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 '1נספח א
 

 מפרט טכני מיוחד להסכם שירות ואחריות למתקני
 ומפוחי עשן קירור ,מיזוג אויר, איוורור

 
 :כללי .1
 

 העבודה תבוצע בהתאם למפרט זה, תקנים המופעים במדריך  1.1 
 קרור ומזוג אויר של האגודה האמריקאית לקרור ומזוג אויר, 

מפרט הבין הנחיות המפקח ובהתאם ל ),ASHRAE(הוצאה אחרונה
משרדי לעבודות בנין בהוצאת משרד הבטחון, משרד השכון והבנוי, 

בהוצאת האחרונה המעודכנת לפרקים הרשומים מכון התקנים 
  :להלן

 
 .עבודות חשמל - 08פרק  

 
 .עבודות צביעה - 11פרק  

 
 .עבודות קרור ומזוג אויר - 15פרק  

 
 מערכות מ"א.  בטיחות אש בבניינים, – 1פרק  1001ת"י          

 
 :היקף העבודה .2
 

 טיפול שנתי  תחזוקה ושירות כוללים טיפול רגיל, טיפול חצי שנתי .2.1 
 :, קירור ומפוחי עשןאיוורור ,אויר ליחידות מיזוג  

 
 .אוויר יחידות קירור מים בוכנתיות או בורגיות בעיבוי       .2.1.1  

 
 .י אויריחידות מיזוג אויר עצמאיות, עיבו  .2.1.2  

 
 .יחידות טיפול אויר  .2.1.3  

 
 יחידות מפוח נחשון.   .2.1.4  

 
 (.WATER SOURCEיחידות בקירור מים )  .2.1.5  

 
 .משאבות מים  .2.1.6  

 
 .)כולל לוחות חשמל למיזו"א( .עבודות חשמל  .2.1.7  

 
 .תעלות פיזור אויר פח מגולוון מבודדות  .2.1.8  

 
 .מבודדתצנרת מים   .2.1.9  

 
 .מערכות פיקוד ובקרה 2.1.10
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 מערכות מפוחי עשן. 2.1.11
 
 

 :הציוד נשוא חוזה זה .3
 

 רשימת מתקנים  -מתקני מיזוג אויר של המזמין כמפורט בנספח ב'  
 ומערכות.  

 
 :כללי –השירות  .4

  
 על צוות האחזקה להיות אנשי מקצוע וברמה מקצועית נאותה  - אזהרה 

 אויר , בעבודות חשמל נדרשים אנשי  המיומנים במערכות קירור ומיזוג  
 צוות בעלי רשיון חשמלאי מוסמך.  

 
 עבודת השירות והתחזוקה תכלול תיקונים מיוחדים לפי קריאות  .4.1 

 טיפול מונע. מנציג המזמין וכן    
 

 פעמים בשנה כפי שיפורט בכתב כמויות.  7טיפולים יבוצעו  .4.2 
 קריאות השירות. עם  טיפולים אלו יבוצעו ללא קשר    

 
 הטיפולים יבוצעו בשלוש רמות: 
 פעמים בשנה יבוצע טיפול רגיל )תלת חודשי( כפי שיפורט. 4 
 בשנה יבוצע טיפול חצי שנתי יסודי. פעמיים 
 פעם בשנה יבוצע טיפול שנתי יסודי כפי שיפורט.  
 הטיפולים יבוצעו במועדים שאינם חופפים. 

 
 :טיפול רגיל )תלת חודשי(  .5

  
 פעמים בשנה באנטרוולים שווים, כאשר לאחר כל   4טיפול מונע זה יבוצע 

 טיפולים יבוצע בנוסף טיפול יסודי כפי שיפורט להלן. לאחר  שני
  כדוגמתביצוע הטיפול, יוגש למכבי שירותי בריאות  דו"ח מפורט בכתב 

 ל' . החברה תודיע מראש לנציג מכבי שירותי בריאות  ע5א -'3אנספחים 
ועד הביקורת לצורך מעקב וכן לאפשר השתתפות נציג מכבי שירותי מ

 בריאות בביקורת.
 

 לכל סוגי המערכות הטיפול הרגיל יכלול: 
 

 החלפה )במידת הצורך ( או שטיפת כל מסנני אויר. א. 
 

 נקיון כללי של כל ציוד מיזוג האויר וחדרי מיזוג אויר. ב. 
 

 ת הבאות : טמפ' אויר צח, טמפ' בדיקה ורישום של כל הטמפרטורו    ג. 
 אויר חוזר לכל מזגן, טמפ' אויר ביציאה מכל מזגן, טמפ' אויר יבש        

 ימקומות במבנה או בנכס בו מבוצעת המדידה. טמפ' מ במספר ולח        
 כניסה ויציאה.  מגדל         
        

 ם. בדיקה של כל מערכת הפיקוד וכן מערכת ההגנות של המדחסי ד. 
  (   נספחכדוגמת רישום לחצי מדחסים כמויות גז ושמן במדחסים. 

   דו"ח הפעלה ובדיקה יוגש לאישור מכבי( . ' 4א                  
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. ה.   ביקורת כללית לרעשים, רעידות וכו'
 

 גרוז ושימון מסבים. ו. 
 

 בדיקת נורות בלוחות חשמל ובדיקה לרעשים והתחממות. ז. 
 
 יחידות קרור  -יל )תלת חודשי( ליחידות מיזוג אויר מרכזיות טיפול רג .6
 :מים בעיבוי אויר  

 
 בדוק ותקן בזמן שהמדחס או המדחסים בעבודה: .6.1 

 
 .לחץ גז גבוה  א. 

 
 לחץ גז נמוך. ב. 

 
 לחץ שמן מדחס. ג. 

 
 גובה שמן במדחס או מדחסים דרך מראה שמן. ד. 

 
 בהתאם לצורך: כייל תקן/ ושעונים בדוק פרסוסטטים )מגיני לחץ( .6.2

 
 הפסקה.בלחץ גז גבוה  א. 

 
 הפסקה.ולחץ גז נמוך כניסה  ב. 

 
 לחץ בדיקת לחץ שמן נמוך דיפרנציאליג .     

 יניקה באם גבוה מלחץ שמן מינימום         
 קיים פרסוסטט לחץ שמן.        

 
 מדי לחץ גז ולחץ מים. ד. 

 
 השמן  במדחס/ מדחסים תקן בהתאם בדוק תקינות חימום אגן  .6.3

 לצורך.  
 

 קן בהתאם )תוודא שאין  רעשים חריגים במדחס בזמן עבודה  .6.4
  .  לצורך(

 
  בדוק באם קיימים נזילות גז או סימני שמן במערכת מיזוג אויר  .6.5

 )תקן בהתאם לצורך(.  
 

 תקן . על קיום מערכת הגז יבשה ומלאהG.Sדוק במראה נוזל ב .6.6
 .בהתאם לצורך         

 
  בדוק ותקן באם קיימים רעשים חריגים בפעולת הציוד בחדר .6.7

 המכונות ביחידות מיזוג אויר:  
 

 בדוק כיוון רצועות  כוון /החלף בהתאם לצורך. –רצועות  א. 
 

 והחלף בהתאם לצורך. בדוק גרז –מיסבים  ב. 
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 ן בהתאם תק , ג .      צירי דמפרים , שמן , ודא תקינות פעולתם
 לצורך.         

 
 ד .     גלגלי רצועות ומצמדים , בדוק , כוון או החלף בהתאם 

 לצורך.         
 

 בדוק נקה או החלף מפוחי נחשון בהתאם לצורך.  ה. 
 

 החלף מסנני אויר אמרגלס והחלף מסננים אבסולוטיים ביחידות  .6.8
 מיזוג אויר ,נקה המסילות.  

 
 זרי פיקוד ומיזוג אויר:בדוק ותקן אבי .6.9

 
 טרמוסטט חימום קירור וכייל בהתאם. א. 

 
                               שסתומי התפשטות ודא מגע טוב של הגשש בצינור יניקה      ב.

 .)במידה וקיים(
 

 סולונואידים ברזים חשמליים. ג. 
 

 פורקי לחץ ראש במעבי מים. ד. 
 

 ברז לשמירת לחץ ראש. ה. 
 

 . רזי שירות דחיסה ויניקה וקו נוזלב ו. 
 

 נוריות בלוח חשמל.   ז.        
 

 חיזוקים ותפסנים: בדוק ותקן צנרת מערכת קירור ומיזוג אויר .6.10  
 

 צנרת קו דחיסה + גמיש + משתיק. א. 
 

 צנרת קו יניקה + גמיש. ב. 
 

 צנרת קו נוזל. ג. 
 

 צנרת מים במעבים. .ד
 

  ראות בלוח החשמל תקן במידת הצורךבדוק תקינות מע' הת .6.11 
 (:בעל רשיון מתאים)ביצוע ע"י חשמלאי    

 
 מפסק זרימת מים מי עיבוי. א. 

 
 מפסק דגל מפוח נחשון יחידת מיזוג אויר ) כייל (. ב. 

 
 אוברלוד )מפסק יתר ( מנוע מפוח יחידת מיזוג אויר ) כייל (. ג. 

 
 אוברלוד ) מפסק יתר( מנוע מדחס. ד. 
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 מפסק לחץ נמוך גבוה שמן. ה. 
 

 גופי חימום, מגן אש. ו. 
 

 בדוק נוריות התראה. ז. 
 
  -מעבה אויר  -טיפול רגיל )תלת חודשי( ליחידות מיזוג אויר מרכזיות  .7
 מאייד אויר:  

 
 בזמן שהמדחס או המדחסים בעבודה לחצי גז ושמן: ורשום בדוק  .7.1 

 
 הפסקה.בלחץ גז גבוה  א. 

 
 נמוך. לחץ גז ב. 

 
 לחץ שמן מדחס. ג. 

 
 גובה שמן במדחס/מדחסים דרך מראה שמן. ד. 

 
 :בהתאם לצורך כייל תקן/ בדוק פרסוסטטים )מגיני לחץ( ושעונים .7.2

 
 הפסקה.בלחץ גז גבוה  א. 

 
 .יציאהוכניסה בלחץ גז נמוך  ב. 

 
 לחץ שמן מינימום גבוה ולחץ שמן נמוך דיפרנציאלי  ג. 
 קיים פרסוסטט לחץ שמן. מלחץ יניקה באם  

 
 שעוני לחץ גז באם יש צורך להחליף. ד. 

 
 .וכניסההפסקה לפרסוסטט שמירת לחץ ראש וכייל  ה. 

 
 מדחסים , תקן בהתאם לצורך. /בדוק חימום אגן שמן במדחס  .7.3

 
 בדוק רעשים חריגים במדחס בזמן עבודה תקן בהתאם לצורך. .7.4

 
 גז או סימני שמן במערכת מיזוג נזילות  ותבדוק  באם קיימ .7.5

 אויר , תקן בהתאם לצורך.  
 

7.6. .  תקן על קיום מערכת הגז יבשה ומלאה G.Sבדוק במראה נוזל 
 .בהתאם לצורך         

 
  בדוק  באם קיימים רעשים חריגים בפעולת הציוד בחדר .7.7

 :ביחידות מאייד , תקן בהתאם לצורך המכונות  
 

 או כיוון רצועות. החלף רצועות -רצועות  א. 
 

 החלף מיסבים או גירוז. -מיסבים  ב. 
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 צירי דמפרים ,  שמן , ודא תקינות פעולתם. ג. 
 

 גלגלי רצועות ומצמדים כוון או החלף. ד. 
 

 נקה או החלף מפוחי נחשון. ה. 
 

 כולל מסננים אבסולוטיםובדוק והחלף מסנני אויר אמרגלס  7.8
 נקה מסילות., מיזוג אויר ביחידותמסגרות          

 
 תקן בהתאם לצורך: , בדוק אביזרי פיקוד מיזוג אויר .7.9

 
 טרמוסטט חימום קירור כייל בהתאם לצורך. א.

 
 שסתומי התפשטות ודא מגע טוב של הגשש בצינור יניקה. ב.
 
 סולונואידים ברזים חשמליים. ג.
 

 כייל בהתאם לצורך.,פרסוסטט שמירת לחץ ראש  ד.
 

 כייל בהתאם לצורך.,מן פרסוסטט לחץ ש ה.
 
 ברזי שירות דחיסה, יניקה וקו נוזל. ו.
 
 בדוק תפקוד כונס נוזלים. .ז

 
 

 , תקן בדוק צנרת מערכת קירור ומיזוג אויר חיזוקים ותפסנים .7.10
 :בהתאם לצורך      

 
 צנרת קו דחיסה + גמיש + משתיק. א. 

 
 צנרת קו יניקה + גמיש. ב. 

 
 צנרת קו נוזל. ג. 

 
 ים.צנרת מעב ד. 

 
 ה .     בדוק  קפיצי המדחס החלף בהתאם לצורך.

 
 בדוק התראות בלוח החשמל , תקן/ כייל בהתאם לצורך  .7.11

 (:בעל רשיון מתאים )ע"י חשמלאי         
 

 אוברלוד ) מפסק יתר ( מנועי מעבים. א. 
 

 מפסק דגל מפוח נחשון יחידת מיזוג אויר. ב. 
 

 ידת מיזוג אויר.אוברלוד )מפסק יתר ( מנוע מפוח יח ג. 
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 מפסק יתר ( מנוע מדחס.) אוברלוד   ד. 
 

 מפסק לחץ נמוך, גבוה שמן. ה. 
 

 גופי חימום, מגן אש. ו. 
 

 בדוק נוריות התראה. ז.
 

 מעבה אויר: .7.12
 

 בדוק ונקה מעבה מלכלוך וסתימות וישר צלעות. א. 
 

 בדוק פחים מגיני כנפיים ונזילות אויר. ב. 
 

 החלף רצועות.בדוק תקן או  ג. 
 

 בדוק כנפיים גרז מיסבי צירים. ד. 
 
 :טיפול רגיל )תלת חודשי( יחידות טיפול אויר ומפוחי נחשון .8

 
 בדוק מתיחת רצועות ההנעה של יחידות נחשון. א.

 
 .בצע שימון דמפרים. )כולל מדפי אש /עשן( ב.
 
 בצע ניקיון כללי ובדוק אטימות ביחידות נחשון קטנות וגדולות,  ג.
 דליפת אויר מהפנלים וחיבורי גמישים. בטל  

 
 החלף מסנני אמרגלס ומסננים אבסולוטים ביחידות מפוח נחשון  ד.

 וגדולות. טנותק  
 

 בצע שחרור אויר בנקודות גבוהות של צנרת מים, ודא יציאת מים  ה.
 נקיים.  

 
 אטמ' במיכלי התפשטות סגורים. 2ודא קיום לחץ של  ו.
 
 אטמ' במאייד מים. 5של  ודא מפל לחץ מים .ז

 
 
 :מערכות איוורור -טיפול רגיל )תלת חודשי(  .9
 

 ניקוי יחידת האיוורור. א. 
 

 החלפת מסננים. ב. 
 

 בדוק תקינות והחלף בהתאם לצורך. –רצועות  ג. 
 

 דיקת מיסבי מפוח.ב ד. 
 

 -מעבה מים –יחידות מיזוג אויר מרכזיות  –)תלת חדשי( טיפול רגיל .10



 

 8 

 :ייד מיםמא         
 

  את הנתונים הבאים: ורשום בדוק  .10.1 
 

 כאשר המדחסים בעבודה בעומס מלא: 
 

 לחץ גז נמוך. א.
 

 לחץ גז גבוה. ב.
 

 .מדחסלחץ שמן  ג.
 

 ודא חימום אגן שמן וגובה השמן  במדחסים דרך ד.
 .ניתהעי         

 
 בדוק טרמוסטט קירור חימום ומגן קפיאה. ה.

 
 רעשים חריגים בפעולת הציוד בחדר מכונות  ודא אי קיום  .10.2

 ביחידת מפוח נחשון קטנים וגדולים. ראשי    
 

 בצע קריאות מכשירי מדידה של משאבות מדחסים   .10.3
 שבשעונים שעל גבי לוח חשמל ומד זרימת מים ודווח על    
 מקרים חריגים כולל מפסיקי זרימת מים.   

 
 אטמי משאבות.ודא אי קיום דליפות מים מ  .10.4

 
 בדוק מצב כללי בחדר מכונות נזילות שמן ממערכת קירור,   .10.5

 נזילות מים מהיחידות נחשון קטנות וגדולות נזילות אויר    
 אתר ותקן ליקויים.   

 
 בדוק עבודה שקטה וטמפרטורה נמוכה של המיסבים    .10.6

 במדחס.   
 

 של כל המנועים.וודא כיוון נכון של מפסיקי יתרת זרם   .10.7
 

 בדוק במראה נוזל של מערכת הגז משהמערכת מלאה ויבשה.  .10.8
 

 בצע שחרור אויר בנקודות גבוהות של צנרת מים, וודא   .10.9
 יציאת מים נקיים.   

 
 התפשטות סגורים. יאטמ' במיכל 2וודא קיום לחץ של  .10.10

 
 :מגדלי קירור )תלת חדשי( טיפול רגיל .11

 
 קה וניקוי מניפות, מפוחים ורצועות.בדי .11.1 

 
 בדיקת מצוף מים. .11.2 

 
 שטיפה וניקוי מגדל, בית מפוח. .11.3 
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 ניקוי מסננים, אם יש צורך החלף. .11.4 
 

 בדיקת הקזת מים. .11.5 
 

 בדיקת מגן זרימת מים. .11.6 
 

11.7. .  בדוק באם יש רעשים חריגים ותקן 
 

  :טיפול חצי שנתי .12
 

לספק למכבי שירותי בריאות במקום בו מותקן המתקן הקבלן מתחייב 
 )להלן "מקום המתקן"( טיפול מונע יסודי . 

 
הקבלן  יסיים טיפול זה בהפעלה תקינה של מערכת המיזוג לשביעות 

 רצון המפקח מטעם מכבי שירותי בריאות .
 

להלן פירוט העבודות שיש לבצע במתקן בטיפול מונע יסודי. בכל מתקן 
עבודות לפי המערכות המותקנות באותו מתקן. לאחר ביצוע יבוצע רק ה

העבודות וכן לאחר כל ביקור לצורך הטיפול המונע, יוגש דו"ח בכתב 
 למזמין לגבי העבודות שבוצעו וכן לגבי מדידות שנעשו במפורט להלן.

 . ('5א –' 2אנספחים  דוגמת)
על  החברה תתאם עם מכבי שירותי בריאות את מועד הביקורות הנ"ל,

מנת שהאחראי מטעם מכבי שירותי בריאות יהיה נוכח במתקן בזמן 
 הביקורת.

 
 הטיפול החצי שנתי לכל סוגי המערכות במסגרת הביקורת העונתית  .13

 יכלול:  
 

 :מדחסים יחידות קרור -טיפול מונע  א.
 

 ביקורת כללית, ניקיון, ביקורת כל אביזרי הגז של מערכת המדחס. 
 ון והיבוש במידת הצורך, בדיקת כמות הגז החלפת חומרי הסינ

 והוספה במידת הצורך.
 

 ביקורת כל הגנות המדחס ומערכת הפיקוד, ביקורת מחמם   
 אגן  השמן.   

 
 ביקורת כמות השמן במדחס.  

 
 בדיקת מערכת שמירת לחץ דחיסה.  

 
 חיזוק ברגי המדחס.   

 
 הנתונים הבאים: וירשמו לאחר ההפעלה ימדדו 

 
 לחץ יניקה ודחיסה.  

 
 זרם המדחס בפעולה מלאה.  
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 בדיקת שמירת לחץ ראש.  
 

 בדיקת פורק דרגות.  
 

 :מעבי אויר -טיפול מונע  ב.
 

 יקורת כללית, ניקוי.ב  
 

 החלפת הרצועות, גרוז ושימון במידת הצורך, בדיקת איזון    
 המפוחים.    

 
 בדיקת רעש ומדידות.  

 
 רגות.בדיקת פורק ד  

 
 :יחידות מיזוג אויר עצמאיות ויחידות טיפול אויר -טיפול מונע  ג.
 
 נקיון ותיקוני צבע.   

 
 ניקוי מסננים והחלפתם פעמיים בשנה. 

 
 בדיקת פעולות המדפים המכניים ומדפי היד. 

 
 נקוי בריכת הניקוז ובדיקת מעבר מי העיבוי לביוב בנין. 

 
 רים הגמישים, בדיקת כל נקיון הסוללות, בדיקת החיבו 

 הסגרים ודלתות הגישה, השלמת  סגרים וברגים ותיקוני    
 בידוד של  הפנלים.   

 
 בדיקת מסבים, גרוז ושימון, החלפת רצועות, בדיקת  

במערכות ההתפשטות הישירה המפוחים לרעש ורעידות. 
. יבדקו  מערכות המדחסים 

        
 סות, בדיקת מערכת גופי  בדיקת מערכת הפיקוד, כולל ווי   
 החימום החשמליים כולל כל ההגנות.    

  
 הנתונים הבאים  וירשמו לאחר ביצוע הבדיקות  והשרות ימדדו  

 )בנוסף לנתוני המדחסים(:         
 

 טמפרטורת אויר בכניסה וביציאה מהמזגן.   
 

 בדיקת אטימות המזגן נגד נזילות אויר.   
 

 אויר חוזר.כמויות אויר צח ו   
 
 :מערכת תעלות מיזוג אויר -טיפול מונע  ד.
 
 בדיקה וויסות טמפרטורה אחידה על ידי ויסות כמויות האוויר.  
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 :(בעל רשיון מתאיםלוחות חשמל )ע"י חשמלאי  -טיפול מונע  ה.
 
 דלתות, ברגים, אומים, מנעולים ותקוני צבע. -בדיקה כללית   
 קת השלטים, בדיקת כל מכשירי המדידה  נקיון חיצוני ופנימי, בדי  

 במכשיר חיצוני. על ידי שימוש  
 בדיקת כל נורות הסימון והחלפת נורות שרופות.  
 מוליכים, בדיקת מפסקים, מתנעים, אביזרים וכבלים ברגי חיזוק   

 והחלפת הפגומים.  
 בדיקת כל ההגנות בלוח.  
 במידת הצורך.בדיקת כל מערכות הפיקוד בלוח, ויסות וכיול   
 בדיקות שלמות והתנגדות כל חיבורי הארקה.  
 ניקוי ושימון מגעים על ידי ספריי מתאים.  
 רישום זרמי הפעולות של כל מנועים הקשורים עם הלוח.  
 
 :מפוחים שונים -טיפול מונע  ו.
 
 ביקורת כללית, נקיון וצביעה, גרוז ושימון, החלפת רצועות,   

 ל המפוח וכן  זרם מנוע בפעולה.בדיקת כמות האויר ש  
 

 :נקיון מקום המתקן ז.
 
 לאחר ביצוע העבודות והשירות על פי תנאי חוזה זה, תדאג החברה   

 כי מקום המתקן שבו בוצע  השירות יהיה נקי מכל פסול, לכלוך   
 ושיירים שמקורם בעבודות הספק.  

 
 

 :אייד אוירמ -מעבה אויר  -טיפול חצי שנתי ליחידות מרכזיות  .14
 

 בצע טיפול תלת חודשי ובנוסף לכך: 
 

 ניקוי כללי של אמבט ביחידת מיזוג אויר ממשקעים ולכלוך והבטח  א. 
 מעבר חופשי של צינור ניקוז.   

 
בצע חיזוק מגעי חשמל וחיבורי מנועים, פעולה זו מחייבת ניתוק  ב. 
 אספקת חשמל ללוח חשמל מיזוג אויר ע"י חשמלאי מוסמך.   

 
 בדוק ותקן אטימות של יחידות מיזוג אויר והחלף ברגים. ג. 

 
 בדוק כמויות אויר ביחידות מיזוג אויר כוון מפזרי אויר , שמן  ד.       
  נקה תריסים ומפזרים. צירים         

 
 בדוק וחזק תעלות וגמישים במערכת מיזוג אויר. ה. 

 
 בצע ניקוי  בדוק תקינות מצב צבע של חלקי מכונת מיזוג אויר ו. 

 מחלודה ותיקוני צבע.   
 

 בדוק וחזק בסיסי מנועי מעבים וצירים. ז. 
 

 לפי דגם המנוע בדוק צריכת זרם וכייל אוברלוד )מפסק יתר (. ח. 
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 בדוק  גלגלי רצועות החלף בהתאם לצורך. ט. 
 

 בדוק  מניפות מעבים החלף בהתאם לצורך. י. 
 

 :ויר ומפוח נחשוןטיפול חצי שנתי ליחידות טיפול א .15
 

 בצע טיפול תלת חודשי ובנוסף לכך: .15.1 
 

 שימון וגירוז יחידות נחשון ויחידות טיפול אויר. א.  
 

 ניקוי מסנני מים המורכבים במערכת. ב.  
 

 בדוק ונקה בריכות ביחידות מפוח נחשוןג .     
 קטנות וגדולות , נקה  טיפול אויריח' ו        

 לוך להבטחת מעבר חופשי.משקעים ולכ        
 

 חיזוק מגעים בלוחות חשמל, פעולה זו מחייבת ניתוק  ד.  
     .  אספקת חשמל ללוח. ) ע"י חשמלאי מוסמך (
 

 בצע ניקוי מחלודה ותיקוני צבע. ה.  
   

  דוק תקינות של כל ההגנות והבטיחות במערכת וודא כיווןב ו.                  
 סוסטטים:נכון של ההבטחות פר    

 
 לחץ נמוך.    
  
 לחץ גבוה.    

 
 שמירת לחץ ראש.    

 
 לחץ שמן.    

 
 :טיפול חצי שנתי מערכות איורור .16

 
 בצע טיפול תלת חודשי ובנוסף לכך: 

 
 בדיקת בריכות אויר ואטימות. א. 

 
 גירוז מיסבים. ב.  

 
 בדיקת רעשים חריגים. ג. 

 
 תיקוני צבע. ד. 

 
 של היחידה כולל כפות מפוח. ניקוי כללי ה. 

 
 :טיפול חצי שנתי ליחידות מרכזיות מעבה מים, מאייד מים .17

 
  חודשי ובנוסף לכך: תלת בצע טיפול .17.1 
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 ביצוע חיזוק מגעים בלוחות חשמל בעזרת חשמלאי מוסמך  א. 
 פעולה זו מחייבת ניתוק אספקת חשמל ללוח.    

 
 מכונות וציוד, בצע ניקוי תקינות מצב צבע של חלקי  וודא ב. 

 מחלודה ותיקוני צבע.    
 

 חות במערכת וודא כיוון הבטבדוק תקינות של כל ההגנות וה ג. 
 נכון של ההבטחות פרסוסטטים:     

 
 לחץ נמוך.   

 
 לחץ גבוה.    

 
 שמירת לחץ ראש.    

 
 לחץ שמן.   

 
 
 

 :טיפול חצי שנתי למגדלי קירור .18
 

 חודשי ובנוסף לכך:  תלת בצע טיפול
 

 בדיקת זרם מנוע משאבת מים ומפוחים. א.
 

 בדיקת ציריות ומקביליות מצמד משאבות מים וכן הוסף שמן  ב.
 למשאבות מים.   

 
 לרוקן את המים באמבטיה, ניקוי כללי. ג.

 
 ניקוי מסנן יניקה. ד.

 
 בדיקת צנרת מים כללית לנזילות מים. ה.

 
 בדיקת מגופים. ו.

 
 תעלות ומפזרים כללית, באם יש צורך תקן. בדיקת ז.

 
 

 :טיפול שנתי .19
 

 טיפול שנתי ליחידות קרור מים מרכזיות 19.1 
 

 בצע טיפול חצי שנתי ובנוסף:
 

 בדוק חיזוקי נחשונים ונקה בקיטור את נחשוני יחידות מיזוג   א.
 אויר.  

 
 בצע ניקוי מחליפי חום מעבי מים. ב.
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 ור תקן בהתאם לצורך.בדוק  בידוד צנרת קיר ג.
 

 החלף שמן למדחס לפי הוראות היצרן, החלף בדוק שמן למדחס ו ד.
 גז קו נוזל.מסנן מיבש למערכת   

 
 בצע צביעה כללית של יחידת מיזוג אויר הכוללת את המדחסים  ה.

 בצבע המרטון אפור.  
 
 בצע צביעה של צנרת גז קירור: ו.
 

 לחץ גבוה בצבע אדום.   
 

 מוך בצבע כחול.לחץ נ   
 

 לחץ קו נוזל בצבע ירוק כהה.   
 

 בצע ניקוי כללי בחדר המכונות. ז.
 
 

 מעבה אויר, מאייד אויר -טיפול שנתי ליחידות מרכזיות    19.2
 

 בצע טיפול חצי שנתי ובנוסף: 
 

בדוק חיזוקי נחשונים ונקה בקיטור את הנחשונים ביחידות  א. 
 מיזוג אויר.  

 
 יטור מעבה אויר.בצע ניקוי ק ב. 

 
 בדוק ותקן בידוד צנרת קירור. ג. 

 
 החלף שמן למדחס לפי הוראות היצרן, בדוק שמן למדחס ו ד. 

 למערכת גז קן נוזל.החלף מסנן מיבש    
 

 בצע צביעה כללית של יחידת מיזוג אויר הכוללת את  ה. 
 המדחסים בצבע המרטון אפור.   

 
 בצע צביעה של צנרת גז קירור: ו. 

 
 לחץ גבוה בצבע אדום.   

 
 לחץ נמוך בצבע כחול.   

 
 לחץ קו נוזל בצבע ירוק כהה.   

 
 בצע ניקוי כללי בחדר המכונות. ז. 

 
 

 טיפול שנתי ליחידות טיפול אויר ומפוח נחשון 19.3
 

 בצע טיפול חצי שנתי ובנוסף:
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 והסר  וביטאותבדוק ניקיון נחשונים ביחידות מיזוג אויר  א. 

 ומים חריגים )שטיפה בלחץ( כולל טיפול נגד פטריות.זיה   
 

 בדוק תקינות הבידוד ובצע תיקונים היכן שנדרש. ב.
 
 בצע ניקוי מחליף חום מעבה מים. ג.
 

 בדוק תקינות מעגלי קירור ביחידות קירור מים. ד.
 

 בדוק תקינות מערכת החשמל במעגלים, בחיבורים ובאינסטלציה  ה.
 וכו'.  

 
 ל למדחסי הקירור לפי הוראות היצרן.בצע טיפו ו.
 

 בצע צביעה כללית של יחידות מיזוג אויר הכוללת את המדחסים  ז.
 בצבע המרטון אפור.  

 
 צנרת גז קירור, צביעה וחיזוקים: ח.
 

 לחץ גז גבוה בצע אדום.  
 

 לחץ גז נמוך בצבע כחול.  
 

 לחץ קו נוזל בצבע ירוק כהה.  
 

 דות מפוח נחשון וטיפול אויר.בצע ניקוי כללי ביחי ט.
 
 

 טיפול שנתי למערכות אוורור 19.4 
 

 בצע טיפול חצי שנתי, ובנוסף לכך: 
 

 בדיקת גופי חימום. א. 
 

 בדיקת מגן אש. ב. 
 

 בצע חיזוקי תעלות, תריסים וניקוי כללי. ג. 
 

 בדיקת גלגלי רצועות לשחיקה החלף בהתאם לצורך. ד. 
 

 ניקוי כללי וצביעה. ה. 
 

 צע טיפול בלוח החשמל .ב .ו
 
 

 :עיבוי מים ואידוי מים –יפול שנתי ליחידות מרכזיות ט 19.5      
 

 בצע טיפול חצי שנתי ובנוסף לכך :         
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 בדוק תקינות הבידוד ובצע תיקונים היכן שנדרש. א.
 

 בצע ניקוי מחליף חום מעבה מים. ב.
 

 ם.בדוק תקינות מעגלי קירור ביחידות קירור מי ג.
 

 בדוק תקינות מערכת החשמל במעגלים, בחיבורים ובאינסטלציה  ד.
 כן שנדרש.יוכיו"ב. בדוק תקינות הבידוד ובצע תיקונים ה  

 
 בדוק תקינות מערכת החשמל במעגלים, בחיבורים ובאינסטלציה  ה.

 ע"י חשמלאי מוסמך.  
 
 בצע טיפול למדחסי הקירור לפי הוראות היצרן. ו.
 

 ללית של יחידות מיזוג אויר הכוללת את המדחסים.בצע צביעה כ ז.
 

 צנרת גז קירור צביעה וחיזוקים. ח.        
 

 בצע ניקוי כללי בחדר מכונות. ט.        
 

 :טיפול שנתי למגדלי קירור 19.6 
 

 בצע טיפול חצי שנתי, ובנוסף לכך: 
 

 תיקוני צבע כללי. א.
 

 בדיקת מתיזי מים. ב.
 

 )מילוי(. בדיקת קולטי טיפות ג.
 

 חיזוקים כללי. ד.
 

 בעל רישיון  טיפול בלוח חשמל, חיזוק, חיווט נורות ע"י חשמלאי  ה.
 .מתאים         

 
 ניקוי כללי של המגדל. ו.

 
  אספקת מיכלי כימיקלים. .ז

 
 

 :הוראות והנחיות מיוחדות .20
 

 :תאור  העבודה
 

 שר פעמים בשנה באנטרוולים שווים, כא 4טיפול רגיל שיבוצע  
 לאחר כל שני טיפולים יבוצע בנוסף טיפול חצי שנתי או שנתי  כפי   
 שיפורט להלן. לאחר ביצוע הטיפול, יוגש למזמין דו"ח מפורט   
 . הקבלן יודיע מראש לנציג ' ( 6א –' 3א) כדוגמת נספחים  בכתב  

 שירותי בריאות על מועד הביקורת לצורך מעקב וכן לאפשר מכבי         
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  השתתפות נציג מכבי שירותי  בריאות בביקורת.        
 

 טיפול שנתי יבוצע אחת לשנה ויכלול טיפול רגיל, טיפול חצי שנתי  
  .  וכמפורט במפרט הטכני  נספח א'

 
  

 
 משך התיקון  

 
 )שני( ימים  2משך התיקון להחלפת מדחס לא יעלה על    

 ממועד ההודעה הטלפונית על תקלה לקבלן.    
 

 במשך החודש האחרון שלפני סיום תקופת השירות יבצע הקבלן    
 בדיקה יסודית בכל המזגנים  ויוודא שהם תקינים. מזגן שאינו     
 יתוקן במסגרת השירות. –תקין     

 
 מכבי תבצע מעת לעת ביקורת אקראית במתקנים השונים ע"י    

 ת השירות. יועץ/איש מקצוע חיצוני, ובמיוחד לקראת סיום תקופ    
 הקבלן מתחייב בזאת לתקן כל ליקוי שימצא בבדיקות אלו     
 במסגרת השירות.    

  
 הלקוי,  המכניהקבלן לא ישבית מכלולי מיזו"א כתוצאה ממצבם    

 אלא ישפץ אותם.    
 

 תהיה עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של  –השבתת מכלולי מיזו"א   
 מכבי.   

 
                 

 
 עבודות החשמל תלת פאזים כגון חיבור ופירוק מנועים, לוחות כל  

 .בעל רישיון מתאיםחשמל וכדומה יבוצעו ע"י חשמלאי   
 
 
 

 מובהר בזאת שהמערכות ימסרו לקבלן לביצוע טיפולים ותיקונים  
 במצבם הנוכחי כמו שהם ואין צורך בהחזרה לכשירות. את   
 אחזקה מכבי שירותי  המתקנים ניתן לראות בתאום עם מחלקת  
 בריאות.  

 
 מובהר בזאת שכל עבודות האחזקה הקשורות באחזקת המערכות  

 יחולו על הקבלן כולל פירוק הובלה טפול והרכבה מחדש של שיפוץ   
 והחלפת מדחסים, מנועים וליפוף מנועים.  

 
 לוח זמנים וסדר עדיפויות יהיה בהתאם  –ביצוע אחזקה מונעת   

 המפקח מטעם מכבי שירותי בריאות. להנחיות   
 

 הקבלן יחזיק מלאי שיאפשר תיקון כל תקלה במסגרת השרות.  
 פילטרים וגז הרשום במפרט הטכני )נספח א'(. רצועות, מיסבים,   
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 כל החלקים שיהיה צורך להחליפם על מנת לתקן יחידות מיזוג,  
 ג כאלה יהיו חלקים מקוריים בלבד. רק במידה ולא ניתן להשי  
 בשוק, יוחלפו בחלקים אחרים, וזאת באישור בכתב ע"י המפקח   
 מטעם מכבי שירותי בריאות.  

 
 הקבלן יהיה אחראי על טיב ההתקנות ועל חלקי חילוף חדשים  

 חודשים מיום ההתקנה. 6שיותקנו במשך   
 

 ביצוע כל העבודה שאינה במסגרת הטיפולים השגרתיים טעונה  
 כני מלא מראש, מחירים לחלקים, ואישור נציג מכבי הגשת פרוט ט  
 יתבצע כמפורט בכתב הכמויות(.  שירותי בריאות בכתב )תשלום   
 ימים מיום דרישת הבקשה. כל  4הגשת פירוט טכני מלא יוגש עד   
 נזק שיגרם כתוצאה מאי מילוי אחר סעיף זה, יהיה על חשבון   
 הקבלן.  

 
 ם ארגזי כלים מתאימים לעבודה במיזוג על הקבלן להגיע לעבודה ע 

 אויר כולל ציוד עזר.   
  

 
 
 
 

                            
 
 

 
 

                     



 

 19 

 
 מכבי שירותי בריאות שירותי בריאות

   '2א    ספחנ
 

 יחידת מיזוג בקירור – תלת חודשי דו"ח ביקורת
 

 _________  מתקן :
 _________ תאריך ביקור :

 _________  :  "ד מכבימס
 

בדיקת פעולת   בדיקת רעידות 
 מדחס

 ניקוי מסננים 

בדיקת וסתי  
 אויר

בדיקת בקרת  
 תפוקה

 ניקוי סליל אידוי 

בדיקת מנועים  
 ופסקי זרם

 ניקוי סליל עיבוי  בדיקת שמן 

 בדיקת רצועות  בדיקת נוזל קירור   
 בדיקת ניקוי וניקוז  בדיקת דליפת גז   
   דיקת לחציםב   
בדיקת מפוחים   בדיקת בקרים   

 ומיסבים
 בדיקת זרם מנועים  בדיקת אבטחות   
   גופי חימום   
 ניקוי כללי     
 בדיקת פעולה כוללת     
רישום שירות בספר      

 מתקן
      

 
 דו"ח תיקונים

 
 שירות מס' _________

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
__________         
            טכנאי שירות

 
-------------------------------------------------------------------- 

 
 הערות נציג מכבי שרותי בריאות
_________________________________________________________

_________________________________________________________ 
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 '3אנספח 
 

 מפוח נחשון מערך בדיקת יחידות טיפול אויר
 

 חודשית תלת ביקורת
 

 _________  מתקן :
 _________ תאריך ביקור :

 _________ : "ד מכבימס
 

בדיקת פעולת   בדיקת רעידות 
 מדחס

  

סתי בדיקת ו 
 אויר

בדיקת בקרת  
 תפוקה

 ניקוי סליל אידוי 

בדיקת מנועים  
 ופסקי זרם

 ניקוי סליל עיבוי  בדיקת שמן 

 בדיקת רצועות  בדיקת נוזל קירור   
 בדיקת ניקוי וניקוז  בדיקת דליפת גז   
   בדיקת לחצים   
בדיקת מפוחים   בדיקת בקרים   

 ומיסבים
 מנועים בדיקת זרם  בדיקת אבטחות   
   גופי חימום   
 ניקוי כללי     
 בדיקת פעולה כוללת     
רישום שירות בספר      

 מתקן
      

 
 דו"ח תיקונים

 
 שירות מס' _________

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 
__________      

         טכנאי שירות
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 מקררי מים + יחידות מיזוג עצמאיות – חודשי תלת דו"ח ביקורת פעולת מתקן

 
  תאריך  שם המודל
  שם הבודק  מס' סדורי

 
 

 מס'
(1) 

סטנדרט בתחום של  פריט מתח
מהמתח  + - %10

 הנומינלי

 Vנתון 

 5%11בתחום של  זרם בפעולה (2)
 מהמתח הנומינלי

A 

(3) 
(4) 
(5) 
(6) 

 לחץ סניקה )לחץ עיבוי(
 לחץ יניקה )לחץ אידוי(

 יציאה        טמפ' "אמצע"
 כניסה        בעיבוי

 KGF/CM2 
 KGF/CM2  
 BD C 
 BD C 

 
 
 
 
(7) 

T 
 יציאה        טמפ' "אמצע"

 כניסה       בעיבוי
T 

 טמפ' גז ביניקה

  
 BD C  BD 

C 
 BD C  BD 

C 
 C8 DEGREEמעל 

 C 
 C  טמפ' גז בסניקה (8)
 C  טמפ' נוזל קפילרה (9)

 C  )שסתום התפשטות( 
טמפ' רויה בלחץ יניקה  (10)

(9) 
 C 

טמפ' רויה בלחץ יניקה  (11)
(4) 

  

ערך שיחון )חימום יתר(  (12)
(11 )– (7) 

 DEGREE 

ערך שיחון )חימום יתר(  (13)
(9 )– (01) 

 DEGREE 
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 דוחו"ת ליקויים, טיפול וביקורת
 

 דו"ח ליקויים –מערכות מיזוג אויר ואיוורור 
 

פעולה  הערות
 מומלצת

השפעה על 
 המערכת

 ה תאור התקלה

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

 


