל עפ"י רגש מימן 
  ושעון יומי שבועי 
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  AWיחידות  -Gגרעין 
 

  
AHU-G1,2-T-P5, 

AHU-G3 -P4  
AHU-G3-5 -

T,P2  
AHU-G4-P4 AHU-G3-P1 

 1 1  6  13  כמות 
משרדים גרעין   Gחדרי חשמל גרעין   מיקום 

G  
  P1ב  משרד  P4ב  משרד

כמות אויר    
)cfm(  

800  600  800 1800 

תפוקת  
קירור 
כוללת 

(hr/btu) @ 
23C  

20.2  14.5  20.2 37.5  

מס'    
  מפוחים

1  1  1 3  

לחץ סטטי    מפוח 
חיצוי 

)O2H(  

"0.25  0.25  "0.25 "0.25  

מהירות 
סיבוב 

)rpm (
 3ומילית (
  מהירויות)

1250  1155  1250 1155  

  HP(  1/5  1/5  1/5  1/5X3מוע (
  ישירה   ישירה   ישירה   ישירה   העה 

מס' 
מהירויות 

  (לפחות) 

3  3  3  3  

סוללת 
  קירור

  6  6  6  6  מס' שורות 

מס' צלעות    
  לאיץ

12  12  12  12  

טמפ'    
כיסת/ 

  יציאת מים

7/12  7/12  7/12  7/12  

   °)C(  
ספיקת מים    

)gpm(  
4.1  2.9  4.1  7.5  

הזה  
  וצריכה 

   220V/50hz/1Ph/200W  
  חיוי ע"י מתכן חשמל 

220V/50hz/1Ph 
/2.5kW   ע"י

  מתכן חשמל

220V/50hz/1Ph 
/3.2kW   ע"י

  מתכן חשמל

400V/50hz/3Ph 
/7.8KW   ע"י

  מתכן חשמל
 dbA  רעש 

מ'  3במרחק 
  מהיחידה

45  39  45  45  

כדוגמת   הערות 
תוצרת 

"אלקטרה",  
   "אוריס"

, בכל פעם  AWLצרה 
רק יחידה אחת בכל 

חדר פועלת, יותקן 
  ON/OFFשסתום 

, AWLצרה 
  2.2kWכולל 

  גופי חימום 

, AWLצרה 
גופי  3kWכולל 

  חימום 

, AWLצרה 
  7.3kWכולל 

  גופי חימום 
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(מטריות) SIיש להגיש הרצת סוללה ביחידות  -טיפול באוויר: 

  OAU-G1-03     מס' זיהוי   
  Gחדר מכוות      מיקום
  Gמשרדים      משרתת

  Cfm  1700  ספיקת אויר  מפוח 
  Pa  650  סה"כ לחץ סטטי

  1  כמות  מס' מפוחים
  להבים אחורה      סוג מפוח

  mm  280  קוטר מאיץ
  2100  סבל"ד   מהירות סיבוב

הספק מפוח על 
  הציר

kW  0.6  

  רצועות   רצועות/ישיר   הע  מוע מפוח
   VSD   יש  

  HP  1.5  הספק מוע
  1450  סבל"ד   מהירות סיבוב

  kW  28  הספק קירור כללי   
ציפוי 

  בלייגולד
הספק קירור 

  מורגש
kW  16.5  

  EDB  29.7(°C)טמפ' אויר   
  (C°)EWB22.4  
  (C°)LDB13  
  (C°)LWB13  
  EWT  7(°C)טמפ' מים  
  (C°)LWT12  
  Sq.M  0.32שטח סוללה  
  לפי הרצה   כמותמס' שורות  
  FPI  10מס' צלעות לאיץ'  
  Gpm ;  21.2ספיקת מים   

מפל לחץ מים    
 מקסימלי

KPa  30  

        דרגה ראשוה  מסים
  1.5  מ לשייה    מהירות פים

En779    G2  
  Mm  25  עובי

מתכתי לשטיפה מילוי רשת  AAF- Meta-Net     כדוגמת
  ומסגרות פלב"מ

        דרגה שיה
  1.5  מ לשייה    מהירות פים

En779    F5  
  Mm  50  עובי

  AAF-AmAir-500-2     כדוגמת
  kW  12 ג.ח.ח  גופי חימום

  1  רציפות   דרגות
  2  לא רציפות 

  Gמלוח בחדר מכוות    400V/50hz/3Ph  /14KW        הזה
  FAN-G2-01פועלת לפי שעון יומי שבועי של         הערות

  Kg  1000  משקל מירבי   
  

   



411 
 

______________________________________________________________________________________  

  מפרט מערכות –חניון והפרדה מפלסית שזר  - 2ה

 

  
יחידת סיון ממ"ד

 

 ללא    מס' זיהוי
  P1     מיקום
  ממ"ד     משרתת

FAH 180/90    סוג
  220v/1Ph/ 50Hz/ 1.4A    הזה

  
  

  Gלולאת רכב גרעין 
  

מפוחים  - Gלולאת רכב 
  SF-G1-02 FAN-G1-P2     סימון
  1  1     כמות
  חדר חשמל תחתון  חדר חשמל ליד שומר     מיקום
  חדר חשמל   חדר חשמל      משרת
  צירי   צירי      סוג

  שבח שגיא  שבח שגיא     כדוגמת תוצרת 
  cfm  700  500  ספיקת אויר

  Pa  300  250  לחץ סטטי 
  mm  315  315  קוטר מאיץ

מהירות סיבוב 
  מפוח 

rpm  2880  2880  

  kW  kW  0.75  375הספק מוע 
מהירות סיבוב 

  מוע 
rpm  2880  2880  

  ישירה   ישירה      סוג העה
VSD     -  -  
  , חיוי220v/1Ph/ 50Hz  , חיוי220v/1Ph/ 50Hz     הזה

  עפ"י מתכן חשמל  עפ"י מתכן חשמל     מוזן מלוח מס
מ"צ לשעתיים,   250עמיד ב כולל אל חוזר,      הערות 

  מוגן התפוצצות.
כולל אל חוזר,מוגן 

  התפוצצות. 
  
  

מפוצלים -חדר שומר 
 SU-G1-02     סימון
  חדר שומר     מיקום
  1     כמות

  עילי      סוג מזגן
  Btu/hr  11,900  תפוקת קירור ומילית
  -  Btu/hr  תפוקת חימום ומילית

  COP  4.2  מקדם יעילות
  cfm  410  כמות אויר

  kW  0.9 הספק צרך מקסימלי
  MSZמיטצובישי      כדוגמת תוצרת או ש"ע 

  חיוי, לפי מתכן חשמל 230V/50Hz/1Ph     מתח הזה
  הזה ליחידה חיצוית      הערות
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G לולאת רכב - VRF מאיידים  
סוג   כמות  סימון 

  מאייד 
תפוקת קירור 
  מקסימלית

ספיקת אוויר  
  מקסימלית

מקס' 
  זרם

כדוגמת  
תוצרת או  

  ש"ע 

  הערות   מוזן ע"י   מתח הזה

            Btu/hr  cfm  A                

VSU-
G1,2-

P2  

מיטצובישי   0.38  450  19100  עילי  4
PKFY-

P#VHM  

220v/1Ph/ 
50Hz  יחיו  

יחידות   מתכן חשמל
A  וB 

לא 
פועלות 

  יחד 

VCU-
G1,2-

02  

מיי    2
  מרכזי 

מיטצובישי   3.03  1340  38200
PEFY-

P#VMH-E  

220v/1Ph/ 
50Hz  יחיו  

יחידות   מתכן חשמל
A  וB 

לא 
פועלות 

  יחד 

  
G לולאת רכב - VRF מעבים  

תפוקת   COP  כמות סימון
  קירור 

תפוקת 
  חימום

הספק   משקל
  צרך 

כדוגמת 
תוצרת או 

  ש"ע

  הערות  מוזן ע"י  מתח הזה

      
Btu/hr  Btu/hr  Kg  Kw  

      

VCU-
G1,2-

02  

מיטצובישי   5.5  140  -  68,200  3.65  2
PUMY  

400V/50Hz/3Ph 
  חיוי

שתי   מתכן חשמל
היחידות 

לא פועלות 
  יחד

  
  

  Fגרעין 
  

מפוחים  - Fגרעין 
  FAN-F1-03     סימון
  1     כמות
  Fחדר מכוות      מיקום
  Fדיחוס      משרת
  צירי      סוג

  שבח שגיא     כדוגמת תוצרת 
  cfm  12700  ספיקת אויר

  Pa  300  סטטי לחץ 
  mm  560  קוטר מאיץ

  rpm  2880  מהירות סיבוב מפוח 
  kw  kW  7.5הספק מוע 

  rpm  2880  מהירות סיבוב מוע 
  ישירה      סוג העה

VSD     +  
  חיוי 400v/3Ph/ 50Hz     הזה

  Fחדר מכוות      מוזן מלוח מס
  כולל אל חוזר,      הערות 
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  Hגרעין 

 מפוחים  - Hגרעין 
  FAN-H1-03     סימון

  1     כמות

  Fחדר מכוות      מיקום

  Fדיחוס      משרת

  צירי      סוג

  שבח שגיא     כדוגמת תוצרת 

  cfm  16950  ספיקת אויר

  Pa  300  לחץ סטטי 

  mm  630  קוטר מאיץ

  rpm  2880  מהירות סיבוב מפוח 

  kw    kW  15הספק מוע 

  rpm  2880  מהירות סיבוב מוע 

  ישירה      סוג העה

VSD     +  

  חיוי 400v/3Ph/ 50Hz     הזה

  Cחדר מכוות      מוזן מלוח מס

  כולל אל חוזר,      הערות 
  
  

  ערכת תוכיות ושרטוטיםמ 15.13

  מסמך זה מכיל את תוכיות העבודה של מערכות מיזוג האוויר.  .1

בכל מקרה שיתגלה חשש לאי התאמה בין התוכיות המצורפות לבין תוכיות אחרות, או בין  .2

המבצע לדווח על כך למהדס מיזוג האוויר  הקבלן הראשיתוכית אלה לבין עצמן חובה על 

  ולקבל את אישורו להמשך ביצוע חלק העבודה אשר לגביו קיים החשש לאי התאמה. 

ש דוגמאות ושרטוטי ביצוע לאישור המהדס לפי ייצור הציוד  להגי  הקבלן הראשיכמו כן חייב   .3

ו/או התקתו. הכל בהתאם למצוין במפרט הכללי ובמפרט המיוחד. הרשימה שלהלן מפרטת 

  את שמות השרטוטים המצורפים למפרט זה ואת סימוליהם. 

  עם. וכן תוכיות שיתווספו (אם יתווספו) לרגל שיויים אשר המפקח רשאי להורות על ביצו .4

לוודא לפי הביצוע של כל שלב ושלב כי הוא מחזיק בידיו את  הקבלן הראשיהערה:על  .5

  התוכיות מההוצאה האחרוה. 

 : מצורף כמסמך פרד.רשימת תכיות מיזוג אויר לפרויקט .6
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  מעליות ומעלוים - 17פרק 

  

  מעליות  17.01

  תאים כלליים  17.01.01

  . כללי  1

אפיון העבודות כפי שיתואר בהמשך היו כללי ומפרט את הציוד העיקרי ההכרחי לצורך בצוע   .1

העבודות אך איו מכסה את כל הפרטים הקשורים בתכון מפורט ובעבודות הרכבה ותאום 

  . הקבלן הראשישיהיו באחריות 

זכור ה"ל  בכל המקרים בהם פריט או חלק מסוים מאופייים בלשון יחיד, הכווה היא לכך שא  .2

  הקבלן הראשייתייחס למספר פריטים או חלקים כפי שדרש לצורך בצוע עבודה מושלמת ע"י  

  ולא תתקבל דרישה לתוספת תשלום עבור ה"ל. 

  ת. ומעליל המשה קבלן הראשי", הכווה לקבלן הראשיבכל המקומות בהם מוזכר " .3

  כוח היזם. -בכל המקומות בהם מוזכר "מהדס", הכווה לבא .4

  ראשי או היזם לפי המקרה. קבלן הראשיבכל המקומות בהם מוזכר "מזמין", הכווה ל .5

 . ההגדרות בפרק זה תקפות לפרק זה בלבד .6

 אחריות ושרות .7

אחריות קבלן המעליות על המעליות והמעלון תהיה עד למועד גמר כלל העבודות   7.1  

ון, לאחר מסירתן חודשים וספים מיום השלמת כל העבודות בחי   24בפרויקט ותימשך  

למזמין/מפעיל, הוצאת תעודת גמר של הפרויקט ותחילת הפעילות של החיון ובתאי 

  שבדקו ואושרו סופית לקבלה ע"י יועץ המעליות. 

  מועד תחילת תקופת האחריות והשרות למעליות ולמעלון ירשם בפסח א'.  7.2  

מסירת מתקיו יהיה וכח,  כמו כן מתחייב קבלן המעליות לזמן ולדאוג לכך שבתהליך  7.3  

  לפחות, ציג של משתמש הקצה/מפעיל החיון, מזמין העבודה. 

  

  תכיות 17.01.02

אלו  תכיות עבודה מפורטות בשי עותקים לאישור. תכיותלמתכן  להגיש הקבלן הראשיעל  .1

תכלולה את כל החלקים והציוד השוה עם מדות מדויקות הדרושות לצורך הביה. לאחר 

  לצורך תיקון. קבלן הראשישורן יוחזר עותק אחד מתכיות אלו ליבדיקתן וא

עותקים וספים עם התיקוים, יוחזרו למהדס לבדיקה ואשור וספים. פעם וספת, יוחזר   שי .2

למהדס שלושה עותקים   הקבלן הראשיון ולפיו ישלח עותק אחד לתיק קבלן הראשיל

  מתוקים לפי העותק המאושר האחרון. 

אין לבצע כל עבודה או חלק ממה ו/או להזמין חלקים ולייצר אותם, לפי קבלת התכיות  .3

  המאושרות.

  ללא תשלום וסף. הקבלן הראשיכל התיקוים, תוכיות וכו' אשר ידרשו, יבוצעו ע"י  .4

  להגיש את כל החומר כדלקמן: הקבלן הראשיוסף על התכיות והפרוטים חייב  .5

  תוים טכיים, שם יצרן וארץ הייצור לכל החלקים המכיים והחשמליים.  . 5.1
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  .MADEASשרטוטי הרכבה  . 5.2

  .MADEASתכיות פקוד ותרשים מתקן החשמל  . 5.3

  .MADEASתכיות חווט חשמלי  . 5.4

  שמות החלקים החשמליים והמכיים ותפקודם כפי שמופיע בתכיות.  . 5.5

  רשימת חלקי חלוף מומלצים עם מספריהם הקטלוגים.  . 5.6

  הוראות אחזקה מפורטות. . 5.7

  מוש במתקן בפעולה רגילה ובזמן חרום. יהוראות ש . 5.8

להגיש למזמין את כל התכיות והדוגמאות הדרושות לבחירת  הקבלן הראשיכמו כן, מתחייב  .6

  תות, משקופים, גווים, לחצים וכו' והכל ללא תשלום וסף. צורת הדל

  

  מידות 17.01.03

  ין במקום, כפי שהן במציאות ולא להוציאן מהתכיות. ילמדוד את מידות הב הקבלן הראשיעל 

  

  עבודות בין 17.01.05

. חומר הבידוד עבור יסוד המכוה וכל העבודות האחרות כגון פירי המעליות יבו לפי התכיות המצ"ב

ידי  -סבלות, חציבת חורים וסתימתם, החיזוקים לפסים, דלתות ומשקופים יבוצעו ויותקו על חשבון ועל

  .הקבלן הראשי 

  

  צביעה 17.01.07

פעמיים, לפי דרישתו של ויצבעו בצבע יסוד פעמיים וסופי    וקו יקוי כימי או יקוי חוליכל חלקי הפלדה  

  המזמין.

  

  שלטים 17.01.08

יספק את כל השלטים הדרושים בכל המקומות, בתא ובלוחות (גם שלטי האזהרה  הקבלן הראשי

  והוראות השימוש). כל השלטים לפי דרישתו של המזמין.

  

  הרכבת ומסירת המעלית  17.01.09

1.  שים בעליבהרכבת מעליות. בזמן ההרכבה  סיון רב יהרכבת המעלית תיעשה ע"י מומחים וא

 יהיה במקום מהל עבודה האחראי על העבודה. 

 יספק את כל חומרי העזר, העבודה ומכשירי ההרמה הדרושים להרכבה.  הקבלן הראשי  .2

 לחצוב ולסתום את כל החורים הדרושים להרכבת המעלית.  הקבלן הראשי יתר על כן על   .3

  הסבלות הקשורות בהרכבה.לבצע את כל עבודות  הקבלן הראשיכמו כן על  .4

בדיקה מטעם חברת החשמל  הקבלן הראשילאחר גמר הרכבת המעלית על כל ציודה, יזמין  .5

וכן בודק מוסמך למעליות מטעם משרד העבודה. הבודק יקבע ע"י המזמין ועלות הבדיקה על  

, הן על  הקבלן הראשי. אף ההוצאות עבור בדיקות חוזרות באשמת הקבלן הראשיחשבון 

  חשבוו.  
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תקן, לתקן ולשות ללא תשלום וסף חלקים מהמ הקבלן הראשילאחר הבדיקות ה"ל חייב  .6

  באם יידרש ע"י חברת החשמל, בודק מוסמך למעליות, או המהדס.

ה, תתבצע ע"י מכון התקים, גם היא תהיה על חשבון יבמידה והבדיקה הראשוה ו/או השי .7

  .הקבלן הראשי 

בדיקה וספת על הבדיקות האמורות וקבלת המעלית, תבוצע ע"י המזמין. תוצאות הבדיקות  .8

חייב לתקן או לשות חלקים לאחר בדיקת   הקבלן הראשיבמידה ו  חייבות לקבל אשור המזמין.

  המזמין ולפי דרישתו, עליו לעשותם על חשבוו הוא. 

ידריך את ציגי המזמין בשימוש במעלית במצב רגיל וחרום לרבות הדרכת  הקבלן הראשי .9

  חילוץ וימסור למזמין תיק מוצר מלא של המעליות. 

  

  טיב העבודה  17.01.10

מתחייב לבצע את העבודה ברמה מקצועית גבוהה ולפי התקים הקיימים או המקובלים.    הראשיהקבלן  

כובים י עליו להעסיק במקום פועלים מקצועיים במספר הדרוש לו לסיום המתקן במועד, בכדי למוע ע

ן. למזמין הזכות לבקש להרחיק מהמקום פועלים שלדעתו אים מתאימים מבחיה מקצועית  יבגמר הבי

  אישית. או

  

  המעליות  קבלן הראשיל קבלי משה 17.01.11

להביא לאשור מזמין העבודה, או בא כוחו, למהדס, את כוותו למסור איזה חלק  הקבלן הראשיעל 

משה   קבלן הראשימשה. הזכות בידי מזמין העבודה לאשר או לפסול  קבלן הראשישהוא מהעבודה ל

זה, באם לדעת המזמין איו מסוגל לבצע את העבודה. כמו כן הרשות בידי המזמין להפסיק עבודתו של 

  משה באם לפי דעתו איו מבצע את העבודה לפי הדרישות.  קבלן הראשיכל 

  

  זמן ההספקה  17.01.12

חודשים לאחר   8המעליות, זמן האספקה והפעלת המעלית יהיה  קבלן  לרשות  בתאי שפיר המעלית יעמוד  

במידה ומסירת הפיר תתאחר מסיבה כל שהיא, יתארך זמן ההספקה בהתאם, אך זמן ההרכבה הזמתה.  

  המעליות.קבלן חודשים כזכר, מיום העמדת הפיר לרשות   8והפעלת המעלית יישאר 

  

  הגות כגד הצפת מים עד מועד המסירה 17.01.13

כי בתום כל יום עבודה, המעלית   הקבלן הראשיוודא במהלך הרכבת המעלית וכל עוד לא דרש אחרת י

תחה בתחה העליוה. מצב זה יושג ידית ו/או באמצעות פקוד מיוחד ה"מבריח" את המעלית מקומה 

  תחתוה ומחה אותה בתחה העליוה המשרתת ע"י המעלית. 

  

  תאי שרות לאחר תקופת האחריות 17.01.14

בפרק  18+19כמפורט בספחים יחתמו על חוזה שרות על"פ מסמכי המכרז ( הקבלן הראשיהמזמין ו

  ). מוקדמות
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  הזמה בשלבים  17.01.15

הזכות בידי המזמין להזמין את כל העבודה או חלקה לפי כתב הכמויות מבלי שהדבר ישה  .1

  את מחירי היחידה. 

יתרתה או חלק מיתרתה במידה ותוזמן רק חלק מהעבודה רשאי יהיה המזמין להזמין את  .2

שים מהמסירה וקבלת המעליות. מחיר ההזמה יהיה בהתאם לתאי  5במהלך תקופה של 

  החוזה המקורי בתוספת הצמדות וכו' וביכוי מחירי ההכות שהוזמו.

ידאג לשימוש בטוח   הקבלן הראשיבמידה ותוזמן מעלית וספת בפיר שבו פועלת כבר מעלית,   .3

מתאימות לעובדים ולמשתמשי המעלית במשך כל תקופת השיויים  במעלית הפועלת והגות

  תוספות.

  

  מסירה מאוחרת של המעליות  17.01.16

  הקבלן הראשי בכל מקרה שבו יחליט המזמין לדחות את מועד המסירה של המעלית, יבצע   . 1

  אחזקה).משמר למעלית תמורת תשלום שעלותו תהיה כמפורט במסמכי המכרז (מסמך    טיפול

במסמכי  המפורטים רותיםיהש כל ואספקת חלפים החלפת תקופתי, טיפול תשלום זה כולל  . 2

  האחזקה. 

  

  ) 19.07.2018-3-6487אור טכי (ית 17.01.02

  כללי  17.02.01

  מקרא/הסבר   . 1

  אור תמציתי לפרקים שוים. יאור הטכי שלהלן קיימות טבלאות לתיבת  

 אלה, קיימים סימים שפירושם כדלקמן: בטבלות  

  אור כלול בהספקה. יסימן "+" מציין שהת . 1.1

  אור כלול כחלופה בלבד. יסימן "ח" מציין שהת . 1.2

  כשאין כל סימן בטבלה, אין לכלול את התאור בהספקה.  . 1.3

  ות, יש לכלול את הדרישה בהספקה. אאור לכך בטבליאור במפרט ואין תיבמקום שיש ת . 1.4

אור יחת בחשבון לביצוע, מופיעים בטבלה המתאימה (בתפרטי וחומרי גמר שיש לק . 1.5

  שבגוף המפרט, מופיע המבה שלהם בלבד).

ות, לחצים, אידיקטורים וכו', אלתא, דלתות, טבל  הקבלן הראשיבכל מקרה, תוכיות    

יועברו לאדריכל והן תהייה ע"פ דרישותיו ותוכיותיו אם תצורפה וביצוען יהיה רק 

  לאחר אישורו בכתב.

  רמה ואופי השימוש במעלית   . 2

והמעלית צריכה להתאים לכך. כמו כן תא המעלית   רמת השימוש במעלית תהיה גבוהה  

ודלתותיה יתאימו לשימוש וודלי, ז"א לא יהיו בהם אביזרים "תלישים" ו/או בעלי פיות 

  העלולים לגרום לפגיעה במשתמשים. 

  בלבד HEAVY DUTY לשימושלתשומת הלב, תתקבל מעלית המתאימה   
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  אור טכי כללי ית 17.02.02

    מס' מעלית         

 אורית
Cגרעין Bגרעין 

5,642+3 1 

 MRLMRLMRL MRL סוג המעלית

 וסעים/אלוקה וסעים וסעים/אלוקהוסעים  שימוש 

 1,0001,2751,275 כושר הרמה (ק"ג)

 131717 כמות וסעים

 1.61.61.6 (מ/ש)מהירות 

 V.V.V.F שיטת העה 

GEARLESS 

V.V.V.F GEARLESS V.V.V.F 

GEARLESS 

אי דיוק בעצירה  

 (מ"מ)

555 

 180180180 העות לשעה 

 2:  21: 21:  1 יחס תליה 

למעלה, בתוך מיקום חדר מכוות

 הפיר 

למעלה, בתוך הפיר  למעלה, בתוך

 הפיר 

 27.5433.2733.27 גובה הרמה (מ')

 688 מספר תחות

 בצד אחד 8בצד אחד 8בצד אחד) 6+1( 7 מספר פתחים 

 ×2.752.05 ראה תוכיות×2.152.752.05×1.90 מידות הפיר (מ')

 ×2.4ª1.4×1.62.4×2.31.2×2.4×1.42.0× 2.40×2.31.2 גודל התא (מ')

 ×0.902.10ª1.102.101.10× 2.101.10×2.10 גודל הדלתות (מ')

אוטומ' אוטומ' מרכזיות סוג הדלתות

 טלסקופיות 

אוטומ  אוטומ' מרכזיות

 טלסקופיות 

רמת השימוש 

 בדלתות
HEAVY DUTYHEAVY DUTYHEAVY DUTY 

('ש) 3.2 1.93.22.3זמן סגירת דלת 

 127×89×12716×89×168916×62×גודל פסי תא (מ"מ)

 89×62×8916×62×7016×70×9גודל פסי מ.. (מ"מ)

 מאסף, סימפלקס מאסף משותף, טריפלקסמאסף, סימפלקס סוג הפיקוד

 AAA דירוג ארגטי

..התקן תפיסה מ    

דלתות 

 חילוץ/חירום 

1   
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 אור טכי המשךית

    מס' מעלית              

 אורית

 Aגרעין  Dגרעין  Hגרעין  Gגרעין 

13+14 11+12 9+10 7-8 

 MRL MRL MRL MRL המעליתסוג 

 וסעים  וסעים  וסעים  וסעים  שימוש 

 1,275 1,600 1,275 1,275 כושר הרמה (ק"ג)

 17 21 17 17 כמות וסעים

 1.6 1.6 1.6 1.6 מהירות (מ/ש)

 V.V.V.F שיטת העה 

GEARLESS 

V.V.V.F 

GEARLESS 

V.V.V.F 

GEARLESS 

V.V.V.F 

GEARLESS 

אי דיוק בעצירה 

 (מ"מ)

5 5 5 5 

 180 180 180 180 העות לשעה 

 2:  1 2: 1 2:  1 2:  1 יחס תליה 

למעלה, בתוך  מיקום חדר מכוות

 הפיר 

למעלה, בתוך 

 הפיר 

למעלה, בתוך 

 הפיר 

למעלה, בתוך 

 הפיר 

 33.18 27.04 33.68 34.12 גובה הרמה (מ')

 6 8 6 7 מספר תחות

 בצד אחד) 6+2( 8ממול)   3+5(  8בצד אחד) 6+2( 8 בצד אחד )2+7( 9 מספר פתחים 

 5.50×2.00 5.50×2.00 5.50×2.00 5.50×2.00 מידות הפיר (מ')

 2.0×1.4×2.4 2.0×1.6×2.4 2.0×1.4×2.4 2.4×1.4×2.0 גודל התא (מ')

 1.10×2.10 1.40×2.10 1.10×2.10 1.10×2.10 גודל הדלתות (מ')

 4אוטומ'  אוטומ' מרכזיות  ' מרכזיות אוטומ סוג הדלתות

 חלקים 

 אוטומ' מרכזיות

 HEAVY DUTY HEAVY DUTY HEAVYרמת השימוש בדלתות

DUTY 

HEAVY DUTY 

('ש) 2.3 2.1 2.3 2.3 זמן סגירת דלת 

 16×89×127 16×89×127 16×89×127 16×89×127 גודל פסי תא (מ"מ)

 16ª62ª89 16ª62ª89 16ª62ª89 16ª62ª89 גודל פסי מ.. (מ"מ)

מאסף משותף,  סוג הפיקוד

 דופלקס 

מאסף משותף, 

 דולפקס 

מאסף 

משותף, 

 דופלקס 

מאסף משותף, 

 דופלקס 

 A A A A דירוג ארגטי

..התקן תפיסה מ     

 2  2 2 דלתות חילוץ/חירום 
  לתשומת הלב:

אומרת שהסיעה לקומה זו תהיה ) תהיה מוגבלת למורשים בלבד. זאת 803.50(מפלס  1הסיעה לקומה 
 באמצעות מתג מפתח ולשאר הקומות הסיעה תהיה חופשית. 

  לפי דרישת המזמין יוגבלו תחות וספות למורשים בלבד
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  לפיקוד והפעלות אור תמציתיית

  

  מס' מעלית                                                    

 אורית

 13  

14 

11  

12 

9  

10 

7  

8 

5  

6 

2  

3  

4 

  

1  

 

 + + + + ++ּ+  עומס מלא

 + + + + +++ עומס יתר (עם זמזם וורית בתא)

 + + + + +++ מראה קומות וכוון בתא (מעל כל דלת) 

        ראשיתמראה קומות וכוון בתחה 

        מראה קומות וכוון בתחות וספות 

 + + + + +++ מראה קומות וכוון בכל התחות

 + + + + +++ גוגים בכל התחות

 + + + + +++ דלת מוטרדת עם ורה וזמזם בתא

 + + + + +++ ביטול סגירת דלתות (מפתח)

         העמסה (מפתח) 

 + + + + +++ אוטומטית LEDתאורת 

        ע"י מתג LEDתאורת 

 + + + + +++ ע"י מפתח  LEDתאורת 

 + + + + +++ טבלת לחצים גבוהה (בתא)

        קופסא לטלפון בטבלת הלחצים 

 1 1)2( 2 2 222 כמות טבלות הלחצים בתא

 + + + + +++  פתיחה מוקדמת

 + + + + +++  לחצן "פתח דלת" 

 + + + + +++  לחצן "סגור דלת" 

 + + + + +++ פלוס מחדש למפלס הקומה 

 + + + + +++ מכבה אש (הפעלה תלת מצבית)

 + + + + +++ מתג מפתח למאורר

        דלתות שארות פתוחות במוחה 

        פתיחה סלקטיבית של הדלתות 

  

  רישום ויהיו מדגם מיקרו מהלך ואטי וודליים. לחצי התא והקומות, עם   *

  לדרישת המזמין וללא תוספת מחיר, יהיו מתגי מפתח בוסף ו/או במקום לחצים.   *
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  למתקן החשמל אור תמציתיית

  

  מעלית מס'                                      

 אורית
 13  

14 

11  

12 

9  

10 

7  

8 

5  

6  

 

2  

3  

4 

1  

  

 

 + + + + +++ לבקרה/מודיעין מויטור ראשי 

        פסיבי) -מויטור וסף (משי 

 + + + + +++  איטרקום/קשר 

        מרכזת וספת לאיטרקום

 + + + + +++  הפסקת פקוד

 + + + + +++ פקוד הפעלה ע"י גרטור

 + + + + +++ התאמה לגישות לבעלי מוגבלות 

         מ"מ וכיתוב 50X 50לחצים בגודל  

        מ"מ עם כיויים  75מראי קומות בגובה   

 + + + + +++ זיהוי מקום המעלית 

 + + + + +++  EN81סדור להפעלה בשעת חרום לפי 

 +  + + +++  MRLחילוץ חשמלי במעלית 

 + + + + +++  הכות לטמ"ס

        מיעת גד הרמויות חשמליות

        מראה קומות "רץ" (ממוחשב)

         פקוד סיטרים

        הפעלה ע"י כרטיסים מגטיים

        למעלית כבאים סדורים

        ירידת חרום אוטומטית ע"י מצבר/מטען

ירידה אוטומטית לקומה תחתוה לאחר 

 השהייה מתכוות
        

        עילת הדלתות בין הקומות
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  למתקן המכי אור תמציתיית

  

  מעלית מס'                                 

  אורית
13  

14 

11  

12 

9  

10 

7  

8 

5  

6 

2  

3  

4 

1  

 

        מוע/משאבה הידראולית לפלוס מחדש 

        מתקן לציון השמן 

        גוף חימום לשמן עם טרמוסטט

 + + + + +++ מפוחים לאוורור התא

 + + + + +++  משקופים עוורים

 + + + + +++ משקופים חיצויים ("עוטפים") 

 + + + + +++ התקן תפיסה הדרגתי לתא

        התקן תפיסה מיידי לתא

         

    + +++ קורות ורשתות להפרדה 

 + + + + +++ קורות /ווים בראש הפיר 

 + + + + +++ מיעת רעידות בתא

 + + + + +++ מיעת רעש ורעידות כללי 

  +      משטח עבודה בבור 

 ח ח ח ח חחח  פיגומים להרכבה

        משטח עבודה וסולם בבור 

        איתור מעלית באזור ללא תחות

        הגות מפי רעידות אדמה

 + + + + +++ הגות מפי שטפון 

        מוקדם בביה מסירת מעלית לשימוש 

        ווי תליה + וילוות הגה על קירות התא
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  אור תמציתי לחומרי/פרטי גמרית

  

    מעלית מס'        

  

 אורית

2+3+4  

9+10 5,6  

13+14 ,11+12 

7+8  1 

 פלב"ם  פלב"ם פלב"ם  טבלות לחצי תא

 פלב"ם  פלב"ם פלב"ם טבלות לחצי  

 פלב"ם  פלב"ם פלב"ם מראי קומות בתא

 פלב"ם  פלב"ם פלב"ם מראי קומות 

     

 פלב"ם  RIGIDפלב"ם  דלתות בקומות

 פלב"ם  פלב"ם פלב"ם משקוף עיוור 

 פלב"ם  פלב"ם פלב"ם משקוף חיצוי 

פחי כיסוי בין  

ל

 צבע  צבע צבע 

     

     תא המעלית

   רצפה 

  אריחי גריט
  אריחי גריט/  אריחי גריט

פלב"ם מחוספס
 פלב"ם/ עץ  פלב"ם/ עץ פלב"ם/ עץ  "סוקל" 

 פלב"ם/ עץ  פלב"ם/ עץ פלב"ם/ עץ  מעקים

 פלב"ם/ עץ  פלב"ם/ עץ פלב"ם/ עץ  מגיי קירות

 +פלב"םRIGID  +פלב"םRIGID +פלב"םRIGID קירות

אופקיים/אכיים  אופקיים/אכיים אופקיים/אכיים  פלים לקירות

 + ++ תקרה גבוהה

 + ++ תקרה מומכת

 + ++ לובר מעוצב 

 ישירה + עקיפה ישירה + עקיפהישירה + עקיפה צורת התאורה 

מראות קריסטל 

ל

++ + 

חזית התא 

( )

RIGIDRIGID RIGID 

 RIGIDRIGID RIGIDדלת התא (מבפים) 

     פתח חרום 
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  אור המערכותית 17.02.03

 אור הפקודים ית –אור מערכת החשמל ית .1

 פקוד מאסף מלא לשי הכווים, סימפלקס  . 1.1

 הפיקוד מאסף מלא לשי הכווים.  . 1.1.1

לחצים בכל ארגז, לחצן אחד לקריאה לכוון   2בכל מבוא ארגז לחצים עם  . 1.1.2

בקומה העליוה והתחתוה ארגז לחצים עם  מעלה ושי לקריאה לכוון מטה. 

 לחצן אחד. 

 בתא, ארגז לחצים.   . 1.1.3

קול ומיקרופון לקשר עם המודיעין,  -בחלק העליון של כל ארגז מורכבים רם . 1.1.4

 לוח הפקוד ומוקד שרות ארצי.  

הפיקוד כולל גם פיקוד מכבי אש, שהפעלתו מקומה ראשית ו/או ע"י "מגע  . 1.1.5

 ם מתג מפתח תלת מצבי להפעלה.יבש" בלוח הפקוד לגילוי אש/עשן ע

המפתח מצא ליד הכיסה למעלית בתוך ארגז עם מכסה זכוכית ותאפשר  . 1.1.6

 פעולות אלה:

הפסקת ירידתה של המעלית בדרכה אל הקומות התחתוות וחזרתה  . 1.1.6.1

לקומת הכיסה הקובעת לבין, או לקומה הקרובה ביותר לדרך 

 הגישה של שרותי הכבאות.

ע, יפתחו דלתותיה באופן אוטומטי או בהגיע המעלית לקומת הקרק . 1.1.6.2

ידי ומכאן ואילך לא תתאפשר הפעלתה, אלא מפים המעלית כל 

 עוד ומפתח אש מצא בשקע המיועד לו. 

עם סיום פעולות הכיבוי יוחזר מפתח האש למקומו והמעלית תחזור  . 1.1.6.3

 לפעולתה התקיה. 

-הדלתות אוטומטיות עם מגביל כוח סגירה ועם טור תאים פוטו . 1.1.6.4

יים. במקרה ווסע עומד זמן ממושך על הסף ומפריע לסגירת אלקטר

  הדלת, הדלת לא תסגר אולם זמזם עם ורית יופעלו להתראה.

  פקוד משותף מאסף מלא לשי הכווים, דופלקס  . 1.2

רק מעלית אחת עוה לקריאת חוץ שכווה מתאים לכוון תועתה. לאחר מילוי  . 1.2.1

הפקודות, עה מעלית אחת לקומה הראשית ולאחר עזיבתה את הקומה עה  

  המעלית השיה לקומה זו במידה ואין לה קריאות.

בכל מבוא בין שתי המעליות, ארגז לחצים עם שי לחצים בכל ארגז, לחצן   . 1.2.2

מעלה ושי לקריאה לכוון מטה. בקומות העליוה   אחד לקריאה לכוון

והתחתוה, ארגז לחצים עם לחצן אחד. הלחצים בקומות משותפים לשתי 

  המעליות. 

קול ומיקרופון  -בתא, ארגזי לחצים. בחלק העליון של כל ארגז מורכבים רם . 1.2.3

  לקשר עם המודיעין ולוח פקוד.
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הראשית ו/או ע"י "מגע  הפיקוד כולל גם פיקוד כבוי אש, שהפעלתו מהקומה  . 1.2.4

  יבש" בלוח הפיקוד לגילוי אש/עשן עם מתג מפתח תלת מצבי להפעלה.

המפתח מצא ליד הכיסה למעלית בתוך ארגז עם מכסה זכוכית ותאפשר  . 1.2.5

  פעולות אלה:

הפסקת ירידתה של המעלית בדרכה אל הקומות התחתוות וחזרתה  . 1.2.5.1

תר לדרך ן, או לקומה הקרובה ביוילקומת הכיסה הקובעת לבי

  הגישה של שרותי הכבאות.

בהגיע המעלית לקומת הקרקע, יפתחו דלתותיה באופן אוטומטי או  . 1.2.5.2

ידי ומכאן ואילך לא תתאפשר הפעלתה, אלא מפים המעלית כל 

  עוד ומפתח אש מצא בשקע המיועד לו. 

עם סיום פעולות הכיבוי יוחזר מפתח האש למקומו והמעלית תחזור  . 1.2.5.3

  לפעולתה התקיה. 

אלקטריים. -ת אוטומטיות עם מגביל כוח סגירה ועם טור תאים פוטוהדלתו . 1.2.6

במקרה ווסע עומד זמן ממושך על הסף ומפריע לסגירת הדלת, הדלת לא  

  סגר אולם זמזם עם ורית יופעלו להתראה.ית

  מעליות מאסף מלא לשי הכיווים  3 -פקוד משותף ל . 1.3

תועתה. לאחר מילוי רק מעלית אחת עוה לקריאת חוץ שכווה מתאים לכוון  . 1.3.1

הפקודות, עה מעלית אחת לקומה הראשית ולאחר עזיבתה את הקומה עה  

  מעלית אחרת לקומה זו במידה ואין לה קריאות.

בכל מבוא בין כל שתי מעליות, ארגז לחצים עם שי לחצים בכל ארגז, לחצן   . 1.3.2

גזי אחד לקריאה בכוון מעלה ושי בכוון מטה. בקומות העליוה והתחתוה אר

  המעליות.  3 -ל  לחצים עם לחצן אחד. הלחצים בקומות משותפים

  בתא, ארגזי לחצים.  . 1.3.3

קול ומיקרופון לקשר עם המודיעין,  -בחלק העליון של כל ארגז מורכבים רם . 1.3.4

  לוח הפקוד ומוקד שרות ארצי.  

הפיקוד כולל גם פיקוד מכבי אש, שהפעלתו מקומה ראשית ו/או ע"י "מגע  . 1.3.5

  לגילוי אש/עשן עם מתג מפתח תלת מצבי להפעלה. יבש" בלוח הפקוד

 למערכת הבקרה המרכזית של המתקן.יטור ומעליות וסטטוס הפעלה יועבר  . 1.3.6

המפתח מצא ליד הכיסה למעלית בתוך ארגז עם מכסה זכוכית ותאפשר  . 1.3.7

  אלה: פעולות

הפסקת ירידתה של המעלית בדרכה אל הקומות התחתוות וחזרתה  . 1.3.7.1

ן, או לקומה הקרובה ביותר לדרך ילקומת הכיסה הקובעת לבי

  הגישה של שרותי הכבאות.

הקרקע, יפתחו דלתותיה באופן אוטומטי או בהגיע המעלית לקומת  . 1.3.7.2

ידי ומכאן ואילך לא תתאפשר הפעלתה, אלא מפים המעלית כל 

  עוד ומפתח אש מצא בשקע המיועד לו. 
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עם סיום פעולות הכיבוי יוחזר מפתח האש למקומו והמעלית תחזור  . 1.3.7.3

  לפעולתה התקיה. 

לקטריים. א-הדלתות אוטומטיות עם מגביל כוח סגירה ועם טור תאים פוטו . 1.3.8

במקרה ווסע עומד זמן ממושך על הסף ומפריע לסגירת הדלת, הדלת לא  

  תיסגר אולם זמזם עם ורית יופעלו לאזהרה. 

  תקשורת ומויטוריג למעליות . 1.4

, כולל מקלדת המאפשר ליצור קשר עם 29בבקרה/מודיעין יותקן צג צבעוי " . 1.4.1

לאתר תקלות  פקוד המעליות. באמצעות ה"ל יתן לבצע שיויים בפקוד,

ולקבל דו"ח על תקלות באופן אוטומטי. כמו כן, תהיה אפשרות לקבל תוים 

הקבלן סטטיסטיים כגון זמי המתה, התפלגות קריאות וזמן תגובה עבורן. 

אור הפוקציות המתקבלות ממערכת ידרש לפרט בהצעתו את ת הראשי

  התקשורת.

(מיקומן וכו') בו זמית ו/או ליצור  תהיה אפשרות לראות בצג את כל המעליות   . 1.4.2

  קשר, לבצע שיויים וכו' בכל אחת מהן.

 בוסף לצג ולמקלדת במודיעין/בקרה תותקן גם מדפסת לייזר שחור/לבן . 1.4.3

המאפשרת קבלת פלט מודפס באופן אוטומטי, בוסף לתוים המופיעים על  

  הצג. 

את חוץ וכון, הצג יכיל פוקציות כגון מראה קומות וכוון, מראה קומות קרי . 1.4.4

מצב דלתות, סטטוס המעלית, תקלה, אזעקה, עומס יתר, הפסקת המעלית,  

רועים חריגים כגון עומס יתר, דלת מוטרדת וכו'. בטול פעולת יזמזמים לא

מעלית באמצעות המקלדת, יהיה בהליך פשוט וקצר. הפוקציות שלא תכללה  

ו ואופן חיבורו לדלפק  בצג או הללו שהמזמין ידרוש, תותקה בפל פרד שצורת

  יקבעו ע"י המזמין.

  צרת ומוליכים מהפיר עד לבקרה/מודיעין, תבוצע ע"י המזמין. . 1.4.5

לספק ולהתקין בחדר הבקרה עבור המויטור  הקבלן הראשישים לב, על  . 1.4.6

  שתפעיל את המויטור בעת הפסקת חשמל.  UPSהראשי, מערכת 

  מראה קומות בתא . 1.5

לפי דרישת המזמין) ומראה כוון  DOT MATRIXמראה קומות דיגיטלי (או  . 1.5.1

סיעה (מהבהב כשהמעלית בסיעה). רוחב מראה הקומות לפי דרישת המזמין. 

  מ"מ לפחות.   50גובה אות או ספרה 

מ"מ  4המכסים לארגזי הלחצים בחוץ ובתא ולמראי הקומות יהיו בעובי  . 1.5.2

  לפחות. 

  איתות וגוג בקומות . 1.6

  ומה (כמו בתא) ומראה כוון מהבהב. מראה ק . 1.6.1
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הגוג יהיה אלקטרוי מוסתר שגובה הצליל שלו יתן לכוון בכל קומה בפרד.  . 1.6.2

שמם בקומות יכ"כ, הגוג יהיה בעל שי סוגי צליל (שוה בכל כיוון) שיתן לי

  שוות. 

מ"מ לפחות ורוחב השלט לפי דרישת  50גובה אות או ספרה במראה הקומות  . 1.6.3

 האדריכל. 

  הפיקוד  לוח . 1.7

מחשב ויכלול מכשירים וחלקים המבוססים על -בוי בטכיקת מיקרו . 1.7.1

הטכיקות החדשות ביותר המתאימים לפעולה שקטה במעלית עם בטחון  

מכסימלי, ללא אחזקה מיוחדת. הרכיבים, והמגעים פועלים על זרם ישר 

המיוצר ע"י מיישר זרם. הלוח כולל את כל המכשירים הדרושים. אין להשתמש 

אשור מראש. המבטיחים הם מדגם חצי אוטומטי. הלוח בארון פח  בציוד ללא

סגור עם דלתות ויכיל מראה קומות דיגיטלי, מכשיר הגה מפי חוסר והפוך 

  0.92 -פאזות, מגע יבש לחיווי תקלה ומערכת קבלים לשיפור כפל ההספק ל

  לפחות (במידת הצורך). 

ן "תקלה", "בפעולה",  שים לב, דרשים "מגעים יבשים" לחיוויים שוים כגו  . 1.7.2

למערכות פקוח ובקרה חיצויות והם יהיו באמצעות  "שרות", אזעקה" וכו'

שורת מהדקים בתוך הלוח על אחת מהדפות ויותקו בצורה יציבה, בולטת 

  ומוגת, עם ציון מודגש (שישמר לאורך זמן) לסוג החיווי או המגע.

  צבע המהדקים יהיה כחול ויסומו במילה "לבקר".  . 1.7.3

  ת המועים הג . 1.8

יותקן מזיז אוטומטי עם הגת יתרת זרם עבור המוע אחרי המפסיק הראשי  . 1.8.1

  טחוות. יוהב

המוע עם הגה טרמיסטורית בליפוף. לאחר הפעלת ההגה הטרמית, המעלית   . 1.8.2

ממשיכה לתחה הקרובה ולאחר פתיחת הדלתות, היא מפסיקה את פעולתה.  

  ת מחדש., יתן להפעיל את המעליRESETרק לאחר הפעלת 

  תאורת התא . 1.9

ע"י מתג מפתח ותאורה   LEDקבועה, תאורת    LEDתותקה ורות עבור תאורת   . 1.9.1

  .LEDלשעת חרום המפעילה תאורת 

יש להבטיח כי הטיפול בתאורה (החלפת וריות וכו') יהיה קל ומהיר ללא צורך  . 1.9.2

  בפרוק פלים ו/או פעולות מורכבות.

  איסטלציה חשמלית .1.10

ורות משורייים או פלסטיים, לפי דרישת יבצתיעשה בכל המקומות ובתא,  . 1.10.1

  המהדס וחברת החשמל. אין להסתעף ללא קופסאות הסתעפות. 

מתוצרת מוכרת  DUTYHEAVYהכבל הכפיף מתאים לעבודה מאומצת  . 1.10.2

תכלול    הקבלן הראשי הספקת    מארה"ב, גרמיה או שוויץ באישורו של המזמין.

  גם חווט לטלפון, למערכת כריזה ולמוזיקת רקע עד ארגזי הלחצים בתא.
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 לפחות.   25%שים לב, בכל החיווט החשמלי תהיה רזרבה של  . 1.10.3

  איטרקום/קשר .1.11

תותקן מערכת איטרקום בין לוחות הפקוד, תאים, מוקד שרות ארצי  . 1.11.1

התחות). המערכת ומודיעין/בקרה (עם קשר מכל תחת איטרקום לכל יתר 

תכלול מטען אוטומטי ומצברים יקל קדמיום, לרבות מגבר פרד בתא וחייגן 

אוטומטי לשלושה מויים המאפשר "דילוג" בייהם במקרה של "תפוס" או 

  שאין מעה. 

המרכזת במודיעין/בקרה, תכלול גם ורה וזמזם המופעלים בעת לחיצה על   . 1.11.2

  ה פעולת הזמזם מופסקת.האזעקה וכן שפופרת טלפון שרק עם הרמת

  מידות וחומר של פל המרכזת וצורת קביעתו בדלפק, יקבעו ע"י המזמין. . 1.11.3

  צרת וחווט מהבקרה/מודיעין עד לוח הפקוד תותקן ע"י המזמין. . 1.11.4

  הפסקת פקוד (לכל מעלית בפרד)  .1.12

בקומת הקרקע יותקן בטבלת הלחצים מתג מפתח לביטול פעולת המעלית.   . 1.12.1

" את המעלית לקומה זו ותשביתה שם עם דלתות הפעלת מתג המפתח "תמשוך

  סגורות. 

  פעולה על תחת כח עצמית .1.13

 הקבלן הראשיבמקרה של הפסקת חשמל, דיזל גרטור יספק חשמל למעליות.   . 1.13.1

יתקין סידור אשר ימע מהמעליות התחלת העבודה בו זמית. אפשר לכוון את 

עצרה, יר שתהבדלי הזמן בין התחלת ההעות של המעליות. המעליות, לאח

ה ותסעה עד לתחה הראשית או לתחה יתתחלה לפעול אחת אחרי השי

  אחרת בהתאם לדרישת המזמין.

רק מעלית מסוימת אחת או יותר (מכל קבוצה) לפי דרישת המזמין, תמשיך  . 1.13.2

לפעול ולשרת את כל הקומות. במידה ומעלית זאת איה תקיה, תפעל מעלית 

  אחרת מחשמל החרום. 

1.14. גישות משתמשים בעלי מוגבלותהתאמות ל  

הרכבת המעלית וכל חלקיה, יתאימו לדרישות ותקי הכים בהתאם לת"י   . 1.14.1

, חוקי התכון והביה, דרישות 2-ו 1חלקים  2252, לת"י 1918, לת"י 2481-70

הרשויות המקומיות והארגוים הרלווטיים ובאישור והחלטת המזמין 

  והאדריכל. 

1.14.2 . י ההפעלה בתא, יותקו מספרי הקומות בצורה גדולה ומובלטתליד לחצ 

  ובוסף לכך יותקו פחיות מיוחדות עם ציון ברייל עליהם בתא ובקומות.

בתא תותקן מערכת הכרזה קולית המציית את מקום המעלית, כוון סיעתה  . 1.14.3

הצפוי, כיויי הקומות, הודעה על דלת סגרת ומעלית בקומה וצליל (צפצוף)  

קומה. המערכת אלקטרוית, עם קול שי או גברי בכל עת שהמעלית חולפת על  

(להחלטת המזמין) היתת לתכות בצורה קלה ומהירה וההכרזה תתבצע עוד  
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לפי הגעת המעלית לקומה. הקלטת הכריזה, תתבצע באולפן ע"י קריין 

  מקצועי. 

סידור הלחצים בתא יהיה במספר טורים כך שמרכזי הלחצים לשימוש   . 1.14.4

  מטר מעל רצפת התא. 1.1º0.9שבין הציבור, יהיו בתחום 

  לעמוד בהן:  הקבלן הראשילהלן החיות וספות שעל  . 1.14.5

משי צדי משקוף המעלית תותקן ספרת קומה מובלטת ולידה   . 1.14.5.1

  הספרה  

  ס"מ מפי הרצפה.  150-180המקבילה בכתב ברייל בגובה  . 1.14.5.2

 100מ"מ בגובה    30-40לאורך דפות התא יהיה מאחז יד עגול בקוטר   . 1.14.5.3

  מהרצפה.ס"מ 

 מ"מ.  32-40בין התא למאחז היד יהיה מרווח לגריפת יד של  . 1.14.5.4

מטר יחופו בחומר מגן מפי פגיעת    1.00מומלץ שקירות התא עד גובה   . 1.14.5.5

 כסאות גלגלים, עגלות ילדים ומטען. 

קצה אמצעי ההפעלה ולחצי ספרות הקומות והאזעקה בטבלאות  . 1.14.5.6

ס"מ  85-130הלחצים בתא המעלית ובתחות יותקו בתחום שבין 

 מהרצפה. 

 50אמצעי ההפעלה בטבלת הלחצים יהיו מוארים במגע, בקוטר של   . 1.14.5.7

 מ"מ לפחות וכבים בהיעות לקריאה.

מ"מ   0.8לצג כל לחצן, תהיה סיפרה מובטלת מפי הלחצן בעובי  . 1.14.5.8

מ"מ שתציין את תחת היעד. לידה תוצג הספרה  16לפחות ובגודל 

ן, הוא יהיה מובלט המקבילה בכתב ברייל. כאשר מותקן חץ כיוו

 ומוצב על לחצן או לצידו. 

לחצן קומת היציאה מהמבה בטבלת לחצי תא המעלית יהיה ביגוד  . 1.14.5.9

 חזותי ומישושי לשאר הלחצים בפל. 

בתא יותקן מראה קומות מואר עם תצוגה מעל הפתח, בגובה  . 1.14.5.10

ס"מ ובו חץ המראה את כיוון סיעה ומספר התחה  180-230

 בה המעלית מצאת.

שעות  4המעלית תהיה תאורת חירום שתפעל במשך  בתא . 1.14.5.11

 לפחות. 

בתא יותקן פעמון אזעקה ואיטרקום חירום שישמע בכל  . 1.14.5.12

שטח הקומה שמחוץ למעלית או לחילופין במרכז הבקרה של  

 החיון. 

המעלית תשמיע הכרזה קולית בעוצמת קול היתת לשיוי   . 1.14.5.13

שתודיע בהקלטה ברורה ובקצב  דציבל 35-55בתחום שבין 

יטי המתאים גם לאדם בעל מוגבלות בקליטת מידע א
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שמיעתי, את כיוון הסיעה וקומת היעד, לפי שהיא מגיעה  

 לתחה. 

המעלית תשמיע אות קולי (צליל) המודיע על פתיחת דלת  . 1.14.5.14

 דציבל מעל לרעש הסביבתי. 10התא בעוצמה של 

רצפת התא תהיה בחספוס קל מחומר עמיד בשחיקה, וגד  . 1.14.5.15

 לפחות. 9Rברמה של  2279החלקה לפי ת"י 

ס"מ  40בדופן האחורית של התא תותקן מראה מגובה  . 1.14.5.16

 לרצפה. 

  לוקס.  150עוצמת התאורה במעלית תהייה לפחות  . 1.14.5.17

1.15. FLOOR TO FLOOR PERFORMANCE  

לפרט, במקום המתאים ברשימת הציוד את הזמן הדרוש   הקבלן הראשיעל  . 1.15.1

מדד מהתחלת סגירת ילכל מעלית לסיעה מקומה לקומה. הזמן ה"ל י 

מרוחב הדלתות בקומה   70%פוסית כל שהיא, ועד לפתיחת  יהדלתות בקומה ט

  פוסית אחרת.יט

הזמן ה"ל יובטח בכל עומס בתא, זאת אומרת; מעומס אפס ועד לעומס מלא  . 1.15.2

  ומילית ובשי הכיווים. 

  זיהוי מיקום המעלית  .1.16

בלוח הפיקוד של המעלית תותקן ורית (בולטת ומאירת עייים) המופעלת בכל   . 1.16.1

עת שהמעלית בתחום הקומה. הורית תפעל גם בעת קלקול ו/או הפסקת חשמל 

(לשם כך, תותקן גם סוללה מתאימה מסוג יקל קדמיום שאיה דורשת טיפול  

  ים גדול כולל מטען מתאים).ובעלת אורך חי

  MRLחילוץ חשמלי בעת תקלה /הפסקת חשמל במעלית  .1.17

לספק ולהתקין מתקן שבאמצעותו (בהפסקת  המעליות הקבלן הראשיעל  . 1.17.1

ויפתח את דלתותיו.  חשמל/תקלה) תא המעלית יוע אוטומטית עד לקומה 

הפעולה יתת לבצוע גם באמצעות לחצים מלוח הפקוד בעת תקלה או 

חשמל. המתקן יפעל על מערכת מצברים יקל קדמיום יבשים (ללא  הפסקת

  טיפול) לרבות מטען מתאים. 

  ויזיה במעגל סגור)ולטמ"ס (טל הכה לחווט .1.18

תכלול גם הספקה והתקת כבלים מסוככים (סוגם יקבע   הקבלן הראשיעבודת   . 1.18.1

יזיה במעגל סגור (טמ"ס) וע"י המזמין) מחדר מכוות עד התאים עבור טלו

  . AMP16-V220-וחווט לדרישות וספות שיועברו, לרבות גידים ל

על גג  AMP16-V220-הזות מוגות ושקע כוח ל  הקבלן הראשיכמו כן, יספק  . 1.18.2

  התא.
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  אור המערכת המכיתית 17.02.04

  MRL -ללא תשלובת חלזוית  F.V.V.V-אור המכוה בית .1

  מכות הרמה . 1.1

  . 40למוע, גלגל העה שקוטרו לא קטן מקוטר הכבל פי  . 1.1.1

  המיסבים הם מיסבי שמן עם שימון אוטומטי. . 1.1.2

המעצור יופעל על ידי אלקטרומגט היתן לכוון. גשושי הבלם מצופים "פרודו".   . 1.1.3

ת הזרם החשמלי עוצר הבלם באופן אוטומטי את המעלית. הבלם  בזמן הפסק

צריך להבטיח עבודה שקטה ובטיחותית לפי כל הדרישות. במקרה וגשש אחד 

  יוצא מכלל פעולה, יכול הגשש השי לשאת את כל העומס. 

לפי הצורך), מותאם לתדר  -המוע מיוחד למעליות (עם מאוורר חיצוי מיוחד  . 1.1.4

הפעלות לשעה. התאוצה, הסיעה וההאטה מבוקרים  -180משתה המתאים ל

ועם  APPROACHDIRECTועם התעות רכות. העצירה הסופית חשמלית עם 

  פלוס מחדש. 

המוע מצויד בכל המסים החשמליים הדרושים על מת למוע הכסת רעשים  . 1.1.5

חשמליים והפרעות במערכות החשמליות והאלקטרויות של המעלית ושל 

  עולה תקיה של הדיזל גרטור), הכל לפי הדרישות והתקים.ן (לרבות פיהבי

מתבקש לצרף להצעתו את הטבלאות הסטדרטיות לבחירת  הקבלן הראשי . 1.1.6

  המכוה. 

מעל העומס המותר בלי שדבר זה יגרום לתקלות או   10%המכוה יכולה לשאת   . 1.1.7

  הפרעות בפעולה התקיה של המכוה ושל המעלית כולה. 

המכוה מורכבת על בדוד כגד רעידות והקורות והבסיסים שעליהם מורכבת  . 1.1.8

  המכוה, יבודדו מהמבה. 

  )UCMמערכת למיעת תועה בלתי מבוקרת ( . 1.2

א מבוקרת של תא המעלית סביב פיקוד המעלית כולל מערכת לזיהוי תועה ל . 1.2.1

  . 2481-20) ועצירת התא במרחק מסוים מהקומה בהתאם לת"י  UCMהקומה (

התקת המערכת ועדה למוע בלאי מואץ ברפידות הבלם כאשר יש כשל  . 1.2.2

במערכת פתיחה וסגירה של זרועות הבלם ולמערכת אין יכולת לזהות את 

  הכשל. 

) מזהה כשל, תועת UCM )Unintended Car Movement -כאשר מערכת ה . 1.2.3

  המעלית תופסק, דלתות תא המעלית והפיר יסגרו והמעלית תושבת.

החזרת המעלית לשימוש תבוצע ע"י טכאי השירות בלבד. יתוק זרם החשמל   . 1.2.4

 והפעלתו מחדש על ידי הדיירים לא תחדש את פעולת המעלית. 
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  העת התא ביד . 1.3

המכוה עם סידור להסיע את התא ביד עד לתחה הקרובה. לצורך חילוץ   . 1.3.1

את כל  הקבלן הראשיבמקרה של הפסקה בזרם החשמל או קלקול, יספק 

 המכשירים הדרושים.  

פעולת החילוץ תתבצע בצורה קלה ופשוטה ללא צורך בפרוק חלקים וכו'  . 1.3.2

ץ (מלוח הפקוד) מהמכוה. תשומת לב רבה יש לתת לכך ולוודא כי פעולת החילו 

 תהיה קלה, מהירה ובטוחה. 

  מובילי התא ומשקל גדי .2

  " מושחז ומלוטש או במתיחה קרה. Tמיוחדים למעליות, פרופיל " . 2.1

  את הפסים יש להאריק בהתאם לחוק הארקות יסוד. . 2.2

  משקל גדי ועלי הובלה  .3

הקבלן  חשבון ועל ע"י מפלדה כולו ויהיה ההרמה  מכושר 50% יאזן הגדי  המשקל . 3.1

  . הראשי

התא והמשקל הגדי מובלים על ידי עלי החלקה בעלות מקדם חיכוך מוך או עלי  . 3.2

  גלגלים המתאימים לכוחות המופעלים. 

  כבלי התליה  .4

ת י. עשויים מחוטי פלדה קוסטרוקצי12, עם מקדם בטחון פי 3מספרם: מיימום  . 4.1

  "סיל" עם פים פשתן. הקצוות מבודדים ומצוידים בבורג מתיחה.

  קו גם מגעי "כבל רופף" לכל כבל בתליה. כן יות . 4.2

  גלגלי תליה והטיה .5

בכל גלגלי ההטיה והתליה יותקו מיסבים כדוריים בעלי שימון עצמי לצמיתות כך שלא יהיה   

  צורך לטפל בהם. 

  סוגי הפלב"ם  .6

, הכווה לפלב"ם עם טקסטורה RIGIDבכל המקומות בהם מוזכר פלב"ם דקורטיבי או   . 6.1

או   FSCאו    POLIGRATאו תוצרת    RIGIDתוספת מחיר) מתוצרת  בגוון טבעי (צבעוי ב

  ש"ע והמבה יהיה כדלקמן:

מ"מ  0.8מ"מ מצופה פח פלב"ם דקורטיבי (או פלב"ם) בעובי  1.5פח פלדה  -דלתות  . 6.2

  לפחות. 

  מ"מ לפחות.  0.8מ"מ מצופה פח פלב"ם דקורטיבי בעובי  2.0פח פלדה  -תאים  . 6.3

  מ"מ עובי.   2.0, קירות התא יהיו מפלב"ם מלא, במקרה של פלב"ם . 6.4

  מ"מ לפחות.  2.0פח פלב"ם מלא, עובי  -משקופים  . 6.5

  שיש ברצפת התא .7

 30אם יידרש שיש ברצפת תא המעלית, יש לקחת בחשבון את משקל השיש שעוביו יהיה עד 

  . הקבלן הראשימ"מ. השיש יסופק ויותקן ע"י המזמין, אולם כל ההכות עוברו תבוצעה ע"י 
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  טבלת לחצים גבוהה  .8

הכווה לטבלה לכל גובה התא, הפתחת על צירים וללא ברגים ופי שלט הטבלה מיושרים עם  

  פי הקיר שאליו מחוברת.

  מפוחים לאוורור התא .9

   ים הבאים:מפוחי ייקה בעלי התו יותקו שי  

  תחלופות אויר בשעה (במהירות הגבוהה).   - 70 60ספיקתם תבטיח כ . 9.1

למפוחים תהייה שתי מהירויות עם אפשרות חיבור מהירה וקלה למהירות מוכה עם  . 9.2

  מהספיקה.  -50%כ

מדד בתא בעת פעולת המפוחים במהירות הגבוהה תהיה  ירמת הרעש המרבית שת . 9.3

45dB(A)  .וחהכאשר התא והדלתות במ  

ורות/תעלות אקוסטיות מיוחדות יעזר בצילה הקבלן הראשילהפחתת רמת הרעש, על  . 9.4

ורות ו/או התעלות יהיו מוגים בפי פגיעה  י בין המפוח לפתח שבתא המעלית. הצ

  ידי הטכאים.-מקרית על

ם תהיה ע"י מתג מפתח (או עם רשום קריאה) והפסקתם לאחר השהיה הפעלת המפוחי . 9.5

  דקות. 105של 

בצורה קלה ומהירה  מבה המפוחים יהיה כזה שיאפשר להפוך את כוון זרימת האוויר . 9.6

  ללא עבודות מורכבות והפתחים בתא יהיו מרוחקים זה מזה.

  משקופים "עוורים"  . 10

"משקוף עיוור" לקליטת ציפוי שיותקן ע"י   הקבלן הראשיסביב כל דלת פיר יתקין  .10.1

מ"מ וצורתו תתואם עם האדריכל  2.0המזמין. המשקוף העיוור יהיה מפלב"ם בעובי 

  ותהיה על פי דרישותיו. 

  שים לב, למשקוף העיוור יהיו חיזוקים לביטון גם במחצית גובהו כדי למוע עיוותו.  .10.2

  משקופים חיצויים ("עוטפים")   . 11

המשקופים ה"חיצויים" יותקו ויחוזקו במסגרת המתכתית של הדלת (מראש)  .11.1

  מ' כדי למוע תזוזה ביציקתם. 1.0 -בתחתיתם ובגובה של כ

להדריך את המזמין על אופן  הקבלן הראשי המשקופים ימולאו בבטון ובאחריות  .11.2

  יציקתם. 

בוצעו על"פ מדידת קיר החזית בכל תחה באופן רוחב המשקופים החיצויים ועומקם י .11.3

  פרד וצורתם תקבע ע"י האדריכל. 

במידה ולוח הפקוד ימוקם ליד דלת המעלית, המשקופים יחד עם לוח הפקוד יכסו את  .11.4

  רוחב הפתח בביה.  כל

לפי דרישת האדריכל לוח הפקוד יופרד מחזית המעלית ויותקן במקום שיקבע ללא כל  .11.5

 יידרש להתקין את כל החוץ לשם כך.  הראשי  הקבלןשיוי במחיר ו 
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  קורות הרמה וקורות ורשתות להפרדה  . 12

תכלול אספקה והתקה של כל קורות הפלדה להרמה בתקרת הפירים   הקבלן הראשיעבודת 

וכן את כל קורות ההפרדה בפירים לחיזוק הפסים לרבות רשתות ההפרדה בבורות ולכל גובה 

  הפיר לפי הצורך.

  מיעת רעידות בתא . 13

  למיעת רעידות בתא המעלית, יש לבצע את הסידורים הבאים:  

(במקום שאפשר) ודלתות הפיר ימרחו בשכבות חומר קירות וגג התא, כפי דלתות התא   .13.1

  כפול (לפחות) מעבי הפח שעליה היא מרוחה. בולע רעשים. עובי השכבה

מיקום תלית הכבל החשמלי הכפיף ושרשרת האיזון (אם תהיה) יהיה במרכז הכובד של  .13.2

  התא והמשקל הגדי.

  יבוצע איזון סטטי של תא המעלית בצורה הבאה: .13.3

  יר ועליו יוסרו. התא יורם לאמצע הפ . 13.3.1

  שרשרת האיזון תהיה מורכבת. . 13.3.2

יתווסף משקל בתא (בתחתיתו בתוך סל מיוחד) כך שרצפתו תהיה אופקית  . 13.3.3

  ישאר לפי המתוכן. יוהמרחק בין סף דלת הפיר לסף דלת התא 

    המשקלות הוספות יחוזקו.  . 13.3.4

 הקבלן הראשיעם גמר ביצוע האיזון, יועבר למשרדו אישור אבטחת איכות של   . 13.3.5

  בדבר ביצועו. 

  מיעת רעש ורעידות  . 14

  יבוצעו הסידורים הבאים:  

דפות ודלתות לוח הפיקוד יעברו טיפול מיוחד לריסון רעידות ע"י מריחת שכבת חומר  .14.1

  עובי כפול מעובי הפח.פז" או שווה ערך ב-" מתוצרת "אסקר54ביטומי כדוגמת "פזופון  

  ). הקבלן הראשיהמוע יותקן על גבי קורות פלדה שיבודדו מהמבה (ע"י  .14.2

  מספור המעליות בקומות . 15

  במספר כפי שיקבע המזמין.  ובכל קומה דרש למספר כל מעלית הקבלן הראשיעל  .15.1

המספור יבוצע כאמור מעל כל דלת (או לצידה לדרישת המזמין) באמצעות ספרות  .15.2

  קיימא הכל כפי שיקבע המזמין.-גדולות וברורות מחומר בר

  פיגומים להרכבה . 16

  יתקין פיגום לצורך הרכבת המעלית ושימוש המזמין בו לצרכיו.   הקבלן הראשי  .16.1

יפרק את הפיגום ויפה אותו  הקבלן הראשיבתום השימוש בפיגום ובאישור המזמין,  .16.2

  מהאתר.

  הגות מפי שיטפון  . 17

בכל פיר (בבור), יותקן "רגש" לבדיקת הופעת רטיבות. עם הופעת הרטיבות, הפקוד מפסיק 

את פעולת המעליות לאחר הגעתן לתחה תוך כדי הפעלת ורה וזמזם בלוח הפקוד ובבקרה 
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ג פקוד מרכזי) ולאחר שהוסעים עזבו את התא, התא שלח אוטומטית לתחה העליוה  (צ

  של טכאי. RESETומפסיק את פעולתו. הפעלת המעלית תתאפשר רק לאחר פעולת 

  5+6למעלית מספר  –דלתות חילוץ/ חירום  . 18

דלתות החילוץ שתותקה תהייה זהות לדלתות הפיר ותכלולה גם משקופים על"פ מה 

  רש. דגם וגוון הדלתות והמשקופים יהיה זהה לשאר הדלתות והמשקופים שיותקו.דישי

  

  תאור הדלתות והתא 17.02.05

  דלתות אוטומטיות אופקיות  .1

  הדלתות אוטומטיות. . 1.1

    מ"מ. 1.5הדלתות בויות מפח פלדה דקופירט בעובי מיימלי של   . 1.2

רעש יהיה כפול לפחות מותזות בחומר גד רעש בחלקן הפימי. עבי החמר גד  הדלתות . 1.3

  מעבי הפח לכף.

דלתות הפיר פתחות ומופעלות ביחד עם דלת התא ע"י מגון מיוחד לפתיחה וסגירה.  . 1.4

הדלתות עם גלגלי תליה בעלי מיסב כדורים. פס התליה עשוי ב"מתיחה קרה" או 

מלוטש. הדלתות בעלות "בופרים" עשויים גומי ותצוידה במעול אלקטרומכי לפי  

והדרישות. בכל דלת פתח קטן (עם טבעת פלב"ם) למפתח מיוחד לפתיחתה בשעת התקן  

הצורך. סף הדלת עשוי יציקת מתכת מעובדת ויותקן על חיזוקים המתאימים לשיאת 

  העומס הדרש גם בלי צורך ביציקתו. 

אגפי הדלת עם חבור מכי עם סגירה עצמית ועם מגע ומעול על כל אגף לדלתות בפתיחה  . 1.5

  מרכזית או מרכזית טלסקופית. 

האשור הסופי למתקן הדלתות ומגון הפתיחה והסגירה יתן ע"י המזמין רק לאחר  . 1.6

  הגשת התכיות הסופיות והמפורטות עבור הדלתות והמגון ה"ל. 

יספק את כל הכיסויים המשופעים הדרושים עבור החלק העליון  הקבלן הראשי . 1.7

כגד פגיעות. כן יותקו פחי כיסוי בתוך הפיר  והתחתון של הדלתות וכיסוי מתחת לתא

  ולכל גבהו ובין הדלתות (בשי צדדים בדלתות מפולשות) וסולם ירידה לבור.

  

  תא וסעים/משא  .2

התא בהתאם לתכיות. התא בוי ממסגרת מסיבית של פלדה, בהתאם לעומס ולגודל.  . 2.1

לי התא, מגון על המסגרת מורכבים: מגון התליה של הכבלים, מתקן תפיסה, ע

  הדלת האוטומטית, מגון השקילה ועקומה עה. 

 מ"מ לפחות.  2.0קירות התא בויים מפח פלדה דקופירט בעובי  . 2.2

תקרת התא תתאים לשאת עליה שי אשים לפחות ובתוכה תותקן התאורה, תאורת  . 2.3

החרום ומפוחים שקטים לאוורור התא בצורה יעילה באמצעות תעלות מיוחדות על גג 

 התא.

מתחת לתקרת התא, תותקן תקרה מומכת שצורתה ישרה או קמורה (להחלטת  . 2.4

 האדריכל וללא תוספת מחיר).
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 מעל התקרה ו/או בתוכה תותקן תאורה עקיפה ו/או ישירה.  . 2.5

ה בזכוכית שקופה בטיחותית מתאימה שאיה יתת יהורות בתקרת התא תכוס . 2.6

 לפרוק בקל. 

 לפחות עם חיזוקים מתחתיה. מ"מ  6.0רצפת התא מפח פלדה בעובי  . 2.7

 סביב הרצפה והקירות יהיו מגיים שצפיפותם תקבע ע"י המזמין. . 2.8

התא, עם דלת אוטומטית כמו דלתות הפיר. הדלת מצוידת במגביל כוח סגירה (רגישותו  . 2.9

יתת לכוון) שתפקידו למוע פגיעה בוסע אשר כס כאשר הדלת סגרת. בכיסה, על  

 אלקטריים.-ר תאים פוטודלת התא תותקן מערכת טו

מפעיל הדלת מורכב על מסגרת התא ומופעל ע"י מוע חשמלי. פעולת הסגירה והפתיחה   .2.10

 הסופית איטית יותר, כדי למוע זעזועים ודפיקות חזקים מדי.

בזמן הפסקת חשמל או בזמן קלקול במגון הדלת האוטומטית אפשר לפתוח את הדלת  .2.11

 ביד מהתא.

תא מעלית מושלם לצורך בדיקה ואישור המזמין והאדריכל להעמיד    הקבלן הראשיעל   .2.12

 שורו, ליצר את יתר התאים.יולאחר א

"השדות" ברצפת התא וכיסויה וסיפי דלתות התא והפיר, יתוכו ויבוצעו כך שיתאימו  .2.13

 להעמסה באמצעות מלגזה ידית המפעילה עומסים קודתיים מתחת לגלגליה. 

 לתשומת הלב: .2.14

 . 755היו מחומר בלתי דליק כמוגדר בת"י תא המעלית ודלתותיו י . 2.14.1

 . VI 4.4כל הציפויים, אביזרים ואלמטים דקורטיביים יהיו מסווגים  . 2.14.2

  

 תא לוסעים  .3

התא בהתאם לתכיות. התא בוי ממסגרת מסיבית של פלדה, בהתאם לעומס ולגודל.  . 3.1

מגון על המסגרת מורכבים: מגון התליה של הכבלים, מתקן תפיסה, עלי התא, 

  הדלת האוטומטית, מגון השקילה ועקומה עה. 

  מ"מ לפחות.  2.0קירות התא בויים מפח פלדה דקופירט בעובי  . 3.2

תקרת התא תתאים לשיאת שי אשים לפחות ובתוכה תותקן התאורה, תאורת  . 3.3

החרום ומפוחים שקטים לאוורור התא בצורה יעילה באמצעות תעלות מיוחדות על גג 

  התא.

התא, תותקן תקרה מומכת שצורתה ישרה או קמורה (להחלטת  מתחת לתקרת . 3.4

  האדריכל וללא תוספת מחיר).

  מעל התקרה ו/או בתוכה תותקן תאורה עקיפה ו/או ישירה.  . 3.5

ה בזכוכית שקופה בטיחותית מתאימה שאיה יתת יהורות בתקרת התא תכוס . 3.6

  לפרוק בקל. 

  ם מתאימים מתחתיו.מ"מ לפחות עם חיזוקי 4.0רצפת התא מפח פלדה בעובי  . 3.7

  סביב הרצפה והקירות יהיו מגיים ומעקה.   
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התא, עם דלת אוטומטית כמו דלתות הפיר. הדלת מצוידת במגביל כוח סגירה (רגישותו  . 3.8

יתת לכוון) שתפקידו למוע פגיעה בוסע אשר כס כאשר הדלת סגרת. בכיסה, על  

  אלקטריים.-דלת התא תותקן מערכת טור תאים פוטו

ל הדלת מורכב על מסגרת התא ומופעל ע"י מוע חשמלי. פעולת הסגירה והפתיחה  מפעי . 3.9

  הסופית איטית יותר, כדי למוע זעזועים ודפיקות חזקים מדי.

בזמן הפסקת חשמל או בזמן קלקול במגון הדלת האוטומטית אפשר לפתוח את הדלת  .3.10

  ביד מהתא.

ואישור המזמין והאדריכל   להעמיד תא מעלית מושלם לצורך בדיקה  הקבלן הראשיעל   .3.11

  שורו, ליצר את יתר התאים.יולאחר א

"השדות" ברצפת התא וכיסויה וסיפי דלתות התא והפיר, יתוכו ויבוצעו כך שיתאימו  .3.12

  להעמסה באמצעות מלגזה ידית המפעילה עומסים קודתיים מתחת לגלגליה. 

  לתשומת הלב: .3.13

  . 755תא המעלית ודלתותיו יהיו מחומר בלתי דליק כמוגדר בת"י  . 3.13.1

 . VI 4.4כל הציפויים, אביזרים ואלמטים דקורטיביים יהיו מסווגים  . 3.13.2

 

  תקים, מתקי בטחון ומקדמי בטחון .4

  תקים . 4.1

  (האחרון).  2481המעלית תיבה לפי תקן   

הדרישות הכלליות בתקן כגון תאורת פיר, גדורים, רשתות הפרדה, (בין מעליות, בין תא 

ועל חשבוו, גם אם לא צוין   הקבלן הראשילמשקל גדי) וכו', יסופקו ויותקו על ידי 

  במפורש במפרט.

  מפסיק זרם סופי  . 4.2

ה. מופעל ע"י המשקל הגדי או התא בזמן שהתא איו עצר בתחה העליוה או בתחתו

  הזרם יופסק מקו ההזה ע"י מפסיק זרם סופי תקי.

  מ"ז פיקוד  . 4.3

מפסיקי זרם פיקוד לאשי אחזקה יורכבו על התא ובפיר לשם הפסקה כללית. יתר על  

סימום עד מרחק של קכן יותקו לחצים לשרות על גג התא. הלחצים ה"ל פועלים במ

  זרם סופיים במעגלי הפיקוד.מטר מגג התא לבין תקרת הפיר. כן יותקו מפסיקי  1.8

  פגושות . 4.4

  דגם הפגושות לפי התקן והם יותקו בבור על יסוד פלדה.   

יסודות הפלדה יורכבו כך שבעת התארכות כבלי ההרמה, יתן יהיה להמיכם מבלי 

הצורך לקצר את כבלי ההרמה (קיצור הכבלים בפעם הראשוה, בין אם בוצע בתקופת 

  חשבוו). -ועל הקבלן הראשיי האחריות ו/או אחריה, יבוצע ע"
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______________________________________________________________________________________  

  מפרט מערכות –חניון והפרדה מפלסית שזר  - 2ה

 

  מעולי הדלתות . 4.5

המעולים האלקטרומכיים בויים קוסטרוקציה המבטיחה בטחון מכסימלי. 

הלשוות מפלדה. המגעים צריכים להיות "מגעי כסף" מוגים היטב כגד לכלוך ואבק. 

 ה התאעולים מופעלים ע"י עקומה  ירק דלת שמאחוריה חות לפתיחה. המעה. כל ת

  דלת אפשר לפתוח בשעת חרום ע"י מפתח מיוחד. 

  פעמון אזעקה   . 4.6

לחצן הפעלה יותקן בלוח הלחצים בתא. הפעמון עובד על סוללה מיוחדת  . 4.6.1

ידרש ע"י המזמין. לחצן יומורכב מחוץ לפיר ע"י הדלת או במקום אחר אשר 

  האזעקה מפעיל את מערכת האיטרקום. 

שים לב ! לחצן האזעקה יכיל מגע וסף המפעיל מגעון בלוח הפקוד. למגעון יהיו   . 4.6.2

ים" וספים שהמזמין יוכל להתחבר בים לבין  לפחות שלושה "מגעים יבש

  מערכת בקרת המבה. 

  ווסת המהירות . 4.7

יותקן ויפעיל את מתקן התפיסה במקרה שמהירות הסיעה של התא מגיעה  . 4.7.1

  למהירות הפעלתו לפי התקן.

  את ווסת המהירות יתן לבחון תוך כדי פעולה.  . 4.7.2

 לווסת, עיץ וסף מיוחד לבדיקה.  . 4.7.3

  מתקן תפיסה . 4.8

קן. מתקן התפיסה פועל במקרה שהמהירות הגיעה למהירות בוי בהתאם לת . 4.8.1

  הפעלתו לפי התקן.

  המתקן ה"ל מפסיק גם את מעגל הפיקוד. . 4.8.2

 מקדמי בטחון . 4.9

לפחות מעבר   10%בעת קביעת מערכת ההעה של המעלית, יש לקחת בחשבון רזרבה של  

  של יצרי המערכות. DUTY TABLES -ות האלזה המצוין בטבל
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______________________________________________________________________________________  

  מפרט מערכות –חניון והפרדה מפלסית שזר  - 2ה

 

  

  האחריות תקופת תחילת –' א ספח

  

  

  מעלית מספר ____ .   . 1

  

תאריך מסירת המעלית למזמין ותחילת תקופת האחריות (לאחר אישור מכון התקים/משרד   . 2

העבודה, ביקורת בודק חשמל מוסמך, אישור יועץ המעליות והמפקח שהמעלית מסרה ללא 

  כל הסתייגות) הוא: _________ . 

  

"אחריות ושרות", הח"מ מאשרים בזאת כי חוזה השרות לגבי  להוראות סעיףבהתאם   . 3

  וזאת לתקופה של ____ חודשים .  המעלית ה"ל היו בתוקף החל מ _________

  

  

  

  תאריך: _________ 

  

  

  

  

 _____________   _____________  

  הקבלן הראשי       המזמין    
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______________________________________________________________________________________  

  מפרט מערכות –חניון והפרדה מפלסית שזר  - 2ה

 

 הציוד רשימת - ב ספח

  

  ידו.- דרש לפרט במקום המתאים, את תוצרת וטיפוס החלקים השוים המסופקים על הקבלן הראשי 

  שים לב

  להגיש את רשימת הציוד לאישור איג' ש. לוסטיג לפי תחילת התכון.  הקבלן הראשיעל 

סיכום ואישור הציוד ע"י אחרים, לא יתקבל ותתכן פסילתו, הכל על"פ החלטתו הבלעדית של איג' ש. 

  לקחת זאת בחשבון מראש בעת קביעת מחיריו.  הקבלן הראשילוסטיג ועל 

  MRLק"ג,  1,275, מ/ש 1.6ללא כת,  V.V.V.F -ב 4-1מעליות מספר   . 1

  

   וארץ היצור  שם היצרן טיפוס החלק 

    

מכות הרמה (דגם והספק) ______________  _________   א.

טכודימו ______________  _________   ב.

אידוקטור ______________  _________   ג.

מווסת מהירות ______________  _________   ד.

 ה מתקן תפיסה ______________  _________ 

פסים לתא ______________  _________   ו.

פסים למשקל הגדי ______________  _________   ז.

מעולים ואביזרי דלתות ______________  _________   ח. 

אלקטריים-טור תאים פוטו ______________  _________   ט.

דלת הפיר  ______________  _________   י.

תא ______________  _________   יא.

מפוחים לאוורור התא ______________  _________   יב.

לוח חשמל ופיקוד ______________  _________   יג.

פגוש ______________  _________   יד.

מראה קומות ______________  _________   טו.

מפעיל הדלת האוטומטית ______________  _________   טז.

איטרקום ______________  _________   יז.

אביזרים, לחצים וכו' ______________  _________   יח. 

מערכת שקילה ______________  _________   יט.

F.V.V.Vמערכת ויסות  ______________  _________   כ.

זמן סיעה לפי התיאור ______________  _________   כא.

משקל גדי ______________  _________   כב.

צג / מויטוריג ___ _________________________  כג.

דירוג ארגטי ____________________________   כד.
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______________________________________________________________________________________  

  מפרט מערכות –חניון והפרדה מפלסית שזר  - 2ה

 

  MRLק"ג,  1,000מ/ש  1.6ללא כת,  V.V.V.F -, ב5+6מעליות מספר   . 2

  

   וארץ היצור  שם היצרן טיפוס החלק 

    

מכות הרמה (דגם והספק) ______________  _________   א.

טכודימו ______________  _________   ב.

אידוקטור ______________  _________   ג.

מווסת מהירות ______________  _________   ד.

 ה מתקן תפיסה ______________  _________ 

פסים לתא ______________  _________   ו.

פסים למשקל הגדי ______________  _________   ז.

מעולים ואביזרי דלתות ______________  _________   ח. 

אלקטריים-טור תאים פוטו ______________  _________   ט.

דלת הפיר  ______________  _________   י.

תא ______________  _________   יא.

מפוחים לאוורור התא ______________  _________   יב.

לוח חשמל ופיקוד ______________  _________   יג.

פגוש ______________  _________   יד.

מראה קומות ______________  _________   טו.

מפעיל הדלת האוטומטית ______________  _________   טז.

איטרקום ______________  _________   יז.

אביזרים, לחצים וכו' ______________  _________   יח. 

מערכת שקילה ______________  _________   יט.

F.V.V.Vמערכת ויסות  ______________  _________   כ.

זמן סיעה לפי התיאור ______________  _________   כא.

משקל גדי ______________  _________   כב.

צג / מויטוריג ___ _________________________  כג.

דירוג ארגטי ____________________________   כד.

  

  

  

  

  

  

  

  

    



442 
 

______________________________________________________________________________________  

  מפרט מערכות –חניון והפרדה מפלסית שזר  - 2ה

 

  MRLק"ג,  1,275מ/ש,  1.6ללא כת,  V.V.V.F -ב 7+8מעליות מספר   . 3

  

   וארץ היצור  שם היצרן טיפוס החלק 

    

מכות הרמה (דגם והספק) ______________  _________   א.

טכודימו ______________  _________   ב.

אידוקטור ______________  _________   ג.

מווסת מהירות ______________  _________   ד.

 ה מתקן תפיסה ______________  _________ 

פסים לתא ______________  _________   ו.

פסים למשקל הגדי ______________  _________   ז.

מעולים ואביזרי דלתות ______________  _________   ח. 

אלקטריים-טור תאים פוטו ______________  _________   ט.

דלת הפיר  ______________  _________   י.

תא ______________  _________   יא.

מפוחים לאוורור התא ______________  _________   יב.

לוח חשמל ופיקוד ______________  _________   יג.

פגוש ______________  _________   יד.

מראה קומות ______________  _________   טו.

מפעיל הדלת האוטומטית ______________  _________   טז.

איטרקום ______________  _________   יז.

אביזרים, לחצים וכו' ______________  _________   יח. 

מערכת שקילה ______________  _________   יט.

F.V.V.Vמערכת ויסות  ______________  _________   כ.

זמן סיעה לפי התיאור ______________  _________   כא.

משקל גדי ______________  _________   כב.

צג / מויטוריג ___ _________________________  כג.

דירוג ארגטי ____________________________   כד.
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______________________________________________________________________________________  

  מפרט מערכות –חניון והפרדה מפלסית שזר  - 2ה

 

  MRLק"ג,  1,600מ/ש,  1.6ללא כת,  V.V.V.F -ב 9+10מעליות מספר   . 4

  

   וארץ היצור  שם היצרן טיפוס החלק 

    

מכות הרמה (דגם והספק) ______________  _________   א.

טכודימו ______________  _________   ב.

אידוקטור ______________  _________   ג.

מווסת מהירות ______________  _________   ד.

 ה מתקן תפיסה ______________  _________ 

פסים לתא ______________  _________   ו.

פסים למשקל הגדי ______________  _________   ז.

מעולים ואביזרי דלתות ______________  _________   ח. 

אלקטריים-פוטוטור תאים  ______________  _________   ט.

דלת הפיר  ______________  _________   י.

תא ______________  _________   יא.

מפוחים לאוורור התא ______________  _________   יב.

לוח חשמל ופיקוד ______________  _________   יג.

פגוש ______________  _________   יד.

מראה קומות ______________  _________   טו.

מפעיל הדלת האוטומטית ______________  _________   טז.

איטרקום ______________  _________   יז.

אביזרים, לחצים וכו' ______________  _________   יח. 

מערכת שקילה ______________  _________   יט.

F.V.V.Vמערכת ויסות  ______________  _________   כ.

זמן סיעה לפי התיאור ______________  _________   כא.

משקל גדי ______________  _________   כב.

צג / מויטוריג ___ _________________________  כג.

דירוג ארגטי ____________________________   כד.

  

  

  

  

  

  

  

    



444 
 

______________________________________________________________________________________  

  מפרט מערכות –חניון והפרדה מפלסית שזר  - 2ה

 

  

  MRLק"ג,  1,275מ/ש  1.6ללא כת,  V.V.V.F -ב 11+12מעליות מספר   . 5

  

   וארץ היצור  שם היצרן טיפוס החלק 

    

מכות הרמה (דגם והספק) ______________  _________   א.

טכודימו ______________  _________   ב.

אידוקטור ______________  _________   ג.

מווסת מהירות ______________  _________   ד.

 ה מתקן תפיסה ______________  _________ 

פסים לתא ______________  _________   ו.

פסים למשקל הגדי ______________  _________   ז.

מעולים ואביזרי דלתות ______________  _________   ח. 

אלקטריים-פוטוטור תאים  ______________  _________   ט.

דלת הפיר  ______________  _________   י.

תא ______________  _________   יא.

מפוחים לאוורור התא ______________  _________   יב.

לוח חשמל ופיקוד ______________  _________   יג.

פגוש ______________  _________   יד.

מראה קומות ______________  _________   טו.

מפעיל הדלת האוטומטית ______________  _________   טז.

איטרקום ______________  _________   יז.

אביזרים, לחצים וכו' ______________  _________   יח. 

מערכת שקילה ______________  _________   יט.

F.V.V.Vמערכת ויסות  ______________  _________   כ.

זמן סיעה לפי התיאור ______________  _________   כא.

משקל גדי ______________  _________   כב.

צג / מויטוריג ___ _________________________  כג.

דירוג ארגטי ____________________________   כד.
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______________________________________________________________________________________  

  מפרט מערכות –חניון והפרדה מפלסית שזר  - 2ה

 

  MRLק"ג,  1,275מ/ש,  1.6ללא כת,  V.V.V.F -ב 13+14מעליות מספר   . 6

  

   וארץ היצור  שם היצרן טיפוס החלק 

    

מכות הרמה (דגם והספק) ______________  _________   א.

טכודימו ______________  _________   ב.

אידוקטור ______________  _________   ג.

מווסת מהירות ______________  _________   ד.

 ה מתקן תפיסה ______________  _________ 

פסים לתא ______________  _________   ו.

פסים למשקל הגדי ______________  _________   ז.

מעולים ואביזרי דלתות ______________  _________   ח. 

אלקטריים-פוטוטור תאים  ______________  _________   ט.

דלת הפיר  ______________  _________   י.

תא ______________  _________   יא.

מפוחים לאוורור התא ______________  _________   יב.

לוח חשמל ופיקוד ______________  _________   יג.

פגוש ______________  _________   יד.

מראה קומות ______________  _________   טו.

מפעיל הדלת האוטומטית ______________  _________   טז.

איטרקום ______________  _________   יז.

אביזרים, לחצים וכו' ______________  _________   יח. 

מערכת שקילה ______________  _________   יט.

F.V.V.Vמערכת ויסות  ______________  _________   כ.

זמן סיעה לפי התיאור ______________  _________   כא.

משקל גדי ______________  _________   כב.

צג / מויטוריג ___ _________________________  כג.

דירוג ארגטי ____________________________   כד.
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______________________________________________________________________________________  

  מפרט מערכות –חניון והפרדה מפלסית שזר  - 2ה

 

  מעלון אכי 17.02

  

  כלליים תאים  17.02.01

  כללי   . 1

אפיון העבודות כפי שיתואר בהמשך היו כללי ומפרט את הציוד העקרי   . 1.1.1

ההכרחי לצורך בצוע העבודות אך איו מכסה את כל הפרטים הקשורים בתכון 

  . הקבלן הראשימפורט ובעבודות הרכבה ותאום שיהיו באחריות 

ווה היא  בכל המקרים בהם פריט או חלק מסוים מאופייים בלשון יחיד, הכ  . 1.1.2

אזכור ה"ל יתייחס למספר פריטים או חלקים כפי שדרש לצורך בצוע הלכך ש

ולא תתקבל דרישה לתוספת תשלום עבור  הקבלן הראשיעבודה מושלמת ע"י 

  ה"ל. 

 משה קבלן הראשי", הכווה לקבלן הראשיבכל המקומות בהם מוזכר " . 1.1.3

  . למעליות (לרבות מעלוים)

הראשי ו/או  קבלן הראשי"מזמין", הכווה לבכל המקומות בהם מוזכר  . 1.1.4

  למזמין העבודה לפי המקרה.

  "מהדס", או "אדריכל" הכווה לבא כוח היזם.  בכל המקומות בהם מוזכר . 1.1.5

  בכל המקומות בהם מוזכר מעלית, הכווה למעלון.  . 1.1.6

  תכיות . 1.2

להגיש למהדס תכיות עבודה מפורטות בשי עותקים  הקבלן הראשיעל  . 1.2.1

לו תכלולה את כל החלקים והציוד השוה עם מידות לאישור. תכיות א

שורן. תוכיות אלו ימדויקות הדרושות לצורך הביה. לאחר בדיקתן וא

כאסמכתא לביצוע אין לבצע כל עבודה או חלק ממה  קבלן הראשיתשמשה ל

  ו/או להזמין חלקים ולייצר אותם, לפי קבלת התכיות המאושרות.

1.2.2 . יות לא תאושרו פעם   הקבלן הראשיה, חייב במידה והתוכלהגישן על חשבו

וספת עם כל התיקוים שידרשו ע"י המזמין. כל הגשה תעשה בארבעה עותקים 

  מכל תוכית.

להגיש את כל החומר  הקבלן הראשיוסף על התכיות והפרוטים חייב  . 1.2.3

  כדלקמן:

תוים טכיים, שם יצרן וארץ הייצור לכל החלקים המכיים  . 1.2.3.1

  והחשמליים. 

  .MADEASשרטוטי הרכבה  . 1.2.3.2

  .MADEASתכיות פקוד ותרשים מתקן החשמל  . 1.2.3.3

  .MADEASתכיות חווט חשמלי  . 1.2.3.4

שמות החלקים החשמליים והמכיים ותפקודם כפי שמופיע   . 1.2.3.5

  בתכיות.

  רשימת חלקי חלוף מומלצים עם מספריהם הקטלוגים.  . 1.2.3.6
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  הוראות אחזקה מפורטות. . 1.2.3.7

  בפעולה רגילה ובזמן חרום.  מוש במעלוןיהוראות ש . 1.2.3.8

כל החומר ה"ל יימסר בצורה מסודרת למזמין ובשי עותקים. לפי דרישת  . 1.2.4

  המזמין (וללא תוספת במחיר) החומר ה"ל, יועבר גם במדיה מגטית. 

להגיש למזמין את כל התכיות והדוגמאות  הקבלן הראשיכמו כן, מתחייב  . 1.2.5

פים, גווים, לחצים וכו' והכל הדרושות לבחירת המעלון, צורת הדלתות, משקו

  ללא תשלום וסף.

  מידות . 1.3

למדוד את מידות הבין במקום, כפי שהן במציאות ולא להוציאן  הקבלן הראשיעל 

  מהתכיות.

  דו"ח מהלך העבודה  . 1.4

  ימסור למזמין מידע על כל מהלך העבודה ללא דרישה מיוחדת. הקבלן הראשי     

  עבודות בין  . 1.5

המזמין יבה את פיר המעלון לפי התוכיות המצ"ב. כל יתר העבודות   . 1.5.1

וההספקות החוצות להשלמת העבודה כגון: עבודות סבלות, חציבת חורים 

  במחיר המעלון.  ועלותם תיכלל הקבלן הראשיוסתימתם, תחולה על 

  ועל חשבוו.  הקבלן הראשיפגום (אם חוץ) יסופק ויותקן ע"י  . 1.5.2

  צביעה  . 1.6

כל חלקי הפלדה יוקו יקוי כימי או יקוי חול ויצבעו בצבע יסוד פעמיים וסופי פעמיים, 

  לפי דרישתו של המזמין. 

  שלטים  . 1.7

יספק את כל השלטים הדרושים "בחדר המכוות", בתא ובלוחות (גם  הקבלן הראשי

מוש) לרבות שלטים עם הוראות בעברית ואיורים המראים יוראות הששלטי האזהרה וה

את אופן פעולת חילוץ הלכודים מתוך התא, במקרה של הפסקת חשמל או קלקול. כל 

  השלטים לפי דרישתו של המזמין ויהיו מחומרים קשיחים (לא מדבקות).

  הרכבת ומסירת המעלון  . 1.8

1.8.1 .  שים בעלייון רב בהרכבה. בזמן סיהרכבת המעלון תיעשה ע"י מומחים וא

יספק  הקבלן הראשיההרכבה יהיה במקום מהל עבודה האחראי על העבודה. 

את כל חומרי העזר, העבודה ומכשירי ההרמה הדרושים להרכבה. יתר על כן 

  הקבלן הראשי דרש לבצע את כל החוץ להרכבה. כמו כן על    הקבלן הראשיעל  

  לבצע את כל עבודות הסבלות הקשורות בהרכבה. 

בדיקה מטעם חברת החשמל  הקבלן הראשילאחר גמר הרכבת המעלון, יזמין  . 1.8.2

וכן בודק מוסמך למעליות מטעם משרד העבודה. הבודק יקבע ע"י המזמין 

. אף ההוצאות עבור בדיקות חוזרות הקבלן הראשיועלות הבדיקה על חשבון 

  , הן על חשבוו.  הקבלן הראשיבאשמת 
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לתקן ולשות ללא תשלום וסף  ראשיהקבלן הלאחר הבדיקות ה"ל חייב  . 1.8.3

חלקים מהמתקן, באם יידרש ע"י חברת החשמל, בודק מוסמך למעליות, או 

  המהדס. 

ה, תתבצע ע"י מכון התקים, גם היא יבמידה והבדיקה הראשוה ו/או השי . 1.8.4

  . הקבלן הראשיתהיה על חשבון 

חייב  הראשיהקבלן תוצאות הבדיקות חייבות לקבל אשור המזמין. במידה ו . 1.8.5

לתקן או לשות חלקים לאחר בדיקת המזמין ולפי דרישתו, עליו לעשותם על 

  חשבוו הוא. 

מוש במעלון במצב רגיל וחרום  יידריך את ציגי המזמין בש הקבלן הראשי . 1.8.6

  לרבות הדרכת חילוץ. 

  טיב העבודה  . 1.9

מתחייב לבצע את העבודה ברמה מקצועית גבוהה ולפי התקים  הקבלן הראשי

הקיימים או המקובלים. עליו להעסיק במקום פועלים מקצועיים במספר הדרוש לו 

ן. למזמין הזכות לבקש יכובים בגמר הביילסיום מתקן המעלון במועד, בכדי למוע ע

  ו אישית.להרחיק מהמקום פועלים שלדעתו אים מתאימים מבחיה מקצועית א

  קבלי משה  .1.10

להביא לאשור מזמין העבודה, או בא כוחו, למהדס, את כוותו  הקבלן הראשיעל 

משה. הזכות בידי מזמין העבודה  קבלן הראשילמסור איזה חלק שהוא מהעבודה ל

משה זה, באם לדעת המזמין איו מסוגל לבצע את  קבלן הראשילאשר או לפסול 

משה באם  קבלן הראשיהמזמין להפסיק עבודתו של כל העבודה. כמו כן הרשות בידי 

  לפי דעתו איו מבצע את העבודה לפי הדרישות. 

  זמן ההספקה  .1.11

חודשים לאחר הזמתו בתאי שפיר המעלון  3זמן ההספקה והפעלת המעלון יהיה 

חודש לפי תום התקופה ה"ל. במידה ומסירת הפיר  1 הקבלן הראשייעמוד לרשות 

היא, יתארך זמן ההספקה בהתאם, אך זמן ההרכבה והפעלת תתאחר מסיבה כל ש

  . הקבלן הראשילרשות  חודש כזכר, מיום העמדת הפיר 1שאר י המעלון י

  תאי שרות לאחר תקופת האחריות  .1.12

  יחתמו על חוזה שרות על"פ מסמכי המכרז (מסמך אחזקה). הקבלן הראשיהמזמין ו    

  

  ) 19.07.2018-3-6487(אור טכי ית 17.02.02

  A5אור טכי כללי למעלון מספר ית . 1.1

כושר הרמה  - ק"ג  400 2.1.1

מהירות עליה  - מ/ש  0.15 2.1.2

אי דיוק בעצירה - מ"מ מקסימום 2 2.1.3

HYD RUCK-SACK - שיטת הרמה 2.1.4

מקום מכות הרמה - לתאום 2.1.5
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י חשמל מתח - הרץ   50וולט,  220 2.1.6

גובה הרמה (מ') - 10.10 2.1.7

מספר התחות - 2 2.1.8

מספר כיסות -  90° -ב 2.1.9

מידות הפיר (מ') - 1.80× 1.80 2.1.10

מידות התא (מ') - 1.2×1.4×2.1 2.1.11

סוג הדלתות - אוטומטיות טלסקופיות  2.1.12

גודל הדלתות (מ') - 0.90× 2.00 2.1.13

הגות בפתחי התא - אלקטרים -טור תאים פוטו 2.1.14

  

  אור מתקן החשמל ית . 1.2

  יברסלי ופקוד א . 1.2.1

בכל מבוא יותקן ארגז לחצים עם לחצן אחד ועם ורית לרשום   . 1.2.1.1

הקריאה (מהבהבת כשהמעלית בסיעה ודולקת רצוף לאחר הרישום  

  כשהמעלית תפוסה). 

הארגז מורכבים   בתא המעלית יותקן ארגז לחצים. בחלק העליון של . 1.2.1.2

ומיקרופון לקשר עם המודיעין ולוח הפקוד. בזמן לחיצת  קול -רם

  לחצן האזעקה, מופעלת מהתא מערכת האיטרקום.

 אלקטריים.  -הדלתות עם מגביל כוח סגירה ועם טור תאים פוטו  . 1.2.1.3

  מראה קומות בתא  . 1.2.2

לפי דרישת המזמין)  DOT MATRIXמראה קומות דיגיטלי (או  . 1.2.2.1

). רוחב מראה ומראה כוון סיעה (מהבהב כשהמעלון בסיעה

  מ"מ לפחות.   50הקומות לפי דרישת המזמין. גובה אות או ספרה 

 4המכסים לארגזי הלחצים בחוץ ובתא ולמראי הקומות יהיו בעובי   . 1.2.2.2

  מ"מ לפחות. 

  איתות וגג בקומות  . 1.2.3

מראה קומה (כמו בתא) ומראה כוון מהבהב (או המשך כוון סיעה   . 1.2.3.1

  לפי דרישת המהדס וללא תוספת מחיר).

יהיה אלקטרוי מוסתר שעוצמת הצליל שלו יתת לכוון בכל   הגוג . 1.2.3.2

קומה בפרד. כמו כן, הגוג יהיה בעל שי סוגי צליל (שוה בכל כיוון)  

  שיתן לישמם בקומות שוות.

מ"מ לפחות ורוחב השלט   50גובה אות או ספרה במראה הקומות,  . 1.2.3.3

 לפי דרישת האדריכל.

  לוח הפיקוד  . 1.3

יכלול מכשירים וחלקים המבוססים על מחשב ו-בוי בטכיקת מיקרו . 1.3.1

עם בטחון  הטכיקות החדשות ביותר המתאימים לפעולה שקטה במעלון

מכסימלי, ללא אחזקה מיוחדת. הרכיבים, והמגעים פועלים על זרם ישר 

המיוצר ע"י מיישר זרם. הלוח כולל את כל המכשירים הדרושים. אין להשתמש 
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דגם חצי אוטומטי. הלוח בארון פח בציוד ללא אשור מראש. המבטיחים הם מ

מכשיר הגה מפי חוסר והפוך  סגור עם דלתות ויכיל מראה קומות דיגיטלי,

  0.92 -פאזות, מגע יבש לחיווי תקלה ומערכת קבלים לשיפור כפל ההספק ל

  לפחות (במידת הצורך). 

הלוח יהיה בארון סגור היתן לעילה ויכיל גם את מערכת ההרמה   . 1.3.2

  ההדראולית. 

  2.0מיקום הלוח/הארון יקבע בתאום עם המזמין והוא יבה מפח פלב"ם בעובי   . 1.3.3

  מ"מ לפחות. 

  הגת המוע  . 1.4

יותקן מזיז אוטומטי ("מתע אלקטרוי רך") בשסתומים ובלוח הפיקוד עם  . 1.4.1

  טחוות. יהגת יתרת זרם עבור המוע אחרי המפסיק הראשי והב

גה הטרמית, המעלון  המוע עם הגה טרמיסטורית בליפוף. לאחר הפעלת הה  . 1.4.2

ממשיך לתחה הקרובה ולאחר פתיחת הדלתות, הוא מפסיק את פעולתו. רק  

  , יתן להפעיל את המעלון מחדש. RESETלאחר הפעלת  

  תאורת התא . 1.5

קבועה ותאורה לשעת חרום המפעילה תאורת LED  תותקה ורות עבור תאורת . 1.5.1

LED.  

וכו') יהיה קל ומהיר ללא צורך יש להבטיח כי הטיפול בתאורה (החלפת ורית  . 1.5.2

  בפרוק פלים ו/או פעולות מורכבות.

  איסטלציה חשמלית . 1.6

ורות משורייים או פלסטיים, לפי  יתיעשה בפיר, בחדר המכוות ובתא, בצ . 1.6.1

  דרישת המהדס וחברת החשמל. אין להסתעף ללא קופסאות הסתעפות.

 מתוצרת מוכרת DUTYHEAVYהכבל הכפיף מתאים לעבודה מאומצת  . 1.6.2

מארה"ב, גרמיה או שוויץ באישורו של המזמין. הכבל הכפיף יכיל גם כבל 

  טלפון.  

  איטרקום/קשר . 1.7

תותקן מערכת איטרקום בין התא, מוקד שרות ארצי ולוח הפקוד (עם קשר  . 1.7.1

  מכל תחת איטרקום לכל יתר התחות). 

המערכת תכלול מטען אוטומטי ומצברים יקל קדמיום, לרבות מגבר פרד  . 1.7.2

הם במקרה של יייגן אוטומטי לשלושה מויים המאפשר "דילוג" ביבתא וח

  "תפוס" או שאין מעה. 

  הפסקת פקוד . 1.8

  בכל קומה יותקן בטבלת הלחצים מתג מפתח מחליף לביטול פעולת המעלון.     

  התאמות לגישות משתמשים בעלי מוגבלות . 1.9

-2481לת"י  , יתאימו לדרישות ותקי הכים בהתאם  ווכל חלקיון  הרכבת המעל . 1.9.1

, חוקי התכון והביה, דרישות הרשויות המקומיות והארגוים 1918, לת"י 70

  הרלווטיים ובאישור והחלטת המזמין והאדריכל. 
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מספרי הקומות , סימים מיוחדים וחיצים , יותקו בצורה גדולה ומובלטת ליד  . 1.9.2

  ). (בספרות ו/או אותיות רגילות וגם בסימוי ברייל תקיים לחצי ההפעלה

בתא תותקן מערכת הכרזה קולית המציית את מקום המעלית, כוון סיעתה  . 1.9.3

הצפוי, כיויי הקומות, הודעה על דלת סגרת ומעלית בקומה וצליל (צפצוף)  

על קומה. המערכת אלקטרוית, עם קול שי או גברי  ףחולהמעלון בכל עת ש

ות כוון (להחלטת המזמין) היתת לתכות בצורה קלה ומהירה, עם אפשר

לקומה. הקלטת  וןעוצמת הצליל וההכרזה תתבצע עוד לפי הגעת המעל

  הכריזה, תתבצע באולפן ע"י קריין מקצועי.

סידור הלחצים בתא יהיה במספר טורים כך שמרכזי הלחצים לשימוש   . 1.9.4

  מטר מעל רצפת התא. 0.9÷1.1הציבור, יהיו בתחום שבין 

  זיהוי מיקום המעלון  .1.10

בלוח הפיקוד של המעלון תותקן ורית (בולטת ומאירת עייים) המופעלת בכל עת 

שהמעלון בתחום הקומה. הורית תפעל גם בעת קלקול ו/או הפסקת חשמל (לצורך זה, 

תותקן גם סוללה מתאימה מסוג יקל קדמיום שאיה דורשת טיפול ובעלת אורך חיים 

  גדול כולל מטען מתאים). 

  תקלה /הפסקת חשמל חילוץ חשמלי בעת  .1.11

לספק ולהתקין מתקן שבאמצעותו (בהפסקת חשמל/תקלה) תא  הקבלן הראשיעל 

ויפתח את דלתותיו. הפעולה יתת לבצוע גם  המעלון יוע אוטומטית עד לקומה

באמצעות לחצים מלוח הפקוד בעת תקלה או הפסקת חשמל. המתקן יפעל על מערכת 

  ול) לרבות מטען מתאים. מצברים יקל קדמיום יבשים (ללא טיפ

  

  אור המערכת המכיתית . 2

  )SACK-RUCK דראולית יאור המכוה (הית . 2.1

  יחידת ההרמה . 2.1.1

ס/ד  2800ס/ד או  1500בויה ממשאבת שמן עם מוע חשמלי, בעל  . 2.1.1.1

במקרה שהמוע טבול באמבט שמן. המשאבה בויה במיוחד  

למטרתה. המשאבה בויה כך שעבודתה איה משתה יותר מאשר 

כאשר ישם הבדלים בעומס ז.א. השיוי במהירות המעלון   -10%ב

כאשר המעלון וסע עם או בלי עומס. יש אפשרות   10%לא יעלה על 

מהירה וללא פעולות להוריד את התא ביד בזמן קלקול בצורה 

  מיוחדות. 

יחידת ההרמה תסופק עם דוד שמן, סיילטר למיעת רעשים, עם   . 2.1.1.2

השסתומים האלקטרומגטיים והמכיים הדרושים ועם משאבה 

  ידית במיכל השמן להרמת התא בעת קלקול או הפסקת חשמל. 

  היחידה תורכב על בדוד.  . 2.1.1.3

ולת המוע  במוע (על כל ליפוף) יותקן מפסק טרמי המפסיק את פע . 2.1.1.4

  ידי. RESET -בעת חימום יתר. הפעלה מחדש תתאפשר רק ב



452 
 

______________________________________________________________________________________  

  מפרט מערכות –חניון והפרדה מפלסית שזר  - 2ה

 

  הבוכה  . 2.2

בדק לפי התקן בדיקת י יחידת הבוכה תהיה בגודל ובאורך הדרוש. הבוכה ת . 2.2.1

  חוזק וזילות. כן תכלול הבוכה פלטת חבור לגלגל בראשה. 

החבור בין הבוכה לתא  2:1" ביחס הרמה של RUCK-SACKצורת העבודה " . 2.2.2

  רפוי.   לפחות ועם מגע כבל 12יהיה ע"י כבלים עם מקדם בטחון 

ת הפלדה יהבוכה כוללת את כל הסידורים הדרושים לחיזוקה אל קוסטרוקצי . 2.2.3

ושסתום המוע בריחת שמן מהבוכה במקרה של זילה או פיצוץ בצרת השמן. 

כל בראש הצילידר יותקן ציור לאיסוף השמן "המוגב" מהבוכה ויקוזו למי

  מתאים בבור הפיר. 

ת השמן בין הבוכה יורות עבור איסטלצייאת כל הצ הקבלן הראשיכן יספק  . 2.2.4

  ורות מיוחדים ללחץ שמן.  י והמכוה. הצ

בין תחתית הבוכה לרצפת בור הפיר, יותקן עמוד פלדה. העמוד בהספקה  . 2.2.5

  . הקבלן הראשיוהתקת 

  מובילי התא  . 2.3

  לוטש או במתיחה קרה. " מושחז ומTמיוחדים למעלוים, פרופיל " . 2.3.1

  את הפסים יש להאריק בהתאם לחוק הארקות יסוד. . 2.3.2

  מטר. 1.60זוקי פסים קרובים לא יעלה על י המרחק בין ח . 2.3.3

  עלי הובלה  . 2.4

התא מובל על ידי עלי החלקה בעלות מקדם חיכוך מוך או עלי גלגלים המתאימים 

  לכוחות המופעלים. 

  גלגלי תליה והטיה . 2.5

בכל גלגלי ההטיה והתליה יותקו מיסבים כדוריים בעלי שימון עצמי לצמיתות כך שלא 

  יהיה צורך לטפל בהם. 

  סוגי הפלב"ם  . 2.6

  מ"מ לפחות.  0.8מ"מ מצופה פח פלב"ם בעובי  1.5פח פלדה  -דלתות  . 2.6.1

  מ"מ לפחות.  0.8מ"מ מצופה פח פלב"ם בעובי  2.0פח פלדה  -תא  . 2.6.2

  מ"מ לפחות.  2.0פח פלב"ם מלא, עובי  -משקופים  . 2.6.3

  מפוח לאוורור התא . 2.7

  מפוח ייקה בעל התוים הבאים:  יותקן . 2.7.1

  תחלופות אויר בשעה (במהירות הגבוהה).   - 70 60ספיקתו תבטיח כ . 2.7.2

למפוח תהייה שתי מהירויות עם אפשרות חיבור מהירה וקלה למהירות  . 2.7.3

  מהספיקה. -50%מוכה עם כ

הירות הגבוהה תהיה  מדד בתא בעת פעולת המפוח במירמת הרעש המרבית שת . 2.7.4

45dB(A)  .וחהכאשר התא והדלתות במ  

ורות/תעלות אקוסטיות יעזר בצילה הקבלן הראשילהפחתת רמת הרעש, על  . 2.7.5

ורות ו/או התעלות יהיו מוגים ימיוחדות בין המפוח לפתח שבתא המעלון. הצ

  ידי הטכאים. -בפי פגיעה מקרית על
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  דקות.  51והפסקתו לאחר השהיה של  הפעלת המפוח תהיה עם רשום הקריאה   . 2.7.6

בצורה קלה  מבה המפוח יהיה כזה שיאפשר להפוך את כוון זרימת האויר . 2.7.7

  ומהירה ללא עבודות מורכבות.

  שיש ברצפת התא . 2.8

מ"מ.   30אם יידרש שיש ברצפת התא, יש לקחת בחשבון את משקל שיש שעוביו יהיה עד    

  השיש לבחירת האדריכל).  (דגם וגוון הקבלן הראשיהשיש יסופק ויותקן ע"י 

  משקופים חיצויים ("עוטפים")  . 2.9

המשקופים ה"חיצויים" יותקו ויחוזקו מראש במסגרת המתכתית של הדלת  . 2.9.1

  מ' למוע תזוזה ביציקתם.  1.0 -בראשם ובתחתיתם ובגובה של כ

להדריך את המזמין על  הקבלן הראשיהמשקופים ימולאו בבטון ובאחריות  . 2.9.2

  אופן יציקתם. 

רוחב המשקופים החיצויים ועומקם יבוצעו על"פ מדידת קיר החזית בכל  . 2.9.3

 יכל. רוצורתם תקבע ע"י האד תחה באופן פרד

  ווים, קורות הרמה וקורות להפרדה  .2.10

תכלול אספקה והתקה של כל הווים וקורות הפלדה להרמה  הקבלן הראשיעבודת 

  בתקרת הפיר וכן את כל קורות ואמצעי ההפרדה בפיר לחיזוק הפסים. 

  מיעת רעש ורעידות  .2.11

  יבוצעו הסידורים הבאים:    

בולמי רעידות מטיפוס  דראולית יוצבו ע"גילוח הפיקוד והיחידה הה . 2.11.1

PADSWSUPER )P.W.S תוצרת (MASON יבו) אן הבולם חב' ארה"ב

  ). 08-9420080איסופקו, טל': 

דפות ודלתות לוח הפיקוד וארון לוח הפיקוד יעברו טיפול מיוחד לריסון  . 2.11.2

" מתוצרת 54רעידות ע"י מריחת שכבת חומר ביטומי כדוגמת "פזופון 

  פז" או שווה ערך בעובי כפול מעובי הפח. -"אסקר

  פיגומים להרכבה .2.12

הרכבת המעלון (אם חוץ) ומחירו יהיה כלול    יתקין פיגום לצורך  הקבלן הראשי  . 2.12.1

  במחיר המעלון. 

יפרק את הפיגום ויפה    הקבלן הראשיבתום השימוש בפיגום ובאישור המזמין,   . 2.12.2

  אותו מהאתר.

  

  אור המשקופים הדלתות והתאית . 3

  דלתות פיר  . 3.1

  הדלתות אוטומטיות. . 3.1.1

  מ"מ.  1.5בעובי מיימלי של   הדלתות בויות מפח פלדה דקופירט . 3.1.2

מותזות בחלקן הפימי בחומר גד רעש. עבי החמר גד רעש יהיה כפול    הדלתות . 3.1.3

  לפחות מעבי הפח לכף. 
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דלתות הפיר פתחות ומופעלות ביחד עם דלת התא ע"י מגון מיוחד לפתיחה  . 3.1.4

וסגירה. הדלתות עם גלגלי תליה בעלי מיסב כדורים. פס התליה עשוי  

" או מלוטש. הדלתות בעלות "בופרים" עשויים גומי ותצוידה  ב"מתיחה קרה

במעול אלקטרומכי לפי התקן והדרישות. בכל דלת פתח קטן (עם טבעת  

פלב"ם) למפתח מיוחד לפתיחתה בשעת הצורך. סף הדלת עשוי יציקת מתכת 

מעובדת ויותקן על חיזוקים המתאימים לשיאת העומס הדרש גם בלי צורך  

  ביציקתו. 

  פי הדלת עם חבור מכי עם סגירה עצמית.אג . 3.1.5

האשור הסופי למתקן הדלתות ומגון הפתיחה והסגירה יתן ע"י המזמין רק  . 3.1.6

  לאחר הגשת התכיות הסופיות והמפורטות עבור הדלתות והמגון ה"ל. 

יספק את כל הכיסויים המשופעים הדרושים עבור החלק העליון   הקבלן הראשי  . 3.1.7

  י מתחת לתא כגד פגיעות.והתחתון של הדלתות וכיסו 

  

  תא המעלון  . 4

התא בהתאם לתכיות. התא בוי ממסגרת מסיבית של פלדה, בהתאם לעומס ולגודל.  . 4.1

על המסגרת מורכבים: מתקן התפיסה, עלי התא, מגון הדלת האוטומטית, מגון 

  השקילה ועקומה עה. 

  מ"מ לפחות.  2.0בעובי  קירות התא בויים מפח פלדה דקופירט . 4.2

תקרת התא תהיה מחומר קשה (לא שביר) ותהיה יתת להורדה לכוון פים התא עם  . 4.3

  צירים מתאימים ועילה עם מגע חשמלי. 

  מעל התקרה ו/או בתוכה תותקן תאורה עקיפה ו/או ישירה.  . 4.4

ה בזכוכית שקופה בטיחותית מתאימה שאיה יתת יהורות בתקרת התא תכוס . 4.5

  בקל. לפרוק 

מ"מ לפחות עם חיזוקים מתאימים מתחתיו ותכוסה  4.0רצפת התא מפח פלדה בעובי  . 4.6

  פלב"מ מרוג מיועד לדריכה או אריחי שיש. דגם וגוון השיש לבחירת האדריכל.

  סביב הרצפה והקירות יהיו מגיים ומעקה מפלב"ם.  . 4.7

  בתא יותקן מפוח ייקה שקט בפעולתו לאוורור התא. . 4.8

ת מפלב"ם כמו דלתות הפיר. הדלת מצוידת במגביל כוח סגירה התא, עם דלת אוטומטי . 4.9

(רגישותו יתת לכוון) שתפקידו למוע פגיעה בוסע אשר כס לתא כאשר הדלת 

  אלקטריים. -סגרת. בכיסה, על דלת התא תותקן מערכת טור תאים פוטו

תיחה  מפעיל הדלת מורכב על מסגרת התא ומופעל ע"י מוע חשמלי. פעולת הסגירה והפ .4.10

  הסופית איטית יותר, כדי למוע זעזועים ודפיקות חזקים מדי.

בזמן הפסקת חשמל או בזמן קלקול במגון הדלת האוטומטית אפשר לפתוח את הדלת  .4.11

  ביד מהתא.
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  תקים, מתקי בטחון ומקדמי בטחון . 5

  תקים . 5.1

  , תקי הגישות המצויים 2252-1, לת"י 2481-41המעלון יבה בהתאם לת"י  . 5.1.1

  ישות משרד העבודה. ולדר

יתר הדרישות הכלליות כגון עבודות חשמל, מסגרות וכו' יבוצעו על"פ הוראות  . 5.1.2

  הרשות המתאימה. 

  מפסיק זרם סופי  . 5.2

מופעל ע"י התא בזמן שאיו עצר בתחה העליוה או בתחתוה. הזרם יופסק מקו 

  ההזה ע"י מפסיק זרם סופי תקי.

  התקן תפיסה . 5.3

במשטח המעלון, יותקן התקן תפיסה המוע את ירידת המשטח גם בעת שמהירותו כלפי 

  מטה עברה את המותר על"פ התקן.

  פגושות . 5.4

  דגם הפגושות לפי התקן והם יותקו בבור על יסוד פלדה.     

  מעולי הדלתות . 5.5

המעולים האלקטרומכיים בויים קוסטרוקציה המבטיחה בטחון מכסימלי. 

מפלדה. המגעים צריכים להיות "מגעי כסף" מוגים היטב כגד לכלוך ואבק. הלשוות 

 ה התאעה. כל ירק דלת שמאחוריה חו עולים מופעלים ע"י עקומהת לפתיחה. המת

  דלת אפשר לפתוח בשעת חרום ע"י מפתח מיוחד. 

  פעמון אזעקה  . 5.6

ומורכב מחוץ   לחצן הפעלה יותקן בלוח הלחצים בתא. הפעמון עובד על סוללה מיוחדת

דרש ע"י המזמין. לחצן האזעקה מפעיל את ילפיר על יד הדלת או במקום אחר אשר י

  מערכת האיטרקום.

  ווסת המהירות . 5.7

יותקן ויפעיל את התקן התפיסה במקרה שמהירות הסיעה של התא מגיעה  . 5.7.1

  למהירות הפעלתו לפי התקן.

  את ווסת המהירות יתן לבחון תוך כדי פעולה.  . 5.7.2

  וסף מיוחד לבדיקה. לווסת, עיץ  . 5.7.3

 מקדמי בטחון . 5.8

לפחות מעבר   10%בעת קביעת מערכת ההעה של המעלית, יש לקחת בחשבון רזרבה של  

  של יצרי המערכות. DUTY TABLES -ות האלזה המצוין בטבל
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  האחריות תקופת תחילת –' א ספח

  

  

  מעלון מספר ____ .   . 1

  

למזמין ותחילת תקופת האחריות (לאחר אישור מכון התקים/משרד  תאריך מסירת המעלון  . 2

העבודה, ביקורת בודק חשמל מוסמך, אישור יועץ המעליות והמפקח שהמעלון מסר ללא כל 

  הסתייגות) הוא: _________ .

  

  ון "אחריות ושרות", הח"מ מאשרים בזאת כי חוזה השרות לגבי המעל  בהתאם להוראות סעיף  . 3

  וזאת לתקופה של ____ חודשים . וקף החל מ _________ה"ל היו בת

  

  

  

  תאריך: _________ 

  

  

  

  

 _____________   _____________  

  הקבלן הראשי       המזמין
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  הציוד רשימת - ב ספח

  

  ידו.- דרש לפרט במקום המתאים, את תוצרת וטיפוס החלקים השוים המסופקים על הקבלן הראשי 

  שים לב

  להגיש את רשימת הציוד לאישור איג' ש. לוסטיג לפי תחילת התכון.  הקבלן הראשיעל 

סיכום ואישור הציוד ע"י אחרים, לא יתקבל ותתכן פסילתו, הכל על"פ החלטתו הבלעדית של איג' ש. 

  לקחת זאת בחשבון מראש בעת קביעת מחיריו.  הקבלן הראשילוסטיג ועל 

  

  מטר. h=  10.10ק"ג,  400מ/ש,  Sack-Ruck ,(0.15הידראולי ( מעלון  . 1

   וארץ היצור  שם היצרן טיפוס החלק 

    

יח' הדראולית (גודל וספיקה) ______________  _________   א.

מוע (הספק)  ______________  _________   ב.

יחידת שסתומים ______________  _________   ג.

מערכת הבוכה (קוטר) ______________  _________   ד.

מפוח לאוורור התא ______________  _________   ה. 

פסים לתא/בוכה ______________  _________   ו.

אלקטריים-טור תאים פוטו ______________  _________   ז.

מעולים ואביזרי דלתות ______________  _________   ח. 

מפעיל הדלת האוטומטית _____________  _________   ט.

עקומה עה  _____________  _________   י.

דלת הפיר  ______________  _________   יא.

תא ______________  _________   יב.

לוח חשמל ופיקוד ______________  _________   יג.

פגוש ______________  _________   יד.

אביזרים, לחצים וכו' ______________  _________   טו.

מראה קומות ______________  _________   טז.

מערכת שקילה ______________  _________   יז.

איטרקום ______________  _________   יח. 

וסת מהירות ______________  _________   יט.

התקן תפיסה ______________  _________   כ.

משקל תא משוער   ק"ג  כא.

  

  

  

  

  



458 
 

______________________________________________________________________________________  

  מפרט מערכות –חניון והפרדה מפלסית שזר  - 2ה

 

  במת הרמה  17.03

  

  תאים כלליים  . 17.03.01

  כללי  . 1

אפיון העבודות כפי שיתואר בהמשך היו כללי ומפרט את הציוד העקרי    1.1    

ההכרחי לצורך בצוע העבודות אך איו מכסה את כל הפרטים הקשורים בתכון 

  . הקבלן הראשימפורט ובעבודות הרכבה ותאום שיהיו באחריות 

בכל המקרים בהם פריט או חלק מסוים מאופייים בלשון יחיד, הכווה היא    1.2    

אזכור ה"ל יתייחס למספר פריטים או חלקים כפי שדרש לצורך בצוע הכך של

ולא תתקבל דרישה לתוספת תשלום עבור  הקבלן הראשיעבודה מושלמת ע"י 

  ה"ל. 

  המתקן. קבלן הראשי" הכווה לקבלן הראשיבכל המקומות בהם מוזכר "  1.3    

  ם.כוח היז-בכל המקומות בהם מוזכר "מהדס" הכווה לבא  1.4    

ראשי או היזם לפי    קבלן הראשיבכל המקומות בהם מוזכר "מזמין", הכווה ל  1.5    

  המקרה.

  בכל המקומות בהם מצוין "מתקן" הכווה גם לבמת הרמה.  1.6    

  

  תכיות  . 2

אלו תכלולה את  להגיש למזמין תכיות עבודה מפורטות לאישור. תכיות הקבלן הראשיעל   

שורן יכל החלקים והציוד השוה עם מדות מדויקות הדרושות לצורך הביה. לאחר בדיקתן וא

ותשמשה לו כאסמכתא לבצוע. אין לבצע כל   קבלן הראשיע"י המזמין תוחזרה תכיות אלו ל

עבודה או חלק ממה ו/או להזמין חלקים ולייצר אותם, לפי קבלת התכיות המאושרות. 

להגישן, על חשבוו, פעם וספת עם כל   הקבלן הראשידה והתכיות לא תאושרה, חייב במי

  קוים שידרשו ע"י המזמין. כל הגשה תיעשה בארבעה עותקים מכל תכית.יהת

  להגיש את כל החומר כדלקמן: הקבלן הראשיוסף על התכיות והפרוטים חייב   

  החלקים המכיים והחשמליים. תוים טכיים, שם יצרן וארץ הייצור לכל   -

  .MADEASשרטוטי הרכבה   -

  .MADEASתכיות פקוד ותרשים מתקן החשמל   -

  .MADEASתכיות חווט חשמלי   -

  שמות החלקים החשמליים והמכיים ותפקודם כפי שמופיע בתכיות.   -

  . םרשימת חלקי חלוף מומלצים עם מספריהם הקטלוגי  -

  הוראות אחזקה מפורטות.  -

  מוש במעלון בפעולה רגילה ובזמן חרום. יש הוראות  -

הקבלן  כל החומר ה"ל יימסר בצורה מסודרת למזמין בשלושה עותקים. כמו כן, מתחייב   

להגיש למזמין לפי דרישתו את כל התכיות והדוגמאות הדרושות לבחירת המתקן,  הראשי

  הגווים, לחצים וכו' והכל ללא תשלום מיוחד. 
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  מידות  . 3

ן במקום, כפי שהן במציאות ולא להוציאן  ילמדוד את מידות הבי ראשיהקבלן ה על   

  מהתכיות והצעתו תתבסס על תוים מהשטח. 

  

  דו"ח מהלך העבודה  . 4

  ימסור למזמין איפורמציה על כל מהלך העבודה ללא דרישה מיוחדת.  הקבלן הראשי   

  

  עבודות בין  . 5

החלל עבור המעלון יבה לפי התכיות המצ"ב. כל העבודות האחרות כגון: סבלות, חציבת   

פיליפס על   י. כל החיזוקים יעשו ע"י ברגיהקבלן הראשיחורים וסתימתם וכו', תבוצעה ע"י 

  . הקבלן הראשיחשבון 

  הקבלן הראשימופית לעבודה כי המתקן ע בחלל גלוי. לפיכך, על  הקבלן הראשיתשומת לב   

  לבצעו בצורה יפה ואסטטית בגווים וחומרים לפי החיות המזמין.

  

  צביעה  . 6

מיקרון ויצבעו בצבע  60 -כל חלקי הפלדה יוקו יקוי כימי או יקוי חול, יגולווו בעובי של כ  

  ל המזמין. יסוד פעמיים וסופי פעמיים, לפי דרישתו ש 

  

  שלטים  . 7

מוש). כל  ייספק את כל השלטים הדרושים (גם שלטי האזהרה והוראות הש הקבלן הראשי  

  השלטים לפי דרישתו של המזמין. 

  , כל השילוט יהיה על גבי חומרים קשיחים (לא מדבקות).שים לב  

  

  הרכבת המתקן ומסירתו   . 8

רב בהרכבה. בזמן ההרכבה יהיה   סיוןיתיעשה ע"י מומחים ואשים בעלי  הרכבת המתקן  

מרי העזר, העבודה ויספק את כל ח הקבלן הראשיבמקום מהל עבודה האחראי על העבודה. 

לחצוב ולסתום את כל  הקבלן הראשיומכשירי ההרמה הדרושים להרכבה. יתר על כן על 

לבצע את כל עבודות הסבלות הקשורות   הקבלן הראשיהחורים הדרושים להרכבה. כמו כן על  

  בהרכבה. 

בדיקה מטעם חברת החשמל וכן   הקבלן הראשילאחר גמר הרכבת המתקן על כל ציודו, יזמין   

הקבלן לפי דרישת המזמין. הבדיקה על חשבון  -בודק מוסמך מטעם משרד העבודה. הבודק 

, הן על חשבוו. לאחר הקבלן הראשי. אף ההוצאות עבור בדיקות חוזרות באשמת הראשי

לתקן ולשות ללא תשלום וסף חלקים מהמתקן, באם  הקבלן הראשיהבדיקות ה"ל חייב 

  יידרש ע"י חברת החשמל, בודק מוסמך, או המהדס.

המזמין. תוצאות הבדיקות  בדיקה וספת על הבדיקות האמורות וקבלת המעלון, תיעשה ע"י  

חייב לתקן או לשות חלקים לאחר בדיקת   הקבלן הראשיחייבות לקבל אשור המזמין. במידה ו

  המזמין ולפי דרישתו, עליו לעשותם על חשבוו הוא. 
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מוש במעלון במצב רגיל וחרום. לרבות הדרכת יידריך את ציגי המזמין בש הקבלן הראשי  

  חילוץ. 

  

  טיב העבודה  . 9

מתחייב לבצע את העבודה ברמה מקצועית גבוהה ולפי התקים הקיימים או  הקבלן הראשי  

המקובלים. עליו להעסיק במקום פועלים מקצועיים ממדרגה ראשוה במספר הדרוש לו לסיום 

ן. למזמין הזכות לבקש להרחיק מהמקום יכובים בגמר הבייהמתקן במועד, כדי למוע ע

  ם מבחיה מקצועית או אישית.פועלים שלדעתו אים מתאימי

  

  קבלי משה  . 10

להביא לאשור מזמין העבודה, או בא כוחו, למהדס, את כוותו למסור איזה   הקבלן הראשיעל    

קבלן  משה. הזכות בידי מזמין העבודה לאשר או לפסול  קבלן הראשיחלק שהוא מהעבודה ל

משה זה, באם לדעת המזמין איו מסוגל לבצע את העבודה. כמו כן הרשות בידי  הראשי

משה באם לפי דעתו איו מבצע את העבודה לפי    קבלן הראשיהמזמין להפסיק עבודתו של כל  

  הדרישות. 

  

  זמן ההספקה  . 11

חודשים לאחר הזמתו בתאי שהחלל עבורו יעמוד   3זמן ההספקה והפעלת המתקן יהיה   

חודש לפי תום התקופה ה"ל. במידה ומסירת חלל המתקן תתאחר  1 הקבלן הראשי לרשות

  1שאר ימסיבה כל שהיא, יתארך זמן ההספקה בהתאם, אך זמן ההרכבה והפעלת המתקן י

  .הקבלן הראשי חודש כזכר, מיום העמדת החלל לרשות  

  

  תאי שרות לאחר תקופת האחריות  . 12

   חוזה שרות על"פ מסמכי המכרז (מסמך אחזקה).יחתמו על  הקבלן הראשיהמזמין ו  

  

17.03.02) .19.07.2018-03-6487 (  

   15אור טכי כללי לבמת הרמה מספר ית  . 1

 1.01 כושר הרמה -ק"ג 1000

 1.02 מהירות עליה -מ/ש 0.1

 1.03 אי דיוק בעצירה-סימוםקמ"מ מ 2

 1.04 שיטת הרמה-דראולי משולב עם מספרים כפולים יה

 1.05 מקום מכות הרמה-לתאום

 1.06 י חשמל מתח-הרץ  50פזות  3וולט,  380

 1.07 גובה הרמה (מ')- 0.5

 1.08 מספר התחות- 2

 1.09 מספר כיסות-ממול ) 1+  1( 2

 1.10 מידות החלל (מ')-1.45×1.25
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 1.11 גודל משטח המעלון (מ') -1.30×1.20

 1.12 דלתות פיר-כף, ידיות על צירים 

 1.13 מידות הפתחים (מ')-רוחב  1.20

 1.14 הגות בפתחי התא-אלקטרים -טור תאים פוטו

  

במהלך כל הסיעה (עליה  הבמה של  תודה אופקיתמגון ההרמה יבטיח מיעת   1.1  

  וירידה). 

 התועה כלפי מטה (וגם מעלה) תהיה ללא "פילה" ו/או "מכה".  התחלת  1.2  

  לפחות.   °100 יש לוודא כי כפי הדלתות תיפתחה לזווית של  1.3  

  

  אור מתקן החשמלית  . 2

  פיקוד המתקן  2.1

  פיקוד לחיצה ממושכת מהתחות.     

מפתח בכל תחה תותקן קופסא עם לחצן קריאה (מהבהבת בסיעה), לחצן שליחה ומתג      

  לביטול פעולת המתקן.

ותועת המשטח מסתיימת באופן אוטומטי   רצופהפעולת הלחצים מתבצעת ע"י לחיצה      

תת לכוון) חוזר המשטח באופן ידקות ( 5  10עם הגיעו לחיה. לאחר השהיה של 

  אוטומטי לחיה תחתוה. 

זרם  תהיה אפשרות להוריד את המשטח לקומה תחתוה (בעת קלקול או הפסקת    

החשמל) בצורה קלה ומהירה וללא צורך באמצעים מיוחדים (חשמלית עם סוללות 

  גיבוי).

מהלך -מ"מ לפחות והלחצים מדגם מקרו 4ות הלחצים מפלב"ם בעובי אשלטי טבל    

  וודלים.-ואטי

  לוח פיקוד   2.2

בוי בארון עם דלת בעלת עילה. המכשירים מתאימים לפעולה שקטה, עם בטחון     

ימלי ללא אחזקה מיוחדת. הריליים והקוטקטורים פועלים על זרם ישר מיוצר ע"י  מכס

מישר זרם. הלוח כולל את כל המכשירים הדרושים, כגון שאים, בטחוות, מהדקים 

 הקבלן הראשיוולט זרם ישר גד אדמה. כן יספק  125סימום קוכד'. מתח הפיקוד מ

  ח (מפסיק ראשי). ידית מ"ז כח בולטת מהלוח. ו בלוח מ"ז לכ

  המבטיחים מדגם חצי אוטומטים. אין להשתמש בציוד ללא אישור מראש.    

  הגת המוע  2.3  

יותקן מזיז אוטומטי עם הגת יתרת זרם עבור המוע אחרי המפסיק הראשי     

  טחוות בתוך לוח הפיקוד.יוהב

  משולש.-, הגה ליתרת זרם ומתע כוכבבליפופיםכמו כן, תותקן הגה טרמיסטורית     

פעולת המוע תופסק בכל מקרה שתי שיות לכל היותר מעת הגעת המשטח לתחה 

  קיצוית. 
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  איסטלציה  2.4

ורות משורייים לפי דרישת המזמין וחב' החשמל. אין להסתעף ללא יתבוצע בצ    

  קופסאות הסתעפות.  

  

  אור המתקן המכיית  . 3

  אור המכוה (הידראולית "מספריים") ית  3.1

  יחידת ההרמה  3.3.1

ס/ד במקרה  2800ס/ד או  1500בויה ממשאבת שמן עם מוע חשמלי, בעל       

שהמוע טבול באמבט שמן. המכוה בויה כך שעבודתה איה משתה יותר 

כאשר ישם הבדלים בעומס ז.א. השוי במהירות המשטח לא  -10%מאשר ב

כאשר המשטח וסע עם או בלי עומס. יש אפשרות להוריד את  10%יעלה על 

  המשטח ביד בזמן קלקול בצורה מהירה וללא פעולות מיוחדות. 

יחידת ההרמה תפעל בצורה שקטה ותסופק עם דוד שמן, ועם השסתומים       

  האלקטרומגטיים והמכיים הדרושים להפעלה רגילה והפעלת עומס יתר.

  היחידה תורכב על בידוד.       

  הבוכה  3.3.2

בדק לפי התקן בדיקת י יחידת הבוכה תהיה בגודל ובאורך הדרוש. הבוכה ת      

זוקה אל ית את כל הסידורים הדרושים לח חוזק וזילות. הבוכה כולל

ית הפלדה ושסתום המוע בריחת שמן מהבוכה במקרה של זילה  יקוסטרוקצ

  או פיצוץ בצרת השמן.

ת השמן בין הבוכה יורות עבור איסטלצייאת כל הצ הקבלן הראשיכן יספק       

  ה. ורות הם מיוחדים ללחץ שמן. הצילידר עם בדוד גד החלדי והמכוה. הצ

  אור מגון ההרמהית  3.3.3    

זוגות "מספריים" שצידם האחד קבוע (לבור ולמשטח) וצידם   2בוי בצורת       

  השי ע על גבי מסילות מיוחדות באמצעות גלגלים מתאימים.

המספריים פתחים באמצעות דחיפת הבוכה וסגרים עקב המשקל העצמי של       

  המשטח. 

עליה וירידה חלקים וימע "דוד" אופקי בעיקר מבה המספריים יבטיח       

  זוגות המספריים. במקביל לציר המשותף של

  

  אור המשקופים, הדלתות ובמת ההרמהית  . 4

  דלתות ומשקופים בקומות  4.1  

  (מול היציאה/כיסה למשטח) תותקה דלתות מדגם דו כף על צירים.  העליוהבתחה     

מ"מ   2.5כל דלת בעלת שתי כפיים עם משקוף בויים מפח דקורפיט בעובי מיימלי של      

מ"מ לכף. הדלתות עם מגע ומעול אלקטרו מכי לפי התקן ולפי   1.5למשקוף, 

הודקה באופן אוטומטי ע"י ם תי הדרישות, כזכר בסעיף "מעולי הדלתות". הכפי

דיקטטור כגד בופר גומי ותורכבה על צירים מתאימים ומיסבים מורכבים במשקוף. 

  עלות בפרד ללא חשיבות לסדר סגירתן. םיהכפי
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  . °100 -ית הגדולה מומבה הצירים והדלתות יאפשר פתיחה בזו     

  ת כלשהן. החלק הפימי של הדלתות צריך להיות חלק לחלוטין ללא בליטו    

  כל דלת מצוידת במגון מיוחד לפתיחתה בשעת הצורך באמצעות מפתח מיוחד.     

סיפי הדלתות יותקו על חיזוקים מתאימים לשיאת העומס הדרש גם בלי צורך     

  ביציקתם. 

  אור המשטחית  4.2

עם  פלב"ם מבחוץהמשטח לפי התאור והמידות המופיעות בתוכיות, עשוי מבה פח     

  פרופילי פלדה לחזוק עם מקדמי בטיחות מתאימים.

מ"מ לפחות ויצופו בפלב"ם או חומר אחר,  2.0הקירות בויים מפח דקופירט בעובי     

  ל. או שיש, לפי דרישת האדריכ מפח פלב"ם מרוג לבחירת האדריכל. המשטח בוי

  אלקטריים.  -בכל פתח בתא יותקן טור תאים פוטו    

  צבעי גמר, מבה וכו' לפי דרישת האדריכל.    

  

  אור מתקי הבטחוןית  . 5

  תקים  5.1  

לתקים הישראליים הקיימים  ,1חלק  2252ות"י  2481-41יתאים לתקן  המתקן    

  ולדרישות משרד העבודה. 

מרי החשמל צריכים להתאים לתקים שפורסמו בארץ והמכשירים, חלקי החשמל וח    

למסור תעודות בדיקה ממכון התקים  הקבלן הראשימוצאם, לפי דרישת המזמין על 

הקבלן הישראלי המאשרות את ה"ל. ההוצאות לתעודות הזכרות הן על חשבון 

  . הראשי

  מפסיק זרם סופי  5.2  

העליוה או התחתוה. הזרם יופסק מקו מופעלים ע"י המשטח בזמן שאיו עצר בתחה      

  ההזה ע"י מפסיק זרם סופי המפסיק את פעולת המתקן.

  מעולי הדלתות  5.3  

המעולים האלקטרומכיים בויים קוסטרוקציה המבטיחה בטחון מכסימלי.     

הלשוות מפלדה. המגעים צריכים להיות "מגעי כסף" מוגים היטב כגד לכלוך ואבק. 

תת לפתיחה. כל דלת אפשר לפתוח בשעת חרום יריה חוה המשטח רק דלת שמאחו

  . ע"י מפתח מיוחד

  מגעי בטיחות  5.4  

בתחתית המשטח מלמטה, יותקו כמתואר "סירים" משופעים שתפקידם למוע     

  לכדות בין המשטח לשפת הבור.יה

  הגות מיוחדות  5.5  

מתחת לשולי המשטח (בצג הפוה לתחה התחתוה) יותקן "וילון" עשוי פלב"ם שקצהו     

וילון פרס ומתח ומוע כיסה ו/או והתחתון מחובר לבור, כך שבמשך עלית המשטח, ה

  חדירת חפצים לחלל המתקן מתחת למשטח. 

  מ"מ לכל היותר. 10קוטר/גודל העייים של רשת הפלב"ם יהיה     
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  הרמה לבמת האחריות תקופת תחילת –' א ספח

  

  

  מספר ____ . במת הרמה   . 1

  

למזמין ותחילת תקופת האחריות (לאחר אישור מכון התקים/משרד הבמה תאריך מסירת   . 2

ללא כל   המסרבמה העבודה, ביקורת בודק חשמל מוסמך, אישור יועץ המעליות והמפקח שה

  הסתייגות) הוא: _________ .

  

 ה הבמ"אחריות ושרות", הח"מ מאשרים בזאת כי חוזה השרות לגבי  בהתאם להוראות סעיף  . 3

  וזאת לתקופה של ____ חודשים . ה"ל היו בתוקף החל מ _________

  

  

  

  תאריך: _________ 

  

  

  

  

 _____________   _____________  

  הקבלן הראשי       המזמין
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  הציוד רשימת - ב ספח

  

  ידו.- דרש לפרט במקום המתאים, את תוצרת וטיפוס החלקים השוים המסופקים על הקבלן הראשי 

  שים לב

  להגיש את רשימת הציוד לאישור איג' ש. לוסטיג לפי תחילת התכון.  הקבלן הראשיעל 

סיכום ואישור הציוד ע"י אחרים, לא יתקבל ותתכן פסילתו, הכל על"פ החלטתו הבלעדית של איג' ש. 

  לקחת זאת בחשבון מראש בעת קביעת מחיריו.  הקבלן הראשילוסטיג ועל 

  

  ק"ג  1,000מ/ש,  0.1עם מספרים כפולים,  במת הרמה משולבת  . 1

תאור החלק שם היצרן וארץ היצור  טיפוס החלק    

    

יחידה הידראולית (דגם וספיקה) ________________  ________   א. 

מוע (דגם והספק) ________________  ________   ב.

יחידת שסתומים  ________________  ________   ג.

מערכת הבוכה (קוטר) ________________  ________   ד.

מפסיק סופי ________________  ________   ה. 

משטח הרמה ________________  ________   ו.

לוח חשמל ופיקוד ________________  ________   ז.

לחצים וכו'  ________________  ________   ח. 

מגון "מספריים"  ________________  ________   ט.
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  חיוים –שילוט והכווה  - 29פרק 

  

  החיות כלליות 29.01

  " הקבלן הראשייש להגדיר מיהו " –  לוויםמסמכים  29.01.01

  השרטוטים וההוראות הכלליות של החוזה לרבות התאים הכלליים לעבודה על פי פרק זה.

  

  תיאור העבודה  29.01.02

  חיה שזר ירושלים.   שילוט מבה

  

  הגשה ולוח זמים  29.01.03

 תאורההמתמחה ב  ,חשמל  מהדסע"י    הערוכים  מפורטיםיגיש שרטוטי עבודה    הקבלן הראשי  .1

 – : מורשים וקוסטרוקציה ומערכות

 או הפיקוח.  הקבלן הראשיבקשת ימים קלדריים מיום  10תוך  .2

  –דוגמא לאופן התאורה בשלט לוודא שאכן התאי לאופן התאורה ישים יבצע  הקבלן הראשי  .3

  ימים קלדריים וספים.  10תוך 

יכלול גרפיקה סופית של כל שלט  אשר יגיש למעצבת השילוט ספח שלטים  הקבלן הראשי .4

  .  1 10ושלט, בקה מידה

  לבצע את כל תשתיות השילוט הקבלן הראשי), על 3במקביל לפעילות שפורטה לעיל (סעיף  .5

ולבקר בשטח עם ציגי היזם לצורך תאום מיקום שאים, חרור והעברת החיווט לשלטים דרך 

 אום אמצעי הרמה והתקה. קירות המבה, ת

  יגיש דוגמאות צבע של כל פריט לאישור.  הקבלן הראשי  .6

  אספקה והתקה לפי לוח זמים מתואם עם המזמין.  .7

  

 פירוט הדוגמאות 29.01.04

  םהרלווטייימסור דוגמאות מלאות של דגמי השלטים לשם קבלת אישור כל הגורמים  הקבלן הראשי

  קודם תחילת הייצור. 

  

  טיב העבודה  29.01.05

אחראי לתכון מדויק  הקבלן הראשיהשרטוטים המצורפים למסמכי המכרז הם למטרות עיצוב בלבד. 

. הקבלן הראשישל כל הפריטים. המבה הפימי, המידות של כל הפריטים יצויו בשרטוטי העבודה של 

פי פגעי הסביבה, ובטיחותי השילוט לתכן את ביצוע העבודה כך שהשילוט יהי עמיד ב קבלן הראשי על

  לשימוש. 

  

  משלוח, אחסון ושיוע  29.01.06

שיוע ואחסון העבודות שיבוצעו על פי פרק זה ייעשו בצורה שתמע שבירה או לחץ על רכיבים,  .1

  זק מכי או זק אחר של האלמטים השוים. 
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להעביר את הפריטים השוים לאתר זמן מספיק מראש על מת למוע עיכוב    הקבלן הראשיעל   .2

  בהתקדמות העבודה ועל מת לאפשר התאמה של החלקים השוים. 

  אחראי לשלמות מוצריו עד יום המסירה.  הקבלן הראשי  .3

  

  תיאום 29.01.07

יש  העבודה על פי פרק זה תבוצע בתיאום עם העבודות המתבצעות על פי הפרקים האחרים.  .1

לוודא מידות של בעלי המלאכה האחרים שעבודתם קשורה לעבודה על פי פרק זה לפי הצבת 

  הפריטים המצויים בזאת. 

יתאם עם מהדס החשמל את גופי התאורה הדרשים לשלטים המוארים,  הקבלן הראשי .2

  ויקבל את אישורו. 

החשמל את המיקום הכון של כל   קבלן הראשיועם  יתאם עם המעצבת הקבלן הראשי .3

  השלטים. 

  

  בטוחות 29.01.08

מופית בזה שימת לב להוראות הרלווטיות בחל התאים הכלליים הוגעים לבטוחות  .1

  ולאחריות באשר לעבודה המבוצעת על פי החוזה. 

היצרים ימציאו את הבטוחות הסטדרטיות לעבודה על פי פרק זה. מובהר כי הבטוחות  .2

יות האחרות של היצרים והקבלים על פי דין או על פי הוראות שוות במסמכי יתווספו לחבו 

  החוזה ולא יבואו תחתם.

יהיה אחראי לטיב העבודה המבוצעת על פי החוזה למשך תקופה שלא תפחת  הקבלן הראשי .3

את כל השלטים שבוצעו על פי חוזה זה. הקבלן הראשישבמהלכה יתחזק  תייםמש  

 

  החומרים 29.02

  פלדה 29.02.01

חומרי פלדת המבה, הפרטים וטיב הביצוע יעמדו בדרישות התקן של במהדורה האחרוה ל   .1

  לעיצוב בייה והקמה של פלדת מבה. A.I.S.C-ה

  ASMT-A123 -כל הפלדה תהיה מגולוות בהתאם ל .2

  

  אלומייום  29.02.02

  האלומייום יהיה מן האיכות הטובה ביותר, בלא שריטות, פגמים, קמטים או עיקומים. .1

בעובי המצוין  T6 - 6061, מסג ASTM-B209 -לוחות כל השלטים יעמדו בדרישות ה .2

  בשרטוטים.

במידות  T6– 6061מסג  B221 – ASTM -חיתוכי האלומייום לכל השלטים יעמדו בדרישות ה .3

  טים.ובעובי המצויים בשרטו

  לוחות ואותיות מוסרים מאלומייום יוסרו מגיליוות בעובי המצוין. .4
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כל הריתוכים הגלויים לעין ישויפו ויהיו חלקים וכל סימי הכלים יוסרו על ידי יקוי חול גרעיי   .5

  סאטין בהתאם למפורט. או כל שיטה מוסכמת אחרת. האותיות יהיו בגימור מבריק או

  מתכות אחרות יהיה בעל ציפוי מגן שימע פעולת אלקטרוליזה. אלומייום הבא במגע עם  .6

 אלומייום עם ליטוש דמוי ירוסטה במעלית. .7

ין, ליסודות וחיבור י(כולל חיבור לבL316  כל אביזרי השילוט יבוצעו מאלומייום או מפלב"ם   .8

  בין אלמטי השלט) 

  

  ריתוך 29.02.03

ות המהדורה האחרוה של קוד החברה חומרי הריתוך ואופן ביצוע הריתוך יעמדו בדריש .1

האמריקית לריתוך פלדה ואלומייום. מוטות הריתוך יתאימו בהרכבם לבסיס המתכת 

. ריתוך האלומייום ייעשה E70המרותך. מוטות הריתוך לפלדת המבה יהיו מקטגוריית 

  ER– 5365, תוך שימוש בכבל MIGבתהליך 

ביותר. כל החתיכות יוסרו ויותאמו בקפידה. כל הביצוע יעמוד בסטדרטים הגבוהים  .2

החיבורים הגלויים ירותכו היטב, ישויפו ויהיו חלקים. כל המשטחים והחיבורים הגלויים יהיו  

 בלא סימי שיוף ראים לעין, ושטחם יהיה אחיד ומושלם.

  

  חלקי מתכת 29.02.04

  325A- ASTM -עיגון), אומים ודסקיות יתאימו לדרישות ה יברגיברגים עמידים (למעט  .1

  153A –ASTMכל חלקי המתכת יהיו מגולווים בהתאם לדרישות  .2

שבהם עשה שימוש יהיו בעלי עובי, אורך ומבה המתאימים  םמכאיימחברים וחלקי מתכת  .3

שלט להחזקת יחידת השלט. כל חלק גלוי מחלקי ההתקה יהיה בעל גימור מותאם למשטח ה

  הסמוך לו, אלא אם צוין אחרת.

יהיו בעלי ציפוי מגן או גומי סטתי  מחברי וחלקי מתכת הבאים במגע עם מתכות מסוג אחר, .4

  כדי למוע פעולת אלקטרוליזה. 

  

  דבקים 29.02.05

שימוש יהיו מיועדים במיוחד לחומרי הבסיס ומתאימים   הקבלן הראשיהדבקים שבהם יעשה   .1

לחוזק ההדבקה הרצוי. כל הדבקים יצויו בשרטוטי העבודה וייבדקו באתר. ויהיה שימוש  

  בהם רק לאחר אישור המפקח.

  משטחים שעליהם יודבקו שלטים יהיו קיים משומן או מכל שיירי חומר אחר. .2

  סיליקון שקוף וחומר מילוי להרכבת הפיים. יש לספק את הכמויות הדרשות של  .3

  

  צביעה 29.02.06

. מסיכות גראפיות וחתמה. על פי הגרפיקה שאושרהעשה משבלוות וייל שהוכו הצביעה ת .1

באופן מקצועי לפי   ותעשה לקיר לאחר הכת המיקום המיועד בשפכטל עד גמר חלקיודבקו 

  חתוכות ביד. במסכותהריסוס. לא ייעשה שימוש 
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סימי זילה או קצוות לא קיים על משטחים   ויישארכיסוי והריסוס ייעשו הזהירות כך שלא  ה .2

צבועים. כל הקצוות והפיות של עבודות הגרפיקה הגמורה יהיו מדויקים וקיים. לא יתקבלו 

  עבודות גרפיקה עם רדיוסים פימיים או חיצויים. 

מסוג חסרי אויר כמאושר. כל עבודות אקדחי הריסוס המשמשים לעבודת האמות יהיו  .3

 הגרפיקה יכוסו בשתי שכבות צבע לפחות. 

  

  תאורת לדים 29.02.07

בעלת מויטין  כל השלטים יהיו מוארים בתאורת לדים מתוצרת חברה כפיליפס או שוות ערך .1

זוית צרה וצפיפות    -מעלות  23פיזור האור    זוית  4000Kגוון הלדים    שה בשטח.  ויסיון מוכח של

מע מבריחת האור לכיוון הסמל יס"מ לדגים ליצירת מכת אור חזקה וישירה ולה 2של כל 

 לוקס.  400-המרכזי , עוצמת התאורה לא תפחת מ

מעוגלים על   ס"מ 10מ"מ מצופה אודייז עומק  4מפרט השלטים בויים מפרופיל אלומייום  .2

 פי גרפיקת הסמל. 

שים. על החברה המבצעת להחליף מיידית את הלדים ולתפעלם   5ל הלדים יחול אחריות של  ע .3

 בהתאם למידת הזק.

שים. השאי ימוקם באזור תעלות החשמל   5  -  אחריות לכל חלקי השלט כולל השאי והלדים .4

ובקו קי וישר ממיקום השל, כל המחברים יהיו בצבע התקרה ויתחברו לתקע באותו גוון 

 ר התעלות, לא יראה כל פרט חיבור וחיווט באזור השלט. באזו

  

  גימורים 29.03

  צבע וחומרים  29.03.01

 שחור על בסיס היפוקסי באבקה גימור הצבע לשלטי המתכת ייעשה בצבע  .1

  לשריטות ודהייה . מוגן ועמיד בתאי חוץ העברה בתור עמיד הצביעה  בגמר  .2

ויוכו בהתאם להוראות היצרן וכמפורט בשרטוטי העבודה כחלק   וקויכל המשטחים  .3

  מן העבודה. צביעה איפוקסי בתור + ציפוי פוליאוריתן בהתאם לדרישה.  איטגרלי

  

  ביצוע 29.04

  הכה וביקורת  .1

 קבלן הראשיהמשטחים שעליהם תבוצע העבודה יוכו על ידי בעלי מלאכה השוים.  . 1.1

השילוט יודיע למעצב אם המשטחים או פתחים אים מאפשרים את ביצוע העבודה. 

השילוט תהווה אישור לקבלת מצב המשטחים. עבודה   קבלן הראשיתחילת העבודה של  

  . הקבלן הראשיון שלא תתקבל על ידי המעצב לאחר מכן, תוחלף על חשב

, הקבלן הראשיכל העבודות יבוצעו בהתאם ללוח זמים כתוב, המוסכם על הבעלים,  . 1.2

המעצב ומתקין השלטים. בכל מקרה שבו לא תושלם העבודה בהתאם ללוח הזמים, 

  שילוט זמי על חשבוו.  הקבלן הראשייספק 
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ו בשטח בכל כל עבודה תהיה כפופה לביקורתו ולאישורו של המעצב בבית המלאכה א . 1.3

שעות לפי העברתו  72זמן סביר. יש לזמן את המעצב לביקורת השילוט המוכן לפחות 

  לאתר.

  יש למוע פגיעה בעבודות ובמשטחים סמוכים בשעת הצבת העבודות.  . 1.4

כל משתתף במכרז יבקר באתר העבודה וילמד היטב את תאי השטח. עליו להיות מודע  . 1.5

 ים בביצוע העבודה. לכל העזרים , הקשיים והמגבלות הכרוכ

  איכות הביצוע  .2

העבודה תבוצע בקווים קיים ומדויקים, בלא פגמים הפוגעים בחוזק או בעמידות  . 2.1

ותיעשה בבית המלאכה שרמתו עוה על דרישות האיכות של המעצב. העבודה תוצב 

מפולסת , ישרה, מאוזת, על משטח הגבהה, במיקום ובזווית המתאימים לעבודות 

ח, תחוזק במחברים מתאימים האחרות. כל עבודה תתוכן כך שתתאים לשיויים בשט

ותעוגן במקום. כל פרט בעבודות ובגימורים יהיה מאיכות מעולה ובביצוע מושלם. כל 

  עבודה תושלם עד הפרט האחרון. עבודה גמורה תהיה כפופה לאישור המעצב. 

כל השלטים יוצבו מפולסים ומאוזים ויעוגו בצורה יציבה ואיתה בהתאם לשרטוטי  . 2.2

 בודה המאושרים. החוזה ולשרטוטי הע

  הצבה והקמה  .3

כל חלקי העבודה יוצרו בבית המלאכה ובמידת האפשר יועברו לאתר כשהם מורכבים  . 3.1

בלמות. כל המחברים יהיו חלקים לחלוטין בלי סימים המתגלים מבעד לגימור. כל 

 חלקיה יוצמדו במדויק זה לזה ללא מרווחים.  עבודה המורכבת מחלקים תוצב כך שכל

וטים מראים אחרת, על כל חלק להיעשות מחתיכה אחת בלא אלא אם כן השרט . 3.2

  חיבורים. העבודה תיעשה על פי החתכים המופיעים השרטוטים.

העבודה תתוכן ותוצב כך שלא תתעוות ובאופן שימע מעמס יתר כתוצאה מהתרחבות  . 3.3

  ומהתכווצות של מתכת או חומרים אחרים ששימשו לעבודה. 

ה שימוש יהיו בעלי עובי, אורך ומבה המתאימים שבהם עש  םמכאיימחברים וחלקים   . 3.4

להחזקת יחידת השלט. כל חלק גלוי מחלקי ההתקה יתאים לחומר השלט הסמוך לו, 

 אחרת. צויןאלא אם כן 

  לספק תוכיות קוסטרוקציה   הקבלן הראשיעל  . 3.5

  יקוי ושמירה  .4

 עם השלמת הצבת השלטים, תיבדק העבודה ותימסר כשהיא במצב מושלם. השלטים . 4.1

  יוקו בחומרי יקוי שלא יפגעו במשטחים חלקים. 

שמות וסמלים של יצרי השלטים, המציבים או המתחזקים לא יהיו גלויים לעין   . 4.2

  בעבודה המוגמרת.

  

  כללים והחיות לעבודה 29.05

ההוצאה לפועל של המלאכה תעשה בהתאם לשרטוטים ולמפרטים של כתב הכמויות  .1

במפרט הגרפי מותים באישור המעצב לאחר ביצוע הדגמים.  המצוייםהמצורפים. הגווים 
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העבודה תבוצע לפי דרישותיו של המעצב ולשביעות רצוו. אין לבצע כל חלק של העבודה לפי  

  אשור יחל המבצע בעבודה כולה.  שורו של המעצב. רק לאחריקבלת א

הקבלן  על    תובים ע"ג דוגמאות השלטים המופיעות בחוברת הים להמחשה בלבד.יהשמות והכ .2

במפרט. תוכן   המצוייםבהתאם לדרש ולכללי העיצוב    עולדאוג לקבלת הוסח ולהטמי  הראשי

  המבצע ע"י המזמין.  קבלן הראשיאמיתי לביצוע יועבר ל

תוכיות קוסטרוקציה וחשמל מפורטות למהדסי הביין לאישור   להגיש הקבלן הראשיעל  .3

  ולפיקוחם. 

בכל מקרה של סתירה בין התוכיות לבין המצב בשטח על היצרן להסב את תשומת לבו של  .4

 . ןהבייהמעצב ומפקח 

 היצרן יסיים את העבודה תוך פרק הזמן שקבע בחוזה. .5

  הקפדה על גימור צבע קי. העבודות יבוצעו בדרגת טיב מעולה ,תוך  .6

  במקרה ותהיה פגיעה , היא תתוקן מיידית על חשבוו ולשביעות רצון המזמין. .7

  להציג דגמים לפי ביצוע כל השילוט לאישור המערכת. הקבלן הראשיעל  .8

בתום העבודה, יוזמן המעצב לסיור תאומים סופי עם היצרן, באחריותו של היצרן לזמן את  .9

 המעצב לאתר 

  ן (בהתראה של כמה ימים מראש) כך שלא יוצרו שוב עיכובים בעבודה. בזמן הכו . 10

בכל מקרה של סתירה בין התכיות לבין המצב בשטח על היצרן להסב את  - בעיות בייצור . 11

  תשומת לבו של המעצב המפקח ולקבל את החלטתו לפי איזו דרך לפעול. 

  ה.היצרן יסיים את העבודה תוך פרק הזמן שקבע בחוז - זמן אספקה . 12

העבודות מבוצעות בדרגת טיב מעולה, תוך הקפדה על גמור צבע קי. בתום  - איכות הגימור . 13

שאר אזור ההתקה וסביבתו קיים ללא כל פסולת, לכלוך, טביעת אצבעות יי העבודה בשטח

וסימוי עיפרון, וללא כל שריטות. במקרה ותהיה פגיעה היא תתוקן מיידית על ידיו וחשבוו,  

  זמן החשב כזמן ייצור העבודה.  ולשביעות רצון המזמין בפרק

  

  אופי מדידה לצורך תשלום 29.06

  כללי  .1

כאילו התחשב עם הצגת המחירים (בסעיפי כתבי הכמויות),  הקבלן הראשירואים את  . 1.1

בכל התאים המפורטים במסמכי החוזה כגון: התוכיות, מפרטים מיוחדים, מפרטים 

  כלליים, תקיים, כתבי כמויות וכו'.

בכתבי הכמויות יחשבו ככוללים את ערך כל המזמין מחירי היחידה הקובים על ידי  . 1.2

אים הזכרים באותם המסמכים כולל המוקדמות ההוצאות הכרוכות במילוי הת

  המיוחדות והמוקדמות שבמפרטים הכלליים. 

אי הבת תאי מתאי החוזה או ממסמכים המרכיבים את החוזה כאמור במוקדמות  . 1.3

מיוחדות, או אי התחשבות בתאים האלה, לא תוכר על ידי המזמין כסיבה לשיוי 

  . יותהמחיר של יחידה כלשהי הקובה בכתבי הכמו

  בוסף לאמור במוקדמות מיוחדות יכללו מחירי היחידה כל הקוב בהמשך.  . 1.4
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מחירי היחידה המוצגים בסעיפי כתב הכמויות יחשבו ככוללים את ערך כל החומרים  . 1.5

ובכלל זה מוצרים לסוגיהם, וחומרי עזר הכללים בעבודה ושאים כללים בה והפחת 

  שלהם. 

בהתאם לתאי החוזה, ובכלל זה עבודות לוואי ועזר כל העבודה הדרושה לשם ביצוע  . 1.6

  הזכרות במפרטים ו/או המשתמעות מהם אם עבודות אלו אין מדדות בסעיף פרד.

השימוש בכלי עבודה, מכשירים, ציוד מכי, פיגומים, דרכים זמיות וכו'. לרבות  . 1.7

  הוצאות הרכבתם, אחזקתם במקום המבה ופירוקם בגמר העבודה. 

רים והחומרים השוים לאתר, הכסתם ושמירתם באתר, הובלת ציוד הובלת המוצ . 1.8

  לאתר וממו, הסעת עובדים לאתר וממו, פיוי פסולת, עודפים כל שהם וכו'.

 ,םשירותי ועובדיו, כגון מחסים, משרדים, חדרי אוכל,  הקבלן הראשימבים לשימוש  . 1.9

  ציוד למשרדים וכו'.

  ביצוע מדידות איזון, התוויה, חישובי כמויות וכו', על ידי מודד מוסמך. .1.10

  והאמור במפרט זה.  כל הובע מהתוכיות, כתבי כמויות .1.11
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  מערכת גילוי וכיבוי עשן ואש – 34פרק 

  

  החיות כלליות 34.01

  

  ) SYSTEMSAUTOMATIC SPRINKLERSכללי( -אש אוטומטית עם מתזים-מערכת כיבוי 34.01.01

  הקבלן הראשי  .1

אש בעזרת מתזים -יספק, יתקין ויחבר מערכת מושלמת לכיבוי הקבלן הראשי . 1.1

)sprinklers(  .יות  על כל חלקיה ואביזריהחיות המערכת תבוצע לפי המפרטים, התכה ,

המערכת   .1596ותקן ישראלי    NFPA  -  13רשויות הכיבוי ומהדס הבטיחות וכן לפי תקן  

  ).Wet pipe system( תהיה מסוג רטוב

מחוייב במסגרת עבודתו וללא תשלום וסף, להזמין בדיקת מכון  הקבלן הראשי . 1.2

להתקה בלבד ולבצע את כל הדרש עד הבאת אישורם בכתב לביצוע   –התקים 

 רכת.המע

  

  המערכת .2

ולפי  לפי תכית בטיחות מאושרת  – 2 במבה 1,3,4שטחי המבה המערכת תותקן בכל  . 2.1

, החיות NFPA - התכיות ותתאים לרמת הסיכון בכל אזור ואזור בהתאם לתקן

  המתכן ויועץ הבטיחות. 

  LIGHT    :ולובים (מבואות) דרגת הסיכון למשרדים . 2.1.1

  ORDINARY-2      דרגת הסיכון לשטחי מסחר: . 2.1.2

  ORDINARY-1  :וחדרים טכיים דרגת הסיכון לשטחי חיוים . 2.1.3

  

  כללי  34.02

  ראשי הספריקלר  34.02.01

  וכן טמפ' הפתיחה.   UL  -ו  FM ראשי הספריקלר יהיו חדשים ויישאו עליהם אישור מוטבע של .1

באזורים השוים יהיה בהתאם למפורט בהמשך. בכל מקרה יתאימו   דגם הספריקלרים . 1.1

הדגמים בתכוות (קוטר חיר, מקדם ספיקה וכדומה), בשטח ההגה ובטמפ' הפתיחה 

  . 4, 3פרקים  NFPA - 13 -לרמת הסיכון באזור ההתקה כמפורט ב

  24ארגז פח מקורי עם כמות רזרבית של  הקבלן הראשיעם המתקן המושלם יספק  . 1.2

 וכן מפתח מיוחד להתקתם.  2-2.8סעיף  NFPA - 13 -ריקלרים לפי המפורט בספ

  כמות ארגזים תואמת לכמות מערכות עצמאיות. . 1.3

  

  צרת 34.02.02

וסקדיול   1-1/4מגולבן לצרת עד קוטר "  40סקדיול  ללא תפר  צרת למערכות הספריקלרים תהיה פלדה  

  . 1-1/4מגולבן לצרת מעל קוטר " 10
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  הצרת יהיו כמתואר: חיבורי .1

 groove joiningיעשו החיבורים ע"י מחברים מהירים מסוג  1-1/4בקטרים מעל “ . 1.1

המחברים יכללו את כל  ULאו שווה ערך מאושר ושאי אישור victaulicמתוצרת 

הסוגים הדרשים לחיבור בין ציורות ואביזרי הצרת ויחוברו באטמים ומשחת סיכה 

 החיתוך והעיבוד יעשו אך ורק במכוה המיועדת לכך.מאושרים בלבד. 

  בדיקת צרת .2

שעות עד  24אטמוספירות למשך  13.8לאחר ההרכבה תיבדק הצרת ואביזריה בלחץ  . 2.1

  פילת לחץ וקבלת אישור המפקח. -למצב של אי

 בדיקות ריתוכים יבוצעו לפי פרק החיות כללית במוקדמות. . 2.2

  שטיפת צרת .3

באופן יסודי להוצאת כל הלכלוך בכמות ובמהירות מים לאחר ההרכבה תישטף הצרת   . 3.1

 מטר/שיה.   3 -ובכל מקרה לא תקטן מ NFPA  הדרשת ע"י

אחראי לחיבור המים לצורך השטיפה וליקוזם אל מחוץ לאזור ההתקה   הקבלן הראשי  . 3.2

 למערכות יקוז הסביבה. 

  תלית צרת .4

תלייה יהיו כדוגמת תוצרת . אביזרי הNFPA  -  13  -ב  2.6תליות הצרת תתבצע עפ"י פרק   . 4.1

"TOLCOן  " או שווה ערך מאושרובכל מקרה יוגשו אביזרי התלייה לאישור המתכ

 לפי הביצוע. 

  מרחקי התלייה המכסימליים המותרים יהיו כמתואר: .5

  8  6  4  3  2-1/2  2  1-1/2  1-1/4  1  קוטר הקו   

    4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  4.5  3.6  3.6  צ. פלדה   

ס"מ. הסתעפות   30כן תמצא בוסף ל"ל תליה משי צידי כל מחבר במרחק שלא יעלה על  -כמו .6

ס"מ תיתמך. סוג התמיכה ימע תועת צרת עקב הפעלת   40לספריקלר באורך העולה על 

 ספריקלר. 

  צביעת צרת  .7

ביצוע  הצרת תהיה צבועה חרושתית במפעל מאושר בצבע בגוון אדום ורק תיקוי צבע לאחר 

  ההתקה יאושרו. 

  פרטי ההתקה .8

  .NFPA-13לדרישות המוצגות בתקות  פרטי ההתקה יבוצעו בהתאם לתכיות ובהתאמה  

  תעשה הקפדה יתרה על הפרטים הבאים: .9

  לא לעלות על המרחק המכסימלי בין ספריקלרים בהתאם לרמת הסיכון: . 9.1

  מ'.   3.5 -ביוית  . 9.1.1

  מ'.   4.5מוכה  . 9.1.2

  ). 4-7, 4-6(פרק  NFPA -מרחק ממכשול אכי ואופקי בהתאם ל . 9.2

  .NFPA - 13מ"מ מתקרה חלקה ולפי החיות  305-25מיקום הספריקלר במרחק  . 9.3
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  .NFPA– 13) ס"מ מהתקרה ולפי החיות 10-15מיקום ספריקלר צידי במרחק ( . 9.4

  מ'. 1.8 -תוספת מכווים במקרה שמרחק בין הספריקלרים קטן מ . 9.5

עם ברז מאושר לכל קצה צרת בקומה   1התראה ויקוז בקוטר "  ת מערכתציור לבדיק . 9.6

  גם אם לא מתואר בתוכיות.

  

  , מדי לחץ ורגשי זרימהשסתומים 34.02.03

כל השסתומים בין מקור המים ולצרת האספקה לספריקלרים יהיו עם אידיקציה למצב  .1

. השסתומים לא יסגרו בזמן קטן מ OS&Y) מסוג valves indicatingהפתיחה ( שיות  5 -ַ

 12(במהירות המירבית) ממצב פתיחה מלא. השסתומים יהיו עמידים ללחץ מיימלי של 

  אטמוספירות. כל שסתומי הבדיקה והיקוז יהיו מסוג מאושר.

רגשי הזרימה יהיו מאושרים ומסוג שיתן אתראה עקב זרימת מים בכמות שווה או גדולה  .2

  ימה לספריקלר הקטן ביותר המורכב במערכת.מהכמות המתא

 מדי הלחץ יהיו מסוג מאושר ועם גבול עליון שאיו קטן מפעמיים לחץ העבודה באותה קודה .3

 מ"מ עם מילוי גליצרין.  100בקוטר 

  .FM/ULכל האביזרים יהיו מאושרים  .4

  

  מערכות האזעקה וההתראה  34.02.04

יספק, ירכיב ויחבר באופן מושלם את כל מערכות האזעקה וההתראה, מכיות   הקבלן הראשי  .1

 -או חשמליות, למתן סיגל שמיעתי או חזותי או שיהם כמתואר בתכיות ובהתאם לדרש ב

13 - NFPA  .  

באופן עקרוי תכלול עמדה אזורית ("שסתום שליטה קומתי") לפחות: שסתום ייעודי, רגש  .2

  המצויד בחיר מותאם לזרימת המתז הקטן ביותר באותה רשת. זרימה ייעודי ורקורד

ַ וברז OS&Yעמדה ראשית "ראש מערכת" כוללת לפחות שסתום סגירה אידיקטיבי מסוג  .3

  ).retarding chamber אזעקה/אלחוזר כמכלול (לרבות מיכל ריסון

מיקום האזעקות והאתראות ומספרן הן מברז האזעקה מברזים קומתיים ומרגשי הזרימה,   .4

מכיות וחשמליות יבוצעו לאחר תיאום עם המתכן. ליד כל אמצעי אזעקה יותקן שלט בגודל 

 הכלול במחירי הציוד והצרת. 4-6פרק  NFPA - 13 -ובוסח כמפורט ב

  

  עבודות חשמל  34.02.05

בתאום עם יועצי  הקבלן הראשיי הזרימה, המגופים ואביזרי המערכת יבוצעו ע"י כל החיווט בין רגש

  החשמל והפיקוד.

  

  אישור המערכת והשלמת הביצוע  34.02.06

  יקבל אישור להשלמת הביצוע רק לאחר שסיים: הקבלן הראשי 

  הבאת דו"ח בדיקת מכון התקים מאושר וחתום ללא כל הערות לתיקון. .1

  החתמת טופס אישור בדיקות (רצ"ב) עבור כל רייזר במערכת. .2
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  (לכל רייזר) טופס לאישור בדיקות
  

  החברה המבצעת:_____________________ 
  

  מהדס אחראי מטעם החברה המבצעת_______________________
  

  חתימת המהדס__________________ 
  

  המערכת הבדקת__________________________________ תאור
  

  סוג הספריקלרים:
  

  טמפ' פתיחה   מקדם ספיקה  קוטר חיר  שת יצור   דגם  יצרן 
            
            
            

  
  סוג ציור_____________________ 

  
  סוג אביזרים___________________ 

  
  שסתום אלחוזר / אזעקה:

  
  מדד עד התראהמקסימום זמן   דגם  יצרן 

  חשמלית   מכית     
      
      

  
  בדיקת לחץ:

  _______________  אטמ'): 13.6לחץ בדיקה (לפחות 
  

  _______________  שעות): 2משך הבדיקה (לפחות 
  

  אישור הפיקוח לביצוע הבדיקה: ________________ 
  

  :___________ NFPA  - 13אישור הפיקוח לביצוע שטיפת צרת עפ"י החיות 
  

  מסר תיק מסירה, הוראות הפעלה ותוכיות עדות כדרש: _____________ 
  

  הערות:
 _____________________________________________________  

  
 _____________________________________________________  

  
  ה סופית למערכת ותחילת תקופת אחריות:מאשר קבל
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  אביזרי מערכת הספריקלרים  34.02.07

  כללי 

  . NFPAכמוגדר בתקי  UL  /FMכל האביזרים יהיו מאושרים 

  שסתומים .1

  שסתומי יתוק ראשיים . 1.1

בחדר המכוות במערכת המרכזית והן בראש מערכת כמפורט בסכמות  הן . 1.1.1

  . Y. &S.Oשסתומי "שער" אידוקטיביים מסוג .ובתוכיות, יהיו 

השסתומים כוללים במחירם (בכל הגדלים) אידיקציה חשמלית למצב  . 1.1.2

, להתקה על OSYSU - 2" דגם GEMהשסתום ע"י בקר חשמלי, כדוגמת "

  הברז בהתאם לקוטר הברז ועפ"י החיות היצרן. 

  שסתומי יתוק קומתיים . 1.2

לרבות  UL/FMמאושרים  HEP 7700' ,PSI175" דגם GEMיהיו ברזי פרפר כדוגמת "

  אידיקציה למצב הברז הן ויזואלית והן חשמלית לרבות חיווט.

  אלחוזר בראש מערכת . 1.3

  הכולל: 200F" דגם GEMיהיה אלחוזר / אזעקה כדוגמת "  

  ).WATER MOTOR ALARMפעמון אזעקת מים הידראולי ( . 1.3.1

  ).PRESSURE ALARM SWITCHה חשמלית (אאתר . 1.3.2

  ).RETARD CHAMBERהשהיה (תא  . 1.3.3

האלחוזר יכלול את כל האביזרים האיטגרלים (מדי לחץ, שסתומי יתוק,  . 1.3.4

  יקוז כללי וכן יקוז מפעמון האזעקה וכדו')

  כללי -אלחוזר  . 1.4

 UL/FMמאושר    52F" דגם  GEMבמקומות המסומים בתוכיות יהיו כדוגמת " . 1.4.1

  או שווה ערך מאושר. 

למצב אופקי / אכי לרבות: כיוון, מיקום  ההתקה תעשה לפי החיות היצרן . 1.4.2

  היקוז וכו'. 

  רגש זרימה קומתי . 1.5

ומותאם לקוטר הציור לרבות  F- VSR" דגם Potterיהיה כדוגמת תוצרת " . 1.5.1

  חיווט חשמלי. 

  שסתום שליטה קומתי (ויקוז) . 1.6

בוסף לשסתום יתוק קומתי ורגש זרימה קומתי יכלול שסתום השליטה הקומתי מערך 

  ויכלול במחירו:  350F" דגם GEMז כדוגמת "בדיקה ויקו

  ).ORIFICEשסתום עם חריר ( . 1.6.1

  שסתום יתוק. . 1.6.2

  מד לחץ (על קו ההזה לקומה).  . 1.6.3

 אלא אם מצוין אחרת בתוכיות. 1 1/4המערך יהיה בקוטר " . 1.6.4



478 
 

______________________________________________________________________________________  

  מפרט מערכות –חניון והפרדה מפלסית שזר  - 2ה

 

  מז"ח (מוע זרימה חוזרת) יותקן . 1.7

כמתואר בתוכיות ובסכמות, כדוגמת תוצרת  יותקן על מערכת הספריקלרים . 1.7.1

"AMES דגם "SS - 3000 יתוק י ברזיוכולל במחירו ש Y&S.O  .טגרליםאי  

  PRE-ACTIONמערכת  . 1.8

מסוג  ACTION-PREבאזורים מסוימים לפי תכיות תותקן מערכת  . 1.8.1

DOUBLE INTERLOCK אומטית, מאושרתעילה כפולה פ ,UL מתאימה ,

"ברמד" או שווה ערך. המערכת תותקן כקומפלט  תוצרת  NRPA-13לדרישות 

  חרושתי עם מדחס אויר מתאים למערכת. 

  משאבות ספריקלרים ולוח פיקוד ובקרה  . 1.9

לספיקה   NFPA-20FM/ULסבל"ד מתאימות לדרישות  2900משאבות בעלות  . 1.9.1

500 GPM  60ולחץ PSI  וע מבודד לפי דרגהוע הוא מהמ .F  'עם עלית טמפ

  מעלות צלזיוס.  40מעלות צלזיוס בוזל של עד  80מקסימלית של 

– מחיר המשאבה כולל את לוח החשמל המתאים למשאבה עם מתע רך ו  . 1.9.2

CHANGE OVER  וסף לוח אתראות מרחוק מאושרובFM/UL  שיותקן

  במרכז הבקרה לרבות חיווט מלוח המשאבה ועד למרכז הבקרה הכולל: 

  , משאבה בתקלה. משאבה עובדת    

כן כלול במחיר המשאבה מד ספיקה וטורי ופורק לחץ ומדי לחץ תקיים,  . 1.9.3

בייקה, ברז שחרור אויר ואביזרי לוואי,  VORTEXמעברי קוטר, פלטת 

  רגשים, מדידים וכל הדרש לפיקוד. 

  ולוח פיקוד ובקרה שמירת לחץ משאבות  .1.10

  ג'וקי שתשמור על מערכת הספריקלרים כמפורט בתכיות, תותקן משאבת  . 1.10.1

  על לחץ במערכת הספריקלרים. 

  " LOWARAכדוגמת " PSI 70עומד  GPM 10המשאבה תהיה צטריפוגלית  . 1.10.2

וכדרש  או שווה ערך מאושר ותכלול צרת, ברזי יתוק, שסתומים אל חוזרים 

  עפ"י התקן. 

  לוח פיקוד למשאבת שמירת לחץ:  .1.11

   , M-15-A" דגם METRONכדוגמת תוצרת " FM/ULהלוח יהיה לוח ייעודי   

  לרבות חיבור צרת ופיקוד בין המשאבה והלוח. 

  ספריקלר בחיון  .1.12

 11.2 ומקדם F155לטמפ'  UPRIGHT,Pendent/Sidewall NPT- "3/4ספריקלר מסוג 

 =K  ולדרגת סיכוןORDINARY.  

  משרדיםבמסחר ובמפלס ספריקלר  .1.13

ספריקלר מסוג .  Pendent/Uprightבאזורים עם תקרות מומכות ומסוג  . 1.13.1

"QUICK RESPONSE "RECESSED  (מוסתר)NPT - "1/2  'לטמפF155 

   ובגוון שיאושר על ידי האדריכל. דרגת סיכון לפי המיקום. K=  5.6ומקדם 



479 
 

______________________________________________________________________________________  

  מפרט מערכות –חניון והפרדה מפלסית שזר  - 2ה

 

  להתאמה לתקרה. FM/ULהספריקלר כולל ציור גמיש מאושר  . 1.13.2

  צידי בקומות חיה ספריקלר .1.14

עם   SIDEWALL HORIZONTAL –ORDINARY HAZARDספריקלר מסוג   . 1.14.1

 . K, NPT – - "1/2=  5.6מקדם 

  

  מערכת גילוי וכיבוי אש 0334.

 כללי  34.03.01

  כגון: מתחם שזר כולל מספר אזורי אש פרדים אך בעלי קישור בייהם, .1

  אזור החיון.  . 1.1

  אזור המהרה. . 1.2

  .והמסחר הרגל הולכי המעבר אזור . 1.3

  י לולאות הרכבאזור . 1.4

  פרדת .מערכת גילוי וכיבוי אש  ן לכל אזור תתוכ .2

  . מערכת גילוי וכיבוי אש במהרה .3

ציוד  רכזת גילוי חום (סיב אופטי), מערכת גילוי וכיבוי אש במהרה כוללת רכזת גילוי אש, .4

  חפ"ק.  –פלי שליטה לכבאים בפורטלים  מערכת כריזה וצצים, לגילוי עשן וחום,

  בחדרי הגרטורים יותקו מערכות כיבוי באבקה.  .בגז  כיבוי  מערכות  יותקו  דרש  בהם  לוחותב .5

מערכת גילוי וכיבוי אש במהרה מתבססת על סיב גילוי חום הפרוס בתקרת המהרה בטבעת  .6

 .המאפשר גילוי ואיתור מוקד החום סגורה,

 מערכת גילוי וכיבוי אש בחיון .7

מערכת כריזה  ציוד לגילוי עשן, וכיבוי אש בחיון כוללת רכזת גילוי אש,מערכת גילוי  . 7.1

  וצצים. 

בחדרי הגרטורים יותקו מערכות כיבוי  .לוחות בהם דרש יותקו מערכות כיבוי בגזב . 7.2

  באבקה.

ו/או בחדרי התקשורת   ממוקמת בחדרי החשמל בלוח מתח מוך  גילוי במבהל  המערכת  רכזת .8

 בחפ"קים. 

תיבת  בתיבת מתכת המיועדת להתקה ישירה על קיר או משטח אכי אחר. תזוודהרכזת  .9

  בויות מפח. יהיו המתכת והדלת 

  אפשר ראיית כל האידיקציות. תדלת התיבה  פתחים לכבלים כסים. תכלול התיבה  . 10

הרכזת   לדרישות הקיבולת.  יותאםגודל התיבה    מטיפוס על כולל מעול מפתח.תהיה  התיבה   . 11

להוסיף מודולים לרכזת הבסיסית תוך יהיה יתן  להרחבה. יתת  ימודולארמטיפוס יה תה

  בציוד הקיים.  שמירת ההשקעה

  UL – 9 Edition הרכזת צריכה להיות מותאמת לתקן . 12

  י שי גלאים בהצלבה בכל תא."מערכות הכיבוי עבור לוח החשמל יופעלו ע . 13

 למערכות הגילוי. מערכת הכיבוי והגילוי תחובר למרכז הבקרה  . 14
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 הבקשה על  חתום יהיה ןהמזמי המזמין שם על טלפון קוי 3 חשבוו על יזמין הקבלן הראשי . 15

 ). החירום מערכות בדיקת (לצורך 

  יםתותקן בהתאם לדרישות התקתתוכן והמערכת  . 16

  תקי עבודות החשמל הישימים.  

 -עפ"י הפרוט: אמריקאייםתקים  .16.1

  .EN-54-ו FM, BSAוכן תקן  UL 864 -רכזת אזעקה . 16.1.1

  .EN-54-ו FM, BSAוכן תקן  UL 268 -גלאי עשן . 16.1.2

  .EN-54-ו FM, BSAוכן תקן  UL 521 -גלאי חום . 16.1.3

  .EN-54-ו FM, BSAוכן תקן  UL 464 -אמצעי התרעה . 16.1.4

  .EN-54-ו FM, BSAוכן תקן  UL 1481 -ספקי כח . 16.1.5

  על כל חלקיו. 1220תקן ישראלי  .16.2

  על החברה המספקת להיות סוכן מורשה של יצרן הציוד בחו"ל.   .16.3

  המערכת תישא אישורים לכל רכיבי המערכת כדלקמן: .16.4

16.4.1 . .L.U, FM,  .ים ישראלימכון תק  

  בעלת מויטין בילאומי בעף גילוי האש.המערכת תהיה  .16.5

 המערכת תדע להעביר ולקבל חיווי ממערכת החוזי להמצאות עשן מהגאים שבמרחב.  .16.6

  

  על המגיש לספק בהצעתו:  34.03.02

  .בצרוף תרגום מפרט טכי מקורי של היצרן (לא מתורגם) .1

  הוראות הפעלה מקוריות ותרגום בעברית. .2

  אישור מכון התקים הישראלי.  .3

  L.Uאישור . .4

  FMאישור  .5

  מסטר קטלוג של היצרן המכיל את כל המוצרים המוצעים. .6

ציג כי ברשותו תוכת אוטוקאד רשמית ומורשה כולל אמצעי הפקת תוכיות עצמאית. הספק י .7

  ברשות המגיש יהיה אמצעי להעברת תוים במודם.

  ו היועץ. אג כל המוצרים המוצעים לפי בקשת המזמין ייצ ספקה .8

  ספק יציג רשימת פרויקטים זהים או גדולים יותר ורשימת ממליצים.ה .9

ישירות באמצעות  לת התראה אוטומטית ממערכת גילוי האשיציג את יכולתו בקב ספקה . 10

  מערכת איטרטית.

  ללא קשר לדרישות התקן. שעות עבודה 72המערכת תגובה בסוללות ל   . 11

  

  קיבולת 34.03.03

  שרידות גבוהה.   להבטיח  עיבות וזאת כדי  10בעלת קיבולת של    הדרשת תהיהרכזת האזעקות   .1
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קיבולת עיבה   בכל צורה שהיא בפעולת העיבות האחרות. לא תפגעתקלה באחת העיבות  .2

 מודולים מטיפוס 159 להרכיב בוסף לגלאים,יהיה על כל עיבה יתן  גלאים. 159מיימום 

  1590היה הדרשת ממסרי פקוד וכו').סה"כ קיבולת העיבות  כיסה ויציאה. (לחצי אש, 

  ם. מודולי 1590 -גלאים ו

" B "Then "Aדבר המאפשר הפעלות מסוג " אזורי פקוד לוגיים מותים, 1000יהיו  למערכת .3

If. 

  

  בקרת עיבות 34.03.04

מערכת יכלול כל כרטיס בקר עיבה  ע"י כרטיס בקר עיבה פרד.  תשלוטכל עיבה במערכת  .1

בעיבה השייכת  אזעקות מגלאים ולהפעיל אמצעי התרעה    לזהות  ויהיה מסוגלעיבוד עצמאית  

 עיבה אחר.  גם אם ישה תקלה במערכת העיבוד המרכזית ו/או בכרטיס בקר וזאת לו,

להם מתח על זוג  ויספק קשר עם הגלאים הממועים והמודולים  ייצר עיבה בקרה כרטיס .2

 חוטים יחיד. 

עבד ויוהגלאים האלוגיים  איפורמציה מהגלאים הממועים יקבלהעיבה ובקר הכרטיס  .3

 .םאות

האיפורמציה   או תקלה.  אם התוים שהגיעו הם מצב ורמלי, אזעקה,  יקבעותוצאת העיבוד   .4

לקותו    אחזקה (החלטה אם יש לטפל בגלאי,  גם לצרכי  המתקבלת מהגלאים האלוגים תשמש

 '. רגישותו וכו רמת יקיון הגלאי, קרי וכו').

תשאול של כל  בצורה שוטפת. תשאל את כל הגלאים הקשורים אליויכרטיס בקר העיבה  .5

  שיות בממוצע.  3)לא יעלה על 318האלמטים המחוברים לעיבה (מקסימום 

  

  )U.P.Cמערכת עיבוד מרכזית (. 34.03.05

הממשק למסופים   וכרטיסי דיגיטלי, הצגה פקח על כל כרטיסי העיבה,תמערכת העיבוד המרכזית 

ע"י מערכת העיבוד   תתגלה ותדווח של אחת מהיחידות ה"ל או תקלה, יתוק, הוצאה, ומדפסות.

המתבצעים   םאירועיכלומר  מותים, םאירועיהמרכזית  להגדיר במערכת העיבודיהיה יתן  המרכזית.

אלה  םאירועי  הופעלו). מסוימיםהפסקת מ"א אם גלאים  (לדוגמא: מסוימים לאחר שתמלאו תאים

הרשת ו/או מתח  ולא ימחקו גם אם מתח לא מחיק של מערכת העיבוד המרכזית ןבזיכרויאוחסו 

מערכת העיבוד  רועים (אזעקה ותקלה) יא 4000 -יחידת עיבוד התוים תכלול זיכרון ל  המצברים אבדו.

  הציגו ולהדפיסו.לן שעון זמן אמיתי שית תכלולהמרכזית 

  

  מערכת תצוגה 34.03.06

אותיות   ספרות,  ולוח מקשים הכוללL LED/מטיפוס    ,גרפי  צג דיגיטלי,  תכלולמערכת התצוגה   .1

  ופוקציות מיוחדות. 

  מערכת התצוגה תציג: .2

  תצוגת אזעקות ותקלות המגיעות מהגלאים והמודולים.  . 2.1

  . עהאירומילולי של  רתיאואותיות עם   640בות  תגראפיוכותרות  . 2.2
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  שה).   חודש, שעון זמן אמיתי כולל תאריך (יום, . 2.3

אפשר הכסת כותרות מילוליות בשדה ללא ויחלק בלתי פרד מהתצוגה  יהיהלוח המקשים  .3

  צורך במתכת מיוחד.

  :תכלולהתצוגה  .4

  כתובת הגלאי המזעיק.  . 4.1

  וכו'. תקלת תקשורת תקלת גלאי, אזעקת אש, -אור הסיבה לאזעקה ית . 4.2

  .תווים)  5(עד  "402חדר 5) של מקום הגלאי כדוגמת: "קומה עבריתמילולי (ב אורית . 4.3

 אור כ"ל בעברית על לוח משה צמוד וזאת כדי לא לפגוע באשורייופיע תיבוסף,  . 4.4

  למערכת. שקיימיםהתקיה הבילאומיים 

  סיסמא. תחייב הקשת וכו', שיוי הוסח המילולי הכסת שיויים בתצוגה כגון שיוי כתובת, .5

  :מסופים ומדפסות .6

ודוחות וכן לצורך  לחבר למערכת מסופים ומדפסות לצורך קבלת רישומיםיהיה יתן  . 6.1

 ביצוע עדכוים מרחוק.

  ) ומדפסות.CRTאפשר חיבור של מספר מסופים (תהמערכת  . 6.2

  :חכוספק  .7

 (צופרים, האש ההיקפי, לגלאים ולכל ציוד ספק מתח לרכזת,ישל המערכת  חהכוספק  . 7.1

 מוגן מפי זרמי יתר בכל יציאותיו.י חהכוזמזמים וכו').ספק 

משך  ל גם מטען ומצברים לגיבוי,וכל י חהכוספק  .VAC 230 , HZ50והיימתח הזיה  . 7.2

  כדרש בתקן הישראלי. יהיה זמן הגיבוי 

  

  גלאים 34.03.07

  .L.Uמאושרי . ,או חום אלקטרי,-פוטו הים מטיפוס יויזציה, הדרשים הגלאים  .1

  הגז. למעט גלאי הקרן וגלאי הגלאים יהיו מטיפוס אלוגי ממוען,כל  .2

גלאים ללא צורך בשיוי   ויתן יהיה להחליף  םאויברסאלייבתוך בסיסים  וותקיהגלאים  .3

  בוצע בראשי הגלאי.תקביעת כתובת הגלאי  הבסיס.

גם  ו אלוגיים ישלחה גלאיםהדווח כל גלאי על כתובתו ויכזית רבעת תשאול מהמערכת המ .4

  של העשן או החום הקיימת בסביבתו. איפורמציה המייצגת את הרמה האלוגית

המתקין) המציין את סוג  שלח הגלאי גם קוד פימי (שאיו יתן לשיוי ע"יי פרט לכתובתו, .5

  דווח הגלאי על הפרמטרים הבאים:י כלומר בעת תקשורת עם הרכזת הגלאי,

  חום. או  אלקטרי,-פוטו  יויזציה, -סוג הגלאי  . 5.1

  כתובת הגלאי. . 5.2

  חום וכו'.  עשן, -הרמה האלוגית של המשתה המדד  -במקרה של גלאי אלוגי  . 5.3

לציון תקשורת  יורמאלבהבו במצב יה.הוריות LEDבשתי וריות מטיפוס  יצוידכל גלאי  .6

  במצב של אזעקה ידלקו הוריות באופן קבוע.  תקיה עם הרכזת.

  חיבור ורית סימון חיצוית. כל גלאי יכלול יציאה המאפשרת  .7
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 .Two wireתהיה מסוגשיטת החווט של הגלאים  .8

  

  מודול כיסה  34.03.08

  מגע יבש לעיבה.  אפשר חיבור אלמטים שוים המספקים ביציאתםימודול הכיסה  .1

  האיפורמציה לרכזת.את  עבירייוסיף לו כתובת ו קבל את המגע היבש,ימודול הכיסה  .2

  

  יציאה מודול  34.03.09

  אפשר ביצוע פקודות מרחוק. יחובר לעיבה ויאה יצימודול ה .1

  הפקודה מרחוק. שמשה מצב עם קבלת Cל מגע יבש מטיפוס וכלימודול היציאה  .2

פקודה זו יכולה להיות ידית שתתקבל מלוח המקשים ברכזת, או אוטומטית כתוצאה של   .3

  התיה שתוכה מראש.

  

  מודול בידוד 34.03.10

  ותקן מודול בידוד שתפקידו לבודד קצר על הקו. יבכל עיבה  .1

ותקן בכל י הגלאים בעיבה זו, כדי למוע מצב שבו קצר על עיבה מסוימת משבית את כל .2

  עיבה מודול בידוד.

לעיבה עד קודת הקצר להמשיך   אפשר לכל הגלאים המחובריםי בודד את הקצר וימודול זה  .3

  בפעולתם כרגיל. 

  כרגיל. די הקצר לתפקדיתמשיך המערכת משי צהדרש בפרויקט זה  CLASS A  מסוגבחיבור   .4

  

  פקוד לכיבוי  34.03.11

בהתאמה למערכת הכיבוי. מערכת הכיבוי ורכזת  F.M -ו U.Lרכזת גילוי האש הדרשת חייבת באישורי 

הסר ספק תאי סף לקבלת המערכת! למען  –הגילוי יהיו חייבות באישור תאימות לעבודה משוטפת 

יציג במסמכי הצעתו   הקבלן הראשי מערכת הכיבוי חייבת בתקן הקיים גם לרכזת הגילוי. מובהר כי

  מערכת הגילוי ומערכת הכיבוי! אישור תאימות לעבודה משוטפת של

  

 FM-200מערכת הכיבוי בהצפה בגז  34.03.12

בתוך בלון הגז עם מגע מד לחץ המראה את הלחץ המדויק  מיכל גז הכולל : שסתום בטחון, .1

מתג זרימה ומתג לחץ. כל   מתקן הפעלה ידי, שסתום הפעלה חשמלי, עזר לצורך התראה,

גודל האותיות יהיה לפחות  הכתב יהיה בעברית, המיכלים ישולטו בלוחיות סדוויץ חרוטים,

  מ. יש להאריק כל מיכל גז בפרד."מ 5

  רכיבים פריפרילים למערכת: .2

  חירי פיזור  . 2.1

  ראה פל הת . 2.2

  פל התראה מואר מהבהב . 2.3

  לחצן הפעלה חשמלי  . 2.4
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  המלאה.  כולל כל האביזרים הלווים להרכבתם 40ציורות מגוולים סקדיול  . 2.5

  ציורות חושת בקוטר המתאים כולל כל האביזרים הלווים להרכבתם המלאה.  . 2.6

  .MODULEליד כל מיכל גז תותקן יחידת כתובת  . 2.7

  להארקת המבה.כל חלק מתכתי של המערכת יחובר  . 2.8

ואישור תאימות לעבוד עם רכזת הגילוי.    UL, FMכל מרכיבי המערכת יהיו בעלי אישורי   . 2.9

תכיות מחשב מאושרות אשר אף הן תהייה   יגיש לכל חלל מתוכן כיבוי,  הקבלן הראשי 

  מאושרות בתקים הרלווטיים בהתאמה. 

  

  אור פעולת המערכתית 34.03.13

  המערכת כדלקמן:במקרה של אזעקה תפעל   .1

  ברכזת "אזעקה" תהבהב.  LEDורית  . 1.1

  יופעל צופר מקומי. . 1.2

לאזעקה זו ולמיקומה  הצג הדיגיטלי יציג את כל האיפורמציה הרלבטית הקשורה . 1.3

  המזעיק וכו'). אור מילולי של האזורית (כתובת הגלאי,

  הודעת האזעקה תשלח למסוף ולמדפסת. . 1.4

  ההפעלות מרחוק. כולל יופעלו מיד,כל הפעולות האוטומטיות שתוכתו  . 1.5

  במקרה של תקלה תפעל המערכת כדלקמן: .2

  ברכזת המציית "תקלה" תהבהב.  LEDורית  . 2.1

  יופעל צופר מקומי. . 2.2

  לתקלה ולמיקומה. הצג הדיגיטלי יציג כל האיפורמציה הרלבטית הקשורה  . 2.3

 הודעת התקלה תשלח למסוף ולמדפסת. . 2.4

2.5 .   

  הערה  .3

התקלה לא   תאיפורמציי תקלה יזכו לעדיפות ובמקרה זהאזעקות שתופעה במהלך דו"ח   

  תוצג עד לאחר אישור האזעקה. 

  דיאגוסטיקה 34.03.14

  בדיקה עצמיתתהיה למערכת  .1

את מצבם של כל האלמטים   בעת הפעלת הבדיקה העצמית תבצע המערכת סימולציה ותבדוק  

על  תוצאות הבדיקהעם השלמת הבדיקה העצמית יוצג דו"ח מסכם של  המחוברים למערכת.

  קיימים במערכת). הצג הדיגיטלי וכן תשלח התוצאה למדפסת ולמסוף (אם הם

  בדיקת וריות .2

בתום הבדיקה תחזור   המקומי, הצג הדיגיטלי והצופר בבדיקת וריות תיבדקה כל הוריות,

  חלק מתוכת המערכת ולא ידרשו תהיהמערכת הדיאגוסטיקה  המערכת למצבה הרגיל.

עד   תתבצעהדיאגוסטיקה  או רכיבים מיוחדים לביצוע הדיאגוסטיקה. מיוחדיםמכשירים 

  רמת כרטיס מודפס. 
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  תכות .3

ברמת השדה ללא צורך   יבוצעו כולם  הרחבות וכו',  שיוי קופיגורציה,  תכות המערכת, . 3.1

  רכיבים.  או החלפת מתכתים, בכלים מיוחדים,

ו אוחסיכל הפרמטרים המתוכתים  יבוצע דרך לוח המקשים או המסוף. כל התכות . 3.2

איבוד מתח ראשוי ומשי לא יצריכו בשום מקרה תכות  כרון לא מחיק.יבמערכת בז

  המערכת. מחדש של

הסיסמא יתת לשיוי  )PASSWORDשימוש בסיסמא ( יחויבותכות ושיוי תכות  . 3.3

  הקודמת.רק לאחר הקשת הסיסמא  ,בשדה

  חווט .4

  לגידים.  C.V.Pמעטה . הכוללים  בוצע בזוגות אלקטרויקה מלופפים ושזורים,יהחווט  . 4.1

  עמיד בטמפרטורה כדרש בתקן הישראלי לגילוי אש. יהיה המעטה  . 4.2

  

  אלמטים וציוד  34.03.15

  FSI-751/851–לאי יויזציה אלוגי ג .1

  .UNIPOLARגלאי עשן יויזציה תא כפול  סוג: . 1.1

  .TWO WIRE  חווט: . 1.2

  . VDC 15-28 כל מתח בין  מתח עבודה: . 1.3

  .VDC24מתח ומילי      

  אמפר.-מיקרו 200-קטן מ זרם רגיעה: . 1.4

  מיליאמפר.  5מקסימום  הגבלת זרם: . 1.5

  . 241AM מקור קריה: . 1.6

  קירי.-מיקרו 1-פחות מ רמת קריה: . 1.7

  . C50 -˚C10˚טמפרטורת עבודה: . 1.8

  מפי הפיכת קוטביות. ) מוגןEMI/RFIמוגן מפי אבק והפרעות חשמליות (  הגות: . 1.9

  תואם לכל סוגי הגלאים בסדרה.  יאויברסאל  בסיס: .1.10

 L .U, 54 – EN. ,1220ת"י   אישורי תקיה: .1.11

  

 SDX-751או FSP-751/851אלקטרי אלוגי -גלאי פוטו .2

  אלקטרי.-פוטו  סוג: . 2.1

  .TWO WIRE  חווט: . 2.2

  . VDC 15-28כל מתח בין  מתח עבודה: . 2.3

  .VDC24מתח ומילי   . 2.4

  אמפר.-מיקרו 200 -קטן מ זרם רגיעה: . 2.5

  מיליאמפר.  5מקסימום  הגבלת זרם: . 2.6
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  . C50 -˚C10˚טמפרטורת עבודה: . 2.7

  )מוגן מפי הפיכת קוטביות.EMI/RFIמוגן מפי אבק והפרעות חשמליות(  הגות: . 2.8

  תואם לכל סוגי הגלאים בסדרה.  יאויברסאל  בסיס: . 2.9

 L .U, 54 – EN. ,1220ת"י   אישורי תקיה: .2.10

  

  751/851R-FSTגלאי חום אלוגי  .3

  חום וקצב עלית טמפרטורה.  משולב,  סוג: . 3.1

  .VDC 15-28 מתח עבודה: . 3.2

  אמפר.-מיקרו 200 -קטן מ זרם רגיעה: . 3.3

  .ULותקן  1רמה  EN - 54לפי  טמפרטורת הפעלה: . 3.4

  לכל סוגי הגלאים בסדרה. אויברסלי תואם   בסיס: . 3.5

 L .U, 54 – EN. ,1220ת"י   אישורי תקיה: . 3.6

  

  גלאי קרן  .4

  .מטר  100כולל רפלקטור לטווח עד  –גלאי איפרא אדום  סוג: . 4.1

  .TWO WIREחווט: . 4.2

  . 24 VDCומילי  מתח עבודה: . 4.3

  דיודת איפרא אדום. מקור קריה: . 4.4

  . C55 -˚C30˚טמפרטורת עבודה: . 4.5

  ושיוי טמפ'. הזדקות אלמטים לקיזוז הצטברות אבק, AGC  הגות: . 4.6

  מחסימה כללית. 55%או  30%כוון רגישות: . 4.7

 L.U, .C.L.U, .M.F.  ,1220ת"י  אישורי תקיה: . 4.8

  

  גלאי מיזוג אויר .5

  יויזציה או פוטו אלקטרי.  סוג: . 5.1

  .TWO WIRE  חווט: . 5.2

  ומילי. 24VDCמתח עבודה: . 5.3

  מיקרו אמפר. 120זרם רגיעה: . 5.4

  .C60 -˚C0˚טמפרטורת עבודה: . 5.5

  רגל לדקה.  300-4000מהירות אויר: . 5.6

 L .U, .C.L.U, .M.F. ,1220ת"י   אישורי תקיה: . 5.7

  

  XT-ORIONמערכת ייקה  .6

  ב "ארה KIDDEתוצרת  ORION-XTדגם  HSSDמערכת ייקה לגילוי מוקדם  . 6.1
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  :םמאפייי . 6.2

  אירוע. אזהרה מוקדמת דקות רבות לפי  מספקת דוגמת עשן, מערכת . 6.2.1

 אלפי פעמים יותר רגיש מגלאי קובציואלי.  . 6.2.2

 . ft0.3% / -ל ft 0.00075% / זיהוי עשן בטווח בין . 6.2.3

 גלאי לייזר הדוגם חלקיקי עשן . . 6.2.4

 מבחין בין סוגי חלקיקים שוים (מתעלם מחלקיקי אבק). . 6.2.5

 מטר רבוע).  1860( 000, 20בריבוע ftשטח כיסוי מעל  . 6.2.6

 מיועד לזרימת אויר גבוהה. . 6.2.7

 עם הודעה מוקדמת לגילוי.  אפשרות תכות לפי רמות גילוי, . 6.2.8

 אפשרות ללוח תצוגה. . 6.2.9

  יום לאחור. 28מעל   ,ןשמירת היסטוריה בזיכרו . 6.2.10

  מטר רבוע.  83 לחור (גלאי) אחד ישטח כיסוי מקסימאל . 6.2.11

 (pre-alarm) מגעים יבשים לאזעקה מקדימה 2 מגעים יבשים לאזעקה,  - 2 . 6.2.12

 ותקלה 

  ם:המערכת בעלת אישורים הבאי . 6.3

6.3.1 . UL 268 -  .אזורים פתוחים ואפליקציות מיוחדות  

6.3.2 . FM - .מאושר  

6.3.3 . ULC– .מאושר  

 מכון התקים הישראלי –י "מת . 6.3.4

  

  צופר אש  .7

  .VDC24מתח הפעלה: . 7.1

  .VDC24 -מיליאמפר ב 15זרם הפעלה: . 7.2

  מטר. 3במרחק  dba90 -גבוהה מ  עוצמה:  . 7.3

 . 1220ת"י  ,L.U. אישורי תקיה: . 7.4

 

8.  צ ץ צופר  

  לפחות)  5צלילים ומספר עוצמות אור ( סוגיבעל אפשרות לכוון מספר  . 8.1

  .VDC24 מתח הפעלה: . 8.2

  מיליאמפר.  40 זרם הפעלה: . 8.3

  . Cdn 15לפחות   תאורה: . 8.4

 . 1220ת"י  ,L.U. אישורי תקיה: . 8.5
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  כולל בקרת קו חייגן דיבור .9

  .VDC24מתח הפעלה: . 9.1

  .2מספר ערוצים: . 9.2

  לערוץ.  4מספר מויים: . 9.3

 . 1220מאושר ת, י  משרד התקשורת, אישורי תקיה: . 9.4

  

  לחצן אש  . 10

  על קיר או שקוע.   הרכבה: .10.1

  זכוכית מצופה במעטה פלסטי.  כיסוי: .10.2

  שבירת המכסה.   הפעלה:  .10.3

 . 1220ת"י   ,5839BS  אישורי תקיה: .10.4

  

  -לפי סוג הגלאי  -יחידת כתובת  . 11

  תואם לכל סוגי הגלאים.  על הגלאי,  הרכבה: .11.1

  לתכות). שתי ספרות לכתובת הגלאי בעיבה (יתן  א.  אידיקציה:  .11.2

  פוטו וכו'). יויזציה, ספרת דווח סוג הגלאי (חום, ב.      

  רמה אלוגית של עשן וכו'. קיון,י רגישות, פרמטרים מדדים: .11.3

 אישורי התקה מת"י. ,L.U, .M.F.  אישורי תקיה: .11.4

  

  מחזיק דלת אלקטרו מגטי . 12

  התקה ע"ג קיר.  סוג: .12.1

  יוטון.  800  כח אחזקה: .12.2

  . DCV24+ 10%  מתח: .12.3

  מיליאמפר.  90  זרם: .12.4

  . C 45עד  טמפרטורת עבודה: .12.5

   . 1220מאושר להתקה עפ"י תקן   אישורי תקיה: .12.6

  

  מערכת כבוי בגז . 13

  . FM - 200  גז כבוי: .13.1

  בפח הדרש. F.ML.Uמאושר  מיכל: .13.2

  .VDC24סולוואיד  אמצעי הפעלה: .13.3

  .י המתכן"ע לפי הדרש צרת: .13.4

  .M.F -ו L.Uמאושרת  העפ"י תוכ   תכון: .13.5

 .L.U, M.F  תקיה:אישורי  .13.6
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  יחידת כתובת . 14

  .TWO WIRE  חווט: .14.1

  אידיקציות :תקלה או אזעקה. .14.2

  לחצן ביטול, ספריקלרים).  מחובר למגע יבש של אידיקציה (לחצן מידי,  הרכבה: .14.3

  .VDC28 - 15 מתח עבודה: .14.4

  אמפר. -מיקרו 230 זרם עבודה: .14.5

  .C50 -˚C0בין  טמפרטורת עבודה: .14.6

  L .U, C.L.U, M.F ,1220ת"י   אישורי תקיה: .14.7

  

  -יחידת כתובת מודול כיסה לקו גלאים קובציולי  . 15

  .TWO WIRE  חווט: .15.1

  תקלה או אזעקה בקו הגלאים הקובציולי.  אידיקציות: .15.2

  .VDC25 - 22 מתח עבודה: .15.3

  אמפר. -מיקרו 200 זרם עבודה: .15.4

  אמפר.-מילי 20 זרם באזעקה: .15.5

  .C50 -˚C0בין  טמפרטורת עבודה: .15.6

 L .U, C.L.U, M.F ,1220ת"י   אישורי תקיה: .15.7

  

  -מודול יציאה  -יחידת כתובת  . 16

  .TWO WIRE  חווט: .16.1

  פתחי עשן וכו'.  מגטים, הפעלת צופרים, אידיקציות: .16.2

  .VDC28 - 15 מתח עבודה: .16.3

  אמפר. -מיקרו 300 זרם עבודה: .16.4

  .A1מעביר עד  זרם באזעקה: .16.5

  .C50 -˚C0בין  טמפרטורת עבודה: .16.6

 L .U, C.L.U, M.F ,1220ת"י   אישורי תקיה: .16.7

  

  לוח תצוגה ושליטה  . 17

  לוח תצוגה ושליטה בעברית למערכות גילוי אש אלוגיות  

  מתאים למערכות גילוי אש  .17.1

  תווים 160 בעברית, LEDתצוגת  .17.2

 אפשרות לתצוגה ושליטה או לתצוגה בלבד  .17.3

 יתן לתכות  .17.4

 RDP–EIA485מתחבר בתקשורת  .17.5
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 אישור מכון התקים הישראלי .17.6

 mA 300–צריכת זרם  ,24VDC–מתח הזה  .17.7

 מ "מ 100 –עומק  מ,"מ 263.5 –רוחב  מ,"מ 260 –מידות : גובה  .17.8

  

 FSL-751/851גלאי פוטו לייזר . 18

  גילוי לייזר  -גלאי פוטואלקטרי  .18.1

  ft/  1% - 03%מגלה עשן בהתאבכות של  .18.2

  מ'/לשיה 20מהירות רוח עד  .18.3

 UL, ULC, FM, CSM, BSAי, "י מת"מאושר ע .18.4

  

  רשת  . 19

האש תהיה מסוגלת להתחבר למערכות גילוי אחרות באמצעות כרטיסי מערכת גילוי  .19.1

  רשת בחיווט אופטי או חושת.

  רכזות.  240רשת הרכזות תכיל מקסימום  .19.2

כל רכזת גילוי אש תוכל לדווח בפרוטוקול פימי למערכת תצוגה מרכזית ברשת כדוגמת  .19.3

NCA  מתוצרתNOTIFIER .בשפה העברית  

  הרכזת וכתובת האביזר וכן סוג האירוע. בתצוגה תופיע מספר  .19.4

כך שגלאי או  בין המערכות המרושתות, OUTPUTיהיה יתן לבצע הפעלות יחידות  .19.5

 תוכל להפעיל מוצא במערכת גילוי אחרת ברשת. INPUTיחידת 

  

  טלפון כבאים 34.04

  ייד  כבאיםשפופרת טלפון  34.04.01

  למערכת טלפון החירום.  ית תותאםידכ "טל שפופרת .1

תציג מצב וחזותי  קוליהאש שבאופן  רכזתלג'ק ישלח אות ל יתהכסה של תקע שפופרת יד .2

  . יתצלצול בשפופרת היד  אותשמע י ו אוליין,

ת יד ו) שפופר 7תמוך במיימום של שבעה ( החירום ישל מערכת הדו כיווי  טלפון החירום .3

  אות. ה עוצמתירידה ב  ללאאוליין פעילות 

  

  טלפון חירום קבוע  34.04.02

  ה טלפון חירום. וכתאדום ובפרוש  ה היה צבוע תהטלפון  קופסת .1

שלח ימהעריסה  שפופרת הטלפון כך שכתורםתהיה בעלת מתג כזה  שפופרת הטלפון עריסת  .2

  אותה קודה.  אוליין של יציג מצבוחזותי  קולישבאופן לוח הפיקוד אות ל

שפופרות קבועות פעילות  )  7שבעה (  בלפחותתתמוך  הדו כיווית טלפון החירום מערכת .3

 .האות  עוצמתירידה ב ללאאוליין 
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 מערכת כריזה 34.04.03

מערכת כריזה מרכזית תותקן בחדר הבקרה. הכריזה תופעל מכמה מקומות . הפעלה מקומית  .1

  והפעלה מרוחקת.

  עיריית ירושלים. הפעלה מרוחקת במרכז הבקרה של  .2

  הפעלה חפ"קים של כוחות חרום.  .3

  ההפעלה תכלול מיקרופון ולחצן הפעלה.  .4

מטר שבין פרוזדורי  200ההפרדה המפלסית (המהרה) תחולק לקטעים. כל קטע של עד  .5

  המילוט יהיה אזור כריזה אחד. 

  יתן יהיה לשדר הודעה לכלל המהרה או לקטע מסוים .  .6

  פרוזדורים ובמעברים. רמקולים מסוג שופר יותקו ב .7

  במטרה לקבלת שמע באיכות טובה. -מיקום סופי יקבע בהתאם לצרכים .8

  

  מערך חוזי 34.04.04

ולשדר למרכז בקרה.   -במטרה לאתר שרפות  -מערכת הטמ"ס תותקן כחלק ממערכת גילוי אש .1

  במרכז הבקרה יהיה "לוח תצוגות" . המערכת תכלול יכולת מיתוג לבחירה של המצלמות. 

  מערכת המצלמות יאפשרו כיסוי שטח כל ההפרדה המפלסית. .2

  

  SOSמבה עמדת  -טלפון חרום  34.04.05

ליצור קשר עם מרכז הבקרה לצורך מסירת מידע  המערכת מיועדת לאפשר למשתמשי הדרך .1

מ' כך שאדם הדרש 100המרחק בין כל עמדה בדר"כ עד כ  על אירועים, בקשות עזרה דחופה.

סה"כ   טלפוים 10מהרה יהיו כ  מ' . המשמעות היא שבכל 50ם יצעד עד כ להגיע לטלפון חרו

 טלפוי חרום.  20המהרה עד כ  2ב 

, בקרבת פרוזדור המילוט, ליד רמזור כיסה לפורטל,   SOSהטלפון יותקן בתוך ישות  .2

 וכמפורט בתוכיות.

המערכת מורכבת מעמדת הפעלה במרכז הבקרה + מרכזיית מיתוג + עמדות קצה ( דוגמת  .3

  ). SOSאיטרקום בעמדות ה 

  SOSמבה עמדת  .4

 כפתור הפעלה מסוג כפתור מגע ( פיאזואלקטרי ).רמקול מובה ללא יכולת לדחוף פימה . 4.1

  כלי כלשהוא. 

( הערה : עוצמת הרמקול צריכה להיות כזו ששמיעת הדיבור  10W רמקול בהספק של . 4.2

  מטר מהרמקול).  2מהרמקול תתאפשר גם בשעת תועה כבדה במהרה ובמרחק של עד  

  העמדה מוזת במתח ממרכזיית האיטרקום. . 4.3

  ) twisted pair( כבל זוגות חושת שזורים –כבילה  . 4.4

  כפתור הקריאה יש לקבל אידיקציית צלצול אצל המפעיל. לאחר לחיצה על  . 4.5
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המערכת צריכה להיות מותקת באביזר קשיח בצורה שלא תתאפשר גישה  –התקה  . 4.6

  לכבילה או יכולת פריצה קלה למערכת ( שימוש בבורגי אלן שקועים ).

עמדת  -מוגן מוודליזם  מוגן ברקים. מוגן אבק. הגות דרשות למערכת הקצה : מוגן מים. .5

SOS  דליזוי בצורה שלא תאפשר ווטרקום בוי ממתכת בעובי  תכלול עמדת אימ"מ   2.5ם , ב

  לפחות. 

  

  י אבקה לדיזל גרטור "מתקן כיבוי אש אוטומטי ע 34.05

  כללי  34.05.01

 UL 1254, NFPAהאמריקאית מאושרת  KIDDEמערכת לכיבוי אבקה יבשה תוצרת חברת  .1

  .  PRE-ENGINEEREDכמערכת  ,1חלק  5356ותקן ישראלי  17

  . CLASS A, B, Cכיבוי בעזרת אבקה יבשה יעיל לסוגי בעירה  .2

והפעלה אוטומטית  י תיכים,"(הפעלה ידית) או ע תהמערכת יכולה להיות מופעלת מכאי .3

 (בעזרת גלאים).  VDC24חשמלית 

דרך צרת וחירי פיזור לחלל החדר. קיימים שי סוגי שיטות   כליםיהאבקה פורקת בלחץ מהמ .4

. המערכת מצריכה LOCAL –APPLICATIONאו  TOTAL FLOODINGלכיבוי בחלל חדר 

  שירות ואחזקה שוטפת. 

  

  רכיבי המערכת 34.05.02

  ליברות. 50 ליברות, 45ליברות,  ,21 -כיבוי מכלי .1

 חירי כיבוי מקומיים או בהצפה.  .2

   מצוידת במיקרוסויץ, ,XVאשית קופסת הפעלה ר .3

  סולוואיד ומכל חקן להפעלה.  .4

  בית תיך ותיכים.  .5

 הפעלה ידית.  .6

 . 40צרת סקדיול  .7

 להובלת כבל הפעלה שזור לתיכים.  EMTצרת  .8

  

  מערכת גילוי אש באמצעות כבל אופטי.  34.05.03

Fiber Optic Detection  

  

  :Fiber Opticמערכת גילוי אש כבל  34.05.04

 Fiberכאשר הגלאי יהיה מסוג  המערכת תהיה מבוססת על גילוי בשיטת סיבים אופטיים, .1

Optic Sensor ע מאושר."או ש  

) שתעבד את התוים לטמפרטורה  CLASS-Bאו  CLASS-A -הכבל יחובר ליחידת בקרה (ב .2

  .±1ºCהמדדת במקטעים השוים בדיוק של 
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המערכת תחשב כמושלמת כאשר תסופק עם כל אביזרי העזר הדרושים להשלימה כמערכת  .3

מושלמת ומוכה להפעלה עם מערכת הבקרה והשליטה המרכזית ושילובה עם מערכת (או 

  מערכות) גילוי האש באתר.

  

  ה לגלאי הכבל האופטייחידת הבקר 34.05.05

שתקבל את המידע מהכבל האופטי ותאפשר  לגלאי הכבל תהיה יחידת בקרה ויתוח תוים, .1

 32מגעים יבשים עד  ,RS-232באמצעות יציאת תקשורת  העברת המידע למערכות אחרות

  (בהתאמה לאזורים). 

 Class  -בל במ (המערכת תאפשר חיבור הכ"ק  8  ,4  ,2יחידת הבקרה תתמוך בכבלים באורך של   .2

A,(  להרחבת טווח הגילוי עד   32כמו כן תתאפשר חיבור יחידות בקרה ברשת עד) יחידות

  מ). "ק 256למקסימום של 

שיות לכבל באורך של  5זמן תגובת המערכת לשיוי טמפרטורה במקטעים השוים יהיה עד  .3

  מטר. 4000עד 

ההתראות  32 -ים בהתאמה ליתן יהיה לחלק את מקטעי הכבל לאזור לצורך הפעלות שוות, .4

(במקטעים  אזורים 199 עד -במגעים יבשים. או למספר רב של אזורים (מקטעים) לוגיים 

) או למחשב בקרת  SCADAכאשר המידע מועבר למערכת הבקרה ( מ'), 6של  םמיימאליי

מבה לתצוגה גראפית של השיויים בטמפרטורה לאורך פריסת הכבל האופטי (התצוגה  

  הגראפית תהיה בסעיף פרד או כחלק ממערכת של אחרים). 

י לוגיקה של מספר אזורים על מת לבצע "יתן יהיה להפעיל מגעים יבשים מאזור מסוים או עפ .5

  שילוט,  תאורה, ואחרות (בקרת תועה, תיוכל פעולה להפעלת מערכות אלקטרו מכא

  אוורור וכו') במידה ויידרש.  מחסומים,

) תהיה מגובה בספק כוח ומצברי חירום בקיבולת מתאימה  LTS(יחידת הבקרה  ההמרכזיי .6

  שעות ללא מתח חיצוי.  48לפעולת המערכת למשך 

  

  תוי הכבל האופטי 34.05.06

  100N מקסימום עומס למתיחה: .1

  מ"מ 5: ימיימאלקוטר  .2

  מ"מ 63 רדיוס כיפוף מיימאלי: .3

 IEC 794-1הכבל יתאים להתקה פימית וחיצוית ויתאים לתאי הסביבה בהתאם לתקן:  .4

F1  

  EMI, RFI, Halogen free הכבל יהיה מוגן מפי הפרעות .5

  270°Cהכבל האופטי הסטדרטי יהיה עמיד לאש בטמפרטורה של עד  .6

  –מ לפחות "מ 3קשים יסופק עם מעטה ירוסטה בקוטר של  הכבל למהרות ולתאי סביבה .7

  מחיר הכבל יכלול את מחיר הציור ירוסטה.
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  הפעלה בהתאם למפורט תסוגי כבל לשימוש כולל טמפרטור 34.05.07

  

  יחויב במחיר פרד.  400°Cכבל לתחום טמפרטורה עד   

  

  התקת גלאי הכבל 34.05.08

  הוראות היצרן. י "גלאי הכבל יותקן עפ .1

כל הציוד להתקת הכבל וחיזוקו לתקרה (או לכל מקום אחר שיידרש) יהיה מקורי של יצרן  .2

  הציוד ובהתאם להחיותיו. 

  י חתך (מפתח) המהרה. " הכבל יותקן במרכז תקרת המהרה או בתוואי אחר עפ .3

  במידת הצורך).מ' (יעשה שימוש בכבל ושא    1.5תמיכות הכבל יהיו במרחקים אשר לא יעלו על   .4

  לכל אורכו. תגלאי הכבל יותקן בצורה כזאת שתמע ממו פגיעות מכאיו .5

מ' מגופי  0.5אך יורחק לפחות  מ' 10גלאי הכבל יותקן במהרה במרכז המהרה שרוחבה עד  .6

י דרישה) גם בתעלת המובילים למתח גבוה שברצפת "כמו כן גלאי הכבל יותקן (עפ תאורה.

  המהרה. 

  

  וות הגילוי של המערכת יהיו כדלקמןתכ 34.05.09

י המזמין (או יועץ מטעמו) לכל אזור ואזור "שתקבע ע ההאזעקה תופעל בהתאם לטמפרטור .1

לאחר בדיקות שיעשו בשטח (ככלל הטמפרטורה מהמומלצת להפעלת אזעקה במהרה היא  

  +). C◦58ברמה של 

  לדקה. C◦10 -האזעקה תופעל בכל מקרה של שיוי טמפרטורה מהיר בקצב של למעלה מ .2

מעל הטמפרטורה הממוצעת בכל  C◦15 -אזעקה תופעל בכל מקרה שבו הטמפרטורה תהיה ב .3

  אזור ואזור או לפי שיקולי יועץ הבטיחות.. 

אזור ואזור המערכת תאפשר עדכון באופן אוטומטי של הטמפרטורה הממוצעת לגבי כל  .4

  בהתאם לתאים הסביבתיים במהרה/ות.

שעות   48(ולמשך  + C◦90ועד  – C◦45הכבל הסטדרטי יוכל לפעול בטווח טמפרטורות של  .5

  +).  C◦150בטמפ' של 

  Fibro Optic Detectionתקים למערכת גילוי בשיטת .6
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  מהמפורט מטההמערכת תהיה בעלת אישורי תקיה של לפחות שלושה תקים  34.05.10

1. UL, FM, LPCB, VDS, ULC 

 י "תקן חובה מת .2

  

  יעודית יתוכה  34.05.11

  (אופציה)  Personal Computer Software Package -תוכה גראפית  .1

  DTS System modelling- Data2View  

(מסכים גראפיים) לאיתור קודות  םתוכה בקרה תלת ממדית המציגה תרשימים גראפיי .2

  ).DTS -הגילוי במהרה או בתוואי אחר בהתממשקות ליחידות הבקרה (ה

  יתבסס על מספר המסכים במערכת התצוגה.   םהחישוב הכמויות של המסכים הגראפיי .3

 -Windowsתתממשק לתוכת מחשב מבוססת על מערכת הפעלה  תמערכת הגילוי הלייארי .4

עדכי כון לתקופת ההתקה) המהלת את תוי הגילוי. התוכה   Microsoft )Windowsמבית 

תאפשר תצוגה מלאה של תוואי פריסת הכבל כאשר התצוגה תופיע על מסכי המחשב על פי  

תכות מהדסי החברה המספקת ולפי דרישות הלקוח באתר בכפוף למגבלות התוכה. המחשב  

 האישי איו כלול. 

  

  מערכות כריזה -ומערכות מתח מוך מאוד מתקים  34.06

 כללי  0134.06.

תהיה משולבת במערכת גילוי וגיבוי אש ועשן ותיתן אפשרות של כריזה מלוח  מערכת הכריזה   .1

  .)ללוח הבקרה העיקרי -slaveכ הבקרה הראשי (

  :  למערכת כריזה דרישות מיימום .2

 70VRMSאו  25VRMSמגבר אודיו  ואט, 25 הספק . 2.1

  Class Bאו  Class A -כמעגל רמקול יכול להיות חיווט  . 2.2

  . להודעה שיות 30איטגראלי עם יכולת של עד  ירכיב זיכרון הודעות דיגיטאל . 2.3

  שימוש של ציוד וסף.  ללאלתכות  רכיב הזיכרון להודעות יהיה יתן . 2.4

  תכלול צליל גוג להתראה (מובה).  תמערכת ההודעות האוטומטיו . 2.5

  ואזעקה.  תקלת הודעה אוטומטית, תקלת מערכת, וריות מצב למתח, מערכת הכריזה תכיל .3

  מערכת הכריזה תהיה מבוקרת באופן מלא כולל קווי רמקולים ושר מערכות השמע. .4

 בוסף תתאפשר כריזה במתקן דרך מערכת הכריזה המרכזית הקיימת במת"י. .5

מקומות . הפעלה מקומית מערכת כריזה מרכזית תותקן בחדר הבקרה. הכריזה תופעל מכמה   .6

  והפעלה מרוחקת.

  הפעלת חפ"קים של כוחות חרום.  .7

  ההפעלה תכלול מיקרופון ולחצן הפעלה.  .8

מטר שבין פרוזדורי  200ההפרדה המפלסית (המהרה) תחולק לקטעים. כל קטע של עד  .9

  המילוט יהיה אזור כריזה אחד. 
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  יתן יהיה לשדר הודעה לכלל המהרה או לקטע מסוים.  . 10

  ם מסוג שופר יותקו בפרוזדורים ובמעברים. רמקולי . 11

 במטרה לקבלת שמע באיכות טובה. - מיקום סופי יקבע בהתאם לצרכים . 12

בידוריות ומערכות   –המערכת תכלול תחת מחשוב לפיתוח ושליטה בד בבד על מערכות השמע   . 13

 כריזת החירום, בעלת התממשקות מלאה למערכת בקרת המבה.

שליטה להעברת הודעות קוליות, שמע, רדיו וכד'. וסף על כן העמדה תכלות תוכת  .13.1

 תהיה מחוברת לרשת האיטרט.

 המערכת תכלול התממשקות מלאה למערכת כריזת החירום ולא תגרע ממה. .13.2

  חודשים מיום מסירת המתקן.  36-מערכת הכריזה תתקבל עם אחריות ל .13.3

  

  בקרת קווים 0234.06.

תריע ועל קצר ומעגל פתוח במערכת הכריזה וגילוי האש החירום י טלפון ים ושפופרתרמקולקווי הכל 

  באופן קולי וחזותי (וריות). 

  

  מגברי שמע 0334.06.

  . יםרמקולהמעגלי  פעלתוולטים ר.מ.ס. ) לה 25מגברי האודיו יספקו כוח אודיו ( @ .1

 כריזה עיקרית,כמערכת או  ,יתים להתקה במארז מערכת גילוי האשמגברי אודיו מספר  .2

  .גיבוי שמוחלף באופן אוטומטיאו, כ

  ים:מחווים הבאהויספק את השליטות ו מגבר האודיו יכלול ספק כוח איטגראלי, .3

3.1 . Normal Audio Level LED 

3.2 . Incorrect Audio Level LED 

3.3 . Brownout LED 

3.4 . Battery Trouble LED 

3.5 . Amplifier Trouble LED 

3.6 . Audio Amplifier Gain Adjust 

  . יוחדמגבר לא ידרוש כל כלים מיוחדים או ציוד מרמת השמע בכוון של  . 3.7

  (גיבוי). Backupהמגבר יהיה בעל בקרה על כיסות ומוצאים מובים וכיסות  . 3.8

כשל באחד המגברים יגרום לעקיפה אוטומטית למגבר  –במקרה של כמה מגברים  . 3.9

 הפעיל הבא בתור.

  

  מערכת הודעות אוטומטיות  0434.06.

אזור או אביזר כתובתי יתממשק עם מערכת כריזת החירום להפעלת הודעה אוטומטית כל  .1

  . מבהרמקולים בהלכל  מוקלטת מראש

הרמקולים. ההודעה   באמצעותשמע  ימראש לה  להודעה מוקלטתהפעלה של כל אזעקה תגרום   .2

  . פעמים)  4ר ארבעה ( וחזת
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  מובה לכריזה יזומה. מיקרופון המערכת תכלול  .3

  .שר יכולת כריזה משפופרות טלפון החירום המערכת תאפ .4

  ים: מחווים הבאההשליטות ומערכת הכריזה תכיל את  .5

5.1 . All Call LED 

5.2 . On-Line LED 

5.3 . All Call Switch 

5.4 . Local Speaker Volume Control 

5.5 . Local (Test) Speaker  

  

  מחווים  /מתגי רמקול  0534.06.

  כל מעגל רמקול במערכת. תאפשר הפעלה או הפסקה של  שליטת מעגלי הרמקולים

  

  מחווים  /תגים דו כיווי מ טלפון חירום 0634.06.

 :טלפון החירום יכלול .1

  . טלפון חירום "שלוחתותקלה לכל " ותסימן חזותי של פעיל . 1.1

 במערכת. טלפון חירוםכל   הפעלה או הפסקה של הטלפון תאפשרשליטת מעגלי  . 1.2

 

  רמקולים  0734.06.

  וואט לפחות.  4.0ל  0.5  -מ  בחירת הספקעם תחום    RMSוולט    70או    25  -פעלו בורמקולים יהכל   .1

במרחק  84dbעוצמת שמע ומיאלית לרמקול המותקן במעברים ובמקומות ציבוריים תהיה  .2

  מטר. 3

  . Hz- 4000 Hz 400ובת תדר תהיה מיימום של גת .3

  

  רשת  0834.06.

  . או שווה ערך )Arcnet( ארכאט ה מבוססבין רשת לוחות בקרה יהי פרוטוקולה .1

  .NCAאזעקות ותקלות ממערכות ברשת יוצגו בלפחות לוח בקרה מרכזי כדוגמת  .2

  על גבי הרשת.יוצפו  הקודות האלוגיותמכל  בקרהואותות  תקלות ,אזעקות .3

  אליה הם מחוברים. הזת מתחים לצופרים ואביזרי מוצא יוזו מרכזת גילוי האש  .4

איבוד  או,מערכת, ת הלא יגרום ליקוי בפעול  במערכת, יםפתוחקווים או  תקלות הארקה .5

  אזעקה.  על  יכולת לדווח

  אופן פעולת המערכות ברשת: .6

  יופעלו הפוקציות הבאות מיידית: במצב של דיווח על אזעקת אש מאחת הרכזות ברשת,  

  המרכזי ברשת.יופעל ברכזת ובלוח הבקרה   זמזם מקומי . 6.1

יוצג בתצוגה את כל המידע על   בלוח הבקרה הראשי ברשת, ברכזת האש ובמקביל, . 6.2

  כולל סוג האביזר המזעיק ותיאור המקום שלו בעברית. האזעקה,
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אירועי   1000בלוח הבקרה הראשי ברשת יוכס המידע להיסטוריית אירועים עד  . 6.3

  י חתך סוג אירוע וזמן." קובץ עפכך שיתן יהיה להוציא בצורת הדפסה או  אזעקה,

כך שאביזר כיסה יפעיל אביזר  תיתן האפשרות לבצע הפעלות בין הרכזות ברשת, . 6.4

  מוצא ברכזת אחרת.

  

   LAN תקשורת רשת 0934.06.

רכזות שיחוברו מקודה לקודה    ),  ת( רשת מקומי  LANעל רשת  הרשת תבוסס    רכיטקטורתא .1

)Peer to Peer.(  

 . "פילותגילוי " תהיה בעלת יכולתהפרוטוקול יבוסס ארכאט או שווה ערך. הרשת  .2

או יסוד מרכזי אחר (חוליה    לוח תצוגה  ,מרכזי, מחשב  לא תהיה רכזת מרכזית מאסטר  בוסף, .3

 רשת.בתקשורת ב כשלל  עלול לגרוםחלשה) ברשת ש

ת של כל רכזת ברשת כישלון או ירידה בדרגת תקשורלגרום יכישלון של כל רכזת ברשת לא  .4

 הרשתיתוק אחרת או 

 (קילו בייט לשייה).  312KBS -הרכזות יתקשרו ברשת במהירות של לא פחות מ .5

  

  רשת בתקשורת אמצעי  1034.06.

או סיב אופטי. הרשת גם תתמוך חושת וט וח באמצעות: הרשת תהיה מסוגלת לתקשר  כללי .1

  בשימוש של שיהם חוט וסיב באותו רשת. 

אובדן אספקת במקרה הלא סביר של  רכזותמפריד את ההתכלול אמצעי  WIRE טורשת חו .2

כך שתקשורת הרשת תמשיך בפעילות   י מעקף הרכזת הלא פעילה,"ע לרכזת ברשת מתח

 .תורמאלי

  

  מגבר רשת 1134.06.

מגבר  . כאופציה,מטר 1000 -הכבל (מוצלב) במרחק של  בעל יכולת הגדלתמגבר רשת יהיה  .1

ואופטי  WIREיתן יהיה להשתמש במגבר DB 8ב כבל האופטיאת מרחק הלהגדיל יהיה יתן 

  יחדיו. 

  אותות הם לא תחליפים מתאימים.  אמצעי להגברתלא לו מערכות בעלות הגבלות מרחק, .2

  

  ב אופטי לרשתמאפייי סי 1206.34.

1. Size =50 micrometers / 125 micrometers 

2. Type=Multimode, Dual fiber, Plenum rated 

3. Distance=maximum 4.2 dB total attenuation between 

4. network nodes 

5. Connector type=ST 
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  ממשקים 34.07.01

המבה וממשק מלא בין מערכת בקרת יהיה ממשק מלא בין מערכת גילוי וכיבוי אש ועשן למערכת בקרת  

  המבה למערכת גילוי וכיבוי אש ועשן. 

  בפרט כל המידע היתן להצגה במערכת גילוי וכיבוי אש ועשן יועבר למע' בקרת המבה.

אישור שיוכיח יכולת התממשקות מלאה  הקבלן הראשיבמסגרת אישור מע' גילוי וכיבוי אש ועשן יציג 

קבלן למע' בקרת המבה, כמו כן במסגרת אישור מע' בקרת המבה יציג  ממע' גילוי וכיבוי אש ועשן

בקרת המבה אישור שיוכיח יכולת התממשקות מלאה של מע' בקרת המבה למע' גילוי וכיבוי   הראשי

 אש ועשן. 
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  מערך סולר לגרטורים – 38פרק 

  

  החיות כלליות 38.01

  אור העבודה תי 38.01.01

בין  מתחמים (מזרחי ומערבי ) כשכל אחד כולל  2חיון שזר ב  לבייה במתקןמכרז/חוזה זה מתייחס 

  היתר:

מערכות פרדות המצאות במתחמים שוים בחיון שזר   2הספקה והתקה של    העבודה כוללת .1

 בין היתר:: כשכל אחד כולל 

 אחד, ך מאצרהבתוליטר  2,000בפח של  "ים יומי"מכלי דלק  2אספקה והתקה של  . 1.1

 .יםצרת ופיקוד לתדלוק הגראטור ), משאבות,2כול גראטור (בסה"כ ל

ליטר וכן משאבות, צרת  20,000אספקה והתקה של מיכל דלק תת קרקעי בפח של  . 1.2

 ופיקוד לתדלוק הגראטור.

 מערכת צרת . 1.3

 משאבות, שסתומים, מגופים, רגשים וכד' . 1.4

 למערכת הסולר מערכת החשמל, הפיקוד והבקרה  . 1.5

לחוזה מצורפות תכיות. ייתכו שיויים מסוימים בממדים. השיויים ייתכו כתוצאה  .2

 .מהתאמת השלד והמכשור לתאי המקום

כל תוספת בגין שיויים אלו. הקובע לגבי תשלום היו המבה  קבלן הראשילא תשולם ל

חיות היועצים השויות ביצוע, מפרטים והים. המשותף הגדול בין תכ  

 כל ציוד מערכת הדלק והבא אתו במגע ישיר, עקיף או מזדמן יותאם לעבודה בסולר  .3

כל הציוד החשמלי שיותקן יעמוד בדרישות "תקות רישוי עסקים אחסת פט" בכל ההיבטים   .4

 כולל סוג הציוד, מרחקי בטיחות וכד'.

 

  שלבי ביצוע   38.01.02

  העבודה תבוצע בשלבים המתוארים להלן:

 שבועי.  מכלי דלקיצור  .1

 התקת מכלי דלק שבועי.  .2

 התקת מערכת הגה קטודית אקטיבית .3

 סלילת קווי צרת סולר בין המיכל השבועי לחדר הגראטור .4

 סלילת קווי חשמל, פיקוד וכד' לכל המערכת  .5

 כיסוי קווי צרת סולר בין מיכל שבועי ליומי .6

 התקת מכלים יומיים בחדרי גראטורים .7

 ופיקוד התקת לוחות חשמל  .8

 חיבור מערכות (משאבות, גששים, קווי צרת סולר וכד') למיכל שבועי ויומי .9

 חיבור צרת סולר בין מיכל יומי לגראטור . 10
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 שטיפת קווים ובדיקות לחץ  . 11

 מילוי סולר במכלים השבועי ובצרת ההולכה לכיוון המיכל היומי  . 12

 בדיקת אטימות למיכל וקווי הסולר ע"י מעבדה מוסמכת . 13

 עבודות גמר . 14

 דיקת מערכת החשמל והארקות ע"י בודק חשמל מוסמךב . 15

  הפעלה ראשוית והרצת המערכת . 16

  

  מתקי חשמל  38.01.03

  במפרט זה.  38.05פרק אור ביראה ת

  

 הגדרת "שווה ערך" 38.01.05

לספק פריט  הקבלן הראשיהיכן שבמסמכי ההזמה הוגדר פריט מסוים ודומים לו יהא על  .1

מהסוגים שהוצגו ובלבד. היה וההגדרה מאפשרת הספקת חומר, מוצר או פריט "שווה ערך"  

  לספק מוצר השווה בערכו להגדרה בתחומים הבאים לכל הפחות: הקבלן הראשייהא על 

 במפרטים ותוכיות בפיה זו.  בעל תצורה ותפקוד חופפים למוגדר . 1.1

 בעל תכוות כימיות ופיסיקליות תואמות למוגדר במפרטים ותוכיות בפיה זו.  . 1.2

 בעל קיים ויכולת תחזוקה תואמות למוגדר במפרטים ותוכיות בפיה זו.  . 1.3

  כל אלו יוכחו ע"י הצגת תעודות מעבדה מוסמכת ומכון התקים הישראלי בהתאם לעיין.  .2

 

  (AS MADE)עדותתכיות  38.01.06

 ASלספק תוכיות עדות ( הקבלן הראשיעל פרק מערכות הסולר במסגרת מכרז/חוזה זה  .1

MADEלעבודות הבאות( :  

  דלקהמערכת  . 1.1

  הלווים למערכת הדלק חשמלהמתקי  . 1.2

התוכיות יתארו במעודכן את ביצוע המתקן על כל חלקיו ויסומו בהם בצבע כל השיויים   .2

ח  קלתוכיות המקוריות. תוכיות העדות יבדקו ע"י המתכים והמפוהסטיות שעשו ביחס 

  ויאושרו רק לאחר עדכון. 

לתוכיות  PDFקבצי  CDלהגיש את תכיות העדות על גבי מדיה מגטית ( הקבלן הראשיעל  .3

) וגם לתוכיות שהוכו על ידו בתוכת אוטוקד עדכית D.W.G-שמסרו לו ע"י המזמין וב 

 ודפסים. בחמישה העתקים מ

תכיות העדות יוכו עפ"י הדרישות המפורטות במפרטים הכלליים ובמפרטים המיוחדים   .4

  הרלבטיים. 

ועליו לקחת זאת  הקבלן הראשיכל ההוצאות הכרוכות בקיום כל ההוראות לעיל, תחולה על  .5

  בחשבון בעת קביעת מחירי היחידה בהצעתו. 
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  ספרי מתקן 38.01.07

  לספק ספרי מתקן לעבודות הבאות: הקבלן הראשי במסגרת מכרז/חוזה זה, על  .1

  דלקהמערכת  . 1.1

  הלווים למערכת הדלק חשמלהמתקי  . 1.2

ימסור למפקח, לפחות חודשיים לפי סיום הביצוע, את ספרי המתקן לאישור  הקבלן הראשי .2

למפקח חמישה עותקים מושלמים   הקבלן הראשיהמתכים. לאחר אישור המתכים יספק 

של ספרי המתקן. ספרי המתקן יכללו את כל מרכיבי המערכות, המתקים והאביזרים שבוצעו 

  זה. במסגרת מכרז/חוזה  הקבלן הראשיעל ידי 

  כל האמור לעיל הוא בוסף לאמור בשאר מסמכי מכרז/חוזה זה.  .3

  

  חשמלאי בודק 38.01.08

" מוסמך אשר יוזמן על  בודק חשמל מהדס בדיקה סופית של מתקן החשמל תעשה על ידי " .1

 .הקבלן הראשיידי 

 הבדיקה תכלול בין היתר:  .2

בדיקת התגדות לקרקע של כל מערכות הדלק (מקצה לקצה) הערך שיתקבל לא יעלה  . 2.1

 אוהם.  10על 

בדיקת רציפות חשמלית של מערכת הדלק (מקצה לקצה) מתוף הארקה שבסמוך למיכל  . 2.2

 השבועי ועד לגראטורים

בדיקת מערכת ההגה הקטודית של המכלים התת קרקעיים וזאת בכפוף לתקן  . 2.3

  4571הישראלי 

יספק, על חשבוו, את כל האמצעים   הקבלן הראשי, הקבלן הראשי בודק ישולם על ידי שכר ה .3

באופי  -1אלטרטיבה ג' - 0800.02ל לפי המפורט בסעיף והכ -והמכשירים הדרושים לבדיקה 

  ). 08המדידה של המפרט הכללי למתקי חשמל (פרק 

יר את חיבורם למקור מתקי החשמל יתקבלו אך ורק אחרי שהבודק יאשר את תקיותם וית .4

  .החשמל

  

  עבודות עפר 38.02

  כללי  38.02.01

 עבודות עפר. 01כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק   .1

לבדוק את התאמתם המלאה   הקבלן הראשיעבודות העפר יבוצעו ע"י המזמין / היזם, חובה על   .2

  לדרישות בטרם יבצע המשך פעילות ושימוש בעבודות המקדימות של היזם. 

  עבודות פיתוח.  -40בוסף לאמור לעיל, כל עבודות העפר והפיתוח יבוצעו בהתאם לאמור בפרק   .3

  בוסף לעיל, יש לבדוק את הידוק הקרקע לפי בצוע הרצפות.  .4
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  לת סילוק עודפי חפירה, פסו 38.02.02

, אם יש, יסולקו לכל מרחק שהוא, למקום שפך מאושר ע"י  חפירה ותיעולעודפי חפירה, פסולת מעבודות  

 . המפקח

  

  עבודות בטון יצוק באתר 38.03

 כללי  38.03.01

 אחר מטעמו ויבוצעו ע"פ המוגדר בהמשך. קבלן הראשיעבודות הבטון יבוצעו ע"י המזמין או  .1

עבודות בטון, וכן לפי המפרט -02כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק  .2

 משטחי בטון.-50הכללי פרק 

  , לפי הציון בתכיות, ותאי הבקרה יהיו תאי בקרה טובים.30-כל סוגי הבטוים יהיו ב .3

4. טים המבוטי יציקת הבטון, כל האלמות, יהיו  לפים ששייכים לשלד ו/או למערכות שו

מחוזקים לתביות ויקבלו את אישורו של המפקח. אישורו של המפקח בדון איו פוטר את 

מאחריותו על ביצוע העבודה, וכל תיקון ו/או שיוי, או החלפתו עקב טעות, או  הקבלן הראשי 

הקבלן  יהיה על חשבון  קלקול בגלל פעולות היציקה, או שימוש בחומרים לא מתאימים,

  . הראשי

עבודות הבטון כוללות את מחיר התביות וכן את עשיית כל החומרים למייהם עבור הפתחים,  .5

  אביזרי איסטלציה, צרת, חריצים, שיפועים, שקעים, אפי מים ותעלות ומייהם. 

  היציקה.העבודה תכלול גם יציקות בשלבים, כולל סידור הוצאת קוצים באזור הפסקת  .6

  כל הבטוים יקבלו ריטוט שכלול במסגרת העבודה.  .7

שתאושר ע"י  בטוים שמיועדים לחבור ימרחו קודם ע"י תמיסה מקשרת –חבור בטוים  .8

 המתכן.

  

  תביות 38.03.02

  והמפרט הכללי.  904תביות, תמיכות, חיזוקים וכו' יבוצעו בהתאם לתקן ישראלי מס'  .1

  דרישת האדריכל. תביות לבטון חשוף, עפ"י  .2

  

  יציקות בטון בגמר בטון חשוף  38.03.03

  בטון חשוף יוצק בהתאם למסומן בתכיות אדריכלות והקוסטרוקציה.  .1

  הבטון החשוף יבוצע בהתאם להחיות המפרט הכללי, פרט אם צוין אחרת בהוראות להלן: .2

כדוגמת "טגו", מ"מ לפחות, מצופה פוליאסטר  21הטפסים יבוצעו מדיקט חדש בעובי  . 2.1

  באישור המתכן והמפקח. 

חריצים בבטון חשוף, בהתאם לחלוקה ולמידות בתכיות, יבוצעו ע"י סרגלים במידות  . 2.2

  החריץ. 

התביות תהייה חדשות, ישרות וקיות. אין להשתמש בעת ובעוה אחת בתביות  . 2.3

ממספר יציקות שוות. המפקח רשאי לאשר שימוש בתביות חוזרות לאחר בדיקת 

  תאמתן ליציקות בטון חשוף.ה
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שטחי התביות יימרחו בשמן מיוחד שקוף ("חלב תביות") שאיו משאיר כתמים על   . 2.4

  פי הבטון ואיו מזיק לשכבות בטון בעת פירוק הטפסים.

  ס"מ ובהתאם לפרטים בתכיות האדריכל והקוסטרוקציה.  2/2כל הפיות קטומות  . 2.5

אמצעות פקקים עגולים מבטון טרום או ברזל הזיון צריך להיות מרוחק מהתביות ב . 2.6

  באמצעות אחרים מאושרים ע"י המפקח. 

אין להשתמש בחוטי ברזל או במוטות עץ לקביעת הרווחים בין לוחות התביות או  . 2.7

לקשירתם. למיעת השימוש בחוטי ברזל, יש להשתמש בשיטה מאושרת ע"י המפקח 

חה מיוחדים לשימוש לפיה יתן לחבר ולקשור את התביות באמצעות מוטות מתי

. החורים הקטים 1/2קשיח בגוון אפור ובקוטר " P.V.Cבבטוים גלויים, כגון ציורות 

בתוך המבה הגרמים משימוש במוטות אלה, ייסתמו לאחר פירוק התביות בבטון 

  בלתי מתכווץ או במרק אפוקסי, באישור המפקח. 

עוכבין, ללא שום תשלום. אם לדעתו    הם ייהרסו ללא  –אם לדעתו של המפקח הבטוים לקויים   .3

של המפקח בטון לקוי יתן לתיקון, הבטון יטופל לפי החיות המפקח, ללא שום תשלום. אם 

לדעתו של המפקח הבטון יתן לצביעה, הוא ייצבע עפ"י החיות המפקח, ללא שום תשלום.  

  המפקח יהיה הפוסק האחרון ביחס לאיכות ולמראה של הבטון החשוף.

  

  דרישה מיוחדת לדיוק היציקות  0438.03.

 לקחת בחשבון כי לקירות ולעמודים בגמר בטון חשוף דרש דיוק מרבי של הקבלן הראשיעל  .1

  אכיותם, פילוסם האופקי, כולל פילוס פסי ההפרדה. 

לבדוק את המידות ואת הפילוס בזמן הרכבת התביות בעזרת מכשירי  הקבלן הראשיעל  .2

  מדידה ובאישור מודד מוסמך.

  

  הפסקות יציקה 38.03.05

הפסקות היציקה, באם יותרו בכלל, תבוצעה, אך ורק, באישור המהדס המתכן ולפי הוראות 

  של המפרט הכללי.  02045המפקח. שיטת הביצוע בהתאם לסעיף 

  

  פיקוח עליון  38.03.06

יודיע למהדס המתכן באישור המפקח   הקבלן הראשילצורך פיקוח עליון, וביגוד לכתוב במפרט הכללי,  

  שעות מראש. לא תאושרה יציקות בימי שישי או בערבי חג. 48על מועד בדיקת הכות ליציקה 

  

  תיקוי בטוים  38.03.07

דלעיל. שיטת תיקון הבטוים תתואם עם   02.03תיקוי בטוים רגילים יבוצעו לפי סעיף  .1

המפקח, תאושר על ידו ועל ידי המהדס המתכן. תיקון בטוים שיאושר יבוצע ללא תשלום 

  וסף. במידה ועל פי דעתו של המהדס המתכן לא 

להרוס את הבטוים הלקויים    הקבלן הראשייתן לתקן את הבטוים בצורה משביעת רצון, על   .2

 חדש ללא שום תשלום וסף.ולצקת אותם מ
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  דיוק יציקות 38.03.08

 . 789לפי ת"י  7בולות יהיו לפי דרגת ידיוק ס

  

  פלדת הזיון 38.03.09

  מוטות הפלדה יתאימו לתקים ישראליים ללא כל סטיות מהם. .1

מוטות זיון יורמו מעל תחתית התביות על ידי גלגלי פלסטיק או ש"ע. ספסלי ברזל או אמצעי  .2

מיקום הברזל ועל כיסוי הבטון התקי כלולים במחיר ולא ישולם תשלום וסף  שמירה על 

  עבורם. 

  

  רצפת בטון במשטחים ייעודיים  38.03.10

לפי המפרט  04מ"מ, כלומר סוג משטח  2.0רצפות החלקים הייעודיים מתוכים לדרגת שחיקה של 

 50ל הוראות המפרט הכללי מס' הכללי. בהתאם לכך, באזורים אלו, יש להתייחס למשטחי הבטון לפי כ

  "מפרט כללי למשטחי בטון" על כל פרקיו. 

  

  אשפרה 38.03.11

מופית למפרטי הועדה    הקבלן הראשיאשפרת הבטוים תבוצע על פי החיות המפרט הכללי, תשומת לב  

בו דרש  020511וסעיף אשפרה ראשית  02.05סעיף  1989משרדית שבהוצאה האחרוה משת -הבין

  309לבצע אשפרה ראשוית עם חומר אשפרה בגוון לבן לפי דרישת התקן האמריקאי  הראשיהקבלן 

ASTM-C.  

  

  עבודות איטום 38.04

  דרישות כלליות .1

  , אלא אם אמר אחרת.05כל העבודות יבוצעו בכפוף לדרישות המפרט הכללי פרק    

  כללי  .2

  רטיבות ואדים.טיב האיטום צריך לעות על הדרישה לאטימות מוחלטת בפי  . 2.1

בכל מקום בו מצוין במפרט זה שם מסחרי של חומר איטום, יש לראות כאילו רשום  . 2.2

  לידו או "שווה ערך". 

יצוע האיטום והכת השטח ייעשו בהתאם לדרישות מפרט זה ו/או המפרטים של יצרן ב . 2.3

 חומרי האיטום.

  

  הכת השטחים .3

קיים, חלקים וישרים, ללא שקעים  יישום חומר האיטום ייעשה, אך ורק, על משטחים יבשים,    

ובליטות בהתאם לחתכים והשיפועים המתוכים. אין להתחיל בביצוע האיטום לפי אישור 

  המפקח לכך בכתב.

  

  HDPEאיטום ביריעות  .4

  לקבל את אישור המפקח לסוג היריעה לפי החת היריעות.  הקבלן הראשיעל  . 4.1
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  שכבת האיטום: . 4.2

  כמפורט בהלחמה מלאה. מ"מ  HDPE 2שכבת איטום זו תבוצע מיריעות  . 4.2.1

  העבודה תבוצע בהתאם להוראות היצרן, בהתאם לתכיות והחיות המפקח.  . 4.2.2

  ס"מ,   200רוחב היריעה יהיה לפחות  . 4.2.3

  10אלא אם דרש אחרת, תבוצע הדבקת היריעות בחפיות של  שעור החפיפות: . 4.2.4

ס"מ מפיות. מכל מקום, יריעת   20ס"מ, מלבד אלה שיבוצעו בתחום של 

 ס"מ מעבר לפיה.  15איטום תופסק במרחק של 

בדיקת איכות הריתוכים וההלחמות לאטימות תבוצע באמצעות בדיקות לחץ   . 4.2.5

   אוויר

  . 30PSIבדקו בעזרת דחיסת אוויר בהרה של התפר בלחץ של יתפרי הלחמה   . 4.2.6

 

  עבודות חשמל 38.05

 כללי  .1

  .חשמלעבודות  08לדרישות המפרט הכללי פרק  כל העבודות יבוצעו בכפוף    

 

  כבלים ומוליכים .2

  כללי  . 2.1

(כבה מאליו), מטיפוס  FRוולט יהיו מסוג  1000כל כבלי ההזה למתח של עד  . 2.1.1

XY2Nבחרו כבלים אחרים על ן- , אלא אםידי המתכ.  

  מספר המוליכים והחתך יהיה בהתאם למפורט בכתב הכמויות. . 2.1.2

להציג   הקבלן הראשיויוצע שיו במערכת הכבילה המתוכת, על  במידה . 2.1.3

המתכן,   ידרושע"י מהדס חשמל והעומדים בתאים אותם    םחישובים הערוכי

לרבות כבלי הכוח יהיו בעלי חתך מזערי בשיעור כזה שלא יגרם מפל מתח גבוה 

  מן המתח הומילי בכל קודה שהיא במערכת. 3% -מ

"ר ומעלה יהיו בעלי מוליכים שזורים. לא תותר התקת ממ  6כבלים בחתך של   . 2.1.4

כבלי כוח בעלי חתך סקטוריאלי אלא במקרים בהם צוין במפורש שמותר 

  להשתמש בכבלים כאלו. 

כבל מתכווץ -ראש-ידי כפפת-ממ"ר ומעלה ייאטם על 16קצוות כל כבל בחתך  . 2.1.5

בל כ-ראש- . התשלום תמורת כל כפפתM3מתוצרת רייקם, או אלסטימולד, או  

 יהיה כלול במחיר הכבל. 

  מוליכים  . 2.2

 אם דרש בפירוש בתוכיות  אופרן או XLPEכל המוליכים יהיו בעלי בידוד  . 2.2.1

  וולט.  1000למתח של עד  

כל המוליכים השזורים המתחברים לציוד יצוידו בעלי כבל. קצוות המוליכים   . 2.2.2

 השזורים, המתחברים למהדקים, יצוידו בשרוולים מתאימים. 
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  סימון כבלים  . 2.3

ידי שלטי סדביץ', -ידי דיסקיות ירוסטה, או על-סימון הכבלים יבוצע על . 2.3.1

 בהתאם להחיות המפקח. על השלטים יוטבעו מספרי הכבלים בהתאם 

ידי אזיקוים (חבקים  - למספריהם בתוכיות. הדיסקיות יחוזקו לכבלים על

  פלסטיים). 

הכבלים המוחים יסומו בקודות החיבור, בכל פיה ובמרחקים שאים עולים   . 2.3.2

  מטר בין הסימוים.  15על 

  הכבלים המושחלים יסומו בכל שוחה.  . 2.3.3

 מטר לפחות. 5הכבלים שיותקו בתעלות בויות יסומו כל  . 2.3.4

גבי הסולמות ובתעלות הכבלים יותקו שלטי סדביץ' חרוטים במידות -על . 2.3.5

מטר, ובהם תרשם מהות שימוש התעלה ורשימת הכבלים   2מ"מ, כל  40/80

 המותקים בה.

ליות  ומוליכי כל כבלי הפיקוד יסומו, בהתאם למפורט בתוכיות, ע"י שרו . 2.3.6

.C.V.P  .שיושחלו על כל מוליכי הכבלים  

  לים שמירה על שלמות הכב . 2.4

על מת להבטיח את שלמות מעטה הכבלים במקומות בהם באים כבלים במגע  . 2.4.1

עם קצוות פחים או קצוות מתכתיים חדים, יש לצפות את המקומות ה"ל 

  בכיסויי גומי מתאימים לשם יצירת הפרדה בין המתכת למעטה הכבלים. 

  רדיוס הכפוף המותר יהיה בהתאם לתקות החשמל ולהוראות היצרן.  . 2.4.2

רים של המוליכים או הכבלים יבוצעו בתוך תיבות הסתעפות או כל החיבו . 2.4.3

תיבות חיבור. חיבורים אלו יבוצעו באמצאות מהדקים תקיים, המתאימים 

  לחתך המוליכים. 

בכיסת כבל, או מוליך, לתוך תיבה או לתוך אבזר חשמלי יש להגן עליו ע"י   . 2.4.4

  ציור שרשורי מתאים ותותב אוטם (אטיגרון).

  SHOPDRAWINGS כבלים על סולמות כבלים והגשת התקת  . 2.5

  להגיש לאישור המפקח תכון השחלת הכבלים בתוך המבה  הקבלן הראשיעל   . 2.5.1

 20ולבצע חישוב העמסת הסולמות והרשתות מקודת הראות של מקום שמור (

 הקבלן הראשי% מקום פוי להשחלות עתידיות של כבלים).במידת הצורך ,על  

סולם או רשת לכבלים שיאפשר עמידה  המפקח,לאחר תאום עם  להתקין,

יקושרו אליהם ע"י אזיקוי  הכבלים שיותקו על גבי סולמות בדרישה זו.

פלסטיק מתאימים. (את מוליכי ההארקה מותר לקשור לסולמות במוליכים  

כבלים   3ממ"ר ופחות מותר לקשור  4ממ"ר). כבלים שחתך מוליכיו  1.5של 

ס"מ בין קודות  90תתבצע במרחקים של עד  יחד. קשירת הכבלים לסולמות

הקשירה. אם החת הכבלים מתבצעת בשתי שכבות או יותר, יש לסיים את 

התקת השכבה הראשוה וקשירתה לסולם לפי התקת השכבה השייה.  

קשירת השכבה החדשה תתבצע בהתאם לתאים שתוארו למעלה וכך כל 
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כון מוכר בעל יסיון בפרויקטים על התכון להיות ערוך ע"י משרד ת  השכבות.

  מסוג זה.

  קרקעית של כבלים -התקה תת . 2.6

ידי גלילת התוף עליו  -החת הכבלים בתוך תעלה חפורה בקרקע תתבצע על . 2.6.1

ידי החתם על הקרקע בצד התעלה, לכל אורכה, -הכבלים מלופפים, או על

והעברתם לתוכה. אסור לגרור כבלים לתוך התעלה הפתוחה באמצעות תילי 

משיכה. בזמן ההחה יש להקפיד שלא ייפגע המעטה החיצוי של הכבל. החפיר  

יהיה מוכן ומושלם במידותיו הסופיות לפי שיחלו בהחת הכבל ולאחר קבלת 

 –בכלי מכי או בעבודת ידיים  –אישור המפקח. אין לבצע שום עבודת חפירה 

  לאחר שהוח הכבל בחפיר. 

יד השי בהתאם -כבלים המוחים בתחתית תעלה חפורה יסודרו האחד על . 2.6.2

מרחקי ההתקרבות המיימליים המותרים לחתך האופייי. בתוכיות יצויו 

  שבין המערכות השוות. 

  0.1ההתקה תבוצע כמפורט בתקות, אבל עובי שכבות הריפוד והכיסוי יהיה  . 2.6.3

  מטר לפחות. 

כל חיבור בין כבלים, מקום החיבור ואופן ביצועו, טעון אישור מראש של   . 2.6.4

  המפקח. 

- התעלה, על במקומות בהם יש להתקין תיבת חיבורים או הסתעפות תורחב . 2.6.5

מת לאפשר התקה מתאימה של התיבה כדי שלא תלחץ על יתר הכבלים  

המוחים באותה התעלה. תיבת ההסתעפות תוח בגובה שוה ממסלול 

הכבלים כדי שהכבל המסתעף יוכל לעבור מעל או מתחת למסלול הכבלים,  

במרחק המבטיח שלא תהייה השפעות לחץ של כבל על כבל. תיבות החיבורים 

ו ההסתעפות המיועדות להחה ישירה בקרקע תהייה אך ורק מטיפוס א

-המיוצר במיוחד לשם כך בהתאם לסוג הכבל. התיבות המותקות ייבדקו על

  ידי המפקח לפי הכיסוי בעפר. 

שכבת המגן תהיה מחומר מסוג אחד. מותר להגן על מכלול כבלים המוחים   . 2.6.6

ו בחומר מתאים אחר. במקרה ידי כיסויים בלוחות בטון א-בתעלה משותפת על

  0.10מטר מרוחב מכלול הכבלים, ויבלוט  0.20 -זה יהיה רוחב כל לוח גדול ב

מטר מהכבל הקיצוי. מותר להשתמש במרצפות מדרכה או ברכיבי בטון 

אחרים המתאימים להגה על כבלים בודדים. במקרים אלו אסור להטמין את 

שטח פוי כדי לאפשר גישה התיבות מתחת למדרכה או לרכיב בוי אלא ב

  אליהם בלי לגוע ברכיבים בויים. 

את מקומות ההתקה של תיבות החיבורים יש לסמן באופן ברור ובאמצעים   . 2.6.7

  ברי קיימא.

מתחת לפי הקרקע הסופיים יוח סרט מחומר פלסטי  כמוגדר בחוק החשמל . 2.6.8

 מותאם למפרט חברת החשמל.
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  מעבר כבלים במבים . 2.7

האופים   ארבעתמות) של כבלים במבה יבוצעו באחד מעברים (כיסות ויציא . 2.7.1

  הבאים:

  מעבר דרך יסודות המבה.  -אופן א  . 2.7.1.1

  מעבר מתחת למבה. -אופן ב  . 2.7.1.2

 מעבר דרך קירות. -אופן ג  . 2.7.1.3

  מעבר בפירים יעודים. -אופן ד  . 2.7.1.4

באופן (א) יבוצע המעבר דרך היסוד או המסד כשהכבל מושחל בציור רחב  . 2.7.2

להבטיח ששקיעת המבה, או תזוזה הובעת משיויים  במידה מספקת כדי 

בקרקע, לא תגרום ללחץ מכי על הכבל. ציור המעבר יהיה חזק במידה 

ידי הלחצים הסטטיים של המבה -מספקת כדי למוע את כיווץ הציור על 

  במקום הידון.

באופן (ב) תהיה יציאת הכבל מהאדמה בצמוד לקיר המבה. הכבל יוגן בצורה  . 2.7.3

  מטר, לפחות, מפי הקרקע. 1.80קיימא עד לגובה של -ת יעילה ובתמכי

  הכסת כבלים לשוחות בקרה . 2.8

הכסת כבל לשוחת בקרה תבוצע כדרש למעבר כבלים במבה, דרך יסודות  . 2.8.1

פעם אורך השוחה. רזרבה   1.5  -המבה. יש להשאיר כבל רזרבי באורך השווה ל

עתיד. רזרבת הכבל תסודר זו תשמש לתיקוים או להכסת חיבורים חדשים ב

  כלולאה בעלת רדיוס מתאים.

  השחלת כבלים לתוך ציורות המותקים בקרקע . 2.9

  השחלת כבלים בציורות תתבצע בשיטה שתאושר מראש ובכתב ע"י המפקח, . 2.9.1

  לביצוע העבודה. SHOP DRAWINGSוזאת לאחר הגשת 

ד ידי שרוול משיכה מיוח-החיבור בין תיל המשיכה לכבל צריך להתבצע על . 2.9.2

  מת למוע פגיעה במעטה החיצוי של הכבל בשעת המשיכה. - למטרה זו על

מותר להשתמש בחומרי סיכה על מת להקטין את החיכוך בעת ההשחלה של   . 2.9.3

הכבלים. חומרי סיכה אלו צריכים להיות בעלי תכוות שלא יגרמו זק למעטה 

אחר  החיצוי של הכבל וכן ימע את הידבקות הכבל לדופן הציור או לכבל

  המושחל בו. 

ידי יצרן הכבלים  -אין למשוך כבלים בכוחות העולים על אלו המוכתבים על . 2.9.4

ובכל מקרה אין להפעיל על הכבלים כוחות משיכה העלולים לגרום זק למעטה 

  החיצוי שלהם.

מעבר הכבלים בשוחות הביקורת יתבצע לאורך קירות השוחה על מת לשמור  . 2.9.5

  ם. על גמישות הכבל וגישה וחה אליה

לאחר ההשחלה יחוזק הכבל אל דפות השוחה, תוך השארת קטע רזרבי לצורך   . 2.9.6

  גמישות התפעול ובהתאם להחיות המפקח. 
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שחרור הכבל מן התוף צריך להתבצע, לאחר התקת התוף על גבי תמיכות  . 2.9.7

מתאימות שיתמכו במוט ברזל שיעבור במרכז התוף, ע"י משיכת קטע כבל בעל 

  סיבוב התוף. אורך שקבע מראש, תוך כדי

כל קטע של הכבל אשר יכיל פגם כלשהו בבידוד, במעטה החיצוי שלו, יהיה   . 2.9.8

  . הקבלן הראשיכפוף או ימצא בו פגם אחר ייפסל ויוחלף על חשבון 

מספר הפועלים שיועסקו בהשחלת כבל דרך מספר שוחות ביקורת יהיה כמספר  . 2.9.9

הכבל. התיאום בין  שוחות הביקורת ועוד שי פועלים לפחות, בכל קצה של 

הפועלים לשם ביצוע ההשחלה יהיה באמצעות טלפוים או מכשירי קשר 

  מתאימים.

  בכל קצה של כל כבל יש להשאיר לולאה בעלת אורך שתאפשר חיבור וח לציוד.  . 2.9.10

בין תוף הכבל לשוחה הראשוה יש להתקין גלילי החייה על מת למוע את  . 2.9.11

  גרירת הכבל על האדמה. 

לשם הרמת הכבל יש להגן על הכבל מפי גרימת  םמכאייאם דרשים כלים  . 2.9.12

 יהמכאזק למעטה החיצוי ע"י שימוש בחומרים רכים שיפרידו בין הכלי 

  לכבל. 

  לאחר שהכבל הורד מן התוף יש להשחילו ללא דיחוי לתוך הציור.  . 2.9.13

אין להתקין כל תיבת חיבורים בתוך ציור. בהתקת כבלים בציורות מותר  . 2.9.14

  ור לשם קביעת תיבת חיבורים אל מבה. לקטוע את הצי

במתקן בו הכבלים מושחלים בציורות, המוחים בקרקע, תימצאה תיבות  . 2.9.15

ההסתעפות אך ורק בשוחות מתאימות. התקת תיבת הסתעפות בשוחה  

תבטיח גישה וחה לתיבה לשם בדיקת החיבורים, תיקוים ותוספות. התיבות 

קיימא. גישת הכבלים אל התיבה -ובר  תחוזקה אל דפות השוחות באופן איתן

  תבוצע בצמוד לדפות השוחה במידת האפשר.

  חיבור קטעי כבלי חשמל (מופות)  .2.10

חיבור בין קטעי כבלים יבוצע אך ורק במקרה של חיבור למערכת קיימת  . 2.10.1

חיבור בין שי קטעי כבל יתבצע ע"י מחבר  ובמקומות שהוגדרו כך מראש. 

  ש"ת (שווה תכוות). (מופה) מסוג המחבר של רייקם או 

  רק לאחר קבלת אישור בכתב מן המפקח.  הקבלן הראשיהמחברים יירכשו ע"י   . 2.10.2

החיבור בין כבלים חדשים לכבלים קיימים יבוצע בו זמית בשי קצוות כל כבל  . 2.10.3

חדש. אין לבצע חיבור כבל וסף באותו תוואי בעת בצוע החיבור. מותר להתחיל 

הכבל הראשון רק לאחר הפעלה מבצעית של בחיבור קטע כבל חדש בתוואי 

 הכבל הראשון או לאחר בדיקה חשמלית של החיבור. 

 ביצוע המופות באישור מתכן בלבד. . 2.10.4
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  בדיקת בידוד ורציפות הכבל  .2.11

לבדוק את הבידוד והרציפות של כל מוליך של כל כבל  הקבלן הראשיעל  . 2.11.1

ו"גשר" בזמים  בוכחותו של המפקח. בדיקות אלו יש לבצע באמצעות "מגר"

  הבאים:

  לפי ההחה  . 2.11.2

  מיד לאחר ההחה  . 2.11.3

  לפי החיבור למערכת החשמל . 2.11.4

של בדיקות אלו יישמרו  המספרייםדו"ח של שלושת הבדיקות, כולל התוים  . 2.11.5

  וו חלק בלתי פרד מן הדו"ח הסופי. אשר יה  בשי עותקים

כבלי מתח גבוה ייבדקו בהתאם להוראות יצרן הכבלים. אם אין הוראות יצרן  . 2.11.6

ידי מתח של  -או על 50kV ACידי מתח של -על 18/30kV ייבדקו כבלים של

100kV DC וולט   500ידי "מגר" של -וולט ייבדקו על 1000. כבלים למתח של

  וולט.  100"מגר" של ידי -וכבלי פיקוד על

  חסימת מעברי כבלים  .2.12

חסימת מעברי כבלים לשם מיעת התפשטות אש ועשן בין חלל אחד לחלל אחר  . 2.12.1

העשויים צמר סלעים בצפיפות   KBS, באמצעות לוחות KBSתתבצע בשיטת 

משי   (flammastik)ס"מ, מצופים בפלמסטיק  5ק"ג/קוב ובעובי של  150

שר הוספה וגריעה קלה של כבלים במעבר צדיהם. שיטת חסימת המעברים תאפ

חסום, תהיה מבודדת תרמית וחשמלית ולא תשה את תכוות התווך במגע עם 

  . או באמצעות שוו"ע מאושר ע"י המתכן מים וכימיקלים אופיייים

במקומות המסומים בכל המעברים בין המבה לחלקו החיצוי ו עם זאת,  . 2.12.2

 .MCTמעברי , יבוצעו רק  MCTבתכיות להכת מעברי 

כל כיסה/יציאה של צרת וכבילה אל הפיר האכי או מהפיר האכי אל חוץ   . 2.12.3

או ש"ע המתאימים לסוג  MCTהמבה, המעברים יבוצעו באמצעות מעברי 

  הציור/כבל העוברים בפתח.

בלבד, בהתאם לאישור התקן  4בשעת שריפה יפלטו גזים בדרגת רעילות  . 2.12.4

דורגו בהתאם לאחד ממבדקי התקן שלהלן,  . חסימות האש 755הישראלי מס' 

  דקות ויותר: 90למשך 

 UL 1479  התקן האמריקאי . 2.12.5

 IEC60331 ,IEC60332 ,IEC61034 ,IEC60754  בילאומיהתקן ה . 2.12.6

  BS 476    התקן הבריטי . 2.12.7

  ידי חברה מוסמכת, בעלת יסיון מוכח בתחום זה. -החסימות יתבצעו על . 2.12.8

לעבודות   הקבלן הראשי, וחומרי האטימה כלולה במחיר MCTתמורת מעברי  . 2.12.9

 החשמל. 
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  התקת תיבות חיבורים בתעלות כבלים בויות .2.13

  התקת תיבת חיבורים בתעלה תבוצע בצורה המבטיחה את התאים הבאים: . 2.13.1

  מהלך הכבלים שאים כסים לתיבה לא יופרע.  . 2.13.1.1

האחזקה התיבה לא תהווה מכשול בתוך התעלה ולא תפריע לפעולות   . 2.13.1.2

  הרגילות. 

הגישה לתיבה לשם ביצוע תיקוים ותוספות תהיה וחה, בלי צורך   . 2.13.1.3

  לפתוח יותר משלושה מכסים של התעלה. 

  התקה סמויה של כבלים במבים  .2.14

  התקה סמויה של כבלים תבוצע בהתאם למפורט בתקות. . 2.14.1

בהעדר מעבר כבל סמוי בתפר התפשטות יבוצע לפי פרט שבתוכית.  . 2.14.1.1

 0.40בקטע ציור פלסטי גמיש (שרשורי) באורך  פרט יבוצע המעבר

  מ' לערך. ציור המעבר יהיה מסוג כבד מיוחד, אטום למים.

בהתקה בתוך קירות כפולים, או ברכיבים טרומיים, יחוזקו  . 2.14.1.2

הכבלים בצורה המבטיחה שלא ייפגעו עקב פירוק הרכיבים או 

חלקים מהם. הכבלים יסתיימו בתיבות חיבורים שבתוכן יבוצע 

החיבור אל יתר חלקי המתקן. אסור להשאיר קצות כבלים בולטים  

מהרכיב הטרום בזמן הובלתו. בהתקה בקירות כפולים יש לתת 

לכבלים הגה מכית באותם המקומות בהם קיימת סכה של פגיעה 

עקב פעולות התקה של אבזרים, חלקי מבה וכדומה, על אותם 

  הקירות.

קו הכבלים לחלקי הקוסטרוקציה בהתקה בין תקרות כפולות יחוז . 2.14.1.3

  בצורה שלא ייפגעו עקב פירוק לוחות אקוסטיים וכיו"ב.

   (Heavy Duty)מסוג  משורייים מבודדים ציורות שרשורים .2.15

הציורות ישמשו להגת הכבלים בקודות החיבור לציוד כגון מועים, מפסקים  . 2.15.1

  ת. וכדומה ו/או במקומות בהם ההתקה קשה בגלל מספר רב של פיו

  לא יורשה השימוש בציור גמיש "בל".  . 2.15.2

 סולמות ומגשי כבלים מתכתיים .2.16

 הפרויקט לטובתהציוד המוצע יהיה ציוד מתועש. לא יתקבל ציוד המיוצר  כל

ן אישור את לקבל יש, אחר או"ל הי התכהציוד רכישת לפ .  

סולמות כבלים מותר להתקין באולמות סגורים או במקומות מוגים מפי  . 2.16.1

זיהום כבד או מקרי השמש. הם צריכים להיות בויים מפרופילים מתכתיים 

  ס"מ.  30 -מרותכים זה לזה, ובעלי מרחקים בין השלבים לא גדולים מ

י  מ"מ לפ 1.5מגשי כבלים יהיו בויים כתעלות פח. עובי הפחים לא יקטן מ . 2.16.2

ס"מ. כל המגשים יותקו  -6ציפויו באבץ, וגובה הקירות האכיים לא קטן מ

  ויחוזקו לקוסטרוקציה מתכתית מגולוות באמצעות חיזוקים מגולווים. 
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מגשי כבלים המותקים האחד מעל לשי צריכים להיות מופרדים זה מזה  . 2.16.3

  ס"מ.  30ובמרחק מזערי של   1:2במרחקים יחסיים לרוחבם ביחס של 

  לספק מכסים מתאימים למגשים העליוים ולמגשים גלויים לקרי השמש. יש  . 2.16.4

מגשי הכבלים צריכים להיות חלק ממערכת מודולרית הכוללת את כל  . 2.16.5

  האבזרים הדרושים למעבר ממגש למגש.

כל מערכת המגשים צריכה להיות מוארקת. יש להתקין מוליך הארקה לאורך  . 2.16.6

י המגשים ולחבר כל מגש אל כל המגשים בפרד מן הכבלים המוחים על גב

המוליך. ביצוע החיבור למגש יהיה באמצעות מהדק "קדי" תוך הקפדה על אי 

  יתוק המוליך.

הארקת מערכת המגשים תהיה מסומת בשילוט ירוק/צהוב תקי "זהירות  . 2.16.7

  הארקה, לא לפרק". 

מערכות השיאה של המגשים יחוברו לתקרה ולקירות רק בצידם האחד של  . 2.16.8

  מת לאפשר את החת הכבלים על המגשים ללא צורך בהשחלה. המגשים על 

כל האבזרים הלווים למגשים כגון מחברים, זוויות וכדומה יבוצעו מאותם  . 2.16.9

  החומרים מהם בויים המגשים ויהיו בעלי עובי וגמר זהים. 

מטר זה  1את המגשים יותקו במרחקים שאים עולים על  ושיישאהתמיכות  . 2.16.10

  מזה.

כושר ההעמסה המותר על המגש, בקטע מסוים, יש לחשב לפי  לשם חישוב  . 2.16.11

  ק"ג באותו קטע. 100מטר ועוד  1משקלם הכולל של הכבלים לאורך 

כל סולמות הכבלים, המגשים, מערכות השיאה והחיבור של הסולמות  . 2.16.12

והמגשים, וכל מרכיבי המתקן האחרים חייבים להיות מצופים באבץ חם. כל 

 לאומים אלו חייבים להיות מצופים בקדמיום אוהברגים, האומים והטבעות 

או תמיכה לכבלים  /באבץ בתהליך אלקטרוליטי. כל מערכות השיאה ו

או לחות גבוהה /שיותקו באזורים בהם קיימים תאי סביבה קורוזיביים ו

  חייבים להיות מוגים בהגה וספת, מיוחדת לסביבה הקורוזיבית. 

פי דרישת המזמין, יתן להתקין סולמות בסביבה קורוזיבית במיוחד, או על  . 2.16.13

 חלד.-ומגשי כבלים מפלדת אל

העבודה וההתקה תעשה בליווי ספק מכלולי ההולכה, בתום העבודה יגיע   . 2.16.14

גורם טכי מוסמך מטעם חברת מכלולי ההולכה כדי לאשר כי הם הותקו 

  בהתאם לדרישות המפרט, והתוכיות. בהתאם לדרישות התקן הרלווטי,

  

  תיבות, קופסאות ואבזרים .3

  כללי  . 3.1

תקע אחר. -תקע אל מפסק זרם ו/או בית-אין להסתעף ממפסק זרם ו/או בית . 3.1.1

תקע לחיבור של יותר -כן אין להשתמש בהדקי חיבור של מפסק זרם ו/או בית

  משי מוליכים בהדק אחד.



514 
 

______________________________________________________________________________________  

  מפרט מערכות –חניון והפרדה מפלסית שזר  - 2ה

 

במקום בו מותקים מספר אבזרים יחד, יש להתקים צמודים זה לזה בקו  . 3.1.2

  אופקי. 

הזרם ובתי התקע הסמוכים למשקופי דלתות או חלוות יותקו  מפסקי . 3.1.3

  ס"מ מהמשקוף אלא אם סומן אחרת. 15במרחק של 

תיבות הסתעפות ותיבות חיבור, קופסאות מעבר וכדומה יהיו מותאמים לסוג הציור   . 3.2

  שבשימוש ולתאי המקום בו הם מותקים, הכל בהתאם לבחירת המתכן ו/או המפקח.

ת, בתיבות החיבור, קופסאות המעבר וכדומה יהיו חורים מוכים בתיבות ההסתעפו . 3.3

משעת ייצורם. יקוב פתחים וספים בתיבות ו/או בקופסאות יאושר רק בתאי שיבוצעו  

  ס"מ. 2 -בצורה קייה ומקצועית ושהמרחק בין קצוות שי חורים לא יהיה קטן מ

תקע לחשמל, -ת בתיאבזרים להתקה תחת הטיח (תה"ט) המיועדות להתק-קופסאות . 3.4

טלפון ומערכות מתח מוך מאוד יהיו בעלי מסגרת פלסטית, אשר עליה יותקן האבזר 

  ברגים המהדקים את מסגרת האבזר אל הקופסה.  2ידי -ויחובר אל הקופסה על

קופסאות ריכוז והסתעפות יכילו מהדקי שורה שלפים מותאמים להרכבה על מסילה,   . 3.5

פאזה, אפס והארקה. שורת  -ממ"ר לפחות ובצבעים מתאימים ל 4ולמוליך בחתך של 

המהדקים תכלול את כל האבזרים הלווים כגון: מעצורים, מגשרים, סופיות, שלטים 

  וכו'.

תקרה. רצוי לצל את תיבות החיבורים יש להימע ככל האפשר מהכסת תיבות ב . 3.6

  המותקות מתחת לאבזרי התאורה. 

תיבה בתקרה כפולה תותקן באופן המאפשר גישה וחה אליה. לוח החיפוי המכסה את  . 3.7

  התיבה יהיה וח לפירוק. לוח זה יסומן באופן שאפשר יהיה לזהותו על קלה. 

ו עץ יהיו בעלי לשויות קופסאות הסתעפות או אבזרים שועדו להתקה בקירות גבס א . 3.8

  לשם הידוק הקופסה לדפות המחיצה ויהיו מטיפוס כבה מאליו. 

  מ"מ לפחות.  70קוטר או אורך הצלע של קופסת מעבר ו/או קופסת חיבור יהיה  . 3.9

קופסה המכילה אבזר חשמלי של מעגל סופי תאפשר את הכסתו של האבזר ללא צורך  .3.10

י הקופסאות יהיו כאלו שיאפשרו טיפול בהפעלת לחץ עליו העלול לגרום לו זק. ממד

  וח באבזרים המותקים בהם.

 

  שלטים  .4

בכל תיבות ההסתעפות, בתיבות החיבור, קופסאות המעבר, או אבזרי חשמל סופיים  . 4.1

יותקו שלטים פלסטיים, מסוג "סדביץ'", ובהם יצויו מספרי המעגלים הרשומים 

  מ"מ לפחות. 5בתוכיות. גובה הספרות יהיה 

תקע, מפסקי זרם למעגלי תאורה, מתקי ביטחון -בכל האבזרים סופיים, כגון: בתי . 4.2

וכדומה יותקו שלטים פלסטיים ו/או סרטים פלסטיים מודפסים וממוספרים בהתאם 

למספרי המעגלים הרשומים בתוכיות ושם לוח החשמל או מספרו, המזין את אותם 

  מ"מ לפחות. 5האבזרים. גובה הספרות יהיה 
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ך לכל אבזרי ההגה בפי זרם יתר או קצר היתים לכוון יצוין הזרם הומילי בסמו . 4.3

  ו/או הערך של כווון ההגות.

  בסמוך לכל ממסר השהיית זמן, יסומן זמן ההשהיה המכוון.  . 4.4

  

  עבודות ברזל, צביעה והגה בפי שיתוך (קורוזיה)   .5

תמיכות וכדומה,  כל חלקי הברזל: מגשים ותעלות כבלים, סולמות, קוסטרוקציות, . 5.1

  . גלווי בחיון-חם במבה המהרה, או בשיטת אלקטרו יעברו יקוי וגלוון

כל הברגים, האומים, השלות, אבזרי ההידוק והחיבור יגורזו בגריז גרפיט לפי ההידוק,  . 5.2

על מת לאפשר את פתיחתם כעבור זמן. כל החורים שאים בשימוש יסתמו במסתמים 

  מתאימים. 

, ללא יוצא מן הכלל, יהיו מגולווים. הציפוי יתבצע ע"י טבילה בתוך כל חלקי הברזל . 5.3

. כל הריתוכים, העיבודים וההשחזות אשר 97%אמבט אבץ מותך שטיהורו לפחות 

יבוצעו באתר בעת ביצוע העבודות יתוקו ע"י צבע לגלוון קר מסוג "ציקוט". הצבע 

  . הקבלן הראשייסופק ע"י 

ים בפריטי ציוד מגולווים יש להבטיח שאחוז הריתוכים במקרה של צורך בביצוע ריתוכ . 5.4

מסך כל הריתוכים. לאחר ביצוע הריתוך יש לקות את המקום  5%בציוד לא יעלה על 

היטב ולכסותו בגלוון קר בהתאם להחיות המפקח. אם יתברר שאחוז הריתוכים גבוה 

  ו.לבצע גלוון חוזר באמבט חם, על חשבו  הקבלן הראשייהיה על  5% -מ

  

  צבע הציורות  .6

  צבע הציורות יתאים למערכות הכבלים שיותקו בהם: . 6.1

  ירוק    חשמל, מתח מוך:  . 6.1.1

  צהוב     חשמל, מתח מוך מאוד: . 6.1.2

  כחול        תקשורת: . 6.1.3
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  מסגרות חרש 38.06

  התקים  38.06.01

  התקים הישראליים לצורך מפרט זה הם כדלקמן (כל תקן בהוצאתו האחרוה):  .1

  בחית רתכים. 127 . 1.1

  ציפויים אלקטרוליטיים של אבץ על מתכות ברזליות.265 . 1.2

  ברגים ולולבים משושים וכו'. 378עד   347 . 1.3

  אומים ואומים גדיים וכו'.381עד   379 . 1.4

  ברגים, לולבים ואומים וכו'.382 . 1.5

  ציורות פלדה בעלי תפר ריתוך לשימוש כללי. 530 . 1.6

  ). 1(חלק    סיבולות בביה 789 . 1.7

לדרישות התקים הישראליים העדכיים, ובהיעדר תקן כל החומרים והמוצרים יתאימו  .2

  ישראלי, יחולו עליהם דרישות התקים הזרים כדלקמן:

  לגבי חומרים ומוצרים מיובאים: התקים המתאימים של ארצות מוצאם. -א . 2.1

לגבי דרכי ביצוע ואיכות העבודה הגמורה: התקים של הארץ שחוקתה או תקותיה -ב . 2.2

שימשו יסוד לתכן הקוסטרוקציה. באשר לדרישות ביחס לרתכים, הרי בוסף לת"י 

  .DIN-8650, תחייבה דרישות התקן הגרמי לבחית רתכים 127

 

  מערכת דלק לגרטורים  38.07

  אור העבודה ית 38.07.01

מערכות פרדות המצאות במתחמים שוים בחיון  2 הכוללת אספקה והתקה של  העבודה .1

  :בין היתרשזר כשכל אחד כולל 

אחד , בתוך מאצרהליטר  2,000בפח של  "ים יומי"מכלי דלק  2אספקה והתקה של  . 1.1

 .יםצרת ופיקוד לתדלוק הגראטור ), משאבות,2כול גראטור (בסה"כ ל

ליטר וכן משאבות, צרת  20,000אספקה והתקה של מיכל דלק תת קרקעי בפח של  . 1.2

 :ופיקוד לתדלוק הגראטור

 מערכת צרת . 1.2.1

 משאבות, שסתומים, מגופים, רגשים וכד' . 1.2.2

 מערכת החשמל, הפיקוד והבקרה למערכת הסולר  . 1.2.3

  

  אישורים והרשאות 37.07.02

  מסמכים ישימים .1

 . -1976פט), תשל"זתקות רישוי עסקים (אחסת  . 1.1

 . 1954חוק החשמל, תשי"ד  . 1.2

 .דלק בתחת פיאזומטרים להתקת הסביבה לאיכות המשרד מפרט . 1.3



517 
 

______________________________________________________________________________________  

  מפרט מערכות –חניון והפרדה מפלסית שזר  - 2ה

 

קרקעיים בעלי דופן כפולה: יצור והגה  -מכלי דלק תת  -  1חלק    4571תקן ישראלי מס'   . 1.4

 .קטודית

 המפרט הבין משרדי לעבודות ביה . 1.5

  כל פריטי הציוד יהיו מותאמים לעבודה בסולר  . 1.6

הפירטים החשמליים יהיו מוגים התפוצצות אלה אם התקתם מצאת במרחקים כל  . 1.7

  התואמים לציוד שאיו מוגן התפוצצות ע"פ תקות רישוי עסקים אחסת פט

דרש להציג אישורי יצרן / קטלוגים המצביעים על התאמת הציוד לדרש כולל לדרישות  . 1.8

 המפורטות בסט השרטוטים טרם תחילת העבודה. 

  

  אור פוקציואלי של תפקוד המערכתית 38.07.03

  "יומי", וכל מיכל  "יומיים"מיכלים    2  אחד על מערכותיו המזין  "שבועי"המערכת כוללת מיכל   .1

 למול גראטור)  "יומי"מקושר לגראטור אחד. (מיכל 

כביש ישירות דרך פתח המילוי המצא  ממלאים באמצעות מיכלית "השבועי " את המיכל  .2

 בשוחת פתח האדם

 ומגבות אחת את השייה  ןמשאבות טבולות העובדות לסירוגי 2מותקות  "שבועי"במיכל ה .3

(מכל זוג משאבות המותקן על המיכל, קו אחד)   "שבועי"קו צרת תת קרקעי יוח מכיוון מיכל   .4

  לכיוון מבה הגראטור.

ר בצרת הולכה, מאחר ואין צרת גלישה מהמיכל היומי המצא יהיה מקשו  "שבועי"המיכל ה  .5

 שסתום מוע גלישה.  "יומי ", יותקן בכיסת כל מיכל  "שבועי " בחדר הגראטור חזרה למיכל ה

יפעיל את המשאבה התורית  "יומי"המערכת תתפקד אוטומטית כאשר גשש הגובה במיכל ה .6

 ה, בגמר המילוי תפסק פעולת המשאב "שבועי"שבמיכל ה

וכן ק' הזמה, מלאי גבוה וכד' יוצגו בתצוגה המקומית  "שבועי"תוי המלאי במיכל ה .7

 ובמערכת בקרת המבה.

יצביעו על "מיכל ריק" כפי שהוגדרו במערכת, תופסק  "שבועי"במידה ותוי המלאי במיכל ה .8

 פעולת המשאבות בכדי למוע בהם זק. 

מיכל בהליך מילוי וכן ק' הזמה, מלאי גבוה וכד' יוצגו בתצוגה  "יומי "תוי המלאי במיכל ה .9

 המקומית ובמערכת בקרת המבה

עיל ידית כל תהיה אפשרות מלוח חשמל ופיקוד המקומי המצא בכל חדר גראטור להפ . 10

 המשאבות במתקן.

 וריות משאבות בפעולה וכן תקלה במשאבה יוצגו בכל לוחות החשמל ובבקרת המבה . 11

כל סוגי ההתראות לרבות של גששי הזילות יוצגו בלוח המקומי של אותו המבה וכן בבקרת  . 12

 המבה 
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  ביצוע השלבי  38.07.04

  שלבי ביצוע עבודות הדלק  .1

  העבודה תבוצע בשלבים המתוארים להלן:  

 . )"יומי" ו "שבועי "( יצור מיכלי דלק . 1.1

 . "שבועי "התקת מיכל דלק  . 1.2

 התקת מערכת הגה קטודית אקטיבית. . 1.3

 סלילת קווי צרת סולר בין המיכל השבועי לחדר הגראטור . 1.4

 סלילת קווי חשמל, פיקוד וכד' לכל המערכת  . 1.5

 כיסוי קווי צרת סולר בין מיכל שבועי ליומי . 1.6

 התקת מיכל יומי בחדר גראטור . 1.7

 התקת לוחות חשמל ופיקוד  . 1.8

 חיבור מערכות (משאבות, גששים, קווי צרת סולר וכד') למיכל שבועי ויומי . 1.9

 חיבור צרת סולר בין מיכל יומי לגראטור .1.10

 דיקות לחץ שטיפת קווים וב .1.11

 מילוי סולר במיכלים השבועי ובצרת ההולכה לכיוון המיכל היומי  .1.12

 בדיקת אטימות למיכל וקווי הסולר ע"י מעבדה מוסמכת .1.13

 עבודות גמר .1.14

 בדיקת מערכת החשמל והארקות ע"י בודק חשמל מוסמך .1.15

  הפעלה ראשוית והרצת המערכת .1.16

  

 מתכת - מתכתליטר דופן כפולה  ,00020םתת קרקעי יםמיכל 38.07.05

 כללי -דרישות מבה  .1

 המיכל יכלול:  

 מיכל . 1.1

 פתח אדם . 1.2

 שוחת פתח אדם . 1.3

 כיסוי שוחת פתח אדם . 1.4

 אוזי הרמה  . 1.5

 פתח יקוז כולל משאבת יקוז . 1.6

 גלאי זילות המותקן בין דפות המיכל ליטור דליפות  . 1.7

 שם אטמוספרי . 1.8

 כולל משאבות תפתחי ייקה להתקת משאבות טבולות רב דרגתיו . 1.9

 ולל שסתום למיעת הצפה פתח מילוי כ .1.10

 מד גובה אולטראסוי המותקן על פתח האדם .1.11
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 מד גובה ידי המותקן על פתח האדם .1.12

 רגלי תמיכה וביסוס כולל אוכפים  .1.13

 שלט זיהוי  .1.14

 ק' התחברות למער' הארקה .1.15

 פתחי מעבר בשוחת פתח אדם לצרת דלק חשמל תקשורת וכד' .1.16

 ם בפתח האדםי פתחים רזרבי .1.17

 תוף הארקה .1.18

 והתקה מתייחסת למתקן / מכלול שלם ופעיל הכולל עבודות במפעל והתקות שטח.ההספקה    

  

  המיכל  .2

 UL  58האמריקי  ובמסמך    1חלק    4571ת"ימיכל יעמוד בדרישות מפרט מכון התקים,   . 2.1

  מ"מ  8פימיעובי דופן פח   . 2.2

  מ"מ 6פח חיצוי  עובי דופן  . 2.3

  דרש -אישור מכון התקיים הישראלי לעמידות בדרישות התקן  . 2.4

פלדה מבה המיכל, חומרים ואביזריו מתוארים בסט  -המיכל יהיה דופן כפול פלדה  . 2.5

 התוכיות שהים חלק בלתי פרד ממפרט זה

    1חלק  4571ע"פ הדרש בת"י  - יצור . 2.6

  UL-58 1998TYPE1ובמסמך האמריקאי  1חלק  4571ע"פ הדרש בת"י  -בדיקה  . 2.7

  1חלק  4571ע"פ הדרש בת"י  -סימון  . 2.8

   UL 58המיכל (הפימי) והציפויים החיצויים יעברו בדיקה ע"פ המסמך האמריקאי  . 2.9

 המיכל (הפימיים) והציפויים החיצויים יעברו בדיקה חזותית וממדית  .2.10

  ע"פ הדרישות המפורטות בשרטוטים -בדיקת מידות  .2.11

ע"י רתכים מוסמכים ובהתאם  Api Std 1104לפי  -והלי ריתוך והסמכת רתכים  .2.12

 צרת מוסמכים לקוטר הצרתהרתכי י ריתוך מאושרים לתהליכ

  אלקטרודות וחומרי ריתוך .2.13

לריתוך ידי יותר להשתמש באלקטרודות בעלות ציפוי צלולוזה בקוטר של  . 2.13.1

מ"מ. כאמור יאושר השימוש באלקטרודות לאחר הסמכת תהליך  4 -ו  3.25

  הריתוך. אחסון יהיו כפופים לאישור מוקדם של המפקח. 

לריתוך תהייה קיות מחלודה, שמים, צבע או לכלוך אחר. היקוי  שפות פחים   . 2.13.2

  יבוצע במברשות או על פי הצורך בהשחזה.

סדר ריתוכים ומספר תפרי הריתוך יבוצעו על פי תהליך הריתוך המוסמך ובכל  . 2.13.3

מקרה של ריתוך השקה יהיה זה ריתוך דו צדדי. יש להשתדל לבצע את 

  הריתוכים במצב אופקי. 

  מצב של הצטלבות הריתוכים בזמן הרכבת הדפות. אין ליצור  . 2.13.4
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  במקום ריתוך הפחים לא תהיה הצטלבות תפר אורכי ואכי. . 2.13.5

האגים ירותכו כך שחורי הברגים יפסחו על צירי הסימטריה העיקריים של  . 2.13.6

  המיכל. 

  איכות הריתוכים .2.14

בכל הריתוכים יהיה מעבר חלק בין צידי הריתוך לבין פי הפח, בלי פיות  . 2.14.1

  קועים או פגמים אחרים. חדות, קע

  בשום מקום לא יהיה שטח הריתוך מתחת לפי הלוח הסמוך. . 2.14.2

  מ"מ.  1.5תפיחת הריתוך המקסימלית לא תעלה על  . 2.14.3

פגמי ריתוך יש לתקן ע"י הרחקת החומר באזור הפגום (בהשחזה או בקשת  . 2.14.4

  פחם) וריתוך מחדש. 

עשה  כל התפרים ואזוריהם יהיו קיים מסייגים ותזי ריתוך. היקוי י . 2.14.5

  בהשחזה. 

ביצוע ע"פ כללי המקצוע המקובלים ולפי מידות השורש   -בדיקה חזותית של הריתוכים   .2.15

 שהוגדרו בתהליכי הריתוך של היצרן ושאושרו

 פחים 3ייוצרו ממקס'  -כיפות המיכלים  .2.16

 ST 37.2 DIN 17100 - חומר גלם הפלדה / פחים .2.17

 יאטמו באוגן עיוור -פתחים שלא הוגדרו או רזרביים  .2.18

  -של המיכל על חלקיו האיטגרלים צביעה .2.19

לפי הצביעה יש לקות היטב מכל לכלוך, שמים וחלודה. היקוי בהתזת חול  . 2.19.1

, הסרת הלכלוך והשמים תבוצע בעזרת ממיסים אורגיים כגון  2.5לרמה 

טולואן או פט. אין לבצע יקוי חול לפי שהוסרו כל סייגי הריתוך ותזי 

 הריתוך הדבוקים למתכת.

 מעטפת חיצוית של המיכל הפימי:  . 2.19.2

2.19.2.1 . ZINCKCROMAT - 60µ 

 המיכל החיצוי: מעטפת חיצוית של . 2.19.3

2.19.3.1 . COALTAREPOXY-NEMEK -400µ 

 תהליך ומפרט הביצוע יהיה ע"פ החיות היצרן  . 2.19.3.2

  1חלק  4571ע"י מכון התקים וע"פ ת"י   -ת לחץ בדיק .2.20

את פים המיכל  הקבלן הראשילאחר גמר עבודות הריתוך ומבחן הלחץ, יקה - גימור .2.21

ל לכלוך אחר, ובמידת הצורך ישטוף את פים המיכל במים מכל שיירי הריתוכים ומכ

 וייבשו ייבוש מלא.

  

  פתח האדם 38.07.06

  .ייצור והתקה ע"פ המפורט בסט השרטוטים -יהיה חלק איטגרלי מהמיכל 
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 שוחת פתח אדם 38.07.07

 ייצור והתקה ע"פ המפורט בסט השרטוטים -השוחה תהיה חלק איטגרלי של המיכל  .1

לא  יווזל פימ החיבור בן חלקי השוחה יבטיח אטימות כך שוזל חיצוי לא יחדור לשוחה, .2

בדק אטימות זו על ידי מילוי מים בשוחה לא תותר ירידת יבסיום ההתקה ת יצא מהשוחה. 

  שעות. לאחר הבדיקה יוקזו המים מהשוחה והיא תיובש. 6מפלס המים. בתום 

  עלות הבדיקה תעשה ללא תוספת  שר ביומן העבודה.הבדיקה תעשה בוכחות המפקח ותאו .3

יחד עם ייצור המיכל, שיוע המיכל והשוחה יעשה  בבית המלאכה  והתקת השוחות יבוצע  יצור   .4

  . כמקשה אחת

דופן כפול, לצרת חשמל, תקשורת וכד' יבוצעו באמצעות  HDPEמעברי שוחות לצרת דלק  .5

אטמי מעבר מגומי חסין אש עמידים בדלקים ושיפורטו בהמשך ו/או מפורטים בסט התוכיות 

. 

 יש לוודא כי פתח השוחה לא יהיה בשטח הכביש וכי אדם היוצא מהשוחה יהיה מוגן כראוי. .6

 

 כיסוי שוחת פתח אדם 38.07.08

המכסה מורכב על פתח השוחה,   .סה כמוגדר בשרטוט למיעת חדירת מים לשוחה לכל שוחה יהיה מכ

 E600השוחה והמכסה יותאמו לעומס 

  

  אוזי הרמה 38.07.09

  כמפרט בסט השרטוטים - המיכל יכלול סידור להרמה בצורת אזי הרמה המרותכים למיכל .1

 ל מרכיביו. כל אוזן הרמה תהה מסוגלת להרים את משקל המיכל כולו (ריק) , על כ .2

 

 פתח יקוז כולל משאבת יקוז 38.07.10

בתוך שוחה ימוקם פתח יקוז שקצהו מגיע עד לקרקעית המיכל כאשר בחלק העליון המצא בשוחה  

או שווה ערך,  1051תותקן משאבת יקוז ע"ב דיאפרגמה מותאמת לשימוש בסולר, מתוצרת מיגן דגם 

 אופן ההתקה מפרט בסט השרטוטים

 

 גלאי זילות המותקן בין דפות המיכל ליטור דליפות  38.07.11

בין דפות המיכל כמפורט בסט השרטוטים יותקן גלאי זילות המותאם לשימוש בסולר הגלאי   .1

או בעל בטיחות עצמותית  60079) בהתאם לת"י Explosion Proofיהיה מוגן גד התפוצצות ( 

)Instrinsically Safeהגלאי ,( (Leakge Sensor)  יהיה מתוצרתINCON TSP-ULS  ,OPW 

 םאקווהמשמש אביזר זה, לצורך בדיקת הו  2בדיקת הלחץ למיכל דופן כפול תבוצע דרך פתח " .2

לחץ במפעל יותקן על פתח זה מגוף כדורי ומד לחץ שישמר את לחץ הבדיקה כפי שבוצע  /

ה בשטח כהוכחה  למיכל בשערי המפעל, אביזרים אלה ישמרו בכל תהליך העבודה וההטמ

לאטימות המיכל, בגמר בדיקת האטימות בשטח יותקן גלאי הזילות בפתח זה כמוגדר ע"י 

 היצרן ומפורט בסט השרטוטים

 הגלאי יחווט ללוח החשמל המקומי ולבקרת המבה של המתקן .3
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 שם אטמוספרי 38.07.12

 בסט השרטוטים, מבה כללי שלו ופתח היציאה מהמיכל יהיה כמפורט  3השם יהיה בקוטר " .1

 השם ימוקם כמפורט בשרטוטים או ע"פ החיית המתכן / המפקח בשטח .2

 מטר מעל מפלס פי הקרקע 3.5הגובה הסופי של קצה פתח האוורור יהיה  .3

 

 כולל משאבות תפתחים להתקת משאבות טבולות רב דרגתיו 38.07.13

 משאבות טבולות 2להתקת  4מאוגים " חירים 2פתח האדם של כל מיכל יכלול  .1

 אופן ההתקה כמפורט בסט השרטוטים וע"פ החיות היצרן  .2

 VEEDER ROOTHהמשאבות יהיו מתוצרת  .3

4. Submersible Turbine PumpRED JACKET 2  הרץ,  50וולט  220כ"סUL, CUL, ATEXCER 

לות גלאי זילות  , מותאמות לשימוש בסולר וכולEX, Class 1, Group Dמוגות התפוצצות 

 מכי מובה

שיקצבו זמן פעולת משאבות התדלוק, לכל משאבה קוצב  במערכת הפיקוד ישולבו קוצבי זמן .5

מהרגע בו יתה פקודת המילוי על ידי  יומי משלה, יכווו לזמן המרבי הדרש למלא מיכל 

  דקות.  10מערכת המילוי האוטומטית ועוד 

, הקוצב ידומם אותה. ובמקביל תידלק ורית אם זמן זה עבר והמשאבה ממשיכה לעבוד .6

הפעלת המשאבה מחדש תיעשה ע"י מפסק מפלס אולטרסוי  התרעה משולטת בלוח הפיקוד

 של המיכל היומי שיזהה דרישת מילוי

  

 פתח מילוי כולל שסתום למיעת הצפה  38.07.14

 RIDART, Automatic Shout offבמיכלים יותקו על פתח המילוי שסתום מוע גלישה מסוג  .1

Valve for U.S.T. 4" ון  (כוללגרת מילוי ועוד) ממילוי, ער' צ  

  זכר עם מכסה מחוברים עם שרשרת OPW 2.5בקצה המגון יותקן חיבור מהיר אלומייום " .2

 אופן ההתקה ע"פ החיות יצרן ובהתאם למפורט בסט השרטוטים  .3

 

 המותקן על פתח האדם  מד גובה אולטראסוי 38.07.15

  מד הגובה יהיה מהסוג המצוין או שווה ערך .1

Megatron electronics & controls PULSAR. Ultrasonic System controler - Electronic 

unit- ULTRA 5, and DB3 PVDF Transducers –Eex m ll T6 - for level monitoring.up to 3 

m'. Output: 5 Relays (ULTRA 5). 

  המשדר יותקן ע"ג פתח האדם עם חיווט ללוח הבקרה שיותקן בחדר הגראטורים .2

  מלוח הבקרה התוים יועברו באמצעות חיווט לבקרת המבה  .3

 התוים שהמערכת תספק יהיו תוי מלאי, מלאי גבוה, מלאי מוך וכד' כולל התראות .4

) תעביר איפורמציה על מיכל מלא ללוח ראשי של 90%יכל מלא עליוה (מ 1מספר  קודה .5

  ורית לד ירוקה. הדלק. מערכת
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) תידלק ורה צהובה עם שילוט הזהרה לחוסר דלק אך 30%-(מיכל מלא ב 2קודת מפלס מס  .6

  תתאפשר עבודה של המשאבה למילוי מיכל יומי

 ה על המשאבה, אם המפלס ) תשמש כהג10%תחתוה (מיכל ריק    3קודת מדידת מפלס מספר   .7

עם  מיכל לא תוכל לעבוד ובמקביל יידלק זמזםהמוך מקודת התרעה זו, המשאבה של  יהיה

  מורה מהבהבת אדומה ושילוט חוסר דלק בלוח המרכזי.

 ההתקה תתבצע ע"ב החיות יצרן והמפורט בסט השרטוטים  .8

 

 מד גובה ידי המותקן על פתח האדם 38.07.16

  פתח האדם כמפורט בסט השרטוטיםיותקן על 

 

 רגלי תמיכה וביסוס כולל אוכפים 38.07.17

המיכלים יכללו רגלי תמיכה כולל אוכפים כמפורט בסט השרטוטים, הרגלים ישמשו להחה יציבה  

  ומאוזת של המיכלים בבור ההטמה 

 

 שלט זיהוי  38.07.18

  1חלק  4571יותקן שלט זיהוי ע"ג המיכל בשוחת פתח אדם כמפורט בסט השרטוטים ובכפוף לת"י 

 

 הארקה' למער התחברות' ק 38.07.19

המיכל יחובר למערכת הארקה המקומית ולהארקת המבה כמפורט בסט השרטוטים ובכפוף  .1

התחברות וזאת באמצעות חיווט חשמלי שירותך לגוף המיכל בק' ה 1חלק  4571לת"י 

 המצוית בשרטוטים, ק' זו תשולט באופן ברור ובלתי מחיק "הארקה לא לפרק" 

אוהם, יש להבטיח רצף חשמלי מלא  10ההתגדות הכללית של מערכת הארקה תהיה מקס'  .2

 בין כל מרכיבי המערכת כולל לתוף הארקה שמחובר ומתואר בפרד

  

 תוף הארקה 38.07.20

סט השרטוטים תוך הבטחה לרצף חשמלי למול המיכל ויתר יותקן בשוחת פתח אדם כמפורט ב .1

אוהם כמפורט לעייל. ק' זו תשולט באופן ברור   10מרכיבי המערכת וקבלת התגדות מקס' של  

 ובלתי מחיק "הארקה לא לפרק"

 .Stewart Rשווה ערך מ 15ממ"ר באורך  25מוחזר קפיץ עם כבל בעל חתך תוף הארקה יהיה  .2

Browne Model: ml2930-15A 

 

 פתחי מעבר בשוחת פתח אדם לצרת דלק חשמל תקשורת וכד' 38.07.21

 חסין אשכל סוגי הצרות המחייבים מעבר דרך שוחת פתח אדם יבוצעו דרך אטמים מסוג  .1

 PIPELINE דגם LINK SBALלמעברי מתכת אטם עמיד סולר  ADTלמעברי קיר תוצרת 

SEAL& INSULATOR Inc.  או שווה ערךWS .שרוול מתכת  
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 פתחים רזרביים בפתח האדם  38.07.22

  יותקו כמפורט בסט התוכיות.

  

 מערכת הגה קטודית אקטיבית כחלק איטגרלי של המיכל  38.07.23

,  1חלק  4571 תותקן מערכת הגה קטודית אקטיבית כמפורט בסט השרטוטים ובכפוף לת"י .1

    המערכת תכלול לוח בקרה

 ותכלול גם: 4571תיושם כדרש בתקן הישראלי  .2

 שדה אודות . 2.1

 מישר / וסת זרם . 2.2

 חיווט  . 2.3

 לוח בקרה שיוצב בסמוך ללוח החשמל בחדר הגראטורים. . 2.4

ס"מ (מדידה ΩX 10,000מילוי בחול לא קורוזיבי עם התגדות סגולית שלא תקטן מ  . 2.5

  בחול רווי) 

 קוד מערכת ההגה הקטודית.בדיקת איכות ותפ .3

תוך קבלת   4571הבדיקה תיערך ע"י מהדס בודק חשמל מוסמך בכפוף לשיטה הדרשת בת"י   .4

 הערכים המוכתבים.

 

 הכת האתר והטמת המיכל  38.07.24

  שיוע והובלת המיכל לאתר .1

ולאחר סיום ביקורת הקבלה במפעל   והמיכל יועבר להתקה באתר מיד עם סיום יצור . 1.1

  ובאישור המפקח 

המשאית והמוף להובלת המיכל והתקתו בבור יבחרו על פי המשקל של המיכל ואורך  . 1.2

יגיש  הקבלן הראשי לפחות, 20%הזרוע הדרש להכסתו לבור, תהיה יתרות של 

  חישובים לאישור. 

המיכל לצורך כן יש בזמן ההובלה יש להבטיח ששרשראות הרתום אים פוגעות בצבע  . 1.3

  לעטוף את הרצועות בשרוולי גומי או כד'

  

  הכת בור להטמת המיכל .2

  הכת הבור השיפועים ורכב חומרי הביה והמילוי כמפורט בסט התוכיות . 2.1

  חול המילוי יהיה יבש יש להימע מביצוע ההטמה בימים גשומים . 2.2

צוע ההטמה: החת באמצעי יקוז בכל עת בי רלהיעזאם יתגלו מים בעת החפירה, יש  . 2.3

ציורות יקוז, הפעלת משאבות יקוז ופיוי המים למקום מתאים. הכסת והפעלת ציוד 

השאיבה תיעשה בתיאום ובאישור של המפקח. תפוקת המשאבות תיח את דעתו של  

  ובאחריותו.  הקבלן הראשיהמפקח. העבודה והאמצעים על חשבון  
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י הבטיחות הדרשים בהוראות משרד בכל עת ביצוע העבודות, יש להוג עפ"י כלל . 2.4

 העבודה ובתיאום עם גורמי היזם. 

  

  לפי מילוי הבור .3

  יש לוודא שכל פתחי המיכל אטומים באוגים או בפקקים, כדרש.  . 3.1

חדירת בוסף, יש לעטוף את הפתחים ואביזריהם בעטיפת מגן (יילון או אחר) כהגה מ . 3.2

  בעת ההטמה.  למיכלחול 

על מעטפת המיכל. במקרה של פגם , יש  הצבע החיצוי ועוביולבדוק שלימות ציפוי  . 3.3

להוג לפי הוראות יצרן המיכל לתיקון המצב. במקרים חמורים המיכל יפסל להטמה. 

ת מיכל עד ברור העין. יהמפקח רשאי לפסול או לעכב הטמ  

בכל מקרה של איבוד לחץ או ספק איבוד, תבוצע בדיקת אטימות חוזרת, באתר  . 3.4

 וכחותציג ייצרן המיכל והמפקח. ביצוע הבדיקה יתאים לדרישות מפרט הייצור של ב

  המיכל. 

  

   -יסודות בטון למיעת ציפה של מיכלים .4

המיכלים כוללים משטח רתום מבטון שעליו מוח המיכל ואליו קשור המיכל למיעת  . 4.1

 ציפה 

 ביצוע העבודה כמפורט בסט השרטוטים . 4.2

 

  הבור ההתקה של המיכל ומילוי חוזר של  .5

וכד'  HDPE, משטחי פוליאסטיראן (קרקר) יריעת תחתית הבור תרופד בשכבת חול . 5.1

 כמפורט בשרטוטים 

החול שיסופק יהיה חול לא קורוזיבי "מתוק" קי מאבים וחפצים זרים, איכות החול  . 5.2

ווצרות קורוזיה יתאושר ע"י הפיקוח וכל זאת להימע מפגיעה בציפוי המיכל ומיעת ה

 עתידית במיכל

מ"מ היריעה תהיה  2) בעובי DIN 16776( 1חלק  4406תהיה לפי ת"י  HDPEריעת ה י . 5.3

 חלקה, קיה, ללא בועות אוויר, סדקים או כל פגם אחר שיכול לפגוע באטימותה

ס"מ, בדיקת איכות ואטימות  15ריתוך קטעי היריעות יהיה בריתוך כפול בחפיפה של  . 5.4

 הריתוכים תעשה במכשיר ישוף. 

 .מטר ללא ריתוכים 5היריעות תסופקה בגלילים ברוחב של לפחות  . 5.5

 . הריתוכים יבוצעו ע"פ החיות היצרן . 5.6

 .בצמוד למיכל יותקן פיאזומטר כדרש במפרט המשרד להגת הסביבה  . 5.7

 . לכיוון היקוז 2%המיכל יוח בשיפוע   . 5.8
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 ΩX  10,000לאחר החתו יכוסה המיכל בשכבות חול (לא קורוזיבי התגדות לא קטה מ   . 5.9

ס"מ הידוק כל שכבה יעשה בפרד וברמת הידוק כמפורט  30ס"מ) עובי כל שכבה 

 .בשרטוטים

 

  פיאזומטר .6

בצמוד למיכל יותקן פיאזומטר כדרש במפרט המשרד להגת הסביבה ובהתאם  . 6.1

מטר מתחת  1קצה התחתון של הפיאזומטר יהיה למפורט בסט השרטוטים, עומק ה

 . לתחתית המיכל

  

  פיקוח ואבטחת איכות .7

  אישורים הדרשים עם הספקת המיכל . 7.1

  בצמוד לכל מיכל יצרף הספק את האישורים הבאים: . 7.2

  תעודת אחריות של היצרן  . 7.2.1

כולל בדיקות  1חלק  4571אישורי מכון התקים הישראלי לעמידה בתקן  . 7.2.2

  חומרים, בדיקות בתהליך ובסיום הייצור  

  פיקוח ואישור המיכל לפי הוצאתו משטח מפעל יצרן המיכל  . 7.2.3

  בדק ותאושר ע"י המפקח. י התאמת המיכל לדרישות ת . 7.2.4

אישורי המפקח אים מהווים כל הסכמה מחייבת ואים פותרים את היצרן מאחריותו  . 7.3

  בהספקה. הכוללת למיכל ולאביזרים הכלולים 

פס, מד עובי   יצרן המיכל יספק את כל האמצעים הדרשים לבדיקת המיכל כגון סולם, . 7.4

 דרש. ימד עובי צבע וכל היתר כפי שי פח,

 

  הקבלן הראשיאחריות  .8

  : להתאמה לכל דרישות מפרט זה והגזר ממו. הקבלן הראשיתכולת אחריות  . 8.1

אחריות לטיב החומרים, לתפקוד תקין של המיכל וכל האביזרים שסופקו על ידו בתאי  . 8.2

 , ללא הגבלות שהן. דלקשימוש סבירים למטרות אחסון ויפוק 

 

  המותקן במאצרה "יומי"מיכל  38.07.25

  דרישות כלליות .1

  " שבועי"בחדר הגראטור ומוזן בסולר מהמיכל הממוקם  "יומי "המיכל ה . 1.1

  (מיכל למול גראטור)ליטר.  ,0002 בפח של "יומי"יותקן מיכל טור אבכל חדר גר . 1.2

  דלק. טור עם ציור אספקת דלק וציור החזרתאיחובר לגר "יומיים"ההמיכל  . 1.3

  ובהתאם לסט השרטוטים  UL142המיכל ייוצר בהתאם לתקן  . 1.4

כל היצור, הריתוך והביצוע כפי שהוגדרו לגבי מיכל הדלק התת קרקעי דרשים גם  . 1.5

    "יומיים"ה  יםלמיכל
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ליטר   2,200אחת מותקן במאצרת מתכת שפחה לפחות  יהיו בעלי דופן    "יומי " המיכל ה . 1.6

  ובתצורה המפורטת בסט השרטוטים

  מפח המיכל היומי   10%פח המאצרה בלפחות  . 1.7

  תעשה במערכת צבע אפוקסי יסוד ועליון כמפורט: צביעת המיכל והמאצרה . 1.8

 RAL 6010ירוק מיכל . 1.8.1

 RAL 5015כחול טור אצרת הספקה לגר . 1.8.2

 RAL 1018צהוב טוראצרת חזרה מגר . 1.8.3

 HB13 200µיסוד  . 1.8.4

 Epoxy Polyamide: עליון . 1.8.5

 50-80µ 1שכבה  . 1.8.5.1

 כ"א 200µשכבות  2 . 1.8.5.2

 450µסה"כ  . 1.8.5.3

 

  כללי -ממיכל יומי ומאצרה דרישות מבה  .2

 יכלול:המיכל   

 מיכל  . 2.1

 מאצרה . 2.2

 פתח אדם . 2.3

 פתח מילוי   . 2.4

 פתח גלישה  . 2.5

 פתח ריקון  . 2.6

 אוזי הרמה  . 2.7

 מיכל  פתח יקוז . 2.8

 פתח יקוז מאצרה  . 2.9

 פתח יציאה הספקה לגראטור .2.10

 פתח חזרה מגראטור .2.11

 שם אטמוספרי מיכל  .2.12

 מד גובה ידי  .2.13

 מראה מפלס .2.14

 פתח מד גובה אולטראסוי .2.15

 ר דליפות גלאי זילות המותקן בין דופן המיכל למאצרה ליטו .2.16

 בסיס מיכל .2.17

 שלט זיהוי  .2.18

 ק' התחברות למער' הארקה .2.19
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 .פתחים רזרבים .2.20

 

  בקרת מלאי .3

 .ראסויתטאול על המיכל תותקן מער' בקרת מלאי . 3.1

  .תוי המלאי מהמערכת תוצגה בצג פרד ובמערכת בקרת המבה . 3.2

  ק' עבודה / פיקוד: 4 יהיו . 3.3

 . משאבות בתקלה -מלאי מוך  . 3.3.1

 . הפעלת משאבה למילוי מיכל . 3.3.2

 .הפסקת משאבה מיכל מלא . 3.3.3

 .גלישה תקלה במשאבה ו/או במגוף חשמלי . 3.3.4

 .בכל מצב של אחד המצבים תדלק ורית בלוח החשמל המקומי שבחדר הגראטור . 3.4

 .תקלות כלליות כגון תקלה במשאבה תדליק מורית בלוח החשמל שבחדר הגראטור . 3.5

 .התוים יוצגו גם במערכת בקרת המבה . 3.6

 

  בקרת מלאי אולטראסוית .4

  . המערכת תהיה זהה לדגם המתואר ויסופק לבקרת מלאי המיכל השבועי שתואר לעיל  

  

  מראה מפלס .5

המראה מפלס יהיה מכי מותאם לסולר מבוסס מצוף ותצוגה מקומית שווה ערך ל:   

OVENTROP 20600 .  

 

  צרת מילוי  .6

מתרומם, על צרת המילוי של כל מיכל יומי יותקן שסתום מוע גלישה עם מגון מצוף   . 6.1

 מראה זרימה, מגוף כדורי מופעל חשמלית ושסתום ידי כדורי.

 

 מראה זרימה .7

  2" יהיה בקוטר  . 7.1

  OPW VISI - FLO - 1400 כדוגמת . 7.2

  Working Pressure - 10 barלחץ עבודה מיימלי . 7.3

  עמידות לסולר, יש להציג תעודת בדיקה של היצרן לעמידות המוצר.  . 7.4

  

 יהיה כמתואר בהמשך (עמיד לסולר, חסין אש וכד') - השסתום הכדורי .8
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  גלאי הזילות בין דופן המיכל לדופן המאצרה .9

  הגלאי ואופן ההתקה בדומה לגלאי הזילות המותקן במיכל השבועי.  

 

 לרצפה   "יומיים"קיבוע וייצוב מיכלים  . 10

היומיים המוצבים במרתפים יקובעו לרצפה באמצעות ברגים. אופן הקיבוע, סוג  המיכלים  

 האמצעים הדרשים, חוזקם וכד' יהיו כדרש בשרטוטים.

 

 חיבור לגראטור 38.07.26

  המיכל יחובר לגראטור בצרת אספקה וצרת חזרה הצרת תהיה צרת פלדה גלויה צבועה  .1

 תמתאמ עם חוט הארקה שזור.החיבור לגראטור יעשה בצרת גמישה מותאמת לסולר  .2

מכות   וכוללים אביזרי קצה מתוברגים ומחוברים לציור עם יעודם,ילייקה או ללחץ על פי 

  מעיכה בלחץ.  

יהיו עם ציפוי   ,'אט 40 של עבודה יצרן ללחץההציור עם אביזר הקצה יהיו מיועדים על פי  .3

כדוגמת  שים 15יצרן כמיועדים לאורך חיים מעל ה מוגדרים על ידי ה חיצוי גד שחיקה.

 . flexsteel hardwallדגם  good yearתוצרת 

  

38.07.27   

  

  וכד' צרת ,מיכליםמבה, שסתומים,  חומרי 38.07.28

בכדי לשמור על אחידות ומשיקולי אחזקה אביזרים, מכלולים ותת מערכות יהיו זהים בכלל   .1

 .המערכת (יהיו מאותו הדגם ושל אותו היצרן) 

  

  כל מרכיבי המערכת יותאמו לדרישות שלהלן: .2

 ST 37.2לפי תקן  -פחים  . 2.1

צבוע בצבע    ללא תפר שחור. A 106 Gr. B SCH  40כל הציורות יהיו    -גלויה  צרת פלדה   . 2.2

 יסוד ועליון 

 A 106 Gr. B SCH 40כל הציורות יהיו -גלויה במבה תעלות פירים וכד' צרת פלדה  . 2.3

 ללא תפר שחור.

לחדרי בין המשאבות הטבולות  -צרת סיקה / גלישה גמישה תת קרקעית לסולר  . 2.4

דופן   UL971ע"פ  HDPEתהיה הגרטורים(וכן צרת הלישה מהמיכל היומי לשבועי) 

 . , עמידה לסולרכפול עם פטמות לבדיקת אטימות

 פלדה כדור ירוסטה-מותאם לדלק, גוף -מגופים כדורים . 2.5

  Carbon Steel Ball Valve,10 bar ,Screwed NPT, F.S 

 . 61386-22לפי ת"י  2221ציור פלסטי שרשורי כבה מאליו  - מוביל שרוול צרת קוברה . 2.6
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  ספחי צרת  . 2.7

  ANSI B 16.5,Class 150, S.O R.F A 106 Gr. B .- אוגים . 2.7.1

  . A 234 Gr. Aאו ANSI B 16.9לפי תקן SCH 40 -הסתעפויות  . 2.7.2

   Gr. A 234או ANSI B  16.9לפי תקן SCH 40רדיוס אורך  -קשת  . 2.7.3

  . A - ANSI - 234לפי תקן  -מיצר קוצטרי  . 2.7.4

 ANSI B 18.2.1 ANSI B 18.2.2 ASTM A 193לפי תקן -דיסקאות  + אומים + ברגים . 2.8

Gr. B7 ANSI B 1.1 zinc plated yellow passivated (type ll finish) ASTM B 633 

 ASTM A 105 Gr.ll and ANSI B 16.11 class 2000, NPT -מצמדות / רקורדים . 2.9

 A36 -פרופילים  .2.10

 C-4400קליגרייט  -אטמים  .2.11

 NPT -הברגות  .2.12

 EXפוצצות מוגן הת  -ציוד חשמלי  .2.13

 עמידים ומותאמים לעבודה בסולר -בכלל המערכת  ציוד, אביזרים, חומרים .2.14

 

 צרת הולכה תת קרקעי בין מיכלים שבועיים לכיוון מיכלים יומיים  .3

דופן כפול עם פטמות לבדיקת לחץ מובות, כפי שתוארה  HDPEהצרת תהיה מסוג  . 3.1

 לעייל. 

ס"מ מפי הקרקע  100הצרת תוטמן בעומק כמוגדר בסט השרטוטים, אך לא פחות מ  . 3.2

 אם אין הגדרה אחרת.

ככלל הצרת תושחל לצרכי הגה בשרוול קוברה כבה מאליה. בתווי שמעליו מתוכן  . 3.3

 דה. לעבור רכב (ראה תוכית) בשרוול צרת פל

בתחתית הצרת יוח חול לא קורוזיבי שעליו יוחו ציורות הדלק, לאחר החת  . 3.4

הציורות יש להמשיך ולכסות את הציורות בחול הלא קורוזיבי ובשלב הסופי לעטוף 

 את הציורות עם כיסוי החול. 

יש להשתמש בגלילי צרת ארוכים ככל האפשר ולהימע ככל היתן מחיבורים בין  . 3.5

 קטעים

 

  לוחות חשמל 38.07.29

  כללי  .1

  החשמללוחות חשמל יבוצעו כפי שמפורט במכרז זה בפרק   

 ופיקוד  בקרה עבודות חשמל, לוח חשמל .2

  08מערכת חשמל של כל מערך הדלק תבוצע לפי חוק ותקות בושא חשמל ולפי פרק  . 2.1

  במפרט מיוחד למתקי חשמל .
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בפרק  בלוחות החשמל הציוד החשמלי בעבודת הדלק יהיה מאותה תוצרת ודגם כמו . 2.2

  לאשר את הציוד אצל מתכן החשמל של המבה.  הקבלן הראשי.על  8

את כל היציאות והכיסות המתאימות שיאפשרו את  ושל מערכת הדלק יכלל יםהבקר . 2.3

  והחיווט אל הבקר של בקרת המבה.  החיבור

יקבל מידע מהיכן למשוך הזות ללוחות החשמל, הפיקוד והבקרים כל   הקבלן הראשי . 2.4

יתר עבודות החשמל יבוצעו על ידו לרבות תכון וביצוע של כל לוחות מערכת הדלק, 

  הבקרים ומערכת הפיקוד לכל מערכות הדלק

חיווט היוצא מהבקרים המשמשים את מערכת הדלק לכיוון בקר מערכת בקרת המבה  . 2.5

יבטיח ויבצע את כל ההכות הדרשות  הקבלן הראשיולת העבודה. יבוצע כחלק מתכ

  לצורך חיווט והעברת התוים ממערכות הדלק לכיוון בקרת המבה.

כל לוחות החשמל והפיקוד, כל הבקרים,   תכון המערכת והביצוע יהיה מלא ויכלול את . 2.6

  חיווט חשמל פיקוד התראות ותקשורת

  .וקה לכל אחת ממערכות הבקרהמערכת הדלק תבוצע הפרדה וחל ותבלוח . 2.7

  כל התצוגות הדיגיטליות לפחי מיכלים יהיו בליטרים ויהיו זהות לכל המיכלים.  . 2.8

 גם התוים הבאים יבואו לידי ביטוי בלוחות המקומיים וכן בבקרת המבה: . 2.9

 תקלה קופצת למפלס מוך.   + מפלסי הדלק במיכלים השבועיים, תצוגה של המפלס .2.10

במיכלים היומיים, תצוגה רציפה של מפלס הדלק + תקלה קופצת למצב מפלסי דלק  .2.11

 . משאבה בפעולה + תקלה קופצת למצב של גלישה מפלס דלק מוך,

תקלה קופצת למצב בו רגש מרגיש וזל במיכלים  רגשי יתור דליפות במיכלים, .2.12

 . "יומיים "וה "שבועיים "ה

 מיכל יומי: ומילוי תדלוקחשמל / פיקוד / בקרה /  .3

 מילוי המיכל מתבצע אוטומטית עם אפשרות ידית. . 3.1

 בכל מתקן יהיה מיכל שבועי אחד  . 3.2

 לפיקוד ידי  תעשה בפיקוד אוטומטית עם אפשרות "יומי"הספקת הסולר למיכל ה . 3.3

 :להלן פרוט ארבעת קודות הפיקוד האוטומטי בכל מיכל . 3.4

וסר דלק המוכה ביותר מדליקה מורת התרעה לח 4קודת קריאה מס'  . 3.4.1

 ומפעילה משאבה

 מעליה מפעילה את המשאבה 3קודה  . 3.4.2

 מעליה מפסיקה את המשאבה 2קודה  . 3.4.3

ותקלה  עליוה מפסיקה את המשאבה ומתריעה עם ורה על גלישה  1קודה  . 3.4.4

  .במשאבה

 .יומיהמיכל ההפעלה ידית של מילוי בלוח החשמל תהיה  . 3.5

 לפיקוד אוטומטי, ידי או יתוק. ות של אותו המתקןמשאבהלכל  . 3.6

 מערכת הבקרה תתריע על מפסק שאיו במצב אוטומטי . 3.7
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, הלחצים יהיו "יומי "דלק יותקו לחצים קפיציים למילוי ידי של המיכל הה ותבלוח . 3.8

תוך יטרול  ללא זיכרון ויהיו ללא התיות הגה של מילוי יתרעצמאים  משולטים,

 ל גלישה מלבד ההתרעה ע הפיקוד האוטומטי 

בתכולת הציוד יש להביא בחשבון את כל מגעי העזר , מתאמים , או כל ציוד ופריט אחר  . 3.9

  ידרש על מת שיתן יהיה לספק את דרישות בקרת המבה.יש

  .חצי אוטומטים וכד'מפסק פחת,  כגון:הגות את כל הל גם והלוח יכל .3.10

   הקבלן הראשיהחיווט בן כל מרכיבי החשמל והפיקוד יבוצע על ידי ובאחריות  .3.11

  .וכד' הגות, בוררים קוצבי זמןה  ל את מערכת הפיקוד,וכמו כן הלוח יכל .3.12

על פי הדרישות המפורטות   הקבלן הראשיתוכיות החשמל והפיקוד במכרז יעשו על ידי   .3.13

 במפרט ובשרטוטים,

רק על ידו ביצוע ה תחילת יגיש את התכון לאישור יתכן את הלוחות ו הקבלן הראשי .3.14

  לאחר האישור.

  תרשים מראה פל לוח הפיקוד יוגש לאישור המפקח לפי ביצוע.  .3.15

  30אפשרות לתוספת פיקוד בשיעור של    ושיכלל  יםמתוכת  ים הפיקוד יעשה על ידי בקר .3.16

  .בקריםבתהיה אחידות   אחוז לפחות.

 כדרשיכין תוכית למערכת החשמל והפיקוד שתעה על כל הדרש  הקבלן הראשי .3.17

  אור הדרישות. יהפוקציולי ובת אוריבת

יכין רשימת תיוג לכיסות החיווט של הבקר מכל רכיבי המערכת  הקבלן הראשי .3.18

  .על ידי הבקר  יםשלטה

 ישור מתכן החשמל יוחל ביצורמעודכות לאחר א יכין תוכיות לוח הקבלן הראשי .3.19

  . הלוח במפעל

ו את מערכת בקרת האיכות של יצרן הלוחות לאתר רק לאחר שעבר ויובא ותהלוח .3.20

  . במפעלו ואושרו להתקה

 ותבדיקת הלוח .4

יצרן הלוחות יבצע בדיקה לאימות מרכיבי הציוד וכן לתפעול מלא של כל הפוקציות  . 4.1

  האיכות של יצרן הלוחות תאשר את תקיות הלוחות.בקרת  -הדרשות 

המזמין רשאי לסמן בתכיות שהוגשו לאישור, שיויים במראה הלוח ומידותיו ללא  . 4.2

  השפעה על מחירי הלוח המפורטים בכתב הכמויות. 

אחראי על התאמת גודל מבה הלוח למקום המיועד להתקתו והפעלתו   הקבלן הראשי  . 4.3

 באתר.

 

  הארקה 38.07.30

מערכת המיכל תחובר ישירות להארקת היסוד של המבה וכן תבוצע גם הארקה מקומית  .1

  למיכל. 
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שיחובר אל לוחית בתוך שוחת פתח אדם עם   4X40החיבור למיכל יהיה עם פח שטוח מגולוון  .2

  בורג ושילוט. 

ע"פ סעיפי כתב הכמויות עם   כיחידת מידה אחת לכל רגל  וכל רכיב של מערכת ההארקה ימדד .3

  דרישות כפי שתוארו בסעיף זה. כל ה

ההתחברות למיכל, לתוף הארקה והבטחת הרציפות (גשרי ההארקה)יכללו במחיר יתר  .4

  הרכיבים של מערכת הארקה ולא ישולם בגים בפרד. 

  אוהם. אם רמה זו לא תושג ע"י חמישה   10לא תעלה על    של מערכת הסולר,  התגדות ההארקה .5

 אלקטרודות וספות ע"פ הצורך עד להגעה לערכי ההתגדות הדרשת.אלקטרודות, יותקו 

יספק מכשור מדידה מכויל על פיו יוכיח את רמת ההארקה של המערכת וזאת  הקבלן הראשי  .6

 ללא כל תמורה וספת מעבר לעלות העבודות ע"פ סעיפי כתב הכמויות

 ק יספק תעודה,ערך בוכחות המפקח, תעשה על ידי בודק חשמל מוסמך הבודיהבדיקה ת .7

  ויכללו בתיק המיתקן. תוצאות הבדיקה יועברו לידי המפקח

תוף הארקה יהיה מוחזר קפיץ ויותקן בקודת המילוי. התוף יחובר אל מערכת ההארקה.  .8

. מחיר השלט כלול במחיר "הארקה, חבר למיכלית לפי תדלוק"התוף ישולט בוסח הבא: 

  התוף.

9. ו ריתוך,גשרי הארקה יבוצעו בכל חיבור אוגויצרו רצף חשמלי של כל  ים או אחר שאי

  .  30מ"מ* 3 מגולוון המערכת, יעשו מפחי מתכת

  . מיכל השבועי של המבה בדומה ל  היסוד תיומי יחובר למערכת הארקה דלק המיכל  . 10

וכן את   טור להארקת היסוד של המבהאשבתוך תחום חדר הגר  הדלק  כל רכיביאת  יש לחבר   . 11

  . כל שבועי)המערכות החיצויות (מי

מהגראטור דרך המיכל היומי למיכל  -ייושם רצף הארקה מלא בין כל מרכיבי המערכת  . 12

השבועי לפתח מילוי המיכל השבועי ולתוף הארקה וכל זאת מאורקים להארקת המבה 

 . ולהארקה המקומית של המיכלים השבועיים

 

 בדיקת מערכת החשמל  38.07.31

, הבדיקה תכלול את כל מערכת חשמל מוסמך ערך בוכחות המפקח, תעשה על ידי בודקיהבדיקה ת

תוצאות  הבודק יספק תעודה, החשמל מקצה לקצה ותכלול גם את פרק הארקות וההגה הקטודית.

 ויכללו בתיק המיתקן. הבדיקה יועברו לידי המפקח

  

 צרת38.07.32

  בעבודה זו יעשה שימוש בצרת מתכתית חשופה וצבועה, וצרת גמישה.  .1

והספחים שיובאו לשטח לצורך עבודה זו יהיו כולם חדשים, יעברו יקוי פימי עם הציורות 

  חוטר, יהיו צבועים וסגורים עם מכסי פלסטיק בקצוות.

במהלך העבודה וסיום כל יום עבודה אין להשאיר ציורות פתוחים, זאת כדי למוע כיסת  .2

 לכלוך לתוכם. 
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ציורות פתוחים, זאת כדי למוע כיסת  במהלך העבודה וסיום כל יום עבודה אין להשאיר .3

  לכלוך לתוכם. 

  ספחי צרת חשילים יהיו בהתאם לסוג הצרת  .4

אי הצרת וספחי צרת חשילים באותה רמת איכות. ספחי הצרת יכללו במחיר מטר ציור. בתו .5

הקבלן  המצא בתוך המבה עשויים להיות שיויים במהלכים שיצריכו תוספת ספחים, על 

אחוז ספחים מעבר לראה  40חס להערה זו ולקחת בחשבון תוספת של עד י ילהת הראשי

  ואי שבתוכיות המכרזובת

תכלול ספחים ,ספחי ומדד לפי מטר אורך ית , הצרתהצרתהברגות יהיו כללות במחיר מטר  .6

  וכל יתר העבודות שהוגדרו בסעיף זה , הברגותקצה

צרת תהיה מרותכת לכל אורכה בשיטת ריתוך השקה. פי הריתוך הפימיים בתוך הצרת   .7

  וקו מחומר שרוף, גיצי ריתוך, וכל לכלוך אחר. היקוי ע"י מברשות פלדה, משחולת וכד'.י

 או על פי ההברגה  NPTחיבורי הברגה יעשו רק לאביזרים מיתקים ומכשירים, ההברגות יהיו   .8

  ההברגות יאטמו עם משחת אטימה מתאימה לסולר  בר הציור.של הציוד אליה יתח

  

  צביעת צרת ותמיכות /צבעי זיהוי38.07.33

כל הצרת ורכיבי המתכת שהם מעל פי הקרקע בעבודה זו ושאים באים במגע עם דלק יעברו   .1

  2.5 SAיקוי חול לדרגה 

 :  צביעה .2

 HB13 200µיסוד  . 2.1

 Epoxy Polyamide: עליון . 2.2

 50-80µ 1שכבה  . 2.2.1

 כ"א 200µשכבות  2 . 2.2.2

  450µסה"כ  . 2.2.3

 :יהיווהמיכל העליוים של הצרת  הצבע גווי . 2.3

 RAL 6010ירוק מיכל . 2.3.1

 RAL 5015כחול טור אצרת הספקה לגר . 2.3.2

 RAL 1018צהוב טוראצרת חזרה מגר . 2.3.3

באתר יעשו רק תיקוים והשלמות צבע   הצביעה תבוצע במפעל והציורות יגיעו צבועים לאתר  . 3

  .מקומיות

  

  עבודות ריתוך לצרת פלדה  .07.3438

  כללי  .1

  לציורות דלק הוא:והתקן הקובע לעבודות ריתוך  . 1.1

1.1.1 . Api Std 1104 ים וכד', יעשו ביד בשיטת הקשתלרבות ריתוכי תפיסה, תיקו

  החשמלית המוגת.
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של עבודות  םתהליכי הריתוך לכל סוג של צרת, יוגשו לאישור המפקח לפי תחילת . 1.2

 ריתוך כלשהן. 

כל ההוצאות הכרוכות באישור תהליכי הריתוך. מבחי הריתוכים ובדיקת הריתוכים,  . 1.3

 .  הקבלן הראשייחולו על 

 הקבלן הראשיכל תפר יסומן במספר זיהוי לפי שיטה שיוסכם עליה בין המפקח לבין  . 1.4

 ואשר תאפשר את זיהוי מקום התפרים גם אחרי צביעת הריתוך. 

יעסיק בעבודות הריתוך אך ורק רתכים מוסמכים אשר עמדו במבחן  אשיהקבלן הר . 1.5

  .תקפותובהתאם לדרישות של התקן הקובע והם בעלי תעודות הסמכה 

 

  אלקטרודות .2

  כל החומרים לריתוך, לרבות האלקטרודות, יהיו בהתאם לתהליך המאושר. . 2.1

באם לא דרש אחרת בתהליכי הריתוך שאושרו או בתקי החברה, תהייה  . 2.2

 ASTMלפי התקן האמריקאי  E - 6010אלקטרודות אשר תשמשה לעבודות מהסוג ה

 . )  6010 זיקה(כדוגמא  33 -

האריזה המקוריים, סגורים באופן  האלקטרודות יאוחסו עד לשימוש בהן במיכלי . 2.3

  שימע ספיגת רטיבות ופגיעה מכית בעטיפתן. 

האלקטרודות במיכלים שפתחו יוגו גד רטיבות. כל האלקטרודות ייבשו לפי השימוש  . 2.4

בהן בתורים מתאימים בטמפרטורה ולמשך זמן כפי שיקבע בהוראות יצרן 

בשו כ"ל. אלקטרודות אשר האלקטרודות ולא יורשה השימוש באלקטרודות שלא יו

יזוקו או רטבו או אשר טיבן פגם באופן אחר, תפסלה. אלקטרודות שפסלו, יסולקו 

 מן האתר מייד עם פסילתן. 

  

  הכת קצוות הציורות ואביזרים לריתוך  .3

ורות לריתוכי השקה, תעשה בכפיפות לדרישות יהסדרת (עשיית "פאזות") קצוות הצ  . 3.1

צוות הציורות יבדקו לפי ריתוכם לשלמותם ולצורתם תהליך הריתוך המאושר. ק

העגולה הכוה וכל הפגמים יתוקו לשביעות רצוו של המפקח . את קצוות הציורות 

העומדים לריתוך יש לקות היטב מכל לכלוך, שמן, שיירי צבע וביטומן ומכל חומר זר 

סיר בבזין. שפה אחר העלול להשפיע לרעה על טיב הריתוך. שיירי צבע ושמן יש לה

 פימית וחיצוית של הציור תוקה משבבים.

  

  חיתוך ציורות והחדרתם .4

הציור. חיתוכים אלכסויים יעשו לפי הזווית  רחיתוכים ישרים יהיו במישור יצב לצי . 4.1

הדרושה ובאופן ששפת החיתוך תהיה במישור אחד. החיתוכים יבוצעו במכשיר חיתוך 

 מיוחד, או לפי אישור מיוחד של המהדס, ע"י חיתוך בלהבה ביד בעזרת כוות מיוחדת.
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  ריתוך אוגים .5

ציורות. בריתוך האוגים יש טיב ריתוך האוגים לציורות יהיה שווה לזה המפורט ל . 5.1

שטח  -להבטיח כי שטח האטימה יהיה יצב בהחלט לציר הציור. יש לשמור על 

שטחי  -האטימה מהתזת של חומר הריתוך או סיגים ומכל פגיעה אחרת. אוגים 

האטימה שפגעו, אין לתקן בשדה אלא לפסלם או להחזירם לבית המלאכה לחריטה. 

 מי. הריתוך יהיה חיצוי ופי

  

  ספחים מוכים .6

סעיפים מוכים וקשתות מועות בות זוויות סטדרטיות יסופקו עם קצוות מומדרים  . 6.1

(פאזות) וירותכו לציורות ע"י ריתוכי השקה ישרים כמפורט לעיל לריתוך ציורות תוך 

הקפדה על התאמה מדויקת ועל מצבם הכון של הסעיף או של הקשת. לשם שיוי 

  ך פלה מקצה הקשת תוך הדרגה של הקצה החתוך. הזוויות, יהיה לחתו

  

  ייצור טרומי של מערכות  .7

תן ילגבי מערכות חלקיות של הצרת מותר להרכיבן ולרתכן בבית המלאכה, בתאי שת  . 7.1

  תן הסכמתו העקרוית.ילמפקח הודעה מוקדמת על כך ות

ת אישור המפקח יהיה מוה ברמתו המקצועית של בית המלאכה. כל ההוצאות הוספו . 7.2

 .הקבלן הראשי(אם יהיו) הובעות מייצור טרומי יהיו על חשבון 

 

  ריתוכים לקויים וריתוכים אסורים .8

יסמן כל  הקבלן הראשישא בתוצאות התיקון של כל פגמי הריתוך. יי הקבלן הראשי . 8.1

  פגם שיתגלה בציורות ובריתוכים סימון ברור בצבע שמן על גב הציור.

כל התיקוים בריתוכים ייעשו לפי צביעת הציורות ולא יצבע כל קטע אלא לאחר  . 8.2

שהמפקח אישר כי כל התיקוים באותו קטע עשו לשביעות רצוו. כמו כן צרת תת 

  כים בקטע זה. קרקעית תאושר לכיסוי רק לאחר אישור הריתו

לא יורשה בשום מקרה ריתוכם של מאחזים, אוזיים או כל פלדה אחרת לדופן   . 8.3

ב כל "הציורות. הספחים והאביזרים, לא בריתוכים ולא בריתוכי תפיסה או כיו

 הפעולות של שיוע, התקה, התאמה וכד' יעשו ללא שימוש בריתוכם אסורים כאלה. 

  

  פיקוח על עבודות הריתוך .9

המפקח רשאי לבדוק בכל עת את ביצוע עבודות הריתוך ואת טיב הריתוכים תוך  . 9.1

הפיקוח השוטף, יהיה רשאי לדרוש כל בדיקה הראית לו כדרושה, לרבות בדיקות 

סויק) ואחרות, וזאת  -דסטרוקטיביות , בדיקות מגטיות לגילוי סדקים, (אולטרה 

ים בציורות הדלק. המפקח יהיה  בוסף לבדיקות הרדיוגרפיות התמידיות של הריתוכ

רשאי, על סמך בדיקתו ולפי שיקול דעתו הבלעדית, לפסול ריתוכים, לקבוע אופן ביצוע  

מע ממה יתיקוים, להפסיק עבודת רתכים ולהורות על כל פעולה שיש לעשותה או לה 
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כתוצאה  קבלן הראשיגרם ליבקשר לריתוך הציורות. כל ההוצאות העשויות לה 

 . הקבלן הראשיל עבודות הריתוך, יהיו על חשבון מהפיקוח ע 

  

  מבחן רתכים . 10

, מעבדה מוסמכתכל רתך שיועסק בעבודות לפי מפרט זה, יועמד במבחן רתכים של  .10.1

  ה. ותתקפותעודה  תוצג ה

הרתכים, לרבות החומרים הדרושים,  הכשרה והסמכתכל ההוצאות הכרוכות בעריכת  .10.2

 .הקבלן הראשייהיו על חשבון 

 

 והלי ריתוך צרת והסמכת רתכים  . 11

צרת הרתכי ע"י רתכים מוסמכים ובהתאם לתהליכי ריתוך מאושרים  Api Std 1104לפי   

  מוסמכים לקוטר הצרת

  

  בדיקות רדיוגרפיות  . 12

. הבדיקה הריתוכים בצרת הדלקהמזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע צילומי רדיוגרפיה של    

  מעבדה מוסמכת לביצוע ערך ע"י יצרת דלק. הבדיקה תל 31.5ANSI B התקן לפיתעשה 

  מפקח. ובאישור הבדיקות רדיוגרפיות 

  

  תדירות הבדיקות והתמורה עבורם  . 13

, כלומר שיעורי הריתוכים שיצולמו, תהיה התחלתית כמות הבדיקות הרדיוגרפיות .13.1

תהיה תקבע ע"י המפקח. הבדיקה  הצילומיםמהריתוכים וחלוקת  5%בשיעור של עד 

במקרה והבדיקה הזאת איה ותת תוצאות משביעות רצון.   . הקבלן הראשיעל חשבון 

 את מספר הצילומים כפי שיראה המפקח הקבלן הראשילפי קביעת המפקח, יגדיל 

של כל הריתוכים . כל הצילומים  100%לחוץ לשם קביעת טיב העבודה, עד כדי 

  . הקבלן הראשיהוספים וכל התיקוים שיבוצעו בעטיים יהיו על חשבון 

בסיום הבדיקה תסופק על ידי המכון הבודק תעודה שתאשר תקיות הצרת ועמידה  .13.2

  בדרישות איכות הריתוכים. 

  

  רישום ותיוק  . 14

הל רישום מדויק של הצילומים, יתייק וישמור את כל הסרטים וימסור את י הקבלן הראשי  

כל הרישומים והסרטים למפקח בתום העבודות או בכל זמן לפי כן אם ידרוש זאת המפקח 

  לפי הכסתו לשימוש. 

 

  דופן כפול  HDPEעבודות לצרת  . 15

 וארוכים ככל היתןהצרת תסופק בגללים תוך מגמה להתקין קטעים שלמים, רציפים   .15.1

 עם פטמות לבדיקת לחץ בקצוות  הצרת תהיה דופן כפול .15.2
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 החיות ההתקה כולל כללי הדבקה / הלחמה של קטעים יבוצעו ע"פ החיות היצרן  .15.3

אביזרי הצרת, המחברים וכד' יהיו של יצרן הצרת (אין להשתמש באביזרים  .15.4

 המיוצרים שלא ע"י יצרן הצרת)

 ההדבקות / הלחמות / התחברויות וכד' יהיו ע"פ המלצות היצרןכלי העבודה לביצוע  .15.5

הצרת תוח בתעלות או בתוואי חפירה לאחר שתחתית הבור רופדה בחול לא קורוזיבי  .15.6

 ס"מ.  10אוהם בדיקה בחול רווי) בעובי של  10,000"מתוק" (התגדות מיימלית 

15.7.  רת לתוך מובילך צרת בתוואי החפירה תושחל הצחת הצרת מסוג קוברה טרם ה

 חסין אש שישמש להגת הצרת בפי פגיעות מכיות

הצרת עם המוביל תוח בתוואי, בצורה רפויה למיעת לחצי משיכה בצרת בשלב  .15.8

 התקת האביזרים

לא קורוזיבי  לאחר החת הצרת והתקת האביזרים, תכוסה הצרת בשכבת חול .15.9

 קים מפורטים בסט השרטוטיםס"מ לפחות, פרטי הטמה ועומ 20"מתוק" בעובי של 

מעברי שוחות, מעברי קירות וכד' יבוצעו באמצעות אביזרים שהומלצו ע"י יצרן הצרת  . 15.10

  ומפורטים גם בסט השרטוטים

טרם כיסוי הצרת וביצוע עבודות פיתוח מעל הצרת תבוצע בדיקת  -בדיקת אטימות  . 15.11

סביבה לחץ  אטימות ע"י מעבדה מוסמכת, ע"פ והל מאושר ע"י המשרד להגת ה

 בר התעודה תוגש לפיקוח ותשמר בתיק המתקן. 4.5. הבדיקה

  

  החת צרת  . 16

  הובלה ושיוע ציורות וספחים .16.1

יהיה אחראי לאופן הכון ולרמה המקצועית האותה של פעולות   הקבלן הראשי  . 16.1.1

יהיה חייב לקבל את אישור  הקבלן הראשיההובלה והשיוע של החומרים. 

המפקח ולפעול לפי הוראותיו ביחס לסידורים המתאימים, לציוד המתאים 

ולכל הדרש כדי לשמור את החומרים מכל פגיעה . ההעמסה והפריקה ייעשו  

בעזרת ציוד מתאים, כדי למוע זק לציפוי החיצוי של הציורות. בזמן 

למוע עוות. מעיכה או זק אחר  החסתם ושיועם יש להוג בזהירות על מת

  בציורות וספחים, או בציפויים חיצויים. 

למפקח תהיה הזכות להחזיר כל ציור שעטיפתו או קצהו פגעו , לדרוש   . 16.1.2

לתקן הבידוד על חשבוו. אם העטיפות או הזק האחר לא  הקבלן הראשימ

 צרת. הבמחיר יתים לתיקון באתר הובלתם, שיוע והטיפול בציורות כלל 

  

  חפירה ומילוי חוזר  . 17

לצרכי ביצוע התקת צרת תת קרקעית  עבודות החפירה ומילוי החוזר הדרשות לפי פרק זה  

  תמיכות צרת יכללו במחיר הצרת.  ועבודות ביסוס של
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  התקת אביזרים 38.07.35

  התקת מכשור ואביזרים .1

לפי התקת האביזר יש האביזרים יותקו תוך הקפדה על מפלסם ושיפועם הכון.  . 1.1

סגר האביזר יפתיחה מלאה ולקות בעזרת מטלית קיה טבולה בפט . אחרי זה י  לפתוח

גם שטח האטימה של האוגים יוקה. שטחי האטימה של האוגים יכוסו במכסי מגן 

  מעץ או מקרטון, אשר יוסרו רק ברגע האחרון לפי התקת האביזר.

התקיה ע"י פתיחתו וסגירתו  ת המכאיבדק האביזר שית לפעולתו ילאחר התקתו, י . 1.2

' ישומו ויגורזו . האביזרים יצבעו בצבע עליון איתן דמספר פעמים, הברגות, צירים וכ

  הזהה לצבעם המקורי.

  חומר התמיכות הזמיות וצורתם יקבלו אישור המפקח.  . 1.3

  תמיכות זמיות וקבועות לא ימדדו. . 1.4

  מושלמת עובדת בתוך המערכת. מדד כיחידהיכל אביזר י . 1.5

 האביזרים יסווגו עפ"י סוג וקוטר. . 1.6

 

  אביזרים לחיבור בריתוך 38.07.36

ורות או לספחים בריתוך, יסופקו עם קצוות בעלי קוטר  יהאביזרים המיועדים לחיבור לצ .1

קוצטרית ורות יבוצע תוך הכווה  יהמתאים וממודרים לריתוך השקה. ריתוך האביזר אל הצ

ורות ויעשה לפי סעיף יוצירית מדויקת. ההתאמה בין קצוות הריתוך של האביזרים לבין הצ

  ג'.

אחרי הכוות האביזר, יש להחזיקו במצבו המדויק ע"י תמיכות או תליה עד לאחר השלמת  .2

  ).  HOT PASSריתוך השורש והמחזור השי (

  

  אביזרים מאוגים 38.07.37

לעיל והדרישות של סעיף משה   1ורות ולספחים ייעשה לפי תת סעיף  י אביזרים מאוגים לצחיבורם של  

לעיל בדבר התאמת האביזרים, יחולו גם על אביזרים מאוגים. גשרי צרת להבטחת הרציפות   2

מ"מ. הצבע מתחת לגשר יוסר בכדי להבטיח מגע הדוק עם  4*  40החשמלית תהיה מפח מגולוון בחתך 

 המתכת.

  

  תמיכות לצרת8.07.383

חומר  סטדרטיים, תמך עם תמיכות עשויות מפרופיליםיצרת המתכת בכל התוואי העילי ת .1

משומים וכל לכלוך אחר  וקויאזורי הריתוך  מיקרון, 70הגלם לתמיכות יהיה מגולוון בחום,

  מיקרון.   70בעובי  ZRCויצבעו בגילוון קר דוגמת תוצרת 

  מטר.  2כל המרחקים בן התמיכות יהיו  .2

  י מיתד כימיים.יהתמיכות יחוברו לקירות בעזרת ברג .3

  התמיכות כלולות במחיר הצרת.  .4
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  מבחן לחץ  38.07.39

בדק בלחץ. בדיקת הלחץ תעשה לפי הדרישות המתאימות בתקן מכון יכל מערכת הצרת ת .1

  הפט האמריקאי :

  1110 API RP RECOMMENDED PRACTICE FOR THE PRESSURE, TESTING 

OF LIQUID PETROLEUM PIPLINES   

כל רכיב אחר במערכת שאיו  יש להוציא למשך זמן הבדיקה ,לפי ההוראות דלהלן בפרק זה

  עומד בלחץ הבדיקה.

  

 הכות לבדיקת הלחץ  .2

לפי המילוי, יש לבדוק בדיקה סופית את כל החיבורים ולוודא שכל האביזרים  . 2.1

ית וכיו"ב). וכן כי כל האביזרים תקיים מותקים כהלכה (כל הברגים סגרו סופ

  לפעולה. 

במקרה והמבחן עשה לקטע שאיו מסתיים במגוף, יש לסגור אותו באוגן עוור או  . 2.2

  בכיפה מרותכת להחת דעתו של המפקח. 

מדי לחץ יותקו במקומות ובמספר שיורה המפקח, לפחות שי מדי לחץ יותקו על כל  . 2.3

 מערכת בדקת.

  

  תכתלצרת מ בדיקת לחץ .3

אטמוספירות. המערכת  6הלחץ יועלה בהדרגה עד  יר דחוס יבש,ובדק באויהצרת ת . 3.1

  שעות. 24שאר תחת לחץ המבחן במשך ית

השעות אשר אין לייחסה להפרשי טמפרטורה אלא  24אם תהיה פילת לחץ במשך  . 3.2

לדליפות, יש לאתר את הדליפה, לתקן את הפגמים ולחזור על כל המבחן מראשיתו, עד 

ה ישעות יש לוודא צרת קי  24המערכת תעמוד בלחץ המבחן ללא כל דליפה במשך  אשר  

 ויבשה מוכה לקליטת דלק. 

י צרת וברזים ואמצעים זמיים ליתוק ובידוד קו  הקבלן הראשי לצורך הבדיקה ישלים   . 3.3

 כך שתתאפשר בדיקה מושלמת.

תעודת אישור עמידה  הקבלן הראשיערך בוכחות המפקח ובסיומה יספק יהבדיקה ת . 3.4

לתיק   תצורףבלחצים עם פרוט קיטעי הצרת שבדקה ולחץ הבדיקה בכל קטע. התעודה  

 מיתקןה

  

 בדיקת אטימות למיכל ולצרת דופן כפול  .4

 4571בדיקת המיכל השבועי דופן כפול תעשה ע"י מעבדה מוסמכת ע"פ דרישות ת"י  . 4.1

 לאטימות המיכל   תעודת אישור  המעבדה ספק  תובסיומה  ולזמן המוכתב בתקן  ללחצים  

 התעודה תצורף לתיק המיתקן. . 4.2
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  שטיפת המערכת 38.07.40

הצרת ,השטיפה תתבצע עם אוויר יבש לעבר קודות   ףתישטכאשר תסתיים עבודת ההתקה,   .1

מוצא מוכות, בכל הצרת, ולאחר מכן תעשה עם סולר קי לכל הצרת , תוך סחרור הוזל  

בצרת עם משאבת דלק על ידי ייקה מחביות והחזרה לחביות תוך כדי סיון עד קבלת וזל  

ובסופו   הקבלן הראשיסופקו על ידי  החביות עם הסולר בכמות שתידרש וכן חביות ריקות י  קי.

  .הקבלן הראשישל תהליך יסולקו מהשטח על ידי 

  .הסתעפויות וחיבורים בצרת  יתקין ברזים, הקבלן הראשיבזמן התקת הצרת  .2

התקות אלו   על פי התכון שיאפשרו את תהליך השטיפה ובדיקות הלחץ,  מעבר לדרש לתפעול .3

  יפורקו בתום השטיפה. 

, המשאבה, צרת  הקבלן הראשיכל הציוד והמכשור הדרשים לצורך השטיפה יסופקו על ידי  .4

 . ליטר פיה רחבה  2זכוכית שקופים בפח גמישה, מסים ובקבוקי 

יהיה צלול ללא משקעים ובצבע הסולר יוצא בקבוק לבדיקה. הוזל  התחברות למיכל יומי  מכל   .5

 . החדש 

  

  המערכת המושלמת  הפעלתמבדקי קבלה ו 38.07.41

  לבצע בדיקתה בוכחות המזמין והמפקח.  הקבלן הראשיעם סיום התקת המערכת על  .1

יביא צוות עובדים שיכלול עובדים   הקבלן הראשי במהלך ההפעלה / קבלה הראשוית  .2

 וכד' וזאת בכדי לתפעל את המערכת ולהתגבר על תקלות צפויות , חשמלאי, צרםמכאיי

ערך קבלה ויזואלית לא תפעולית של כל המתקים, הצרת, המיכלים וכו'. בקבלה זו יש  ית .3

 לוודא כי אין צורך וסף בריתוכים או השחזות או עבודות אחרות וספות שיוצרות יצוצות. 

 לעיל דיות כפי שתואר לאחר קבלה ויזואלית זו תוקה המערכת ביסו .4

לפי מילוי סולר במיכלים תעשה בדיקה לשלמות המערכות והאביזרים, כל המגופים,   .5

 השסתומים והמערכות יותאמו למצב הראשוי להפעלה כפי שהוגדרו

מפח המיכל השבועי ויבדקו מערכותיו במצב עבודה עם סולר, תקלות,   30%יבוצע מילוי של כ   .6

  בדיקות אלה יכללו פעולה מלאה של המערכת ת במידת האפשר,זילות וכד' יתוקו מיידי

  במסגרת בדיקות הקבלה יבוצעו סימולציות מלאות לכל המערכת, מספר ההפעלות יקבע על .7

  תיבדק בקרת מפלס הדלק בכל המיכלים, ידי המפקח ולשביעות רצוו, יבדקו כל ההתרעות,

האפשרויות שהוגדרו במפרט הסימולציות יכללו הפעלת המערכת בכל  ,יבדקו המשאבות

  ת. וובתוכי

לאחר השלמת כל הבדיקות כדרש ולשביעות רצוו של המזמין וכן לאחר מסירת התוכיות  .8

  בדיעבד, סט הוראות הפעלה והאחזקה תתקבל העבודה. 

 . תאום מוקדם יבוצע ע"י המפקח. הקבלן הראשי הפעלת כל מערכות הדלק תהיה באחריות   .9

 . צוות העובדים יהיה כלול במחירי העבודה של הסעיפים השוים  עלות פעילות ההפעלה כולל . 10
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  שילוט 38.07.42

הבאה ובוסף יהיה שילוט יפרד על המגופים   שולטו על פי הטבלהי  במתקןהדלק  מערכת  רכיבי   .1

ס"מ יעשו  4*8בהתאם לתפעולם הפוקציולי וזיהוים, מידות השלטים למגופים יהיו 

מאלומייום מצופה אודייז, צבע אותיות שחור שלט יפרד על מיכלי הדלק , שבועיים ויומיים  

  . ומיים)(למיכלים י ים יתרשים מפלס רגש פח,סוג הדלק "סולר" עם תוי 

תרשים מערכת הדלק לפי תוכית סכמת מערכת הדלק כולל רשימת תפעול על פי כל   ישלט 2 .2

האלומייום יותקן   מאודייז,  םאלומייושחור על  -מ"מ  900* 1200  האפשרויות ,השלט במידות

טורים סמוך ללוח  אהגר  יחדרבכל אחד משלט זה יותקן על הקיר    על לוח עץ לקבלת קשיחות.

  מערכת הדלק.חשמל של 

יהיה סימון המגוף   בדיסק  ,כל מגוף תפעולי יקבל דסקה מאלומייום שתחובר אליו עם שרשרת .3

 שמן, דבק אפוקסי עמיד חום,ב בהדבקה-לפי תוכית עם אותו קוד זיהוי, התקת השלטים

  במקומות שלא יתן להדביק יחובר השלט בתליה עם שרשרת פלב"מ.  דלק.

  שו לאישור המפקח לפי יצורם. השלטים יוג–אישור השלטים  .4

על    100%המפקח יוכל להזמין שלטים וספים מעבר לאלה המוגדרים בהמשך, בשיעור של עד   .5

 יתמכר את סעיף השילוט בהתאם. הקבלן הראשי .הקבלן הראשיחשבון 

  

מיקום וסח מידות  צבע וסוג

ליד כל ברז דלק סגור עם חץ -פתוח 1*5 שחור על אלומייום 

 אודיז

מערכת סיון דלק ראשוית 

 ומפריד מים

מעל המערכת  15*20 שחור על אלומיים 

 אודייז

שלט עם תרשים מערכת 

 ךהסיון ברזים תלת דר

,  הומצבי עבודה ,רגיל ועקיפ

סימון מצבי עבודה   מסים,

ור  בידיות הברזים עם חי

 מכי

על דופן המיכל מעל מערכת 

 הסיון 

30*20 שחור על אלומייום 

 אודייז

זיהוי וסימון מצב 

 "פתוח/סגור" 

ברזים לחיבור מקביל בן צרת 

 הזה לעודפים של הדיזלים 

3*5 שחור על אלומייום 

 אודייז

לוח חשמל ראשי מורות  מפלס דלק מוך

 חיווי+צופר 

1*5  לבן על רקע אדום

חיווי לוח ראשי מורות  לפי יעוד המורה 1*5 לבן על רקע אדום

   

תצוגת מפלס דלק רצופה  

 בליטרים 

לוח ראשי תצוגת מפלס 1*5  לבן על רקע אדום



543 
 

______________________________________________________________________________________  

  מפרט מערכות –חניון והפרדה מפלסית שזר  - 2ה

 

מיקום וסח מידות  צבע וסוג

מדיד אולטרסוי לבקרת 

 מפלס

סמוך למדיד בכל תא במיכל 

 תת קרקעי ומיכל יומי. 

5*10 אלומייו  שחור על

 אודייז

לוח ראשי  ביטול תקלה  1*5  לבן על רקע אדום

לוח ראשי מורת חיווי  גלישת דלק 1*5  לבן על רקע אדום

10*5 בכל מיכל יומי ומיכל גלישה  מד מיפלס גובה דלק  אלומייום שחור על

 אודייז

אזהרה:וודא חיבור הארקה 

 למיכלית התדלוק

סמוך לתוף ההארקה 20*10 שחור על אלומייום 

 אודייז

    

על המשאבה הידית בכל  מיםמשאבת יד ליקוז 

 שוחת משאבות

10*5 שחור על אלומייום 

 אודייז

בחזית כל מיכל יומי ליטר   2000מיכל סולר יומי  20*30 שחור על אלומייום 

 אודייז

מיכלים הת שוח ה על מכס סולר

 התת קרקעי

20*30  לבן על רקי אדום

סמוך למפסק בתוך שוחת  ביטחוןמפסק 

 הביקורת

10*20  לבן על אדום 

למוט המדידה בכל סמוך  מדיד

 שוחה 

5*10 שחור על אלומייום 

סמוך לחיבורי הארקה בכל  הארקה

במיכלים ומיכל תת"ק, 

 היומיים 

10*10 שחור על אלומייום 

 אודייז

סמוך למקום התקת הגשש  גשש יטור

 בכל מיכל יומי ותת"ק

5*10 שחור על אלומייום 

 אודייז

3*6 מיכל יומי  בכל סמוך למתמר סולר מדיד לבקרת מפלס  שחור על אלומייום 

 אודייז

כיסוי השוחה על דופן  ליטר  35,000 20*30 שחור על אלומייום 

 אודייז

מילו  למיעת שסתום מצוף 

 יתר

שוחת אביזרים במיכלים 

 שבועיים ומיכלים יומיים 

15*5 שחור על אלומייום 

 אודייז

למסיםעל הקיר סמוך  ברזים עוקפים מערכת סיון 20*10 שחור על אלומיים 

 אודייז

מיכלים הת שוח ה על מכס אסור לעשן 

 התת קרקעי

30*20 שחור על אלומייום 

 אודייז
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מיקום וסח מידות  צבע וסוג

מיכלים הת שוח ה על מכס מס' המיכל כמפורט בתוכית

 התת קרקעי

10*20 שחור על אלומייום 

 אודייז

מס' המשאבה כמפורט 

 בתוכית

10*20 תת"קשוחת פתח אדם מיכל  שחור על אלומייום 

 אודייז

שוחת פתח אדם חיבור הארקה סטטית 10*20 שחור על רקע אלומייום  

 אודייז

  

במידות שוות. השלטים יכללו גם את הסימון  שלטים  100-ל יהיו במערכת זו כוסך הכ .6

 השילוט. מ כחלק. הדסקיות לזיהוי מגופים יחושבו 1והמספור המפורט במסמך ג 

  

  איכות גימור עבודות מתכת 38.07.43

  כל הפיות יהיו מעוגלות, לא תהיה פיות חדות. .1

  (שי) מ"מ. 2עובי  -פרופילים חלולים יסגרו עם פחים אוטמים  .2

  חיתוכים בכל אמצעי יוקו יושחזו וייושרו, ריתוכים יהיו אחידים חלקים וקיים.  .3

  ברגים אומים דיסקיות שימסים יהיו מגלווים בחום.  .4

  צבע עליון, אחיד וחלק.  .5

  מבים יהיו ישרים (לא מפותלים או מכופפים).  .6

בשמש ויתן מרווחים בין ריתוכי פחים או פרופילים יצבים יסגרו עם סיליקון מיוחד עמיד  .7

  לצביעה ויצבעו.

ריתוכים לאחר גמר צביעה יוקו ויטופלו כמו שדרש בהתחברות למבה קיים. יצבעו בגלוון  .8

  קר וצבע עליון.

  

  צביעה 38.07.44

  כללי  .1

כל עבודות הצבע, לרבות יקוי החול, יבוצעו על כל חלקי הפח הכלולים בעבודה זו. לבד  . 1.1

  מפחים מגולווים. 

  כל שכבותיהן ייושמו בהתאם להחיות יצרן. מערכות הצבע על  . 1.2

כל הברגים והאומים וכל מקומות הריתוך באתר יצבעו לאחר הקמת הקוסטרוקציה  . 1.3

 ערך למערכת הצבע ה"ל ובגוון זהה לגוון הצבע העליון. -במערכת צבע שוות

  

  מערכת הצבע  .2

צביעת קוסטרוקציית פלדה אשר לגביה אן הגדרת צבע ספציפית בסעיף כלשהוא  . 2.1

  במפרט תיצבע על פי הוגדר בסעיף זה. תכלול את העבודות והחומרים הבאים:
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במפרט הכללי לעבודות ביה לרמת  11א' של פרק 11051יקוי חול, כמפורט בסעיף  . 2.2

2.5.A.S  ים תוצרת "טמבור" או ש"עים שושתי שכבות צבע יסוד "כרומט אבץ" בגוו..

  (שלושים) מיקרומטר. 30), כל שכבה בעובי 1304 (העומד בדרישות ת"י

(שלושים וחמישה)   35" תוצרת טמבור או ש"ע בעובי 309שכבת צבע "בייים  . 2.3

  מיקרומטר.

) 756שתי שכבות צבע עליון "איתן" תוצרת "טמבור" או ש"ע (העומד בדרישות ת"י  . 2.4

 (שלושים) מיקרומטר כל שכבה. 30בעובי 

 

 תיק מיתקן והדרכת המשתמשים 38.07.45

 CDבייר ובתקליטור AS MADEתיקים בכל אחד מהם יסופקו שרטוטי ביצוע  5יכלול  .1

, קטלוגים הוראות טיפול 2016בתוכת אוטוקד  DWGהשרטוטים בתקליטור יהיו בקובץ 

ואחזקה בעברית המסתמכים על הוראות היצרים בחלוקת טבלאות לפי מועדי טיפול תעודות 

  אחריות ואישורי בטיחות

חלוקה לפרקים וספרור עמודים, יוגש בכריכה קשה. תיק אחד יוגש   יכלול תוכן עייים,התיק   .2

  לאישור ובדיקה מוקדמת כל היתר יוגשו על פי ההערות וההשלמות שידרשו. 

 . שעות תתפזר על יומיים 10-הדרכה שתימשך כלציגי המזמין, ההדרכה תיתן  .3
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 מערכת תקשורת ומערכת בקרת מבה – 78פרק 
  

  החיות כלליות 78.01

  רקע  78.01.01

  .מהרה (מתקן)  1מבה  מפרט תקשורת זה יעסוק בחלק .1

, טרם תחילת   הקבלן הראשיעל    מת"י.  –מקושרת ומופעלת ממרכז הבקרה העירוי    מהרהה .2

שלב השלמת תכון מפורט לקבל מידי מת"י את דרישות החיבור והגדרות מרחב הכתובות עבור כלל 

שוא מכרז זה הגדרת כלל האמצעים והמערכות   הקבלן הראשיהציודים והמערכות. מובהר כי האחריות  

ל המערכות של פעולה עם מה הקבלן הראשיהמותקות בשטח בחלוקה לרשתות דרשות. בוסף ישתף 

מת"י או מי מטעמה וזאת על מת להטמיע את כלל מערכות ואמצעים של המתקים במערכות הקיימות 

 של מת"י וזאת בהתאם להחלטת המזמין לרבות

 מערכת יהול תקשורת קיימת  . 2.1

 NTPמערכת שעון זמן  . 2.2

 מתגי ליבה במרכז הבקרה . 2.3

2.4 . FIREWWALL  ת"יבמרכז הבקרה של מ  

  

  תיחום מערכת התקשורת 78.01.02

  וכבלי חושת . SMכבלי סיבים אופטיים מסוג  –תשתית פסיבית  .1

אקטיבית מותאמת להפרדה מפלסית ( עקרוות זהים לתקשורת  ETH רשתות תקשורת .2

ויכולת שליטה מקומית מצומצמת ( לתחזוקה   שלטת מרחוק ממת"י –במהרת תחבורה ) 

  ). וליהול מקומי בזמן אירוע

לאורך המהרה ומעברים בתוך המהרה. מפרט   –מערכת רדיו לכוחות חרום והתראה להגים   .3

  מערכת הרדיו במסמך פרד.

  טלפוים מהלתיים/אזרחיים לקשר פים וקשר חוץ.  –טלפויה  .4

  

  ר כולל מהרה וחיון "פרויקט שז -ורך"  תרשים "מבט על" ו"חתך א 78.01.03
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  מבט על .1

  

  

  חתך אורך .2
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  רשת התקשורת מהווה תשתית למערכות הבאות : .3

 מערכת בקרת תועה ( שרתים ועמדות הפעלה ).  . 3.1

  מצלמות.  . 3.2

 מחסומים. . 3.3

 רמזורים. . 3.4

 גלאי תועה.  –ססורים  . 3.5

 כיבוי אש. . 3.6

  גלאי אש. . 3.7

  כריזת חירום.  . 3.8

  מפוחי אוורור  . 3.9

  הפעלה/הפסקה תאורת חירום.  .3.10

  טלפון כבאים.  .3.11

  איטרקום חירום.  .3.12

 תקשורת רדיו כוחות חרום ( משטרה , כיבוי אש , מגן דוד אדום ).  .3.13

  אלמטים של בקרת התועה: .3.14

אשר מבצעות זיהוי של רכבים או חפצים   TVDמצלמות ( בקרת תועה , מצלמות  .3.15

סות ויציאות וכדומה).  עומדים, שריפה, מצלמות אבטחה ליד מעברים, חדרים כי

  מערכת יהול המצלמות. 

  גלאים + מחסומים .3.16

 VMS, LCSשלטים מסוג  .3.17

  בקרי יהול ארגיה בלוחות החשמל.  .3.18

  

  רשת תקשורת אקטיבית  מפרט 78.02

  כללי  78.02.01

 ותבדיקה ותיעוד של רשת הפעלה, , התקה, מפרט רשת התקשורת כולל תכון, אספקה .1

  התקשורת לגורם המפעיל ומתחזק הרשתות לאורך חיי המערכת.. מסירת רשתות תקשורתה

  .SMמסוג  תשתיות סיבים אופטייםרשתות התקשורת יופעלו מעל גבי  .2

ר. ארכיטקטורה של "רשת תקשורת ראשית תהווה תשתית למערכת הבקרה של מהרה שז .3

  כפולה.  RINGרשת תקשורת זו תבסס על טופולוגית טבעת 

  . 1Gbpsשל  -ט בקצב גבוה הרשת מבוססת על רשתות אתר .4

תהיה  קישור רשת "ההפרדה המפלסית" למרכז בקרת התועה של עיריית ירושלים = מת"י .5

ובאמצעות   Single Modeצירים פרדים מעל גבי תשתית פסיבית של סיבים אופטיים מסוג    2-ב

  . FIERWALL–) הפרדת רשתות והגת "קיר אש" Routerתבים (
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  קשוב, אמיות ושרידותיעוד רשת הת 78.02.02

רשת התקשורת ועדה לשמש כתשתית למערכות הבטיחות ויהול המהרה. לכן למערכת  .1

  דרשת אמיות גבוהה ביותר ויכולת התאוששות מהירה במקרה של תקלה. 

כך שכל המידע יוכל לעבור בין המערכות לשליטה על אירוע  רשת התקשורת תפקידה לקשר .2

 כלשהו. 

  תבה בכמה רמות :אמיות הרשת  .3

  טופולוגיה של הרשת "טבעת מגובה". . 3.1

  אמיות הרכיבים האקטיביים.  . 3.2

 יכולת התאוששות מהירה מתקלות.  . 3.3

מרכז השליטה  והקישור ל להפרדה המפלסית בתוך ומחוץבין המערכות השוות  קישורה .4

, המידע עובר  מסיבה כלשהיאפגע קטע בהפרדה המפלסית יהיה ביתירות כך שאם מת"י ב

  ( רגל שיה ). מקבילה רשת תקשורתדרך 

  99.999%דרשת לזמיות של  ETHרשת התקשורת האקטיבית  .5

  

  טופולוגית רשת 78.02.03

  כולל רחבות הכיסה והיציאה.  הרשת תבה כרשת טבעת כפולה לאורך ההפרדה המפלסית .1

  תרשים לוגי של הרשת : .2
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  ר רשת אקטיבית להפרדה המפלסית/מהרה "שז -תרשים לוגי 
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ישמשו לחיבור האמצעים   םבהפרדה המפלסית שלוש טבעות סיבים אופטיי    

 ריכוז תקשורת אחד בחפ"ק בו יותקן מתג ליבה (  האקטיביים בכל ריכוז תקשורת.

Backbone Switch  . (  

  למתגים לשרידות מקסימלית.רכיבי הבקרה ורכיבי הבטיחות יחוברו בצורה צולבת     

  

  ETHתכוות עיקריות הדרשות מרשת התקשורת  78.02.04

  Real time connectivity -חיבוריות זמן אמת  .1

הבקרה ותת המערכות חייב להתבצע בזמן אמת  המידע המשודר ברשת בין מערכת . 1.1

  ובהשהיות מיימליות. 

 IEEEלפי תקן / פרוטוקול  Quality of Serviceשרות  תאיכו הרשת דרשת לאפשר  . 1.2

802.1p  .  

  רוחב סרט .2

  .1Gbpsבקצב של  יהיה בתצורה של התקשורת בכל טבעת  

  )  Modularity and scalabilityגמישות לשיויים וגידול מערכת ( .3

י רשת בתכון רשת התקשורת צריך להתבצע כך שיתן יהיה להוסיף ולהוריד רכי . 3.1

  תקשורת.

  לצורך גידול בכמות הפורטים בכל מתג.  stackמתגי הליבה ומתגי הקצה יתמכו ביכולת   . 3.2

  יתירות .4

תכון רשת התקשורת דרש כך שיכלול יתירות שתאפשר אמיות גבוהה של העברת המידע   

  ברשת.

  זמיות רשת .5

  . 99.999%רשת התקשורת האקטיבית דרשת לזמיות של   

  MTBF -זמן ממוצע בין תקלות  .6

  200,000של לפחות  Switch Backboneלמתגי ליבה - MTBF -זמן ממוצע בין תקלות  . 6.1

  שעות. 

  שעות.  150,000של לפחות    SwitchAccess  למתגי גישה  -  MTBF–זמן ממוצע בין תקלות   . 6.2

  שעות.  150,000) של לפחות Routerלתבים ( - MTBF -זמן ממוצע בין תקלות  . 6.3

  שעות.  150,000)של לפחות Firewall( לפיירוול - MTBF -זמן ממוצע בין תקלות  . 6.4

  

  MTTRזמן החזרה לכשירות  78.02.05

  שעה.  1 זמן ממוצע להחזרת לכשירות של מתג מסוג כלשהוא ברשת .1

  דקות.  10תוך  –זמן החזרה לכשירות של הרשת כולה לאחר פילת מתח כללית  .2

  

  

  RSTP מגון יתוב מחדש 78.02.06



552 
 

______________________________________________________________________________________  

  מפרט מערכות  –חניון והפרדה מפלסית שזר 

 

 Rapid Spanning Treeרשת התקשורת תכלול מגון יתוב מחדש על פי פרוטוקול סטדרטי  .1

Protocol  

  ). 802.1D(שהתפתח מפרוטוקול  IEEE -- IEEE 802.1wמבוסס תקן של  .2

  דרישות וספות לשרידות .3

  שרידות בעת תקלה בספק כוח.  . 3.1

  .שרידות בעת תקלה במתג . 3.2

  .TCP/IP-שרידות בעת תקלה בתקשורת ה . 3.3

  שרידות בעת תקלה בציוד קצה.  . 3.4

  

  תכוות ויתירות ביכולת העברת תוים  78.02.07

  תשתיות על רשת סיבים אופטיים פרדת.  .1

2. VLAN Trunking – כל ה- Services יעברו על גבי כל ה- Rings.  

  תתבצע במקביל על פי כל המתגים. Services -תעבורת ה .3

  יחובר במקביל לשי מתגים. Dual TCP/IP deviceכל  .4

5. Maintenance Redundancy- יתירות בעת תחזוקה .  

  בתקשורת החוצה.  VPNיכולת  .6

  

 תמיכה בפרוטוקולים  78.02.08

  רשת התקשוב דרשת לתמוך בפרוטוקולים הבאים : .1

1.1 . Ethernet IP  

1.2 . TCP\IP 

1.3 . UDP/IP 

1.4 . Multicast  

1.5 . Unicast 

1.6 . DHCP 

1.7 . SNMP 

1.8 . RTSP  

1.9 . IGMP 

1.10. Protocol- Modbus RTU  

1.11. DVI 35 protocol 

1.12. PROFINET 

1.13. Fabric יהול הרשתל  
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  חיבור מערכות בקרת תועה : רתיאו 78.02.09

VLAN internal network as TCP/IP over Ethernet (802.11) using CAT 7 fireproof cabling  

  חיבור מערכות לבקר הראשי מערכת חשמל: 

 . חיבור לבקרים ראשיים (שי בקרים בגיבוי) .1

 .IPעם כתובת  TCP/IPכרטיס תקשורת  כוללכל בקר  .2

   TCP/IP: בפרוטוקולמתקשרת ישירות עם הבקרים  TMS-מערכת ה .3

 .TCP/IPלתקשורת  פורטים 2לכול בקר יש  .4

 תיתן עדיפות גבוהה. 1עבור פורט  .5

 TCP/IPתקרא את התוים ישירות מבקר המשה בפרוטוקול:  TMS-מערכת ה .6

לא מצליחה לבצע תקשורת לבקר) המערכת תבצע   TMS-רכת הבמידה של תקלת תקשורת (מע .7

 את התקשורת דרך הפורט השי עד חזרת התקשורת לפורט הראשון.

  

  בהפרדה המפלסית מידעפח תעבורת  78.02.10

  להלן חישוב ראשוי לצפי של תעבורה בכל אחת מטבעות התקשורת .1

  עמודת כמות היא הערכה בלבד ותעודכן בהמשך  –מאחר ואין תוי כמויות סופיות לציוד  .2

 כמות סוג  אמצעי
(הערכה 

  בלבד )

פח
  ליחידה

  פח כללי 
(הערכה 

  בלבד )

  הערות

סוגים   מצלמות
  שוים 

20  >  4Mbps80  >  בכל טבעת
 50יחוברו עד 
  מצלמות

   <  0.5Mbps 25  <  50    גלאים
שלטי בקרת 

  תיבים
LCS  20  >  0.5Mbps 10  >   

   <  prism20  >  0.5Mbps 10  שלטים 
   <  0.5Mbps 10  <  20    רמזורים

טלפון חרום (  
  ) SOSעמדות 

  1  10Mbps10   

מערכות 
  בקרה

  320Mbps60   

קישור למרכז 
  בקרה עירוי 

  שרידות כפולה 40Mbps40  1  בקרה

קישור למרכז 
  בקרה עירוי 

וידאו/ 
  חוזי 

20  >  4Mbps80 שרידות כפולה  

   < 325      סה"כ 
 יכולת גידול

20%  
     100   

  Gbps 1קטן מ  > Gbps 1      סה"כ 
  

המתכן ומבצע להכין חישוב מעודכן של התעבורה הצפויה בתלות בציוד  הקבלן הראשיעל  .3

  המייצר את המידע ולהציג התוים . 
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  מצלמות 78.02.11

 לפי מפרט מצלמות . 

  

  ציוד תקשוב 78.02.12

  .  1Gbpsבקצב של  מתגי ליבה ליצירת רשת  2דרשים לפחות  –Backbone מתגי ליבה .1

  . 1Gbpsבקצב של  מתגים אלו יעבדו ברשת –Accessesמתגי גישה .2

  קישור ברשתות ליתוב מידע באופן אופטימלי.  – - Routersתבים .3

 לקישור מול רשתות אחרות וגורמי חוץ.  –Firewall - פיירוול .4

  תבוצע אופטימיזציה של רשת התקשורת תוך עמידה בדרישות האמיות השרידות הדרשות.  .5

  

  מוקשח ציוד תקשורת  78.02.13

הגדרת תאי הסביבה לציוד חוץ מצריך ציוד תקשורת אקטיבי מוקשח ( מתגים המיועדים   .1

  להעמדת ציוד מחוץ להפרדה המפלסית).  ילהתקה בארוות חוץ) לעמידה בתאי החוץ (רלווט

 הגדרת תאי הסביבה הדרושים מפורטים בהמשך. .2

  

  מת"י –קישוריות למרכז הבקרה של עיריית ירושלים  78.02.14

ההפרדה המפלסית דרשת להתקשר למרכז הבקרה של עיריית  – ר "מערכת הבקרה של שז .1

  מת"י.  –ירושלים 

תוואים )   2דרש קישור בשרידות כפולה (    –קישור למרכז הבקרה של עיריית ירושלים מת"י   .2

  . SMר. סיבים אופטיים מסוג "בסיבים אופטיים לשליטה והפעלת מערכת הבקרה של שז

  

78.02 .  

  

  מערכת חוזי לאיתור שרפות 78.02.20

  VSD  מערך המצלמות במהרה דרש לתמוך בזיהוי עשן ואש. .1

  המעברים השוים. אזור הכיסוי צריך לכלול את המהרה עצמן ואת  .2

יש לבחון אפשרות שמצלמות לגילוי אש ועשן יהיו מדגם זהה לאלו המותקות עבור מצלמות  .3

  תועה. 

  

  ותאבטחת רשת 78.02.22

  קיימים איומים שוים לרשת התקשורת ולמערכות המידע.  .1

  כדי לאפשר אבטחת רשת התקשורת יידרש : .2

  "הקשחת" רכיבי הרשת.  . 2.1

  Password Protection802.1x–אימות כיסה לרשת  . 2.2

  גילוי חדירות.  . 2.3

 אבטחת חיבוריות. . 2.4
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3 .    

Secure socket layer (SSL) will be provided to protect application data RADIUS  

AAA - authentication, authorization, and accounting will be implemented for 

controlled access 

הכת מערך התקשורת כולל ביצוע סקר סייבר לאיתור קודות חולשה ויכולת  –סקר סייבר   . 4

  חדירה למערכת של ההפרדה המפלסית בקומפלקס שז"ר. 

  

  בדיקות רשתות התקשורת 78.02.23

על מקים הרשת להציע מערך בדיקות של רשת התקשורת. מערך הבדיקות דרש לקבל אישור   .1

  לפי ביצוע הבדיקות.

הקבלן  לפי הבאת הרשתות להתקה במהרה , יש להקים את רשת התקשורת במעבדה של  .2

  המבצע ולהריץ סט בדיקות לאימות ביצועי הרשתות . הראשי

  .התקשורת ותבדיקות רשתשל  דיש להכין תיעו  .3

  . אישור כיול ציוד הבדיקה יש להציג –ציוד בדיקה  כיול .4

  .AS-MADE ועצהגשת תיק בי הפרויקטבסיום  .5

  

  backbone switch - מפרט מתג ליבה 78.02.24

Specification  ושא

2Tbps  קיבולת מתג

 ספק כוח  כפול 

 MTBF אמיות  שעות   200,000מעל 

MTTR זמן החזרה לכשירות  שעה  1

 גודל פיזי   איצ'  19התקה במסד 

220v  מתח עבודה 

מערכת הפעלה הכוללת יכולת עדכון גרסאות ועדכון 
  הגות סייבר 

  מערכת הפעלה

Ethernet IP  
TCP\IP 
UDP/Ip 

Multicast 
Igmp 

Unicast 
DHCP 
Snmp 
RTSP 

Protocol- Modbus RTU  
PROFINET 

DVI 35

  תמיכה בפרוטוקולים 
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Specification  ושא

Multicast routes
IPv4 routing 
IPv6 routing 
L2 bridging 

VLAN 
Scalability

  תמיכה בושאים וספים 

Q.o.S Features and Scalability 
Layer-3 classification 
Aggregate traffic rate 
Layer 2 rate limiters 

MAC ACLs featuring per-port/per VLAN 
granularity 

Distributed policers 
Per port per VLAN 

COS and DSCP based Queue mapping 

  קביעת רמות שרות

Security Features 
Port security 

IEEE 802.1x and 802.1x extensions  יםעמידה בתק
  ובהרחבות 

VLAN and router ACLs and port ACLs 
1:1 mask ratio to ACE values 

Security ACL entries 
CPU rate limiters (DoS protection) 

Private VLANs 
Hitless ACL changes 

  הגה לתקשורת

 ממשקי הפורטים הבאים:
10G SFP 

1000BASE-T  

  ממשקי כיסות/יציאות

0 to 40°C עבודה  
-20 to 65°C אחסון 
5% to 90% לחות  

  עמידה בתאי מזג אויר

UL 60950 Second Edition 
CAN/CSA-C22.2 No. 60950 Second Edition 

EN 60950 Second Edition 
IEC 60950 Second Edition 

AS/NZS 60950

עמידה בתקי בטיחות

FCC Part 15 (CFR 47) Class A 
VCCI Class A 

EN55022 Class A 
CISPR 22 Class A 

CE marking 
AS/NZS 3548 Class A 

ETS300 386 
EN55024 

EN61000-6-1 
EN50082-1

EMCעמידה בדרישות 
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  Access Switch - מפרט מתג גישה 78.02.25

Specification  ושא

24 Gbps  קיבולת מתג

 ספק כוח  כפול 

 MTBF אמיות שעות   150,000מעל 

MTTR זמן החזרה לכשירות  שעה  1

 גודל פיזי   איצ' 19איצ' או ע"כ מדף  19התקה במסד 

220v  מתח עבודה 

מערכת הפעלה הכוללת יכולת עדכון גרסאות ועדכון 
  הגות סייבר 

  מערכת הפעלה

Ethernet IP  
TCP\IP 
UDP/Ip 

Multicast 
Igmp 

Unicast 
DHCP 

SNMPv1, SNMPv2c, and SNMPv3  
RTSP 

Protocol- Modbus RTU  
PROFINET 

DVI 35

  תמיכה בפרוטוקולים 

Multicast routes
IPv4 routing 
IPv6 routing 
L2 bridging 

VLAN 
Scalability 

IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol  

  תמיכה בושאים וספים 

Q.o.S Features and Scalability 
Layer-3 classification 
Aggregate traffic rate 
Layer 2 rate limiters 

MAC ACLs featuring per-port/per VLAN 
granularity 

Distributed policers 
Per port per VLAN 

COS and DSCP based Queue mapping 
IEEE 802.1p CoS Prioritization  

  קביעת רמות שרות
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Specification  ושא

Security Features 
Port security 

IEEE 802.1x and 802.1x extensions  יםעמידה בתק
  ובהרחבות 

VLAN and router ACLs and port ACLs 
1:1 mask ratio to ACE values 

Security ACL entries 
CPU rate limiters (DoS protection) 

Private VLANs 
Hitless ACL changes 

  הגה לתקשורת

 לכל הפחות ממשקי הפורטים הבאים:
10G SFP 

1000BASE-T  

  ממשקי כיסות/יציאות

-5 to 45°C עבודה  
-25 to 70°C אחסון 
5% to 95% לחות  

  עמידה בתאי מזג אויר

UL 60950 Second Edition 
CAN/CSA-C22.2 No. 60950 Second Edition 

EN 60950 Second Edition 
IEC 60950 Second Edition 

AS/NZS 60950

עמידה בתקי בטיחות

FCC Part 15 (CFR 47) Class A 
VCCI Class A 

EN55022 Class A 
CISPR 22 Class A 

CE marking 
AS/NZS 3548 Class A 

ETS300 386 
EN55024 

EN61000-6-1 
EN50082-1

EMCעמידה בדרישות 

 

  (מרכז מערכת ) Router- מפרט תב 78.02.26

Specification  ושא

24 Gbps   קיבולת תב

 ספק כוח  כפול 

שעות   150,000מעל   MTBF אמיות

MTTR זמן החזרה לכשירות  שעה  1

 גודל פיזי   איצ' 19איצ' או ע"כ מדף  19התקה במסד 

220v  מתח עבודה 
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Specification  ושא

מערכת הפעלה הכוללת יכולת עדכון גרסאות ועדכון הגות 
  סייבר 

  מערכת הפעלה

תמיכה בשתי השכבות
Layer 2 VPN (L2VPN) and Layer 3 VPN (L3VPN) 

  תמיכה בשכבות תקשורת

speeds ranging from 10 Mbps to 10 Gbps קצבי תקשורת  

Multiprotocol Label Switching (MPLS) based VPN services 
from within the access layer. 

  תמיכה בפרוטוקולים 

  תמיכה בושאים וספים   התחברות למערכת יהול תקשורת

Q.o.S Features and Scalability קביעת רמות שרות  

Security Features   לתקשורתהגה 

  ממשקי כיסות/יציאות RJ45כיסות אופטיות וכיסות כבלי חושת 

-5 to 45°C עבודה  
-25 to 70°C אחסון 
5% to 95% לחות  

  עמידה בתאי מזג אויר

UL 60950 Second Edition 
CAN/CSA-C22.2 No. 60950 Second Edition 

EN 60950 Second Edition 
IEC 60950 Second Edition 

AS/NZS 60950

עמידה בתקי בטיחות

FCC Part 15 (CFR 47) Class A 
VCCI Class A 

EN55022 Class A 
CISPR 22 Class A 

CE marking 
AS/NZS 3548 Class A 

ETS300 386 
EN55024 

EN61000-6-1 
EN50082-1

EMCעמידה בדרישות 

  

  FIRE WALL - מפרט קיר אש 78.02.27

Specification  ושא

4 Gbps לפחות   Firewall throughput (large packets)  

1.5 Gbps לפחות   Firewall throughput (IMIX)  
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Specification  ושא

DoS and DDoS protection (Layers 3 and 4) 
TCP reassembly for fragmented packet protection 

Brute force attack mitigation 
SYN cookie protection 

Zone-based IP spoofing 
Malformed packet protection 

Intrusion Prevention System (IPS) 
Antivirus 
Antispam 

Web filtering 
Content filtering  

  FIREWALLתכוות הגת 

IPsec VPN   תהגVPN  

protection from Command and Control related bots, 
Web application threats, and policy enforcement based 

on GeoIP  

  הגות חכמות

 ספק כוח  יחיד 

שעות   150,000מעל   MTBF אמיות

MTTR זמן החזרה לכשירות  שעה  1

 גודל פיזי   איצ' 19איצ' או ע"כ מדף  19התקה במסד 

220v  מתח עבודה 

מערכת הפעלה הכוללת יכולת עדכון גרסאות ועדכון הגות 
  סייבר 

  מערכת הפעלה

  מערכת בקרת תקשורת  התחברות למערכת יהול תקשורת

  ממשקי כיסות/יציאות RJ45כיסות אופטיות וכיסות כבלי חושת 

-5 to 40°C עבודה  
-25 to 70°C אחסון 
5% to 90% לחות  

  בתאי מזג אוירעמידה 

UL 60950 Second Edition 
CAN/CSA-C22.2 No. 60950 Second Edition 

EN 60950 Second Edition 
IEC 60950 Second Edition 

AS/NZS 60950

עמידה בתקי בטיחות

FCC Part 15 (CFR 47) Class A 
VCCI Class A 

EN55022 Class A 
CISPR 22 Class A 

CE marking 
AS/NZS 3548 Class A 

ETS300 386

EMCעמידה בדרישות 
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Specification  ושא

EN55024
EN61000-6-1 

EN50082-1

  

  מפרט מערכת בקרת רשתות התקשורת 78.02.28

מערכת יהול רשת התקשורת דרשת לקבל מידע מחיישים (ססורים ) ממידע מציוד  .1

וכו') כולל שליטה על רשתות התקשורת ולבקר את מרכיבי הרשתות ( מתגים , תבים , קיר אש  

 התקשורת.

 מערכת הבקרה תותקן על גבי מחשב ייח או ייד עם ביצועים גבוהים. .2

 יכולות דרשות: .3

 מפת רשת של הרכיבים ברשת. . 3.1

המערכת תכלול בסיס תוים סטדרטי ותאפשר גישה לבסיס התוים  -בסיס תוים  . 3.2

 לצורך שליפת ידע והפקת דוחות

) כולל    monitoringיטור (    2500המערכת המוצעת תאפשר ביצוע של    -ביצועים ,כמויות   . 3.3

 יהול מצאי חומרה , תוכה , גרסאות תוכה , מערכות הפעלה , מידע יהולי. 

תצוגה של כלל אירועי היטור המתרחשים ברשת. יכולת יטור  -יהול אירועי יטור  . 3.4

 מוצרי מדף.

 .התראות לגבי כלל הרכיבים  -התראות כלליות  . 3.5

 לא תהיה מגבלה על כמות השירותים שיתן לבות במערכת. -יטור שירותים . 3.6

המערכת תאפשר קביעה אוטומטית של ספים בצורה דיאמית ע"י  -יהול ספים  . 3.7

המערכת תאפשר שילוב   -יהול ספים דיאמיים    "לימוד" ההתהגות של הרכיב הדגם.

 ם סטאטיים.של ספים דיאמיים עם ספי 

 שילוב סקריפטים אישיים.  . 3.8

 לרכיב. Downtimeקביעת . 3.9

 יכולת יהול הרשאות. .3.10

 צבירת מידע אודות רכיבים. .3.11

מערכת יהול רשת התקשורת תכלול עמדת הפעלה אחת מקומית  -עמדת הפעלה  .3.12

  ואפשרות לקישוריות למערכות בקרת רשתות תקשורת מרוחקות .

 דוחות ביצועים והפקת דוחות. .3.13

 משתמש וח. ממשק  .3.14

 תיעוד לפתרון תקלות. .3.15

 ארכיטקטורה שרידה של מערכת בקרת רשתות התקשורת. .3.16

למערכת הבקרה המוצעת יש התקה פעילה בישראל הכוללות יטור   –אחריות והתקה   .3.17

 ITשל מערכות 
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  מפרט מערכת בסיס זמן ( סכרון זמן ) 78.02.29

  . GPSיעל שעון זמן לוויי מערכת סכרון זמן לרשת התקשורת ולמערכך השרתים יתבסס .1

  .  with integrated GPS clock Network Time ServersNTPדרשת מערכת מסוג  .2

  אמצעים ( שרתים , תחות עבודה ). 400המערכת דרשת לתמוך בעד  .3

  תצוגה של שעון הזמן. בעל  .4

  תותקן אטה חיצוית וחיבורה למערכת הפצת אות הסכרון. GPSלקליטת אות ה  .5

  . Roll Overידרשו להציג חסיות ל  GPSמערכות שעון מבוססות  .6

  לדיווח שמישות SNMP תמיכה ב .7

 RJ45 תמיכה ביציאת .8

9. Protocols IPV4, IEEE1588, 802.3, ARP, and PING 

  

  

  תשתית פסיבית  78.03

 כללי  78.03.01

ר תכלול כבלי סיבים אופטיים וכבלי חושת, "סיבית במכלול פרויקט שזפ תשתית .1

  .אטימה,  הגה מרטיבות,  הגה ממכרסמים,  הגה מברקים,  מסדים/ארוות

,  הבאים :כבלי חושת םהטכייאישורים למפרטים בהכת התשתית הפסיבית דרש לקבל  .2

לוחות יתוב ,  לוחות יתוב כבילה אופטית,  םלמייהארוות /מסדים ,  אופטיים כבלי סיבים

  . מחברים אופטיים,   כבילת חושת

  . CAT 7תקןעל פי ברמת יתוב כבלי חושת תהיה  כבילהה .3

  .בדיקהה מפרט בסיום חיבורי התשתית הפסיבית יבוצעו בדיקות איכות של התשתית על ]י  .4

  . תרשים חיבורי כבילת הסיבים האופטייםבסיום ההתקה יש להכין  .5

  

 פרט סיבים אופטייםמ 78.03.02

  .Single Mode Fiber Optic (SMFO) -הכבלים יהיו סיב אופטי מסוג סיגל מוד  .1

  .  TU-T G.656ותקן חדש  ITU-T G.655 לפי תקן  

סיב בציורית פרדת. כל ציורית בצבע לפי קוד  6סיב בכל כבל כאשר כל  36הכבלים יהיו של  .2

  בי"ל. 

  -  0.40 dB/km at 1310 nm , 0.25 dB/km at 1550 nmיחות מקסימלי  . 2.1

   0.1 dB per spliceיחות מקסימלי לריתוך/חיבור  . 2.2

    0.5 dB per connectorיחות מקסימלי למחבר . 2.3

  (+) 850ועד  )-( 600 עמידה בטמפ' -עמידות בתאי סביבה  . 2.4

  . IP65אטמת כבילה וציוד לפי  . 2.5

  שה  25אורך חיים דרש של לפחות  . 2.6
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 בדיקת מערכות סיבים אופטייםפרק   78.03.03

  מטרת הבדיקות לשמור על המיות גבוהה לאורך זמן. .1

  חלקים: 3בדיקות סיב אופטי מתחלקות ל  .2

  לפי ההתקה.  . 2.1

  בזמן ההתקה לדוגמא ריתוכים.  . 2.2

  בדיקות קבלה לאחר ההשחלה.  . 2.3

  לספק תוים על הסיבים שמגולגלים על תוף.  מחויביצרן הכבל  -לפי ההתקה  .3

בזמן קבלת הסיב מהיצרן יש לבדוק חלק מהסיבים ולאמת את מפרטי היצרן וכן לוודא אי  .4

  פגיעה בכבל בזמן ההובלה. 

  הכבל מתבצעת לפי ההתקה ולאחר ההתקה. בדיקת  .5

 שתי בדיקות כלליות:  -בזמן ההתקה  .6

 יחות  . 6.1

  פיצות (בזמן היצור)   . 6.2

 בדיקת היחות יכולה להתבצע ע"י שי סוגי צבד"ים.  .7

  מערך לבדיקת עוצמת אור. . 7.1

7.2 . OPTICAL TIME DOMAIN REFLECTOMETER  

 nm  1310nmאורכי גל,הבדיקות על הסיב ללא תלות בממש"קים חייבות להתבצע בשי   . 7.3

1550   

 מדידת עוצמת אור מהווה חלק מבדיקות הקבלה.  .8

  תאמת את היחס האמיתי בין המעשי לתאורטי.  OTDRבעזרת  מדויקתבדיקות  .9

 שיטות מדידה . 10

10.1. Back scattering  

  OTDRצב"ד  .10.2

 : לגלות פגמים בסיב, אי המשכיות, מקרים חריגים, יחות. תפקיד . 11

  

  הלי עבודה  78.03.04

  המבצע להכין הלי עבודה למימוש כל אחת ממערכות התקשורת. הקבלן הראשיעל 

  

  בטיחותפרק   78.03.05

  המבצע לעבוד לפי הלי הבטיחות שיוגדרו במסגרת הקמת המהרה.  הקבלן הראשיעל 

  פרק תאי סביבה 78.03.06

  דרישות תאי סביבה לציוד תקשורת בתוך המהרה : .1

 (+)  C40˚ועד  C˚ 5 (+) תחום טמפרטורת עבודה מ . 1.1

 95%ציוד עובד לחות יחסית מרבית  . 1.2

 95%מרבית  ציוד באחסה לחות . 1.3
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  IP65דרגת אטימות  . 1.4

  :  דרישות תאי סביבה לציוד תקשורת מחוץ למהרה .2

 (+) C5˚0ועד  C˚ 5 (-) תחום טמפרטורת עבודה מ . 2.1

 95%ציוד עובד לחות יחסית מרבית  . 2.2

 95%מרבית  ציוד באחסה לחות . 2.3

  . IP65דרגת אטימות  . 2.4

  

  מפרט ארוות 78.04

  ארון שטח 78.04.01

  תכולת ארון חוץ :דוג' ל .1

  סיבים אופטיים  –ארוות לסיומות של תשתית פסיבית  . 1.1

  VDSLCSVMS) למצלמות , שלטים מסוג  controllersבקרים (  . 1.2

  ,   , תבים , פיירוול)  SWITCH מתגים ( –ציוד תקשורת אקטיבי  . 1.3

  ציוד אל פסק . 1.4

  הספק הזוכה להציע תכולה ותצורת התקה לארון השטח לאישור הלקוח. על  .2

  התכון צריך לכלול :  .3

  כולל תכון כיסת צרת תת"ק בסיס/מעמד להעמדת הארון  . 3.1

  לוח חלוקת חשמל . 3.2

  פס הארקת יסוד כולל הארקת יסוד. . 3.3

  .EIA/TIAלפי תקן  19ארון " . 3.4

  בקרת טמפרטורה.  . 3.5

  כדומה. אביזרים לתמיכה בחיבור כבלים , מחברים ו . 3.6

  יוגדר על ידי הלקוח בפרד  –צבע  .4

  תאי סביבה .5

  הארון צריך להתאים לתאי הסביבה המתאמים למזג האוויר בישראל  . 5.1

 (+) C5˚0ועד  C˚ 5 (-) הארון צריך להיות עמיד לטווח טמפ' מ –טמפרטורה  . 5.2

  ללא התעבות.  95%עד   0%הארון צריך לעמוד בלחות של  –לחות  . 5.3

  צפויה במהרה. לפי תוי רוח  –רוח  . 5.4

   IP65עמידות לאבק גשם רטיבות דרגת אטימות לפי  . 5.5

התקת הארון צריכה להגן על הציוד המותקן בו מפי ברקים  –הגה בפי ברקים  . 5.6

  .  IEC 62305ולפי החיות  1173ת"י  -ועמידה לפי תקן ישראלי 

 FCC Part 15הארון צריך לאפשר הגה לציוד המותקן בו לפי  –הגה אלקטרו מגטית  . 5.7

  . MIL-STD 461דומה או  EMC Stdאו 
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הציוד בתוך הארון צריכים להיות משוככים כך שיעמדו ברעידות  –רעידות וזעזועים  . 5.8

  הקיימות בסביבת כביש ראשי בישראל. 

   220VACח של והספקת כ –והארקה ח והספקת כ .6

  שה.  25ארון החוץ דרש לעמוד באורך חיים של מעל  –אורך חיים לארון  .7

  . SATובשטח  FATיש לתכן בדיקות קבלה במפעל  –בדיקות קבלה  .8

 יש לתכן תחזוקת הארון לאורך שים. –תחזוקת ארוות  .9

 התראה על פריצה. הארון צריך להיות מוגן מפריצה כולל מערכת  –הגה  . 10

  

  ) ההפרדה המפלסיתארון תקשורת פים ( מותקן בתוך  78.04.02

  תכולת ארון פים : .1

  סיבים אופטיים.  –ארוות לסיומות של תשתית פסיבית  . 1.1

  . VDSLCSVMS) למצלמות , שלטים מסוג  controllersבקרים (  . 1.2

 ) . SWITCH מתגים ( –ציוד תקשורת אקטיבי  . 1.3

  ציוד רדיו.  . 1.4

  ציוד אל פסק.  . 1.5

  על הספק הזוכה להציע תכולה ותצורת התקה לארון השטח לאישור הלקוח.  .2

  התכון צריך לכלול :  .3

  כולל תכון כיסת צרת תת"ק בסיס/מעמד להעמדת הארון  . 3.1

  לוח חלוקת חשמל . 3.2

  פס הארקת יסוד כולל הארקת יסוד. . 3.3

  .EIA/TIAלפי תקן  19ארון " . 3.4

  בקרת טמפרטורה.  . 3.5

  מחברים וכדומה. אביזרים לתמיכה בחיבור כבלים ,  . 3.6

  יוגדר על ידי הלקוח בפרד  –צבע  .4

  תאי סביבה .5

  הארון צריך להתאים לתאי הסביבה המתאמים למזג האוויר בישראל  . 5.1

 (+) C5˚0ועד  C˚ 5 (-) הארון צריך להיות עמיד לטווח טמפ' מ –טמפרטורה  . 5.2

  ללא התעבות.  95%עד   0%הארון צריך לעמוד בלחות של  –לחות  . 5.3

  תוי רוח צפויה במהרה. לפי  –רוח  . 5.4

   IP65עמידות לאבק גשם רטיבות דרגת אטימות לפי  . 5.5

התקת הארון צריכה להגן על הציוד המותקן בו מפי ברקים  –הגה בפי ברקים  . 5.6

  .  IEC 62305ולפי החיות  1173ת"י  -ועמידה לפי תקן ישראלי 

 FCC Part 15לפי הארון צריך לאפשר הגה לציוד המותקן בו  –הגה אלקטרו מגטית  . 5.7

  . MIL-STD 461דומה או  Emc stdאו 
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הציוד בתוך הארון צריכים להיות משוככים כך שיעמדו ברעידות  –רעידות וזעזועים  . 5.8

  הקיימות בסביבת כביש במהרה. 

   220VACהספקת כח של  –ח והארקה הספקת כ .6

 שה.  25הארון דרש לעמוד באורך חיים של מעל  –אורך חיים לארון  .7

  . SATובשטח  FATיש לתכן בדיקות קבלה במפעל  –בדיקות קבלה  .8

  יש לתכן תחזוקת הארון לאורך שים. –תחזוקת ארוות  .9

 פריצה. הארון צריך להיות מוגן מפריצה כולל מערכת התראה על  –הגה  . 10

 

  

  חיון מפרט מערכות תקשורת 78.08

  רקע  78.08.01

  מפרט תקשורת זה יעסוק בחלק של החיון.  .1

  ומהמב"ר בחיון מת"י –החיון מקושר ומופעל ממרכז הבקרה העירוי  .2

, טרם תחילת שלב השלמת תכון מפורט לקבל מידי מת"י את דרישות  הקבלן הראשיעל  .3

הקבלן החיבור והגדרות מרחב הכתובות עבור כלל הציודים והמערכות. מובהר כי האחריות 

שוא מכרז זה הגדרת כלל האמצעים והמערכות המותקות בשטח בחלוקה לרשתות  הראשי

ל המערכות של מת"י או מי מטעמה וזאת פעולה עם מה   הקבלן הראשידרשות. בוסף ישתף  

על מת להטמיע את כלל מערכות ואמצעים של המתקים במערכות הקיימות של מת"י וזאת 

 בהתאם להחלטת המזמין לרבות

 מערכת יהול תקשורת קיימת  . 3.1

 NTPמערכת שעון זמן  . 3.2

 מתגי ליבה במרכז הבקרה . 3.3

3.4 . FIREWWALL  ת"יבמרכז הבקרה של מ  

  מערכת התקשורתתיחום  78.08.02

  וכבלי חושת . SMכבלי סיבים אופטיים מסוג  –תשתית פסיבית  .1

אקטיבית מותאמת לחיון ( עקרוות זהים לתקשורת במהרת תחבורה   ETH  רשתות תקשורת .2

ממת"י . לתפעול   -שלטת מקומית ושלטת מרחוק ( מרכז הבקרה של עיריית ירושלים  –) 

  לתחזוקה ויהול הרשתות. 

  טלפוים מהלתיים/אזרחיים לקשר פים וקשר חוץ.  –טלפויה  .3

הועלתה דרישה לקשר רדיו של כוחות החרום גם בחיון ולא רק בהפרדה   2018הערה : בשת 

  המפלסית. מפרט מערכת הרדיו לחיון ולהפרדה המפלסית מפורסם במפרט פרד. 

 מהרה וחיון ר כולל "פרויקט שז -תרשים "מבט על" ו"חתך אורך"  .4
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 מבט על . 4.1

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  חתך אורך . 4.2

  

  רשת התקשורת מהווה תשתית למערכות הבאות : .5

 מערכת בקרת חיון ( שרתים עמדות הפעלה ומערכת תשלום ).  . 5.1

  מצלמות.  . 5.2

 מחסומים. . 5.3

 רמזורים. . 5.4

 כיבוי אש. . 5.5

  גלאי אש. . 5.6

  כריזת חירום.  . 5.7
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  מפוחי אוורור  . 5.8

  הפעלה/הפסקה תאורת חירום.  . 5.9

  כבאים. טלפון  .5.10

  איטרקום חירום.  .5.11

  אלמטים של בקרת החיון כגון מצלמות: .5.12

  גלאים  .5.13

  שלטים   .5.14

  

  רשת תקשורת אקטיבית 78.08.03

  כללי  .1

 ותבדיקה ותיעוד של רשת  הפעלה,   , התקה, מפרט רשת התקשורת כולל תכון, אספקה . 1.1

. מסירת רשתות התקשורת לגורם המפעיל ומתחזק הרשתות לאורך חיי תקשורתה

  המערכת.

  .SMמסוג  תשתיות סיבים אופטייםרשתות התקשורת יופעלו מעל גבי  . 1.2

ר. ארכיטקטורה " רשת תקשורת ראשית תהווה תשתית למערכת הבקרה של חיון שז  . 1.3

  .RINGשל רשת תקשורת זו תבסס על טופולוגית טבעת 

  . 1Gbpsבקצב של  -הרשת מבוססת על רשתות אתרט בקצב גבוה  . 1.4

מעל גבי תשתית   מת"י  קישור רשת החיון למרכז בקרת התועה של עיריית ירושלים = . 1.5

) הפרדת Routerובאמצעות תבים ( Single Modeפסיבית של סיבים אופטיים מסוג 

  . FIERWALL–רשתות והגת "קיר אש" 

  

  וב, אמיות ושרידותיעוד רשת התקש 78.08.04

רשת התקשורת ועדה לשמש כתשתית למערכות יהול החיון ( כולל מערך התשלום ) דרשת   .1

  אמיות גבוהה ביותר ויכולת התאוששות מהירה במקרה של תקלה. 

כך שכל המידע יוכל לעבור בין המערכות לשליטה על אירוע  רשת התקשורת תפקידה לקשר .2

 כלשהו. 

  ה רמות :אמיות הרשת תבה בכמ .3

  טופולוגיה של הרשת . . 3.1

  אמיות הרכיבים האקטיביים.  . 3.2

 יכולת התאוששות מהירה מתקלות.  . 3.3

  99.999%דרשת לזמיות של  ETHרשת התקשורת האקטיבית  . 3.4

  

  טופולוגית רשת 78.08.05

  הרשת תבה כרשת טבעת בחיון.  .1

  תרשים לוגי של הרשת : .2
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 ר רשת אקטיבית חיון"שז -תרשים לוגי 

ישמשו לחיבור האמצעים האקטיביים בכל ריכוז תקשורת  םקומה טבעת סיבים אופטייבכל   

  ) .  Backbone Switch מחובר לקומה בו מותקים המתגים הראשיים (

  ריכוזי תקשורת לשימוש כל היישומים באותה קומה. 6בכל קומה יהיו   
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  ETHתכוות עיקריות הדרשות מרשת התקשורת  78.08.06

  Real time connectivity -חיבוריות זמן אמת  .1

הבקרה ותת המערכות חייב להתבצע בזמן אמת  המידע המשודר ברשת בין מערכת . 1.1

  ובהשהיות מיימליות. 

 IEEEלפי תקן / פרוטוקול  Quality of Serviceשרות  תאיכו הרשת דרשת לאפשר  . 1.2

802.1p  .  

  רוחב סרט .2

  .1Gbpsבקצב של  יהיה בתצורה של התקשורת בכל טבעת  

  )  Modularity and scalabilityגמישות לשיויים וגידול מערכת ( .3

י רשת בתכון רשת התקשורת צריך להתבצע כך שיתן יהיה להוסיף ולהוריד רכי . 3.1

  תקשורת.

  לצורך גידול בכמות הפורטים בכל מתג.  stackמתגי הליבה ומתגי הקצה יתמכו ביכולת   . 3.2

 פורט עם יכול   48ריכוזי תקשורת. בכל ריכוז תקשורת דרש מתג    6בכל קומה מתוכים   . 3.3

פורטי  288פורטים ויותר ( בתצורה זו בכל קומה  96כך שיהיו  stackגידול בתצורת 

כת יידרש להכין טבלת דרישות של פורטי תקשורת של המער PDRתקשורת ). בדיוי 

  בכל קומה ולהציג הפתרון המוצע ( אפשרות למתגים קטים יותר או גדולים יותר )

  יתירות .4

תכון רשת התקשורת דרש כך שיכלול יתירות שתאפשר אמיות גבוהה של העברת המידע   

  ברשת.

  זמיות רשת .5

  . 99.999%לזמיות של רשת התקשורת האקטיבית דרשת   

  MTBF -זמן ממוצע בין תקלות  .6

  200,000של לפחות  Switch Backboneלמתגי ליבה - MTBF -זמן ממוצע בין תקלות  . 6.1

  שעות. 

  שעות.  150,000של לפחות    SwitchAccess  למתגי גישה  -  MTBF–זמן ממוצע בין תקלות   . 6.2

  שעות.  150,000לפחות ) של Routerלתבים ( - MTBF -זמן ממוצע בין תקלות  . 6.3

  שעות.  150,000)של לפחות Firewall( לפיירוול - MTBF -זמן ממוצע בין תקלות  . 6.4

  MTTRזמן החזרה לכשירות  .7

  שעה.  1 זמן ממוצע להחזרת לכשירות של מתג מסוג כלשהוא ברשת . 7.1

 דקות.  10תוך  –זמן החזרה לכשירות של הרשת כולה לאחר פילת מתח כללית  . 7.2

  STPR מגון יתוב מחדש .8

 Rapid Spanningרשת התקשורת תכלול מגון יתוב מחדש על פי פרוטוקול סטדרטי   . 8.1

Tree Protocol  

  ). 802.1D(שהתפתח מפרוטוקול  IEEE -- IEEE 802.1wמבוסס תקן של  . 8.2

  דרישות וספות לשרידות .9
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  שרידות בעת תקלה בספק כוח.  . 9.1

  .שרידות בעת תקלה במתג . 9.2

  .TCP/IP-שרידות בעת תקלה בתקשורת ה . 9.3

  שרידות בעת תקלה בציוד קצה.  . 9.4

  

  תכוות ויתירות ביכולת העברת תוים  78.08.07

  תשתיות על רשת סיבים אופטיים פרדת.  .1

2. VLAN Trunking – כל ה- Services יעברו על גבי כל ה- Rings.  

  תתבצע במקביל על פי כל המתגים. Services -תעבורת ה .3

  יחובר במקביל לשי מתגים. Dual TCP/IP deviceכל  .4

5. Maintenance Redundancy- יתירות בעת תחזוקה .  

  בתקשורת החוצה.  VPNיכולת  .6

  

 תמיכה בפרוטוקולים  78.08.08

  רשת התקשוב דרשת לתמוך בפרוטוקולים הבאים : .1

1.1 . Ethernet IP  

1.2 . TCP\IP 

1.3 . UDP/IP 

1.4 . Multicast  

1.5 . Unicast 

1.6 . DHCP 

1.7 . SNMP 

1.8 . RTSP  

1.9 . IGMP 

1.10. Protocol- Modbus RTU  

1.11. DVI 35 protocol 

1.12. PROFINET 

1.13. Fabric יהול הרשתל  
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78.08 . 

  

  חיבור מערכות בקרת חיון : רתיאו 78.08.10

1. VLAN internal network as TCP/IP over Ethernet (802.11) using CAT 7 fireproof cabling  

  חיבור מערכות לבקר הראשי:  .2

 משיים.  חיבור לבקרים . 2.1

 .IPעם כתובת  TCP/IPכרטיס תקשורת  כוללכל בקר  . 2.2

   TCP/IP: בפרוטוקולמתקשרת ישירות עם הבקרים בקרה מערכת ה . 2.3

  

  בחיון ( כל קומה בפרד ) דעמיפח תעבורת  78.08.11

  להלן חישוב ראשוי לצפי של תעבורה בכל אחת מטבעות התקשורת .1

  עמודת כמות היא הערכה בלבד ותעודכן בהמשך  –מאחר ואין תוי כמויות סופיות לציוד  .2

  כמות   סוג  אמצעי 

(הערכה  

  בלבד )

  פח כללי   פח ליחידה 

(הערכה  

  בלבד )

  הערות 

סוגים   מצלמות

  שוים 

100  >  4Mbps400  >   

   <  0.5Mbps 25  <  50    גלאים

תצוגות 

  ושלטים 

  20  >  0.5Mbps 10  >   

   <  0.5Mbps 10  <  20   אמצעים שוים

          

   < 445       סה"כ 

 יכולת גידול 

25%  

     110   

  < Gbps 1       סה"כ 

  

המתכן ומבצע להכין חישוב מעודכן של התעבורה הצפויה בתלות בציוד  הקבלן הראשיעל  .3

  המייצר את המידע והציג התוים .

  

  מצלמות 78.08.12

 לפי מפרט מצלמות . 

  

  ציוד תקשוב 78.08.13

  . 1Gbpsבכל פורט בקצב של    מתגי ליבה ליצירת רשת  2דרשים לפחות    –Backbone  מתגי ליבה .1

  . 1Gbpsבקצב של  מתגים אלו יעבדו ברשת –Accessesמתגי גישה .2
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  קישור ברשתות ליתוב מידע באופן אופטימלי.  – - Routersתבים .3

  לקישור מול רשתות אחרות וגורמי חוץ.  –Firewall - פיירוול .4

  תבוצע אופטימיזציה של רשת התקשורת תוך עמידה בדרישות האמיות השרידות הדרשות.  .5

  

  מת"י –רכז הבקרה של עיריית ירושלים קישוריות למ 78.08.14

סיבים  מבוסס IIשרידות דרש בקישור  –קישור למרכז הבקרה של עיריית ירושלים מת"י  .1

  . SMאופטיים לשליטה והפעלת מערכת הבקרה. סיבים אופטיים מסוג 

  

  מערכת הקלטה 78.08.19

  מוגדר במפרט מערכת החוזי.

  

  ותאבטחת רשת 78.08.19

  איומים שוים לרשת התקשורת ולמערכות המידע. קיימים  .1

  כדי לאפשר אבטחת רשת התקשורת יידרש : .2

  "הקשחת" רכיבי הרשת.  .3

  Password Protection–אימות כיסה לרשת  .4

5. 802.1x  

  גילוי חדירות.  .6

  אבטחת חיבוריות. .7

Secure socket layer (SSL) will be provided to protect application data RADIUS 

AAA - authentication, authorization, and accounting will be implemented 

for controlled access  

הכת מערך התקשורת כולל ביצוע סקר סייבר לאיתור קודות חולשה ויכולת  –סקר סייבר  .8

  חדירה למערכת של חיון בקומפלקס שז"ר.

  

  בדיקות רשתות התקשורת 78.08.21

ע בדיקות של רשת התקשורת. מערך הבדיקות דרש לקבל אישור לפי  על מקים הרשת לבצ .1

  ביצוע הבדיקות.

הקבלן  לפי הבאת הרשתות להתקה בחיון , יש להקים את רשת התקשורת במעבדה של  .2

  המבצע ולהריץ סט בדיקות לאימות ביצועי הרשתות . הראשי

  .התקשורת ותבדיקות רשתשל  דיש להכין תיעו  .3

  . אישור כיול ציוד הבדיקה יש להציג –ציוד בדיקה  כיול .4

  .AS-MADE ועצהגשת תיק בי הפרויקטבסיום  .5
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  backbone switch - מפרט מתג ליבה 78.08.22

Specification  ושא

2Tbps  קיבולת מתג

 ספק כוח  כפול 

 MTBF אמיות  שעות   200,000מעל 

MTTR זמן החזרה לכשירות  שעה  1

 פיזי גודל   איצ'  19התקה במסד 

220v  מתח עבודה 

מערכת הפעלה הכוללת יכולת עדכון גרסאות ועדכון 
  הגות סייבר 

  מערכת הפעלה

Ethernet IP  
TCP\IP 
UDP/Ip 

Multicast 
Igmp 

Unicast 
DHCP 
Snmp 
RTSP 

Protocol- Modbus RTU  
PROFINET 

DVI 35

  תמיכה בפרוטוקולים 

Multicast routes
IPv4 routing 
IPv6 routing 
L2 bridging 

VLAN 
Scalability

  תמיכה בושאים וספים 

QoS Features and Scalability 
Layer-3 classification 
Aggregate traffic rate 
Layer 2 rate limiters 

MAC ACLs featuring per-port/per VLAN 
granularity 

Distributed policers 
Per port per VLAN 

COS and DSCP based Queue mapping 

  קביעת רמות שרות

Security Features 
Port security 

IEEE 802.1x and 802.1x extensions  יםעמידה בתק
  ובהרחבות 

VLAN and router ACLs and port ACLs 
1:1 mask ratio to ACE values 

  הגה לתקשורת
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Specification  ושא

Security ACL entries 
CPU rate limiters (DoS protection) 

Private VLANs 
Hitless ACL changes 

 ממשקי הפורטים הבאים:
10G SFP 

1000BASE-T  

  ממשקי כיסות/יציאות

0 to 40°C עבודה  
-20 to 65°C אחסון 
5% to 90% לחות  

  עמידה בתאי מזג אויר

UL 60950 Second Edition 
CAN/CSA-C22.2 No. 60950 Second Edition 

EN 60950 Second Edition 
IEC 60950 Second Edition 

AS/NZS 60950

עמידה בתקי בטיחות

FCC Part 15 (CFR 47) Class A 
VCCI Class A 

EN55022 Class A 
CISPR 22 Class A 

CE marking 
AS/NZS 3548 Class A 

ETS300 386 
EN55024 

EN61000-6-1 
EN50082-1

EMCעמידה בדרישות 

  

  Access Switch - מפרט מתג גישה 78.08.23

Specification  ושא

24 Gbps  קיבולת מתג

 ספק כוח  כפול 

 MTBF אמיות שעות   150,000מעל 

MTTR זמן החזרה לכשירות  שעה  1

 גודל פיזי   איצ' 19איצ' או ע"כ מדף  19התקה במסד 

220v  מתח עבודה 

מערכת הפעלה הכוללת יכולת עדכון גרסאות ועדכון 
  הגות סייבר 

  מערכת הפעלה

Ethernet IP  
TCP\IP 
UDP/Ip

  תמיכה בפרוטוקולים 
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Specification  ושא

Multicast
Igmp 

Unicast 
DHCP 

SNMPv1, SNMPv2c, and SNMPv3  
RTSP 

Protocol- Modbus RTU  
PROFINET 

DVI 35

Multicast routes
IPv4 routing 
IPv6 routing 
L2 bridging 

VLAN 
Scalability 

IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol  

  תמיכה בושאים וספים 

QoS Features and Scalability 
Layer-3 classification 
Aggregate traffic rate 
Layer 2 rate limiters 

MAC ACLs featuring per-port/per VLAN 
granularity 

Distributed policers 
Per port per VLAN 

COS and DSCP based Queue mapping 
IEEE 802.1p CoS Prioritization  

  קביעת רמות שרות

Security Features 
Port security 

IEEE 802.1x and 802.1x extensions  יםעמידה בתק
  ובהרחבות 

VLAN and router ACLs and port ACLs 
1:1 mask ratio to ACE values 

Security ACL entries 
CPU rate limiters (DoS protection) 

Private VLANs 
Hitless ACL changes 

  הגה לתקשורת

 לכל הפחות ממשקי הפורטים הבאים:
10G SFP 

1000BASE-T  

  ממשקי כיסות/יציאות

-5 to 45°C עבודה  
-25 to 70°C אחסון 
5% to 95% לחות  

  עמידה בתאי מזג אויר

UL 60950 Second Edition י בטיחותעמידה בתק
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Specification  ושא

CAN/CSA-C22.2 No. 60950 Second Edition 
EN 60950 Second Edition 

IEC 60950 Second Edition 
AS/NZS 60950

FCC Part 15 (CFR 47) Class A 
VCCI Class A 

EN55022 Class A 
CISPR 22 Class A 

CE marking 
AS/NZS 3548 Class A 

ETS300 386 
EN55024 

EN61000-6-1 
EN50082-1

EMCעמידה בדרישות 

 

  (מרכז מערכת ) Router-מפרט תב  78.08.24

Specification  ושא

24 Gbps   קיבולת תב

 ספק כוח  כפול 

שעות   150,000מעל   MTBF אמיות

MTTR זמן החזרה לכשירות  שעה  1

 גודל פיזי   איצ' 19איצ' או ע"כ מדף  19התקה במסד 

220v  מתח עבודה 

מערכת הפעלה הכוללת יכולת עדכון גרסאות ועדכון הגות 
  סייבר 

  מערכת הפעלה

תמיכה בשתי השכבות
Layer 2 VPN (L2VPN) and Layer 3 VPN (L3VPN) 

  תמיכה בשכבות תקשורת

speeds ranging from 10 Mbps to 10 Gbps קצבי תקשורת  

Multiprotocol Label Switching (MPLS) based VPN services 
from within the access layer. 

  תמיכה בפרוטוקולים 

  תמיכה בושאים וספים   התחברות למערכת יהול תקשורת

QoS Features and Scalability קביעת רמות שרות  

Security Features   לתקשורתהגה 
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Specification  ושא

  ממשקי כיסות/יציאות RJ45כיסות אופטיות וכיסות כבלי חושת 

-5 to 45°C עבודה  
-25 to 70°C אחסון 
5% to 95% לחות  

  עמידה בתאי מזג אויר

UL 60950 Second Edition 
CAN/CSA-C22.2 No. 60950 Second Edition 

EN 60950 Second Edition 
IEC 60950 Second Edition 

AS/NZS 60950

עמידה בתקי בטיחות

FCC Part 15 (CFR 47) Class A 
VCCI Class A 

EN55022 Class A 
CISPR 22 Class A 

CE marking 
AS/NZS 3548 Class A 

ETS300 386 
EN55024 

EN61000-6-1 
EN50082-1

EMCעמידה בדרישות 

  

  FIRE WALL - מפרט קיר אש 78.08.25

Specification  ושא

4 Gbps לפחות   Firewall throughput (large packets)  

1.5 Gbps לפחות   Firewall throughput (IMIX)  

DoS and DDoS protection (Layers 3 and 4) 
TCP reassembly for fragmented packet protection 

Brute force attack mitigation 
SYN cookie protection 

Zone-based IP spoofing 
Malformed packet protection 

Intrusion Prevention System (IPS) 
Antivirus 
Antispam 

Web filtering 
Content filtering  

  FIREWALLתכוות הגת 

IPsec VPN   תהגVPN  

protection from Command and Control related bots, 
Web application threats, and policy enforcement based 

on GeoIP  

  הגות חכמות

 ספק כוח  יחיד 
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Specification  ושא

שעות   150,000מעל   MTBF אמיות

MTTR זמן החזרה לכשירות  שעה  1

 גודל פיזי   איצ' 19איצ' או ע"כ מדף  19התקה במסד 

220v  מתח עבודה 

מערכת הפעלה הכוללת יכולת עדכון גרסאות ועדכון הגות 
  סייבר 

  מערכת הפעלה

  מערכת בקרת תקשורת  התחברות למערכת יהול תקשורת

  ממשקי כיסות/יציאות RJ45כיסות אופטיות וכיסות כבלי חושת 

-5 to 40°C עבודה  
-25 to 70°C אחסון 
5% to 90% לחות  

  בתאי מזג אוירעמידה 

UL 60950 Second Edition 
CAN/CSA-C22.2 No. 60950 Second Edition 

EN 60950 Second Edition 
IEC 60950 Second Edition 

AS/NZS 60950

עמידה בתקי בטיחות

FCC Part 15 (CFR 47) Class A 
VCCI Class A 

EN55022 Class A 
CISPR 22 Class A 

CE marking 
AS/NZS 3548 Class A 

ETS300 386 
EN55024 

EN61000-6-1 
EN50082-1

EMCעמידה בדרישות 

  

  מפרט מערכת בקרת רשתות התקשורת 78.08.26

מערכת יהול רשת התקשורת דרשת לקבל מידע מחיישים (ססורים ) ממידע מציוד  .1

וכו') כולל שליטה על רשתות התקשורת ולבקר את מרכיבי הרשתות ( מתגים , תבים , קיר אש  

 התקשורת.

 מערכת הבקרה תותקן על גבי מחשב ייח או ייד עם ביצועים גבוהים. .2

 יכולות דרשות: .3

 מפת רשת של הרכיבים ברשת. . 3.1

המערכת תכלול בסיס תוים סטדרטי ותאפשר גישה לבסיס התוים  -בסיס תוים  . 3.2

 לצורך שליפת ידע והפקת דוחות
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) כולל    monitoringיטור (    2500המערכת המוצעת תאפשר ביצוע של    -ביצועים ,כמויות   . 3.3

 יהול מצאי חומרה , תוכה , גרסאות תוכה , מערכות הפעלה , מידע יהולי. 

תצוגה של כלל אירועי היטור המתרחשים ברשת. יכולת יטור  -יהול אירועי יטור  . 3.4

 מוצרי מדף.

 .לגבי כלל הרכיבים  התראות -התראות כלליות  . 3.5

 לא תהיה מגבלה על כמות השירותים שיתן לבות במערכת. -יטור שירותים . 3.6

המערכת תאפשר קביעה אוטומטית של ספים בצורה דיאמית ע"י  -יהול ספים  . 3.7

המערכת תאפשר שילוב   -יהול ספים דיאמיים    "לימוד" ההתהגות של הרכיב הדגם.

 יים.של ספים דיאמיים עם ספים סטאט

 שילוב סקריפטים אישיים.  . 3.8

 לרכיב. Downtimeקביעת . 3.9

 יכולת יהול הרשאות. .3.10

 צבירת מידע אודות רכיבים. .3.11

מערכת יהול רשת התקשורת תכלול עמדת הפעלה אחת מקומית  -עמדת הפעלה  .3.12

  ואפשרות לקישוריות למערכות בקרת רשתות תקשורת מרוחקות .

 דוחות ביצועים והפקת דוחות. .3.13

 וח. ממשק משתמש  .3.14

 תיעוד לפתרון תקלות. .3.15

 ארכיטקטורה שרידה של מערכת בקרת רשתות התקשורת. .3.16

למערכת הבקרה המוצעת יש התקה פעילה בישראל הכוללות יטור   –אחריות והתקה   .3.17

 ITשל מערכות 

  

  מפרט מערכת בסיס זמן ( סכרון זמן ) 78.08.27

  . GPSיעון זמן לוויימערכת סכרון זמן לרשת התקשורת ולמערכך השרתים יתבסס על ש .1

  .  with integrated GPS clock Network Time ServersNTPדרשת מערכת מסוג  .2

  אמצעים ( שרתים , תחות עבודה ). 400המערכת דרשת לתמוך בעד  .3

  שעון הזמן. בעל תצוגה של  .4

  תותקן אטה חיצוית וחיבורה למערכת הפצת אות הסכרון. GPSלקליטת אות ה  .5

  . Roll Overידרשו להציג חסיות ל  GPSמערכות שעון מבוססות  .6

  לדיווח שמישות SNMP תמיכה ב .7

 RJ45 תמיכה ביציאת .8

9. Protocols IPV4, IEEE1588, 802.3, ARP, and PING  

 )GPSעולם הסכרון (חסימות והטעיות תמודדות עם סכות הסייבר בה . 10

  leap second -ו rolloverכמו  GPS-מוכות לאומליות ה . 11
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  פרק תשתית פסיבית .2878.08

ר תכלול כבלי סיבים אופטיים וכבלי חושת, "תשתית פסיבית במכלול פרויקט שז .1

  .אטימה,  הגה מרטיבות,  הגה ממכרסמים,  הגה מברקים,  מסדים/ארוות

,  הבאים :כבלי חושת םהטכייאישורים למפרטים בהכת התשתית הפסיבית דרש לקבל  .2

לוחות יתוב ,  לוחות יתוב כבילה אופטית,  םלמייהארוות /מסדים ,  כבלי סיבים אופטיים

  . מחברים אופטיים,   כבילת חושת

  . CAT 7תקןעל פי ברמת יתוב כבלי חושת תהיה  כבילהה .3

  .בדיקהה מפרט בסיום חיבורי התשתית הפסיבית יבוצעו בדיקות איכות של התשתית על ]י  .4

  . תרשים חיבורי כבילת הסיבים האופטייםבסיום ההתקה יש להכין  .5

  

 סיבים אופטייםמפרט  .2978.08

  .Single Mode Fiber Optic (SMFO) -הכבלים יהיו סיב אופטי מסוג סיגל מוד  .1

  .  TU-T G.656ותקן חדש  ITU-T G.655 לפי תקן  

סיב בציורית פרדת. כל ציורית בצבע לפי קוד  6סיב בכל כבל כאשר כל  36הכבלים יהיו של  .2

  בי"ל. 

  -  0.40 dB/km at 1310 nm , 0.25 dB/km at 1550 nmיחות מקסימלי  . 2.1

   0.1 dB per spliceיחות מקסימלי לריתוך/חיבור  . 2.2

    0.5 dB per connectorיחות מקסימלי למחבר . 2.3

  (+) 850ועד  )-( 600 עמידה בטמפ' -עמידות בתאי סביבה  . 2.4

  . IP65אטמת כבילה וציוד לפי  . 2.5

  שה  25אורך חיים דרש של לפחות  . 2.6

 

 בדיקת מערכות סיבים אופטייםפרק   078.08.3

  מטרת הבדיקות לשמור על המיות גבוהה לאורך זמן.

  חלקים: 3בדיקות סיב אופטי מתחלקות ל  .1

  לפי ההתקה.  . 1.1

  בזמן ההתקה לדוגמא ריתוכים.  . 1.2

  בדיקות קבלה לאחר ההשחלה.  . 1.3

  לפי ההתקה  .2

  לספק תוים על הסיבים שמגולגלים על תוף. מחויביצרן הכבל  . 2.1

בזמן קבלת הסיב מהיצרן יש לבדוק חלק מהסיבים ולאמת את מפרטי היצרן וכן לוודא  . 2.2

  אי פגיעה בכבל בזמן ההובלה. 

 מתבצעת לפי ההתקה ולאחר ההתקה. בדיקת הכבל  . 2.3
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  בזמן ההתקה  .3

 שתי בדיקות כלליות:  . 3.1

 יחות  . 3.1.1

  פיצות (בזמן היצור)   . 3.1.2

 בדיקת היחות יכולה להתבצע ע"י שי סוגי צבד"ים.  . 3.2

  מערך לבדיקת עוצמת אור. . 3.2.1

3.2.2 . OPTICAL TIME DOMAIN REFLECTOMETER  

 nmחייבות להתבצע בשי אורכי גל, הבדיקות על הסיב ללא תלות בממש"קים . 3.2.3

1310nm 1550   

 מדידת עוצמת אור מהווה חלק מבדיקות הקבלה.  . 3.3

  תאמת את היחס האמיתי בין המעשי לתאורטי.  OTDRבעזרת  מדויקתבדיקות  . 3.4

 שיטות מדידה .4

4.1 . Back scattering  

  OTDRצב"ד  . 4.2

 : לגלות פגמים בסיב, אי המשכיות, מקרים חריגים, יחות. תפקיד .5

  

  הלי עבודה פרק   178.08.3

  המבצע להכין הלי עבודה למימוש כל אחת ממערכות התקשורת. הקבלן הראשיעל 

  

  בטיחותפרק   278.08.3

  המבצע לעבוד לפי הלי הבטיחות שיוגדרו במסגרת הקמת חיון.  הקבלן הראשיעל 

  

  פרק תאי סביבה 378.08.3

  דרישות תאי סביבה לציוד תקשורת בתוך חיון : .1

 (+)  C40˚ועד  C˚ 5 (+) תחום טמפרטורת עבודה מ . 1.1

 95%ציוד עובד לחות יחסית מרבית  . 1.2

 95%מרבית  ציוד באחסה לחות . 1.3

  IP65דרגת אטימות  . 1.4

  : דרישות תאי סביבה לציוד תקשורת חוץ .2

 (+) C5˚0ועד  C˚ 5 (-) תחום טמפרטורת עבודה מ . 2.1

 95%ציוד עובד לחות יחסית מרבית  . 2.2

 95%מרבית  ציוד באחסה לחות . 2.3

  . IP65דרגת אטימות  . 2.4
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  מפרט ארוות 478.08.3

  ארון שטח .1

  תכולת ארון חוץ :דוג'  . 1.1

  סיבים אופטיים  –ארוות לסיומות של תשתית פסיבית  . 1.1.1

  VDSLCSVMS) למצלמות , שלטים מסוג  controllersבקרים (  . 1.1.2

  ,   , תבים , פיירוול)  SWITCH מתגים ( –ציוד תקשורת אקטיבי  . 1.1.3

  ציוד אל פסק . 1.1.4

  על הספק הזוכה להציע תכולה ותצורת התקה לארון השטח לאישור הלקוח.  . 1.2

  התכון צריך לכלול :  . 1.3

  כולל תכון כיסת צרת תת"ק בסיס/מעמד להעמדת הארון  . 1.3.1

  לוח חלוקת חשמל . 1.3.2

  פס הארקת יסוד כולל הארקת יסוד. . 1.3.3

  .EIA/TIAלפי תקן  19ארון " . 1.3.4

  בקרת טמפרטורה.  . 1.3.5

  ם וכדומה. אביזרים לתמיכה בחיבור כבלים , מחברי  . 1.3.6

 יוגדר על ידי הלקוח בפרד  –צבע  . 1.4

  תאי סביבה .2

  הארון צריך להתאים לתאי הסביבה המתאמים למזג האוויר בישראל  . 2.1

 (+) C5˚0ועד  C˚ 5 (-) הארון צריך להיות עמיד לטווח טמפ' מ –טמפרטורה  . 2.2

  ללא התעבות.  95%עד   0%הארון צריך לעמוד בלחות של  –לחות  . 2.3

  בחיון לפי תוי רוח צפויה   –רוח  . 2.4

   IP65עמידות לאבק גשם רטיבות דרגת אטימות לפי  . 2.5

התקת הארון צריכה להגן על הציוד המותקן בו מפי ברקים  –הגה בפי ברקים  . 2.6

  .  IEC 62305ולפי החיות  1173ת"י  -ועמידה לפי תקן ישראלי 

 FCC Part 15מותקן בו לפי הארון צריך לאפשר הגה לציוד ה –הגה אלקטרו מגטית  . 2.7

  . MIL-STD 461דומה או  EMC Stdאו 

הציוד בתוך הארון צריכים להיות משוככים כך שיעמדו ברעידות  –רעידות וזעזועים  . 2.8

  ישראל. הקיימות בסביבת כביש ראשי ב

   220VACח של והספקת כ –ח והארקה והספקת כ . 2.9

  שה.  25ארון החוץ דרש לעמוד באורך חיים של מעל  –אורך חיים לארון  .2.10

  . SATובשטח  FATיש לתכן בדיקות קבלה במפעל  –בדיקות קבלה  .2.11

 יש לתכן תחזוקת הארון לאורך שים. –תחזוקת ארוות  .2.12

 מפריצה כולל מערכת התראה על פריצה. הארון צריך להיות מוגן  –הגה  .2.13
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  ) בחיוןארון תקשורת פים ( מותקן  .3

  תכולת ארון פים : . 3.1

  סיבים אופטיים.  –ארוות לסיומות של תשתית פסיבית  . 3.1.1

  . VDSLCSVMS) למצלמות , שלטים מסוג  controllersבקרים (  . 3.1.2

 ) . SWITCH מתגים ( –ציוד תקשורת אקטיבי  . 3.1.3

  ציוד אל פסק.  . 3.1.4

  הזוכה להציע תכולה ותצורת התקה לארון השטח לאישור הלקוח. על הספק  . 3.2

  התכון צריך לכלול :  . 3.3

  כולל תכון כיסת צרת תת"ק בסיס/מעמד להעמדת הארון  . 3.3.1

  לוח חלוקת חשמל . 3.3.2

  פס הארקת יסוד כולל הארקת יסוד. . 3.3.3

  .EIA/TIAלפי תקן  19ארון " . 3.3.4

  בקרת טמפרטורה.  . 3.3.5

  . אביזרים לתמיכה בחיבור כבלים , מחברים וכדומה . 3.3.6

  יוגדר על ידי הלקוח בפרד  –צבע  .4

  תאי סביבה .5

  הארון צריך להתאים לתאי הסביבה המתאמים למזג האוויר בישראל  . 5.1

 (+) C5˚0ועד  C˚ 5 (-) הארון צריך להיות עמיד לטווח טמפ' מ –טמפרטורה  . 5.2

  ללא התעבות.  95%עד   0%הארון צריך לעמוד בלחות של  –לחות  . 5.3

  צפויה. לפי תוי רוח  –רוח  . 5.4

   IP65עמידות לאבק גשם רטיבות דרגת אטימות לפי  . 5.5

התקת הארון צריכה להגן על הציוד המותקן בו מפי ברקים  –הגה בפי ברקים  . 5.6

  .  IEC 62305ולפי החיות  1173ת"י  -ועמידה לפי תקן ישראלי 

 FCC Part 15הארון צריך לאפשר הגה לציוד המותקן בו לפי  –הגה אלקטרו מגטית  . 5.7

  . MIL-STD 461דומה או  Emc stdאו 

הציוד בתוך הארון צריכים להיות משוככים כך שיעמדו ברעידות  –רעידות וזעזועים  . 5.8

  הקיימות בסביבת כביש.

   220VACהספקת כח של  –הספקת כח והארקה  .6

  שה.  25של מעל  הארון דרש לעמוד באורך חיים –אורך חיים לארון  .7

  . SATובשטח  FATיש לתכן בדיקות קבלה במפעל  –בדיקות קבלה  .8

  יש לתכן תחזוקת הארון לאורך שים. –תחזוקת ארוות  .9

 הארון צריך להיות מוגן מפריצה כולל מערכת התראה על פריצה.  –הגה  . 10
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  מערכת רדיו לכוחות חרום 78.09

  רקע  78.09.01

משטרה כיבוי אש ומגן   –מפרט רדיו לכוחות חרום זה יעסוק בכיסוי קשר רדיו לכוחות החרום   .1

דוד אדום בהפרדה המפלסית, בכל קומות החיון , מדרגות חרום , כיסות וגישות לאדם 

  ולרכב. 

  דרישות המשפיעות על מימוש מערכת הרדיו : 2וספו  2018בשת  .2

 . סית וגם בכל קומות החיוןדרישה לכיסוי קשר רדיו בהפרדה המפל . 2.1

  תוספת רוחב סרט ( תוספת תדרים ) למערכת הרדיו של המשטרה.  . 2.2

מערכת הרדיו מקושרת ומופעלת מקומית במתחם כולל בחפ"קים גם ממרכז הבקרה העירוי  .3

  מת"י. –

  

  תיחום מערכת הרדיו 78.09.02

  וך המהרה. לאורך המהרה ומעברים בת –מערכת רדיו לכוחות חרום והתראה להגים  .1

  ר כולל מהרה וחיון "פרויקט שז -תרשים "מבט על" ו"חתך אורך"  .2

 מבט על . 2.1
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  חתך אורך . 2.2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  תקשורת הרדיו תעשה שימוש בתשתיות התקשורת שיוקמו באתר כולל : .3

 תשתית פסיבית ( סיבים אופטיים ) בתוך המתחם ומחוצה לו לקישור לגורמי חוץ.  . 3.1

 ) בתוך המתחם ומחוצה לו לקישור לגורמי חוץ.  ETHתשתית אקטיבית ( רשתות  . 3.2

 תשתית לרדיו כולל עמודי אטות , אטות וכדומה. . 3.3

  . RFבכל שטח הפרויקט להעברת אות  SMתשתית סיבים אופטיים מסוג  . 3.4

  

  דרישות עיקריות לתקשורת רדיו 78.09.03

  רדיו בתוך ההפרדה המפלסית ( מהרה ), מערך תקשורת הרדיו דרש לאפשר תקשורת  .1

כל קומות החיון , גישות לחיון , מדרגות   במבואות להפרדה המפלסית ( פורטלים ) , חפ"קים ,

  חרום , חדרי יהול/בקרה/התארגות . 

  הדרישות של הגורמים השוים : .2

אחד/ ערוץ  VHFהמערכת שתהיה באותו זמן במד"א . כיום יש ערוץ  –מגן דוד אדום  . 2.1

  ). Simplexישיר ( 

אחד/ ערוץ ישיר (  VHFערוץ  המערכת שתהיה באותו זמן בכב"א. כיום יש –כיבוי אש  . 2.2

Simplex.(  

כיווי בתוך המהרה הממסר את כל -מגבר דו - SmartZoneהפעלת רשת  –משטרה  . 2.3

הערוצים של אתר אזורי של המשטרה לתוך המהרה. מערכת הרדיו של המשטרה 

פרויקט שדרוג מערכת הרדיו של משטרת ישראל בו מוכרת גם בשם "מערכת יצן" ( 

 Public מערכת ASTRO משטרת ישראל למערכת שלsmart zone -משודרגת מערכת ה

Safety ססת תקןמבו P25 .( 
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 במהרה ואפשרות להפצת הודעות חירום ברדיו להגים . FMשידור רדיו  .3

 ביפר . –זימוית  –תקשורת הודעות  . 3.1

  רשת תקשורת לצרכי אחזקה.  . 3.2

שרותי 
  חרום 

  הערה   פרוט  דרישה 

ממסור אתר   משטרה
"חיצוי" לתוך 

  המתחם 

קליטת אתר חיצוי של  
המשטרה בכיסה 

למהרה וממסור האתר 
  לאורך כל המהרה 

  

רכבי  2קשר בין 
משטרה בתוך 

המהרה ומחוצה  
לה ללא תיווך  

באמצעות תשתית 
SmartZone  של
  המשטרה

תכוה מובת של מערכת 
הקשר של משטרת 

  ישראל. 

  

שרידות תשתית 
  התקשורת

  

אספקת מתח  מערכת
  מגובה. וולט  220

  

  

עוצמת קליטה בכל 
  שטח המתחם 

מערכת הקשר מאוזת 
למכשירים ישאים 

המבטיחה יכולת מעה 
של יחידת קצה בכל 
מקום בו קלט אות 

  המערכת. 
רמת אות על פי דרישות 
משטרת ישראל השווה  

לרמת אות מחוץ  
האות הדרש  למהרה.

--היו גדול מ
85dBm קלט במכשירה

קשר המחובר לאטה 
 0dBdלת שבח של בע

מטר מעל   1.5בגובה של 
  הקרקע .

  

 רשת דיגיטלית מדגם    
APCO25  

  

תקשורת בתדר   מד"א
  מבצעי 

רכבי  2דרש קשר בין 
ללא  מד"א בתוך האתר

 2תיווך כולל קשר בין 
רכבים כאשר כל רכב 
  המצא במהרה אחרת

יש לבדוק אם יידרש 
לתדר  F1 -ל F1ממסור 
  בתוך המהרה  כב"א

אי הפרעה  
לתקשורת מד"א 

  מחוץ למהרה 

ראה פרוט בהמשך 
  בדרישות של כב"א

  

      
רשת מפקדים 

לשלושת כוחות 
  ההצלה 

יעשה שימוש ברשת 
מציל כאחד הרשתות של 

  המערכת המשטרתית

  

הפצה של רשת אחת של   תקשורת "ביפר"
  ביפר באתר
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שרותי 
  חרום 

  הערה   פרוט  דרישה 

תקשורת בתדר   כיבוי אש
  מבצעי 

בין שי צוותים קשר 
(רכבי כיבוי) בהפרדה  

המפלסית , בכל קומות 
החיון , במעברים , 
בחדרים , במדרגות 

   ללא תיווך . חרום
כוחות כיבוי אש 

משתמשים גם בציוד 
קצה של מערכת יצן ( 

  של המשטרה ) 

  

דרישה משותפת   מפקדים
  כוחות החרום  3של 

תקשורת בין 
מפקדי כוחות 

  הביטחון/הצלה 

    ימומש ברשת "מציל" 

קיום 
  בצוותא

מיעת הפרעות 
בין רשת  הדדית

  מד"א ורשת כב"א 

רדיו מד"א ורדיו כב"א 
בתדרים קרובים מאוד 

. ההפרש   VHFבתחום 
  . 117khzןבייה

דרש פתרון קשר 
  למיעת הפרעות הדדית. 

  

קיום 
  בצוותא

מיעת הפרעות 
  מחוץ למהרות

תכון הפצת הרדיו כך 
שלא יהיו הפרעות 
הדדיות לשידורים 

  קיימים של כל גורם.

  

מערכת 
הפצת כל  

שידורי 
  רדיו

שידור באמצעות 
  או כבל אטות

Leaky Feeder  

הפצת כל שידורי הרדיו 
של כוחות החרום כולל  

דרש  FMרדיו 
באמצעות אטות או 

 Leakyבכבל מסוג 
Feeder  

בכל האתר כולל בחדרי  
  התקשורת ובמעברים. 

  

  שו"ב 
  

בקרת מערכות 
/בקרת  תייעודיו
SNMP  

שליטה בכל אחד 
ממרכיבי המערכת 

וקבלת מידע שמישות 
שלו כחלק מבקרת 
המערכות של רשת 

  ת האקטיביתהתקשור

  

רדיו 
  לתחזוקה 

מערכת קשר 
  לתחזוקת המהרה 

המפעיל יעשה שימוש 
  ברשת סלולרית שתבחר

  

עמדת 
רדיו בכל 

  חפ"ק 

האזה וקשר 
ברשתות כוחות 

  החרום 

קיים צורך שהמפעילים  
יוכלו להאזין לרשתות 

כוחות החרום   הרדיו של
 מד"א , כב"א –וההצלה 

,משטרה . בוסף יש 
צורך שכוחות החרום  

יצרו קשר רדיו עם מרכז 
  הבקרה 

  

עמידה 
  בתקים

התקת מערכות 
  לפי תקים 

התקת כל המערכת 
כולל כל האביזרים 

דרשת לפי התקים 
שהוגדרו במהרה ולפי 

  תקים 
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המבצע לבדוק עם כוחות החרום ולאמת את הדרישות לפי מימוש  הקבלן הראשיעל   

  המערכת.

  

  אמצעי הפצת השידורים 78.09.04

  LEAKY FEEDER-או ב שימוש באטות

  

  מבה ההפרדה המפלסית והחיון לצורך חישוב כיסוי קשר 78.09.05

  מטר.  450בהפרדה המפלסית אורך הקטע המשמש כמהרה הוא כ  .1

  מטר. 400ון כ בחיון אורך החי .2

  

  תחומי תדר של מערכות הרדיו  78.09.06

מה"צ ( תוים מדויקים  170עד  160מערכות הרדיו של כב"א ומד"א הוכחית היא בתחום  .1

  ימסרו בפרד). 

  . ק"ה  117חיה ספקטראלית עד כדי במודים מהצתדרי מד"א וכב"א יש לשים לב ש  .2

  מה"צ ( תוים מדויקים ימסרו בפרד ) 170עד   150מערכת ביפר בתחום תדר של  .3

  מה"צ.  108עד   88בתחום תדר של  FMשידורי רדיו ב  .4

 גבוה ( תוים מדויקים ימסרו בפרד ).  UHFמערכת קשר של המשטרה פועלת בתחום  .5

ן מערכת ולכ 2018יש לשים לב לכך שהמשטרה קיבלה תוספת של רוחב סרט במהלך שת  .6

  הרדיו והפצת הרדיו חייבת לכסות גם תוספת רוחב סרט זה. 

  

  מרכזיית מכשירי הרדיו  78.09.07

  להפעלה מקומית של כלל מערכות הרדיו לכוחות חרום דרשת עמדת הפעלה מקומית.

  

  שידורי הודעות חרום להגים  78.09.08

בכל המהרה בעוצמת שידור שתאפשר קליטה טובה במקלט   FMדרשת הפצה של שידורי רדיו   .1

  של מכוית. בכל רחבי המהרה. 

 400יכולת הפצת הודעות חרום בשידורי הרדיו בתוך המהרה ומחוץ למהרה עד לטווח של  .2

  מטר.

  הגבלה לשידור תחת רדיו אחת בלבד . שכחלק מתכון המערכת יתכן ותידר .3

  להודעות חרום מעמדה מקומית ומעמדה מרוחקת.פריצה לשידורי הרדיו  .4

במידה וישודרו כמה תחות רדיו אזי הפריצה לשידור דרשת בכל התחות בו זמית והפצת  .5

  ההודעה. 

  מערכת אוטומטית לשידורי הודעות חרום. .6

  מערכת ידית , להתערבות מפעיל , לשידורי הודעות חרום.  .7
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להפצת  RDSחון אפשרות מימוש תכות המבצע לב  הקבלן הראשיעל  –RDSהפעלת תכות  .8

  הודעות להגים בתוך ומחוץ למהרה. 

עבור רכיבים אקטיביים בין קומות החיון ובין מיקומי ציוד במקומות שוים   RFהעברת אות   .9

. בתכון יש להציג דרישה  SMבפרויקט תהיה אפשרית באמצעות סיבים אופטיים מסוג 

  לסיבים אופטיים כאלו. 

  

  לת ציוד מערכת הרדיותכו  78.09.09

 MHz 800תחום חיצויות למול מערכת יצן אטות  .1

 VHFתחום חיצויות למול מערכות מד"א וכב"א אטות  .2

 MHz800תחום BDAמגברי  .3

 FMמקלט  .4

 FMמשדר  .5

 Silent Detector -גלאי "שקט"  .6

 MHz 800מסים תחום  .7

 VHFמסים תחום  .8

9. RF Combiner 

( או אטות . לאחר תכון המערכת והצגתה יאושר  מטר 3000 -של כבאורך  leaky cableכבל  . 10

 או לא יאושר הפתרון המוצג )

 , מת"י , חדרי תקשורת ) ים( חפ"ק 8עמדות הפעלת רדיו כמות  . 11

 VPNלעבודה עם  IPממירי  . 12

13 . Motobridge Gateway 

 מקלט משדר תדר כב"א . 14

  מקלט משדר תדר מד"א . 15

16 . Lightning Protection  

 אופטי וחזרה.  לסיב RFממירי אות  . 17

  

 קיום בצוותא–ידרישות תאום אלקטרומגט 78.09.10

  תכון והתקת הציוד דורש מיעת הפרעות הדדיות כלהלן: 

  הפרעת רדיו הדדיות , בתוך המהרה , בין מערכות הרדיו של כוחות החרום.  .1

  חסיות להפרעה משידורי חברות הסלולר.  .2

 לציוד אחר כלשהוא במהרה .מיעת הפרעה מציוד הרדיו בחדר הבקרה  .3

 מיעת הפרעה מציוד הרדיו בחדרי הציוד לאורך המהרה לציוד אחר במהרה.   .4

  מיעת הפרעות לשידורים מחוץ למהרה. .5
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  כיסוי תקשורת רדיו בתוך המהרה 78.09.11

  צריך לכסות את כל שטח ההפרדה המפלסית כולל המעברים.  ןהקשר של רדיו כוחות הביטחו

  

  כיסוי תקשורת רדיו בחיון  78.09.12

צריך לכסות את כל קומות החיון כולל חדרי בקרה כולל כיסות ויציאות   ןהקשר של רדיו כוחות הביטחו

  כולל יציאות חרום וגישת בי אדם.

 

  בדיקות מקדימות לפי תכון התקשורת 78.09.13

לבצע בדיקות מקדימות של עוצמות שידור הגורמים השוים באזור המהרה ( מחוץ  הקבלן הראשיעל 

  למהרה). 

  

  בדיקות לאחר מימוש מערכת הפצת הרדיו  78.09.14

לבצע בדיקות של עוצמות שידור בתוך המהרה , במעברים השוים ומחוץ   הקבלן הראשיעל  .1

  למהרה.  

ערכות הרדיו של כל הגורמים המעורבים  המבצע לבדוק קיום בצוותא של מ הקבלן הראשיעל  .2

  בכדי למוע הפרעות הדדיות.

 . ASMADE-תוצאות הבדיקות ימסרו כ .3

  

  הגות ובטיחות ציוד ( רשתות תקשורת וציוד רדיו ) 78.09.15

  הארקה .1

  יש לוודא שכל הציוד מחובר להארקה לפי התקים הישימים.  

  הגת ברקים .2

  ברקים.לחדר הציוד יש לוודא הגת  . 2.1

  .מגדיר מערכות הגה מפי פגיעות ברק למבים ומתקים  12/96 -מ 1173תקן ישראלי  . 2.2

  

  מיקום התקת ציוד הרדיו 78.09.16

  ציוד הרדיו יותקן במסד בחפ"קים שבקצות ההפרדה המפלסית. 

  

  הלי עבודה פרק   78.09.17

  המבצע להכין הלי עבודה למימוש כל אחת ממערכות התקשורת. הקבלן הראשיעל 

  

  בטיחותפרק   78.09.18

  המבצע לעבוד לפי הלי הבטיחות שיוגדרו במסגרת הקמת האתר. הקבלן הראשיעל 

  

  פרק תאי סביבה 978.09.1

  : הפרדה המפלסית ובחיון ב -פיםדרישות תאי סביבה לציוד תקשורת  .1

 (+)  C40˚ועד  C˚ 5 (+) עבודה מתחום טמפרטורת  . 1.1
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 95%ציוד עובד לחות יחסית מרבית  . 1.2

 95%מרבית  ציוד באחסה לחות . 1.3

  IP65דרגת אטימות  . 1.4

  : דרישות תאי סביבה לציוד תקשורת חוץ .2

 (+) C5˚0ועד  C˚ 5 (-) תחום טמפרטורת עבודה מ . 2.1

 95%ציוד עובד לחות יחסית מרבית  . 2.2

 95%מרבית  ציוד באחסה לחות . 2.3

  . IP65דרגת אטימות  . 2.4
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  תשתיות חשמל לבקרת מערכת ארגיה, תועה והטעת רכב - 79פרק 

 

  מוקדמות 79.00

כלולה/מופיעה בכתב הכמויות,   ל. התכולה ה"חשמליים  רכב  לכלי  טעיה  לעמדות  הכות  כולל  התכון

  .הרלווטים בפרקים הוכחי המיוחד הטכימטעם יועץ החשמל ובמפרט  ותוכיות

  

  ממשקים: 79.01

  יהיה ממשק מלא בין מערכת בקרת המבה למערכת יהול הטעיה.   . 1

במסגרת אישור מערכת בקרת המבה יציג קבלן הראשי בקרת המבה אישור שיוכיח יכולת   

  התממשקות מלאה של מערכת בקרת המבה למערכת יהול הטעיה. 

  הארגיה למערכת יהול הטעיה. יהיה ממשק מלא בין מערכת בקרת   . 2

במסגרת אישור מערכת בקרת הארגיה יציג קבלן הראשי בקרת הארגיה אישור שיוכיח    

  יכולת התממשקות מלאה של מערכת בקרת הארגיה למערכת יהול הטעיה. 

    יהיה ממשק מלא בין מערכת בקרת החיון למערכת יהול הטעיה.   . 3

ון יציג קבלן הראשי בקרת החיון אישור שיוכיח יכולת במסגרת אישור מערכת בקרת החי

  התממשקות מלאה של מערכת בקרת החיון למערכת יהול הטעיה.

  

  מערכת סואר לסילוק עטלפים 279.0

  .או שווה ערך מאושר ישראל תוצרת מגור מערכת כדוגמת עטלפים להרחקת אלקטרוית מערכת

 ,אלקטרוית להדברה מערכות ויישום להתקה ,התקים מכון של תקיה אישור בעלת תהיה  החברה

  .  ISO 9001 תקן תו ובעלת

  ."לבן  כחול" מוצר ותו מוטבע תקן תו לשאת המערכת על

 י"ע עטלפים בעיות עם מתמודדת המערכת ,בלבד אולטרסוית\אלקטרוית מערכת תהיה המערכת

  . קול גלי בעזרת המערכת מתוקת בהם מאזורים הרחקתם

, LED משולבת או שווה ערך מאושר,  ישראל מגור תוצרת כדוגמת  אלקטרוית מזיקים הרחקת מערכת

 המשודרים (sound pattern) משתים שידור דפוסי  15-ו  kHz 45-55 משתה  תדרים  בטווח עצמית  הגברה

 . מתוחכם אלקטרוי במעבד ושלט, הסתגלות מאפשרת שלא ,רדומאלית בצורה

 יעיל  והוא , מותקת המערכת בו והאזור המזיק  לסוג  ייעודי למערכת טכאי ידי על מכוון התדרים  טווח

  .עטלפים להרחקת

  

  : ממוקמת היחידה  בה  ההתקה אזור  פי על  משתים עבודה מצבי שלושה יוטבעו ביחידה

  סאוד להחזרי בהתאם התדר וסוג השידור בעוצמת החכם המעבד של אוטומטית שליטה .1

 . רדומאלי סאוד דפוס  

  db 55 .-כ של לעוצמה מוגבל ,הסאוד ודפוס השידור תדר סוג על אוטומטית שליטה .2

 .סאוד להחזרי בהתאם התדר וסוג השידור בעוצמת החכם המעבד של אוטומטית שליטה .3

 .kHz 45 לעד  מוגבל, רדומאלי סאוד דפוס .4
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 צריכת ובעלת ( wavelength 450-750 ) מדיוק תאורה בספקטרום העה ייחודית לד בורת תצויד  היחידה 

  .  0.3Wמוכה מתח

 יחידה לכל הלד עוצמת  ולוויסות המערכת כלל של מטיתאוטו להפעלה אור  בחיישן תצויד המערכת

  . בפרד

  

  : טכיים תוים

 ד איכות24 - סאו bit audio, 45- 55 kHz pulse frequency.  

 9 - מתח צריכתv 0.4mAh  

 5° - - עבודה טמפרטורתc + 60°c  

 הלקוח דרישת לפי היחידות צבע להתאמת אפשרות .  

 י ציוד באמצעות מבוצעת העטלפים הרחקתומיוצר מותאם המערכת ציוד ,בלבד אלקטרו 

  לעבודה 

 איאטימות ובעל  קשים אויר מזג בת IP65 ה  אשר מערכת לפחותת איה ,מייבטוחה והי 

 .בית וחיות לילדים 

  

  .בלבדהמבצעת  החברה  של מורשה מתקין י"ע תיעשה  וכיולו הציוד  התקת
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  מערכת בקרת חיון אדום / ירוק - 80פרק 

  

  ירוק מצלמות)-מערכת הכווה למקומות חייה פויים (אדום 80.01

  

  כללי  80.01.01

בחיון תותקן מערכת הכווה (מבוססת מערכת מצלמות גילוי וזיהוי) למקומות פויים,  .1

הכוללת סימון המקומות הפויים בסמים מוארים והתקת שלטי הכווה שיסייעו להגים  

  להגיע במהירות למקומות הפויים. 

ומקומות   המערכת תזהה את לוחית הרישוי של הרכב החוה ותהל בסיס תוים של המכויות .2

  החייה שלהם.

המערכת תאפשר להגים לאתר את מכויתם בשובם לחיון, ולספק פריטי מידע וספים   .3

  למערכות חיצויות. 

  

  תכולת העבודה  80.01.02

 המערכת ואישורו ע"י המזמין בסקרי התכון.  ביצוע תכון מפורט על בסיס מפרט זה ותכיות .1

 אספקת והתקת גלאי מצלמות ויחידות חיווי.  .2

אספקת והתקת תשתית לגלאים (מסוג מצלמות זיהוי), יחידות חיווי, וכבילה (מתקי תלייה,   .3

 תעלות, צרת וכד').

 ). SDDאספקת והתקת יחידות תצוגה להכווה (  .4

 משתמשים כגון ).איתור הרכב..אספקת והתקת קיוסקים למתן שרות ל .5

 מערך שילוט הכווה מפוקד לאזורים בהם קיימים מקומות חייה פויים.  .6

 אספקת מערכת יהול מסריוידאו ליחידות התצוגה.  .7

 אספקה ופרישת כבילת מ"מ ותקשורת. אספקת והתקת ארוות עבור רכזות ציוד תקשורת. .8

 תוכה ומערך תצוגה. אספקת והתקת מערך מחשוב מרכזי הכולל חומרה, .9

 כיול והפעלה ראשוית של המערכת. . 10

 הדרכת המשתמשים.  . 11

 הרצת המערכת. . 12

 ביצוע מבחי הקבלה.  . 13

 תחזוקת המערכת בתקופת הבדק ולאחריה.  . 14

 

  הגדרות המערכת 80.01.03

) למקומות פויים, הכוללת סימון LPRמערכת הכווה מבוססת חיישי/גלאי מצלמה (עם יכולות 

המקומות הפויים בסמים והתקת שלטי הכווה שיעזור להגים להגיע במהירות למקומות הפויים 

  בחיון.  

  את היכולות הבאות: המערכת כוללת, לפחות, .1
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  זיהוי ויטור רישום מקומות חייה פויים ותפוסים בחיון  . 1.1

  שיוך מספר לוחית הרישוי של הרכב ותמותו לכל מקום חיה תפוס.   . 1.2

 רישום מועד החייה ומועד עזיבת מקום החייה.  . 1.3

 יטור התפוסה ברמת אזורים.  . 1.4

על  זיהוי התראה ורישום של מכוית החוה באופן שהיא גולשת לתא סמוך לעומק של מ . 1.5

ס"מ. במקרה כזה יסומן התא הסמוך כ"תפוס" ובמסך עמדת היהול יוצג כחריג.  30

תהיה עם אפשרות לחייב ההג בדמי חייה גבוהים באמצעות ממשק למערכת בקרת 

 החיון. 

 זיהוי רישום ותיעוד של פעילות חריגה באזור הרכב. . 1.6

  להלן). הפעלת התצוגות במערך השילוט על פי מצב התפוסה באזורים (ראה  . 1.7

  רמת הזיהוי  . 1.8

  ספרות).  8או    7לפחות למספר הרישוי השלם (  96%זיהוי לוחית הרישוי יהיה ברמה של   . 1.9

 חס ללוחיות רישוי הקיימות בארץ : י הזיהוי יתי

 כיתוב שחור על גבי כתום מסוג רפלקטיבי –מספר ישראלי  . 1.9.1

 כיתוב לבן על רקע אדום לא רפלקטיבי משטרת ישראל –מספר ישראלי  . 1.9.2

 כיתוב לבן על רקע כחול משטרה צבאית –ראלי מספר יש . 1.9.3

 כיתוב לבן על רקע שחור  –צבא ההגה לישראל -מספר ישראלי  . 1.9.4

  כיתוב שחור על רקע לבן  –מספר כלי רכב דיפלומטיים  . 1.9.5

כיתוב ירוק על רקע לבן או כיתוב אדום על רק  –מספרי הרשות הפלסטיית  . 1.9.6

  לבן 

  תבית חיפוש/איתור הרכב: .1.10

  הקלדת תוים . 1.10.1

  חיפוש במערכת . 1.10.2

הצגת מיקום הרכב והכווה ע"ג מפת החיון, תיאור המיקום (מפלס, אזור,  . 1.10.3

  מספר תא החייה), ותמות המכוית החוה. 

 אם הרכב עזב את החיון להציג מועד העזיבה (בעמדת היהול בלבד).  . 1.10.4

  ימים לפחות. 90יתאפשר חיפוש רכב היסטורי לטווח של   . 1.10.5

  מצלמות) לצורכי ביטחון (טמ"ס).אפשרות שימוש בתוי המערכת ( .1.11

  המערכת תאפשר לספק תוי וידאו למערכות חיצויות על פי דרישת הלקוח ובתוים הבאים: .2

,  IP54, אטימות  Streaming H.264פיקסל,  4Mלפחות  –תכוות (מיימום) המצלמות  . 2.1

  מעלות. 50+ ל 30-עבודה בטמפרטורות שבין 

), daisy chain installationבצע בשרשור (לדוגמה חיבור היחידות ית -תכוות תקשורת  . 2.2

RJ45 Ethernet connection   

  TCP/IPהחיבור יבוסס  . 2.3
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בעיה במצלמה אחת או בתקשורת שלה לא תשפיע על תפקוד מצלמות אחרות (הן  . 2.4

  בהיבט התקשורת, איכות החוזי והן בהיבט הזת המתח).

ת ההכווה. גישה בכל עת אפשרות לחיבור רציף, בלתי תלוי ובמקביל לפעולת מערכ . 2.5

  ובזמן אמת לתוים הקלטים במצלמה. 

  יכולת זיהוי ואיתור תקלות  . 2.5.1

   יתאפשר זיהוי תקלות אוטומטי . 2.5.2

  זיהוי בעיית תקשורת . 2.5.3

  זיהוי בעיה בתפקוד מצלמות גלאים . 2.5.4

  זיהוי בעיה ביחידות התצוגה . 2.5.5

  זיהוי בעיה בתפקוד סמים . 2.5.6

  גיבוי והקלטה  . 2.5.7

יום   14יכולת הקלטה של כל תוי המערכת (כולל תמוות ווידאו) למשך  . 2.5.8

  לפחות.  

פורמט ההקלטה והגישה לתוים יאושר על ידי הלקוח ולא יפחתו באיכותם  . 2.5.9

  מתוי זמן האמת של המערכת.

  

  איתור רכבים 80.01.04

  איתור יתבצע על פי:  .1

  מספר רכב . 1.1

  מספר תא החיה  . 1.2

  זמן הכיסה לחיה  . 1.3

  יתבצע, לפחות, בשתי הדרכים הבאות (כולל תצוגה בעברית ובאגלית): .2

איטש לפחות).  21באמצעות עמדות קיוסק (ממשק מגע וצפייה שכולל מסך בגודל של  . 2.1

המערכת תציג לפחות את התוים הבאים: תמות הרכב, מספר לוחית הרישוי, מפלס 

  אלית). החייה והאזור, והחיה להגעה אל הרכב (גרפית וטקסטו

באמצעות יישומון במכשיר סלולרי (ובאמצעות ממשק מאובטח ובשליטה מקומית).  . 2.2

מפלס, אזור  –המשתמש יקיש את מספר הרכב והיישומון יציג את המיקום בחיון 

  ומספר תא החייה. 

  ממשק עם מערכת יהול החיה  . 2.2.1

עם מערכת יהול החיון (למשל לצורך עדכון תעריפים לרכב  C2Cאפשרות ל  . 2.2.2

  פי אזור החייה) ל

  עם מערכת יהול חיוים אזורית ו/או עירוית C2Cאפשרות ל  . 2.2.3

 ). WEB/clientאפשרות לגישה באמצעות ממשק איטרטי ( . 2.2.4

  

  



598 
 

______________________________________________________________________________________  

  מפרט מערכות  –חניון והפרדה מפלסית שזר 

 

  מערכת תצוגה דיגיטלית לצרכי הכווה -תת 80.01.05

  כללי  .1

כחלק מהמערכת ייכללו בחלק מהשלטים המותקים בחיון, יחידות תצוגה אשר יכוויו את   

ההגים המגיעים לצמתים אל אזורים בחיון בהם קיימים מקומות חייה פויים. זאת באופן 

שהתועה בחיון תזרום היטב, ההגים יידרשו לזמן מיימלי לאיתור מקום חייה ולמרחק  

  קטן.

מצב התצוגה יחידות התצוגה ייקבע ע"י מערכת איתור מקומות חייה פויים ("אדום ירוק")   

  התפוסה באזורים. פי מצב-על

  SDDהתצוגהיחידות  .2

  ס"מ לרוחב.  60ס"מ לגובה ו  18היחידות יהיו בממדים   

  מקומות בחיון.   13אשר יותקו ב  SYDהיחידות ישולבו בשלטים מטיפוס   

התצוגה תהיה גרפית מלאה עם יכולות וידאו כמתואר להלן. הגרפיקה תוגדר בסקרי התכון,   

 לאור לקחי התפעול..   ותהיה יתת לשיוי בעתיד

  מיקומי היחידות .3

 מיקומי השלטים יהיו כמפורט בתכיות המצורפות   

 הדרישות מהיחידות .4

  להלן דרישות מיימליות:  

4.1 . Pitch  מ"מ (בין ריכוזי  1(מרחק) מקסימלי שלRGB(  

  HDשל  רזולוציית מסך . 4.2

  LEDSMD טכולוגית . 4.3

4.4 . Contrast 1:4,000  

4.5 . Video Frame Rate  יה  60לפחותלש  

  + מעלות צלסיוס60ל  -20טמפרטורת עבודה: בין  . 4.6

  .color ,gamma ,contrast ,brightness ,sharpnessאפשרות לכיול מסך:  . 4.7

4.8 . 16 Bit Gray Scale  

  BMP ,JPEG ,AVI ,WMA ,WMV ,GIFיכולת הצגת תכי:  . 4.9

  NITS 2,500בהירות  .4.10

  שעות  100,000אורך חיים  .4.11

  . 50%ות ביחות מקסימאלי של מעל 150תחום (זווית) צפייה  .4.12

 IP65עמידות  .4.13

  מגוי תיקון לפי בהירות וטמפרטורה. .4.14

  השילוב במערכת ההכווה  .4.15

המערכת תתממשק ותהווה חלק ממערכת ההכווה למקומות חייה פויים (אדום ירוק)  .5

  כיווית לצורך:-בגישה דו
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הגדרת התצוגה ושיוי מצב התצוגה לפי מצב התפוסה בחיון (טבלת לוגיקת השילוט) או אילוץ    

  ידי מעמדת היהול של המערכת. 

  ) והתקיות הטכית של היחידה. 2או   1חיווי מצב התצוגה (מצב  .6

  אופן המדידה: .7

אספקה והתקה, כבילת תקשורת, התחברות אל כבילת מתח רשת באזור ההתקה,  . 7.1

  הרצה והפעלה.

) גישה דו כיווית לצורך WEB/clientאפשרות לגישה באמצעות ממשק איטרטי ( . 7.2

 תפעול מלא ולהעברת תוים מלאה. 

ביצועים מלאים כולל: קליטת קבצי תמוות ווידאו, עיצוב המסרים, הגדרת המסרים  . 7.3

  לכל שלט והגדרות כאמור לעיל. 

  והפצה  יהולמערך  .8

   ת המערכת תכלול שרת/מחשביהול אשר בה תותקן תוכ יהול והפצה עם עמדתSCADA  .

  מהעמדה יתאפשר להגדיר:

   המסרים השוים ועיצובם. . 8.1

  באיזה מצב של המערכת יופעל כל מסר בכל שלט.  . 8.2

  יתן יהיה לשדר המסרים למערכת כקצבי תמוה או וידאו. . 8.3

  :המדידה  אופן .9

  מערך התקשורת . 9.1

יקשר בין מחשב/שרת היהול וההפצה אל יחידות השילוט ויכלול: ארוות תקשורת,   

  ספקי כח, כבילה, יחידות תקשורת אקטיביות ופסיביות וכבילת מ"מ.

  :המדידה  אופן . 10

  התקה תואמת התכון המפורט ותפקוד מלא.  

 

  גלאיםה 80.01.06

  , וסמן תאורה.)Camera Sensors( 2הגלאים שיותקו יכללו במארז אחד: מצלמה אחת או  .1

  הגלאים יותקו במרכזי המיסעות כמפורט בפרק ההתקה להלן.  .2

כל מצלמה תהיה בעלת יכולת זיהוי מצב התפוסה בתא חייה אחד או שיים לפי הגיאומטריה  .3

  במקום ההתקה. 

מצב התפוסה בתא כולל: האם התא תפוס או פוי, מספר לוחית הרישוי של הרכב החוה, אם 

  ציון התא הוסף התפס.  –הרכב גולש לתא חייה סמוך 

  ).LPRכל מצלמה תהיה בעלת יכולת זיהוי מספר לוחית הרישוי של המכוית החוה ( .4

הסמן יהיה משולב בגלאי מצלמה) ויאיר בצבע אדום כאשר התא תפוס ובצבע ירוק (כחול   

  בתאי חיה לכים) כאשר התא פוי. 

מ' בכיוון הרכב המתקרב ללא סוור. ההתקה תהיה כזו   20הסמים ייראו בבירור ממרחק של   .5

  . המוודאת את הראות (אי הסתרה של עצמים זרים בכיוון התקרבות המכויות)



600 
 

______________________________________________________________________________________  

  מפרט מערכות  –חניון והפרדה מפלסית שזר 

 

צבעים שוים ויתן יהיה לשלוט בעוצמת ההארה   5בסה"כ תאפשר המערכת הצגה של לפחות   .6

של הסמן ממחשב הבקרה. יתן יהיה להגדיר ממחשב הבקרה את הסמן כמהבהב. ובעל 

 . IP54–עמידות בתאי סביבה על פי 

 

  רכזות תקשורת וספקי כח 80.01.07

מ'  1.80יותקו בארוות עולים שיוצבו על פי התכון המפורט. הארוות יותקו בגובה שמעל  .1

  לפחות.  IP54ויהיו אטי ודליים ואטומים ברמה 

על כל ארון תודבק מדבקה מודפסת עמידה שתציין את מספרו כפי שיופיע במסכי המערכת  .2

  להלן).   80.12צפת החיון (ראה  ובתיעוד. המדבקה תהיה יתת לקריאה ע"י אדם העומד על ר

על צדה הפימי של דלת הארון תודבק מדבקה שעליה פירוט הציוד המקושר לארון זה וסכמת  .3

  הציוד בארון.  

  

  מרביים -זמי תגובה  80.01.08

 שיות. 5–מרגע תפיסת תא חייה או מרגע פיויו ועד שיוי מצב הסמן  .1

 שיות.  5עד   –מצב התא בתצוגה בעמדת היהול מרגע תפיסת תא חייה או פיויו ועד שיוי  .2

 שיות.  5עד  –מרגע תפיסת תא חייה או פיויו ועד שיוי מצב השלט הרלווטי  .3

  

  דיוק הגילוי  80.01.09

המערכת תתייחס אל תא כפוי כל עוד לא חוה בו רכב או שרכב שכן איו גולש לתוך תא  .1

 –ס"מ  30ס"מ. אם הגלישה מהתא השכן תחרוג מ  30החייה מהצדדים לעומק שעולה על 

יוצג התא כמלא ויצוין מאיזה צד התבצעה הגלישה בליווי תמותו ומספר רכבו של הרכב  

 ה"פולש". 

לכל התווים הספרתיים. הגילוי   96% -שת גלוי מוכחת של יותר טובה מהמערכת תעמוד בדרי .2

ספרות ומספרי  8או  7יתייחס לסוגי לוחיות הרישוי הקיימים היום בישראל: מספר ישראלי 

 הרשות הפלסטיאית.

תצורת הוכחת יכולת הדיוק תוגד בספח בדיקות דיוק גילוי המהווים חלק בלי פרד מאישור 

  ביצועי המערכת. 

 

  תוכה ועמדת יהול 80.01.10

  כללי  .1

את התפוסה   ברורים תאפשר לטר  HMIהמערכת תכלול חומרה ותוכה, אשר באמצעות מסכי    

בחיון, לזהות תקלות במערכת, להזין את הגדרות המערכת ומדייות ההכווה המבוקשת כפי 

  שייקבע בעת התכון המפורט. 

לרבות מערכת יהול  כיווית למערכות חיצויות-כמו כן תאפשר המערכת התממשקות דו  

  .טעית רכבים וארגיה בחיון

  המסכים והדוחות יהיו בעברית.  
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 יהול  עמדת .2

 בחדר הבקרה תותקן עמדת יהול שתכלול: . 2.1

) כולל כרטיסי תקשורת ככל HP/DELL/IBMמחשב איכותי של ספק מוכר ( . 2.1.1

 שיידרש. המחשב ותצורתו יוצגו לאישור המזמין.

 או ש"ע שיאושר ע"י המזמין.Samsung , Panasonic, LGמסוג  32מסך דק  . 2.1.2

 מקלדת ועכבר איכותיים של יצרן המחשב.  . 2.1.3

 או שוו"ע שיאושר ע"י המזמין.HP LaserJet Pro M1536DNF מדפסת לייזר . 2.1.4

שיאפשר תפעול העמדה בעת הפסקת חשמל  ONLINEפסק מטיפוס -התקן אל . 2.1.5

דקות לפחות. עם חזרת המתח תעלה העמדה והמערכת כולה מעצמה   20למשך  

 בהתערבות אושית. ללא צורך

  ) :  SCADAבעמדת היהול יוצג המידע להלן (מערכת  . 2.2

מסך ראשי ובו מצב התפוסה הכללי בחיון: מקומות חייה פויים בכל אזור,  . 2.2.1

מקומות כים פויים, סה"כ מקומות חייה פויים, סה"כ מקומות כים 

שחוים    רכבים  –אם קיימים, חיה חריגה    –פויים. רכיבים תקולים במערכת  

זמן ממושך (מעבר לפרק זמן שיהיה יתן להגדרה), רכבים התופסים יותר 

 ממקום חייה אחד. 

מצב התפוסה (על גבי תמות תכיות החיון). תאים תפוסים יסומו באדום  . 2.2.2

ותאים פויים יסומו בירוק/כחול. יהיה ציון לתאי חיה: תפוסים מעל זמן 

ים למצב תפוס. כל המרכיבים: תאי שיוגדר, מצלמה או סמן תקול, מאולצ 

החייה, הרכזות, ספקי כח, יחידות התצוגה יופיעו במסכים עם כיויים זהים 

 לאלה המופיעים בשטח ובתיעוד המערכת. 

לאיזה כיוון מורה החץ בכל שלט. יתן יהיה לבצע שיוי   –מצב שלטי ההכווה   . 2.2.3

וצע אילוץ שיוי  מאולץ של מצב היחידות, ולהחזירן למצב "אוטומטי". אם ב

 תהיה לכך אידיקציה במסך.  –כיוון החץ מתוך המערכת 

שיות ממועד  5שיוי סטטוס תאי החיה על גבי המסכים יתבצע בתוך  . 2.2.4

תועות (התמלאות והתרוקות תאים)  30ההתרחשות בשטח. ייבחן במצב של 

 בדקה.

עתם  יתן להקליד למערכת רשימה של מספרי רכב אשר הופ –רשימה שחורה  . 2.2.5

  באחד ממקומות החיה, יחולל התרעה במערכת. 

כל אלמט (גלאי מצלמה, שלט, סמן, רכזת, וכד') שאיו  –תקיות המערכת  . 2.2.6

תקין יצוין באופן ברור כהתרעה למפעיל. התרעות יופיעו כחלוות קופצים.  

 התרעות קריטיות יכללו התרעה קולית. 

  שליטה ביחידות התצוגה: . 2.3

התצוגה בשלטים יופעל על פי מדייות מוכתבת מראש ויתת לשיוי ע"י מהל  . 2.3.1

יון. המדיים כך החיון השויות תתבסס על מצב התפוסה באזורי הח
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שמכויות יוכווו לאזורים בהם ישם מקומות חייה זמיים. לכל אזור חייה 

ייקבע מספר התאים התפוסים שמעליו הוא ייחשב "מלא", ומספר התאים 

התפוסים שמתחתם ייחשב "פוי". מצב תפוסה המצא בין רמות התפוסות 

 שיוי במצב השלט. הללו לא יגרום ל

  יתן יהיה לשות את מצב השלטים ידית מעמדת היהול.  . 2.3.2

  התוכה תייצר דוחות כדלקמן: . 2.4

תוי תפוסה היסטוריים ברמת המפלס, אזור או תא חיה בודד וברזולוציה  . 2.4.1

 דקות.  10של 

 פי אזורים. -זמי שהייה ממוצעים והתפלגותם על . 2.4.2

 תאי חיה תפוסים מעל פרק זמן שייקבע. . 2.4.3

 במערכת כולל את סוג התקלה, מיקומה, מועד האירוע ומועד התיקון.  תקלות . 2.4.4

  התוכה תאפשר שאילתות כדלקמן: . 2.5

זמן שהייה, מיקום ותמוה על פי מספר רכב (אפשרות לשילוב תמות רכב  . 2.5.1

 ומספרו) בזמן אמת.

זמן שהייה, מיקום ותמוה על פי מספר רכב (אפשרות לשילוב תמות רכב  . 2.5.2

 תאריך.ומספרו מתאריך עד 

  ממשק עם מערכת בקרת החיון  . 2.6

בסיס התוים במערכת בקרת החיון מכיל את פרטי לוחיות הרישוי של כל   . 2.6.1

המכויות בחיון ואמצעי הכיסה שלהן. חוים מזדמים ישתמשו בכרטיס ייר 

  עם בר קוד או זיהוי אחר ולמויים יתן יהיה לספק תגי קירבה אישיים. 

משתמש בעת שובו לחיון יוקם ממשק אשר לצורך איתור מכוית ע"י ה . 2.6.2

באמצעותו המערכת תשלח שאילתה אל מערכת יהול החיון שבה יצוין אמצעי 

 הזיהוי ומערכת יהול החיון תשיב את מספר לוחית הרישוי.  

 

  התקה  80.01.11

  הגלאים יותקו ע"ג מסילות פלדה או אלומייום בצבע לבן ראה תרשים.....  .1

מ' מעל לרצפה ובאופן שבשדרת חייה אחת הסמים ייצרו קו ישר   2.40יותקו בגובה  הסמים   .2

אופקית ואכית (במקומות בהם הרצפה משופעת יהיה הקו מקביל לרצפה או אופקי). תעלות,  

צרת ואמצעי התקה אחרים יותקו בצורה אסתטית ואחידה ככל האפשר, וללא ברגים 

 ראים לעיין. 

  

  )KIO"מצא מכויתך" (קיוסק מערכת   80.01.12

לאתר את  םבלובי המעליות כמסומן בתכיות יוצבו עמדות ממוחשבות אשר אפשרו לחוי  . 1

  מקום חיית מכויתם.

  העמדות יהיו מעוצבות בצורה פוקציולית אה שתאושר ע"י המזמיה.   . 2
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לפחות, במארז אטי ודאלי וכן   HDאיטש לפחות, באיכות    19העמדות יכללו מסך מגע בגודל    . 3

אמצעי זיהוי למשתמשים: קורא כרטיס כיסה של חוים מזדמים וגם קורא כרטיסי קירבה 

  שיתן יהיה להפיק למויים.

לא צורך  דקות ול 3במקרה של הפסקת חשמל, העמדה תעלה מחדש לאחר חזרת המתח בתוך   . 4

  בהתערבות אושית. 

  שיות: 5-וי לעמדה, והעמדה תציג בתוך לא יותר מהד את אמצעי הזייהמשתמש יצי   . 5

  את תמות רכבו של המשתמש כפי שצולמה בחיו במהלך השהות.   5.1  

  המפלס והאזור.  –את מיקום החיה   5.2  

  ן מיקום עמדת הקיוסק ומיקום המכוית. וואת מפת המפלס עם סימ  5.3  

המידע יכול להיות מפוצל למספר מסכים כאשר ראשית תוצג התמוה. אפשרי שיוצגו תמוות   . 6

  של מספר מכויות והמשתמש יבחר את מכויתו מתוכן (למקרה של זיהוי לא ברור). 

לצורך זה יידרש ממשק בין מערכת ההכווה למערכת יהול החיון. בממשק תישלח שאילתא   . 7

או תג המוי והתשובה תהיה מספר לוחית הרישוי המתאימה. לגבי  עם מספר כרטיס הכיסה

אם קיימים למוי מספר מכויות מורשות, המערכת תסרוק את כולן (רק אחת אמורה  –מוי 

  . 2.5ס"ק  80.01.10להימצא בחיון בכל עת). ראה גם 

  

  סימון 380.01.1

יסמן את רכיבי המערכת בשטח באמצעות מדבקות מודפסות עמידות כך שייראו והיו   הקבלן הראשי

יתות לקריאה ע"י מי שעומד על רצפת החיון. הסימון יכלול זיהוי שיהיה זהה לכיויי הציודים  

ין זה כללים: גלאים, סמים, שלטים, רכזות, ספקי י עוד המערכת וכד'). לעיבמערכת (מסכים, דוחות, ת

  ארוות ציוד, מחשבים וכיוב'. כח,

  

  סקרי תכון 480.01.1

יציג בסקר התכון הראשון את פרטי הצעתו בין השאר כל פרט המוצע בשיוי מהמפרט  הקבלן הראשי

  ותכיות המכרז:

יסכם עם המזמין אילו דגמי התקה  הקבלן הראשיתצורות ההתקה של הגלאים והסמים.  .1

 . יבצע בשטח לאישור תצורת ההתקה

  ) של מיקום החיישים/מצלמות וסמים, התשתיות, הזות והכבילה.  DWGתכיות (במתכות   .2

 קווי לכבילה. -תרשים חד .3

  . פריסת השלטים (כבסיס תשמש תכית השילוט המוצגת למכרז) .4

  .מיקום ארוות לספקי כח ורכזות תקשרות .5

  . מהלכי הכבילה .6

  . סוגי הכבלים .7

  . מסכי עמדת השליטה .8

 . השילוטלוגיקת הפעלת  .9

 .עקרוות ביית אפליקציה לגישה סלולרית . 10

 .עיצוב הקיוסקים . 11
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  .מסכי קיוסקים . 12

  .התממשקות למערכת היהול וההפצה של השילוט הדיגיטלי (ראה ....)  . 13

 . התממשקות למערכת בקרת כיסה, יציאה ותשלום . 14

  כל האלמטים והאמצעים הדרושים להפעלת המערכת גם אם לא הוזכרו לעיל.  . 15

בחיון   הקבלן הראשי יציג את פתרוות ההתקה המוצעים לאישור המזמין. בהמשך יבצע    הראשי הקבלן  

תאי חיה מכל סוגי ההתקה שבכוותו להשתמש. סוג התאים בהם תבוצע   10התקה להדגמה של 

  ההתקה יסוכם ע"י המזמין.

  הקבלה. גם את תכית ההדרכה ותכית מבחי  הקבלן הראשי בסקרי התכון הבאים יציג 

 

  שרות מרחוק 80.01.15

יהיה בעל  הקבלן הראשיבכל תקופת החוזה ובכלל זאת האחריות והסכם השרות שלאחר האחריות 

יכולת לבצע תמיכה ושרות למערכת מרחוק. יכולת זו תכלול: קבלת התרעות על תקלות, קבלת לוג 

פעילות תקופתי, איפוס ו/או הפעלה מחדש לחלקי המערכת. לצורך כך יספק המזמין על חשבוו חיבור 

ה לפי דרישות יתקין על חשבוו את אמצעי האבטח הקבלן הראשי. הקבלן הראשיאיטרט לפי החיות 

 המזמין.

  בחיון  אזורים

 אזורים בחיון  - 1טבלה 

  -5מפלס   -4מפלס   -3מפלס   -2מפלס -1מפלס 

1.1  2.13.14.15.1 

 
2.23.24.25.2 

 
2.33.34.35.3 

 
2.43.44.45.4 

 
2.53.54.55.5 

 
2.63.64.65.6 

  

 SDDבהם ישולבו יחידות תצוגת וידאו להכווה  /SYKSYPSYD רשימת שלטים - 2טבלה 

 מס'

 1מצב   משויך לשלט 

(ברירת 

  מחדל) 

  2מצב 
  סוג  סידורי  מפלס  אזור

1  B P21SYD→ ← 
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 לוגיקת ההכווה  - 3טבלה 

  

סוג סידורימפלס אזור5.65.55.45.35.25.14.64.54.44.34.24.13.63.53.43.33.23.12.62.52.42.32.22.1

FBP21SYD←→1

FBP22SYD↑←2

FCP23SYD←↑3

FGP24SYD→↑4

BP31SYD←→5

BP32SYD↑←6

CP33SYD←↑7

BP41SYD←→8

BP42SYD↑←9

CP43SYD←↑10

BP51SYD←→11

BP52SYD↑←12

CP53SYD←↑13

13סה" כ

המפעיל יוכל לשנות את לוגיקת שינויי המצבים לאור נסיונו . 
מצב כל שלט יוכל להיות מותנה במצבם של עד  3 אזורים שונים בלוגיקת  AND במצב פנוי  F או  V.  הסימונים בטבלה הם לדוגמה ויסוכמו בסקר התכנון . 

לוגיקת ההכוונה

מצב התפוסה באזור  ( F=  מלא,  V=פנוי ) 

הסברים:  

אזור ייחשב " מלא" F כאשר התפוסה בו , על פי מערכת ניהול התפוסה, תהיה מעל X% מהקיבולת. הערך X יוכל להיקבע פרמטרית לכל אזור לפי נסיון המפעיל.

אזור ייחשב " פנוי " V כאשר התפוסה בו , על פי מערכת ניהול התפוסה, תהיה פחות מ Y% מהקיבולת. הערך Y יוכל להיקבע פרמטרית לכל אזור לפי נסיון המפעיל.

מצב  1 מתאר חניון פנוי ממכוניות.  עם התמלאות החניון יתעדכנו יחידות התצוגה על פי המוצג בטבלה.  כנ" ל עם התרוקנות החניון . 

06-05-18

מס '  
יח '  

SDD

משוייך לשלט
מצב 2

מצב 1 
(ברירת 
מחדל )
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  והדרכה תיעוד 680.01.1

  תיעוד  .1

  : יכלול הספר. אלקטרויתעותקי יר ועותק ע"ג מדיה  3ספר מערכת ב  יסופק  

 פעולת המערכת. תיאור .2

-של חלקים ותת וספות הזמות לצורך קטלוגים מספרים כולל מפורטות תכולה רשימות .3

 מערכות.

 בהם   הכיויים  יהיו  הרכיבים  יכוו  בהם  כיוייםה  .רכיביה  כל  על  המערכת  של  קווי-חד  תרשים .4

  . הכבילה"ג וע,  בשטח הציוד"ג  ע, בדוחות, התפעול  במסכי מופיעים הם

 . DWGו  PDF) של המערכת במתכות AS MADE( עדות תכיות .5

 . שיושמה כפי  השילוט הפעלת לוגיקת .6

 איתור תקלות .7

 תחזוקה מועת וכיווים  .8

  הדרכה  .9

 כיתת. אחזקה ולאשיה, החיון מפעילי ,למהלים מותאמות הדרכות יבצע הקבלן הראשי . 10

. התכית תכלול: רשימת המערכת מהזמת יום 30 בתוך המזמין לאישור תוגש הדרכה

, ייתו הדרכות המזמין דרישת לפי. ושא  לכל עותשה ומספר היעד קהל הושאים שיועברו,

  .המוסכמת  ההדרכה לתכית מעבר גם

  

 מערכת בקרת חיון (כיסה, יציאה ותשלום) 80.02

  כללי  80.02.01

החיון לצורך בקרת כיסות המכויות ויציאתן ובכלל זאת מפעיל המערכת ועדה לשמש את  .1

החיון כפי שיפורט  מימוש זכויות של מוייו תשלום עבור דמי חייה למשתמשים מזדמים

 להלן. 

 המערכת תכלול את המרכיבים העיקריים הבאים: .2

 PINעמדות כיסה  . 2.1

 PEXעמדות יציאה   . 2.2

 PSTעמדות תשלום  . 2.3

 BARמחסומי יציאה לחרום  . 2.4

 מערכת מידע ובקרה מרכזית . 2.5

 עמדות יהול  . 2.6

 מערך איטרקום . 2.7

 מיגון העמדות בפי פגיעת רכב . 2.8

 המערכת תפעל על תשתיות התקשורת הכלליות של האתר.  .3
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  דרישות כלליות  80.02.02

  מיגון בפי פגיעת רכב .1

 3ן מפלדה בקוטר וימוגן מפי פגיעת רכב חולף באמצעות עמודי מיגכל הציוד שיוצב בחיון 

) הקבלן הראשיס"מ אשר יעוגו אל בסיס בטון (יבוצע במידת הצורך ע"י  110איץ' בגובה 

לבן -ס"מ בצבעי אדום 20ברגים. העמודים ייצבעו ברצועות אופקיות ברוחב כ  4באמצעות 

יים בהתאם. הפתח העליון של העמוד ייסתם לסירוגין או יצופו בשרוולי פלסטיק צבעו

  או מפלסטיק בצבע לבן או שחור.   בפקק/מכסה מתכתי

  .חזית ציוד החיון הפוה אל תיב תועת מכויות לא תבלוט מעבר לקו עמודי המיגון

  הגה ממזג האוויר וודליזם .2

במקום כל הציוד הפרוש (שאיו מותקן בתוך מבה) יהיה עמיד בתאי הסביבה שוררים 

  והכוללים. 

  לפחות.  IP 64הציוד יותקן במארז אטי ודלי ודרגת אטימות 

  תצוגה וסימון .3

הציוד הפרוש יציג, בין באמצעות שילוט ובין באמצעות צגים, את כל המידע הדרוש לתפעול 

שפות: עברית, אגלית, ערבית. יתן להציג המידע באמצעות פיקטוגרמים ברורים   3העמדות ב  

  ל.כתחליף למל 

על גבי הציוד הפרוש יסומן כיוי הציוד כמופיע בתכיות המערכת. הסימון יבוצע באמצאות 

על הציוד   קוס"מ. התוויות יודב 2X5מודפסות עמידות לתלישה בגודל של כ  תוויות דביקות

  המיקום ראה לעיל וגבוה ככל האפשר. 

  גביית תשלום בכרטיסי אשראי .4

-EMV. המערכת תהיה  PCI-DSSהמערכת תהיה תואמת ומאושרת לפעולה לפי דרישות 

READY   כך שאם יידרש ע"י המזמין, יתקין הספק את המערכת כך שתהיה תואמת לדרישות

  תקן זה, ללא תוספת תשלום או דרישות אחרות. 

  קיבוע הציוד הפרוש  .5

מ"מ או שוו"ע   10בקוטר  ברגי "ג'מבו" 4הציוד ייקבע אל רצפת או קיר בטון באמצעות 

  שיאושר ע"י המפקח. תחתית הציוד תיאטם בדייס למיעת חדירת חרקים ומכרסמים.

 הצבת הציוד   .6

  מיקום הציוד, הצבתו וחיבורו למערכות המתח והתקשרות ותהיה כמוצג ב:

 תכיות החיון 

 בתכיות החשמל.

  כיות התקשורתבת

  אספקת חשמל .7

  מלוחות חיויים.  V220כל הציוד יוזן במתח רשת 

  20אשר יאפשר פעולת הציוד למשך  ON-LINEפסק מטיפוס -ציוד תקשורת יחובר גם לאל

  דקות לפחות. 
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  תקשורת .8

  המערכת תתחבר לתשתיות התקשורת כמופיע בפרק...... 

  לתחומים הבאים:  VLANיוגדרו רשתות וירטואליות 

 יהול העמדות הפרושות  . 8.1

 איטרקום . 8.2

8.3 . LPR 

 כרטיסי אשראי . 8.4

  

  תכולת העבודה  80.02.03

 הצגת המערכת המוצעת במסגרת סקרי התכון.  .1

 אספקת הציוד לאתר  .2

 התקת הציוד באתר .3

 כבילת מ"מ מארוות התקשורת המקומיים אל יחידות הקצה אספקת וסלילת  .4

 הקמת מערך התקשורת והגדרות .5

 התקת תוכה .6

 הקמת בסיס תוים ראשוי  .7

 הדרכות לצוות החיון  .8

 אספקת ציוד מתכלה .9

 הכת תכית מבחי הקבלה ואישורה ע"י המזמין . 10

 הרצת המערכת וכווים  . 11

 עריכת מבחי הקבלה  . 12

 

  עיקריים תהליכים  80.02.04

  זיהוי המשתמשים בשערים  .1

). כל LPRרכב יזוהה בהתקרבות אל עמדות הבקרה באמצעות מערכת לזיהוי לוחית הרישוי ( 

מעבר עמדת בקרה יירשם ב"לוג המערכת" וישמש לצרכי הבקרה. רכב שעל פי תויו במערכת 

רכב תוך משיכת כרטיס ממפיק  יוכל לעבור ללא עיכוב. –רשאי לעבור בעמדת הבקרה 

כרטיסים. הכרטיס ישמש אותו בהמשך לצורך תשלום דמי החייה בעמדת תשלום אוטומטית 

  או בעמדת היציאה.  

  בקרת כיסה לחיון  .2

הג רכב המגיע למתחם ועבר את הבידוק הביטחוי, יקבל ממפיק הכרטיסים כרטיס הושא 

יסה וקידוד בברקוד או פס מגטי.את פרטי הכ  

  גלגלי לא יורשה בכיסה לחיון. -רכב דו

  בקרת גבייה ויציאה מהחיון  .3

  תשלום דמי החייה יבצע באחת האפשרויות הבאות: . 3.1
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) אשר יוצבו בלובי  PSTבעמדות תשלום ( –במזומן או בכרטיסי אשראי  . 3.1.1

 המעליות בחיון. 

 ) PEXבכרטיסי אשראי בעמדות היציאה מהחיון ( . 3.1.2

 שומוים כגון פגו וסלופארק.יבאמצעות מכשירים יידים וי . 3.1.3

 –לאחר ששילם את דמי החייה  בשער הראשירכב מזדמן המגיע לעמדת היציאה הג  . 3.2

בעמדת היציאה. אם יוכל לצאת מהחיון ללא עיכוב וללא צורך להצגת כרטיס החיה 

דמי החייה לא שולמו יוכל ההג לשלם את דמי החייה באמצעות כרטיס אשראי 

  בעמדת היציאה. 

דקות),  30(למשל  grace periodזמן חסד/ –רכב ששהה בחיון פחות מתקופה מוגדרת  . 3.3

  יוכל לצאת מהחיון ללא צורך בתשלום דמי חייה. 

  כרטיס אבוד .4

שאין בידו כרטיס יתקשר באיטרקום מעמדת התשלום או מעמדת היציאה למוקד וימסור   הג

"הפקת כרטיס חלופי" ויקליד את  את מספר לוחית הרישוי של רכבו. המוקדן יפתח תהליך 

הסכום לתשלום יישלח אוטומטית לעמדה. החוה המזדמן ישלם את הסכום.  –מספר הרכב 

אם שולם בעמדת תשלום יופק לו כרטיס יציאה חלופי. אם שולם בעמדת היציאה תופק 

  קבלה והמחסום ייפתח ליציאה עם משיכת הקבלה. 

 

  PINעמדות הכיסה  80.02.05

עמדות הכיסה יכללו את כל הדרש לבקר את כיסת המכויות לחיון ולאפשר לההלת החיון   .1

  ) לעיל. 80.02.04לבקר את פעילותה בתבלי המתואר (

  העמדה תכלול את מרכיבי הציוד להלן: .2

 )  80.02.14.1יחידת תקשורת ובקרה לעמדת כיסה ( . 2.1

  )  80.02.14.3( מחסום זרוע מהיר . 2.2

  )  LPR)80.02.14.4מצלמת  . 2.3

   )80.02.14.6יח' (  2גלאי לולאה  . 2.4

 )  80.02.14.5יח' ( 2פסי האטה לתיב  . 2.5

  יח'. 2 –)  80.02.02.1עמוד מיגון לפי ( . 2.6

  אופן המדידה: .3

  כל התכולה על פי המפורט בתכיות החיון ספח....  הצבה . 3.1

עם  CAT7 מ' 3חבור למערך התקשורת באמצעות כבל תקשורת מגשר באורך עד  . 3.2

 בקצוות. הכבל יהיה תון בתוך שרוול הגה גמיש. RJ45מחבר

חיבור להזת חשמל באמצעות כבל מגשר ותקע תקי, הכבל יהיה תון בתוך שרוול הגה  . 3.3

 גמיש.

 בדיקות וכיווים . 3.4
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  PEXעמדות היציאה  80.02.06

לההלת החיון לבקר   עמדות היציאה יכללו את כל הדרש לבקר את יציאת המכויות מהקיון, ולאפשר

  . 80.02.04 -את פעילותה לפי התהליכים המתוארים ב

  להלן) 80.02.14.2יחידת תקשורת ובקרה לעמדת יציאה ( .1

  להלן)   80.02.14.3מחסום זרוע מהיר (  .2

  להלן)  LPR)80.02.14.4מצלמת  .3

  להלן) 80.02.14.6יח' (  2גלאי לולאה  .4

 להלן)  80.02.14.5יח' ( 2פסי האטה לתיב  .5

 יחי'.  2 -80.02.02.1חיוי עמוד מיגון לפי  .6

  אופן המדידה: .7

 כל התכולה על פי המפורט בתכיות החיון ספח....  הצבה . 7.1

עם  CAT7 מ' 3חבור למערך התקשורת באמצעות כבל תקשורת מגשר באורך עד  . 7.2

 בקצוות. הכבל יהיה תון בתוך שרוול הגה גמיש. RJ45מחבר

מ' ותקע תקי, הכבל יהיה תון  3שר באורך עד חיבור להזת חשמל באמצעות כבל מג . 7.3

 בתוך שרוול הגה גמיש.

 בדיקות וכיווים . 7.4

  

  PSTעמדת תשלום  80.02.07

 1אג';  50ות הקיימות במחזור) לפחות: אסוגי מטבעות (מכל הגרס 6התשלום יתאפשר ב:  .1

שטרות (הכסת סוגי  8ו  וספים שייקבעו בהמשך, 2שקלים ו  10שקלים;  5שקלים;  2שקל; 

וספים שייקבעו בהמשך. במקרה של  4שקלים ו  200, 100, 50, 20השטרות בכל הכיווים): 

 תשלום במזומן תופק קבלה לפי דרישה באמצעות מקש ייעודי. 

  סוגי מטבעות לפחות: מחזירי העודף יתמלאו אוטומטית מתשלומי הלקוחות. 3מתן עודף ב  .2

  . היא רצויהוג לפחות. כמות גדולה יותר מכל ס 400  –תכולת מטבעות להחזרה 

במקרה כזה קבלה תופק   .או בכרטיסי "דביט" תהיה אפשרות לשלם בכרטיסי אשראי

 לעיל.  80.02.02 ראה גם אוטומטית.

 שקלים.  200ו  100תתאפשר חסימת אפשרות לתשלום באמצעות בקוטים מסוימים למשל  .3

שלטוות המס במדית ישראל ובכלל זאת:   הקבלה תהיה בעברית ותכיל את כל הדרש על ידי 

שם החיון, שם המפעיל, מס' ח"פ (או ע"מ), "חשבוית מס/קבלה", מספר הקבלה, תאריך 

התשלום, תאריך ושעת הכיסה, תאריך ושעת היציאה, הסכום ששולם, סכום המע"מ ושיעורו  

כמו כן יירשם הטקסט: .  DSSPCIתקן    %, אם שולם בכרטיס אשראי יודפס קוד לפי הגדרות-ב

שים לפחות   7. ההדפסה תהיה קריאה למשך  "קבלה זו איה מהווה אישור ליציאה מהחיון" 

 לפי דרישות רשות המסים.

בעמדה יותקן צג שעליו יופיעו החיות ברורות לפעולה בעברית, ערבית ואגלית לפי בחירת  .4

  צג גרפי צבעוי. רצוי המשתמש. באמצעות לחצן בחירת שפה.  

 לעיל.  על פי –הפקת כרטיס אבוד  .5
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 30) שיאפשר עבודה רצופה במקרה של הפסקת מתח הרשת ל  (UPSפסק  -אלתוזן מקו  העמדה   .6

פסק מכבה את המכוה, אזי בעת החזרת המתח הוא יעלה את העמדה -דקות. במקרה שהאל

מחדש ללא צורך בכל התערבות חיצוית, וללא אבדן מידע. העמדה תעלה מחדש בתום לא 

 שיות מרגע חזרת המתח. 30-יותר מ

בגמר התשלום, העודף והקבלה יצאו ללקוח רק לאחר הוצאת כרטיס החייה על ידי הלקוח.   .7

קבלה תופק לאחר לחיצה על לחצן "קבלה". במקרה של תשלום בכרטיס אשראי תודפס קבלה 

 או דומה.גם ללא לחיצה על הלחצן. על גבי הצג תופיע הודעה בוסח "קח/י את הכרטיס" 

אם לא תבקשה קבלה במעמד התשלום, יתן יהיה להפיק קבלה "מקור" באותה עמדה בכל  .8

 עת לאחר מכן, ע"י הכסת הכרטיס המשולם לפתח המתאים במכוה.

  תופק ללקוח פתקית זיכוי למימוש במוקד. –במקרה של תקלה במתן עודף  .9

ההודעה "שלם סכום מדויק. המכוה  תופיע על המסך  –במקרה שאין בעמדה מעות לעודף  . 10

  איה מחזירה עודף". אם לקוח שילם סכום עודף תופק ללקוח פתקית זיכוי למימוש במוקד.

11 .  :סיון פריצה, פתיחת דלת יהעמדה תתריע במערכת הבקרה המרכזית על האירועים הבאים

ודף, מחסור לא תקיה, הדלת איה עולה כראוי, רמה מוכה מתחת לסף שיוגדר של מעות לע

במעות לעודף, מחסור בייר לקבלות, רמה מוכה של ייר לקבלות (יתן לכווון), מחסור בייר 

להפקת כרטיסים, רמה מוכה של ייר לכרטיסים (יתן לכווון), קופות מלאות, הוצאת  

  קופות. 

ת: כל פעולה שתתבצע בעמדה תתועד במערכת ויתן יהיה לזהות מתי בוצעו הפעולות הבאו . 12

פתיחת דלת, הוצאת קופת מטבעות או קופת שטרות, הוספת מעות לעודף, ריקון מטבעות 

  מהתקים למתן עודף.

  בעמדה תותקן שלוחת מערכת האיטרקום. –איטרקום  . 13

פרטי המיגון יוצגו   העמדה תהיה בויה באופן מסיבי וממוגת בפי וודליזם כולל עיגון לרצפה. . 14

  קח מראש ובכתב.לאישור המפ הקבלן הראשיע"י 

על המכוה יוצמד שילוט החייה ברור ועמיד בוודליזם. תיכון ועיצוב השילוט יוצגו לאישור  . 15

  המפקח מראש ובכתב.

בעמדה יופק אוטומטית דו"ח מפורט לאירועים הבאים: הוצאת קופת שטרות, הוצאת קופת  . 16

בוצעה הוצאת  אם מטבעות, הוספת מעות לעודף. הדו"ח יופק לאחר השלמת ביצוע פעולה.

  קופת שטרות או מטבעות, תאופס תכולת הקופה במערכת באופן אוטומטי.

  אופן המדידה: . 17

 הצבה על פי המפורט בתכיות החיון ספח....  .17.1

עם  CAT7 מ' 3חבור למערך התקשורת באמצעות כבל תקשורת מגשר באורך עד  .17.2

 בקצוות. הכבל יהיה תון בתוך שרוול הגה גמיש. RJ45מחבר

מ' ותקע תקי, הכבל יהיה תון  3חיבור להזת חשמל באמצעות כבל מגשר באורך עד  .17.3

 בתוך שרוול הגה גמיש.

 בדיקות וכיווים .17.4
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  PSCעמדת תשלום בכרטיסי אשראי בלבד  80.02.08

  זהה לעמדת התשלום המאופיית לעיל אולם ללא יכולת קליטת מזומים ומתן עודף. 

 

  BARמחסומי יציאה לחרום  80.02.09

  מחסום זרוע מהיר כמפורט להלן. המחסום יפוקד ע"י מערכת בקרת המבה.  . 1

  אופן המדידה: . 2

 הצבה על פי המפורט בתכיות החיון ספח....  .2.1

עם  CAT7 מ' 3חבור למערך התקשורת באמצעות כבל תקשורת מגשר באורך עד  .2.2

 ול הגה גמיש.בקצוות. הכבל יהיה תון בתוך שרו RJ45מחבר

מ' וחיבור מהדקים, הכבל יהיה  3חיבור להזת חשמל באמצעות כבל מגשר באורך עד  .2.3

 תון בתוך שרוול הגה גמיש.

 בדיקות וכיווים .2.4

  

  )YSBתמרורים מפוקדים ( 80.02.10

ובמצב מיוחד יופעל   213מפוקדים המצגים במצב רגיל דמות תמרור  LEDתמרורים בתאורת  . 1

 .-1מ' במיקומים על פי התכיות של מפלס  1. התמרורים יוצבו על עמודים בגובה 215מצב 

  

 213        215 

 

  אופן המדידה: . 2

 הצבה על פי המפורט בתכיות החיון ספח....  .2.1

עם  CAT7 מ' 3באורך עד חבור למערך התקשורת באמצעות כבל תקשורת מגשר  .2.2

 בקצוות. הכבל יהיה תון בתוך שרוול הגה גמיש. RJ45מחבר

מ' וחיבור מהדקים, הכבל יהיה  3חיבור להזת חשמל באמצעות כבל מגשר באורך עד  .2.3

 תון בתוך שרוול הגה גמיש.

  בדיקות וכיווים .2.4

 

  מערכת מידע ובקרה מרכזית 80.02.11

  שרתים (דרישות מיימום) . 1

HPE ProLiant DL320e Generation 8 (Gen8) v2  

Intel® Xeon® E3-1231v3 (3.4GHz/4-core/8MB/80W, HT) מעבד 

Maximum Capacity (UDIMM) 8GB (1 x 8GB@1600MHz) כרוןיז 

4
HP 2TB 6G SATA 7.2K rpm LFF (3.5-inch) Non-hot plug

Midlin(raid1) 
 כרוןימערך ז
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2 PORT PCIe-RS-232 EXPANSION CARD  הרחבות  

WINDOWS SERVER 2012 STD ENG X64 מערכת הפעלה

7 HP 1U Small Form Factor Easy Install Rail Kit  גודל פיזי 

 שיאושר ע"י המזמין.  או שוו"ע

  אופן המדידה:

 הצבה בחדר השרתים  -  

עם  CAT7 מ' 3חבור למערך התקשורת באמצעות כבל תקשורת מגשר באורך עד   -  

 בקצוות. הכבל יהיה תון בתוך שרוול הגה גמיש. RJ45מחבר

מ' ותקע תקי, הכבל יהיה תון  3חיבור להזת חשמל באמצעות כבל מגשר באורך עד   -  

 בתוך שרוול הגה גמיש.

  בדיקות וכיווים  -  

 יח')  4עמדות העבודה( .2

 32GBלפחות עם זיכרון    5Iבעלי מעבד    וכד'  LENOVO, HP,   ,DELL  –יהיו מתוצרת מותג ידוע  

או מתקדמת   WINDOWS 10 PRO. בעמדות תותקן מערכת הפעלה  GB  250  SSDודיסק קשיח  

המתקדמת ביותר הקיימת בעת  OFFICE PROיותר אם תהיה זמיה באותה העת, ומערכת 

שיוות על שם המזמין, וכן המערכת הייעודית הדרשת לצרכי יהול ובקרת יההתקה כולל ר

 החיון. 

 מסכים 

  או שוו"ע שיאושר ע"י המזמין.  LG E2210Tכגון 22בגודל " LEDיהיו מסכי

  פסק והתהלות בעת הפסקות חשמל-אל .3

פסק שיאפשר הפעלת הציוד בעת  -לכל המחשבים וציוד התקשרות האקטיבי יסופק התקן אל

עם חזרת דקות לפחות. במקרה של כיבוי הציוד עקב פילת המתח,  20הפסקת חשמל למשך 

  המתח הציוד יופעל מחדש באופן אוטומטי וללא התערבות המפעיל, ללא איבוד מידע.

הקבלן  יותקן ציוד וסף לצורכי תקשורת ככל שיידרש לפי התכון המפורט שיבוצע ע"י 

  . הראשי

  אופן המדידה:

  הצגה ובדיקת תפקודית.

  חזורו ישמירת המידע וא .4

חדשים לפחות באופן שתמיד יהיה מידע   12המידע יישמר במערכת באופן מקוון לתקופה של 

 LPRכלול בין השאר גם את תמות מצלמת ה חדשים. המידע י 12היסטורי זמין לתקופה של 

  לפיה זוהה הרכב.

רבדים: הרובד הראשון יגבה מידע שוטף כך שבמקרה של תקלה   2המערכת תכיל מערך גיבוי ב  

כגון קריסת דיסק יתן יהיה להעלות את כל התוכות, ההגדרות והחומר השוטף לעבודה  

וריד דאטה היסטורי למדיה פרדת באופן דקות ללא אובדן מידע. הרובד השי י  60מחדש בתוך  

אוטומטי בתדירות שתיקבע ע"י המזמין, באופן שיתן יהיה לאחזרו באמצעות כלים הכלולים 

  במערכת.

  הצגה ובדיקת תפקודית. אופן המדידה:
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  שיוות ואישורים יר .5

להפעלת התוכות, בסיסי התוים וכד' שיותקו  תהרישיוויספק למזמין את  הקבלן הראשי 

שם המזמין ו/או מפעיל החיון  -על גבי השרתים ועל גבי כל תחות העבודה, כשהם רשומים על

  . בתקופת הבדק ובתקופת הסכם השרות יבוצעו עדכוי תוכה ללא תוספת תשלום. מטעמו

  אופן המדידה:

  הצגה ובדיקת תפקודית.

  בטחון מידע  .6

" ה מוגת מפי חדירה בלתי מורשית מהאיטרט באמצעות מערכת "חומת אשהמערכת תהי

  תוצג לאישור המזמין.ש

  כל גישה למערכת תחייב הקשת שם משתמש וסיסמא.

ה ועדכון מידע ייוקם מערך הרשאות שבאמצעותו יוגדרו לכל משתמש מורשה הזכויות לצפי

רמות הרשאות לגישה באמצעות   2רמות הרשאה בעמדות המערכת וכן    4במערכת. יהיו לפחות  

האיטרט. אי שימוש במערכת במשך מס' דקות (יתן להגדרה) יחייב הקשת סיסמא מחדש. 

  הקשר יותק אם לא יהיה פעיל מספר דקות שיוגדר. –בגישה באיטרט 

  אופן המדידה:

  הצגה ובדיקת תפקודית.

  מימשקים .7

 APIאחרות, באמצעות פרוטוקול עם מערכות  C2Cכיווית -המערכת תאפשר התממשקות דו

   כפי שיוגדר בסקרי התכון. ההתממשקות צפויה בתחומים הבאים (אך לא רק):

  ממשק עם מערכת ההכווה   7.1

ישוי של כל המכויות רכת בקרת החיון מכיל את פרטי לוחיות הרעבסיס התוים במ  

בכרטיס ייר עם בר קוד או בחיון ואמצעי הכיסה שלהן. חוים מזדמים ישתמשו 

  זיהוי אחר ולמויים יתן יהיה לספק תגי קירבה אישיים. 

לצורך איתור מכוית ע"י המשתמש בעת שובו לחיון יוקם ממשק אשר   7.1.1  

באמצעותו מערכת ההכווה תשלח שאילתה אל מערכת יהול החיון שבה  

מספר לוחית הרישוי. זמן יצוין אמצעי הזיהוי ומערכת יהול החיון תשיב את  

 שיות משידור השאילתה.  2שיגור התשובה לא יעלה על  

  מערכת יהול טעית רכב חשמלי, לצורך הכללת החיוב כך שיכלול את הטעיה.  7.1.2  

  הרה ובחיון. ממערכת בקרת ארגיה ב  7.1.3  

  .Daliמערכת בקרת תאורה ותקשורת   7.1.4  

  ועשן במהרה ובחיון. מערכת גילוי וכיבוי אש   7.1.5  

  

  תצוגות .8

  מסכי עמדות היהול (ראה להלן) יציגו את מצב החיון בזמן אמת וכן שאילתות ודוחות. 

היווצרות תקלה משביתה יקפיץ התרעה בולטת במסך עמדת הבקרה מלווה בחיווי קולי. 

  מפעיל המערכת יוכל לבטל ההתרעה, אולם רישומה במערכת ייוותר. 
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התצוגה הראשי של עמדות הבקרה יוצגו העמדות השוות בזמן אמיתי כ"איקוים".  במסך 

הציוד התקין יוצג בצבע ירוק וציוד תקול בצבע אדום. מצב הפעילות של כל עמדה יוצג כ: פוי, 

  רכב לפי העמדה, מחסום פתח. מחסום סגר.

ראשון, כאשר אירוע אחרון  כמו כן המסך יכיל רישומי האירועים כ"לוג" כרוולוגי מהאחרון ל

  תמיד מעל.

ואת מספר  LPRיתן יהיה לבחור עמדה מסוימת, ואז יכלול המידע המוצג גם את תמות ה 

  הרישוי שזוהה עם פרטי המשתמש.

  אופן המדידה:

  הצגה ובדיקת תפקודית.

  תעריפים  .9

  תעריפי החייה והמחירוים ייקבעו במערכת הרמת מהל חיון.  

יפים ומחירוים אוטומטי לפי ממשק, למשל רכב המזוהה ע"י מערכת יתאפשר שיוי תער

ההכווה למקומות חייה פויים "אדום ירוק" כחוה באופן שהוא גולש למקום החייה 

  הסמוך יוכל להיות מחויב בתעריף גבוה יותר.

  שאילתות . 10

השאילתות יתן יהיה להפיק שאילתות באופן ידידותי, על פי הרשאות המשתמש. בין 

  שיידרשו:

הצגת תוי כיסה ויציאה של רכב על פי מס' לוחית הרישוי כולל תמוות ממערכת  .10.1

LPR.לטווח תאריכים , 

 הצגת סכום לתשלום על פי מספר לוחית רישוי או על פי מספר כרטיס כיסה. .10.2

 הצגת כמויות מכויות השוהות בחיון לפי חברות.  .10.3

בעות לפי סוגים. מטבעות ושטרות בכספות לפי הצגת פירוט תכולת עמדות תשלום: מט .10.4

 סוגים.

 בכל חיון וסה"כ החיוים.  –מצב התפוסה בחיוים  .10.5

  אופן המדידה: .10.6

  הצגה ובדיקת תפקודית.

  דוחות . 11

  : כללי .11.1

יתן יהיה לקבל את כל הדוחות בחתך של תקופה, עמדת קצה, חיון, מספר חיוים   

 החיוים יחדיו. אקראי שייבחר ע"י הבקר או כל 

כל עוד   MS EXCELלפי בחירתו במתכות    וספים  דוחות  10המזמין זכאי לקבל לפחות    

  ללא חיוב, בתקופת האחריות. –התוים קיימים במערכת.

יבצע הדו"ח כל  הקבלן הראשי המזמין רשאי לדרוש כל דו"ח אחר עפ"י שיקול דעתו, ו   

  עוד התוים קיימים במערכת.

  המערכת תאפשר הפקה קלה וגמישה של דוחות שוים לצורך יהול החיון ובקרתו.  .11.2
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בראש כל דו"ח יירשם: שם החיון, שם הדו"ח, תאריך ושעת ההפקה, התקופה אליה   .11.3

חס הדוח. בכל דף ירשם מספר הדף. בתחתית כל עמודה בה יש משמעות לסיכום ימתי

יתן יהיה למיין הדוחות לפי כל אחת מהעמודות. בכל דו"ח יתן  יירשם הסיכום. –

 יהיה להוסיף או לגרוע עמודות.

  רשימת דוחות עקרוית: .11.4

יציג כמויות כיסות ויציאות רכבים מהתיבים השוים   –דו"ח תועות בחיון  . 11.4.1

ות, דקות. המשתמש יגדיר טווח תאריכים, שע 15במרווחים (איטרוולים) של 

  סוג המשתמשים ואיזה תיבים. 

מספק מידע לגבי תפוסה היסטורית בחיון בודד ובכלל  -דו"ח תפוסה  . 11.4.2

  15החיוים, באחוזים ובמספרים מוחלטים, על פי שעות (באיטרוולים של 

  דקות) ובפילוח לפי סוגי משתמשים ודיירים. 

בודד ולכלל   על פי שעות, וסוגי משתמשים לחיון -דו"ח התפלגות זמן שהייה  . 11.4.3

  החיוים. 

  דו"ח שעות חיה מצטברות לתקופה למשתמש בודד לחברה. . 11.4.4

מאפשר הצגת איפורמציה של כל החברות או חברה אחת  -דו"ח משתמשים  . 11.4.5

או מס' חברות או כל קבוצת מורשים אחרת, או תושבים, או מזדמים שבחרו,  

להצגה ע"י תאים, לקוחות, אשי קשר וכדומה, האיפורמציה שתוצג תבחר 

  המשתמש.

יפרט את כל האיפורמציה אודות המשתמשים, כגון: מספר   -דו"ח משתמשים   . 11.4.6

לוחית רישוי, פרטיו האישיים, כיסות ויציאות בכל התיבים, בכל אזור/מפלס 

  ובכולם יחדיו, קישורים לתמוות לוחית הרישוי בכל מעבר בתיב. 

ות פעולות חריגות, כגון: יפרטו את כל האיפורמציה אוד -דו"חות חריגים  . 11.4.7

  פתיחות מחסומים ידיות. 

דו"ח היסטורי אשר יציג את התקלות שאירעו במערכת לפי :  –דוחות תקלות  . 11.4.8

  עמדות, סוגי תקלות, מועד האירוע, מועד הפעלה מחדש.

יציין את כל המשתמשים  –דו"ח משתמשים שלא כסו לאזור מיועד  . 11.4.9

ו מכך בפירוט: זמן כיסה, זמן המחויבים להיכס לאזור מיועד אשר חרג

יציאה, זמן מצטבר. יתן יהיה להפיק את הדוח לתקופה במיון לפי משתמש, 

לפי קבוצות משתמשים ולפי תאריכים. בסוף הדו"ח יהיה סיכום לכל קבוצה 

  לתקופת הדו"ח.   -של שעות החריגה המצטברות ומספר האירועים 

 במשמרת של בקר מסוים.  מציין את כל הפעולות שהתבצעו -דו"ח משמרת  . 11.4.10

יפרט את ההתרעות באופן קלדרי או בחתך עמדות  –דו"ח התרעות תקופתי  . 11.4.11

  או בחתך סוגי תקלות.

לתקופה.  LPRיציין את האורחים שהוזמו באמצעות  – LPRדו"ח אורחים ב  . 11.4.12

יכלול את פרטי המזמין, מס' רכב, שם האורח, מועד הזמה, מועד כיסה, מועד 

  ה. יציאה, סה"כ שהי
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הדו"ח יציין תקופתית אל כל האירועים בהם תוקן  – LPRדו"ח זיהוי שגוי ב  . 11.4.13

. יכלול: תאריך ושעת  LPRמספר לוחית הרישוי לעומת תוי מצלמת ה 

האירוע, זיהוי העמדה, המספר שראה, המספר המתוקן, כמות ספרות שוה  

המורשות (קבועים (לפי פוזיציה), כמות השגויים בתקופה, כמות המכויות 

ומוזמים בלבד) שעברה בעמדה באותה תקופה, % השגויים מתוך סך 

 המכויות המורשות.

 לסיכום הכסות תקופתי.  – Zדוח  . 11.4.14

פירוט כל ההכסות בחיתוך של מתאריך עד תאריך, כל הקופות  -דו"ח פדיון  . 11.4.15

 יחד או כל אחת לחוד, במזומן ובכרטיסי אשראי.

התפוסה בכל אחד מהחיוים ברזולוציה של  יפרט –דוח תפוסה היסטורי  . 11.4.16

  שעות שלמות לתקופה מוגדרת בחתך של מזדמים, אורחים, מויים וסה"כ. 

  אופן המדידה: .11.5

  הצגה ובדיקת תפקודית.  

 

  עמדות יהול ומוקד 80.02.12

  עמדת המוקד (חדר הבקרה)   .1

עמדות כל עמדה תותקן בחדר הבקרה ותשמש למתן מעה לצרכי החוים  2יותקו  . 1.1

ס"ק  11ואמצעי ליהול השוטף של החיון. העמדה תהיה תחת עבודה כמוגדר בסעיף 

  לעיל.  2

למוקד יגיעו קריאות האיטרקום מהעמדות השוות וייכללו בו עמדת מוקד חיון  . 1.2

עילויות של תפעולו השוטף של החיון ולקבל (מחשב) ממה יתן יהיה לבצע את כל הפ

חיוויים והתרעות על מצב המערכת. כל הפעילויות אותן יורשו לבצע המוקדים אשר 

  יוגדרו במערכת. 

  אופן המדידה: . 1.3

 הצבה על פי המפורט בתכיות חדר הבקרה ספח.......  . 1.3.1

 CAT7 מ' 3חבור למערך התקשורת באמצעות כבל תקשורת מגשר באורך עד  . 1.3.2

 בקצוות. הכבל יהיה תון בתוך שרוול הגה גמיש. RJ45חברעם מ

מ' ותקע תקי, הכבל   3חיבור להזת חשמל באמצעות כבל מגשר באורך עד  . 1.3.3

 יהיה תון בתוך שרוול הגה גמיש.

 תפעול תקין –בדיקות וכיווים  . 1.3.4

  

  עמדת היהול  .2

עמדת היהול תהיה במשרד מהל החיון ותשמש לצורכי: תחזוקת ועדכון תוים,  . 2.1

  עדכון תעריפים, הפקת שאילתות ודוחות יהוליים, הפקת כרטיסי החה והסדרים. 

  העמדה תכלול תחת עבודה כמוגדר לעיל וכן אמצעי להפקת כרטיסי/מדבקות החיה. . 2.2

  אופן המדידה: . 2.3
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 רד מהל החיון ספח....... הצבה על פי המפורט בתכיות מש . 2.3.1

 CAT7 מ' 3חבור למערך התקשורת באמצעות כבל תקשורת מגשר באורך עד  . 2.3.2

 בקצוות. הכבל יהיה תון בתוך שרוול הגה גמיש. RJ45עם מחבר

מ' ותקע תקי, הכבל   3חיבור להזת חשמל באמצעות כבל מגשר באורך עד  . 2.3.3

 יהיה תון בתוך שרוול הגה גמיש.

  תפעול תקין –ם בדיקות וכיווי . 2.3.4

 

  מערך איטרקום משולב טמ"ס 80.02.13

המערכת תכלול מערך איטרקום אשר שלוחותיו יכסו את כלל העמדות הפרושות (עמדות  .1

תשלום, כיסה ויציאה וכן עמדות וספות אם יידרש). בכל שלוחה ייכלל מיקרופון, רמקול 

  ומצלמה כמפורט להלן. 

  .  96עם יכולת הרחבה ל  48 –כמות השלוחות הדרשות  .2

  בחדר הבקרה תותקן רכזת איטרקום.  .3

. ותאפשר שיחה בין שלוחות האיטרקום IP מערכת האיטרקום תהיה דיגיטלית ובתקשורת .4

  ובין מוקד הבקרה תוך צפייה מהיחידות השולחיות בתמות המצלמה בשלוחה המקושרת. 

לפחות. גודל מסך התצוגה היחידה שולחית יהיה    HDאיכות הצילום, התצוגה והשמירה יהיו   .5

למערכת   HDMIאודיו בחיבור  -לפחות. יתן יהיה להוציא מהיחידה השולחית יציאת וידאו  8"

  חיצוית. 

המצלמות ישולבו ביחידות הקצה באופן פימי כך שלא יהיו חשופות לפגיעה חיצוית. תהיה  .6

 ס"מ מהציוד).  65ס"מ במרחק  50X50כיוון המצלמה לאזור הרצוי לצילום (יכולת 

בלוג השרת עם אפשרות הפקת דוחות  ושמירת שעת ההתקשרות (עד לרמת שיות)רישום  .7

 היסטוריים. 

 אפשרות ייזום שיחה מהיחידות השולחיות. .8

  יום לפחות.  14וידאו למשך -אודיו שמירת הקלטות הפעילות .9

להתקין שלוחות איטרקום כשלוחות שולחיות וכשלוחות מותקות על   כמו כן יהיה אפשרי . 10

  קיר בהתקה אטי ודלית. 

הקריאה מהעמדות הפרושות בשטח תהיה באמצעות לחצן. עם המעה לקריאה תתבצע  . 11

 ).hands-freeהשיחה מעמדות אלה ללא לחיצה ( 

הקוראת. שם העמדה  עם קבלת קריאה ברכזת יתקבל חיווי קולי ועל הצג יופיע שם העמדה  . 12

ראה כיויים להלן. על מסך התצוגה תופיע   –יהיה אותו שם שיופיע במערכת יהול החיון 

  תמות המצלמה.

 יום לפחות. 14 תמוות המצלמות יישמרו במערכת למשך . 13

 המעה יוכל להיות בדיבורית או בשפופרת (לפי בחירת הבקר באותו רגע). . 14

ן בחדר הבקרה והן בעמדות הפרושות. יתן יהיה  איכות השמע תהיה גבוהה למשתמשים ה . 15

 ס"מ לפחות מהעמדה, בתאי רעשי הרקע של החיון.  60לתקשר בצורה וחה ממרחק של 
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  יתן יהיה ליזום קריאה מהרכזת אל היחידה הפרושה.  . 16

אם מתקבלת קריאה בעת שמתקיימת שיחה קודמת ברכזת, יקבל הבקר התרעה קולית ועל   . 17

  י העמדה הקוראת. הבקר יוכל לדלג בין השיחות. צג הרכזת יופיע כיו

  אופן המדידה: . 18

 הצבת רכזת בחדר השרתים  .18.1

 יחידות שולחיות בחדר הבקרה.  2הצבת  .18.2

עם  CAT7 מ' 3חבור למערך התקשורת באמצעות כבל תקשורת מגשר באורך עד  .18.3

 בקצוות. הכבל יהיה תון בתוך שרוול הגה גמיש. RJ45מחבר

מ' ותקע תקי, הכבל יהיה תון  3באמצעות כבל מגשר באורך עד חיבור להזת חשמל  .18.4

 בתוך שרוול הגה גמיש.

  בדיקות וכיווים .18.5

  

  PEXוהיציאה PINתכולת עמדות הכיסה  80.02.14

  יחידת תקשורת ובקרה בכיסה .1

מ' לפי המחסום באופן  2.5היחידה תותקן תוצב בצד שמאל של התיב במרחק של  . 1.1

  רכב מתקרב. שתהיה בטווח יד של הג

 היחידה תכלול: . 1.2

 מכלול הפקת כרטיסים (לחצן הפקה ופתח יציאת הכרטיס).  . 1.2.1

 קורא כרטיסי קירבה . 1.2.2

  10גובה תו יהיה  –תוים אלפא ומריים  2X16מואר  LCDצג הודעות ללקוח ( . 1.2.3

 מ"מ לפחות). 

שלוחת איטרקום (לחצן קריאה, מיקרופון ורמקול במארז מתאים כך שלהג  . 1.2.4

  לחצן הקריאה ).יהיה גלוי רק 

 מצלמת איטרקום. . 1.2.5

 

 יחידת תקשורת ובקרה ביציאה .2

מ' לפי המחסום באופן שתהיה בטווח   2.5היחידה תותקן בצד שמאל של התיב במרחק של 

  יד של הג רכב מתקרב.

  היחידה תכלול:

 קורא כרטיסי מזדמים . 2.1

 קורא כרטיסי אשראי . 2.2

 קורא כרטיסי קירבה . 2.3

 מדפסת קבלות . 2.4

מ"מ  10גובה תו יהיה  –ים אלפא ומריים ותו 2X16מואר  LCDללקוח (צג הודעות  . 2.5

 לפחות). 
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שלוחת איטרקום (לחצן קריאה, מיקרופון ורמקול במארז מתאים כך שלהג יהיה גלוי  . 2.6

 רק לחצן הקריאה ).

 מצלמת איטרקום. . 2.7

 

  מחסום זרוע מהיר .3

שיות  2מקס.  – פעולות ליום. זמן פתיחה  10,000מחסום המיועד לפעילות של מעל  . 3.1

מ').  3שיות מקבלת פקודה (עם זרוע באורך עד  2מקס.  -מקבלת פקודה. זמן סגירה 

מערכת העת הזרוע תכלול בקרת מהירות והאטה כך שזרוע המחסום תוע בצורה 

 250ס"מ ל  300יבחר את אורך הזרוע בין  הקבלן הראשיחלקה ותיעצר ללא רעידות. 

  שטח. במיקומים שיוגדרו יותקו זרועות מפרקיות.ס"מ לכל מקום על פי בדיקה ב

מעלות לאופק, הזרוע  30של  תבמקרה של גילוי וכחות רכב בעת ירידת הזרוע עד זווי  . 3.2

תעצור (יתן יהיה להגדיר לחילופין כי הזרוע תעלה אוטומטית למצב פתוח, או תמשיך 

  עם הפסקת הגילוי הזרוע תיסגר.  בפעולתה).

פרה אדום למיעת פגיעה בהולכי רגל, אזי קטיעת הקרן תגרום אם יותקן גם גלאי אי . 3.3

לעצירת ירידת זרוע המחסום. הפסקת קטיעת הקרן תאפשר חידוש התועה, מותה 

 באי גילוי על גלאי הלולאה שמתחת לזרוע. 

צבועה בצבע לבן עם סימוים מחזירי אור בצבע אדום. בתחתית הזרוע   –זרוע המחסום   . 3.4

זק בעת פגיעה באדם או ברכב. יותקן פגוש רך למ יעת  

הזרוע תתתק מצירה באופן שלא ייגרם זק לזרוע או  – במקרה של פגיעה בזרוע  . 3.5

החזרת הזרוע למקומה תיעשה בצורה מהירה ווחה ע"י עובד לא מקצועי   למחסום.

  12-10הדרש ליתוק הזרוע ממקומה יהיה  י האופק חהכו .םוללא כלי עבודה ייחודיי

  ס"מ מהציר. 100 ק"ג במרחק

  תתקבל התרעה בעמדת היהול.  –אם יצאה הזרוע ממקומה  . 3.6

מדבקות האוסרות על מעבר הולכי רגל ומזהירה   הקבלן הראשיעל גוף המחסום ידביק   . 3.7

  בפי פגיעת הזרוע. 

  במקומות בהם תהיה מגבלת גובה או אחרת יותקו מחסומים בעלי זרוע פרקית.  . 3.8

 . 21.03חלק    900ת ת"י המחסום וצורת התקתו יעמדו בדרישו . 3.9

  

  )LPRמצלמת זיהוי לוחית הרישוי ( .4

מצלמת וידאו דיגיטלית ייעודית המותקת באופן קבע, ומסוגלת באמצעות מחשב, מערך 

תקשורת ותוכה לעדכן את מערכת הבקרה במספר לוחית הרישוי של רכב המצא מולה.  

יתן יהיה להגדיר מספר תמוות המצלמה תופעל בעת זיהוי וכחות רכב על גלאי לולאה. 

  לצילום, פרקי הזמן בין תמוה לתמוה לפי ואחרי הגילוי.
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  פס האטה (לתיב) .5

 30-40מ' ואורך (בכיוון הסיעה)    2.50פס האטה עשוי גומי או חומר פלסטי אחר לרוחב   . 5.1

ס"מ. בכל פס מותקות "עיי חתול" מחזירות  5-7ס"מ. לפס פרופיל מעוגל בגובה של 

  עייים למ' מופות לכיוון התקרבות הרכב. 2ור בצפיפות של א

  הפס יקובע בברגים אל רצפת החיון באופן שלא תהיה כל תזוזה בעת מעבר רכב. . 5.2

יציאה מיקום פסי ההאטה ייקבעו ע"י   יח'. 2לפי כל עמדת כיסה ויציאה יותקו  . 5.3

 המזמין במהלך ההתקה.  

  

  גלאי לולאה  .6

אידוקטיבי הכולל לולאת תיל המותקת בתוך חריץ ברצפה, כבילה ויחידה אלקטרוית גלאי  

בעלת כיול עצמי ואפשרות לכיוון הרגישות. הגלאי מזהה וכחות רכב מעליו לצורך בקרת 

  פעולת העמדות וביצוע ספירה. 

  

  יהול וזיהוי משתמשים באמצעות זיהוי לוחית הרישוי  80.02.15

 כללי  .1

באמצעות מצלמות וידאו יקושרו למערכת פעוח לוחית הרישוי ובדיקה המבוקרים התיבים 

). המערכת תקרא את לוחיות הרישוי של  LPR – License Plate Recognitionמול בסיס תוים (

כל כלי הרכב המתקרבים לקודת הבקרה ואשר וכחותם מזוהה ע"י גלאי השראתי שיוצב 

  לרכב מורשה מעבר (כיסה ו/או יציאה) ייפתח המחסום עם זיהויו. במקום מוגדר. 

  סוגי לוחיות רישוי שיזוהו  .2

 שחור)-ספרות (צהוב 8ו  7 לוחיות של רכב ישראלי . 2.1

 שחור) -לוחיות של רכב דיפלומטי (לבן . 2.2

  ביצועים ואימות .3

ספרות, על פי תמות  2המקרה של אי זיהוי לוחית הרישוי יוכל הבקר לתקן ידית עד  . 3.1

  רכת הטמ"ס.מע

  המערכת תזהה באיכות גבוהה: . 3.2

בהם תיקן הבקר ידית  1.5%לא יותר מ  –) FALSE POSITIVEזיהוי שגוי ( . 3.2.1

  את מספר הרכב. המערכת תכלול דו"ח תקופתי לאיתור וספירת אירועים אלה. 

  .0.5%לא יותר מ  –) TRUE NEGATIVEהרשאה שגויה ( . 3.2.2

אחראי לכל הדרש לזיהוי תקין כגון אמצעים להבטחת שמירת מרחק  הקבלן הראשי . 3.3

 בין המכויות, תאורה, וכד' אשר יסופקו ויותקו על חשבוו. 

  

  הרשאות 80.02.16

יקוים מערך הרשאות אישי באמצעות שם משתמש וסיסמא, שיאפשר ביצוע מגוון פעילויות למהל  

  המוקד.החיון ומגוון מצומצם יותר לעובדי 
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  אספקה ראשוית –חומרים מתכלים 80.02.19

  יספק עם המערכת: הקבלן הראשי 

 כיסות  250,000כרטיסי כיסה עבור  .1

 גלילי קבלות עבור עמדת התשלום, ועמדות היציאה  240 .2

כרטיסי קירבה להגדרה במערכת ככרטיסי "מסטר". ההגדרות המפורטות ייקבעו בסקר  10 .3

 התכון. 

  

  שרות מרחוק 80.02.21

יהיה בעל  הקבלן הראשיבכל תקופת החוזה ובכלל זאת האחריות והסכם השרות שלאחר האחריות 

יכולת לבצע תמיכה ושרות למערכת מרחוק. יכולת זו תכלול: קבלת התרעות על תקלות, קבלת לוג 

ו חיבור פעילות תקופתי, איפוס ו/או הפעלה מחדש לחלקי המערכת. לצורך כך יספק המזמין על חשבו

יתקין על חשבוו את אמצעי האבטחה לפי דרישות  הקבלן הראשי. הקבלן הראשיאיטרט לפי החיות 

  המזמין.

  

   



623 
 

______________________________________________________________________________________  

  מפרט מערכות  –חניון והפרדה מפלסית שזר 

 

  מערכת טמ"ס, מצלמות שו"ב וגילוי פריצה – 81פרק 

  

  החיות כלליות 81.01

  מפרט 81.01.01

בירושלים    02מבה    –  דן בהספקה ובהתקה של מערכות ביטחון בפרויקט חיון שז"ר  זה  מפרט .1

 לרבות חומרה, תוכה, תיעוד והדרכה הדרשים לתפעול המערכות בהיקף מלא.

עודיות, למערכות יהמפרט מתייחס למרכיבי ציוד הקצה (ססורים) לתשתיות התקשורת הי .2

הקבלן ולתת המערכות ולאמצעים וספים הדרשים לצרכי אבטחת החיון שאותם חייב 

 לספק.  הראשי

ביצועי המערכת יעמדו בדרישות הביטחון של משטרת ישראל לחיון. כדרש באתרים  .3

 מאובטחים ציבוריים בירושלים ויתו מעה לאיומים אפשריים לחיון.

את אתר הפרויקט ואת התוכיות והספחים ואת  הקבלן הראשי לפי הגשת ההצעה יבדוק .4

 התאים האחרים הקשורים להתקת מערכות הביטחון בחיון.  

לכל דבר ועין כמביאה בחשבון את כל דרישות   הקבלן הראשילמען הסר ספק יראו את הצעת   .5

  המפרט וביצוע פריסת מערכות הביטחון כמפורט כאן.

סתירה במסמכים החלק הקובע היו כתב הכמויות ומפרט בכל מקרה של אי התאמה או  .6

 הטכי. 

 

  תיאור כללי  81.01.02

 מערכת שליטה ובקרה (שו"ב) .1

  מערכת עיקרית שתכליתה לרכז את המידע ממערכות האבטחה הוספות.  . 1.1

המערכת תאפשר קבלת התראות ואידיקציות ממערכת גילוי פריצה וממערכת בקרת  . 1.2

פתיחה סגירה של דלתות שהוגדרו כדלתות ביטחון  כיסה וכן תציג אידיקציה על

למיתקים רגישים בחיון (לרבות מעליות) בהם הותקו גלאים וחיישים. מצלמות 

טמ"ס שיותקו בחיון ישולבו במערכת שו"ב לצורך השלמת תמות ההתרעות. 

 המערכת תוצג במחשב על גבי "מפות סיופטיות" של החיון לצורך התמצאות מהירה. 

 מערכת טמ"ס .2

פריסת מצלמות מתאימות לכיסוי אזורים קריטיים בחיון בפרט אזורי בידוק להולכי רגל    

ולכלי רכב, באזורי מעבר ותועה להולכי רגל ולכיסוי אזורים רגישים בהם מוצבות מערכות 

  התשתית של החיון. 

 מערכת גילוי פריצה  .3

ביטחון ובאזורים רגישים. מפעיל חדר  גלאים מסוגים שוים שיותקו במיתקים בדלתות   

הבקרה ישלוט במידע ובאידיקציה שתיווצר באזורי הכיסוי של המערכת באמצעות עמדת 

הפעלה שתמוקם בחדר הבקרה. המידע במערכת שמר וישמש גם לצורך בקרה ומעקב אחר 

  אירועים. 
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 מערכת בקרת כיסה .4

ים מורשים בלבד יוכלו להיכס במתחם קבעו אזורים ממודרים לרבות מיתקים שגורמ  

אליהם. מערכת בקרת הכיסה תפעל על פי רשימות מורשי כיסה (של אשי סגל ועובדי החיון) 

  באמצעות תגי כיסה מגטיים.

 מערך לחצי מצוקה  .5

פרס במפלסי החיון באזורים בהם תהיה תועת קהל. ציוד קצה של המערכת (לחצן מצוקה  ישי  

ריאה מהירה למי שימצא במצוקה. המערכת תקושר לחדר הבקרה מואר) ישולט ויאפשר ק

  דיבור ואיטרקום.לרבות קישור למערכת (שו"ב) 

 אמצעי אבטחה וספים  .6

בחיון יוצבו אמצעי אבטחה וספים בהתאם לדרישות משטרת ישראל. התשתית הדרשת   

י הצורך (תשתית תקשורת בעיקר) מתוכת במסגרת תוכית ביטחון. המימוש יעשה על פ

  ובהתאם לתיק האבטחה שיוכן על ידי חברת היהול. 

  

  תאי סף מקצועיים להגשת הצעות 81.01.03

  המערכות חייב לעמוד בתאי סף כמפורט:קבלן  .1

סעיף   התאי
  במפרט

הצגת   פירוט הדרישה
אסמכתאות 
  ואישורים

  הערות

  חברת איטגרציה  
  

  התמחות בהתקת 
  מערכות ביטחון

  10עם יסיון של  
  שים 

יסיון בהתקת   
מערכות טמ"ס, 

שו"ב, בקרת 
כיסה, גילוי  

  פריצה 
  דרש לפרט בכתב

תחומי יסיון 
  ופעילות 

אישורים 
ואסמכתאות 

(רישיון, תעודות 
  השכלה) 

  מסמכי חברה
רשימת פרויקטים 

  עיקריים 

  

הוכחת יכולת / 
  מומחיות ויסיון

  
בהתקת מערכות 

CCTV  ומצלמות
 NVRבפרט מערכות 

/ CCTV  ובמערכות
  שו"ב ופריצה 

  
העסקת אשי מקצוע,  

מהדסים, טכאים, 
  הדסאים שעוסקים 

  CCTVבתחום 

שמות אשי צוות   
  והכשרתם 
שישותפו  
  בפרויקט

שמות מהדס / 
  הדסאי / 

טכאי לתחום 
CCTV )2(  

  
רשימת 

פרויקטים 
  בתחום 
 NVRהטמ"ס 
  שבוצעו 

שים אחרוות  3
ובתחום מערכות 

  ביטחון 
  

לציין שמות  
מהלי פרויקט 

 4טמ"ס (ותק 
  שים לפחות) 

  
אישור שמי על 

השכלה של צוות 
 CCTVמקצועי 

(מהדס / הדסאי 
טכאי)  /

שישותפו  
  בפרויקט

  
הסמכת 

  )CCTVצוות(
על ידי יצרן +  

הרשאות לטפל 
במערכת 

טכולוגית שתוצע  
  במכרז
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סעיף   התאי
  במפרט

הצגת   פירוט הדרישה
אסמכתאות 
  ואישורים

  הערות

פירוט יסיון קודם 
  בהתקות 

  
בהתקת מערכות 

ביטחון כ"ל ובפרט 
בהתקת מערכות 

CCTV )NVR (
  באיזורים ציבוריים 

(ערים, אולמות, 
ספריות, חיוים 

 ומתקי ספורט)
  

 3 –פעילות ב   
  שים אחרוות 

  
  פרויקטים 4

CCTV  לפחות
 1.0בהיקף של 

מיליון ₪ בהיקף 
  150 –של כ 

  מצלמות לפחות
  לכל פרויקט  
  או לחילופין  

קטים  פרוי 2
 1.6בהיקף של 

מיליון ₪  
  למערכות ביטחון 

שים  3 –ב 
  אחרוות

  

תיאור הפרויקט 
שבוצע והיקפו 

  (מחיר) 
  

אישור המזמין 
  (בכתב)

  
חו"ד משתמש 

  (בכתב)
  

אישור רו"ח של 
  החברה 

  ואישור היצרן 
  

שמות ממליצים , 
תפקיד וטלפון 

  (משתמשים) 

  
דרישת 
  מיימום

150  
  מצלמות

  דלתות  30
  גלאים  200

  
מע' שו"ב ל 

– 2 
פרויקטים 

  לפחות 

יכולת טכית 
   מקצועית

  
  24/7שרות ותמיכה 

  
הימצאות מחלקת 

  שירות 
  
  צוותים לפחות 2

הדסאי / טכאי 
  מוסמכים בכל צוות

הימצאות מערך   
שרות ותמיכה 

  קבוע בחברה 
  

הפעלה ותפעול 
של מוקד קריאה 

לתחזוקה  
לתמיכה 

במערכות אצל 
  לקוחות 

  
פירוט זמי 

קריאה רגילה 
  וקריאה דחופה

תיאור תפקידי 
  הצוות 

  
  24/7תפעול מוקד

  
  צוות טכי / שרות

  
  אמצעים ורכב 

  
לו"ז לקריאות 

  שירות 
  (או והל) 

  
  
  

כהוכחת 
תוים 
הקבלן 
 הראשי
ימסור 

מסמך או 
הל מאושר 
של החברה  

בושא 
  תחזוקה

אישורי הסמכה 
  מיצרי ציוד  

  
הכשרת צוותי  

התקות ושרות 
  CCTVלמערכת 

אישור הסמכת   
צוות תמיכה 

ושרות למערכת 
CCTV  

  ולמערכות שו"ב
אישור היצרן על  

  הכשרת 
צוות טכי (לציין 

  מועד) 

להציג מסמכים 
מיצרן / ציג 

החברה על 
הכשרת צוות 

טכי לתחזוקת 
 CCTVמערכת 

ושו"ב ושמות  
  המורשים בחברה

לציין  
חברה / 

יצרן 
  מערכות

  מחזור כספי לחברה 
  

 5 –שלא יפחת מ 
מיליון ₪ למערכות 

  ביטחון (בלבד) 

הצגת מסמכים   
על מחזור כספי 

  שאיו מוך 
מיליון ₪  5 -מ 

בתחום מערכות 
 3ביטחון בלבד 
  שים אחרוות

  (בכל שה) 

  אישור רו"ח  
רשימת 

הפרויקטים  
שכללו בסווג  

  מערכות ביטחון 
  תיאור הפרויקט 
  ושמות ממליצים
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  הגדרת האיומים ותפיסת האבטחה 81.02

  תוים 81.02.01

) באורך 1חיון שער העיר שז"ר בה כחיון תת קרקעי בכיסה המערבית לעיר ירושלים (כביש   .1

מטר. תחילתו בסמוך לגשר המיתרים והוא מתמשך מתחת ולאורך כביש שדרות  250 –של כ 

 40 –שז"ר. החיון תחום בין התחה המרכזית (מצפון) וביי האומה (מדרום) בעומק של כ 

 הקרקע.  מטרים מתחת לפי

מפלסים שמיועד לכלי רכב והוא ישמש כחיה לכלי רכב פרטיים  5המבה יכיל חיון בן  .2

 ואחרים, בעיקר לציבור המשתמשים בשרותי רכבת ישראל.

תיבי  4מ' הכוללת  370הפרדה מפלסית (מהרה) באורך של  –בוסף, יכלול המתחם מעבר  .3

וביציאה מהעיר ירושלים ללא הפרעה   תועה בכל כיוון, שתאפשר תועת כלי רכב בכיסה

ובוסף תיב לכיסה וליציאה מהחיון כמו כן מתוכת בחיון מהרת מעבר להולכי רגל (צפון  

 דרום) שתקשר בין החיון לבין תחת הרכבת בסמוך. /

מהרת המעבר בתה במקום תשמש כאזור מסחרי (חויות) תאפשר להולכי רגל ולוסעים   .4

 מ'). 808.10כיכר הרכבת לבין החיון (במפלס  ברכבת לוע בין

 ) ישמש בזמן חירום כמקלט ציבורי וכחמ"ל פיקוד העורף. -5המפלס התחתון בחיון (מפלס  .5

  

  הגדרת האיומים 81.02.02

הגדרת האיומים הפוטציאליים המתייחסים לחיון שז"ר שיפורטו בהמשך באים להדגיש   .1

הביטחון את תרחישי האיום האפשריים וכפועל יוצא את בפי קבלי הביצוע של מערכות 

המעה הדרש לאיומים. אלו מתורגמים לתפעול אמצעים טכולוגיים ולמערכות היטור 

 במתחם.

 תחומים עיקריים: 4 –חסת ל יהערכת מכלול האיומים לחיון מתי .2

 – איומי טרור ופח"ע  . 2.1

דה המפלסית או החדרה והפעלה של מטעי פץ או מכוית תופת בציר ההפר . 2.1.1

 רמפות הירידה לחיון או במפרצי הבידוק.

 פיגועי ירי וסכיאות. . 2.1.2

פגיעה מתקי החיון הרגישים במטרה להשבית או לשבש את פעילותו (מערכות  . 2.1.3

 תקשורת, מז"א, תועה וכדומה). 

גוף ורכוש כגד משתמשי החיון ולכלי הרכב, לרבות פריצה לכלי רכב,   –פשיעה פלילית   . 2.2

 כייסות, גיבות וכדומה וכן פריצה למתקים רגישים בחיון לצורך גיבת ציוד.

 השחתת רכוש ציבורי וכלי רכב בזדון. –וודליזם  . 2.3

רוכלות, הפגות, קטטות וכל פעולה הדורשת התערבות גוף  –הפרת הסדר הציבורי  . 2.4

 ה לשמירה על שלום הציבור. אכיפ

  

  

  



627 
 

______________________________________________________________________________________  

  מפרט מערכות  –חניון והפרדה מפלסית שזר 

 

  סוגיית האבטחה בחיון  81.02.03

אבטחת מתחם ציבורי רגיש בסדר גודל ובהיקף שכזה במקום מרכזי בעיר ירושלים דורשת  .1

מתן מעה מידי ומיוחד לושאי אבטחה ומהווה אתגר ביטחוי ומקצועי לגופים שיאבטחו את 

 . 24/7המתחם 

ירושלים יחשב כיעד אסטרטגי לגורמי טרור בכל היבט שהוא החל מתחם החיון בכיסה לעיר   .2

בפיגועי סכיאות וירי בשק וכלה ביסיוות להחדרת מטעי חבלה ומכויות תופת לחיון (או 

 למהרת ההפרדה המפלסית).

מכלול האבטחה בחיון חייב לתת מעה הולם לאיומים פוטציאליים כפי שיפורטו בהמשך  .3

דוק עם מתקים דומים באזור הכיסה לירושלים בתחומי האבטחה (תחת  וליכולת תיאום ה

הרכבת, תחת האוטובוסים המרכזית, המעבר המפלסי, הרכבת הקלה ועוד). ולקשר הדוק 

 ולהחיה מקצועית עם כוחות האכיפה של משטרת ישראל.

 מרכיבי האבטחה במתחם יכללו את הגופים והאמצעים הבאים: .4

וע בכפיפות לחברת היהול של החיון. מערך האבטחה יכלול מערך אבטחה פיסית קב . 4.1

מאבטחים מאומים, חמושים ומאבטחים אחרים שיוצבו בפתחים ובאזורים רגישים 

לצורך בידוק הכסים. אלו יסתייעו באמצעים טכולוגיים למעקב ולבקרה (בשערי 

 כיסת רכב ושערי הולכי רגל).

ם ליטור ומעקב אחר זרימת הקהל וכלי מערך אמצעים טכולוגיים שיפרסו במתח . 4.2

הרכב אל המתחם לרבות הפעילות לבידוק כלי רכב והולכי רגל (גוף וכבודה) ובפרט 

 מצלמות אבטחה ומערכת שליטה ובקרה. 

הפעלת מערכת טכולוגית לקבלת תמוה עדכית על היבטי  –מערך שליטה ובקרה  . 4.3

 הביטחון ויהול האבטחה בחיון בזמן אמיתי. 

לרבות הפעלת אמצעי תקשורת  24/7במתחם יופעל חדר בקרה אחוד  -בקרה חדר  . 4.4

לתיאום עם גורמי אבטחה מחוץ למתחם (משטרה). בזמן חירום יופעל חדר בקרה על 

 .-5ידי פיקוד העורף במפלס 

מערך השליטה והיהול בחיון יפעל בתיאום עם המשטרה ועם גופים עירויים אחרים    -הערה   .5

ין.יבהתאם לע 

בוסף למרכיבי האבטחה ישולבו, במערך האמצעים בחיון מרכיבי בקרה ויהול תועה   .6

במרחב ירושלים. במקרים מסוימים ישלימו גופים אלו את תמות המודיעין ואת מערך 

 ה וכדומה). יתיאום עם מרכז התועה בעירי LPRהאבטחה בחיון (כגון מצלמות בקרה, 

  כללי -המעה לאיומים  .7

 לאיומים הפוטציאליים לחיון יתבסס על:המעה  . 7.1

מאבטחים חמושים ושומרים בהתאם לדרישות משטרת  –אבטחה פיסית  . 7.1.1

ישראל לרבות בידוק בפתחים ושערים וביצוע סיורים במפלסי החיון על ידי  

 מאבטחים (סיורים רגליים ורכובים). 
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ודים,  לצורך מעקב זיהוי ואיתור של חש –שימוש במערך אמצעים טכולוגיים  . 7.1.2

יפורט   –לאיתור פרצות באבטחת המתחם בזמן אמיתי יפרסו מערכות אבטחה  

 בהמשך.

איוש חדר בקרה אחוד לצורך תפעול מערך האבטחה והבקרה  –חדר בקרה  . 7.1.3

 לטיפול באירועי אבטחה וחירום ומוקד דווח לגורמים המתאימים.  24/7בחיון  

מיתי ממערכת ביית יכולת לצפות בטמ"ס ולקבל מידע בזמן א –גיבוי  . 7.1.4

 האבטחה באירוע חריג על ידי גורם מרוחק (משטרה וכוחות אבטחה אחרים). 

  פירוט האיומים . 7.2

יודגש כי תרחישי יחוס להחדרת מטעי פץ (מכויות תופת) לחיון או חדירת  . 7.2.1

מחבלים לביצוע פעולת טרור (יחידית או בקבוצה) באמצעות ירי, מטעי פץ / 

האיומים המשמעותיים ביותר לחיון ולציבור   חגורות פץ או סכיאות הים

 המשתמשים בחיון. 

מתן מעה לאיומים מחייב התייחסות פרטית מצד הגורמים שיעסקו באבטחת  . 7.2.2

המתחם לשערי הכיסה להולכי רגל על ידי הצבת אבטחה פיסית (מאבטחים) 

לכל השערים שבשימוש הציבור במטרה להגיע למצב סטרילי בחיון. שימוש 

ם טכולוגיים מוכרים (וגם לאלה שמצאים בשלבי פיתוח עתידי) כגון באמצעי

מצלמות, שערי סבסבת, אמצעי זיהוי פים, שערים מגטיים לאיתור אמצעי 

 חבלה ושק וכדומה.

אמצעים טכולוגיים יותקו בשערי הכיסה בחיון להולכי רגל תוך מתן דגש  . 7.2.3

אפשרים ירידה לחיון שערים, מעליות ומדרגות) המ 8-4לשערי הכיסה (

בתוכיות החיון).   F  ,H  ,C  ,Gמהמפלס הציבורי הפתוח (מפלס הרחוב) (שערים  

בשערים הללו יוצבו מאבטחים בהחיות משטרת ישראל לצורך ביצוע הבידוק 

 (גוף וכבודה). 

כיסות  4שערי כיסה להולכי רגל וכן  8כולל  814.30 מפלס הרחוב –הערה  . 7.2.4

  כמסומן בתוכיות.ויציאות לכלי רכב 

  

  פעילות עיקרית  –אבטחת החיון  81.02.04

על פי הכללים וההחיות של משטרת ישראל. קביעת אזורי בידוק,  –בידוק כלי רכב כסים  .1

מפרצי בידוק ותהליכי הבדיקה המחייבים. שימוש באמצעים טכולוגיים לאיתור וזיהוי כלי  

 רכב חשודים. 

יון המיועדות להולכי רגל. הבידוק יערך עפ"י ההחיות בכיסות הח –בידוק הולכי רגל  .2

המעודכות של משטרת ישראל תוך שימוש באמצעים טכולוגיים (שערי בידוק אביזרי בידוק 

 ידיים וכדומה). 

שערי כיסת כלי רכב (ברמפות הירידה) לחיון מההפרדה המפלסית ומהרמפה הצפוית   .3

 ומאזור ביי האומה. 

) של החיון  -1רצי בידוק שיאפשרו בידוק כלי הרכב בפתח המפלס הראשון (בחיון תוכו מפ .4

  לפי הגעת כלי הרכב למכשירי הכרטוס במפלס זה. 
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מפרצי הבידוק המתוכים בחיון באו להבטיח שכלי רכב יבדקו (זיהוי אשים, מכויות תופת  .5

 ומטעי פץ אחרים) בכיסות לחיון באזורים עמידים יחסית לפיצוץ. 

כל השערים יוצבו מצלמות ואמצעי אבטחה ובידוק וספים על מת להבטיח סיון סביר לכלי  ב .6

רכב ולהולכי רגל שכסים לחיון. באמצעות מערכות טכולוגיות אמצעים וספים (זיהוי פים 

  אדם ורשימות "שחורות") יוכסו בעתיד למערך אמצעי האבטחה.  /

שת וטלפון) ימוקמו בכל שערי הכיסה ובמפרצי  הכות תשתית למערכות ביטחון (חשמל, ר .7

  הבידוק כדי לאפשר בעתיד יטור ותיעוד הפעילות והבידוק בקודות הרגישות בחיון. 

  

  סיורים 81.02.05

עודי) יום / לילה בחיון לאיתור וזיהוי ודליזם ופשיעה ולאיתור  יסיור (רגלי או בכלי רכב י .1

ביטחון. שימוש באמצעי קשר לתיאום ועדכון שוטף של חדר הבקרה תקלות, חריגים ואירועי 

 בחיון. 

בדיקה פיסית של מיתקים רגישים בחיון ושל אמצעי אבטחה אחרים (לחצי מצוקה, תאורה  .2

 וכדומה) באופן שגרתי.

 למעקב אחר המאבטחים על פי תוכית הסיורים המתוכת. -שימוש במערכת וכחות  .3

כיסוי תועות הולכי רגל וכלי רכב החל מכיסת כלי הרכב  –אבטחה שימוש במערך מצלמות  .4

והולכי הרגל לחיון. כיסוי דרכי הגישה למעליות ולמדרגות ולאזורים רגישים בחיון לרבות 

לחצי המצוקה, חדרי תקשורת ומתקי תשתית. שימוש מושכל במצלמות ובמערכות האבטחה 

 האחרות לאיתור אירועים לפי התהוותם.

הצבת מצלמות ברמפות הירידה על מת לאתר ירידת כלי רכב  –איתור מוקדם של כלי רכב  .5

 (ולמפרצי הבידוק). -1חשוד לפי הגעה למפלס 

למיתקים רגישים בחיון באמצעות מצלמות והפעלת מערכות  –איתור יסיוות חדירה  .6

 וססורים לקבלת אידיקציות על חדירה לא מבוקרת לחיון. 

 ).LPRבאמצעות מצלמות בקרה ומצלמות ביטחון (לרבות  –צות לכלי רכב זיהוי פרי  .7

באמצעות מצלמות ועל ידי סיור ב קומות החיון (רוכלות,   –מעקב אחר התגודדות אשים  .8

 הימורים, הפרעות סדר ציבורי). 

לשימוש המשתמשים בזמן חירום ומתן מעה הולם בזמן הפעלת לחצן   –הפעלת לחצי מצוקה   .9

 כוחות אבטחה.  מצוקה של

מהחיון אל הרכבת ובחזרה ובמעבר המסחרי ויטור  –מעקב אחר זרימת קהל ווסעים  . 10

 אירועים חריגים באמצעות מצלמות ומערכת שו"ב.

 איתור אירועי בטיחות בחיון באמצעות מצלמות (מים, אש, תקלות חשמל וכדומה)  . 11

ת משטרת ישראל לאיתור  סיורים סמויים של כוחות בילוש ומשטרה בחיון בהתאם להחלט . 12

  פעילות חריגה / חשודה.
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  שימוש במערכות טכולוגיות לאבטחת החיון (תקציר תפעולי) 81.03

  כללי  81.03.01

בחיון יופעלו אמצעים טכולוגיים ומערכות אבטחה על מת לתת מעה לאיומים ולסייע   .1

ושומרים) ובכך לשפר את באבטחת החיון כגיבוי למערך האבטחה הפיסית (מאבטחים 

  השליטה והבקרה במתחם.

 מערכות האבטחה והאמצעים שיופעלו בחיון תוכו כדלהלן:  .2

 מרכיבים עיקריים: 3המערכת תכלול  –מערכת שו"ב  . 2.1

 שרתים ועמדות עבודה –חומרה  . 2.1.1

 תוכת יהול איסוף תוים ובקרה –תוכה  . 2.1.2

ות לאבטחת מוקד / חדר בקרה שם תתבצע השליטה במערכות הטכולוגי . 2.1.3

 החיון באמצעות מוקדים מאומים (ולמערכות הבקרה).

מערכת שו"ב מיועדת להציג תמות מצב וסטטוס של הססורים והגלאים שיפרסו בחיון ואת  .3

סטטוס דלתות מבוקרות ודלתות מילוט באמצעות גישה למערכת הגילוי ולמערכת בקרת 

אידיקציות במערכת הגילוי  הכיסה. המערכת תשמש לאיסוף התראות ותאפשר קבלת

(הפעלת גלאים, פתיחה / סגירה של דלת וכדומה) ותאחסן כל שיוי בסטטוס דלתות או 

 בהרשאות הכיסה במערכת בקרת הכיסה.

המערכת תדע להפות מצלמות לאזור ממו תקבלה ההתראה או האידיקציה ותדע להציג על   .4

 מיקומו במערך. גבי מפה סיופטית ואת סוג הססור המתריע ואת

המערכת תעבד את המידע ותציג את התוים במחשב תחת העבודה על גבי המפה הסיופטית.  .5

התוים יוצגו על גבי מסך המחשב בעמדת האבטחה ובעמדות וספות לפי הצורך. מערכת 

שו"ב תדע להפות מצלמות לאזורים או לפתחים בהם תקבלה התראה מססורים ותפעיל  

 לפי הצורך.  אמצעים אחרים

מוקד האבטחה ימצא בקשר מתמיד ושוטף עם כוחות השמירה והסיור שיופעלו במתחם  .6

  החיון בהתאם להלי האבטחה ודווח. 

  

 מערכת בקרת כיסה  81.03.02

מערכת בקרת כיסה והרשאות תותקן במיתקים רגישים בחיון (לצורכי מידור ובקרה  .1

ולאחרים) לפי הצורך לכוחות אבטחה ולמשטרת ישראל ותשמש את סגל התפעול בחיון 

 ולקבלים קבועים של החיון.

המערכת תשמש אשי סגל קבועים ואשי אבטחה של החיון. יותקן מערך בקרים וססורים  .2

בדלתות לצורך מעקב אחר פתיחה / סגירה של דלתות ומעקב להרשאות הכיסה למיתקים 

שים שישתמשו למעבר ולכיסה בתג מגטי (תג קרבה) המשתמ תרגישים בחיון, לאוכלוסיי 

 בעל זיהוי חד ערכי. 

המערכת תאפשר לקבוע הרשאות כיסה לאגפים השוים בחיון בהתאם לסוג המשתמשים.  .3

שימוש בתג מגטי (תג קרבה) יאפשר למורשים לוע בהתאם להרשאות שקבעו להם. קבלת 

מעבר באזורים מסוימים יאפשר למוקד אידיקציה בזמן פתיחה / סגירה של דלתות או 

 .  24/7האבטחה לקיים פיקוח ובקרה 
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מערכת בקרת הכיסה תופעל במסגרת מערכת שו"ב, מערך ההרשאות והטיפול בבסיס  .4

התוים. יוהל על ידי מהל האבטחה באמצעות עמדת משתמש על פי קריטריוים ארגויים 

 ואבטחתיים. 

  

 מערך גילוי פריצה  81.03.03

1. אזורי פריצה מסוג ריסקו או מערכת שו"ע  250יון תותקן מערכת גילוי פריצה בהיקף של בח

להיות בעל   הקבלן הראשירמה א' למוקד פריצה ומיגון. על  1337ברמת ביטחון ועמידה בתקן 

 תעודה תקפה ממכון התקים.

  הערה: לרבות מיגון חדר שק.  

 מסוגים שוים שיפרסו בחיון. מערכת גילוי פריצה תפעל באמצעות גלאים  .2

הפעלת המערכת (דריכה) תאפשר לחדר הבקרה לקבל התרעות ואידיקציות לכיסת אשים 

 בלתי מורשים למיתקים או על חדירה / פריצה בלתי חוקית (אידיקציה מהמצלמות).

המערכת תופעל במספר קבוצות גילוי כדי לאפשר "סגירת" אזורים מסוימים באופן עצמאי  .3

לא תלות באזורים אחרים), זאת כדי להגן על מתקים רגישים (באמצעות גלאים). מערך (ל

 הגילוי יקושר ויוצג על גבי מפות סיופטיות במערכות שו"ב. 

השליטה במערכת (דריכה / טרול) תהיה באמצעות מחשב מערכת שו"ב או באזורים מסוימים  .4

רים (חוץ / פים) לפי תוכית ופלי הפעלה באמצעות פל הפעלה (ידי). מערך הגילוי יכלול צופ

)KEYBOARD.( 

  

 CCTVמערכת טמ"ס  81.03.04

עודית לביטחון מיועדת לקיים מעקב ופיקוח בזמן אמיתי באבטחת שערי  ימערכת טמ"ס י .1

הכיסה לחיון ולתועה במפלסים וכן למתקים רגישים ולקודות תורפה למיעת חדירת 

 גורמים עויים למתחם. 

פעילות הבקרה תתבצע מחדר הבקרה שימוקם בתחום ההפרדה המפלסית. חדר הבקרה יאויש 

  . 24/7כל העת על ידי אשי אבטחה 

עמדות צפייה וספות למצלמות תוצבה בחדר מהל החיון. לב המערכת והשרתים ימוקמו 

  של החיון (חמ"ל פיקוד העורף).  -5בחדר תקשורת או במפלס 

 ימים ותאפשר בדיקת אירועים בדיעבד.  30מידע למשך  המערכת תקליט ותאחסן .2

 מעגלי גילוי: 3 –מצלמות המערכת יפרסו ב  .3

 ימוקמו בחיון באזורים המחייבים כיסוי היקפי.  PTZמסוג OUTDOORמצלמות  . 3.1

מצלמות קבועות (ייחות) יפרסו בחיון ובמקומות רגישים, מעברים ושערי כיסה  . 3.2

 לרכב. 

 יופעלו מצלמות א.א אמצעי אליטיקה לצורך כיסוי לילה באזורים רגישים בחיון.  . 3.3

  הערה: פירוט כמות המצלמות ומיקומם ראה ספח (טבלה)  .4
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מערכת שו"ב תאפשר "הקפצת" מצלמות לאזור הפעלת גלאי / ססור. מיקום המצלמה יוצג  .5

 במפה הסיופטית.

מגטיים ואמצעים אחרים יופעלו בחיון בהתאם אמצעי בידוק ואבטחה סורקים ושערים  .6

 לדרישות המשטרה. 

  

 מערכות עזר לאבטחה  81.03.05

מערכות עילת דלתות ודלתות מבוקרות לרבות קבלת אידיקציה (באמצעות התקת גלאי סף  .1

מגט) יאפשרו קבלת התרעה על פתיחת דלת (חוקית ובלתי חוקית) במערכת השו"ב   –

 מדלת מוטרדת (זמזם). ובאמצעות חיווי מקומי

מערכת סיורית למעקב ויטור מסלול כח האבטחה הייד. הקוראים של המערכת (מערכת  .2

 בקרת כיסה) יפוזרו בקודות תורפה ובקודות קריטיות לחדירה. 

  מערכת סיורית תאפשר לטר ולבקר את תועת הסייר לקודות שקבעו בתוכית האבטחה .   

הרגישים במתחם יעלו בתום הפעילות באמצעי עילה מכיים כל המיתקים  . 2.1

 ואלקטרויים ויופעלו בהם גלאים לגילוי פריצה. 

לאחר שעות הפעילות יופעלו אמצעים טכולוגיים לאיתור וזיהוי תועה (גלאים מסוגים  . 2.2

 שוים) 

מאבטחים בכיסות הולכי רגל יבצעו בדיקות על גוף המבקר באמצעות מגומטר  . 2.3

כבודת יד באמצעות מכשיר סריקה ייח. אשי האבטחה ואחזקה יזוהו ובדיקת 

 באמצעות תג אישי מגטי (+ תמוה).

 הערה: יש לשקול הצבת תאים לאחסון תיקי יד בשטחים הציבוריים (בתשלום).   .3

פריסת מערך לחצי מצוקה ברחבי החיון בפתחים סמוך למעליות ולחדרי   –לחצי מצוקה  .4

 מדרגות בזמן מצוקה. 

  הערה: במסגרת תכון מערכות החיון מתוכן איטרקום (יועץ חיה)  .5

לצורכי אבטחה, מצוקה, הכווה ובקרה בפריסה מתאימה בחיון. מתוכן  –מערך איטרקום  .6

 על ידי יועץ החיוים וישמש בין השאר לדווח על אירועים חריגים. 

 אמצעים וספים : .7

 ים (לא יפורט כאן)הקצאת אמצעי קשר אלחוטיים לשומרים / סדר . 7.1

קישור למוקד חיצוי (כגון מוקד משטרת ישראל) לצורך איתור וקבלת אתראות. (לא  . 7.2

 יפורט כאן)

 קישור אפשרי למוקד עירוי (לא יפורט)  . 7.3

 מערכת מעקב אחר סיורי המאבטח בשעות הלילה.  . 7.4

 הפעלת מערכי האבטחה וקבלת תמות מצב באמצעות אפליקציה בסלולרי.  . 7.5

 ה) יתמוה (וידיאו) למוי רחוק (משטרה / עיריהעברת  . 7.6

 מחיצות בידוק או הקצאת חדרי בידוק סמוך לכיסות ולשערים.  . 7.7

הכת תשתית תקשורת וקודת חשמל ליד כל שערי הולכי רגל ושערי כלי רכב לצורך  . 7.8

 הפעלת אמצעי בידוק וספים.
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שר ומכשירים הערה: תקשורת בין גורמי האבטחה והמוקד יתהלו באמצעות מכשירי ק .8

על הפעלת לחצי מצוקה והפעלת מערכת   SMS  -) שיאפשרו קבלת חיווי ו4עודיים (יסלולריים י

  גילוי פריצה. 

  

  תיאור טכי וביצועים דרשים –מערכות הביטחון  81.04

 כללי  81.04.01

מערך האבטחה יתבסס על התקה ופריסה של מערכות טכולוגיות לגילוי והתראה, שיאפשרו   .1

 לגורם הביטחון, בזמן אמיתי, לאתר ולהגיב מפי איום חיצוי או פימי למתחם החיון. 

 המערכות הטכולוגיות העיקריות, שיותקו יכללו את המרכיבים הבאים: .2

 מערכת שליטה ובקרה (שו"ב) לריכוז אידיקציות והתראות ממערכות הביטחון  . 2.1

 ומצוקה) מערכת גילוי פריצה (באמצעות מערכת שו"ב  . 2.2

 מערכת בקרת כיסה והרשאות (באמצעות מערכת שו"ב כמידור למיתקים רגישים). . 2.3

, לרבות קישור מערך לחצי מצוקה במפלסי החיון על בסיס ציוד מערכות גילוי פריצה . 2.4

 למערכת דיבור או איטרקום דו כיווי עם חדר הבקרה.

 דית לביטחון החיון.עויי IPברשת  CCTVNVRבמעגל סגור מערכת  המצלמות טלוויזי . 2.5

מערך מצלמות א.א עם תוכת אליטיקה לגילוי תועה בעיקר בלילה כמסך הגה  . 2.6

 וירטואלי. 

מערך תשתית תקשורת וחשמל ישמש את האמצעים שיוצבו בחיון. מערכות האבטחה  . 2.7

 כדרש במערכות חיויות. UPS–יפעלו ברשת חיוית מגובה ב 

מערכות הביטחון (והבקרה) יופעלו בשליטה באמצעות תשתית תקשורת שתיפרס  . 2.8

וסף בחיון מחדר בקרה (חמ"ל) אחוד שימוקם בקומת ההפרדה המפלסית. חדר בקרה  

 מ'). 782.0( -5לזמן חירום יופעל בחיון בתיאום עם פיקוד העורף בצה"ל במפלס 

פרק זה יכלול את אפיון המערכות הדרושות ואת הדרישות המפרט שעל הספק לעמוד בהן כדי   .3

  לעמוד בדרישות ובביצועים הדרשים. 

  

  שליטה ובקרה (שו"ב)  81.04.02

  כללי  .1

המערכת  ובקרה ליהול מערכות הגילוי ובקרת הכיסה.בחיון תותקן מערכת שליטה  . 1.1

 תופעל מחדר הבקרה בחיון.

מערך שו"ב יתבסס, על מערכת תוכה ממוחשבת ליהול ואיטגרציה, של המידע שיופק  . 1.2

 ממערכות האבטחה השוות שיופעלו בחיון. 

 או שו"ע.  LNEL ,PCSC ,SIMENSהספק יציע תוכת שו"ב מסוג   

(ביטחון) בממשקים המתאימים. ריכוז  תברשת התקשורת הייעודימערך שו"ב יפעל  . 1.3

התקשורת, החומרה (שרתים ומתגים) והכבילה של מערכות הביטחון יותקן בחדר ציוד 

) סמוך לחדר התקשורת המרכזי של החיון. חדר התקשורת יכלול מיזוג MCRביטחון (

 .UPSאויר וגיבוי מתח רשת החשמל 
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המערכות, התקשורת, החומרה והכבילה כמפורט  בחדר התקשורת ירוכזו ציוד . 1.4

  בתוכית הביטחון. 

הערה: מיקום סופי של חדר הציוד (שרתים) של מערכות הביטחון ומיקום חדר הבקרה  . 1.5

  יקבעו על ידי ההלת הפרויקט ויועץ מ"מ.

ארוות תקשורת בכל מפלס בחיון יאפשרו זרימת המידע ברשת לכל קצוות החיון .  . 1.6

ת יהיו מוגים, אטומים ועולים. פתיחת ארון תקשורת תוצג כחיווי  ארוות התקשור

במערכת שו"ב. ארוות התקשורת יכוסו על ידי מערך הטמ"ס במסגרת כיסוי ואבטחת 

 מתקי תשתית בחיון. 

 :םמערכת שו"ב תתבסס על בקרים ייעודיי  .2

 לאיסוף התרעות. I/Oבקרי תקשורת כרטיס  . 2.1

 בקרים ליהול תרחישים  . 2.2

 בקרים לבקרת כיסה וליהול הרשאות  . 2.3

הערה: מערכת בקרת כיסה מיועדת לסגל האבטחה והיהול של החיון וכן למבקרים  . 2.4

  וספקים קבועים. המערכת איה מיועדת למשתמשי החיון. 

 לביטחון בפרוטוקול  תמערך הבקרים ועמדות ההפעלה יקושרו ברשת תוים ייעודי . 2.5

TCP/IP .(או בתאימות אליו)  

עצמאיים באיכות  WEB CONTROLLERSהבקרים שיסופקו יהיו בקרי  . 2.5.1

תעשייתית ויכללו שעון זמן אמיתי וזיכרון פימי מתאים שיאפשר לבקרים 

לתפקד ולבצע בקרה גם במקרים של פילה או כשל במחשביי המערכת. 

גלאי פריצה   350-דלתות מבוקרות וכ 50-המערכת תהיה מסוגלת לתמוך בכ

 ולחצי מצוקה. 

סטטוס האירועים יוצג באופן גרפי בזמן אמיתי על גבי מפות סיופטיות בחדר  . 2.5.2

יעלה באופן גרפי תוכיות החיון למערכת לרבות  הקבלן הראשיהבקרה. 

מפות סיופטיות לפחות אחת  10 –קביעת סימוים ואייקוים לכל אירוע (כ 

 לכל מפלס בחיון). 

 עיקריים: מוקדי שליטה  4 –השליטה במערכות תהיה ב  . 2.6

 חדר הבקרה העיקרי של החיון.  –מוקד שליטה ראשי  . 2.6.1

 חדר מהל חברת היהול / אב הבית או מהל הביטחון (קב"ט). –מוקד מישי  . 2.6.2

 בחמ"ל פיקוד העורף בחירום.  -5במפלס  –מוקד  . 2.6.3

ברמה של משתמש וסף, ימוקם בחדר מהל הביטחון או  –מוקד הרשאות  . 2.6.4

גורם אחר שיהיה אחראי על בסיס התוים ועל עדכון תוי מערכת בקרת 

) ADMINSTRATORכיסה הורדת / הוספת מורשים הוצאת דוחות וכדומה (

  (תון להחלטת מהל חב' היהול). 
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  עקרוות תפעול  81.04.03

יספק מערכת שו"ב משולבת ליהול ביטחון ליהול מודולים שוים של בקרת  הקבלן הראשי .1

כיסה דרך דלתות ושערים למקומות מאובטחים ולאסוף התרעות באמצעות תוכת מחשב 

המציגה אוטומטית את המידע הדרש, כולל תמות צבע של המשתמש איש סגל או אורח 

ת שו"ב מרכזית גרית מוכרת שתאפשר להציג מערכ הקבלן הראשיבמעברים אלו. באחריות 

 התממשקות למערכות הביטחון בחיון כמפורט בדרישות המפרט.

המערכת תאפשר מעקב ויהול בזמן אמת אחר כלל מערך הדלתות המבוקרות ודלתות המילוט  .2

 וכל הגלאים ואביזרי הקצה של מערכת הפריצה (לצורך קבלת אידיקציות לפריצה).

ס תוים אחד המשמש את כל המודולים השוים. איטגרציה זו המערכת מבוססת על בסי .3

 מאפשרת יהול האתר באמצעות מערכת מחשב בלתי תלויה אחת. 

המערכת המשולבת ליהול מערכות הביטחון מאפשרת ביצוע קופיגורציה של שיוך ביומטרי  .4

קים או תגי קירבה בתחת לקוח ייחודית וכך גם מודול עצמאי אחר, או שילוב של חל

 ).ADMINISTRATORמהמודולים או כולם בתחת לקוח אחת (

 התוכה במערכת מתממשקת אל כל מחשב במערכת כולל הבקרים הראשיים.  .5

מודול תצוגת האזעקות מציג ועורך ביקורת אקטיבית מקיפה על החומרה באתר כגון: קוראי  .6

יגורציה של חלוות  תגים, בקרים, ציוד המבוקר בבקרת הציוד. כמו כן, מאפשר ביצוע קופ

 זמן, קובע פרמטרים לווידיאו דיגיטלי, מפיק דוחות ומציג מפות גראפיות. 

מודול בקרת הכיסה מאפשר שיוך תגים ושיוך זיהוי ביומטרי והכסת האיפורמציה  .7

הרלווטית לאותו בעל תג וכן גם לתצוגת האיפורמציה על המחשב בעת מעבר, או בעת בקשה 

 לאזור. למעבר מאזור (דלת) 

מודול יהול אורחים וספקים חיצויים. משמש לרישום, זימון אורחים וקביעת מועדי הגעה   .8

 של אורחים לאתר בחלון זמן (כ"ל לספקים חיצויים או גורמי הפעלה בחיון). 

כל עמדות העבודה על הרשת מחוברות לבסיס התוים המרכזי, מדווחות באופן אוטומטי  .9

עדכון אוטומטי על העשה באתר בכל המודולים השוים, כך לבסיס התוים ומקבלות 

 שהמידע היו עדכי בכל התחות בכל זמן תון.

הפעלת התקשורת עם כלל המערכות לצורך סריקה, תשאול, קבלת תוים מיחידות הקצה,   . 10

עיבוד התוים ופיקוד על יחידות קצה ומכלולים בהתאם לתרחישים קבועים מראש באופן  

או באופן ידי. המערכת תהיה מסוגלת לבצע פעולות לוגיות מתוכתות מראש כגון: /אוטומטי ו

טרול אזורים לפי טבלת שעות, פעולות איטרלוק, הקפצת מצלמות כתוצאה מאירועים 

ומאזעקות וכדומה ולאפשר עדכון קבועי זמן וקופיגורציה במערכת, בהרשאה מתאימה של 

 המפעיל. 

-ציג את תוי המצב המעודכים לכלל המערכת בהמערכת דרשת להעביר ולה . 11

MULTICASTING מלא וב-REAL TIME ) ו, זמן כולל שלא יעלה עלייה מרגע  1דהייש (

קרות שיוי מצב באלמט כלשהו ועד להצגת השיוי בעמדות הבקרה והשליטה ולחילופין,  

 מרגע מתן הפיקוד ועד לקרות השיוי באלמט בשטח.

מערכת השו"ב תאפשר חלוקת ופיצול תצוגת תוים ואירועים בו זמית על מספר מסכים  . 12

 ל על כל מערכות המשה באופן רציף, בו זמי וללא השהיות כלשהן.בבקרה ובמקבי
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מערכת השו"ב תכלול בין היתר גם מודולי התרעות, מודול אזעקות ולוחות מקשים  . 13

וירטואליים, באמצעותם יתן יהיה להגדיר את תגובות המערכות בעת הפעלת גלאים וכל סוג 

 חיווי ותון אחר שיתקבל במערכת (אופציה בלבד). 

מצב אירוע במערכת או פתיחת דלת תגרום לחיווי על מקור הקריאה בבקרה וכן "הקפצת"  . 14

מסך צלמית פתיחה דלת רלווטית , עפ"י ההגדרות ובהתאם לתכות מראש. במידה וקיימת 

 מצלמה באזור, "תוקפץ" גם תמות המצלמה הרלווטית אל חלון במערכת.

פעילות חריגה בשימוש בה ובמערכות הקשורות המערכת תדווח על כל תפעול בלתי תקין ו/או   . 15

 אי דריכה של מערכת אזעקה, אי ביצוע ו/או חריגה בזמי ביצוע סיור וכדומה.  –בה לדוגמא 

המערכת תאפשר הקפצת מצלמה רלווטית באופן אוטומטי לאירוע המתרחש כגון פתיחת  . 16

 דלת ללא הרשאה או בעת הפעלת גלאי מכל סוג שהוא.

  יישום ותפעול  . 17

תפעול מערכת שו"ב יעשה בשפה העברית. כל סוגי ההתרעות וכל פעולות המפעיל ירשמו  .17.1

 במערכת בשפה העברית בלבד.

) בשלוש רמות גישה לפחות PASSWORDה"כיסה" למחשב תעשה ע"י הקשת סיסמא ( .17.2

 כגון:

יוכלו לבצע אך ורק את הפעולות כגון: קבלת התרעות והחיות   –מפעילים  . 17.2.1

כות, אישור קבלת הודעות, בדיקת יח' קצה, רישום ביומן ביצוע, בדיקת המער

 המשתמש איש האבטחה –מבצעים, שליטה על מצלמות וכו' 

יוכל לבצע כל מה שעושה המפעיל בתוספת אפשרות של ביטול   –אב הבית  . 17.2.2

אזורים ו/או העברתם ממצב "יום" למצב "לילה", קבלת דוח עבודת המפעיל,  

 המשתמש אב בית או מהל ביטחון.  –חות רישום בטפסים וספים, הפקת דו

17.2.3 . ADMINISTRATOR -  ה, אשר תבצע כל מה שיכול לעשותרמת תפעול עליו

אב הבית בתוספת אפשרות להגדרת המערכת, עדכון בסיס התוים, הגדרת 

 מיועד לאשי אחזקה –משתמשים חדשים וקביעת רמות גישה למערכת 

פי מפעיל שהמערכת פועלת  המערכת תאפשר רישום כיסת מפעיל חדש על  . 17.2.4

תחת שמו. תהליך הרישום למפעיל חדש יבוצע כך שהמפעיל היוצא ירשום את 

יציאתו מהמערכת ורק אחר כך תרשם כיסתו של המפעיל החדש. רישום  

מפעיל חדש ישה את הרשאות המערכת במידת הצורך. כיסת המפעיל 

פעיל וכל למשמרת וסיום המשמרת יצויו בחתימה אלקטרוית של המ

 הרישומים במהלך המשמרת ייוחסו לאותו מפעיל. 

 החלפת משמרת לא תפגע בתפעול השוטף של הצגת האירועים ע"ג המסך. . 17.2.5

  

  יומן אירועים ממוחשב  81.04.04

ביומן האירועים של המערכת ירשמו באופן כרוולוגי רציף כל האירועים המדווחים למחשב   .1

 המותקות בשטח ואלה יוצגו במסך עמדת העבודה. המרכזי ע"י יחידות הקצה  
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 הדיווח ביומן האירועים יכלול את השדות (הפרטים) כדלהלן:  .2

 תאריך (יופיע אוטומטית) . 2.1

 שעה (תופיע אוטומטית) . 2.2

 מיקום האירוע . 2.3

 מיועד לתיאור האירוע כגון אזעקה, תקלה, טרול וכד'.  –סוג האירוע  . 2.4

 שעה שבה המפעיל מאשר את קבלת האירוע  –ACK–שעת ה  . 2.5

 שעה שבה מסתיים האירוע  –RESET–שעת ה  . 2.6

 תיאור פעולות שקטו ע"י המפעילים ואחראי הביטחון  . 2.7

2.8 .  תחיות דווח למפעיל ייבבוא העת והערה: דווח ה 

 שדות וספים עפ"י הצורך  . 2.9

ת המתקבלות במחשב המרכזי ממערכות המותקות בשטח יירשמו ביומן האירועים  התרעו .3

לא יתן יהיה לבצע עד אשר יקליד המפעיל   RESET–באופן אוטומטי כאשר את פעולת ה 

 בשדה מתאים את הסיבה לקבלת ההתרעה מהשטח. 

  ימים לפחות.  60שמירה ואחסון אירועים למשך   

) אך ורק לאחר ביצוע  RESET–יחידת הקצה אשר התריעה תוחזר למצב עבודה רגיל (פעולת ה   .4

פעולות מתאימות בשטח כגון סריקות ובדיקת הגורם להתרעות וכתיבת התוים בשדה חובה  

מתאים בתוכת המחשב ולא על ידי פעולת דריכה מרחוק (מהמחשב). חזרה למצב עבודה רגיל 

 כהודעה למפעיל. תרשם גם הביא 

בזמן התפעול השוטף של עמדת המפעיל לרבות שיוי סיסמה, שיוי תוכה, הכסת תוים,  .5

הפקת דו"חות, תצוגת אירועים, יומן אירועים, הפיית מצלמה וכל דבר אחר לא יפריע לקבלת  

 התרעות והצגות אירועי ביטחון שוטפים. 

י רצון המפעיל לעבור לחלון של "תצוגת עם קבלת התרעה אוטומטית מהמערכת יתן יהיה עפ" .6

 אירועים למפעיל". 

  

  תצוגת אירועים ותמוה גרפית 81.04.05

 התצוגה על המסך תספק לפחות את התוים הבאים:  .1

 תמוה גרפית (מפה סיופטית) הכוללת את אזור האירוע והאלמט אשר גרם להתרעה.  . 1.1

(אזעקה, תקלה, פעולת המפעיל, תקשורת שדה תוים טבלאי המציג את תיאור האירוע   . 1.2

וכד'), תאריך ושעת האירוע, מס' התרעות בטיפול, סטאטוס כל התרעה, מספר התרעות 

 בהמתה וכד'.

במצב רגיעה תופיע על המסך מפת שטח (שרטוט, תמוה, אילוסטרציה של החיון והאתר  .2

 באופן מוצפן ביחס למשתמש בעמדת ההפעלה). 

) בהתאם לכמות האלמטים ולאמצעי הקצה  ZOOM INת אזור" (יתן יהיה לבצע "הגדל .3

הביטחויים המותקים בו, עפ"י תכות והגדרה מראש. הגדלה זו לא תפגע בהקפצת אירוע, 

תפעול האלמטים המצויים בו או בכל פעולה שמבצע המפעיל באותו רגע. כל החלק הזה דרש  
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וכו'. כמות המסמכים תוגדר בהתאם מפות, אזורים, יכולות המערכת  –להגדיר בעקרוות 

 לדרישות המפרט ולהחיות המפורטות לעיל וכן בהתאם לאישור היועץ. 

ברגע של קבלת התרעה יתקבל במחשב התראה קולית והגלאי ממו תקבל דיווח על "שיוי   .4

ביומן האירועים באמצעות מקש  ACKמצב" יהבהב / יתריע על המפה. עם ביצוע פעולת 

יפסיק הגלאי ע"ג המסך להבהב וצבעו ישתה. באמצעות מקש פוקציואלי אחר פוקציואלי,  

 יתן יהיה לעבור למפה או תוכית מפורטת יותר (היררכיה שיה) ואזור האירוע. 

 בכל מצב של קבלת אירוע / התרעה חריגה תקפוץ המפה מיידית ותציג את המקום. .5

בצורת שרטוט אחד או שיים של  לכל אזור באתר דרשת לפחות רמת פירוט וספת אחת  .6

 סביבת הגלאי (היררכיה שלישית). במקרים מיוחדים תידרש גם היררכיה רביעית. 

עם ירידה להיררכיה שייה או שלישית של האזור יתקבל, בזמן ההתרעה, ע"ג השרטוט הפימי   .7

של המתקן תהבהב הצלמית בהתאם לסוג ההתרעה אזעקה, תקלה, טרול וכד' ואת המיקום 

 דויק באתר.המ

(ע"י מקש פוקציואלי    RESETלאחר גמר טיפול בהתרעה תבוצע בתוך יומן האירועים פעולת   .8

סימן שגמר הטיפול    –מתאים). כתוצאה מפעולה זו יחזור צבע הגלאי המתריע לבצעו המקורי  

בבעיה. כל פעולה אשר תבוצע ע"י המפעיל תדרוש הקשת זיהוי המפעיל ופירוט הפעולה אשר 

 או תבוצע.  בוצעה

רמות  6הופעת ההתרעות ע"ג המסך תהיה עפ"י סדר עדיפויות קבוע מראש. דרשות לפחות  .9

עדיפות שוות. בתוך אותה קבוצת עדיפות סדר הופעת ההתרעות על המסך תהיה בשיטת 

FIFO. 

בתצוגת המסך יופיע באופן רצוף רישום בולט של מספר ההתרעות בהמתה דהייו התרעות  . 10

) אך הטיפול בהן טרם סתיים (טרם בוצעה פעולת ACKיהם בוצעה פעולת ידועות (לגב

RESET.( 

תוכת מערכת ההתרעות תהיה בעדיפות על כל תוכות ההפעלה האחרות כך שבכל מצב של  . 11

קבלת התרעה תעלה זו ותופיע על הצג כדרש בפרק זה ותמיד בעדיפות עליוה. במצב בו 

שעות ולכן   24היו רכיבים שוים המוגדרים במצב מערכת ההתרעות מצאת "במשטר יום" י

תקבל המערכת עדיפות על פי תוכת מערכות אחרות. למען הסר ספק, לא יותקו על המחשב 

 תוכות וספות למעט אלו אשר דרשות לתפעול המערכת.

כל ההתרעות המתקבלות מהמערכות המקושרות אלי, יירשמו ביומן האירועים באופן  . 12

יומן האירועים יכלול ביתר גם את בסיס התוים של תהליכי רישום   אוטומטי, כאשר

 המפעילים במערכת.

יומן האירועים יציג בצבע שוה בהתאם לסוג האירוע, את כל האירועים שטרם סגרו. אם  . 13

מספר האירועים המתקבלים בו זמית יהיה גדול ממספר השורות על המסך, יתן יהיה לגלול  

 ובמקביל לקבל חיווי על ההתרעות הממתיות בתור לטיפול ומספרן. את המסך 
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 יהול התרעות  81.04.06

שליטה במודול ההתרעות / אזעקות כולל העברת המודול ממצב "יום" למצב "לילה", קביעת   .1

ירטואלי שיוצג ע"ג מויטור בחדר וזמי השהיית כיסה ויציאה, באמצעות לוח המקשים הו

 הבקרה .

יתן יהיה להגדיר כל גלאי כך שישמש למספר יישומים, לדוגמא: גלאי מגטי במשקוף דלת  .2

עם מעול חשמלי ישמש הן במודול הפיקוד למעול החשמלי והן במודול מערכת ההתרעה,  

 גלאי פח יוכל לשמש הן לצורך "הקפצת" מצלמה והן במודול מערכת ההתרעה וכד'. 

ומים שוים באותו אלמט ו/או בחדר / אזור ספציפי. מוצאי  לא יותר שימוש בכפל גלאים לייש .3

) במערכת הבקר וכאמור, יתן יהיה "לפצל"  inputsהחיווט של כל גלאי יותבו אל מבואות ( 

 בתכה את חיווי הגלאים למספר יישומים.

 כל גלאי המערכת יוחלקו ל"איזורים" אשר ימצאו באחד ממשטרי העבודה הבאים: .4

  המכוה "משטר יום" (מוטרל)משטר בלתי מוגן  . 4.1

  שעות משטר לילה"  24משטר מוגן המכוה " . 4.2

  משטר סיור  . 4.3

האזורים יוגדרו על ידי מספר סידורי במערכת, מקום גיאוגרפי, עדיפות הטיפול בהתרעות  .5

 המתקבלות, זמי הפעלה במשטר מוגן ואופן הדיווח בזמן אזעקה.

הוא ימצא במשטר לילה. הגדרה זו  תיתן האפשרות להגדיר לכל אזור מערכת זמים בהם .6

תהיה קלדרית, תבוצע מראש לפרק זמן ארוך תוך התחשבות בימים מיוחדים כגון ימי שישי,  

 שבתות, חגים וכד'.

העברת אזורים (בודדים או בקבוצות) ממשטר יום למשטר לילה תהיה אוטומטית (ישים  .7

תאם לצורך. יהיו אזורים אשר לאזורים להם יתן להגדיר פרופיל עבודה קבוע) או ידי בה

 שעות".  24מצב זה יכוה "משטר  –ימצאו תמיד במשטר מוגן 

יתן יהיה להגדיר סוגי אזעקות שוות, ליחס אותן לאזורים השוים ולקבוע להן עדיפויות של   .8

 הופעה על המסך.

אה  הוספת תוים, עדכוים ושיויים בהדגרות יבוצעו אך ורק על ידי המשתמשים בעלי הרש .9

 אב בית). –מיוחדת שיקבעו לכך מראש (אחראי ביטחון 

קביעת חלון זמן לקבלת מצב משטר לילה וקבלת חיווי על חריגה בחלון זה ברמת הגלאי הבודד  . 10

 או קבוצת אזורים וקביעת דריכה אוטומטית ברמת גלאי בודד במצב לילה או בחלון זמן.

קביעת חלוות זמן לטרול מערכות (דריכה / טרול) מקומיות, מיעת יכולת טרול מערכת ע"י   . 11

  22:00אין יכולת טרול המערכת בין שעות    Aרשאי בשעות או בתקופה מסוימת, (למשל באזור  

 למחרת). 6:30 –ל 

המערכת ) שיאפשר תפעול ידי של תת KEYBOARDבאזורים רגישים יותקן פל הפעלה ( . 12

 (קבוצה). שימוש בפל ההפעלה ירשם ויוצג במערכת שו"ב. 
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 הוראות תפעול למפעיל  81.04.07

תוצג  ACKבכל שיוי במצב העבודה של אזור במערכת יושמע אות קולי ולאחר ביצוע פעולת  .1

 על המסך הודעה למפעיל. 

 ההודעה למפעיל תכיל לפחות את התוים הבאים: .2

 ומיקום) הגדרת האזור (שם  . 2.1

 הגדרת הגלאי (מספר במערכת) . 2.2

תיאור האירוע (אזעקה, תקלה, פעולת המפעיל, תקשורת וכד') בליווי תאריך ושעת  . 2.3

 האירוע. 

 הוראות תגובה המכילות החיות לפעולה של המאבטח . 2.4

הוראות למפעיל יילקחו מקובץ אשר יוכן מראש לכל סוג של אירוע. קובץ זה יוכן על   . 2.5

ן. דרשת גמישות מלאה לשיוי ההוראות, ביטולן או הכסת ידי אחראי ביטחון בחיו

 הוראות חדשות.

 אחראי ביטחון יוכל לבצע את השיויים ישירות בעמדת הבקרה או בעמדת המהל.  .3

יתן יהיה להוריד את ההודעה מהמסך באמצעות מקש פוקציואלי, פעולה שתסמן שהמוקד  .4

ן (במידת הצורך) אזעקות וספות הממתיות הגיב בהתאם להחיות. בוסף יופיע מספר המציי

 בזיכרון המחשב.

ההוראות למפעיל תופעלה על המסך בהתאם לעדיפות שקבעה לאירוע ולאזור בו קרה אירוע  .5

 זה. המערכת תדע להבחין בין שלושה סוגי אירועים עיקריים: 

 אירועי שגרה  . 5.1

 יתייחס לאירוע שמצא בטיפול  –אירוע מוקפא  . 5.2

 מיד בסדר עדיפויות הגבוהה ביותר תוגדר ת –אזעקה  . 5.3

בשפה  FUNCTIONAL HELP ON LINEהתוכה תכלול קובץ עזרה פוקציואלי  . 5.4

העברית אשר יאפשר למפעיל סיוע רלווטי בכל מקרה של בעיה ספציפית בתפעול  

 פוקציואלי.  HELPהתוכה. הגישה לעזרה תהיה באמצעות לחצן 

 במסגרת הדרכת התפעול.  הקבלן הראשי י  קובץ ההוראות למפעיל יוכן ויבה על יד .6

  

 דוחות מערכת שו"ב 81.04.08

כל פעולות המפעיל וכל קבלת התרעה ירשמו, בשפה העברית במחשב. אזעקות יודפסו תוך ציון  .1

מיקום, סוג האירוע (אזעקה, תקלה) השעה והתאריך בו חל האירוע. גם פעולות המפעיל כגון  

אזעקה, חזרה לפעולה תקיה ירשמו אף הם בליווי מספר קטע, השתקת זמזם, אישור קבלת 

 סוג הפעולה, שעה ותאריך וכן אידיקציות וספות עפ"י דרישת המזמין או היועץ. 

 המערכת תאפשר הפקת דוחות בחתכים שוים (עפ"י הרשאות) הבאים לפחות כדלקמן: .2

 הדפסת רשימת אזורים כולל הגדרה מדויקת של האירוע.  . 2.1

 המפרט בזמן רצוי את משטר העבודה שלהם  זורים במערכתדוח מצב הא . 2.2

 דוח מצב כל גלאי לפי דרישת אחראי ביטחון  . 2.3
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 דוח מצב לפי קבוצות אזורים . 2.4

דוחות סיכום "היסטוריים" המפרטים את כל האירועים במערכת בחתכי זמן שוים  . 2.5

דרשת המערכת לשמור בזיכרו ה (יום, שבוע, חודש, שעה). לצורך קבלת דוחות כאלה

 חודשים.  12את כל האירועים למשך 

 דוחות סטטיסטיים של המערכת בחתכים שוים  . 2.6

 דוח "שמישות המערכת" תירשמה תוצאות של בדיקה עצמית ויוצגו תקלות במערכת. . 2.7

 דוח פעולות המפעיל  . 2.8

 דוח חריגים  . 2.9

 דוח משמרת .2.10

 רשימת כל האשים המאיישים את המבה באותו רגע או בכל חתך אחר .2.11

הדוחות וסוגיהם תותה ברמת גישה למערכת. בכל מצב דרש אישור מהל  קבלת  .2.12

 אחראי לשליפת דוחות כ"ל.

במידה ויתקבלו התרעות במערכת בזמן הפקת דוחות יעבור המחשב אוטומטית למצב  .2.13

 התרעה ויציג בתצוגה גרפית את האזור המזעיק.

טפת של המערכת. בקבלת הזת תוים כולל שיוי, עדכון ומחיקה יבוצעו תוך הפעלה שו .2.14

 אזעקה יעבור המחשב אוטומטית למתב התרעה. 

  הקבלן הראשי למזמין תהא הזכות לדרוש הפקת דוחות בחתכים שוים מאלה שצויו לעיל ו .3

 יספק לו את השיויים / התוספות הדרשות.

כל הדוחות יופקו בצורה דיגיטלית עם חתימת המפיק ועם האפשרות להדפסה בעותק קשיח  .4

בלבד או למי שיקבע על ידי  ADMINISTRATOR–ר). ההרשאה להפקת דוחות תהיה ל (יי

  ההלת החיון.

  

 מרכיבי שליטה ובקרה 51.04.09

מערכת שליטה ובקרה בחיון תכלול מרכיבים משלימים ואמצעים טכולוגיים וספים   .1

 להשלמת תמות האבטחה בחיון כדלקמן:

בתכון יועץ החיוים במסגרת ערוצי השליטה של   –מערכת איטרקום לצורך דווח חירום  .2

 בקרת החיון על מוכות תשלום וכדומה (אופציה בלבד).

בפריסה (המאפשר תקשורת דו כיווית עם חדר הבקרה) מערך לחצי מצוקה משלים לחירום  .3

 רותים ועוד).בקודות מפתח בחיון (סמוך למעליות, מדרגות חירום, שי

פריסת מערכת בקרת שמירה בקודות קריטיות לאבטחה (לרבות הקצאת  –מערכת סיורית  .4

 עודי לקליטת תוי הססורים ומועד הבדיקה). י טלפון ייד י

  

  לחצי מצוקה  81.04.10

 בחיון יפרסו לחצי מצוקה לצורך מתן התראה לחדר הבקרה בזמן חירום.  .1

 תוכית ותוצג בתוכיות הביטחון. פריסת הלחצים תעשה על פי  .2
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לחצי מצוקה יקושרו למערך שו"ב באמצעות מערכת גילוי פריצה. מיקום הלחצן יופיע על גבי   .3

 . מפה סיופטית ויאפשר לשגר למקם גורם אבטחה או שומר (אופציה)

 מערך לחצי המצוקה יאפשר תקשורת דו כיווית עם חדר הבקרה. .4

  

  הצורך המבצעי  81.04.11

 לאפשר יכולת קריאת מצוקה במרחק קצר ממיקום העמדת הרכב. .1

רק במידה  הקפצת מצלמה צופה במוקד המרכזי(קריאת מצוקה מפעילה התראה קולית  .2

  ופתיחת קו דיבור עם חדר הבקרה.  ותקושר למערכת שו"ב)

היחידה מוארת בתאורת התמצאות השוה משאר התאורות בחיון ומוזת ממערכת ההזה  .3

  מערכת הביטחון המגובה חשמלית לזמן ארוך ואיה קשורה לתאורת החיון. של 

  חיון. מרבית האזורים בהיחידות ממוקמות כך שיתאפשר אליהם קשר עין מ .4

  יציאות מהחיון. /הגעה ליחידות, מובילה לכיוון כיסות  .5

  כל יחידות הקצה יהיו משולטות בשלטי הכווה והפעלה. .6

  

  היישום המעשי  81.04.12

  .רכת המצוקה היא חלק בלתי פרד ממערכת הביטחון מע .1

  יחידת המצוקה בויה ממתכת והיא אטי ודאלית ומותאמת לתאי חוץ.  .2

  ישירות ממתח מתג התקשורת. POEהיחידה פועלת על מתח  .3

  היחידה כוללת תאורה ברורה וכן שילוט פולט אור.  .4

  בעלי מוגבלויות. \לילדים ס"מ כדי לאפשר גישה  130ההתקה מותקת בגובה  .5

  (מואר) היחידה כוללת לחצן קריאה ברור וגיש .6

  החיווט המגיע ליחידה מוגן בצרת אטי ודאלית. .7

  מעל כל לחצן מצוקה (בתקרה) יקבע צופר מקומי וצץ.  .8

  

  הפתרון 81.04.13

  מצלמות הפרוסות בחיון בתצורה הבאה:תכלול מערכת הביטחון (טמ"ס)  .1

  יציאות ממפלס החיה.  \כיסות  .2

  מסדרוות צירי רכב ראשיים. .3

  מבואות כיסה למעליות שירות. .4

  מבואות כיסה לחדרי מדרגות. .5

  מדרגות. /על הגישות למעליות  וכן הקצהכיסוי שטח הצופה על יחידות  בוסף, .6

  

  פעולת המערכת 81.04.14

  ם ומיקום יח' קצה). (ש IPמציגה חיווי בחדר הבקרה על גבי רכזת לחיצה על כפתור המצוקה  .1

  מצלמה מול היחידה המוקדן יכול לתפעל את האירוע בצפייה של התמוה הכוללת.   
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  ימים לפחות (לצורך הפקת לקחים).  21דיווח ישמר במערכת למשך   

  יציג מערכת לחצי מצוקה שיתן לממשק אותה למערכות הביטחון.  הקבלן הראשי  .2

  ) . התקה על הטיח. IP 65יחידות קצה אטי וודלי ( 70 –ההצעה תכלול כ  .3

  

  מערכת סיורית 81.04.15

יעוד המערכת הוא לקיים מעקב אחר ביצוע סיורי אבטחה בחיון בהתאם לצרכי הביטחון  .1

 וההחיות שימסרו לשומרים.

תתבסס על מערכת ססורים וטלפון סלולרי שיאפשר לקבל באופן שוטף חיווי על  המערכת  .2

 השעה שבה ערך סיור על ידי השומרים. 

בקרי מערכת הסיורית יקבעו על גבי תוכיות. השומר יהיה חייב לבצע רישום אלקטרוי על  .3

 וכחותו במקום שקבע לו ויאפשר הזרמת ושמירת התוים במחשב. 

יעשה על ידי מערכת שו"ב כפי שמתבצע במערכת בקרת כיסה. קובץ התוים  רישום התוים   .4

  יאפשר מעקב לאורך זמן אחר ביצוע משימות האבטחה. 

מכשירי טלפון יידים לשימוש האבטחה   4הערה: לצורך הפעלת סיורית מעקב דרש להקצות   .5

  והמוקדים בחדר הבקרה. 

  

  שולחן בקרה 81.04.16

השולחן ישמש את כל מערכות התפעול   בחדר הבקרה האחוד בחיון.שולחן בקרה ימוקם  .1

והבקרה של החיון לרבות מערכות הביטחון. מחשבי המערכות יותקו בחדר הציוד הסמוך או 

 .-5במפלס 

לשליטה ובקרה על  "23לשימוש ציג האבטחה ימוקמו שתי עמדות עבודה הכוללת מסכי   

(המאפשרת   מסך (מחשב) לשו"ב ורכזת לחצי מצוקהמסכים לכל עמדה) ובוסף    2המערכות (

  . דיבור)

  .ראה מרשם עמדות עבודה (ביטחון) בחיון (ספח למפרט) .2

השולחן יבה באחריות האדריכל תוך מתן דגש לכמות הציוד והמחשבים שידרשו לצורך   .3

 תפעול החיון ומערכות הביטחון השולחן יבה עפ"י כללים ארגוומטרים. 

הערה: בתכון השולחן דרש לשלב הפעלת מחשבי עמדות העבודה המרוחקות באמצעות  .4

)KVM(  

  

 ) והרשאותccess ControlAמערכת בקרת כיסה ( 81.05

  כללי  81.05.01

) דרש לספק, להתקין ולהפעיל מערכת בקרת כיסה הקבלן הראשיהזוכה ( הקבלן הראשי .1

מוכרת מיצרן בעל מויטין שפועלת באמצעות כרטיסי קרבה ומורכבת מחומרה ותוכה.  

  המערכת דרשת לעמוד ולמלא את כל הפוקציות המפורטות בסעיפים הבאים. 

והיא ROSSLARE או ריסקו (פרוסיס) ו PCSCמערכת בקרת הכיסה תהיה מסוג סימס,  .2

תתבסס על מערך בקרי דלתות ועל קוראי קרבה שיפרסו בדלתות מבוקרות בהתאם לצרכי 
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האבטחה, וכן תגים אישיים (כולל תמות בעל התג) שיהיו בידי עובדים, מבקרים קבועים 

 ואחרים לפי הצורך. 

  ראה תוכית דלתות של סתר. -הפרזול בדלתות מבוקרות מערך  -הערה  .3

המערכת תאפשר ומידור של חדרים (דלתות) במיתקן ותאפשר מתן הרשאות מעבר בדלתות  .4

 מבוקרות לעובדים, מבקרים, ספקים ואחרים לפי קריטריוים שיקבעו בבוא העת.  

  ים שיקבעו. הבקרים יותקו בריכוזי התקשורת (ארוות התקשורת) או במיקומים אחר

תוכת המערכת תאפשר קבלת דוחות מפורטים על תועות בדלתות ותתריע מיידית על יסיון   .5

 antiכיסה של בלתי מורשים וכן תציג מידע בזמן אמיתי על כל מעבר בדלתות מבוקרות (כולל  

pass back.( 

שו"ב  חומרת ותוכת המערכת דרשת להיות בעלת פרוטוקול תקשורת מלא שתואם לתוכת ה .6

יתן יהיה לבצע כל פעולה במערכת בקרת הכיסה מתוכת השו"ב באמצעות ממשק גרפי 

 ידידותי ואמין.

מחשב שו"ב יעבד את המידע הקלט ויתרגם אותו כמידע שוטף, רגיל או כאזעקה. כל התרעה  .7

תלווה במידע מחה על סוגה, מקורה, מיקומה המדויק כולל החיות תגובה למפעיל, הכל  

 ממשק גרפי.בעזרת 

המערכת דרשת לסרוק את כל יחידות הקצה (בקופיגורציה המכסימלית) ולהעביר את תוי  .8

שיות החל    1המצב המעודכים למחשב ההתראות בזמן אמיתי דהייו זמן כולל שלא יעלה על  

  הקבלן הראשימרגע קרוב "שיוי מצב" באלמט המזעיק ועד קבלתו על צג המחשב. באחריות  

מהקיבולת הקיימת (הכוללת חיווט בקרים ויחידות קצה)  50%רכת אשר הוספת לספק מע

 עדיין תשמור על מהירות העברת התוים כדרש בסעיף זה.

מערכת בקרת הכיסה תשולב עם מערכת גילוי פריצה ושו"ב לצורך קבלת תצוגה על סטטוס  .9

לצורך פתיחת דלתות  ן שתתקבל בתצוגה על גבי מפות סיופטיות וכן ידלתות מבוקרות בבי

מילוט בזמן חירום עקב (שריפה) באמצעות קבלת חיווי ויתוק המתח ממעולים חשמליים  

  ומאלקטרומגטיים. 

המערכת תאפשר לפי דרישה קבלת דוחות וכחות של עובדים ומאבטחים בפורמט הדרש.  . 10

חלוקת  תפעול המערכת, קבלת דוחות ושליטה על גריעה או תוספת של מורשי כיסה כולל

 תגים. (מיקום מחשב הקלייט יקבע על ידי המשתמש). 

עודית ויאפשרו  יבקרי הכיסה, בקרי ההתראות ושרתי הבקרה יותקו ע"ג רשת מחשבים  . 11

חיבור של כל קורא כרטיסים המתקשר בפרוטוקול יעודי מוגן ומאובטח מפי יתוק או חדירה 

 לתקשורת או החלפה.  

 משתמשים עם אפשרות להרחבה.  5,000 –בקרי הכיסה יתמכו ב  

בזמן פילת התקשורת בין יח' הקצה לבקר התקשורת תמשיך יח' הקצה בביצוע עצמאי של   . 12

כל הפוקציות עפ"י התוכית המאוחסת בזיכרון הפימי. עם חידוש התקשורת ידווח מידית 

לפקודות הפעלה לבקר התקשורת המצב המעודכן בכיסות וזיכרון היחידה יתעדכן ביחס 

 חדשות. 
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המערכת הדרשת תאפשר כיסת מורשים לתחום המוגדר מראש ולא תאפשר כיסה בלתי   . 14

חוקית אל תוך האזור המוגבל, תוך רישום התועות לשם פיקוח ומעקב (כולל תועה בלתי  

 חוקית). 

יון  מכאיים או מעולים חשמליים בהתאם לאפ-בדלתות המבוקרות יותקו מעולים אלקטרו . 15

ברשימות הפרזול. השימוש באלקטרומגט יהיה בהתאם למוצג בתוכיות הביטחון. בדלתות 

ומעולים  EL520 / EL 560אש עפ"י תקן יותקו מעולים אלקטרומכיים חשמליים מדגם 

(בדלתות  MULTILOCKשל  EL 420 / EL 520אלקטרו מכאיים חשמליים ממועים דגם 

 ). EL 460אלומייום 

ספק הדלתות יספק את המעולים בהתאם לדרישות המפרט (תוכית דלתות). באחריות  . 16

 לוודא ביצוע התממשקות.  הקבלן הראשי 

מכאיים, חשמליים  -התחברות מלאה למעולים בדלתות המבוקרות לרבות מעולים אלקטרו

  וידיות בהלה אלה יהיו באחריות יצרן הדלתות.

  

  מרכיבי המערכת 05.0281.

  תכלול את המרכיבים הבאים : הקבלן הראשימערכת בקרת הכיסה שיספק  .1

 שרת ותוכה לבקרת כיסה. (בחדר ציוד ביטחון ראשי)  . 1.1

) לצורך UPS –ריכוז בקרים, ספקי כח וסוללות גיבוי (כולל חיבור ל  –בקרי כיסה  . 1.2

הכיסה מריכוזים קומתיים הפעלת המערכת תישמר אופציה להפעלת מערכת בקרת 

(או באמצעות  TCP/IPתבחדרי התקשורת. הבקרים יפעלו על רשת התקשורת הייעודי

 מתאמי רשת).

קוראי קרבה (פרוקסימיטי) לפתיחת דלתות מבוקרות או במתקים מבוקרים  . 1.3

  באמצעות תג פלסטי אישי ולחצי פתיחה ייחים בשולחות מהלים ופקידות.

תגים עם תמות פספורט ותוי זיהוי אחרים של המשתמש (כגון   תג זיהוי קרבה הפקת . 1.4

 . הקבלן הראשימס' עובד ות"ז) או צ'יפ מגטי ללא כיתוב. הכת תגים באחריות 

קורא לימוד לתכות תגים לפי הרשאות (יותקו במזכירות ובמשרד מהל התפעול).   . 1.5

הכת התשתית הטיפול במתן הרשאות וקבלת דוחות יתבצע במשרדי מהל התפעול 

  . הקבלן הראשיבאחריות 

פריסת כבילה מחדר תקשורת ועד לדלת המבוקרת כולל תשתית   תרשת תקשורת ייעודי . 1.6

 כבילה שמותאמת לסוג הדלת ויעודה (ראה תוכית פרט דלתות ביטחון). 

 ממשק למערכת שו"ב (כולל מפות סיופטיות) שיעלו למחשב.  . 1.7

 ק"ג (ע"פ סוג הדלת)   600 – 300אלקטרומגטים  . 1.8

 מכיים משולבים במערכת הפרזול של הדלתות -מעולים אלקטרו . 1.9

 מעולים חשמליים  .1.10

 מפסקים מגטיים .1.11

 צופר מקומי לדלת מוטרדת .1.12
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 לחצים לפתיחת דלתות (מרחוק) .1.13

 לחצי שבירה לחירום עם כיסוי זכוכית או פלסטיק. .1.14

 ספקי כח עם מטען ומצבר .1.15

 עמדות הפעלה  .1.16

 IP65להתקת בקרים בסטדרט ארון יעודי קשיח  .1.17

  ) (באחריות ספק הדלתות).HEAVY DUTY )H.Dמחזירי דלת מסוג  .1.18

 פריסת עמדות שו"ב (מסך ומחשב) יכללו:  .1.19

 בחדר הבקרה (עמדת שו"ב)  . 1.19.1

 לא יפורט –מהל התפעול / מהל הביטחון  . 1.19.2

  

 הגדרה וסיווג –דלתות בזיקה לביטחון  81.05.03

מערכת בקרת הכיסה תשלוט על פתיחת דלתות מבוקרות ותאפשר לבעלי הרשאות לוע בין  .1

 האזורים / כיתות בהתאם להרשאות שקבעו. 

במסגרת תכון האבטחה בחיון סווגו והוגדרו מספר דלתות כדלתות ביטחון אותן דרש למגן  .2

 בהתאם לתפיסת האבטחה. 

דלתות מוגות וגם דלתות מילוט. אלה   (לכיסה)במסגרת זו סווגו בתוכית דלתות מבוקרות 

 יטופלו בהתאם לתוכיות שכללות בפרק הביטחון (עילה ותשתיות בדלתות ביטחון).

המערכת תאפשר להגדיר הרשאות מידור ולסווג קבוצות עובדים בהתאם לשיוך שלהם   .3

ובהתאם לתפקידם (מבקרים קבועים, מזדמים, ספקים, קבלי משה וכדומה) ההגדרות 

 באמצעות קורא לימוד (בחדר מהל התפעול).  הקבלן הראשי יבוצעו על ידי  

שריות ואת אופן התקת אביזרי תוכית הדלתות של סתר מגדירה את סוגי הדלתות האפ .4

  הביטחון בדלת או במשקוף.

  

  פריסת מערכת 81.05.04

שרתי המערכת ימוקמו בחדר ציוד מערכות הביטחון . הציוד יכלול מחשב ותוכת בקרה וכן  .1

וולט וסוללות גיבוי שיותקו בצמוד לבקר. במידה ואורך  12/24מתח מוך  בקרים וספק כח

הכבלים יחייב מיקום וסף לבקרים יטופל הושא בהתאם (ריכוזים בחדר התקשורת) 

  במפלסים השוים של החיון.

תוכת משתמש וספת תותקן במחשב החיון ובמחשב מהל התפעול כולל תוכה ורישיון 

  דה תשמש את המאבטחים בחדר השומר לצורך שו"ב. משתמש . עמדת עבו

הקוראים יפרסו ליד הדלתות שקבעו (דלתות מבוקרות) בהתאם לתוכית ההתקה. התגים  .2

יוקצו לעובדים, תג אישי לכל עובד ותגים שוים למבקרים, לספקים ולאחרים עפ"י הרשאות  

 .ןבהתאם לעיי 

 .קבלן הראשיהכל הציוד הדרש לפריסת המערכת יסופק על ידי  .3
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  תפעול  81.05.05

המבצע יהיה אחראי על הכת ותכות המערכת ובכלל זה   הקבלן הראשיבמסגרת המכרז  .1

תגים) והדרכת מהל הביטחון   500צילום העובדים והפקת התגים בתיאום עם ציגי הלקוח (

  בחיון. 

תפעול המערכת, גריעת / הוספת עובדים וקבלת דוחות יהיה באמצעות עמדת עבודה שמיקומה  .2

(משתמש) לעמדות עבודה וספות  USERיספק שתי תוכות  הקבלן הראשייקבע ע"י הלקוח. 

 מהל אחזקה / מהל תפעול (בוסף לחדר הבקרה). 

תגים יתבצע ע"י עובד   טיפול שוטף במערכת בקרת כיסה בעדכון קובץ התוים ובהפקת  .3

 שימוה על ידי מהל התפעול.

לכל עמדה תקבע רמת גישה לתוים. עמדת המזכירות בלבד תהיה מורשית להוספה / גריעה  .4

 של מורשים לקבלת דוחות וכדומה.

המאבטח בחדר הבקרה יבקר וישלוט במערך האבטחה באמצעות מערכת שו"ב ובכלל זה   .5

לת גלאים, הפעלת לחצי מצוקה ועוד. תוים אלו יוצגו  תועת אשים, פתיחת דלתות והפע 

 במקביל בעמדת מהל התפעול. 

  

  אביזרים וציוד במערכת בקרת כיסה 81.05.06

 בקרי כיסה בארוות / חדרי התקשורת (רשת יעודית לבקרת כיסה) .1

 ). RJ45) לתגי עובדים / מבקרים (לכל קורא תותקן קודת רשת Proximityקוראי קרבה ( .2

תגי פלסטיק (תג זיהוי) אישיים לעובדים ולמבקרים (שוים) כולל תמות פספורט (תואם  .3

 למערך הסבסבות).

מעולים אלקטרומכיים או אלקטרומגטיים לעילת דלתות (בהתאם לסוג הדלת). בדלתות  .4

ידית פתיחה לדלת בצד הפימי וידית קבועה בצד החיצוי  שבהן יותקן מעול חשמלי תותקן 

  של הדלת. 

בדלתות כבדות) או  H.Dמפסקי סף לצורך קבלת אידיקציות בדלתות (מגט שקוע / או מגט  .5

חיבור למעול אלקטרו מכי מסדרת מעולי האידיקציה מתוצרת מולטילוק / אבלוי או 

KABA. 

לחצי שבירה מוגים (בצבע ירוק) ליפוץ לצורך מילוט בזמן חירום (תה"ט) עם כיסוי פלסטי  .6

  לדלתות מילוט רק לדלתות מבוקרות שיותקן בהם אלקטרומגט.

ת מוטרדת) לצורך מתן התרעה מקומית לפתיחה בלתי מורשית של דלת  זמזם מקומי מוגן (דל .7

  (בדלתות מילוט בעיקר).

תה"ט) לפתיחת דלת או ידיות בהלה מכאיות וחשמליות   –לחצי פתיחה חשמליים (ירוסטה   .8

 ).D-5דלתות (פרט  –בדלתות עפ"י תוכית הביטחון 

קרת יגיע אות מלחצן פתיחת דלת לחצי פתיחה ופיקוד לפתיחת דלתות כיסה. לכל דלת מבו .9

 המבצע.  הקבלן הראשימחדר הבקרה (בכלל זה הפעלת מחסומי כביש) הכבילה באחריות 
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מהל הפרויקט / הארכיטקט יתכן את הפרזול והאביזרים הדרשים (מעולים ואביזרים  . 10

ו בבין שיש להן זיקה למערכות הביטחון (דלתות יאחרים) בהתאם לסוגי הדלתות שיותק

 בוקרות, דלתות מוגות, דלתות מילוט וכדומה) על פי תוכיות דלתות ביטחון של סתר.מ

 מעולי בהלה מסוג ואן דופרין או שו"ע יסופקו על ידי ספק הדלתות (לדלתות מילוט). . 11

פרזול לדלתות הכולל אביזרים אחרים לפי הצורך כגון מחזירי שמן, צילידרים וכדומה יוזמו  . 12

 ל ומהל הפרויקט.על פי החלטת האדריכ

קישור למערכת גילוי אש ליתוק אוטומטי של המתח בדלתות מבוקרות ובדלתות מילוט שבהן  . 13

 הביטחון. קבלן הראשיהעילה היה חשמלית (פתיחה בעזרת לחצן חשמלי) באחריות 

או    RS  232/485בקרי כיסה בדלתות מבוקרות יקושרו ברשת ייעודית לקו תקשורת (תקשורת   . 14

TCPIPכ .( (הה במרחק המבטיח תקשורת תקימות) ל בקר יקושר למספר קוראים  

  

  בקר תקשורת 81.05.07

יקבל את המידע מקורא הכרטיסים, יעבד את התוים ויקבע את ההרשאה /  בקר התקשורת .1

 אי ההרשאה לכל פעולה. 

לרשת  6/7CATויתחברו באמצעות כבלי תקשורת  TCP/IPבקרי התקשורת יפעלו בפרוטוקול  .2

. הבקרים יחוברו לשרת מרכזי ברשת הקבלן הראשיעודית שתסופק ע"י יהמחשבים הי 

 ONהביטחון (בקרת כיסה). התקשורת בין השרת המרכזי לבקרים השוים תהיה בשיטת "

LINE." 

י של בקר התקשורת צורת העבודה הרגילה של המערכת יהיה ביצוע כל הפעולות באישור מקומ .3

דקות בעומס  3ודווח למחשב המרכזי על פי מחזור הסריקה. כל מחזור סריקה לא יעלה על 

יפרט את מהירות התקשורת בין הבקר לבין המחשב. הבקר   הקבלן הראשימלא של המערכת.  

יבצע באופן שוטף בדיקות תקיות עצמאיות לכל מרכיביו ובכלל זה: תוכה, שיבוש בתוים,  

 רון פימי, אספקת מתח, סוללת גיבוי ויתריע לגבי חריגים. ההתרעה תהיה קולית וחזותית.זיכ

חלוות לפחות עפ"י קביעת תאריך וזמן), אפשרות הגדרה של  45הבקר יהיה בעל חלוות זמן ( .4

מקומי   ANTI PASS BACKימי חג שוים, שעון פימי לתאריך, שעה ודקה, יאפשר    25לפחות  

ת פעולת ההרשאה או אי ההרשאה בתוך פחות משיה אחת מרגע העברת וכן אפשרות לאו

 הכרטיס ועד קבלת החיווי. 

הקוראים והבקרים יהיו מוגים ע"י מפסקי טמפר כך שכל יסיון של פירוק הקורא או הבקר  .5

 יגרום לאזעקה במערכת.

בוצעו אימות הרשאות, ביטול כרטיסים, שיויים בבסיס התוים ושאר פוקציות הבקרה י .6

 ב"זמן אמיתי" באחת העמדות שקבלו הרשאה לכך ולא דרך הקוראים. 

במקרה של תקלה במחשב או "פילת הרשת" הבקרים ימשיכו לפעול באופן עצמאי לחלוטין   .7

עם החזרת התקשורת למצב התקין  מבלי לפגוע ביכולת הכיסה והבקרה של המשתמשים.

 יבוצעו עדכון מידי של טבלאות המערכת.
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משתמשים  5000הזיכרון של הבקרים המפעילים את הקוראים תהיה לפחות עבור קיבולת  .8

שעות לפחות הבקר יוזן   12  –תועות. זיכרון הבקר יגובה בסוללה וספת ל    40,000  –(קודים) ו  

 . V 24או  V 12ממתח הרשת הקיים ויפעל במפתח של 

וולט  220מתחי הפעלה לקוראי הכרטיסים יסופקו ממתח הבקר, הבקר יוזן ממתח רשת  .9

 )UPSמקומי מרשת חיוית בחיון (לרבות חיבור  

הבקר יכלול ממסרי מוצא מסוג "מגע יבש" הדרשים להפעלת מעולים חשמליים /  . 10

וי ממערכות אלקטרומגטיים וחיוויים מקומיים על הרשאה / דחייה של המעבר / כיסות כחיו

 אחרות.

לפחות. המגעים יהיו מצופים בזהב / פלטיה  A3–ו  V 24יציאות הממסרים של הבקר יהיו ל  . 11

למיעת יצוצות ולשמירת אורך חיים ארוך. כל האלמטים המתחברים אל הבקר כגון: 

 מגעים, מגטים מדלתות או גלאים מסוגים אחרים יוגו בפי קצר / תק.

חיווי מפתיחת דלת מורשית, פתיחת דלת לא מורשית או השארת  /המערכת תקבל התרעה  . 12

דלת פתוחה מעבר לפרק זמן מוגדר מראש (דלת מוטרדת) או בזמן יסיון לפירוק הקורא / בקר 

 או בזמן תקלה בתקשורת.

 .FAIL LOCK -ו  FAIL SAFEהבקר תהיה היכולת להפעיל מעולים מסוג  . 13

את תמות העובד / אורח אל מויטור עמדת השליטה  בזמן העברת כרטיס / תג תזמן המערכת   . 14

 (חדר הבקרה). 

 תוכת בקרת הכיסה תאפשר שימוש בדוחות מובים וכן יצור של דוחות יעודים ע"פ דרישה.  . 15

תוכת בקרת הכיסה המוצעת תתמוך ביהול קוראים ביומטריים (אצבע) כולל ממשק הגדרות  . 16

 מלא ממסכי התוכה. 

ויתחברו באמצעות כבלי תקשורת לרשת המחשבים   TCP/IPג בקרי התקשורת יהיו מסו  . 17

, הבקרים יחוברו לשרת מרכזי ה"יושב" אף הוא על גבי הקבלן הראשיהקיימת שתסופק ע"י 

 ".ON LINEהרשת. התקשורת בין השרת המרכזי לבקרים השוים תהיה בשיטת " 

  

  כרטיסי קרבה 81.05.08

להתאים בעת המימוש את פרוטוקול בקרת הכיסה המוצע למערך   הקבלן הראשיבאחריות  .1

 הכרטיסים העדכי ביותר שימצא בתחום זה. 

 תאימות בין מערכות בקרת כיסה שוות של המזמין ואפשרות חיבור ביהם (במידה ויש).  .2

  

  עמדות הפעלה  81.05.09

בקרת הכיסה על פי רמות הרשאת עמדות הפעלה יאפשרו ביצוע כל פעולות השליטה והבקרה במערכת 

 המשתמש.

  

  מעול חשמלי / אלקטרו מכי / אלקטרו מכי ממוע 81.05.10

 סעיף זה מתייחס גם לפתרון של מעול אלקטרו מכי. .1

 המעולים יותאמו לדלתות המותקות באתר ויסופקו על ידי ספק הדלתות. .2
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  EL 420/EL 520 / EL 460 / EL 560/ רב בריח ויהיה מסוג  ABLOYהמעול יהיה מיצרן  .3

 המאפשר יתוקו בזמן הפסקת חשמל או אירוע חירום. 

פעולות. המעול החשמלי יוזן באמצעות מתח חשמלי   100,000אורך חיי המעול יהיה לפחות  .4

 .DC V 24או  V12מהבקר או מספק מתח מקומי תח הפעולה של המעול יהיה 

5. ון המגעילה החשמליתמוסף לית   עול יותקן במשקוף הדלת ויאפשר בעילה מכאפשרות ל

באמצעות לשון ומפתח המותקן במעול הדלת. חיבור למתח מוך באמצעות מגון חיבור 

 במשקוף הדלת.

המעולים יופעלו על ידי הבקר באמצעות כרטיסי קרבה או לחצן פתיחה. כל פתיחת דלת  .6

 ר יתן לכוון את עוצמת הזמזם.תלווה בזמזום חשמלי אש

עבודת ההתקה של המעול החשמלי תבוצע על ידי מעולן מקצועי או על ידי ספק הדלתות  .7

ותכלול את כל העבודות הדרשות לביצוע העבודה כולל כל עבודות הגרות והמסגרות 

הדרשות לרבות החלפת מעולים, החלפת ידיות, בדיקה והתאמה של הדלת והמגוים 

 היקפים. שילוב ידיות בהלה (על פי דרישות הבטיחות). ה

  הביטוח.  קבלן הראשיהחיווט והאמצעים הדרשים להתרעה יהיו באחריות  .8

  

  לחצן פתיחת דלת 81.05.11

 בכל הדלתות שבהן יותקן אלקטרומגט יותקן בחלק המוגן של הדלת או האיזור לחצן פתיחה. .1

 למעול החשמלי הלחצן יתק באופן מכי את המתח  .2

 אשר יתריע למרכז הבקרה על יסיון לטרולו.  TAMPER SWITCHהלחצן יכיל מגון  .3

 עודי ויכלול את הכיתוב "לחץ ליציאה" יהלחצן יותקן באלמט י .4

 לחיצה על הלחצן תעביר חיווי לפתיחת דלת מורשית במערכת הבקרה.  .5

 אחרת) שס"מ (אלא אם יידר 140הלחצן יותקן בגובה של  .6

  

  )D5לחצן פתיחת דלתות חירום (אלקטרומגט  81.05.12

בכל הדלתות יותקן באזור המוגן לחצן פתיחת חירום (קופסת יפוץ) שתפקידה לתק באופן  .1

 אלקטרומגט). –D5מכי את המתח למעול החשמלי ולצורך פתיחתה בכל מצב (בדלתות 

ל שבירתו. הלחצן יותקן  אשר יתריע למרכז הבקרה ע  TAMPER SWITCHהלחצן יכיל מגון   .2

 בתוך קופסה שבירה בצבע ירוק ועליה ייכתב בצבע בולט וזוהר "פתיחה בחירום". 

 תיתן אזעקה מקומית וחיווי במערכת הביטחון בכל מקרה של פתיחה. .3

 ס"מ (אלא אם יידרש אחרת) 170הלחצן יותקן בגובה של  .4

  

  ספק כח 81.05.13

. הספק יותקן על גבי מעגל חיוי AH  7בדלת מבוקרת יותקן ספק כח ייעודי כולל סוללת גיבוי   .1

באמצעות   POE(לחילופין הספקת מתח מוך מחדר / ארון התקשורת אל מיקום הדלת או מתח  

 עודית).יכבילה י
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 רשאי להציע מערכת הכוללת ספק כח מרכזי. הקבלן הראשי  .2

שעות. הספק יכיל מגון התרעה   12וסוללת גיבוי למשך  כל מגוי הספקים יכילו מטען .3

 .NO VOLTAGEלהפסקת חשמל ומגען סיום מתח 

  

 ערכות דלת  81.05.14

כל מערך יחידות הקצה במיתקן מאופיין על בסיס של ערכות דלת מלאות. ערכות הדלת  .1

/  מתוכות כך שהדלת מכילה את כל הרכיבים הדרשים להתקתה לרבות מעול חשמלי

 אלקטרומגט, קוראי כרטיסים, זמזם, צופר, קופסת שבירה וכו'.

הערכה תכיל את חלקו היחסי של בקר התקשורת המיועד לדלת והבקר המרכזי של המתקן  .2

 וכן את התשתית הרלווטית.

במסגרת תוכיות הביטחון בפרויקט מצורפת תוכית דלתות ואביזרים של סתר ובה שרטוטים  .3

 ת האביזרים והפרזול בדלתות בעלות זיקה לאבטחה. ופירוט החיות להתק

  

  דלתות -שליטה ובקרה  81.05.15

בדלתות מילוט ובדלתות חיצויות יותקו גלאי סף מגטיים ומעולי אידיקציה כדי לאפשר   .1

קבלת חיווי מידי בעת פתיחת הדלת. פירוט האביזרים והתשתית בדלתות עם זיקה לביטחון  

 "תשתיות ואביזרים בדלתות". –מפורטות בתוכיות הביטחון 

התוכיות יופצו ליועצים הרלבטיים בפרויקט על מת לאפשר לתכן את ההתקות הדרושות  .2

 בדלתות ובפתחים.  

  .הקבלן הראשי האידיקציה תוצג במחשבי מערכת שו"ב. הכות התשתית באחריות  .3

  ראה פרט דלת מבוקרת / מוגת לרבות כבילה.  –הערה  .4

  

  דוחות מערכת 81.05.16

 עברית) קלה לשימוש ידידותית למשתמש וגמישה בתפעול. דרשת מערכת עם תוכה ( .1

מידור ובקרה של כיסה למקומות מוגדרים בחתך של ימים, שעות וכד' ומעקב אחר תועות  .2

 בדלתות.

 מעקב ורישום שוטף של תועה באזורים מוגדרים. .3

התרעה על כיסה לא חוקית או פריצה של דלתות וכיסות (באמצעות אידיקציה וזמזם  .4

 ).anti pass backמקומי לדלת מוטרדת (כולל 

מתן אפשרות למעבר ותועה לעובדים, מבקרים, גורמי תחזוקה ולגורמים אחרים (ביטחון,   .5

 בטיחות וכד') באופן שיאפשר בקרה בזמן אמיתי ולבדיקה היסטורית.

 שק לתקשורת עם מערכות אחרות (גילוי פריצה) ותצוגת התוים במחשב. ממ .6

 על ידי גישה למחשב בקרת כיסה.  –הפקת דוחות בזמן אמיתי  .7

קוראים (דלתות) ובקרה על סטטוס דלתות  200המערכת שתוצג תהיה מסוגלת להל מעל  .8

  שתמשים). מ 10,000חיויות באמצעות קבלת אידיקציה ממעולים או גלאי סף מגט (
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ות באמצעות תוכת שו"ב ובאמצעות אהצגת מפות סיופטיות של סטטוס דלתות וריכוז אתר .9

  .הקבלן הראשיקישור למערכת גילוי פריצה של ריסקו. הכסת המפות למחשב באחריות 

  

  ביצועים טכיים למערכת בקרת כיסה 81.05.17

 יה. ש 1בדיקה עצמית אוטומטית ואיתור תקלות עצמי בתדירות של  .1

 קידוד תגים מקומי (קורא לימוד) להפקת תגים לאורחים ולעובדים קבועים.   .2

 הורדה / הוספה של מורשים ממחשב מרכזי ומתחת עבודה.  –יכולת עדכון מיידית  .3

תועות לפחות שיפעלו גם בזמן   5000יחידות הקצה (בקרים) יהיו עצמאיות ובעלות זיכרון של   .4

 פילת מחשב המערכת. ארון הבקרים יכלול סוללות חירום וספקי כח.

הצגת התועות בדלתות מבוקרות בזמן אמיתי (במחשב) ובתחות העבודה בהתאם להרשאות  .5

  שיקבעו מראש.

  ים (בעלי תגים) כולל תמות פספורט של מורשה הכיסה.אחסון מידע במחשב על מורש .6

פעילות בעת אירוע אבטחה תוצג באופן בולט על גבי מסך המחשב תוך מתן חיווי קולי (זמזם  .7

  מקומי) ובכלל זה לחצי מצוקה.

 הצגת תוים בטבלאות (דלתות, מעברים וכד'). .8

 ריכוז אירועים לפי דלת / שער.  .9

 רי מסוגים שוים.  יכולת לתקשר עם קורא ביומט . 10

 ממשק עברית / אגלית. RS232או  TCP/IPתקשורת  . 11

 יכולת "שרשור" בין הבקרים. . 12

 ן באמצעות מפות סיופטיות. יהצגה גרפית של סטטוס דלתות בבי . 13

  תג מגטי / פרוקסימיטי יועדף שימוש בתג קרבה מתקדם כגון כרטיס חכם.  . 14

  

  הדרישה המבצעית למערכת בקרת כיסה 81.05.18

  שליטה ובקרה על דלתות מבוקרות במשרדים ומיתקים רגישים.  .1

 מידור בין אזורים ויהול הרשאות כיסה למיתקים בהתאם לצורך (יום, שעה וכדומה).  .2

שליטה ובקרה על דלתות של אזורים רגישים כגון חדרי תקשורת ובקרה, חדרי מכוות, חדרי  .3

  ההלה, מחסי ציוד, מערכות תשתית וכדומה. 

  דוחות היסטוריים לצורך בדיקת אירועים (תועה ווכחות). קבלת  .4

ה, מזון ייכולת שליטה רישום ובקרה על מערכות שרות כגון מכוות צילום אוטומטיים לשתי .5

 אופציה בלבד. –וכד' 

 יכולת להתממשק לצורך תיאום עם מערכות אחרות. .6

 פציה בלבד.באמצעות קורא (ממשק למערכת הבקרה במעליות). או -שליטה במעליות  .7

 קבלת חיווי על פתיחה / סגירה של דלתות מבוקרות ודלתות מילוט במתקן החיון.  .8
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  פרזול 81.05.19

דרישות המיימום שיוגדרו להלן כוללים אמצעי פרזול איכותיים ברמה גבוהה, עמידים בפי   .1

  וודליזם אפשרי.

  דרשת התקה איכותית ומקצועית של האמצעים.   

להתקת הפרזול והאביזרים תהיה על ספק הדלתות והמשקופים ובתיאום מדוקדק האחריות    

  מערכות הביטחון.  קבלן הראשיבין ספק הדלתות ל

  אישור בטיחות לדלתות, אביזרים ופרזול באחריות ספק הדלתות   

ק"ג דחיפה. תכון והכות   600תוצרת ייל או מולטילוק או ש"ע, לעומס  –אלקטרו מגט תלוי  .2

  ביטחון).   קבלן הראשיף ובדלת וקדחים לצרת באחריות ספק הדלתות (חיבור למערכת  במשקו

של מולטילוק (דלתות   EL 260    /EL 360מעולים אלקטרומכיים תקיים לדלתות מילוט מסוג   .3

או ואן דופרין לצורך קבלת  KABAאש או דלתות אלומייום בהתאמה) או מעולים תוצרת 

 באחריות המפקח בהזמת הדלתות). אידיקציה על פתיחת דלת (

או לחילופין    EL 560    /EL 460מעולים אלקטרומכיים (טרק / על) לדלתות מבוקרות מסוג   .4

EL 520  /EL 420   וע לפתיחת דלת באמצעות קורא קרבה לדלתותדיקציה ומכולל אי

  או ואן דופרין).  KABAמבוקרות (מולטילוק או 

  לאחר תיאום עם יועץ הביטחון.  הקבלן הראשיהערה: הזמת הדלתות באחריות  .5

 – ידיות בהלה מסוג ואן דופרין וידיות בהלה לדלתות דו כפיות עם עילת כל כף כבריח עליון   .6

 ון.תחת

אבלוי או וון דופרין או ש"ע (ברמת איכות  FFמסוג  - NORMALLY OPENמעול חשמלי  .7

גרמית) מותאם לסוג הדלת (ידית לפתיחת הדלת (פימית) לצורך יציאה). בדלתות מסוימות 

תידרש הכה מתאימה (תשתית) כדי לקבל אידיקציה מדלתות מסוימות שיצוידו במעולים  

  י).גד –חשמליים (חשמלי 

דלת חד כפית עם מפסק חשמלי תקי ליתוק המתח באלקטרומגט  –) push barידית בהלה (  .8

) או ידית בהלה שמותאמת לדלתות H.Dאו ש"ע (  KABAמתוצרת ואן דופרין, ייל, מולטילוק,  

 דו כפיות עם מעולים אלקטרו מכי וידיות בהלה עם בריח עליון תחתון לכל כף בדלת.

כולל מגון עילה עליון תחתון כ"ל (ידית בהלה מכית) אחת   –דלת דו כפית  ל  –ידיות בהלה   .9

 D-15לכל כף כולל אידיקציה ויכולת לחבר מגון פתיחה (בקר + קורא) מבחוץ (פרט 

  בתוכית הדלתות).

אטי ודלי, משוקע במשקוף (מעביר מתח) לחיבור   –מגון חיבור שרשורי (מעביר מתח חבוי)   . 10

ייל, ואן  H.Dהלה למתח (הכות במשקופים ע"י ספק הדלתות). דרש אביזר איכותי ידית הב

  (איכות בתקן אירופי).  KABAדופרין, מולטילוק, 

בדלתות ביטחון דרש מחזיר שמן איכותי מותאם לדלת. על פי שיקול  –מחזיר שמן לדלת  . 11

  האדריכל ויועץ הבטיחות. 

אלקטרומגט תותקן סמוך לדלת (על קיר). התקה  לחצן חשמלי לפתיחת דלת מבוקרת עם  . 12

 תחת הטיח של לחצן ירוסטה מואר איכותי או לחצן בשולחן פקידה מרוחק (במקביל). 
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הזמת דלתות עם מעולים אלקטרומכיים ומעולי אידיקציה מחייבת את המזמין לתאם עם   . 13

וף) ועם מעביר  לספק דלתות מתאימות עם מעבר לכבל בגוף הדלת (מהמשק הקבלן הראשי

חבוי שרשורי במשקוף. (הכות מראש יבוצעו על ידי ספק הדלתות בהתאם לסוג הדלת ויעודה)  

  בתאום עם יועץ הביטחון (על פי תוכית דלתות הביטחון).

האחריות להזמת הפרזול היה של הארכיטקט ומהל הפרויקט בהתאם לדרישות הביטחון  . 14

 יטחון / דלתות. וסווג הדלתות כפי שצוין בתוכיות הב

  התקת אביזרי פרזול אחרים לפי קביעת האדריכל.   

  –הערות  . 15

  . ראה תוכיות דלתות ביטחון ופרזול  .15.1

באחריות ספק הדלתות לקבל אישור מוקדם מיועץ הבטיחות להספקת דלתות,  .15.2

  אביזרים ופרזול על מת לעמוד בתקי הבטיחות ובדרישות המפרט). 

  

  מבוקרותשליטה על דלתות  51.05.20

 פתיחת דלתות מבוקרות תעשה באמצעים הבאים: .1

שמאפשרת שיחת טלפון עם   –באמצעות שלוחת טלפון (פים) איטרקום ופטל / פקוד   . 1.1

המתקשר בפקוד חיצוי או באיטרקום עצמאי באמצעות ערוץ התקשורת. פתיחת 

 המעול באמצעות מקש.

חה (בהתאם לסוג המעול). ידית באמצעות לחצן פתיחה מקומי ידית בהלה או ידית פתי . 1.2

 הבהלה תשחרר את העילה ותאפשר פתיחת הדלת.

 באמצעות לחצן פתיחה מרוחק בשולחן המזכירה / דלפק קבלה.  . 1.3

לחצן פתיחה חשמלי לשחרור העילה לצורך פתיחת הדלת או בזמן חירום באמצעות  . 1.4

 לחצן (קופסת יפוץ שמיקומה סמוך לדלת המוגת.

המבצע לפרוס כבילה מתאימה ולעשות את ההסדרים הדרשים כדי  יהקבלן הראשבאחריות  .2

 לאפשר שליטה על דלתות ולפתיחת הדלת מרחוק (כבל למעול הדלת משולחן) 

 שימוש במערכת שו"ב לשליטה על דלתות.  .3

פל    הקבלן הראשיבמקומות בהם מתוכות מספר דלתות לפתיחה יספק    –פל לחצי פתיחה   .4

 התראה (אחת לכל דלת).  לחצי פתיחה עם וריות

פתיחת דלתות מבוקרות תלווה בדרך כלל בהקפצת מצלמה מקומית (שו"ב) על מת לאפשר  .5

זיהוי האדם המבקש להיכס. האביזרים שיותקו בחיון באזורים / מיקומים גישים לקהל  

 ) ועמידים בפי פגעי מזג אויר, טמפרטורה, חול ואבק.IP67יהיו אטי וודליים (

  

  אביזרים בדלתות ביטחון  81.05.21

ס"מ ממשקוף הדלת. מרחק התג  20ס"מ מהרצפה,  120קוראי הכרטיסים יותקו בגובה  .1

 ס"מ.  10 –מהקורא לצורך פתיחה כ 

  עפ"י אישור הארכיטקט  –מ"מ  2מסוג מעולה על גבי פל ירוסטה  H.Dלחצי פתיחה  .2

)H-120 .( 
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עים יבשים להפעלת מעולים (כולל קביעת זמן יציאות מג 4לכל בקר במערכת יהיו לפחות  .3

כיסות מגע יבש, יציאת אזעקה אחת לפחות, יכולת לטרול הבקר במקרה חירום   2הפעלה), 

שבו דרשת פתיחת דלתות אוטומטית. הבקרים יותקו במקומות שאים גישים לעובדים  

 ומבקרים.

פקים והתראה (חיווי קולי)  לכל בקר תותקן סוללה טעת, ספק ומטען כולל הגות על ס .4

במקרה של פילת המתח בספק. הספק והסוללה יוצבו בארון הבקרים (במפלס מסוים או 

 בארון הכללי) יותקן ספק מתאים וסוללות.

  

  תשתיות לדלתות ופרזול (ראה תוכית דלתות ופרזול)  81.05.22

ס"מ (שקוע או מעל התקרה) הספקה    15X15ס"מ או    30X30פלסטי מוקשח    -קופסת חיבורים   .1

  הביצוע.  קבלן הראשיעל ידי 

יעודית, משוקעת או מוגת יצרת פלסטיק שמיועדת לכבילה  - תצרת (כבילה) ייעודי .2

מ"מ. צבע אחיד למערכות ביטחון (לכל מיקום מצלמה   20מהססור עד תעלת רשת. בקוטר 

  האביזר ועד לתעלת רשת. מ"מ) ממיקום  20ציורות בקוטר  2דרשים 

  במקום ציבורי שבו ימצא קהל . צרת שקועה היה תאי יסודי. –הערה  .3

ס"מ מחדר התקשורת האזורי עד לחדר   8X  40בתעלות רשת פרדות    –כבילה למערכות ביטחון   .4

 הציוד והשרתים. 

 וולט ליד כל דלת מעל התקרה או בתעלת 220כ"ל, פרדת מצרת תקשורת. שקע  –DCצרת  .5

 רשת.

יותקן ליד דלתות מילוט, שערי כיסה ומקומות רגישים בחיון (פים   –איטרקום לסדרים  .6

 ). H-160וחוץ) על פי תוכית (דרש חיבור למתח) (

מתוקצב במסגרת הדלתות (מסגרות). יותקן בכל כף בדלת מבוקרת ובדלת  –מחזיר שמן  .7

 מילוט. 

תות. תוצרת אבלויי, ייל / וון דופרין או ש"ע מתוקצבת בתקציב דל  –ידית בהלה (אלקטרוית)   .8

 לדלת בהלה שמצוידת באלקטרומגט.

ק"ג (דחיפה) לדלת מילוט (חיצוית).  600/  900תוצרת ייל או וון דופרין. עומס  –ידית בהלה  .9

 בדלתות דו כפיות ידית בהלה עם בריח עליון ותחתון. 

 ש"ע (אידיקציה לפי דרישה). (גרמי) או וון דופרין או  FFמסוג  –מעול חשמלי  . 10

אטי ודלי לשימוש חיצוי ופימי. קישור באמצעות שלוחת טלפון   –פקוד / איטרקום  . 11

 .הקבלן הראשי) התקה על ידי IST(תוצרת 

וציור    V220מ' (בצד פימי) יותקן שקע חשמל    3.5לכל דלת מבוקרת מעל התקרה או בגובה של   . 12

 מ"מ עד למשקוף הדלת. 20שקוע 

  (אופציה בלבד כאשר אין הספקת מתח מוך מספק מקומי).  

לחיבור מתקים ו/או אמצעי ביטחון כגון שערי בידוק  –הכת קודות תקשורת חיצויות  . 13

 .Mיבוצעו במסגרת הכות התשתית והכבילה (יועץ חשמל). המיקום מוצג בתוכיות הביטחון 
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סמוך לשערים או לאיזורי בידוק  .Mהערה: קודת תקשורת וקודת חשמל (מוגות) סימון  . 14

 ופתחי כיסה להולכי רגל ולכלי רכב.

15 . S.B–  )SECURITY BOX–    מסד תקשורת / ביטחון) במסדU40    /U44   או בארון תקשורת מוגן

תכיל ציוד ואביזרים (ספקים, מתגים, בקרים וכד') למערכות הביטחון. כל תיבה תקושר לרשת 

מכל ססור (מרחק מרבי   ת) הכבילה הייעודיCAT 6/7באמצעות סיב אופטי או כבל תקשורת (

 ).SBמ' אורך כבל) תותב אל ארון התקשורת ( 100 –ל 

 

 מגומטר (אופציולי)  מסוג חשודים  חפצים זיהוי שער  81.05.23

 .ואחרים חבלה, שק אמצעי החדרת ומיעת למתקן הכסים לבדיקת ישמש המגומטר .1

 .ומטבעות קשר ממכשירי הפרעות מפי מוגת תהיה המערכת .2

 .ביותר גבוה ואבחון גילוי כושר בעל, באזורי מסוגר יהיה השער .3

 .בדקה אשים 50-מ פחות לא רגל הולכי תעבורת מהירות .4

 .האובייקט מיקום על וריות באמצעות חיווי .5

 .וגמיש רגיש כיול .6

 .בפרד אזור  לכל כיול .7

 .גילוי אזורי 8 מיימום .8

 .התפעול  לפשטות רחוק שלט .9

 .והיוצאים הכסים  לסיכום מוה . 10

 .סטטיסטיים תוים לקבלת אפשרות . 11

  .טכי  ע"שוו או , METOR 6M דגם , RAPISCAN SYSTEM חברת תוצרת . 12

הערה: מכשיר סריקה לכבודה ימוקם על פי דרישות משטרת ישראל סמוך לשערי כיסה   . 13

 להולכי רגל.

 

  רגל (אופציולי) להולכי אלקטרוי שער / סבסבות / קרוסלות 81.05.24

 מעלות 120של  זרועות במפתחי  ,זרועות 3 בעלות מירוסטה מוכות סבסבות יותקו בכיסה .1

  .הסבסבות בגובה כים  ושער

 רחב של מיפתח עם הסבסבות ליד יהיה הכים שער .מטר 4.5 של באורך יהיה הסיון  מתחם .2

 .מ"ס 80

אופקיים,   ירוסטה מוטות באמצעות וסבסבות קירות בין מרווחים של סגירות לבצע יש .3

  .שיידרש כפי אכיים עמודים עם, לפחות מ"ס 20 של במרווח

לאולם  יוצאים/כסים באמצעותם ויציאה  לכיסה כיסה קוראי2 יותקו קרוסלה  בכל .4

  התצוגה. 

  .כים ושער סבסבת כל עילת את ידית / חשמלית לפתוח  בדלפק יתן  שליטה מעמדת .5

  .מבוקרת כיווית דו העה עם חשמלי  מגון יהיה  לסבסבת .6
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  .פעולה מצבי לשיוי מתוכת פיקוד יהיה  לסבסבת .7

  .וחלקים שקטים יהיו הפעולה מצבי .8

  .מורשה לא כיסה יסיון במקרה רק תפעל הסבסבת של העילה מערכת .9

 לפעולה תקיה זרועות הרמת מגון  כולל ,חשמל הפסקת בזמן "ופלות" זרועות יהיו לסבסבת . 10

  .התערבות כל ללא

  .ברצפה התקה ,שקופה מחוסמת זכוכית כף ,כיווי דו ממוע יהיה הכים שער . 11

 .טכי ע"שוו או קלרם חברת תוצרת . 12

  לשערי הולכי רגל (שערים עמוסים במיוחד)  –הערה  . 13

 

  כים שער  51.05.25

 . רחב מטען ולשירות , כים כיסת לבקרת ממוע " כים  שער" .1

 , מ"מ2,115 כללי , רוחב אור) פתח מ"מ 900 מעבר רוחב , מ"מ 1270 אורך : דרשות מידות .2

 . מ"מ 1,000 גובה ,מ"מ 335 זווד רוחב

 יכלול המזמין, בחירת י "עפ או, מוברשת ירוסטה מסוג מתכת מרכיבי  ציר עמוד - חומרים .3

  . וחה תחזוקה  לצורך , עילה כולל לשירות גישה

  : כמפורט יופעל , סמוך בבקר זה שער פתיחת לאפשר ויוחלט במידה .4

זיהוי   יכולת למערכת – , השערים להפעיל יורשה שהוגדר ציוד רק בקרים וסוגי ביטחון .5

ביומטריים וכדומה.   בקרים , קרבה בקרי , להיות יוכלו הבקרים סוגי . מעבר להיתרי מוחלטת

  . החיון  של הכיסה בקרת למערכת יתממשקו הבקרים

 הביטחון במערכות  המוגדרים חירום מצבי עם התמודדות מגוי תכלול המערכת - חירום .6

  . החשמל כשל במערך , אש כגון , הפרויקט של  והבקרה

 מצב  ,קבועה וסגירה פתיחה – רצויים עבודה תסריטי הגדרת הכולל מתוכת בקר יכלול  השער .7

 . NORMAL OPEN/CLOSE מצב , חירום

 .צד בכל בקרים/חישה אמצעי התקת כולל , צדיו  משי ופתיחה  מעבר יאפשר השער .8

 W .150 מקסימאלית צריכה , פאזי חד V 230 חשמל הזת .9

 מעלות לכל 92 של לפתיחה אפשרות כולל כיווית דו  פתיחה אפשרות , מחוסמת זכוכית דלת . 10

 .כוון

האטת   מגון , עצמי שימון מגון ויכלול פאזי תלת אסיכרוי גיר יכלול השער - מיכון . 11

 Variable Speed Controller ידי על תשלט השער העת . מהירות

  . חיצוי העה מגון כל יצריכו  ולא שער זווד בתוך משולבים  השער ומגון מוע . 12

  . HEAVY DUTY בתצורת יהיו  המכלולים  כלל , מאומצת להפעלה  יתאים השער . 13

  .לתכות יתת זכוכית דלת תועת מהירות . 14

  . מעבר לאחר  הפתיחה משך לתכות אפשרות יכלול השער . 15

  . חשמל פילת בעת אוטומטית פתיחה מגון יכלול השער . 16
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הסתת  תתאפשר , ידית פתיחה או מלאה פתיחה כולל אוטומטית הפעלה יאפשר  השער . 17

 . ידי באופן המחסום

  .חסימה או מעבר בעת שער סגירת למיעת איטגראליים גלאים יכלול השער . 18

 . ISO9002 מורשה יהיה  הציוד יצרן , CE תקית יכלול והציוד  היצרן . 19

  : כמוצג , דרשים מיימאליים יחידה תוי . 20

120V single-phase. 
 

Electrical power supply: 
 

60Hz. 
 

Frequency 
 

PLC 
 

Control logic: 
 

0.12kW (1/6 HP), CA, with auto lubricated and 
reversible speed reducer. 
 

Geared motor: 
 

Electronic. 
 

Torque limiter: 
 

Crankshaft-rod devices for smooth operation 
with fast and progressive movements. 
 

Driving mechanism: 
 

Stand-by= 50W. 
 

Power 
 

In operation = 150W. 
 

consumption: 
 

0°C to +50°C (32°F to 122°F) 
 

Operating temperature 
 

310 lbs. 
 

Net weight: 
 

See dimension tab 
 

Overall dimensions: 
 

Fail-safe 
 

Automatic opening device in case of 
Power failure 
 

4.5 sec. / 90° movement. ADA compliant 
 

Operating time: 
 

  

  כבילה ייעודית ותקשורת  81.05.26

לצורך תקשורת  A6 CATכבל  סמהבקר הקרוב בארון התקשורת אל כל דלת מבוקרת ייפר .1

)TCPIP    232/485או  RS אורך הכבל המקסימלי עפ"י מגבלות .(ייםללא חיבורי בי) אל הקורא (

מ' אורך כבל). קצה הכבל יחובר אל מתג המערכת (בקרת כיסה)  100 –היצרן למערכת (כ 

  .POEמתח 

או כבל שזור  6005כבל  –) אל הדלת SBמתח מוך מספק כח מתאים כ"ל מארון התקשורת ( .2

 אחר ושא תו תקן (לחילופין).

מגע יבש ממעולי אידוקציה או בחיבור למגט סף במשקוף הדלת אל ריכוז  –אידיקציה  .3

 קומתי ומשם למערכת שליטה ובקרה.

 מגלאי סף מגט אל כרטיס הרחבה בקומה (גילוי פריצה).  .4
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) מאביזרי בקרה אחרים ואביזרי קצה אל הריכוז הקומתי אורך CAT 6Aכבילה מתאימה ( .5

 ן או להחיות המערכת.הכבילה. יהיה בהתאם לתק

על פי התכון יוצב הבקר בקומה שבה יופעל הקורא (ליד ריכוז הכבילה או בארון תקשורת  .6

 קרוב). הארון יהיה מוגן בגלאי סף (מגט) לצורך אבטחה (כל ארוות התקשורת).

ועם סוללת גיבוי. ארון  V 12/24בקר בודד יופעל במקרים חריגים בלבד באמצעות ספק כח  .7

  וולט ובסוללות גיבוי לבקרים (מותאם לעומס הצפוי). 12/24ם יצויד בספק כח הבקרי

בדלתות מבוקרות ובדלתות מילוט שבהן יותקן אלקטרומגט תותקן קופסת יפוץ שתאפשר  .8

ן מצויד כל בקר ייתוק המתח בזמן חירום ופתיחת הדלת (למקרה של פילת מתח כללית בבי

  או קבוצת בקרים בסוללת גיבוי). 

הבקר בדלת עם אלקטרומגט יקושר אל מערכת גילוי אש כדי לאפשר קבלת חיווי בזמן  .9

ת אש ליתוק אוטומטי של המתח בדלתות בעלות עילה חשמלית (אלקטרומגט) (כפוף אאתר

  לדרישות יועץ הבטיחות). 

החשמל עפ"י תוכית בתיאום  קבלן הראשיהכת התשתיות למערכת באחריות יועץ חשמל ו . 10

בחדרי תקשורת והריכוזי הציוד   V 220מערכות ביטחון. כולל שקעי מתח  קבלן הראשיעם 

 קבלן הראשי(ביטחון) באחריות  תוקודות תקשורת / טלפויה. פריסת הכבילה הייעודי 

 ביטחון. 

  הערה: לפרטים ראה תוכית דלתות  . 11

  

  מערכות גילוי פריצה 81.06

 כללי  81.06.01

מערכות גילוי פריצה שיותקו בחיון מיועדות להגן על המתקן מפי חדירה או פריצה לכל צורך  .1

 שהוא, פלילי או חבלי ולאפשר את אבטחת החיון.  

ות ואידיקציות מססורים וגלאים שיפרסו במבה,  אמערך הגילוי יתבסס על קבלת אתר .2

  ורים רגישים. בקודות קריטיות ובקודות תורפה לחדירה ובחדרים ובאז

מערכות הגילוי ואיסוף התוים יקושרו למחשב מערכת שליטה ובקרה (שו"ב), ויאפשרו לאיש   .3

ובכך לאפשר מתן  24/7האבטחה לטר אירועי ביטחון חריגים בשטח החיון, בזמן אמיתי 

 מעה ותגובות לאירועים חריגים.

פרק זה יפרט את הדרישה המבצעית ואת הביצועים של המערכות הטכולוגיות לאבטחה  .4

 שיותקו בחיון. 

 מערכות גילוי פריצה (ושו"ב) יתמכו בלחצי מצוקה.  .5

רמה א' באישור מכון התקים  1337מערכת גילוי פריצה מסוג ריסקו או שו"ע עמידה בתקן  .6

 יכלול: 

ושערים לגילוי פריצה ולאידיקציה על פתיחת מפסקי סף (מגט) שיותקו על דלתות  . 6.1

 דלתות.

גלאי א.א. פסיביים מסוגים שוים (חיצוי ופימי) שיותקו באזורים רגישים, פתחים,  . 6.2

 מסדרוות, משרדים ומעברים במבים בחיון לצורך התראה על תועת אשים.



660 
 

______________________________________________________________________________________  

  מפרט מערכות  –חניון והפרדה מפלסית שזר 

 

מסק, גלאי  ) אטיindoor / outdoorגלאים אקטיביים ואחרים מסוגים שוים כ"ל ( . 6.3

 זעזועים וגלאי שבר זכוכית לצורך גילוי חדירה או פריצה למבים. 

גלאי טמפר שמיועדים להגן על אביזרים וציוד מפי ודליזם כגון ארוות תקשורת,  . 6.4

 קופסאות הפעלה / יפוץ, קוראים, ידיות בהלה וכד'. 

 גלאים מיוחדים להגה על מצלמות, ארוות תקשורת והתקים אחרים. . 6.5

למיעת פריצה או חדירה למתקים על ידי הטמתם בקירות או  –ם יים ססמיגלא . 6.6

 בקרקע.

 יותקו באזורים (אופציה) .  –גלאים סמויים  . 6.7

 ) שיאפשר דריכה מקומית (ידית) של תת מערכות שיותקו במתקן.K.Bפל הפעלה ( . 6.8

סי הגלאים יקושרו למערכת גילוי פריצה מתקדמת ולמחשב מערכת שו"ב באמצעות כרטי .7

  הרחבה או באמצעות תקשורת או על ידי חיווט תיקי. 

תכון המערכת יהיה כך שהיא תאפשר "סגירת" אזורים מסוימים שאים בפעילות או סגירה  .8

) PARTITIONמלאה של כל המבה. המערכת תתמוך במדורים (תת אזורים) עצמאיים (

פעול באופן עצמאי אוטוומי בקבוצות גלאים, שיפעלו בפרד או במרוכז. כל תת מערכת תוכל ל

 ללא קשר להפעלת תת מערכות אחרות בקבוצה. 

מערך גילוי פריצה יופעל באמצעות מחשב מערכת שו"ב ובאמצעות פל הפעלה באזורים  .9

  רגישים אחרים.

מערכת גילוי פריצה תפעיל צופרים בזמן גילוי פריצה (חיווי קולי) בוסף לחיווי שיתקבל  . 10

 במערכת שו"ב.

  

 משטר העבודה   81.06.02

משטר העבודה של מערך הגילוי יקבע במשותף עם מהל האבטחה. גלאים מסוימים יפעלו   .1

גלאים אחרים באופן ידי על פי דריכה או טרול של המערכת (באמצעות פל הפעלה או  24/7

במחשב שליטה ובקרה) או באמצעות דריכה אוטומטית בשעות שיקבעו על ידי ממוה 

 האבטחה. 

מערכת הגילוי תאפשר מיתוג ססורים וספים ואביזרי קצה ממערכות אחרות כגון טמ"ס  .2

  באמצעות פרוטוקול תקשורת מתאים וקבלת אידיקציה מגלאים.

  

  שליטה ובקרה 81.06.03

תופעל מערכת הגילוי כחלק איטגרלי של תוכת מערך שו"ב (שליטה ובקרה) איסוף  בחיון .1

סך המחשב על גבי מפות סיופטיות עם סימוים מוסכמים. הכת התרעות. התרעות יופיעו במ 

 .הקבלן הראשיהמפות הסיופטיות במערכת וסימון ותכות מערכת שו"ב תהיה באחריות 

  מערכת שו"ב תפעל באמצעות עמדת מחשב בחדר הבקרה.  .2

(ללא יכולת עקיפה) כדרש להגת  HIGH SECURITYמערכת הגילוי תהיה בעלת תכוות  .3

מתקים רגישים. (תקן מכון התקים ודרישות חברות הביטוח). המערכת המועדפת היה  

 אזורי פריצה לפחות.  250) בקיבולת של 1337רוקוט של היצרן ריסקו (ת.י 
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 ביצועים דרשים  81.06.04

ת תופעל מפל הפעלה  ) ומצברים מקומיים. הפעלת המערכUPSהמערכת תופעל ממתח מרכזי ( .1

)kb) ו/ או ממחשב שו"ב (UPS - .(באחריות יועץ החשמל 

יכולת תכות ובדיקה באמצעות מחשב רחוק ע"י קו תוים ומודם או ע"י חיבור ישיר (מחשב)  .2

 למערכת. 

יכולת לקבל שיויים על פי תרחישים שיקבעו עם המפעיל באמצעות המחשב כ"ל (זמן השהיה,   .3

 אזורים, ביטול אזורים וכד').טרול 

קבלת חיווי על פילת קו תקשורת (באלחוט) והתקת בודק קו טלפון. חיווי למשדר האלחוטי.   .4

 החיווי ימשך כל עוד לא יתן אישור ידי של המאבטח (במערכת שו"ב) לטיפול בהתראה.

אחרים במודול  חייגן אוטומטי ויכולת לשגר התראות למוקד רחוק (מוקד עירוי) או לגורמים   .5

SMS  וסף לשיותקן במערכת ב– CONTACT ID  שיקושר בקו פיסי אל המוקד ובמשדר

 אלחוטי כגיבוי.

כיסות האזעקה ליחידות הקצה תהייה מוגות מפי קצר / תק. בכל יחידת קצה (גלאי)   .6

 יותקו גדים וטמפר.

ן יותק (הטעה אוטומטית של מצברים ישעות לפחות במצב שמתח בבי 48יכולת עבודה של  .7

/ UPS.( 

 פלי הפעלה ותצוגה בכיתוב עברי (למפעיל) הצגת האירוע (אזור) ויכולת בדיקה עצמית. .8

  בדיקה עצמית של גלאים וכל אביזר בודד. –אמיות מפי התרעות שווא  .9

 יכולת שיחזור אירועים (היסטוריה)  . 10

 הגה מפי ברקים. . 11

 וים של האתר (פימיים וחיצויים).  צופרים מתאימים בחלקים ש . 12

יאפשר לטרל צופרים במערכת בהתאם לצורך על ידי מפסק ידי או קוד הפעלה    הקבלן הראשי   

 באמצעות פל או מחשב.

 . יכולת לפקד על המערכת בשלט רחוק אלחוטי או קווי (לרבות אפליקציה בסמארטפון) . 13

 רכת.אזורי פריצה מסוגים שוים בכל מע 256 –תמיכה ב  . 14

אירועים  500קיבולת זיכרון של  –תמיכה בלחצי מצוקה במערכת. יכולת אחסון ואחזור  . 15

  אחרוים. 

  ולרשת החשמל החיוית בחיון.  UPS–מערכת גילוי פריצה תהיה מחוברת ל  . 16

 עקב ריבוי אזורי פריצה וטמפרים. תיתכן התקה של יותר ממערכת גילוי פריצה אחת . 17

  

  מפרטיותדרישות  81.06.05

דרשת התקת מערכת מתקדמת דיגיטלית בעלת יכולת לתקשר עם מערכות אחרות  .1

המערכת תהיה בעלת   ) למערכת בקרת כיסה ולמערכת שו"ב.TCP/IPאו  RS232(בתקשורת 
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על גבי מפות סיופטיות בשיתוף עם מערכת  PCממשק עברי ויכולת להציג תוים במחשב 

 בקרת הכיסה.

קד בקרה חיצוי מורשה (אחד או יותר) בעזרת יחידת קצה ותדווח ברמת המערכת תקושר למו .2

אזור בודד באמצעות חייגן קו טלפון אלוגי או במשדר אלחוטי עצמאית כגיבוי וכן באמצעות 

 מודול סלולרי (מתאם).

האידיקציות ממערכת השידור האלחוטית שישודרו למוקד יהיו: פריצה, איפוס, פתיחה,   .3

 י.וטרול), חבלה, סוללה חלשה, פילת מתח ויתוק קשר קו סגירה (דריכה /

מערכת הגילוי והמשדר האלחוטי ימוקמו בחדר ציוד הביטחון או בחדר תקשורת במקום  .4

(לפחות) ובספק כח עצמאי   A20שאיו גיש לזרים עם הגת חיישן. המשדר יצויד במצבר טען  

 (למערכת פריצה בלבד). שעות  24מתאים לגיבוי של  UPS–או ב 

צופרים חיצויים בעלי עוצמה רבה לצורך התרעה (צופר + צץ   10באתר יותקו לפחות  .5

צופרים בכל מערכת גילוי) וכן צופרים   5קסון). מיקום הצופרים יקבע במהלך העבודה (לפחות  

 פימיים. לכל צופר יוקצה ספק כח ומצבר מתאים.

השתיק צופרי המערכת על ידי הקשת קוד או באמצעות יוודא שיתן יהיה ל הקבלן הראשי .6

  מפסק במערכת שו"ב. 

תשתית המערכת תתבסס על כבילה איכותית בהתאם לתקים ולדרישות מפרט זה (כבל   .7

המבצע. קו אחד לכל גלאי.    הקבלן הראשיגידים בכל כבל) באחריות    6  6005מסוכך שזור מסוג  

  ל כל אזור פריצה. ממקום הריכוז יצאו כבלי חושת איכותיים א

במבה יפרסו גלאים מסוגים שוים בהתאם לסוג האיום או תרחיש האבטחה האפשרי (חדירה   .8

  או פריצה). הגלאים שיותקו יבחרו בהתאם לתרחיש האיום. 

) בארוות SBמריכוז חדר הביטחון יפרסו כבלי חושת (רב גידי) אל קודות ריכוז מוגות ( .9

 גלאי.    –ה. מהריכוז הקומתי יפרסו כבלים אל כל אביזר קצה  תקשורת שם יוצבו כרטיסי הרחב

המיקום יקבע על ידי היועץ בתיאום עם האדריכל ויועץ התקשורת.  –ריכוז ציוד וכבילה  . 10

 ).SBהמיקום המועדף ארון תקשורת איזורי (

ורור ועל פי הצורך תותקן קופסת הרחבה (ארון "בזק" מוגן ואטום עם עילה מתאימה) וא

  . V220שקעים  6ס"מ גובה. בארון יותקו  100ס"מ עומק,  47ס"מ רוחב,  60 בממדים (וטה)

ימוקמו בפרד בתיבה / ארון וסף עם וטה לאוורור    V  220מצבר הגיבוי, ספקי כח ושקע חשמל  

  (כדי למוע חימום הציוד על ידי ספקי כח ומצברים) . 

  אזעקה ואמצעי לעילה (מעול).  בכל ארון יותקן טמפר  

  

 פרטים טכיים  81.06.06

מערכת גילוי פריצה תהיה מתוצרת רוקוט / ריסקו (או שו"ע) בתפעול ובשליטה של מערכת  .1

 איסוף ההתרעות.

) קבוצות גילוי עצמאיות שיאפשרו  PARTITIONSתת מערכות ( 8המערכת תכלול לפחות  .2

 המערכת ימוקם בחדר ציוד התקשורת (על הקיר). אזורי פריצה. לב  250הפעלת 
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מתקים רגישים במבה (כגון חדר ציוד ובקרה, גרטור וכדומה) יתוכו כקבוצת התראה  .3

עצמאית והשליטה במערכת הגילוי תעשה באמצעות פל הפעלה מקומי כך שיתן יהיה לדרוך 

 ולטרל הקבוצה גם ללא שימוש במערכת שליטה ובקרה.

 וי יתו מעה לדרישות חברות הביטוח ולדרישות הביטחון. מערכות הגיל .4

חדרים רגישים במיוחד ימוגו במערכת גילוי עצמאית מסוג ריסקו או בקבוצה פרדת.   .5

המערכת תקושר למוקד אבטחה / משטרה או למוקד העיריה ובמקביל תיתן אפשרות 

 ).SMSלמאבטח אחמ"ש לקבל באופן סדיר התרעות מהמערכת (קריאת 

  

  אזורי פריצה   1.06.078

 כל גלאי במערכת גילוי פריצה שמפוקד על ידי המערכת יחשב כאזור פריצה.   .1

 שם, תיאור ומספר הגלאי במערכת. אכל אזור פריצה ייש  

מערך הגילוי במבה יחולק למספר תת מערכות / קבוצות. כל תת מערכת תתמוך בגלאים  .2

ובאזורי פריצה מוגדרים על פי חלוקה הגיוית ותוכית מוסדרת מראש (כגון דלתות מילוט 

המתקין ותובא לאישור הלקוח (משטר  הקבלן הראשיוכדומה). החלוקה תקבע ע"י היועץ עם  

 עבודה). 

יצה בהתאם לסיכוים הפוטציאליים על פי תוכית סדורה שתוצג בתוכיות יוגדרו אזורי פר .3

מספר אזור ותיאור, אלו ירשמו במחשבי המערכת (שמות  אהביטחון. כל אזור פריצה ייש

 המשתמש). /  לאזורי פריצה יקבעו על ידי הלקוח הסופי

 לביצוע. התקת אזור פריצה שבו מופעל יותר מאשר גלאי אחד איו מאושר  .4

  

  התקת אביזרים וגלאים  81.06.08

התקת האביזרים (גלאים) במערכת גילוי פריצה תהיה על פי התקים והסטדרטים  .1

המחמירים כדי לקבל התרעות במצב קצר / תק או בזמן פילת מתח או תקשורת. כל גלאי 

  יעמוד בפי עצמו. אין לבצע שרשור גלאים.

. ULבמבה יפרסו גלאים מסוגים שוים בהתאם למיקום ולייעוד. כל הגלאים יעמדו בתקן  .2

ס"מ . בכל גלאי יותקו גדי סוף קו. הגלאים יהיו   240 – 220יותקו בגובה  INDOORגלאי 

 מתוצרת ויסויק, עורב, ריסקו / רוקוט או מקסימום.

 , בכפוף לתוכית האבטחהבאזורי כיסה ומעברים רגישים יותקן גלאי אטימאסק .3

 / אירופאי (בלבד).  ULמעלות) או גלאים אחרים בעלי תקן  360במעברים גלאי פח תקרה (  .4

ראה תוכית   –ס"מ מקצה הדלת ועל המשקוף    H.D  )10בדלתות החירום גלאי סף (מגט) מסוג   .5

  סיווג דלתות ביטחון המצורף למפרט זה). 

) H.Dים לתועה סדירה יותקו גלאי סף (מגט  בפתחי המעבר ובדלתות המילוט שאים משמש .6

  שעות (הפעלת האזעקה בזמן פתיחת הדלת).  24/7שיופעלו במשטר 

 בדלתות זכוכית יותקן מגט עם כיסוי פלסטי (בהדבקה).  .7

 מגט שקוע (במשקוף) –בדלתות עץ  .8
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ו במקומות רגישים ובאזורים בהם יהיו מחיצות או דלתות חיצויות מזכוכית מחוסמת יותק .9

 גלאי שבר זכוכית או גלאי ססמי . גובה הגלאי יקבע על פי החיות היצרן. 

ימוקמו במבה בהתאם לתוכית וכן גלאים חיצויים יותקו.   INDOORצופרים  – צופרים  . 10

לפחות) יהיה מוגן ואטום מים ויכלול פס מהבהב  db 120הצופר יהיה בעל עוצמה חזקה (

 ומצבר איטגרלי. 

  יספק שילוט הדרכה מתאים בתיאום עם האדריכל.  הקבלן הראשי  . 11

  בכיתות או באולמות עם תקרה גבוהה יותקו גלאים מותאמים לתליה מגובה רב. . 12

גר ועם ה הקבלן הראשייש לבצע הכות מוקדמות וקדחים במשקופים בתיאום עם  –הערה  . 13

לצורך הכת מקום למעולים חשמליים או מגט שקוע בדלתות עץ. על פי תוכית דלתות 

 ביטחון של חב' סתר.

  

  אידיקציות בקרה ותצוגה גרפית (שו"ב)  81.06.09

מערך מפסקי סף שיותקו על דלתות ופתחים ועל דלתות של מיתקים חיויים יאפשר לקבל   .1

דלתות תוך הצגת האירוע בתצוגה גרפית על גבי מפה אידיקציות על פתיחה / סגירה של 

  סיופטית (במערכת שו"ב). 

, שיאפשר קבלת אידיקציות H.Dיעשה שימוש במגט שקוע או במגט איכותי    הקבלן הראשי  .2

  ברמת אמיות גבוהה (במערכת האזעקה ובשו"ב). 

ידיקציה  או מולטילוק) תקושר הא KABAבדלתות שבהן יותקן מעול אידיקציה (כגון  .3

 למערכת שו"ב.

התצוגה הגרפית תתבסס על הקמת מפות דיגיטליות של המבה לפי מפלסים, תוך ציון מקום,  .4

(על בסיס תוכיות  הקבלן הראשידלתות חירום וכדומה. הקמת המערכת היה באחריות 

הביטחון). התוים ימשכו ממערכת גילוי פריצה וממערכת בקרת הכיסה ויוצגו במערכת 

 . שו"ב

התוים ה"ל ישולבו במידע ובתוים וספים שיתקבלו ממערכות אחרות כגון מערכת בקרת  .5

 כיסה. 

שיותקו במתקן יאפשרו למפעיל    KABAמעולים אלקטרומכיים לדלתות מסוג מולטילוק או   .6

יוודא שיתן יהיה לקבל אידיקציה וגם  הקבלן הראשילקבל אידיקציה על סטטוס הדלת. 

האזעקה הן באמצעות המגט והן באמצעות המעול (האלקטרומכי).תוכית  חיווי למערך

 התשתית לדלתות עם זיקה לביטחון תופץ במסגרת תוכיות הביטחון של הפרויקט. 

מעולי בהלה מסוג ואן דופרין יותקו על ידי ספק הדלתות על פי החלטת המזמין בהמלצת  .7

 יועץ מעולים. 

  

  תקישור למערכות אחרו 81.06.10

תקושר למערכת שו"ב כדי לאפשר ריכוז התרעות במחשב והצגת  מערכת גילוי פריצה מבית רוקוט

התוים על גבי מפות סיופטיות שעליהן יצויו אביזרי מערכות הביטחון (בקרים, גלאים וכדומה). כל  

התרעה תרשם ותשמר במחשב לפרק זמן שיקבע. מערכת שו"ב תאפשר הפיית מערכות אחרות (טמ"ס) 
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באמצעות מערכת גילוי פריצה יופעלו לחצי  יבש וכרטיס ממסרים. לאזורים מסוימים באמצעות מגע

 מצוקה. כל אידיקציה של לחצן מצוקה תוצג במערכת שו"ב. 

  

 אפיון מערכת לחצי מצוקה בחיון  –לחצי מצוקה  81.06.11

 כללי  .1

לחצי מצוקה ימוקמו במפלסי החיון סמוך למעליות ומדרגות החירום (בהתאם  . 1.1

לתוכית). תצוגת לחצי מצוקה תהיה ברכזת הפעלה (או פל) שיותקן לצורך זה בבקרה 

 "ב (מיקום עפ"י התוכיות). ובמערכת שו

הערה: מערך תקשורת איטרקום שמשמש את מכוות התשלום בחיון יאפשר קריאות  . 1.2

טרקומים יופיע בתוכיות יועץ  יודיווח מבעלי תפקידים אחרים, מיקום אמצוקה 

  החיוים. 

המערכת תתמוך בלחצי המצוקה, שיפרסו באזורים רגישים (בעיקר במעברים וליד  . 1.3

דלתות, מעליות ומדרגות חירום). תצוגת ההתראות תהיה על גבי מסך כולל ציון מיקום 

 עם חדר הבקרה. ותאפשר דיבור דו כיווי  הלחצן בחיון

  הצורך המבצעי .2

 לאפשר יכולת קריאת מצוקה במרחק קצר ממיקום העמדת הרכב. . 2.1

רק  הקפצת מצלמה צופה במוקד המרכזי(קריאת מצוקה מפעילה התראה קולית  . 2.2

  ופתיחת קו דיבור עם חדר הבקרה. במידה ותקושר למערכת שו"ב)

בחיון ומוזת ממערכת היחידה מוארת בתאורת התמצאות השוה משאר התאורות  . 2.3

  ההזה של מערכת הביטחון המגובה חשמלית לזמן ארוך ואיה קשורה לתאורת החיון. 

  חיון. מרבית האזורים בהיחידות ממוקמות כך שיתאפשר אליהם קשר עין מ . 2.4

  יציאות מהחיון. /הגעה ליחידות, מובילה לכיוון כיסות  . 2.5

  עלה.כל יחידות הקצה יהיו משולטות בשלטי הכווה והפ . 2.6

  היישום המעשי .3

  .מערכת המצוקה היא חלק בלתי פרד ממערכת הביטחון  . 3.1

  יחידת המצוקה בויה ממתכת והיא אטי ודאלית ומותאמת לתאי חוץ.  . 3.2

  ישירות ממתח מתג התקשורת. POEהיחידה פועלת על מתח  . 3.3

  היחידה כוללת תאורה ברורה וכן שילוט פולט אור.  . 3.4

  בעלי מוגבלויות. \פשר גישה לילדים ס"מ כדי לא 130ההתקה מותקת בגובה  . 3.5

  (מואר) היחידה כוללת לחצן קריאה ברור וגיש . 3.6

  החיווט המגיע ליחידה מוגן בצרת אטי ודאלית. . 3.7

  מעל כל לחצן מצוקה (בתקרה) יקבע צופר מקומי וצץ.  . 3.8

  הפתרון  .4

  מצלמות הפרוסות בחיון בתצורה הבאה:תכלול מערכת הביטחון (טמ"ס)  . 4.1

  יציאות ממפלס החיה.  \כיסות  . 4.1.1
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  מסדרוות צירי רכב ראשיים. . 4.1.2

  מבואות כיסה למעליות שירות. . 4.1.3

  מבואות כיסה לחדרי מדרגות. . 4.1.4

  מדרגות. /על הגישות למעליות  וכן הקצהכיסוי שטח הצופה על יחידות  בוסף, . 4.2

  פעולת המערכת .5

(שם ומיקום יח'  IPמציגה חיווי בחדר הבקרה על גבי רכזת לחיצה על כפתור המצוקה  . 5.1

מצלמה מול היחידה המוקדן יכול לתפעל את האירוע בצפייה של התמוה קצה). 

  ימים לפחות (לצורך הפקת לקחים).  21דיווח ישמר במערכת למשך  הכוללת.

  יציג מערכת לחצי מצוקה שיתן לממשק אותה למערכות הביטחון.  הקבלן הראשי  . 5.2

  ) . התקה על הטיח. IP 65יחידות קצה אטי וודלי ( 70 –הצעה תכלול כ ה . 5.3

  

  חיבור למוקד ודיווח 81.06.12

מערכת גילוי פריצה תחובר למוקד אבטחה מקומי או עירוי ולחילופין למוקד תחת המשטרה  .1

 הקרובה (שהחיון יהיה בתחום אחריותה). 

לחיבור לחייגן, לצורך דיווח קווי. משדר אלחוטי יותקן על  GPRSוי חיוג ולמערכת יוקצה ק .2

ידי המוקד לדווח אלחוטי. המערכת תדווח ברציפות למוקד על תקיות קווי תקשורת (בודק 

קו) פילת מתח, מצב סוללה וכל הדרש ממערכות ביטחון רגישות (ועל פי דרישות משטרת 

 ישראל). 

הקבלן ולחיבור המערכות למוקד בתאום עם  באחריות הקב"ט המקומי לזמן שרותי מוקד .3

 ועם יועץ הביטחון (קו אלוגי אחד לכל מערכת גילוי).  הראשי

לדווח חד כיווי יותקן על כל מערכת גילוי. דיווח אירוע ישלח אוטומטית (למספר   SMSמודול   .4

מויים) מהמערכת כך יוכל גורם חיצוי (קב"ט) לקבל מידע על פרמטרים בתפעול המערכת 

 כגון דריכה / טרול, פריצה, סטטוס תקשורת / חשמל וכדומה. 

סלולרי יסופק על ידי המזמין   SIMתהיה באחריות מהל הפרויקט (  SMSלמודול    SIMהקצאת    

יעודי ימצא בחדר הבקרה ומכשיר וסף בידי מאבטחי כח יחברת היהול) מכשיר הסלולרי  –

 הסיור. 

סטטוס המערכת "דרוך". המערכת תאפשר במצב לילה ולאחר שעות הפעילות יהיה  .5

למאבטחים לבצע דריכה של כל תת מערכת בפרד או באמצעות מחשב איסוף התראות (שו"ב)  

 או על ידי דריכה אוטומטית (עפ"י ימים / שעות).). 

בזמן גילוי יופעלו צופרים בתוך מפלסי החיון (התרעה רועשת) או תשמר התרעה שקטה (ללא  .6

יוודא להתקין את   הקבלן הראשיהיה בהתאם לשיקולי הביטחון במקום.  צופרים). ההחלטה ת

 הדרש כדי לאפשר טרול קול הצופרים באמצעות מקש או באמצעות מפסק או במערכת שו"ב. 

תרשמה במחשב התרעות (בעמדת הבקרה) באופן בולט (צבע אדום) ובכלל זה ירשם   –התרעות   .7

 גם התרעה קולית במחשב. כל שיוי במצב דלת (פתוח / סגור). תהיה 
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 עודית (ביטחון) ימערכת טמ"ס י 81.07

  כללי  81.07.01

המבוססת על הטכולוגיות החדישות ביותר  NVRדרש לספק מערכת טמ"ס  הקבלן הראשי .1

 ידיאו, התמסורת, האגירה והיהול של אותות וידאו. ובתחום הו

הדרשת תספק פתרון לצפייה, אגירה ועיבוד של אותות וידאו על רשת  מערכת הטמ"ס  

תוך מתן אפשרויות שיתוף בתוכן וידאו מוקלט או חי למספר משתמשים בו  LANמקומית 

  . Multicastingזמית ללא הגבלה בשיטת ה 

 ).FLIR )DVTEL או MILESTONEאו  ON SSIאו  GENETEC יוצעו מערכות מתוצרת

ביטחון) שבו יופעלו שרתים ספקים וציוד עזר    -  MCRוקם בחדר ציוד המרכזי (לב המערכת ימ

אחר. לחדר זה תותב הכבילה מחדרי התקשורת ומאביזרי קצה. קודות החיבור בין המערכות 

 השוות יהיו בארוות התקשורת שימוקמו במתקן.

 TCP/IPוטוקול  ומצלמות מגה פיקסל. בפר  IPעל בסיס מצלמות    IPתפעל ברשת    CCTVמערכת   .2

. VMSומערכת יהול וידיאו  NVRמסוג  CCTV(מקצה אל הקצה). באתר תותקן מערכת 

ותאפשר שליפה   ההקלטת המידע תתבצע באופן דיגיטלי בשרתים שאים חלק ממערך הצפיי

 ושחזור מידי של אירועים שהוקלטו בתחות העבודה ובחדר הבקרה. 

מלאים המידע  ימים 30ש פעילות שיא יעמוד על אחסון המידע המוקלט במצבי שגרה ובתרחי .3

 אמיתי. בזמן  ההצפיי ללא שיוי במערך  יייעודהמוקלט יאוחסן ע"ג שרת אחסון 

תתבסס על מערך תקשורת עצמאי, שיכלול חדר תקשורת / ביטחון  CCTVמערכת הטמ"ס  .4

ישמש את ). כבילה אופטית וכבילת חושת (תשתית) וחדרי תקשורת. מערך זה MCRמרכזי (

  מערכות ביטחון וספות, שיהיו פרדות מתשתית התקשורת של המתקן.

כל המצלמות יחוברו למערכת יהול הווידאו המרכזית של מת"י על ידי ממשק ייעודי בין  .5

 מערכות יהול הווידאו. 

  

  CCTVמרכיבי מערכת טמ"ס  81.07.02

  מרכיבים עיקריים: 7שתותקן תכלול  מערכת הטמ"ס .1

  300-בכ מתקדמת ליהול והקלטת וידיאו שרת או מספר שרתים לתמיכה NVRתוכה  . 1.1

ערוצי וידיאו (מצלמות). המערכת תתמוך במצלמות הביטחון במתקן וגם במצלמות 

 בקרה לפי דרישה. 

) VMSותוכת יהול וידיאו ( RAID 5המערכת תכלול שרת אחסון איכותי ברמת  . 1.2

 ותאפשר שיתוף בתכי וידיאו למספר לא מוגבל של משתמשים בשיטת

MULTICASTING. 

שיפרסו בחיון. המצלמות יוזו ממתח   IP  מערך מצלמות יום לילה צבעויות  –מצלמות   . 1.3

POE .או מספק מתח קרוב  

. יעשה שימוש בתוכה או THERMAL FENCEלמות הטרמיות אליטיקה תופעל במצ

  מספקי כח מקוטבים.  24Vיוזו במתח  PTZחומרה לצורך יתוח אליטי. מצלמות 
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) פריסת סיבים אופטיים בין חדר ציוד מרכזי BACK BONEתשתית תקשורת עיקרית ( . 1.4

)MCR) ות התקשורתלבין חדרי / ארו (S.B 6) ופריסת כבילה ברמתACAT .  כבילה

  מחדרי התקשורת למיקום המצלמה (אביזרי קצה). 

גיגה ביט   BASE-LX  1000או    BASE-T  1000במתקן    FAST ETHERNET  יעשה שימוש  

 עודית למערכות ביטחון.יישתוקם כרשת 

או לחילופין   S.Bבמתקן יפרסו חדרי תקשורת קומתיים (מפלסיים)  –חדרי תקשורת  . 1.5

ארוות תקשורת. מיקום חדרי התקשורת יהיה בהתאם לצרכי תפעול מערכות הביטחון 

יהיו מוגים ועולים (בקרת  S.Bולמגבלות טכיות של אורך כבילה. ארוות התקשורת 

 כיסה).  

  (חדרים יהיו מאווררים או ממוזגים בהתאם לצורך).   

מחדר  TCP/IP(למערכות ביטחון) עודית יתיפרס רשת תקשורת י –תשתית כבילה  . 1.6

 ) עד למיקום אביזר הקצה.  SBהתקשורת הקרוב (

מ"מ (+ חוט משיכה) התשתית תאפשר השחלת כבל  20למיקום כל מצלמה תגיע צרת   

מספק כח מרכזי מחדר התקשורת   V  12/24וכבל מתח מוך    CAT 7    /CAT 6Aתקשורת  

 קומי (מתח חיוי). ) אל מיקום המצלמה או ישירות מספק מSBהקרוב (

  הערות:  . 1.7

למצלמה תבוא דרישה מיוחדת מיועץ  V 220דרש שקע כח יבמקום שבו י . 1.7.1

 הביטחון. 

) למערכת הטמ"ס באחריות יועץ מ"מ CAT 7פריסת תשתית הכבילה (  . 1.7.2

  בפרויקט.

 KVMמרחיק  תחות עבודה הכוללת מחשב איכותי חזק ומויטור אחד או שיים. . 1.8

לצורך יטור והפעלת המערכת מחדרי בקרה או ממשרדי פוקציורים אחרים (מהל  

 חברת היהול וכדומה) שמרוחקים מהמחשב.

 במשולב עם מויטור ומחשב.  LCDבתחות עבודה מסוימות יופעלו מסכי פלזמה /   

והיטור  , שבו יבוצע המעקב -1חדר בקרה / מוקד שליטה ותפעול חדר הבקרה ימוקם במפלס  .2

 של מצלמות המערכת, בחיון יופעל יותר מאשר מוקד שליטה אחד. 

יוקם חדר בקרה זהה לשימוש חמ"ל פיקוד העורף בזמן חירום. עמדות עבודה  -5במפלס   

  וספות ימוקמו לפי הצורך (מהל חיון, קב"ט וכדומה). 

  מוקדי שליטה: 5בחיון מתוכים  .3

 חדר בקרה ראשי . 3.1

 ל חדר מהל חברת היהו . 3.2

 חמ"ל פיקוד העורף  . 3.3

 קב"ט החיון  . 3.4

 מוקד בקרת חיון  . 3.5

  הערה: כפוף לדרישות ושיויים של מהל החיון או מהל האבטחה בחברת היהול.  .4
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יה בטמ"ס, ילצפ 24מויטורים " 2 -בכל מוקד שליטה תוצב עמדת עבודה הכוללת מחשב ו  .5

  50גדולים " למערכת שו"ב דרשת עמדת עבודה הכוללת מסך אחד(זאת בוסף למסכים

  למצלמות קבועות). 

הביטחון בהתאם  קבלן הראשיציוד תקשורת אקטיבי למערכות הביטחון יסופק באחריות  .6

 לדרישות המגדירות את ביצועי המערכת. 

אחת רב תכליתית. המערכת תאפשר לכל גורם לקבל  CCTVכל הגורמים ישתמשו במערכת  .7

 ומצלמות בקרה).את המידע הדרוש לו (מצלמות ביטחון 

) מחדר הציוד BACK BONEסיבים) ( SM / MM )24החת תשתית אופטית על בסיס סיבי  .8

 הים באחריות יועץ תקשורת אלא אם יוחלט אחרת. המרכזי אל בין חדרי התקשורת

  

  הקבלן הראשימחויבות  81.07.03

תקרות) באמצעות מצלמות המערכת יחוברו למבה (קורות או עמודים מבטון מזוין או  .1

קוסטרוקציה (מוטות ו/או זרועות מתכת מתאימות) שתוכו על ידי מהדס קוסטרוקציה 

לעמוד בעומס וכדי למוע מעבר רעידות של המבה למצלמות. כמו כן, תותאם ותטופל 

הקוסטרוקציה (המחזקת את המצלמות למבה) לעמידה בכל מזג אויר וגד חלודה. כל זאת 

 חיר. ללא תוספת מ

 מיקום כל מצלמה יאושר ע"י האדריכל בתיאום עם היועץ ומהל הפרויקט. .2

יציג אישור מיצרן הציוד או ציגו בישראל על יכולתו להתקין את ציוד החברה   הקבלן הראשי  .3

 לרבות השתתפותו בהשתלמות טכית מטעם היצרן. 

קצר (סקופ) של  לכל תת מערכת יצורף מפרט / תיאור טכי ופרוספקטים של היצרן ותיאור .4

 לגבי המערכת הכלולה בהצעה ובכלל זה לציוד התקשורת והשרתים.  הקבלן הראשי 

 

  הדרישה המבצעית 81.07.04

 הדרישה המבצעית מיועדת להגדיר את המעה הדרש ממערכת הטמ"ס. .1

כדי להציע פתרון טכולוגי כון לסוגיית  לעיין ולהפים את הדרישות הר"מ הקבלן הראשיעל 

  האבטחה בהתאם לדרישות המבצעיות. 

דרש להעמיד פריסת מערך טמ"ס על בסיס מערכת טכולוגית איכותית,  הקבלן הראשי .2

), שתאפשר שליטה ממספר תחות עבודה בו זמית MULTI CASTINGמהירה וידידותית (

  בחיון או בשליטה מרחוק.

ה ביום ובלילה לרבות תאורה מיימלית קבועה בחיון,  יאיכותית לצפי FHDפריסת מצלמות 

  כל זאת בפריסה גמישה שיתת לשיויים ותוספות בזמן הקצר ביותר.

  הביצועים הטכולוגיים הדרשים ממערכת הטמ"ס יהיו כדלהלן:  .3

איתור מהיר יטור וזיהוי פעילות פלילית או פעילות פח"ע לפי ובמהלך אירוע במתקן  . 3.1

 או בסביבתו הקרובה ביום ובלילה. 

יכולת לפקח ולעקוב אחר פעילות בלתי שגרתית בחיון בפרט ביצוע פעילות מע למיעת  . 3.2

 חדירה או פריצה לחיון באמצעות הפתחים (אליטיקה).
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יכולת זיהוי פים של אשי סגל ומבקרים במתקן ויכולת לזהות לוחות זיהוי של כלי  . 3.3

 בקרה). רכב בתועה (איכות מצלמות

כגון מערכות, תשתית וכדומה  מעקב ופיקוח אחר כל איום למתקים רגישים במבים . 3.4

 לצורך סיכול גיבות ציוד ופריצות למבים (פלילי או ודליזם). 

יכולת תחקור ושחזור אירועים מכל סוג שהוא בזמן אמיתי באמצעות מערכת הטמ"ס.  . 3.5

רכת תהיה מסוגלת להקליט, בלילה. המע למערכת תהיה יכולת לאתר חשודים ביום

להדפיס ולשמר את שחזור האירוע. כל הקלטה תלווה ברישום זמן ותאריך ובסימון 

 ).AUTHENTICATION )WATERMARKמקורי לאוטטיות הקלטה 

  ה. י איכות ההקלטה במערכת תהיה כאיכות הצפי  

תפעול שוטף על ידי אשי אבטחה דומה לעקרוות סביבת   –מערכת ידידותית למשתמש   . 3.6

עבודה מייקרוסופט וידווס וממשק מתאים למערכות ביטחון כמו שו"ב, בקרת כיסה 

 וכדומה. 

  

  פריסת מערכת 81.07.05

מערך הטמ"ס יתבסס על פריסת מצלמות איכות (חיצויות ופימיות) בחלקן קבועות (ייחות)   .1

מעלות) לצורך אבטחת החיון ולצרכי בקרה מכל סוג שהוא  PTZ360 ובחלקן מתייעות (

  לשימוש חברת היהול. פריסת המצלמות תיתן כיסוי ל:

המצלמות באיכות הדרשת לזיהוי איכותי של   –שערי כיסה ויציאה הולכי רגל ורכבים   . 1.1

 ) (לרבות כיסוי מפרצי בידוק).MP /FHDהכסים והיוצאים (מצלמות 

ח ושמירה על הציוד והמתקים בחיון גד ודאליזם וגיבות מפלסי החיון פיקו . 1.2

 באמצעות מערכת טמ"ס ומערכות גילוי ושו"ב. 

 חדר בקרה וחדרים רגישים בחיון (מתקי תקשורת, מיזוג אויר, חשמל וכדומה).  . 1.3

לאיתור וזיהוי חדירה לחיון.  24/7הגה היקפית באמצעות מצלמות טרמיות ואחרות  . 1.4

 ראיית לילה (במפלס הרחוב). ל IRכולל מצלמות  

מצלמות שיוצבו במקומות מתאימים יהיו בעלות איכות גבוהה וביצועים אופטיים (גודל עדשה   .2

 ופוקוס) הולמים על מת לאפשר זיהוי ודאי של פי חשודים. 

מיקום המצלמות באתר יקבע במשותף עם היועץ ועם מהל החיון. המצלמות תוצבה  .3

 בהתאם לכיסוי הדרש (ביטחון ובקרת חיון). במיקום אופטימלי 

מחויב לבצע בדיקות מקדימות על מת לוודא שהכיסוי במצלמה הוא אופטימלי    הקבלן הראשי 

בהתייחס למיקום המצלמה לכיסוי הדרש ולגורמים משפיעים כגון: תאורה, סוג וגודל עדשה  

  (מגה פיקסל / רגיל) וכדומה. 

העתקת המצלמה במקרים שבהם התוצאה איה עומדת המזמין רשאי לדרוש החלפה או 

  במבחן התפעולי. 

המצלמות שתותקה תהייה בעלות רגישות גבוהה (בצבע) ויופעלו בכל תאי מזג אויר ובלילה   .4

 מטר לפחות) וברמת איכות גבוהה (כולל יכולת זום אלוגי ודיגיטלי).  30-ל IR (גילוי

 מגה פיקסל). 2( לפחות F.H.Dמרבית המצלמות יהיו מצלמות   
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אך ורק לאחר אישור סוג המצלמה והתאמתה ליעוד    קבלן הראשיהתקת המצלמות תאושר ל

 ולמיקום בחלק מהמקומות בכפוף ליסוי בשטח. 

פלסמה)   / LCDבחדר מהל יוצבו מסכי תצוגה (  /  -1מוקד השליטה / חדר בקרה ימוקם במפלס   .5

  אחר ההתהלות במתקן.שיאפשרו לגורמי האבטחה מעקב צמוד בזמן אמיתי 

(בתצורת מחשב  CCTVה בחדר הבקרה האחוד בחיון תוצב עמדת עבודה הכוללת מחשב צפיי  .6

לשיפור יכולת המעקב. על כל מסך יופיעו   LED 65מסכים) וכן עמדת מחשב ושי מסכי "  2 -ו 

  מצלמות שוות. 

מויטורים) ובעמדת מסך  2בעמדת עבודה אחת (מחשב +  במערכת הטמ"ס ה תתבצע צפיי .7

 אחד.

המערכת שתותקן תהיה עם יכולת להקליט ולשחזר אירועים עפ"י הצורך ובכלל זה להדפיס  .8

יספק אמצעי הקלטה מהיר   הקבלן הראשימידית תמוות וידיאו או להעתיקם למדיה מגטית.  

  להורדת קבצים בעת הצורך (צורב). 

י תוים ושליטה על מצלמות לצורך ושר צפייה מרחוק באמצעות קומערכת הטמ"ס תאפ .9

.  SSLמעקב בזמן אמיתי מאתר מרוחק בתיאום עם מפעילי המערכת. רמת אבטחה דרשת 

הקבלן הקצאת קווי תוים ומודם באחריות הלקוח. הכות למימוש דרישה זו באחריות 

  (חיבור למוקד עירוי). הראשי

וב במערכות הביטחון האחרות שתותקה בחיון באמצעות מיתוג מערכת הטמ"ס תאפשר שיל . 10

) "ביקורי Presetאוטומטי וקבלת חיווי מססורים אחרים (לדוגמא גלאים) או בתכות מראש (

 ).PTZבית" לסריקת אזורים מועדים (במצלמות 

מיקום סופי של המצלמות באתר יקבע סמוך למועד ההתקה. היועץ / המזמין רשאי לקבוע  . 11

מ' ממיקומה בתוכית, כדי למקם המצלמה באופן   2ת מיקום המצלמה, ברדיוס של עד א

 אופטימלי. 

הביטחון יציב בחיון שלטים מתאימים שמצייים שבמקום מותקות  קבלן הראשי -שילוט  . 12

מצלמות לצורכי אבטחה. גודל ומיקום השלטים יתואמו עם האדריכל (תוכן השילוט יסוכם 

 עם יועץ הביטחון). 

יבצע את ההכות הדרשות לצורך העברת תמוות ממערכת הטמ"ס לטבלאט  קבלן הראשיה . 13

 מרוחק כדי לאפשר לההלה לקבל התראות על פעילות חריגה בחיון לאחר שעות העבודה. 

הערה: סוג המצלמות שיותקו והביצועים יעודכו במועד שסמוך לביצוע על מת להישאר   . 14

  ה הזמיה ביותר.ולתזמן הציוד בטכולוגי עדכיים

 טבלת מיקום אביזרים (מצלמות, גלאים)  -ראה ספח  . 15

 

 דרישות חומרה ואחסון (טמ"ס) 1.07.058

או מהל   הקבלן הראשיפח אגירה מקסימלי למצלמה לשעת הקלטה יחושב ויוצג למזמין ע"י   .1

  טכי.

, MP ,HDיקבע על פי כמות המצלמות, סוג המצלמות ( פח האחסון הדרש במערכת הטמ"ס .2

FHD ימים).  30) והדרישות המבצעיות (שמירה למשך 
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 .RAID-5בכל מקרה זיכרון האחסון יהיה בתצורת   .3

עם ביצועים הדרשים    INTELשרתים ליהול והקלטת המידע עם המעבד המתקדם ביותר של   .4

עים מקצב האיפורמציה העובר ברשת ובקצבים הדרשים הוב Fast Ethernetלתמוך ברשת 

ודרישות האגירה. כמות השרתים תקבע בהתאם לכמות המצלמות שיותקו ועל פי המלצות  

  מצלמות לכל שרת). 30-היצרן (כ

אחד לכל   INTELשל  (i7) עמדות עבודה הכוללים מחשבים ייעודיים עם המעבד המתקדם .5

עודי יכיל לפחות שי כרטיסי מסך ימפעיל. בוסף לכל המרכיבים הסטדרטיים כל מחשב י

 .F.H.Dמתקדמים התומכים במויטור 

או שו"ע   DELLתכלול מחשב ייח מהסדרה המקצועית מתוצרת    –עמדת עבודה / עמדת צפיה   .6

) מערכת הפעלה (שדרוג אחרון) ורישיון. המחשב יהיה עם כרטיס I7עם מעבד איטל מתקדם (

מסדרת היצור האחרוה של החברה.. כל המחשבים יכללו  ) ויהיה G1גרפי וכרטיס רשת(

ימוקם עפ"י  65בגודל " LED. מסך קיר DVDוצורב  4TBדיסק קשיח  8GBאביזרים זיכרון 

  דרישות הלקוח (בחדר הבקרה או במוקדי שליטה בחיון כמפורט לעיל). 

 2ועוד  ה)(עמדת עבוד המויטורים כעמדת צפיי 2בחדר הבקרה תוצב עמדת עבודה, שתכלול  .7

מסכים על הקיר. יתן יהיה להוסיף מויטור או מסך וסף לעמדה / למערכת מבלי צורך  

 בשדרוג כלשהו (לצורכי אבטחה). 

  ואת המסכים. ההערה: קיר המסך ה"ל כולל את מחשבי עמדות הצפיי  .8

 .  cd/m2 1500מהמתקדמים ביותר, עם בהירות של לפחות  FHDהמויטורים יהיו  .9

יצרף חישוב פח זיכרון דרש למערכת להקלטה של המצלמות  הקבלן הראשי הראשיהקבלן  . 10

 ) FPS 12.5בקצב של  25FPS 60%מהמצלמות בקצב  FHD )40%בקצב מקסימלי ובאיכות 

  

  תכוות תפעוליות וספות של המערכת 81.07.06

לצורך המערכת תאפשר גישה משופרת ומהירה מכל משתמש לכל מצלמה באיכות גבוהה  .1

שליטה ובקרה ויכולת לצפות בו זמית ממספר תחות עבודה בכל מיקום שיידרש. (צפייה  

 וידאו במספר עמדות עבודה )  באותו מקור / ערוץ

המערכת תאפשר לכל משתמש גישה ישירה להקלטות (גם אם צופים בה מספר משתמשים)  .2

 בהתאם לרמת הרשאתו של המשתמש.

ק אחסה באיכות גבוהה או לכון ייד. הגישה למידע  העתקת המידע תבוצע על גבי דיס .3

 יה. יהמוקלט תהיה (עפ"י הרשאות) מכל תחת עבודה ברשת. איכות ההקלטה כאיכות הצפ

מערכת ההקלטה תאפשר לשחזר אירועים מכל סוג שהוא, להקליט, להדפיס ולשמר את  .4

 האירועים (בהורדה למדיה יידת או בהדפסה על גבי ייר).

פשר למפעיל לתכת אירועים מוגדרים מראש ולפעול עפ"י תרחישים אפשריים  המערכת תא .5

 ) בשילוב של עמדות עבודה ומסכי צפיה. PRESETבמספר אזורים בו זמית (

בהיבט התפעולי תהיה המערכת ידידותית למשתמש ותאפשר להל במקביל מספר אירועים  .6

 על ידי מספר מפעילים (במידת הצורך). 
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 windowsיבת להיות עם ממשק שפה בעברית ולעבוד תחת מערכת הפעלה  המערכת שתסופק חי .7

 שיוות.יהמערכות יסופקו עם ר

 

  דרישות וביצועים  –מצלמות  81.07.07

ברזולוציה המתאימה לסוג המצלמה המבוקש.  CMOS/ CCDיהיו בעלות חיישן IPמצלמות  .1

  מספק מתח.AC/DCוולט  24/12(רשת חיוית) או במקרים מסוימים מתח  POEיפעלו במתח 

 / PANASONIC /SONY / SAMSUNGיציע מצלמות מתוצרת חברה ידועה ( הקבלן הראשי .2

AXIS / FLIR/BOSCH.בלבד ( 

 HDה לכיסוי הדרש וכן מצלמות מיקום המצלמה כמע / עדשות בהתאם ליעוד המצלמות .3

 מעלות.  180/360מתקדמות 

 מחיר המצלמה יכלול מחיר עדשה מתאימה בהתאם לכיסוי המבוקש. .4

 למצלמות חיצויות.  IP65    /IP66תרמוסטט, גוף חימום ומאוורר מובה במארז למיעת אדים   .5

  FPS 25ידיאו חי ורצוף בקצב של ובו ה). צפיי H.Dפיקסלים ( 1080רזולוציה אופקית מיימום  .6

 כולל יכולת להוריד את הקצב בהתאם ליעוד המצלמה. 

  .0.01LUXתאורת מיימום בצבע  .7

יהיו ברמת   המהירות שישמשו לאיתור חשודים  PTZ. מצלמות    20Xעדשה זום אופטי מיימום   .8

F.H.D  לפחות מצלמותPTZ  מעגל רחוקIP  . או מגה פיקסל בהתאם לביצועים 

9. OUTPUT  סטרימים לפחות עם יכולת שליטה בקצב וברזולוציה בכל   2 –לכל מצלמה ב

 מצלמה. 

 . 50dbיחס אות לרעש מוך מ  . 10

11 . Auto Tracking white balance 

12 . Back Light Compensation 

 . on/offשיות  1/100000 – 1/50מהירות חשיפה  . 13

מעלות ברציפות (אין סופי)   360מעלות בשייה  240 -) מpan speedמהירות סיבוב גבוהה ( . 14

  .PTZבמצלמות 

 .PELCOבפרוטוקול מוכר כדוגמת  RS485סטדרטית  PTZבקרת  . 15

 הגדרות פריסט שוות בזיכרון המצלמה.  90לפחות  . 16

הביצועים הדרשים שיפורטו במכרז יהיו ביצועי מיימום. השאיפה היא לקבל ציוד איכותי  . 17

  יותר.

מ') או בסוג  6אי לדרוש במהלך העבודה שיויים במיקום המצלמה (עד רדיוס המזמין רש . 18

המצלמה בהתאם לכיסוי ולביצועים הדרשים בכלל זה החלפה או שיוי בעדשות או בתכוות 

 המצלמה. 

התאמת המצלמות מיקומן ויעודן יבחו בשטח. יערך מבחן השוואתי בין מצלמות  –ביצועים  . 19

ועי המצלמות והתאמה לצורך המבצעי. לאחר המבחן יקבע סופית שוות כדי לעמוד על ביצ

 סוגי המצלמות שיותקו בחיון. 
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  מערכת צפייה  81.07.08

יכולת צפייה בו זמית של כל המצלמות בכל תחת עבודה ברשת לפי בחירה (מסך מפוצל).   .1

 .LEDדרשת יכולת להציג כל מצלמה בחדר על מסך 

מהמצלמות המתוכות יהיו    60%  -לערוץ) כ  F/S  25קצב הצפייה איו מושפע מקצב ההקלטה. ( .2

 .HD / FHDאיכות 

מה בזמן אמיתי ובמקביל צפיה בהקלטות אפשרות צפייה בו זמית על מסך אחד במצל .3

  קודמות.

 שחזורי הקלטות בו זמית. 4אפשרות צפייה במעל  .4

אירועים לפחות מראש בתכת המערכת ולהציגם על המסך המרכזי  90אפשרות הגדרת  .5

 (פריסטים). 

כל אירוע יכלול הזזת מספר מצלמות לא מוגבל לפריסטים שקבעו מראש, הקלטה של   .6

, שיוי מראה מסכים למצלמות הבחרות, רישום כל האירועים המבוצעים  האירועים הצפים

 בדוח אירוע. 

יתן לצפות בכל המצלמות באמצעות רשת תקשורת מחשבים ע"י דפדפן איטרט סטדרטי  .7

מכל מחשב מחובר או ממחשב מרוחק. שיוי תצורת מסך ומיקום מצלמות בלחיצת כפתור 

 אחת.

 . 400%אלי הכולל הבהרת התמוה עד חובה אפשרות ביצוע זום דיגיט .8

בעמדת עבודה (צפיה) דרש לשלב מפה סיופטית שבה יוצג מיקום ומספר המצלמה (בהקלטה   .9

 ובצפיה יוצג מס' מצלמה).

 יתן יהיה לאפשר או להגביל כל תכוה כולל תחומי סריקה מסוימים. PTZבמצלמות  . 10

  הערות: . 11

כמות המצלמות הפעילות איה בהכרח זהה לכמות שמצוית בתוכיות הביטחון / כתב  .11.1

כמויות באתר יפרסו הכות למיקום מצלמות מעבר לכמות המצלמות שמתוכת 

 ).JR 45 להפעלה בפועל (שקעים

מסכים שימוקמו על הקיר מול העמדות בשולחן  2לפחות  )65קיר מסך של (מסך " .11.2

  הבקרה. 

  

 הקלטה 81.07.09

 H-264ההקלטה במערכת תבוצע בו זמית על כל המצלמות וברצף באיכות גבוהה בפורמט  .1

  עודי להקלטה. יבשרתי י

 איכות ההקלטה תהיה כאיכות הצפייה.  –ההקלטה לא תפגום בביצועי המערכת   

  משפיעה על ביצועי המערכת מול המפעיל .ההקלטה איה  .2

  .BOOKMARKיתן להוסיף להקלטה הערות טקסט ע"י המפעיל  .3

 ימי הקלטה מלאים .  30המערכת תאחסן  .4
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  10יתן לצפות בהקלטה לכל מצלמה תוך כדי עבודה שוטפת במקביל להצגתה במסך למשך  .5

 דקות אחרוות למטרת תחקיר ראשוי.

 ולל תוספת זמן ותאריך המערכת בליווי טקסט תיאור לאירוע. יתן לשלוח תמוות למדפסת כ .6

 המערכת תאפשר התממשקות למערכת גיבוי מידע חיצוית לשמירת עד שה לאחור.  .7

 הקלטה יזומה של מצלמה תתבצע בקלות ע"י פעולת לחצן בעכבר וסימון המצלמה המבוקשת. .8

) לצורך water markכל תמות וידאו שתגיע ממערכת ההקלטה תישא "חתימת אימות" ( .9

 ).AUTHENTICATIONקבלתה כהוכחה (

  

  גיבוי ושליפת מידע  81.07.10

המערכת תאפשר לכל משתמש (עם הרשאה מתאימה) הקלטה "והורדה" של וידאו במדיה  .1

 סטדרטית לצורך שיחזור ותחקור. 

 המדיה הצרבת תכלול את כל האירועים הבחרים או את כל פעילות המשחק. .2

צריבת המדיה תכלול צירף תכת צפייה מובת שמאפשרת פתיחה וצפייה בהקלטות מכל  .3

 מחשב סטדרטי.

סגרת כתב הכמויות במכרז כללים צורב איכותי מתאים, ומדפסת איכותית להורדת במ .4

. תמוה צבעוית עם יכולת HPיספק צורב ומדפסת מקצועית מתוצרת    הקבלן הראשיתמוות.  

 להדפסה ע"ג ייר פוטו. 

יתן יהיה להציג מצלמה בחרת ע"י המפעיל עבור תחקיר אירוע וצפייה באיכות תמוה של   .5

 . 25F/S מתזמן א

יתן לשלוט על המצלמה במסך באמצעות ידית הפיקוד הידית (ג'ויסטיק). וכן בג'ויסטיק  .6

 וירטואלי במחשב.

  

  שליטה ידית במצלמות ממועות 81.07.11

אייקון שליטה לשליטה על כל המצלמות הממועות המותקות באתר (בחדר  המערכת תכלול .1

  הבקרה). 

 .PTZהשליטה הידית כוללת: זום, פוקוס, סיבוב, והרמה  .2

 יתן לשלוט מכל ידית על כל המצלמות לפי בחירה.  .3

וספות ימוקמו בחיון בהתאם לדרישות הלקוח. העמדות יפעלו על פי הרשאות   העמדות צפיי .4

 דרשת קודת חשמל וקודת רשת. מראש. לכל עמדת צפייה

  

  תאימות המערכת 81.07.12

ים יציעו מערכת "פתוחה" שבה המערכות תהייה תואמות למגוון רחב של מצלמות הקבלן הראשי

 . (ONVIF)מסוגים שוים  IPממועות וציוד קצה ובכלל זה מצלמות 
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  הפיית מצלמות 81.07.13

התקת גלאי פח וגלאי סף להעברת אידיקציות לצורך הפיית מצלמה ממועת מסוימת  .1

יבצע קישור בין המערכות (קבלת חיווי   הקבלן הראשייופעלו במסגרת מערכת גילוי פריצה. 

ומגע יבש) השאיפה תהיה לקבל במערכת הטמ"ס חיווי ממערכת שו"ב ברגע קבלת התראה על  

 אירוע. 

2. "דיקציה כיית מצלמה במקרים שבהם מתגלות פעולות בלתי   למתן אימהמערכת לצורך הפ

 חוקיות או חשודות במערכת. 

  

 מחשבים  81.07.14

עבור מערכת המחשוב יוצעו מחשבים ושרתים מספק מוכר בעל מעבדת שירות מבוססת בארץ  .1

  (יצור מהשה האחרוה).  DELL ,HPכגון 

מעבר ליכולת דרשת בתחום הזיכרון, המעבד,   25%  מפרטי המערכות יכללו תוספת של לפחות .2

 שטח אחסון המידע. 

המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק את כל מרכיבי הציוד (חומרה ומחשבים) על פי דרישות  .3

המערכת או חלק ממרכיבי החומרה (בעיקר מחשבים, שרתים וציוד תקשורת) בתאום עם  

 ועפ"י דרישות היצרן.  הקבלן הראשי 

יהיו מסדרת יצור אחרוה (ולא יותר מאוחר משה  הקבלן הראשי ו על ידי המחשבים שיסופק .4

  .HPאו  DELLאחת) ויהיו מסוג 

  

 פח אחסון 81.07.15

ימי הקלטה. במסגרת מערכת הטמ"ס דרש שרת פרד להקלטה   30דרש אחסון לפחות של  .1

 ואחסון. 

אחסון אחרת כדי לעמוד בתאי כתחליף יתן יהיה להציע יחידת אחסון עצמאית ו/או שיטת  .2

  לפחות).  RAID 5השמירה של המידע (

  

  פריסת מצלמות 81.07.18

   מטרים ממה יותקן ארון תקשורת 100ליד כל מצלמה ובמרחק שאיו עולה על  .1

)S.B – Security Box(  .דרטי או חדר תקשורת שבו ירוכז ציוד מערכות הביטחוןאחיד וסט 

שם סוג ומספר סידורי של כל מצלמה יופיעו על גבי מפה  -תצוגת מיקום המצלמות במערכת  .2

סיופטית במערכת הטמ"ס כדי לאפשר בלחיצת כפתור צפיה מהירה למצלמה מסוימת. 

 .הקבלן הראשיהתכון באחריות 

מ') או בסוג  6המזמין רשאי לדרוש במהלך העבודה שיויים במיקום המצלמה (עד רדיוס  .3

מצלמה בהתאם לכיסוי ולביצועים הדרשים בכלל זה החלפה או שיוי בעדשות או בתכוות ה

 המצלמה. 
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התאמת המצלמות מיקומן ויעודן יבחו בשטח. יערך מבחן השוואתי בין מצלמות  –ביצועים  .4

שוות כדי לעמוד על ביצועי המצלמות והתאמה לצורך המבצעי. לאחר המבחן יקבע סופית 

 תקן.סוג המצלמה שתו

לרבות  מחיר המצלמה יכלול את כל הציוד ואביזר הדרושים להתקה של המצלמה, –הערה  .5

 מארז, זרוע וספקים. 

/ גרטור) לאפשר   UPSמרשת החשמל החיוי (  220Vבתקרת החיון ימוקמו מספר שקעים  .6

 חיבור המצלמה לרשת (בעדיפות ראשוה) במקרים מיוחדים תוזן המצלמה מספק מתח

12/24V .  

  

  חדרי תקשורת / ארוות תקשורת 1.07.198

חדרי התקשורת יהיו ממודרים ותאושר כיסה לחדרים מורשים בלבד. בדלתות חדרי תקשורת  .1

 יותקן קורא כיסה שיאפשר כיסה למורשים בלבד. 

חדרי התקשורת המיועדים בחיון יהיו מוגים בגלאי אידיקציה (בדלת הכיסה או בפתחים)   .2

תקשורת / חשמל גדולים מהרגיל גם תישקל התקת גלאי אזעקה וספים. בחדרים ובחדרי 

 יותקו מצלמות.

ארוות התקשורת ימוגו בטמפר אזעקה ובגלאי סף (מגט). כל ארון תקשורת בחיון יהיה   .3

  .CCTVמכוסה על ידי מצלמות 

  

  תכולת ההצעה  81.08.02

הקבלן  שתוגש על ידי  כללים ומוקדמותתאים -  ,1וסף על האמור בפרק הצעת המחיר  .1

 ים במכרז תכלול:הראשי

 מחירי החומרים, התקה והאיטגרציה לכלל המערכת.  . 1.1

כלולה   –חודשים  24תוכה וחלפים למשך  לרבות חומרה,והבדק  תקופת אחריות . 1.2

 י היחידה השוים, ראה במסמכי המכרז.במחיר

 א תשלום. בדיקות קבלה או בדיקות ספציפיות למרכיבי מערכת לל  . 1.3

 תיעוד כדרש במפרט. . 1.4

 סיוע טכי (ראה פרק אחזקה ושירות) לרבות הובלה והפה.  . 1.5

 עם המזמין.  הקבלן הראשי עלויות ביטוח כדרש בחוזה   . 1.6

 כל עלות שלא צויה במפורש או במשתמע. . 1.7

ממקורותיו ציוד וחומרה ובתאי שיעמדו  קבלן הראשיהמזמין יהיה רשאי לספק ל . 1.8

  ובדרישות המערכות ועל פי דרישות היצרן.  בתאי

  

  הגדרת העבודה 81.09

  כללי  81.09.01

 ככלולות בכתב הכמויות לבצע את העבודות המפורטות הקבלן הראשיבאחריות  .1
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קידוחים  ביצוע עבודות סיום התקה לאביזרים כולל השלמת ציור מתכתי מוגן,  . 1.1

  במשקופים, ביצוע עבודות החיווט וההשלמות הדרשות.

ביצוע הארקות לפריטי הציוד השוים המותקים על ידו באמצעות כבל הארקה גמיש  . 1.2

  קבלן הראשי. מ"מ וכל האביזרים הדרשים בתיאום עם  16

קידוחים וחיזוקים של אביזרי המערכות המסופקות על ידו ובכלל זה התאמות  . 1.3

 מ' ממיקום האביזר בתוכית). 6בתשתית ובכבילה (בקוטר של עד 

חו בשרוולים תה"ט (צרת) בתוך בטוים יצוקים, בחלקי בטון טרומיים או התשתיות יו .2

המגשים פרדים (תעלות רשת) ביחד או בפרד למערכות תקשורת ומ"מ לרבות עמודי תאורה, 

 תרים או מתקים אחרים מחוץ למבה בהם דרשת יחידת קצה. 

מעבר ועל גבי קירות  להמציא הכה לתשתית ולחיבור יחידות קצה שיידר הקבלן הראשי .3

 המבה כולל הספקת קוסטרוקציה מתאימה על פי דרישות האדריכל.

השלמות   -עפ"י החיות המפקח  הקבלן הראשיככלל, תשתית הצרת והתעלות מבוצעות ע"י  .4

  ותוספות מקומיות ידרשו להתבצע עפ"י ההחיות הבאות:

4.1 . רת לעבור בדרך הקצרה ביותר במיימום קשתות, זוויות על החיווט, התעלות והצ

וקופסאות חיבורים. השאיפה היא להעבירם באזורים / גבוהים שאים גישים לציבור 

משום החשש מפי חבלה וודליזם. במקומות גישים לציבור יעשו התקות שמבטיחות 

  המערכת מפי חבלה. 

ם כל התעלות והציורות יותקו מעל תקרות אקוסטיות גבוהות, על הקירות ובכל מקו . 4.2

אחר שיידרש עפ"י התוכיות שיאושרו ע"י המפקח. יודגש כי השאיפה היא להתקין ציוד 

ואביזרים בגבהים ובאזורים שבהם יתן יהיה לצמצם זקים לציוד מסיבות של 

  ודליזם. 

כל החיווט כולל הכבלים בין כל פריט ופריט שבמערכת יהיה רציף ללא חיבורים  . 4.3

  .NYYוגות שזורים, כבלי המתח יהיו מסוג חשמליים. הכבלים יהיו מסוככים, ז

  צרת מריכף תוח בתוך תעלות או מחוברת לתקרה או לקיר.  . 4.4

  תו תקן ישראלי.  והתעלות, הצרת והחיווט יישא . 4.5

כל קופסאות החיבורים ושאר פרטי המערכת יותקו בצורה ישרה, אסתטית וחזקה  . 4.6

יהיו מכוסים במדבקה ללא שימוש בתעלה או בצרת וספת. מכסי קופסאות החיבורים  

  בצבע מזהה ושילוט או ייצבעו בצורה אסתטית בצבע מזהה. 

  לצרת מרירון או מריכף ייעשה דרך קופסאות הסתעפות.  PVCהחיבור בין תעלות  . 4.7

יבדוק לפי ההתקה את ההתאמה של התעלות והצרת שהותקה ע"י   הקבלן הראשי . 4.8

 לתוכיות הביצוע שבידיו.  –אחרים 

הלחיצה של על הכבל  –ה עם על כבל עגולה סגורה עפ"י עובי החוט כל חוט שזור יהי . 4.9

  תתבצע ע"י כלי מתאים.

יבדוק לפי ההתקה את האפשרות של השחלת חוטים ו/או כבלים  הקבלן הראשי .4.10

  בצרת שהותקה וקיימת בתקרות יצוקות ומעל התקרות האקוסטיות.
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כל כבל יהיה מסומן משי קצותיו עם דגל עליו ייכתב מספר הקצה ומיקום הקצה השי.   .4.11

ת החיבור הכיתוב יעשה באמצעות טוש בלתי מחיק. סימון הגידים עם מספרים לפי קוד

  בלוח. 

  –ארוות חיבורים (במידה ויהיו) יהיו ממתכת או פלסטיק קשיח עם אפשרות עילה  .4.12

(מפתח מסטר) ויהיו קבועים לקיר ומוגים מפי חבלה (קרה) הארוות ימוגו בטמפר 

  אזעקה. 

החשמל   קבלן הראשילמערכות השוות תתואם עם יועץ החשמל ו  תפריסת כבילה ייעודי .4.13

  רת יקבעו ע"י יועץ החשמל ויועץ התקשורת.בשטח. צבעי הצ

חרוט בצבע בולט   PVCביצוע שילוט כבילה לאורך תוואי הכבילה, השילוט יהיה מחומר   .4.14

מטר רווח בין שלטים) באמצעות חבקים בארבעה   5-7וזוהר ויחוזק לאורך התוואי (

  ס"מ. 5X7קדחים. השלט יהיה בגודל 

כבילה כולל הכת טבלאות רישום מפורטות ביצוע סימון כל אביזרי הציוד ומערכות ה  .4.15

  ).AS MADE(בסיום הפרויקט עם הגשת תוכיות 

התקת המצלמות כל אחת במיקום שקבע ע"י היועץ ובכלל זה חיבור כל מצלמה  .4.16

לקירות, תקרות, קורות או עמודים, באמצעות התקים או קוסטרוקציה מתאימה 

 ללא תוספת מחיר. אביזרי עזר או התקים(מטופלת בפי חלודה) או באמצעות 

  הערה: ההתקן יובא לאישור היועץ ומהל הפרויקט לפי התקתו. .4.17

ביצוע עבודות ביסוס להעמדת מתקי המעבר (קרוסלות, מעברים מהירים ותרים  .4.18

  דרש) בתיאום עם המפקח ויועצים אחרים בהתאם לצורך.יבמידה וי  –להצבת מצלמות  

סבבים) לאחר קבלת  4דים / מפעילים של המערכות (לפחות ביצוע סבבי הדרכה לעוב .4.19

 המערכת על ידי המזמין.

אספקת רישיוות לתוכות, למערכות, למחשבים ולפריטי ציוד הדורשים רישוי ואת כל  .4.20

 ).SOURCEהמידע הדרש על התוכות המסופקות (

כולל כל מערך השרטוטים עפ"י דרישות היועץ בסיום  AS MADEאספקת תיק  .4.21

  בודות (ראה פירוט). הע

  ראה סעיף תיעוד)  –עותקים   3מסירת תיק מערכת מושלם ומפורט למזמין ( .4.22

הזוכה יידרש להכין ולהציג באתר דוגמאות מותקות של הציוד שאושר כמו כן   הקבלן הראשי  .5

 SHOPיציג הזוכה תכון עקרוי של המערכות השוות כולל פתרון מלא לאיטגרציה (

DRAWINGבאמצעות שר ( .(ימלב) טוטים, טבלאות ומרשמים 

  לא יבוצעו שום התקות ללא אישור הדוגמא (האביזר) ע"י היועץ.  .6

 כתב הכמויות יפרט את ההיקף המתוכן של האמצעים שיוצגו בתכיות. .7

כי הצעתו כוללת את כל ושא האיטגרציה  הקבלן הראשיבעצם הגשת ההצעה מתחייב  .8

תשלום כל שהוא בגין ביצוע תיאומים כל שהם מול   הדרושה לכלל המערכות ולא תיתן תוספת

  ספקים או איטגרטורים אחרים. 

הציוד והאביזרים שיותקו בפרויקט יהיו מתוצרת חברות ידועות ובעלות מויטין בתחום  .9

 הדרש. כל סוג פריט שיותקן במשרדים חייב לקבל אישור מראש של יועץ הביטחון. 
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  התקת פריט / ציוד שווה ערך למבוקש במפרט מחייבת קבלת אישור מראש.  . 10

 יודגש כי אין המזמין מחויב למק פסילת אביזרים שווי ערך שהוצעו על ידי המבצע.  . 11

מצהיר כי ידוע לו שכל עבודה חריגה, דורשת מראש את אישור המהל   הקבלן הראשי . 12

וחתימתו. לא יאושרו חריגות מכתב הכמויות ו/או עבודות חריגות ו/או שעות המתה שלא  

 תתקבל חתימת המהל עליהן כדרש. 

שים ביהול תיאום  5יתחייב להעמיד מהל פרויקט בעל יסיון של לפחות  הקבלן הראשי . 13

רויקטים מהסוג המוצע אשר הושלמו בהצלחה, ואשר כללו תכון, אספקה והקמה  ופיקוח פ

קבלן  של מערכות כגון אלה הדרשות בבקשה זו. יסיון ביהול פרויקט דומה יהוה יתרון ל

 . הראשי

יהיה בעל השכלה טכית מוכחת כמהדס או הדסאי  הקבלן הראשימהל הפרויקט מטעם  . 14

עיין ודבר הקשור בעבודה מול המזמין. מהל הפרויקט ילווה  אלקטרויקה ויהיה אחראי לכל  

לכל עיין הקשור   הקבלן הראשיאת העבודות בכל תקופת ההתקשרות ויהיה "כתובת" אצל 

. החלפת מהל הקבלן הראשילמערכות. כל סיכום ו/או אישור של מהל הפרויקט יחייבו את 

ין העבודה. קביעת מהל לפרויקט פרויקט ביוזמת מי מהצדדים מחייבת קבלת אישור מזמ

 מחייבת קבלת אישור היועץ לפי תחילת העבודה. 

משה   קבלן הראשירשאי למסור או להעביר חלק שהוא בפרויקט ל  הקבלן הראשייודגש כי אין   . 15

שאר ימבלי לקבל הסכמת יועץ הביטחון או המזמין בכתב. אף אם יקבל הסכמה כזו בכתב י

  משה שכזה.  קבלן הראשיר כל לבדו אחראי עבו הקבלן הראשי 

 הקבלן הראשיההצעה שתוגש למזמין תכלול את רשימת קבלי המשה שיועסקו על ידי  . 16

בפרויקט זה, יציין את יסיום ואת תקופת העסקתם כקבלי משה על ידו. בכל מקרה 

ובכלל זה כל ושאי הבטיחות הכרוכים   הקבלן הראשיהאחריות לקבלת העבודה מוטלת על 

 בכך.

מתחייב להעסיק את קבלי המשה המוצעים ו/או לבקש החלפתם, רק אם יציג   הקבלן הראשי  . 17

  הקבלן הראשיימוקים כבדי משקל להעסקתם. העסקת קבלי המשה לא תיגרע מאחריות 

 והתחייבויות לפי מסמכי המכרז השוים. 

מין ו/או ציגי יתחייב לבצע את עבודותיו תוך שיתוף פעולה ותאום מלא עם המז  הקבלן הראשי . 18

 המזמין שייקבעו, וכן עם קבלים וספקים אחרים המבצעים עבודות באתרי המזמין.

לא יבצע כל פעילות באתר המזמין לפי שקיבל הדרכה מתאימה לצורת העבודה    הקבלן הראשי  . 19

 הראשי).  הקבלן הראשימהגורמים המוסמכים של המזמין (ובכלל זה מהל הפרויקט בשטח ו

צהיר כי ידוע וברור לו שכל הפרה של כללי ההתהגות ההוגים באתר ו/או מ הקבלן הראשי . 20

או מי מטעמו,  הקבלן הראשיהוראות הבטיחות הדרשות / ההוגות ע"י כל אחד מעובדי 

  מהאתר ולהפסקת עבודתו.  הקבלן הראשיעלולה לגרום לסילוק 

ורם האחראי מטעם או מי מטעמו יתאם את שעות עבודתו באתר המזמין עם הג  הקבלן הראשי  . 21

  המזמין.

ידאג לכך שימצאו באתר העבודה כל המסמכים והתוכיות אותם הוא חייב   הקבלן הראשי . 22

להמציא בהתאם להוראות ההסכם וכן מסמכים שהמציא לו המזמין והורה לו על שמירתם. 

 על ידי יועץ הביטחון באישור מהל הפרויקט. קבלן הראשיתוכיות יועברו ל
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חייב להחות את מהל הביצוע, את מהל העבודה הראשי ואת מהלי מת הקבלן הראשי . 23

 העבודה למייהם באשר על פי דין ו/או על פי החוזה והמפרטים. 

מתחייב להעביר את החומר ההדסי והטכי הרלווטי שמסר לו לצורך ביצוע   הקבלן הראשי  . 24

. כמו כן, מתחייב  העבודה לעובדים העוסקים בביצוע העבודה, לרבות קבלי המשה מטעמו

, כי במידה שיורה לו המהל יעביר את החומר ההדסי והטכי גם לקבלים  הקבלן הראשי

  אחרים המועסקים באתר ע"י המזמין וע"י הרשויות השוות ועובדיהם.

מתחייב לחתום, לפי דרישת המזמין, על אישור לפיו ביצע את העבודות בהתאם   הקבלן הראשי  . 25

לתוכיות ולמפרטים ובהתאם לתקים ההוגים בהתקת מערכות ביטחון מתקדמות ולחתום  

 דרשת עליו לפי דין או והג.  הקבלן הראשי על כל מסמך שחתימתו של 

  

  כתב כמויות 81.09.02

 יפרט את שם היצרן והמק"ט ליד כל פריט מוצע בכתב הכמויות.  הקבלן הראשי  .1

לבדוק את כתב הכמויות שמסר לו ולהשלימו במידת הצורך.   הקבלן הראשיבאחריות  .2

  . הקבלן הראשיההשלמות / התוספת, במידה ויהיו, יצויו במסמך פרד מהצעת 

בדיקת הכמויות כל הכמויות בכתב הכמויות יאושרו רק עפ"י הביצוע בפועל ובהתאם ל .3

  שתתבצע ע"י יועץ הביטחון ובאישור מהל הפרויקט. 

לצרף להצעתו מפרטים טכיים וקטלוגים מקוריים לציוד המוצע על ידו   הקבלן הראשיעל  .4

 המפרטים / קטלוגים יהיו זהים לציוד הדרש להתקה בפרויקט.

יאור בכתב כל הפריטים המופיעים בכתב הכמויות ותיאורם כפופים למפרט הטכי ולת .5

הכמויות. הצעת פריט חלופי לפריט המקורי המופיע בכתב הכמויות תוצג בכתב בצירוף ובקשה 

  לאישורו. 

הקבלן  (  הקבלן הראשי המזמין רשאי על פי שיקול דעתו שלא לאשר פריט חילופי שהוצע על ידי   .6

  ). הראשי

קבלן ואחר כך ל  דוגמא אחת מכל אביזר / פריט תועבר ליועץ שיעבירה לאישור מהל הפרויקט .7

או לכל גורם אחר העוסק בהתקות (רשימת הציוד שדרש לאשר תועבר על ידי היועץ   הראשי

 ). הציוד יוצג באתר הביה עד לסיום הפרויקט.קבלן הראשי ל

  

  הגשת דו"ח התקדמות  81.09.04

  המבצע דו"ח סטטוס שבועי שמטרתו לדווח  הקבלן הראשיבמהלך ביצוע ההתקות יופץ על ידי   .1

 על התקדמות עבודות ההתקה על בסיס יומן עבודה שיהל במהלך ביצוע העבודות בפרויקט.

 תן דגש לושאים הבאים:יבדו"ח י .2

 סטטוס ההתקות ועמידה בלו"ז.  . 2.1

 שיויים שבוצעו בתשתית ובמיקום האביזרים.  . 2.2

 תוספות ושיויים דרשים.  . 2.3

 האישור. תוספות ושיויים שאושרו בציון הגורם המאשר ומספר  . 2.4

 תוכית העבודה לשבוע הקרוב. . 2.5
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 התיאום הדרש עם קבלים אחרים בפרויקט. . 2.6

 הדו"ח יוגש ליועץ הביטחון בכתב וממו יופץ לוגעים בדבר. .3

 הערה: אין באמר לעיל לקבוע שדווח על אירועים בלתי שגרתיים אכן ידווח באופן מידי ליועץ.  .4

  

 ת ביצוע תוכיו –WINGASHOP DRהגשת תוכיות  81.09.05

הקבלן ימים ממועד הביצוע שקבע על ידי המזמין יציג    30  –לאחר זכייתו במכרז ולא יאוחר מ   .1

לאישור יועץ הביטחון תוכיות, מרשמים, טבלאות ועזרים וספים את הפתרון  הראשי

 הטכולוגי הישים לפרויקט ואת לביצוע ההתקות ולפריסת המערכות ותת מערכות באתר.

כהחיות עבודה וכבסיס ומסגרת להכת תוכיות   קבלן הראשימפרט זה על כל חלקיו ישמשו ל .2

  ואופן הצגתם לאישור המזמין. SHOP DRAWINGמפורטות לביצוע תוכיות 

יפרט את מרכיבי החומרה (ציוד) והתוכה, האיטגרציה והתפעול של המערכות   הקבלן הראשי  .3

ולביצועי כל תת מערכת בהתאם לדרש במפרטים ובתרחישי ביטחון ויציג כתב כמויות מפורט 

 שגובש במשותף עם היצרן ועם יועץ הביטחון כמפורט להלן:

ורטת של המערכת המוצעת ללקוח (במרשם קווי) לרבות התממשקות בין טופולוגיה מפ . 3.1

  תת מערכות במערך או עם מערכות אחרות (כריזה). 

 תכון מפורט של פריסת הציוד והמערכות ברובע. . 3.2

תכון מפורט של תשתית התקשורת הפסיבית מיקום חדרי התקשורת וארוות  . 3.3

 ומיקום אפשרי של המצלמות.תקשורת וסוג הציוד, מיקום אביזרי הקצה 

תכון מפורט של ציוד התקשורת האקטיבי שיותקן לשימוש מערכות הביטחון לרבות  . 3.4

  כבילה עד למיקום אביזרי הקצה. 

תכון חדרי תקשורת וארוות התקשורת ופריסת הציוד שימצא בהם לרבות בדיקת  . 3.5

טחון התשתית הבסיסית (סיבים אופטיים) התשתית האלחוטית מריכוז ציוד הבי

  .UPS) ותוספת ACבחיון לרבות מתח מוך (

הקבלן ) כוללת פריסת סיבים אופטיים (BACK BONEהערה: התשתית הבסיסית ( . 3.6

משה שיאושר על ידי מהל   קבלן הראשימורשה לביצוע התשתית על ידי  הראשי

  הפרויקט). 

 רשימות הציוד להתקה ואביזרי קצה (בטבלאות) של הציוד ומיקומו. . 3.7

  ורט של הבקרים במערכת שו"ב, גילוי פריצה ובקרת כיסה.תכון מפ . 3.8

תכון מערך המסדים בחדרי התקשורת ובחדר הבקרה כולל מרשמים. (הביצוע לאחר  . 3.9

 תיאום עם יועץ המ"מ). 

תכון התקה הגדרה והפעלה של מערך התקשורת הפסיבית מקצה לקצה (מחדר הבקרה עד  .4

  לקטע הסופי). 

  שלבים כמפורט להלן: 3 –תעשה ב  הצגת התכון לאישור המזמין .5

  )PDRסקר תכון ראשוי ( . 5.1
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יציג את התכון העקרוי למערכת למהל הפרויקט, לציג המזמין וליועץ    הקבלן הראשי  . 5.2

 והוא יכלול: 

 ארכיטקטורה של המערכת שבהצעה.  . 5.2.1

 הפריטים הכלולים בהצעה ואופן האיטגרציה בייהם.  . 5.2.2

 פריסת התשתיות (מקצה לקצה).  . 5.2.3

יציג את תוכן המערכת הכללי על בסיס סכמת "בלוקים" עד לרמת תת  הראשי הקבלן  . 5.3

 מכלול. בוסף, תוצג שיטת ההתקה והתשתיות.

יסקור את כלל האישורים וההיתרים הדרשים למימוש והתקת  הקבלן הראשי . 5.4

 המערכת.

  יציג את הפריטים הכלולים בהצעתו כולל טיב החומרים ותת המכלולים.  הקבלן הראשי  . 5.5

  יציג את האופן בו בכוותו לתעד ולהגיש ספרות בפרויקט. לן הראשי הקב . 5.6

  יציג את הלי בקרת האיכות שלו.  הקבלן הראשי  . 5.7

  יציג את מערך ההתקות והשירות שלו.  הקבלן הראשי  . 5.8

סיכום הפגישה יאושר או ידחה את התוים אשר הוצגו ויקבע מטלות לקראת הכת  . 5.9

  .CDRתיק התכון והצגתו במפגש 

  ק תכוןהגשת תי .6

  – תיק התכון יכלול את התכון המפורט למערכת. התיק יוגש ליועץ שבועיים לפי מועד ה   

CDR  ה במכרז. להלן רשימת הפרקים שעל התיק יימי עבודה מיום הזכי  24  –, אך לא מאוחר מ

  להכיל: 

  הקדמה / רקע . 6.1

 תיאור כללי של הפרויקט  . 6.2

 תכולת העבודה: . 6.3

 כללי  . 6.3.1

 התקת הציוד התייחסות לכל מיקומי  . 6.3.2

 עץ מוצר של המערכת . 6.4

 סכמות בלוקים של כל תת מערכת (ושל כלל המערכת).  . 6.5

סכמות תשתיות, צרת ותיעול להעברת כבילה (תשתיות) של כל המערכת בחלוקה  . 6.6

  לקטעים כמפורט בבקשה להגשת הצעות. 

  . הקבלן הראשיכתב הכמויות לפי התכון של  . 6.7

 סכמות חיווט, ברמת הפין, סוג הכבל והמחבר: . 6.8

  של כל המערכת . 6.8.1

 של כל תת מערכת . 6.8.2

 שרטוטי הצבת אמצעים: . 6.9

 מיקומי התקת המצלמות . 6.9.1

 מוקדי בקרה ושליטה  . 6.9.2
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 שרטוטי מיקום הציוד בארוות לרבות מערכות קיימות. .6.10

 התווית אזורי כיסוי מצלמות  .6.11

 לו"ז מפורט של הפרויקט עד לסיומו .6.12

 והל בדיקות למערכת ולפרטיה .6.13

 יתוח פח אחסון למערכת ההקלטה  .6.14

 ם. יאישורים הדרשים להתקת המערכת מכלל הגורמים הרלווטי כל ה .6.15

 דפי תוים לכל פריטי הציוד  .6.16

 יתוח עומסי תקשורת של תשתית התקשורת לעומת תרחישים אפשריים במערכת. .6.17

 צריכה ויתוח עומס אספקת מתח וקיבול מצברי גיבוי .6.18

 כתב כמויות מתומחר .6.19

7. CDR – ) ון וביקורתסקר תכCritical Desing Review(  

  . הצגת תיק התכון –עיקרו של המפגש  . 7.1

 .PDRיציג את תיקון הליקויים אשר עלו במפגש  הקבלן הראשי  . 7.2

  .יציג את תיק התכון המפורט לביצוע הפרויקט הקבלן הראשי  . 7.3

) לבחית A.T.P  –  Acceptance tests procedureיציג והל בדיקות קבלה (  הקבלן הראשי  . 7.4

  .קבלה למערכת המותקת

 .להתחיל בביצוע ההתקות קבלן הראשיייתן אישור ל CDR –לאחר אישור ה  . 7.5

 קבלה  .8

  .על סיום העבודה, תבוצע בדיקת קבלה הקבלן הראשיעם הכרזת  . 8.1

 .תכולת העבודה בשלב זה תפורט בפרק פרד בהמשך . 8.2

 תיעוד  .9

מסמכי תיעוד  הקבלן הראשיבסיום הפרויקט וכחלק מתהליך בדיקות הקבלה, יגיש  . 9.1

 .AS MADEלמערכת 

 .תכולת העבודה בשלב זה תפורט בפרק פרד בהמשך . 9.2

  הדרכה  . 10

 .הדרכה למשתמשים במערכת הקבלן הראשיבסיום העבודות יבצע  .10.1

יר להעב  הקבלן הראשיבמהלך חיי המערכת ובמסגרת הסכם התחזוקה השתי מחויב  .10.2

 הדרכה מלאה ומפורטת פעמיים בשה למפעילי המערכת.

 .תכולת העבודה בשלב זה תפורט בפרק פרד בהמשך .10.3

 

   הקבלן הראשישלבים בתהליך העבודה של  81.09.06

) לאישור shop drawingהגשת תוכיות ביצוע מפורטות להתקת המערכת כולל תשתיות ( .1

 היועץ. 
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מפורט לכל שלבי העבודה מותאם ללוח הזמים של הפרויקט מאושר על ידי   תרשים גאט .2

 מהל הפרויקט.

הצגת הציוד והאביזרים המתוכים להתקה לעיון הפיקוח, היועצים וקבלים אחרים. הציוד   .3

 יותקן בחדר שיוקצה לשם כך (חדר עול ומוגן).

ולל תוכה בהתאם לדרישות  אספקת כל הציוד הדרוש להפעלה ולפעולה תקיה של המערכת כ .4

 המפרט והתאמת הציוד למשימות.

 מיקום האביזרים והציוד (לרבות מצלמות) על גבי תוכיות ביצוע.  .5

 רשימת אשי קשר מבין המהלים והעובדים שמשתתפים בביצוע הפרויקט. .6

 קבלן הראשיבדיקת תשתיות, תעלות, צרת ופרזול שפרסו על ידי קבלים אחרים ובפרט  .7

 והתקשורת והתאמתן לתוכיות העדכיות שבידו.החשמל 

אספקת תוכיות ביצוע מפורטות המצייות מיקום וחיווט של רכיבי המערכת כולל ארוות  .8

 התקשורת. התוכיות יוכו בתוכת אוטוקד וימסרו לצוותי הביצוע. 

קבלן קבלת החיות מהמפקח בדבר הכת צרת ותעלות מעבר לחיווט המערכות או החיות  .9

 ). הראשי (על פי תוכיות סופר פוזיצי  הראשי

יקדיש תשומת לב מיוחדת לגבי מיקום התקת האביזרים ורכיבים אחרים בכל    הקבלן הראשי  . 10

שלבי התכון וההתקה ביחס לסביבה תוך התחשבות בגורמים כגון: תקרות כפולות, פתחי 

  יבט האסטטי.מערכת אויר, צרת, דלתות, ארוות חשמל ופרטי ציוד אחרים וכן בה 

יהיה אחראי למיקום כון של האביזרים וכל הרכיבים האחרים של המערכות  הקבלן הראשי  . 11

 בהתאם להחיות הפיקוח ולדרישות הביטחון (כיסוי אזורים רגישים). 

מיקום סופי של אביזרים ומתקים יהיה באישור יועץ הביטחון בשטח ובתאום עם המפקח   . 12

 והאדריכל. 

יהיה אחראי לוודא, שהמערכת וכל פריט בה יופעלו וימלאו את תפקידם בצורה   הקבלן הראשי  . 13

 מושלמת כדרש.

אספקת תיעוד ממוחשב, כמפורט להלן, בצורה מאורגת של כל המערכות הטכיות, לרבות  . 14

 שרטוטים וצילומים דיגיטאליים (ראה סעיף תיעוד) 

  

  תיעוד, תיק מערכת ובדיקות קבלה  81.09.07

יגיש תיקי תכון ותיקי תיעוד בהתאם למפורט להלן והוא דרש לאשר את  הראשיהקבלן  .1

 מבה ותכולת תיקי התכון והתיעוד על ידי המזמין, טרם הכתן באמצעות יועץ הביטחון. 

 -ב    ימסור הספק למזמין תיק תיעודלמערכת  ביצוע בדיקות הקבלה  לפי סיום העבודות ולפי   .2

  עותקים).  3

ם ואת הפרטים על מערכות המיגון שהותקו ובכלל זה תיאור יהתוים המרביהתיק יכלול את   .3

  תשתית הכבלים לסוגיהם. 

) עליו יועתק התיעוד והפרוספקטים ובכלל CDבוסף לעותקים תימסר למזמין מדיה מגטית (

 , וכן ספר מערכת הכולל הוראות תפעול ואיתור תקלות.AS MADEזה שרטוטי התוכיות 

  .A0( X 3כולל הדפסות מקוריות ובעותקי ייר (גודל  AUTOCADסרו בקבצי השרטוטים ימ  
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 תיק המערכת יוגש במתכות הבאה: .4

(מצלמות, כבילה, ציוד מיתוג ותקשורת, השרת ותוכת  מערכות התיאור כללי של  . 4.1

 , יהול ובקרה). ה צפיי –היהול, הפעלה 

 תיאור טכי של כל תת מערכת. . 4.2

 של המערכות. םמרשם מלבי . 4.3

 תוכית ההתקות: . 4.4

 פריסת כבלים ויתוב (תיאור שיטת הסימון של הכבלים). . 4.4.1

שרטוטים מעודכים (תוכית אדריכלית / חשמל) עליהם   -מיקום האמצעים  . 4.4.2

  ).AS MADEיוצגו מיקום האמצעים ואביזרי המערכת כפי שבוצע בפועל (

 רשימת קודות ואביזרים לכל תת מערכת (טבלאות). . 4.5

 .)AS MADE( ויות (בפועל) כגד ההצעה המקוריתכתב כמ . 4.6

 המקורי. תוספות, שיויים למפרט -ביצוע מפרט  . 4.7

 תוים טכיים על הציוד והאמצעים (ספר מכשיר לכל אביזר). . 4.8

 הוראות הפעלה לכל תת מערכת (כולל שרטוטים וצילומים).  . 4.9

שמות לתקופת הבדק (פרטים מלאים על אופן השירות) לרבות  כתב שרות ואחריות .4.10

 אשי קשר.

 לוחות זמים לקריאות דחופות ורגילות.  -והל קריאת שרות  .4.11

 (חומרים, עבודה, תפעול).  היקף האחריות .4.12

 תאי שרות ואחזקה שתיים. .4.13

 שיעסקו בתחזוקת המערכת ומספרי הטלפון שלהם.  בעלי התפקידיםשמות  .4.14

  למזמין. טרם מסירתו הביטחון לאישור יועץ  ריימסהערה: תיק מערכת  .5

  התיק ישמש את היועץ לפיקוח על בדיקות הקבלה.   

 פירוט המסמכים להגשה:  .6

 תיאור המערכת ועיקרון פעולתה (כולל ספציפיקציות טכיות ומרשם מלבים).  . 6.1

תיאור המערכת כולל פירוט מלא של סוגי מערכות שהותקו, אופן פעולתן וקטלוג  . 6.2

  האביזר).בעברית או אגלית של המערכות (עד לרמת 

מפעיל. הוראות מפורטות, תרשימי זרימה (בליווי  –הוראות הפעלה ותחזוקה בדרג א'  . 6.3

הסבר בשרטוטים על פקדים וכו') כולל צילום צבעוי של מרכיבי הציוד במיקומם 

הסופי, הצילום יבוצע בתאום עם המתכן / מזמין והוראות תחזוקה עד לרמת החלפת 

  מכלולים. 

יטחון ותוכית הדרכה למפעילים. במסגרת הלומדה יבוצעו  לומדה להכרת דלפק הב . 6.4

 ססימולציות של אירועים חריגים ותפורט התגובה הדרשת. כמו כן הלומדה תתייח

  להכרה יסודית של כל המערכות הקיימות במוקד.

חוברת הפעלה בעברית לכל תת מערכת כולל החיות לאיתור תקלות. רשימת אביזרים  . 6.5

 במלאי לצורכי תחזוקת המערכת. הקבלן הראשיחזקו על ידי חלפים ותת מערכות שיו
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 תוכיות מכאיות ואלקטרויות. .7

 תוכיות חיווט ארוות סעף וריכוזי כבלים / אביזרים. . 7.1

פרוספקטים טכיים של ציוד שהותקן במערכת ממוספרים בהתאם לסדר הופעתם  . 7.2

  בספרות התפעולית והטכית.

הטכי, כולל התייחסות מיוחדת לתקופת  והלי בדיקה ברמת המפעיל וברמת הדרג . 7.3

  והלים אלו יכתבו כתרשימי זרימה. ההרצה

הקבלן כתיבת הספרות תיעשה בתיאום מלא עם היועץ. לאחר גמר הכת הספרות יעביר   . 7.4

את הכת  הקבלן הראשיטיוטה לאישור. לאחר קבלת הערות היועץ יסיים  הראשי

 ספרות המערכת.

ומסמכים אחרים שיהיו דרושים לפי סיום מסירת המערכת, דהייו, יודגש כי תוכיות   . 7.5

בשלב בדיקות הקבלה ימסרו ליועץ לשם מעקב אחר תוצאות בדיקות הקבלה וביצועי 

  המערכת.

 ספרות המערכת תימסר ליועץ לפי תחילת ביצוע בדיקות הקבלה.  . 7.6

למזמין מותית, בין היתר, בביצוע מדוקדק של פרק  הקבלן הראשיקבלת המערכת מ . 7.7

 זה. 

 

 הפעלת המערכות 81.09.11

 בדיקת תרחישים שוים ובדיקת קשרים בין המערכות השוות.  .1

בדיקות תפקוד להבטחת מימוש כל הדרישות הפוקציואליות שהוגדרו במסגרת מפרט זה  .2

 באמצעות תפעול מלא של המערכות.

  

  הדרכת מפעיליםהרצת המערכת ו 81.09.12

עם קבלה ראשוית של המערכת ע"י המפקח והמתכן, תחל תקופת הרצה. תקופה זו תימשך  .1

יום. בזמן זה מפעילי המערכת (ציגי המזמין) יתפעלו את המערכת, ילמדו את  30לפחות 

 תכוותיה ויסיקו מסקות.

 תקופת הבדק.בתום בדיקות הקבלה ושלב ההרצה בהצלחה, תיחשב המערכת כשירה ותחל  .2

ליקויים ודרישות לשיפורים שיתגלו במשך תקופת ההרצה ע"י המזמין / היועץ יועברו לידיעת  .3

. באחריותו לתקם באותו תהליך ובמועדים שהוגדרו במפרט זה. בתום הקבלן הראשי

  התיקוים תבוצע קבלה וספת של המערכת.

י המערכת ולמהלים.  במהלך תקופת ההרצה יקיים הספק השתלמויות מסודרות למפעיל .4

 ההשתלמות תכלול פרק עיוי ופרק מעשי ותמשך לפחות יום מלא. 

לפי ההדרכה ימסור הספק למודרכים חוברת הפעלה והסברים טכיים על המערכת ואופן  .5

  תפעולה. 
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  הגדרת סיום העבודה 81.09.13

הססורים, שתוכו  במידה ויוחלט על ידי המזמין שלא לחבר את כל אביזרי הקצה או  .1

בתוכית הביטחון אלא להסתפק בהכת התשתית. יקבע מועד לסיום העבודה רק לאחר 

יבצע בעזרת סימולציה התחברות ליחידות החסרות ויכין את המערכת שלו   הקבלן הראשיש

  לקליטה עתידית של היחידות שטרם חוברו. לושא זה תיערך בדיקת קבלה פרדת. 

יתן יהיה לחבר את המערכות החסרות, במידה ובמשך תקופת ההרצה או בתקופת האחריות  .2

 מסגרת הבדק והאחריות.יחברן ללא כל תוספת מחיר, במסגרת חובותיו ב הקבלן הראשי 

וביצוע הרצה והדרכה כפי ע"י המזמין סיום העבודה המעשי יהיה רק לאחר קבלת המערכת  .3

 שמפורט במפרט.

  


