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 תנאים מוקדמים:. 1

הקבלן מתחייב לבצע את העבודות על פי החוזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן כנהוג  .א
 .0110( והמוכר כמדף  1002בהתקשרויות של מדינת ישראל  )נוסח חדש אפריל תשס"ה 

 

שהדרישות המנחות הן לשמור על הבניין, אופיו, קירות קיים ין העבודה תבוצע בתוך בני .ב
. כמו כן, יש  ולא לגעת בהם תשתיות של השוכרים האחריםה על לשמור שיוגם  ותקרות

 לשימוש בציוד מכני ולפי שעות מתואמות מראש.  ומהמזמין לקבל אישור מהמפקח
 

אים הכלליים, המפרט הטכני הבין משרדי, המפרטים יש לראות את המוקדמות, התנ .ג
המיוחדים, ראשי פרקים נוספים, תקנים ישראליים, כתב הכמויות והתוכניות כמשלימים 

 זה את זה.

 

כל העבודות תבוצענה בהתאם למוקדמות, למפרט הכללי הבין משרדי בהוצאת משרד  .ד
לים, תקנים מקצועיים הביטחון, ראשי פרקים, מפרטים טכניים מיוחדים, תקנים ישרא

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

 

הקבלן לא רשאי לדרוש תוספות עבור עבודות שיש צורך לבצע בהתאם למתואר בתוכניות,  .ה
 במוקדמות, במפרטים הטכניים, בתקנים ובתקנות אשר אינן רשומות בסעיפי רשימת

 הכמויות.
 

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

המהנדס בנידון המזמין ולפי איזה מהן תבוצע העבודה. החלטתו של  ולמהנדס אשר יחליטו
תקבל שום תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא ידע מהסטיות תהייה סופית ולא ת

 הנידונות.
 

המהנדס ישא המזמין ושל  הםמיד למהנדס ולא ימלא אחר החלטותיאם הקבלן לא יפנה  .ז
 הקבלן בכל האחריות עבור הוצאות אפשריות בין אם נראה מראש ובין אם לא.

 

כל המפרטים שיש להם הקבלן ילמד את התוכניות והפרטים יחד עם המפרט הטכני ו .ח
חשיבות בביצוע העבודה הנידונה הקבלן לא יוכל לדרוש תוספת או שינוי במחיר איזה 

 שהוא תוך טענה שלא ידע למפרע את כל הפרטים בקשר לעבודה המבוצעת.
 

מחירי הסעיפים ברשימת הכמויות הם מחירים שלמים וכוללים את תנאי המוקדמות  .ט
בה, עיגונים, חיבורים, כיתורים, חציבה בביטונים והתוכניות, חומרים ועבודה, הרכ

להעברת הצינורות בקירות, תיקוני טיח וצבע מושלמים, בכל מקום שיידרש שימוש בציוד, 
חומרי עזר הדרושים לביצוע העבודה ואשר אינם רשומים במפרט, אספקה והובלה, כל 

החוזה בהשלמת  סוגי המיסים ביטוח  ובטיחות, הרווח וכו' שתידרשנה למילוי תנאי
 .המפקח והמזמין העבודות לשביעות רצונו המלאה של 

 

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

ואופיו של המוצר, "שווה ערך" טעונים  והדרישות האחרות למוצר הנקוב. טיב, סוגו, צורתו
 אישורו הבלעדי של המהנדס.
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חתימת הקבלן מאשרת שהוא למד את כל המסמכים וכל התנאים שיש בהם חשיבות  .יא
בעבודה ומסכים לתנאים הרשומים ויפעל  בהם בהתאם לתנאים המוכתבים ולפי 

ולמסור את  המחירים שרשם בכתב הכמויות וכי הוא מתחייב להוציא לפועל, לסיים
 והמזמין. העבודות לשביעות רצונו של המפקח

 
 כל העבודות יבוצעו רק בשעות הלילה . .יב

 

 כללי:. 2

 בבית מרקחתתקשורת, ל והכנות ,במתח נמוךעבודות חשמל לביצוע המפרט להלן מתייחס  .א
    מגדל העמק. – פארם מכבי

 
 העבודות יבוצעו בהתאם למסמכים הבאים:

 דכונו האחרון.לפי עחוק החשמל תשי"ד  . 1

התקנים הישראלים העדכניים המתייחסים לעבודות חשמל, לוחות חשמל, הארקות  . 1
 ומערכות מתח נמוך מאוד ותקשורת.

 תקנות והוראות ח"ח לישראל. . 0

 .HOT -תקנות והוראות חברת בזק ו . 4

 התוכניות, המפרט הטכני המיוחד ורשימת הכמויות המצ"ב. . 2

 .00משרדי הממשלה פרקים   המפרט הטכני הכללי הבין משרדי בהוצאת . 6

 בהיעדר תקן ישראלי. -IEC התקנים האירופאיים ותקני  . 7

 
 

 עדיפות בין מסמכים לפי סדר הופעתם לעיל
 

 :רשימת העבודות הכלולות במפרט זה .ב

אינסטלציה חשמלית וכבלים להזנת ציוד מיזוג האוויר, שקעי שרות , תאורה , תשתיות  . 1
קן החשמל כולל תעלות, פרופילים, צנרת, סולמות וכל מרכיב  אחר של מתשקעים  ועמדות

 כבלים וכו'.

 שמל במתח נמוך . ח לוח . 1

 תאורת פנים . . 0

 ,תשתית הכנה למערכת מחשבים , אזעקה ,מצלמות מעגל סגור, בקרת כניסה, ביטחון . 4
 וכו'.   מערכת כריזה

 תשתית טלפונים מלאה. . 2

 פירוק מתקן חשמל קיים לפי הנחיית המפקח. . 6

 

    ברשימת הכמויות  בו זמנית  תמצא את ביטויהאו חלקה ההכרח שהעבודה כולה אין זה מן ג. 
  הטכני, ייתכן כי פריט העבודה ודרישת ביצוע ימצאו רק בחלק מהמסמכים מפרט והתוכניות בו    
 במסמכים המצ"ב.      בכל . על הקבלן להשלים את כל המתקן על כל פרטיו גם אם לא פורטהנ"ל    
 

  ן שומר לעצמו את הזכות לחלק את העבודות בין מספר קבלנים ו/או למסור לקבלן רק המזמי ד. 
 חלק מהעבודות המפורטות וזאת ללא שינוי במחירי היחידה של יתר סעיפי המכרז.     

 
 
 הוראות טכניות לביצוע המתקן:. 3

ות הכבלים מודגש בזאת כי עבודות הקבלן כוללות ביצוע כל המעברים בתוך הבניין עבור תעל .א
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 למחירי היחידה. והפרופילים וכן תיקוני טיח וצבע ללא כל תוספת

תהיינה גלויות, מלבניות עם בכל הפרויקט ובכל שטח הפרויקט  קופסאות מעבר והסתעפות  .ב

. בנוסף יש למרוח את אזור המגע בין ע"שניסקו או יס" או ותוצרת "גו IP65מכסה מתוברג 

 .R.T.Vדביק דוגמאת  מכסה הקופסא לקופסא בחומר אטום

יבוצע בהתקנה סמויה ע"י כבלים , יתיבקומות  ובגג יהיה בעל אופי תעשי מתקן החשמל .ג

מגולוונות או סולמות  או תעלות פחמונחים בתעלות רשת מגולוונות  N2XY/FRמטיפוס 
ביציקת  חלקה סמויה  חסינת אש, ףכמושחלים בצנרת מריו כבלים או פרופילים מגולוונים

או מונחים  בקירות כולל חיצוב ותיקון או מונחת מתחת לריצוף כולל ביטונהאו התקרות 
אשר כאמור יעשה שימוש בצינורות חסינים לאש   . מעל תקרות אקוסטיותבתעלות כבלים

בצורה מסודרת ובתוואי שיתואם עם המפקח  או קונסטרוקציה יחוזקו מתחת לתקרת הבטון

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

או כל קיר אחר תהיינה מלבניות תוצרת גוויס במחיצות גבס. קופסאות האביזרים בקירות גבס 
או בצנרת  מ"מ 10 -רה קטן מובצנרת שקוטבשום אופן אין להשתמש בצנרת שרשורית או ש"ע. 

במעבר בין קירות יושחל הכבל בצינור מרירון בכל יציאה של כבל מתעלת  .שאינה חסינת אש
 פח או סולם כבלים יש להשחילו דרך סופית אנטיגרון.

  כל האמור בסעיף קודם תקף לגבי צנרת טלפונים, מחשבים, כריזה ומערכות תקשורת אחרות. .ד

 ור בו יעשה שימוש אך ורק לאותה מערכת.לכל מערכת יבחר צבע צינ .ה

 הקבלן יגיש רשימת צבעי צנרת לאישור לפני ביצוע.

כל מודגש בזאת, שעבודות הקבלן כוללות ביצוע כל החיצובים והמעברים בתוך הקומות ובין  .ו
עבור כל התעלות מכל סוג וחתך וכן תיקוני טיח וצבע מושלמים לאחר התקנת חלקי הפרויקט 

 התעלות.
 זו כלולה במחירי סעיפי היחידה ולא ישולם עבורה בנפרד. עבודה

פרופילים מתכתיים וכן קונסטרוקציה מתכתית או חלק מתכתי אחר  סולמות, כל התעלות, .ז
שנים לפחות לכל  2אחריות  של  יהיו מגולוונים גילוון חם אלא אם צוין אחרת . הקבלן יספק

יזרים מתלים וקונזולות אורגינליות  של להשתמש  באב החלקים המתכתיים מפני קורוזיה. יש
התעלות והסולמות בלבד. אין להשתמש בריתוכים או חיתוכים או חרורים בתעלות או 

בסולמות לאחר ביצוע הגילוון החם. מחיר התעלות והסולמות כולל מתלים, קונזולות, סופיות, 
ות חשמל וסולמות יש לבצע הארקת תעלפניות הצטלבויות וכו' אורגינליות של יצרן התעלה.

בתעלה ממ"ר חשוף שזור אשר יונח  12מטר באמצעות מהדק קנדי תקני ע"י מוליך  0כבלים כל 
ולא ישולם עבורה  תעלההקת התעלות והסולמות כלולה במחיר מטר. האר 0ויחובר כאמור כל 

 בנפרד. 

ו על פי בחירת שניידר אלגררת גוויס, או לגרנד או זרים  יהיו ברמה גבוהה ואיכותית  תוציהאב .ח
 המזמין ויותקנו בקופסאות מלבניות.

: האביזרים והמנועים יחוברו כאשר קטע הכבל הקרוב לאביזר גלוי. חיבור אביזרים ומנועים .ט
הכבלים יכנסו לאביזרים דרך כניסות בעלות אטימות גבוהה עם הברגה וטבעת אטימה 

קרקעית -ן מיציאה בצנרת תתודסקיות לחיצה ובעלת גמישות גבוהה דגם אנטיגרון. הכבל יוג

או  G.Pאו תעלת פח או סולם כבלים עד לאביזר ע"י צינור שרשורי עם שדרה קשה דוגמאת 
 ש"א.

להשתמש בשום אופן  לחיזוק צנרת לתקרת בטון יעשה שימוש בשלות מפלדה בכל הבניין. אין .י
תמש בשלות פלסטיות. כל הדיבלים שיעשה בהם שימוש בפרויקט יהיו מפלדה. אין להש

 בדיבלים מפלסטיק.

 

תעלות הפח והרשת תכלולנה את כל אביזרי העזר להתקנה מושלמת כגון מכסים, מתלים,  .יא
 קונזולות, סופיות, פניות הצטלבויות וכו' אורגינליות של יצרן התעלה. 
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 כבלים: .יב

כבלים  .N.2.X( מטיפוס FRויהיו כבים מאליו ) 247כל הכבלים יתאימו לתקן ישראל  .1.יב

  N.Y.B.Yפעלים ע"י ווסתי מהירות יהיו מטיפוס משוריין למנועים המו

באחריות הקבלן הארקת שריון הכבל בשני קצותיו. הכבלים יהיו שלמים לכל אורכם. אין  .1.יב
להשתמש בקופסאות חבורים או מופות מכל סוג שהן. כבל שיפגע במהלך העבודה יוחלף 

 לאלתר.

 בלבד. DINי תקן ח וההארקה יש להשתמש בנעלי כבלי בעלולכל כבלי הכ .0.יב

ח, פיקוד ומכשור ישולטו בשני הקצוות וכן בשוחות המעבר וכן בתוואי על וכל הכבלים לכ .4.יב
חרוט אשר יחוזק לכבל ע"י חבקים  'מטר בשילוט סנדוויץ 0סולמות או תעלות כבלים כל 

 פלסטיים או שלות מגולוונות הכל לפי הוראות המתכנן.

 1ל זוג בנפרד. עבור התקנה פנימית הכבלים יהיו כבלי המכשור יהיו מסובבים, מסוככים כ .2.יב

קרקעית הכבלים יהיו -. עבור התקנה חיצונית ו/או תת 2X2X22AWGזוג 

2X2X16AWG  יסופקו עם מעטהNYY  ומעטה נוסף נגד עכברים דוגמת אלו של סילבן
 סחר או ש"א.

 

 :EMCתאימות  .יג
 יםחיצוניות יהיו בנויכל הציוד שיסופק ע"י הקבלן אם בלוחות החשמל ואם בהתקנות 

. הקבלן יציג אישור מתאים םהרלוונטיי IEC ( ולפי תקני EMCלתאימות אלקטרומגנטית )
 לכל ציוד מוצע על ידו. 

 
 חומרים וציוד: .4

כל החומרים, האביזרים והמכשירים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י מכון  .א
 התקנים.

רים שיש בדעתו להשתמש בהם לאישור המהנדס או על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומ .ב
 המפקח. כל אביזר או חומר שימצאו פסולים יוחלפו מיד ע"י הקבלן ועל חשבונו.

מאושר  ווה איכות" או שABB" או "שניידרלר" או "וציוד לוחות החשמל יהיו מתוצרת  " מ .ג

 090IECאו   VDEלפחות לפי  10KAע"י המתכנן. המאמתים יהיו בעלי כושר ניתוק בקצר של 

 )אם לא צוין אחרת(. –

 
 תאומים אישורים ובדיקות:. 5

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

ב.   עם השלמת העבודה יזמין הקבלן בדיקה של מהנדס בודק למתקן שהקים. הבודק אשר יבצע 
ת כבל שיידרש ע"י המזמין יתקן מיד כל ליקוי שיתגלה בבדיקות בדיקה אחת או מספר בדיקו

 עד לקבלתו הסופית של המתקן ע"י הבודק.
ג.   הקבלן יזמין בדיקה של חברת החשמל למתקן שיקים ויתקן את כל הליקויים שידרשו ע"י 

 חברת החשמל עד לקבלת המתקן ע"י חברת החשמל כולל חבור המתקן לרשת חברת החשמל. 
יקת המהנדס הבודק ונציג חברת החשמל אינה באה במקום הבדיקה ע"י המתכנן ו/או מפקח ד.  בד

ו/או נציג המזמין ואינן פותרות את הקבלן מביצוע כל התיקונים שידרשו על ידם. העבודה 
 תחשב כגמורה רק לאחר שאושרה הן ע"י הבודקים וכן ע"י המתכנן והמזמין.

 מים עם חברת החשמל כלולים במחיר העבודה ולא ישולם ה.   הבדיקה של המהנדס הבודק והתאו
 עבורם בנפרד.       

 תנאים מקומיים:. 9
על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים בביצוע העבודה ואפשרויות הביצוע 
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במקום. הצעתו של הקבלן תשמש אישור לכך שהקבלן מכיר את כל התנאים בנוגע למכשולים 
 תקנה וכו' ופוטר את נותן העבודה מכל תביעה העלולה להתעורר בקשר לכך.וקשיים בה

 
 שילוט:. 7

גווני. גוון השילוט -כל האביזרים, לוחות חשמל,  מפסקי בטחון ישולטו בשילוט סנדוויץ' חרוט דו
יהיה כתב שחור עם רקע לבן כאשר אביזרי החרום יהיו כתב לבן עם רקע אדום. השילוט יקבע 

ברגי פח או מסמרות פלסטיות מתאימות. שוחות החשמל והתקשורת ישולטו בשילוט  למקומו ע"י
פח תקני ואותיות בולטות על שוחה עם סימון ליעוד השוחה. שוחות החשמל ישולטו בשלט "זהירות 
חשמל" שוחות התקשורת עם סימון "תקשורת", השלט יקובע למכסה השוחות עם ברגים ודיבלים, 

חה במקום המיועד להתקנת השלט כך שהשלט לא יבלוט. רשימת שילוט יש לסתת את מכסה השו
 תוגש למתכנן, למפקח ולמשרד ניהול הפרויקטים של הקיבוץ לפני ביצוע.

כל הכבלים ישולטו כאמור בסעיף כבלים.  כל נקודות ההארקה תשולטנה ע"י שילוט " הארקה לא 
ציקת מתכת מותקן על מבנים או מוטבע קרקעיים יסומנו ע"י שילוט מי-לנתק".  כל התוואים התת

 באספלט או במשטח הבטון. כל השילוט הנ"ל כלול במחיר העבודה ולא ישולם עליו בנפרד.
 

 לוחות חשמל:. 8

 כללי: .א

ס"מ  110להעמדה לרצפה מתאים מודולריים בגובה   ויבנוהמשניים הראשי החשמל  ותלוח

לפחות. הלוח ייצרו לפי  IP34ת ורוחב כנדרש, עם דלתות מלאות המאפשרות רמת אטימו

פלטות פנימיות מגולוונות לכל הרוחב  וליכל ותכמפורט. הלוח 2Bרמת מידור ו 61409-1ת"י 

 Uעשויות פח דקופירט מגולוונת להתקנת הציוד ע"י הברגה בלבד. הלוח יכלול סוקל מברזל 

 ס"מ לפחות מגולוון הכלול במחיר הלוח.  10בגובה 

 יבנו פינתי בחדר מיזוגעל הגג או  ולוח חלוקה גנרטור שיותקנו לוח הזנות מיזוג אויר .ב

כל הכניסות ויציאות .  להתקנה חיצונית IP65מארון פוליאסטר משוריין אטום 

 יבוצעו בחלק התחתון של הלוח אשר יוצב ע"י סוקל אורגינאלי .

 מפרט טכני ללוחות חשמל: .ג

 התקנים לעמידה לוחות החשמל ייוצרו ע"י יצרן בעל הסמכה ממכון  1ג.

 וכן בעל הסכמה מיצרן מקורי של הלוח. 61409בתקן          

הלוחות יכללו פסי צבירה לפאזות והארקה עם ברגים ודסקיות פליז בורג נפרד לכל מוליך. פסי  1ג.

הצבירה  יצופו בבדיל או בכסף למניעת קורוזיה. העומס יחולק שווה בין הפאזות. כל 

ממ"ר ומעלה  02ממ"ר מהדקי מסילה,  12יצוידו במהדקים. עד  המעגלים ומוליכי הפיקוד

 עם בורג להתחברות ע"י נעלי כבל.

 ממ"ר ומעלה יחוברו לפסי צבירה באמצעות נעלי     10מוליכים שחתכם  0ג.  

 אמפר ומעלה יחוברו לפסי צבירה  120כבל ודסקיות פליז. מפסקים של           

 ם גמישים ומהדקים מתאימים. צבעי כבלי באמצעות פסים מבודדי          

 . IECהפיקוד יהיו לפי תקן           

 כל האביזרים והמפסקים ישולטו בשלטי סנדוויץ' חרוטים שיחוברו  4ג.  

 לפנלים ולדלתות ע"י ברגים או מסמרים )לא בדבק(. בנוסף לשילוט יש          
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 ' המופיע בתוכנית.לסמן את כל האביזרים במדבקה עם ציון מס         

 הלוחות יסגרו בחלק התחתון ובחלק העליון ע"י  מכסים )גגונים(  2ג.  

 עם כניסות כבל מוכנות  מראש בנוי מחומר פלסטי חסין אש. לכל כבל            

 תהיה כניסה נפרדת.           

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

 ומעלה תבוצע הכנה להתקנת גילוי אש אוטומטי.    3x63Aת זרם בלוחו   6ג.

 ומעלה תבוצע הכנה להתקנת מערכת כיבוי אש  3x100Aבלוחות לזרם            

 .FM200אוטומטית בגז            

 מודגש בזאת כי כל מרכיבי הלוחות לרבות צביעה יתאימו לאווירה      7ג.

 אלו של מכוני טפול בשפכים. הקבלן ויצרן הלוח קורוזורית קשה דוגמת            
  מאשרים נתון זה בהצעתם.            

 
 
 :מפרט טכני מיוחד –. לוחות חשמל מתח נמוך ד

או  שניידרמתוצרת  +PRISMAויהיו לוחות מודולרים כדוגמת  61409הלוחות יבנו לפי תקן ת"י 

X-ENERGY או  של מולר ARTU שלABB בהתאם ושר ע"י יצרן המקורשיא . בונה הלוחות ,
להחלטתו ובחירת הציוד שבדעתו להשתמש ישלח עם רשימת הציוד והתוכניות לאישור המתכנן, 

 תכנון מושלם הכולל פירוט זרמי קצר הגנה עורפית וסלקטיביות של המתקן ולוחות החשמל.

המפסקים, הזנות  התכנון יהיה מבוסס על נתונים זהים לאלה המופיעים בתוכניות המכרז לגבי גודל
 ויציאות.

( בין יחידות ההגנה ויכילן COORDINATIONבונה הלוחות יהיה אחראי על התאימות ) 
 בהתאם לתכנון.

בונה הלוחות יהיה יצרן מאושר ע"י מכון התקנים והוסמך כמפעל ליצור לוחות חשמל מתח נמוך 
 ובהתאם לזרם הלוח ) גודל מפסק ראשי(. 11כנדרש בת"ת 

תוך התייחסות ליכולת ההעמסה של ציוד המיתוג  C˚40 ן לטמפרטורת סביבה של הלוח יתוכנ
ובהתחשב בדרישה להפחתה מינימאלית בביצועי הציוד הפעלה בעומס מלא של הלוח, בהתחשב 

, לא תגרום  לעליית הטמפרטורה 1טבלה  IEC 61439-1   זמניות כמופיע בתקן-במקדם הבו

 .1טבלה  61409-1IEC קן מעבר לערכים המוגדרים בת

 .   %88 חות המכסימלית בטמפרטורה הנ"ל היאהל

 ויעבור את כל הבדיקות המפורטות בו. IEC 61439-1 תקן  הלוח יעמוד בדרישות

 ויציג אישור על תקיפות ההסמכה. ISO 9001בונה הלוח יהיה מוסמך למערכת איכות לפי 

 לבדיקת דגם. IEC 61439-1 אב טיפוס הלוח ייבדק לפי הדרישות המפורטות בתקן 

כל הבדיקות ובמיוחד הבדיקות לעמידות הלוח בכוחות הנובעים כתוצאה ממעבר זרמי קצר, 
גבולות עליית טמפרטורה וכו' יבוצעו על ידי מעבדה מוסמכת בלתי תלויה כאשר הן מבוצעות עם 

 ציוד מורכב ובתנאים אמיתיים.

 התעודות הבאות:בונה הלוח יבצע את שלושת בדיקות השגרה ויספק את 

 תעודת הסמכה מטעם מכון התקנים להרכבת הלוח על פי הוראות יצרן מקור.
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 תעודות בדיקה לשבע בדיקות אב טיפוס לדגם המתאים,

 תעודות בדיקה לשלוש בדיקות שגרה,

 תעודה המאשרת העברת ידע על ידי יצרן מכלולי הלוחות,

 אישור שהמפעל נמצא בפיקוחו של מעביר הידע.

 ם לכל תצורה שאיננה קימת בסטנדרד של היצרן.חישובי

שיטת ההרכבה )הכוללת את מגשי ההתקנה, הכיסויים ופסי החלוקה( תבוצע בהתאם לנתוני הלוח 
 ובאופן מודולארי ותבטיח את מרחקי הבדדה, מרחקי זחילה ובטיחות המפעיל.

ולמומנט הסגירה בכדי להבטיח את איכות החיבורים, היצרן ייתן המלצות לביצוע החיבורים 
 הדרוש.

 חיבורי פסי צבירה ראשיים במעבר מעמודה לעמודה יבוצעו בעזרת אומי מומנט.

ועם דסקיות מגע. לאחר החיזוק למומנט  class 8.8כרומאטי -אביזרי החיבור יהיו עם ציפוי בי
 הנדרש, כל החיבורים, למעט אומי מומנט, יסומנו בציפוי צבעוני.

ממ"ר יצוידו בלשוניות קפיציות בכדי להבטיח את איכות החיבור 10 -כל מהדקי החיבור עד ל
 ועמידותו ברעידות ושינויי טמפרטורה.

. היצרן יספק  IP3Xכניסות הכבלים יתאימו לרמת ההגנה הנדרשת מהלוח ויהיו לפחות ברמה של  
 את המידע הדרוש כדי לשמור על האטימות הנדרשת.

-כפול של שרף אפוקסי ובתוספת צבע פולימרי אפוקסי כל לוחות הפלדה והפחים יצופו בציפוי

.  IEC 60068-2-11פוליאסטר. הצבע יהיה לפי הסטנדרט של היצרן ועמיד בבדיקות לפי תקן 
 שעות. 400כמו כן הצבע ייבדק ויעמוד בעומס של ערפילי מלח לפחות 

  מנעול. עםכל הדלתות יצוידו בידיות אינטגראליות 

לוח יסומנו באופן ברור על ידי תוויות או חרוטות אשר ימוקמו ליד כל כל הציודים המורכבים ב
 יחידת ציוד בחזית הפנל.

מאחורי אחת מדלתות הלוח יוצמד כיס קשיח אשר יכלול את תוכניות הלוח. הדלת תסומן 
 בהתאמה.

 
 :ביקורת קבלה

היצרן. ביקורת קבלה הכוללת את בדיקות השגרה תבוצע בנוכחות הלקוח ותהיה חלק מהצעת 
 הוצאות הבדיקה יחולו על בונה הלוח.

 הוראות התקנה:

בונה הלוח יספק את כל ההנחיות וההמלצות לגבי הובלה, שינוע העמודות, התקנה, הפעלה, 
 תחזוקה וביקורת הקבלה.

 שירות:

 בונה הלוח יהיה ערוך לתת שירות מיידי ללקוח, הן מבחינת כוח אדם והן מבחינת חלקי חילוף.

 שמליים:נתונים ח 

 380/415VAC: (Ue)מתח נקוב

  220V AC  ,24V DC    מתח פיקוד: 

 עמידות הבידוד למתח:

 1000V: (Ui)מתח הבידוד של פסי הצבירה הראשיים 
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 עמידות הבידוד למתח יתר: 

 על מרכיבי ההפרדה הראשיים. 12KVמתח אימפולס: 

 IVקטגורית מתח יתר: 

  רמת הזיהום:

 5רמת זיהום: 

 תדר נקוב:

 Hz 50תדר נקוב: 

 

  שיטת ההארקה:

  מערכת ההארקה מסוגTT יחידת הכניסה תצויד בהגנת זרם זליגה עם סף מתכוונן .
והשהיית זמן בכדי להבטיח דירוג עם הגנות זרם הזליגה במורד הזרם. הגנות הזליגה שעל 

ניות, היציאות יכללו גם פונקצית הגנה מיידית. הגנות הזליגה יהיו חסינות להשפעות הרמו
 מתחי יתר ואפקטים קיבוליים.

 חלוקת אפסים אל מחוץ ללוח:

חתך האפסים ומוליכי הפזות יהיה זהה. פסי האפס יועברו במקביל לפסי הפזות על מנת   
 להגביל את ההשפעות האלקטרומגנטיות. 

 
                          

 מדידה וכמויות:. 6

ר הפחת. שאריות או חומרים שנפסלו. מחירי העבודה תימדד עם השלמתה ללא כל תוספת עבו .א
העבודה המפורטים ברשימת הכמויות כוללים גם את כל חומרי העזר כגון: ברגים, שלות, 

 מהדקים, כניסות כבל וכו' ולא ישולם עבורם בנפרד.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק חלק מהציוד ו/או החומרים ללא כל שינוי   במחירי  .ב
 סעיפים. היחידה של יתר ה

מחירי עבודות חריגות יחושבו על בסיס מחיר חוזה. על הקבלן להגיש חישוב מפורט לפי הנחיה  .ג
 זו לכל דרישת תשלום חריג.

מחיר הנקודה כולל חלקה בקו ההזנה מלוח החשמל וכן את קופסאות ההסתעפות והאביזר  .ד
י קשיח מטיפוס הסופי לא תשולם כל תוספת בגין שימוש בצנרת חסינת אש, או צינור פלסט

. גם חציבות וכיסוי הצנרת בבטון )במידה ודרוש( כלולים במחיר  N2XYמרירון או כבל 
הנקודה ולא ישולם עבורם בנפרד. בכל מקום בו מותקנים שקעים צמודים יחשב רק הראשון 

ואיכות גבוה ביותר דוגמת  גוויס או כנקודה והיתר כתוספת. כל האביזרים יהיו מתוצרת 
 , מאושר ע"י המזמין ויותקנו בקופסאות מלבניות.א"שלגרו או שניידר א

כמו כן, כל החיצובים, ביצוע החריצים, מעברים, קידוחים בתקרות ביטון וקירות בטון של  .ה
 הבניין הקיים, כלולים  במחיר העבודה ולא ישולם עבורם בנפרד.

 
 

 גופי תאורה:. 81
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 מחירי גופי התאורה בכתב הכמויות כוללים אספקה בלבד כולל ציוד   ההדלקה .א
מצתים, נורות, קבל כופל הספק וכל הנדרש. ההתקנה שתשולם בנפרד  אלקטרוני מלא,

כבלים תכלול את כל חומרי העזר כגון מיתלים, מוטות הברגה, חיזוקים, סופיות כבל, 
 ות וכל הנדרש קומפלט.   קופסאות הסתעפמסתלסלים או כבלים מיוחדים 

גופי התאורה השקועים בתקרות אקוסטיות כולל ביצוע פתחים בתקרה התקנת מחיר   .ב
האקוסטית  בהתאם למידות של גוף התאורה המוצע ע"י הקבלן וכולל התעלות 

 המותאמות לסוג הגוף. וכן מוטות הברגה לתליית הגוף לתקרת בטון.
 
 

 ג. מפרט טכני לגופי התאורה:
 בכל מקום שמוזכרת המילה " ספק" הכוונה היא לספק אחד או יותר אשר     הערה:
 יבחרו על ידי הקבלן לצורך אספקת גופי תאורה, כפי שמצוין בכתב הכמויות.            
 כל ספק או יצרן שלא מוזכר או מצוין בכתב הכמויות חייב לעבור אישור              
 ח לפני העסקתו על ידי הקבלן.מוקדם של המתכנן והמפק           

המוצע ע"י הספק כולל ציוד הדלקה, מצתים, נורות, משנקים, קבל כופל  . מחיר גופי התאורה1ג.
כגון סופיות,  הקבלןהספק וכל חומרי העזר הדרושים להתקנה מושלמת של הגופים ע"י 

ריגינליים מיתלים, תומכים, כבל מסתלסל + בלדחין )לגופים תלויים( וכל האביזרים האו
 הנדרשים להתקנה מושלמת של הגוף לפי הוראות היצרן.

 
. כל ציוד ההדלקה יחובר אל גופי התאורה באמצעות שקע/תקע. כמו כן כל הציוד יותקן 1ג.

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

 
באופן מפורט לרבות קיום  שבחר בו ידריך את קבלן החשמל ם הקבלן מטע. ספק גופי התאורה 0ג.

סדנת הדרכה במפעל/משרדים של הספק לגבי אופן התקנת גופי התאורה כולל שימוש באמצעי 
הדרכה מצורפים לגופים או מסופקים ע"י הספק אוריגינליים של היצרן וזאת על מנת לאפשר 

, וכן בניןגופי התאורה או לתקרות או ציוד אחר בהתקנה מושלמת של הגופים ללא גרימת נזק ל
על מנת לאפשר תנאי עבודה אופטימליים לגוף התאורה בהתאם להוראות היצרן תוך תפוקה 

 פוטומטרית אופטימלית של הגוף לפי תכנון היצרן.
 

לפי דרישת המתכנן כולל  CDיצרף להצעתו קטלוגים ו/או  מטעם הקבלן  . ספק גופי התאורה4ג.
ת פוטומטריות ממוחשבות לכל גוף מוצע על ידו. לא תתקבל כל הצעה ללא צירוף עקומו

 מסמכים אלו.
 
מיימדית לכל -. ספק גופי התאורה יבצע חישובי תאורה ממוחשבים ומפורטים כולל הדמיה תלת2ג.

גוף תאורה בפרויקט לפי דרישת המתכנן והמזמין לרבות חישוב רמות תאורה אנכיות, אופקיות 
נוור. חישובים אלו יבוצעו הן בשלב המשא ומתן עם המזמין ללא כל התחייבות של ורמת סי

על ידי  ויבחרוהקבלן המזמין לרכישת גופי התאורה והן בשלב אישור הגופים במידה והספק 
ללא כל תשלום או חיוב מצד  והקבלן המזמין. ביצוע חישובים אלו יהיה על חשבון הספק

ע"י המזמין לאספקת כל גוף תאורה שהוא.  המתכנן  וא יבחרלוהקבלן  המזמין גם אם הספק 

למתקן  AUTOCADיעביר לפי דרישה, לספק גופי התאורה תוכניות ממוחשבות בתוכנת 
 התאורה בכל חלק של המפעל לצורך ביצוע חישובים אלו.

 
רגיה גופי תאורה שהינם יעילים מבחינה פוטומטרית חוסכי אנ ו יציעוהספק מטעמו .   הקבלן 6ג.

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

.  יש להתייחס למושג "שווה ערך" לגבי גופי התאורה כך שהגוף החליפי יהיה זהה לגוף המצוין 7ג.
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 יב, איכות, פוטומטריה, נתונים חשמליים ונתונים מכניים.בכתב הכמויות הן מבחינת ט
 

 ד. נורות וציוד:

 .  LEDתאורת על .  גופי התאורה יתבססו בעיקרם 1ד.       
 .  ציוד הפלורסצנט לכל הגופים יהיה מטיפוס משנקים אלקטרוניים בלבד   1ד.

 ו או ש"ע. כל המשנקים הנ"ל יצויד OSRAM  ,TRIDONIXתוצרת          
 ברכיבים למניעת נזק למשנק בזמן קצר )נתיך(, מתח יתר, מתחי פולסים          
 )ספייקים( וכן בזמן מתחי יתר כתוצאה מפגיעת ברק.         

 שלא יפחת סצנט יהיו בעלי מקדם מסירת צבע גבוהרו.  כל נורות הפל0ד.

 . RA> 01מ       

 מתכנן  יועץ התאורה, אספקת הגופים ע"י ( יבחר לקראתK.  צבע הנורות )טמפ' הצבע ב 4ד.
  והמזמין לאחר ביצוע ניסויי תאורה. צבע הנורות יותאם לפי המטרההאדריכל         
 בבנין.והאזור/פונקציה         

 תכליתי -.  באחריות ספק גופי התאורה התאמת ציוד החרום הדו2ד.
 ולנורות המוצעים על  )מטען,מצברים,ממיר( המוצע על ידו לציוד ההדלקה        
 לכל הגופים  00%ידו כולל אישור היצרן בכתב על מנת לאפשר תפוקה של         
 תהיה מטיב ותוצרת במידה ויותקנו תכליתי -. מערכת החרום הדודקות 90למשך זמן של         

 או ש"ע מאושר. MAGNATECמעולים דוגמת         
 פי התאורה יהיו מתוצרת מפעלים .  כל הנורות המסופקים ע"י ספק גו6ד.

 אירופאיים/אמריקאיים/יפניים של אחת החברות הבאות:          

          OSRAM ,G.E.  ,PHILIPS. 
 

 LEDה. מפרט טכני מיוחד לג"ת 

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

אורה יהיו מייצור סידרתי ולא חד פעמי, כולל דף קטלוגי מפורט המתאר כל אביזרי הת .ב
 את הנדרש במפרט.

אחריות לכל גופי התאורה תינתן על ידי הספק כנציג היצרן ותכלול את כלל האביזר  .ג
 לחמש שנים, כמו כן יש לבקש אחריות ישירה מהחברה היצרנית.

הווה אומר  100%יזר תהיה נצילות של כל גופי התאורה מבחינת תפוקת האור מהאב .ד

L79 ( כאשר בדיקת תפוקת האור ,lM.מתבצעת עם גוף התאורה בשלמותו ) 

שעות עבודה  20,000עם  70Lאורך חיים מינימלי של כל גופי התאורה יהיו בתקן  .ה
המבטיח אריכות לחיי הלד כפונקציה של רמת פיזור החום, כלומר כמות ה אור לא 

 הגדיר היצרן.לאחר משך החיים ש 70%תפחת מ 

 photo biological safety iec, 61471, 61770בטיחות קרינה בהתאם לתקנים:  .ו

en 0: וכן ברמה של קבוצת סיכון עד .RG 

 .00%תיהיה במינימום של   CRIרמת מסירות הצבע  .ז

לפי אליפסות  1: תחום סטיית הגוון המותרת היא מקסימום MACADAM .ח

macadam .עבור תאורת פנים 
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, כלומר כמות נוריות הלד  F10תקלות נוריות הלד יהיו ברמה של אמינות:  .ט
 מהנוריות הקיימות בגוף. 10%שמתקלקלות במשך אורך החיים שהוגדר לא תעלה על 

, הווה ZHAGA: כל גופי הלד בפרויקט יהיו רק מייצרנים החברים בארגון ZHAGA .י
ומונע את הצורך  אומר גוף תאורה שמאפשר להחליף את רכיב הלד בלבד באם יש צורך

 להחליף את גוף התאורה בשלמותו.

כל הדרייברים יהיו מקוריים ע"פ המלצות יצרן גוף התאורה בעלי תקן ואורך חיים  .יא
 מוצהר של חמש שנים.

ממעבדה פוטומטרית   LDTאו   IESכל גופי התאורה המוצעים יהיו בעלי קבצי  .יב
 מוסמכת.

 
 . ניסוי תאורה:ו

 ניסוי תאורה לגופים  ויבצע הקבלן אחד או יותר מטעם . ספק גופי התאורה1.ו
 וכן לפי הדגמים המצויינים לפי הדגמים המוצעים על ידו המתוכננים בבנין        
 והמזמין. וזאת לפי דרישת המתכנן בכתב הכמויות        

 לצורך התקנת הגופים  בנין. לצורך כך יוקצה ע"י המזמין לכל ספק שטח ב1.ו
 על ידו. מספר הגופים מכל דגם שהספק מחייב להתקין יהיו לפי  המוצעים        
 גופים לכל דגם. 4החלטת המתכנן אך לא יפחתו מ          

 . מודגש בזאת כי בכל אישור גופי התאורה מכל סוג ובכל ניסוי תאורה על  0.ו
 הקבלן להמציא ולהציג את הגופים המקוריים המצויינים בכתב הכמויות לפי        
 הדגמים המפורטים וזאת בנוסף לדגמים שווה ערך במידה וברצונו להציע        
 כאלה. לא יבדק כל גוף שווה ערך במידה והגוף המקורי המפורט בכתב        
 הכמויות לא יוצג או יותקן לניסוי במקביל לגוף השווה ערך המוצע על ידי        
 הקבלן.        

 את הדוגמאות לקבלן החשמל אשר יתקין את  .  ספק גופי התאורה יספק4.ו
 הדוגמאות בהתאם להוראות ספק גופי התאורה ויחבר אותם לחשמל. בגמר         
 .ניסוי התאורה יפורקו הגופים וימסרו לספק        

 וחזרה  בניןמודגש בזאת כי עלות הגופים , הנורות הובלת הגופים אל ה     
 ספק גופי   שיגרם לגופים אלו הינו באחריותלמחסן הספק וכן כל נזק        
 . המזמין אינו מחויב ברכישת הדוגמאות או בכיסוי והקבלן התאורה בלבד      
 כל נזק שיגרם להם בזמן הניסוי או בכיסוי כל עלות נוספת שתיגרם לספק       
 הגופים לרבות עלות שעות העבודה של נציגיו.       

 
 ה תבוצע בדיקה רמות התאורה המתקבלות מהגופים .  בניסוי גופי התאור2.ו

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

 
 . בחירת גופים:ז

 .  בבחירת גופי התאורה ע"י המזמין יבוצע שקלול של איכות הגופים, תוצאות 1.ז
 מוצע ע"י הספק לגוף, זמן האספקה של הגופים, ניסוי התאורה, המחיר ה        
 וכן זהות ונתונים ספק גופי התאורה והיצרן המוצעים מבחינה : פיננסית,          
 אחריות, גודל ויכולת מתן שירות על ידו לאורך זמן.          
 השיקולים הנ"ל הינם בלעדיים ופנימיים והמזמין אינו מחויב להציגם               

 .או הקבלן הראשי או קבלן החשמל מפני ספקי גופי התאורה              
 מודגש בזאת כי המזמין רשאי לפסול כל גוף מוצע שווה ערך ללא כל מתן              
 הסבר לקבלן והקבלן חייב לספק את הגופים המפורטים בכתב הכמויות או             
 סתייגות.לפי בחירת האדריכל ללא כל ה            
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 בספק אחד או במספר ספקים  מודגש בזאת כי המזמין רשאי לבחור.  1.ז
 לאספקת גופי התאורה בהתאם לדגמים שיבחרו על ידו ובהתאם לשיקולים         
  .שפורטו לפני כן, וזאת ללא כל שינוי במחירים המוסכמים         

 
 התקנת גופי תאורה: ח. 

הוצאתם מהאריזה, בדיקתם , הובלתם לאתר הספקלתם ממחסן קבהתקנת גופי התאורה כוללת  
באריזתם המקורית במידה וקיים בהם ליקוי . התקנת גופי  ספקלפני ההתקנה, החזרתם למחסן ה

 התאורה כוללת קידוחים, ברגים, דיבלים, חיזוקים, כניסות כבלים, פתילים וחיבורים חשמליים.
 רה יציבה ע"י מוטות הברגה.גופי תאורה מעל תקרה מונמכת, יחוזקו לתק

ברגים, אומים ודיסקיות ת יחוזקו לתעלה באמצעו Uגופי תאורה להתקנה על תעלות פח או פרופיל 
 ברגים לפחות לכל גוף. 4לתעלה, 

גופי תאורה תלויים  יחוזקו לתקרת בטון ע"י ווי תלייה וכבלי פלדה אוריגינליים ויחוברו לחשמל 
 והתקע כלול במחיר ההתקנה.  הכבל  ירבאמצעות שקע תקע. מח

)אינטגרון(, כאשר קטע  ע עם כניסת כבל אוריגינלית לגוףחיבור כבלי ההזנה לגופי תאורה יבוצ
 הכבל מקופסאות הסתעפות עד לגוף תאורה יושחל בתוך צינור שרשורי,שדרה קשה )משוריין(.

 

 גילוי אש: . 13

 כללי:  .א
בית שטח  וס אופטי אנלוגי ממוענת בכלמטיפמערכת גילוי אש ועשן באמצעות גלאי עשן 

בפנל כבאים ראשי ותחובר לרכזת תמוקם  ממוענת מטיפוס רכזת  . רכזת גילוי אשהמרקחת
גילוי אש  לפנל משנה כפי שיקבע ע"י יועץ הבטיחות.הכנה  המבנה הכללית , הרכזות תבוצע

ציעה תהיה בעלת החברה המ , ולדרישות מכון התקנים.0חלק  1110ועשן תתאם לדרישות ת"י 

ISO 9002 

 המערכת תכלול את המרכיבים הבאים: .ב

 גלאי עשן. .1.ב

 לחצני אזעקת אש, פנימיים וחיצוניים. .1.ב

 צופרי אזעקת אש. .0.ב

 נורות סימון גילוי אש. .4.ב

 במידה ויידרש. -כיבוי אוטומטי בלוחות חשמל .2.ב

 .  מרכזית גילוי אש כתובתית אנלוגית חדשה .6.ב
 חברות לרכזת הכללית במבנה . כולל הת צנרת וחיווט קומפלט של המערכת .7.ב

 

 תאור המתקן: .ג

כל האביזרים )גלאים, צופרים, לחצנים( יסומנו בשלטי סנדוויץ' חרוטים הכוללים מס  .1.ג
 הגלאי ומספר המעגל עליו הוא מחובר עפ"י המספור בצג הרכזת.

הקבלן ישמור על ניקיון בעת עבודתו. כל יום בסוף היום וגם במהלך היום עם סיום העבודה  .1.ג
זכר  רתקן מסוים ינקה הקבלן את האזור באמצעות שואב אבק באופן שלא יישאבמ

     לעובדה שבמקום בוצעו עבודות. 

 

 פרוט טכני של הרכזת: .ד

ותחובר לרכזת הכללית של המבנה . כתובות  110ממוענת אנלוגית רכזת תהיה רכזת ה .1.ד
עבור שתי  אזורים 110כשכל אביזר יכלול כתובת נפרדת, עם אפשרות הרחבה בעוד 

 הרכזות.
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הרכזת תאפשר ניתוק חשמלי של מפסק זרם ראשי ופעלת מערכות וכן קבלת אינדיקציה  .1.ד
 מנויים. 4 -ממערכות אחרות ותצויד בחייגן אוטומטי ל

הרכזת תיכלל תכנת אינטגרלי )המאפשר שינוי התוכניות ללא צורך בשינוי חיווט( וצג   .0.ד

LCD   .אלפא נומרי 

 בלבד .  G4S, ספק  NOTIFIRE, דגם HONEYWELLרת חבהרכזת תהיה מתוצרת  

 

 תכלול:הרכזת  .4.ד

 ספק מתח עם הגנות בפני זרם יתר בכבלי היציאות ומטען למצברים לגיבוי. .א.4.ד

 מערכת להגנה מפני פגיעת ברקים ומתח יתר. .ב.4.ד

 הרכזת תותקן בתיבת מתכת/או לוח עם דלת שקופה, בקומת השחקנים. .2.ד

 

 לאים:ג .ה

לתקרת בטון או שקועה בתקרה אקוסטית. כל הגלאים יהיו הגלאים יהיו להתקנה צמודה  .1.ה
ומגיבים עם כל סוגי העשן מעשן שאינו נראה ועד עשן  ם, בנויים משני תאיאופטימסוג 

 הכהה ביותר  מצוידים במבוך למניעת כניסת אבק וחרקים.

 ( שתהבהב בזמן פעולת הגלאי.LEDלכל גלאי תהיה מנורת סימון )  .1.ה

בסיסים אוניברסליים כך שניתן להחליף את סוג הגלאי ללא צורך הגלאים יותקנו בתוך   .0.ה
 בשינוי בבסיס.

 לכל תהיה יציאה מאפשרת חיבור נורית סימון חיצונית.  .4.ה

 כל תקלה בגלאי עכב קצר, ניתוק או נפילת מתח בקו תפעיל מיד אינדיקציה ברכזת.  .2.ה

 זהה לרכזת ויותאמו לעבודה עם הרכזת שסופקה.הגלאים יהיו מתוצרת   .6.ה

 לכל גלאי ניתן יהיה להוסיף יח' כתובת. .7.ה

לחצני אזעקת אש. לחצנים אלו  בבנין נוסף לגלאים, יותקנו במקומות שונים בלחצני חירום:   .ו
יחוברו לאזור האזעקה בו הם נמצאים. הלחצנים יהיו בצבע אדום עם זכוכית המיועדת 

 לשבירה ביד ושלט "לחצן אזעקת אש" בהתאם לדרישות התקן.
 

 :     צופרים  .ז

( A(: צופר מנועי בעל עוצמה )הבנייןצופר פנימי )בתוך  מערכת גילוי אש תצויד בצופר אזעקה:

DB90  מטר, בתדר של  1במרחקHZ0000. 

( Aצופר חיצוני )על הקיר החיצוני (: צופר מנועי המיועד להרכבה חיצונית בעל עוצמה של ) 

DB100  מטר בתחום תדרים  1במרחקHZ200-1000. 

 

 פעולת המערכת:  ופןא .ח

 :אזעקה .1.ח

 תהבהב. גלאי נורית סימון .א.1.ח

 נורית "אזעקה" ורכזת תהבהב. .ב.1.ח

 יופעלו כל הצופרים.     .ג.1.ח

 הצג הדיגיטלי יציג את כל האינפורמציה )שם האזור המזעיק(.  .ד.1.ח

 החייגן האוטומטי יחייג לכל המנויים המתוכנתים.  .ה.1.ח

 :תקלה .1.ח

 נורית "תקלה" ברכזת תהבהב. .א.1.ח

 יופעל צופר פנימי בלבד. .ב.1.ח
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 צג הדיגיטלי יציג את שם האזור שבו ארעה התקלה.ה  .ג.1.ח

 החייגן האוטומטי יחייג למנוי שתוכנת לצורך טיפול בתקלות.  .ד.1.ח

 עדיפות. תקבלנהאזעקות שתופענה במהלך תקלה   .ה.1.ח

 

 בדיקה ואישור: .ט
עם השלמת העבודה יזמין הקבלן את מכון התקנים הישראלי לבדיקת מערכת גילוי אש ויתקן 

לקבלת המתקן ע"י מכון התקנים. הזמנת הבדיקה וביצוע כל התיקונים כל ליקוי שיידרש עד 
 כלולים במחיר העבודה ולא ישולמו בנפרד.

 

 מערכת כיבוי אש: .י

במיכלים תקניים ובמשקל  FM200מערכת כיבוי אש בלוחות חשמל, תבוצע ע"י גז  .1.י
יזור, המתאים לנפח הלוח עפ"י המצוין בכתב הכמויות ועם ברז שחרור, מד לחץ, צנרת פ

 נחירים וציוד פיקוח.

גלאים מחוברים בהצלבה באופן אוטומטי באמצעות סיגנל ממערכת  1הפעלת המערכת ע"י  .1.י
  גלוי אש או ידנית באמצעות מערכת מכנית המחוברת למיכל.

 מתקין המערכת יהיה אחראי לאמצעי הבטיחות הבאים: .0.י

 .7%של כמות הגז שתיפלט בעת הפעלת המערכת לא תעלה על ריכוז נפחי   .א.0.י

 תהיה השהיה בין ההפעלה האוטומטית של מערכת הכיבוי לבין פתיחת המגוף.  .ב.0.י

 מיד עם מתן האות להפעלה אוטומטית של המערכת יופעל גם צופר האזעקה.  .ג.0.י

ציוד השחרור של הגז מהמיכל, הצנרת ונחירי הפיזור יתוכננו כך שמשך פליטת הגז   .ד.0.י
 שניות. 10לאזור המוגן לא יעלה על 

צנרת פלדה ללא תפר סקדיול צבועה בצבע יסוד ובצבע אדום עליון יש לנקות  הצנרת תהיה .4.י
 את הצנרת באמצעות לחץ אויר לפני התקנת נחירי הפיזור.

 .ULוישאו אישור  NFPA 12Aכל רכיבי המערכת יתאימו לתקן   .2.י

מחיר מערכת כיבוי אש כולל הספקת המיכל, הצנרת נחירי הפיזור, ברזים ציוד המדידה  .6.י
, העתקנה וחבור מכני וחשמלי, כבלי החבור, החיזוקים, המתלים וכל העבודות והפיקוח

 וחומרי העזר הדרושים להשלמת מערכת הכיבוי והפעלתה.

 

 אש: וכיבוי ירותי אחזקה למערכת גילויש .יא

 כללי: .1.יא
עם הגשת מכרז זה ימסור הקבלן כתב התחייבות על נכונותו ואפשרותו לתת שירותי אחזקה 

ו/או העבודות תבוצענה ע"י צוות עובדים מאומן ובקי בעבודות הרכבה למערכות. העבודה 
ואחזקה של המערכת המפורטת במכרז זה. בנוסף לאמור במוקדמות לפרק זה רואים את 

 עבודות האחזקה ככוללות:

 בדיקות וטיפולי מנע שגרתיים תקופתיים לפי הוראות האחזקה של היצרן והתקן הקובע. .1.יא

 הלקוח. תיקון תקלות לפי הזמנת  .0.יא

 גינליים הנדרשים ע"י היצרן.יאחזקת מלאי חלפים אור  .4.יא

 ניהול רישום מדויק של כל עבודות האחזקה המבוצעות במערכת.   .2.יא

מקרה תוך פרק זמן תיקון תקלות במערכות יבוצע ע"י הקבלן מידית עם קבלת ההודעה ובכל מ .יב
 שעות. 14שלא יעלה על 

 

 בדיקת ניסיון הפעלה: .יג

הקבלן בדיקה בהשתתפות המהנדס המתכנן, הפקח ונציגי  עם השלמת המערכת יבצע .1.יג
 היזם, הבדיקה תכלול גם תדרוך מלא לאנשי האחזקה.
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באחריות הקבלן העברת המערכת בדיקה מלאה של מכון התקנים הישראלי ותיקון כל   .1.יג
 הליקויים שיתגלו. מחיר הבדיקה כלול במחיר המערכת ולא ישולם עבורם בנפרד.

 

 אחריות הקבלן:  .יד
לן יהיה אחראי לטיב העבודה לרכיבים ולפעולה התקינה של המערכת לשביעת רצון הקב

חודשים מתאריך קבלתה הסופי של המערכת באתר. הקבלן יהיה אחראי  06המזמין למשך 
 לציוד, להובלתו ואחסונו.

 

 מחירי תקופות האחריות יכללו: .טו

 ם למפרט הטכני.כל העבודות והחומרים הדרושים באתר לביצוע עבודות אחזקה בהתא  .1.טו

 דמי השימוש בכלי העבודה והציוד מדידה לרבות ציוד הקבלן.         .1.טו

 הוצאות נסיעה לאתר וממנו. .0.טו

 הוצאות כלליות הן ישירות והן עקיפות של הקבלן. .4.טו

 הוצאות הקשורות בניהול הרישום של עבודות האחזקה. .2.טו

 רווח הקבלן. .6.טו
 

 ים:הצעת הקבלן למערכות כיבוי אש תכלול את המרכיבים הבא .טז

 תכנון המערכת. .1.טז

 שרטוט הרשתות עד הגלאים או הלחצנים. .1.טז

 פרוט הציוד המוצע כולל קטלוג עם סימון האביזרים הנכללים בהצעה. .0.טז

אספקת הציוד למערכת, התקנת המערכות והרצתן, מתן אחריות ושירות לאחר מכן  .4.טז
 חודשים לפחות. 06לתקופה של 

ול את כל הציוד והאביזרים רשימת כמויות מפורטת עם מחירי יחידה. הרשימה תכל .2.טז
הכבלים שבדעת הקבלן להשתמש בהם. לרבות מגבירים, מפצלים, מסנפים, וכל העבודות 

 הדרושות להשלמת המערכות.

 מסירת תיעוד טכני מלא לנציג המזמין ולמהנדס היועץ עם מסירת המתקן. .6.טז

 

 אישורים ובדיקות: .יז

דה ולאחר שסייר באתר ולמד הקבלן יגיש תכנית ביצוע לאישור לפני התחלת ביצוע העבו .1.יז
 את המבנה.

                        1110הקבלן ידאג ויהיה אחראי לכך שהמתקן יתאים לדרישות תקן  .1.יז
 והוראות מכון התקנים.

עם השלמת העבודה יזמין הקבלן את מכון התקנים לבדיקה של כל המתקנים שהקים  .0.יז
גלה עד לקבלת אישור סופי לרבות מערכת הכיבוי בלוח החשמל ויתקן כל   ליקוי שית

 שלמכון התקנים. לא תשולם תוספת עבור בדיקות חוזרות.

. 1000עם השלמת העבודה יספק הקבלן תכניות עדות למתקן שבצע, משורטטות באוטוקד  .4.יז
עותקים וכן את הקובץ דיגיטלי ע"ג מדיה אופטית   0 –הקבלן ימסור את תכניות העדות ב 

(CD/DVD  .) 

 ה רק לאחר שאושרה הן ע"י מכון התקנים והן  ע"י המתכנן ולאחר העבודה תחשב כגמור .2.יז

 שנמסרו תכניות העדות.  
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 אחריות: .14

  חודשים מתאריך קבלת העבודה ע"י  11הקבלן יהיה אחראי למתקן שהקים למשך  .א

  המפקח. במשך תקופת האחריות יתקן הקבלן כל ליקוי או פגם שהתגלה בציוד שהתקין       
 מיד ועל חשבונו.       

 בכל מקרה של תקלה חוזרת או פגם חמור יחליף את האביזר בחדש. .ב

 תקופת האחריות תחל מחדש למשך שנה על כל אביזר או תיקון שבוצע. .ג
 

 הנני מאשר שהמתקן יבוצע בהתאם למפרט זה
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 חתימת הקבלן  תאריך  שם הקבלן
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 קה סופית של מתקן החשמלבדי
 כמפורט מטה: 0לכל מתקן תועבר תעודת בדיקה חשמלית של מהנדס בודק 

 
 תעודת בדיקה למתקן חשמל

 ( 1924עפ"י חוק החשמל התשי"ד )
 . פרטי המתקן:1

 שם המתקן:_________________ כתובת:_____________________
 גודל מפסק ראשי:_____________ אמפר.

 ____ וולט.מתח: _______
 גודל כבל קו הזנה:_____________

 חתך קו הארקה ראשי:_____________ ממ"ר.
 -מוזן מ :___________________ 

 . ממצאים:1

 _____________ אוהם. תקין/ לא תקין : L.T)) התנגדות לולאת תקלה
 התנגדות רציפות המעבר למוליכי הארקה: _____________ אוהם. תקין/ לא תקין

 דות בידוד קווי הזנה ומעגלים סופיים: _____________ אוהם. תקין/ לא תקיןהתנג
 תקין/ לא תקין (ס השוואת הפוטנציאלים)פמצב מערכת הארקה במתקן ופ.ה.פ 

 מצב בדיקה ויזואלית בטיחותית של המתקן. תקין/ לא תקין
 כמות מעגלים סופיים במתקן _________נבדקו ____________ תקין/ לא תקין

 . הצהרת קבלן החשמל:0
הריני/ו מצהיר/ים שהמתקן המתואר והמהווה חלק מהחוזה הנ"ל בוצע על ידי/נו, לפי כללי 

 המקצוע
והתקנות שפורסמו על  1924והבטיחות הטובים. בהתאם להוראות חוק החשמל התשי"ד 

 פיו, תקני
החשמל  מכון התקנים הישראלי הנוגעים למתקני צריכה חשמליים ובהתאם לכללי חברת

 לישראל
 בע"מ, הנוגעים לאספקת חשמל לצרכנים.

 הנני/נו מצהיר/ים, כי המתקן הנ"ל נבדק והוא במצב תקין וראוי לשימוש.
 שם החשמלאי_____________ מס' רישיון ____________ סוג רישיון ________

 כתובת __________________ טלפון _______________ חתימה_______________
 ת: ________________________________________________________המלצו

_________________________________________________________ 
 שם המהנדס בודק_________________ מס' וסוג רישיון ____________

 כתובת _________________________ טלפון _______________
 מה_____________תאריך: ____________ חתי


