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 המפרט הכללי  .1

עבודה זו תבוצע בהתאם לדרישות ולהוראות המפורטות במפרט הכללי הבין משרדי בהוצאת משרד   
 .םלהצאה האחרונה שההו -הביטחון 

  מושלצורפנה בהמשך וההוראות שיוואלה שת  הנוכחיותויות והתוכניות  חד, כתב הכמוהמפרט המי 
 זה זה. דה מהווים חלק בלתי נפרד מחוהעבו במשך

 מפרט והתוכניות לתאר את המתקן באופן כללי.נת הכוו 

שלמת  מוו  להפעלה תקינה  ואינן מציינות כל פרט ופרט הדרושים   תודיאגראמוהתכניות הן כלליות   
המע הק רשל  על  לכן  כלכת  את  לספק  התקהחומרים  העבודה,  בלן  לשם  והשירותים  הציוד    נת, 

גם אם לא צוין פרט זה או   סירה למזמיןלה תקינה ומנת שתהיה מושלמת ומוכנה לפעועל מ מערכתה
 אחר והנדרש להשלמת המערכת.

המפרט הנם  ון. התכניות  ייבנלמצב הקיים ב  על הקבלן לבדוק ולהתאים במשך הביצוע את התכניות 
אים הקיימים  ה לתנהעבודע  צולפני תחילת בי  ןבלן להתאימ רה על הקובכל מק  ורכי הצעת מחיר לצ

לבדוק את מקום עליו  פרט אחר הקשור    בבניין,  וכל  במידה  בביצוע העבודההציוד  אי.  -ותתגלינה 
 .תבקבל הוראות בכולא ימשיך בעבודתו, עד אשר י יועץהתאמות, יתייעץ הקבלן עם ה

שרות אוומעל פי תכניות ביצוע מעוגנות    דה רקהעבו  את  וע. הקבלן יבצען תכניות ביצאינ  ניותהתכ 
 היועץ.ע"י 

הקבל  לקחת  על  של  ן  מיקום  לבציוד  הבחשבון  לו  כגון:  הדרוש  העבודה  הטכניות  צרות  בחיצוע 
לגיש בכל היתוח  הפו  ובגגות, את תנאי השטח והרמה,  יאמצע  ה למבנהקשור     ם כבישירת  סגי  הנפה 

או  תביעות  יתקבלו  לא  אליו.  ובמקביל  בקרבתו  יעבדו  אשר  אחרים,  קבלנים  של  נוכחותם  את  וכן 
 ל. ין האמור לעיבג ת ת תשלום נוספודרישו

  ל ללא ט הנ"פרבמאת כל המופיע    עבודות העתקת יח' העיבוי יכללו המחירים בכתב הכמויות של כל   
הציוד   אישור  ובמהלך  במידה  מהכלל.  התקנתו  יוצא  יש  יאו  כי  כלשתגלה  בשינוי  בציוד  צורך  הו 

והמפקח היועץ  אישור  את  הקבלן  המועצה  יבקש  שיידרש  מטעם  שינוי  כל  השינוי.  במהלך   לפני 
אם גם  הצ  העבודה,  התקנת  בד  יולאחר  כרוך  כספית  ויהיה  במערכוהוצאה  שינוי  עקב  ת  כלשהי 

וי נשת שים ובקאות  ללא  ולא אושר ע"י היועץ והמפקח מטעם המועצה  וי אחר(אחרות )או כל שינ
 .הביצועהיה על חשבון קבלן י, , לסיום העבודה בזמנים שנקבעו

 
  יכלשהות רשע"י אוויר ה וגור מערכות מיזלמזמין כתוצאה מאי איש המערכתוב במסירת ככל עי

  א על חשבון קבלןיהיה גם הו וכדומה,מדור לאיכות הסביבה  י,, כמו רשות כיבובמידה ויהיה הצורך
  .ועהביצ

  

 תיאור המערכת  .2 
 

קיימות בתוך   Toshibaת ל חבררוק יח' עיבוי שהעבודה במסגרת מכרז זה הינה כולה ובכללותה, פי
 .  אווירי שחרור שני קירות אטומים כאשר שני קירות אחרים הם בעלי תריס יחלל סגור ע"

 
אליה ופונקציות   מודהצ  מרכז המבקריםצה, המוע שונים בבנייןמעגלי גז לאזורים  13סה"כ במקום 

 אחרות.
החוצה   ת חום העיבויירמסכאשר ורות רב ור במס שגתקנת היח' בחדר הסההינה  תהבעיה העיקרי 

ולמעשה חסימת   וזאת עקב פליטת חום העיבוי כלפי מעלה ון בעיתית עד בלתי אפשריתלחלל החיצ
 י השורה הראשונה.שורה השנייה ע"מסירת החום החל מ
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של השורה   האוויר  תפליט , הטייתל הבעיה יושמו בשנים האחרונות כמוע גברלהתיסיונות מס' נ 
ם העליון של החלל וכו'. אך כמובן  יבת האוויר החם ברומפוחים לשאקנת , התמע' 90 -ת בהפנימי

 .שלא עזרו
,  מרכז המבקרים  גגולהציבן מחדש על  לפרק ולהעתיק את היחידות המועצההוחלט ע"י הנהלת 

תהיה כל בעיה למסור את  לא  ועצה ובגגוחלק מהמבנה של המ ר חיצוני לחלוטיןאזושהוא כמובן 
 י כל יחידה. חיצוני אל ציד אוויר ל בתמורה ה וכן לקבחום העיבוי החוצ

 
 : כןלמות ח' הקייישלטים מאירי עיניים בכל מעגל יח' מסומן כיום בבירור ע"י 

עד   Aבאותיות ת מעגלי הגז  )מסומנים ב אהיטעל הקבלן להגיע למקום, לבדוק לפני תחילת העבודה, 
J)מנוף  ת האמצעים הנדרשים כדי להוציא את היח' מהחדר הקיים, את גודל ה, לבדוק מראש א

המאפשרים את   בתם וכמובן את תנאי השטחהגג כולל אישור קונסטרטקטור, להצ הנדרש ובדיקת
  ת הצנרת החל ממקומםהארככדי ולהתקין את כל היח' השייכות למעגלים כפי שהיו תוך  ההנפה

   הנוכחי עד לגג.
 

.  הודולקבל את הנחיותיהם לעיתוי ביצוע העב עולה בדבר זמני הפ המועצהיש להיוועץ עם הנהלת 
 למעט שישי/שבת.  19:00- 07:00ביצוע העבודה יהיה בכל ימי השבוע בשעות 

"לשלוף" שיש   היא  . וההמלצההקבלן יגיש לוח זמנים לאישור היועץ והמפקח מטעם המועצה
, וכן  ובמידת האפשר להתקין אותן ראשונות על הגג החיצוני חת היח' הקרובות לפתהחוצה תחילה א

 שית וכדומה.ליש ה שנייה,אה, שורהל
 ם קבלת צו תחילת עבודה. מיו םיום קלנדרי 30עד : זמן סיום העבודה

 הצבה על גג המבנה. צה לוסקיעל הקבלן לבקש מהמזמין אישור קונסטרוקטור טרם תחילת העבודה, 
 

ודרכו עלייה לגג  בצד הקיר המערבי צפוני  התקנת הצנרתמנהל התפעול על עם כם סו מהלך הצנרת:
 י התיאור להלן: (, לפ אלומות 13מעגלים =   13ת )צנרשל כל אלומות ה

 בפינת הקיר יש לעלות עם כל אלומות הצנרת וכבלי החשמל והתקשורת. 
 .נטו ס"מ עומק 0.15-מ' ו 1.5של יה ילרוחב העל הערכתנו הינה 

הינה לכיסוי הצנרת באותו חומר דמוי אבן ירושלמית המכסה   המועצה חיית  י הנכ בכםילתשומת 
 את כל הקיר.

חברת בינוי אמינה למלאכה זו תוך הבטחה לכיסוי הצנרת בדיוק באותו  לכן על הקבלן להעסיק 
צוע עבודות הבינוי ע"י קבלן  ימה לביה מתאתעוד קבלן הביצוע יגיש .חומר ממנו עשוי ציפוי הקיר

 המשנה שלו וכל זאת לפני ביצוע העבודה. 
 

 עבודות חשמל:
מסתכמת   העבודה כאשר מטעם המועצה  לן חשמלץ ו/או קבות יועבאחרי ןהזנות חשמל אל הגג ה

 הקיימות היום יש להעלות לגג. אותן הזנות  אתך כי בכ
ל לוחות החלוקה למעגלים מהקו הראשי שינתן ע"י  כולל כעצמן, בין היחידות קשר חשמל לעבודות 

  ית מתאימהחשמל הראשהזנת הלאחר שבדק כי   הזוכהקבלן ההן באחריותו של יועץ/קבלן החשמל, 
הרצת והפעלת היחידות וחלוקתן לאותם מעגלים  שתאפשרנה את  חראי על כל עבודות החשמללו א

   ו טרם העתקת היח' לגג. בדיוק כפי שהי
 

טרם מסירתן הראשונית   שלושה חודשיםת המערכות הקבלן להריץ אהפרויקט על יום ס לקראת
לת נהלה AS MADEות  כניתווד כולל ספרי הציטלוגים ו קכל הע"י היועץ, לספק את וקבלת המתקן 

,  מועצהל האחזקה שלאנשי ה ע הדרכה מסודרתן על הקבלן לבצמסירת תיקי המתק. קודם ביתה
 זקה מונעת וכו'. חאיות לבדיקות כלליות, ניקוי ונחש יומיומי שוטף בו, הו מושי בדבר הפעלת הציוד
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 . הצהרת הקבלן: 3

באשר   1001עודכנים האחרונים של תקן ישראל  ם המ רשותו התקניקבלן מצהיר בזאת כי בא. תקני בטיחות אש: ה

יהם רישות, מבין את דובאמור בהם  , הוא בקי בתקניםלפרויקט זהרלוונטיים  השונים והחלקיו  על כל  חות אש  לבטי

עבדו ויתקינו את כמו כן יש להחתים גם את קבלני המשנה שלו כי יים אלה.  תוב בתקנ קט לפי הכ ויבצע את הפרוי

  1001קן  התקנות וחלקי ת  ובשים לב לכל  על כל חלקיו תוך הקפדה על התקן העכשווי האחרון  1001הציוד לפי תקן  

 טיים לפרויקט.לוונהר

ור  י תקנות המד כל הציוד לפ ת הסביבה המקומי: על הקבלן לבצע את כל עבודתו ולהתקין את  מדור איכו  ב. תקנות 

 פרויקט.  מותקן ה  קומית בההמ שותבר   יכות הסביבה המקומילא

 בטיחות:  בודותע. ג 

ח נוס הבטיחות בעבודה  פקודת  ולפי  יחות  י הבט ההנחיות בנושא ו  הקבלן מצהיר כי עבודתו תבוצע עפ"י כל התקנות

רישות ל הדהוצאו ונכתבו בו, והוא מבין את כעל כל מהדורותיו והתיקונים/תוספות/שינויים ש   1970תש"ל    –חדש  

 ה. בתקנות אל

ד בסכנה מיהכלולה במפרט זה, יתבצע באופן שלא יעכי כל הקשור לביצוע העבודה    ידוע לקבלן והוא מתחייב בזאת

 כל הבאים במגע בקשר לעבודה זו.   וי קבלן אחרים ו/אובדרח אחרים ו/או ע ברי אואו עוים ו/ם אחרעובדי

כ עובדיו  מכל  קבלני  העובדים  ולל  וכל  שלו  עבר   בשמושנה  בטיחות  ובאחריותו,  הדרכת  הדו  כולל  רכת בעבודה, 

וקף מכה בת דת הס ם תעובידיהכי בדק כי יש ו  בטיחות בעבודה על סולם, עבודה בגובה וכדומה טרם תחילת העבודה

 אמור לעיל. וה  לכל העבודות

סרת אחריותו  ה להלי הבטיחות הנדרשים לא תשמש כעיל י אי עמידה בתנאים הנ"ל או אי ידיעת כל בזאת כמוצהר  

 רז זה. בצע העבודה שבמכללת של הקבלן כמהכו

 ימיות נפ–איוד  ח'ניות ליחיצו-י ומקום ההצבה של יח' עיב מרחקי צנרת למזגנים מפוצלים בין. ד

ו  בידייל לכל מזגן מפוצל קיים: להחזיק  אלומות הצנרת בין מקומן של היח' לעאת אורכי    ב לבדוק היטקבלן  ה   על

ו ההתקנה   ספרי  ההתקנה,  הוראות  המזגנ את  יצרן  של  המומלצים  הצנרת  להתקין  מרחקי  עומד  הוא  אותם  ים 

עולים על    םאם המרחקיתקנתם,  וההמזגנים  ת הזמנת  ילפרויקט וטרם תחה ריע מיידית מיד בתחילת  בפרויקט ולהת

קן אך מבחינת פעולת המתרת הנוספים  בעיה מראש במרחקי הצנ  אין אנו רואיםהנקוב  והמומלץ בספרי ההתקנה.  

 כמות גז הקירור ולהוסיף בהתאם להנחיות היצרן את כמות הגז השקולה לאורך הצנרת הנוסף. וק את יש לבד

והמרחק   בדיקת הצנרת  עפ"מזגניתקנת  י  הם  הצנרת  מרחקי  המזגנים /יצרני   ע"י  נקובים י  אחריות   ספקי  הינה 

 (, ת גמר ההתקנותלקרא   לחכותתוך כדי העבודה ו/או הזמנת הציוד )ולא    ועליו להודיע מראש  בלעדית של הקבלן!

 .ם המומלציםיות במרחקילה לולהאם עעל כל חריגה ב למנהל הפרויקט
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יח'   בד"כ    fvrלגבי  אהמרחקים  בממספיקים,  לך  יש  המרחקיוחד  את  הבדוק  מיח'  החל  לבוררי ים  עד  עיבוי 

הנחיות   ים הנקובים בספריאת המרחק  שלא לעבור  ולהקפידיחסית    בליםשהם מוגהפיצול  קופסאות    –רימה  זה

 . ח'יצרני הי

 דרישות המזמין : 

 לעבודות של קבלני חוץ ולמלא אחר הנחיות מפרט זה:  ,רט הכללי שלויש לקבל מהמזמין את המפ  

 :ים הנקובים להלן שהםד בתנאולעמו בכל מקרה יש לקיים

ין לעבור תקופה  אוביצוע העבודה  הנדרש ל  דה כולל הזמנת הציודוחודש עבהינה  תקופת עבודת הקבלן:   .1

 .זו

עבודה:   .2 סיום  בתאריעיכוב  עמידה  אי  של  ה במקרה  סיום  )כך  קבלתה  עבודה  לאחר  חודש  לעיל  אמור 

 .מכי המכרזספורט במשמ  כפיכספי (, יחול קנס וחתימת הקבלן על תחילתה מול המזמין

 

 ____________ מת הקבלן: _____ חתי  תאריך: ________________ 

 

 

 יות: רשימת התוכנ .4 

   קומת הגג להצבת יח' העיבוי.ית תוכנ –  המועצה המקומית התעשייתית רמת חובב                3176-01

 

 עבודה. גם תוך כדי הדעת היועץ ותסופק חרת באם תידרש לוכן כל תוכנית א

 

 חתימת הקבלן: _________________   תאריך: ________________ 

 

 

 

 

   תנאי תכנון .5

 המערכת  אים שימשו לתכנוןים הב נתונ

 :102FDB \ DB:  79FDB WB   –יץ ק  חוץי נאת 

    
  35FDB –חורף   תנאי חוץ 

יחסית  חול  55%-ו  75FDB –קיץ    תנאי פנים  המתקבת  אלא  מבוקרת  לת שאינה 

 של מתקני מיזוג האוויר  כתוצאה מפעולה רגילה
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 VRFיחידות מיזוג אוויר בשיטת    .6
 

 ת להתקנה: הנחיות כלליו VRF\VRVמערכות מסוג  
 

ני זה  למפרק  באם  תן  אך  מותקן  כבר  הפנים  ציוד  שכל  ניתרות  וכו'  החלפה/התאמה  ן תידרש 
 בכללותו:

  ם:גמיות( מכל הדיחידות מאייד  )יחידות פנימי 
 נה היחידה : מב             

 
 פים עם חיזוקים.ם מגולוונים מכופיחתהיה בנויה מפ  ידההיח .א
 תת לחץ  אלמנט איזון ל  שיבה כך שלא יידרלחץ ביחס לסב-הברכה תהיה ב על -  יברכת ניקוז מי העיבו .ב

לפחות.    1ן( , קוטר פיית הניקוז יהיה בקוטר " פו סיוי )צנרת ניקוז מי עיבבחיבור 
 מניעת עיבוי מים. לקיה החיצוניים ל בודדת בכל חהיה  מת כההבר

 ות  תפשט הבתוך קופסת פלדה למניעת היחידה יהיה מטיפוס מוגן אש  שמל של לוח הח – ח החשמלו ל     .ג
 קצר בלוח.בעת   אש        

 מים . ח ופנו סמצעות בידוד פולימרי שאי תבודד באהיחידה  –בידוד  .ד

 . לי אורך חיים גדולובעיתנים לרחיצה לא ארוגים הנ   םנטטייסים וי מסיבינ יהיה ב  רמסנן האווי  – מסנן אויר .ה

 פעמון.  בר מעיסת האוויר למפוח תבוצע באמצעות סוג כפות קדימה להנעה ישירה . כנוח ממפ   –מפוח מאייד  .ו

מהיריות באמצעות השלט. בנוסף תתאפשר   4ל  2ט"ק הפעלה של בין   5ביחידות עד  המנוע יאפשר   –מנוע  .ז
שיאפשרו גמישות   תהירויות בסיס שונומ 3חיצוני לבחור  קל מפל לחץ  פס 5ת מעל דות המפתחו יביח

 התעלות בפועל.  תח המפוח להתנגדותהתאמת מפל הלחץ שמפב

 –דה בידוד חיבורים ליחי .ח

 דד . בומ יהיהניקוז הניקוז לבין אינסטלציית ה  צינור גמיש המחבר בין פיית -

 לסטיק למניעת  טטות גומי  או פוו באמצעות רחידה יוצמדח החשמל ביוחרירי יציאת כבלים מהיחידה או מל -
 בכבלים.  ה יעפג        

 

 – וקהבקרת תפ .ט
  –קת מסוג מחט בעל יכולת ויסות מדוי  ייאר תום התפשטות פרופורציונאלי לינבכניסה לסוללה יחובר שס       

 . טרוממיקר  1  –מהלך בין פסיעה לפסיעה 
ה לשמירת  יציאה מהסולל ורת ניסה וטמפרט טמפרטורת כעות ניטור קבועה באמציעילות הסוללה תשמר         

SH מ"צ.   6של  ממוצע 
 מ"צ בלבד.   1מקסימאלית בתחום  ודהתנ  –דרישה ליציבות טמפ' בחלל הממוזג        

 
 - הזנות חשמלי.  

 ת. ה תלת פאזיוזיות. מעל לכך היחידות תהינפא ד יו חט"ק יה  5וקה של עד  ייד  בעלות תפ יחידות מא    
 
 :  ל יחידהות רמות רעש לפי גודולגביא.  

מ' מתחת    1.5חק עת מדידת הרעש ממרש המפורטות בטבלה ביעברו את רמות הרע יחידות מתועלות לא      
  וחהמפ  מ' כאשר  1חוזר תעלה ישרה באורך   רמ' ובאווי 2 תעלה ישרה באורך חידה כאשר באספקהלי
 מהירות הגבוהה : ב

 
 

 חידה תפוקת י
 ]ט"ק[

 ימאלית ת רעש מכסמר
[dB(A)] 

 36 1עד 
 40 2.4עד  1מ 
 45 6.5עד   2.4מ 

 52 6.5מעל 
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   יחידות עיבוי: .7

 :  צוניתיחידה עיבוי חי
 

וטין.  משתנה באופן רציף לחלבתפוקת קירור/חימום  DXמטיפוס   : היחידה תהיה סוג היחידה
 אייד (. נחשון ) מ  ידות מפוחרר בספיקה משתנה ורציפה אל יחק פקה תסהיחיד

חידה יהיה סגור  ת. תא המדחסים בי י ט ם צביעה אלקטרו סטן עהיה מפח מגלוומבנה היחידה י 
 . מבודדים אקוסטית באמצעות פנלי מתכתטית מכל הכיוונים הרמ

 ית.ימה  סביבני  סים אלקטרונים יהיו מוגנים מפ כל הפנלים , חלקי המבנה וכרטי
 ביבה ימית. פני תנאי סנת השמש וב בפני קרי חלקי הפלסטיק יהיו עמידים 

 
 .  Vתצורת   סוללה תהיה: תצורת ה סוללה 

ים  ומות קורוזיבומות קרובים לים או מק . במק1צלעות ל "  14ל  ירור לא תעלה עצפיפות צלעות ק
 קורוזיה ימית. י פנסף משיה  תוגן הסוללה באלמנט הגנה נו כזי ערים ומפעלי תעכדוגמת מר

 מדחס.כל ג סוללות לדה יהיה זו יבוי ביחימספר סוללות הע
 
 ת אקוסטית. רול  ויכללו מעטפקס -מטי היו מסוג הר: מדחסים י  חסיםדמ
חסי האינוורטר יאפשרו תפוקה  עם מנועים ללא מברשות.  תפוקת מד  D.Cהמדחסים  יהיו מדחסי   

 נה ורציפה . משת
 .י זרם גבוה הגנה מפנ   ממות יתר,גבוה, הגנה מפני התחש ראלחץ המדחסים יכללו הגנת 

 
ות זרם גבוה והגנת  המדחס ויכלול הגנ תם לפעולהירות יתאי: משנה המ מדחסיםמשנה מהירות למנוע 

 טמפרטורת יתר . 
 
ל מהירות סיבוב מירבית של  שקט במיוחד בע  וח אוזן פיל צירי: המפוח יהיה מפ  וח יחידה חיצוניתפמ

נאלית  ו ינה פרופורצ מהירות משת יהיה בעל  נוע המפוחיהיה בתצורת פעמון .מ רהאווי נסכו "ד. סל  600
 סים ביחידה.יהיה כמספר המדח  םייבוי . מספר המפוחלדרישת הע

 
 

 : שמללוח ח .8
ת שרפה בעת  התפשטו  בתוך מעטפת מתכתית מפני היה מוגן מפני גשם ומוגןל היחידה ילוח חשמל ש

 קצר חשמלי בלוח. 
ווח על  פעולת המעבה, ויד  סאטואת סט תאליתצוגה דיגיט מיקרו מעבד שיוצג  ע"גלול יכל  החשמלוח 

 . ולדה ויתרחשו מעין אתקלות במי
 .כנגד התחממות ייתר תליל הגנה אינטגראלוח החשמל יכלו 

 
, משאבת חום , מפריד שמן בקו   קף גז חםק קול ביניקת המדחס, מע: מעגל הגז יכלול משתי מעגל הגז

 לקרר עודף.  ראקומולאטו, חיסההד
 . flesh gasת ולמניעת לשיפור ביצועי המערכ sub coolingל מעגל יכלו  המעגל

 
קר יחידת העיבוי שינוי  :  מעגל הגז יאפשר באמצעות ב  ת האיוד העבודה של טמפרטור שינוי נקודת

      S.H.F"צ ותגדיל את מ 4ן שהעלאת טמפ' האיוד ב באופ האיודבטמפ' 
 אים : הבם  מקריל  0.84ל 

 0.84יב סב   S.H.Fרש טיפול בחללים בהם נד -

 את נוחות המשתמש. רוהה וזאת בכדי לשפספקת אויר גבפ' אבטמ  םם בהם מעוניינירימק -
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 .  R410A:  סוג קרר

בתפוקה  ( בפעולה c.o.pות התרמודינמית ): ליחידת העיבוי החיצונית היעיל  יתיעילות תרמודינמ
 :  יםהבא אה  תהיה גבוהה מהערכיםמל

 
רור  קיב ימינימאל C.O.P וי ]ט"ק[ ידת העיבתפוקת יח מס'

 בתנאים סטנדרטים 
 ( 35/24וץ ח  -27/19)פנים  

 3.5 13 דע 6מ  1
 3.6 22עד   14מ  2
 3.35 26עד   23מ  3
 3.6 32ד  ע 27מ  4
 3.25 36עד   33מ  5
 2.94 40עד   37מ  6

 
 

 :  ניתיחידה חיצורמות רעש ל 
ק  פתוח במרח מדידה בשדההרשום בטבלה בהתייחס ל לונית לא תעלה ע יצהחידה  רמת הרעש של היח 

 י היחידה. ידה בכל אחד מצידמ' מהיח 1
 

ידה  חיתפוקת  
 [ TRחיצונית ]

רמת רעש מקסימאלית בעומס 
 [ dB(A)מלא ]

4 54 
 57 8עד  6.6

 61 20עד  9
 62 22עד   21מ 
 63 32עד   23מ 
 64 40עד   33מ 

 
דה  עש של היחירדת רמת הרצב עבודה לילה שתבטיח הוהעיבוי תכלול מת ידל יח מערכת הפיקוד ש 

 .  dB(A) 7מ בשיעור של "לה הרהמפורטים בטבאל מתחת לערכים  החיצונית
מטר והפרשי   100ותר של בי חקתבין יחידה חיצונית לפנימית המרו מבנה מעגל הגז יאפשר אורך צנרת 

 רגילים מנחושת.  Tלי הגז יהיו פיצו  גלמעים במ' ללא מלכודות שמן. פיצול 50של  גובה 
 

  פיקוד   .9

  : DX VRFמטיפוס מערכת מיזוג  –נחשון  בקרת מפוח  

 
 הלן : ח נחשון תתבצע כלו פבקרת מ            
 כתוצאה מתקלה , ייתר    ים מנותק לצרכי שרות אומאייד אחד הכאשר במערכת רב מאייד החשמל ל            

   רהאווי מערכת מיזוגאויר ,  ו מתן מיזוג בפעולתם   ויאפשרותו מעגל הגז  ימשיכו אוב  מעבהוה םהמאיידי
 . דיותו המאיהתקלה בא תדווח על

 
 :  רקירומצב            
 שלט.  – וד בחדרבאמצעות דרישה מלוחית הפיק מהירות המפוח תשלט           
 חס להפרש שבין יי התלי בופורציונאת האוויר תשלט באופן פר טמפרטורת אספק           

 ת בחדר. מדדמפרטורה הנשת לבין הטהטמפרטורה הנדר           
 רה כך שפתיחת  אמצעות רגשי טמפרטוטמפרטורת הקרר ב דדמייד וביציאה , תיבכניסה לסוללת מא 

 מ"צ.  6  של super heatר על ום האלקטרוני תשמו השסת
קבועה.   פן שיבטיח טמפרטורת איודאוב יפותל התפוקה המשתנה ברצוקד המדחס בעבהתאם לכך יפ

 . רקטרוני ייסגרצויה השסתום האללטמפרטורה הדר משתווה  מפרטורת החכאשר ט
רצוי לנמדד  הטמפרטורות בין ה ציונאלי כאשר הפרשמחדש באופן פרופור  ם האלקטרוני יפתח ותהשס

 ומעלה.  1ה ל ישתוו 
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 :  מצב חימום         
 שלט.  –ר ישה מלוחית הפיקוד בחדדרת מצעומהירות המפוח תשלט בא         

  נמוכה ורק  ההירות המפוח   תהי דקות שבמהלכן מ  2, תבוצע השהייה של  ONדת בלת פקולאחר ק
 ח למהירות הנדרשת. , תעלה מהירות המפו בסיומן

בין הטמפרטורה   לבין  פרופורציונאלי בהתייחס להפרש ש טמפרטורת אספקת האוויר תשלט באופן
 חדר. ב דתהנמדהטמפרטורה 

. השסתום  רגלקטרוני ייסהשסתום הא ורה הרצויהדר משתווה לטמפרט כאשר טמפרטורת הח
  1ד ישתווה ל ות בין הרצוי לנמדכאשר הפרש הטמפרטור ן פרופורציונאלי פובא  רוני יפתח מחדשהאלקט

 ה. ומעל
  

 :  יבושמצב י        
 מ"צ. 18טמפרטורת החדר גדולה מ רלוונטי רק כאשר         

  3דקות  פעולה ו   3הפסקה ל   דקות 3ה ו  דקות פעול  9ך ותפחת מ פתיחת השסתום האלקטרוני תל שךמ
 ילך ויקטן. מעלות    18' החדר ל רש הטמפ' בין טמפפהדקות הפסקה  ככל ש

 
 

 אינסטלציה חשמלית  .10

   תאם :קנת צנרת גז, בדיקות והוספת גז בהתה

 ע"י נציג  ה יק ל בדחייבות לעבור שלבים ש VRFמטיפוס .  מערכות מיזוג אוויר 1
 מאושר של היצרן:     

 .  VRFהתקנת מערכת של המתקין לבצע  של היצרן לכשרותו תומהכה ח.  הסמא     
 כישתו  ר המתכנן טרם   ג האויר לאישורו שלופריטי מערכת מיזו ימות ציוד אביזריםב.  העברת רש     
 התקנתו. /  

 R410Aרר המתאימים לק   620psiודה בלחצים של נרת המתאימה לעביוקפד להשתמש בצ .ג
 האויר. יוד מיזוג בהתאם לאישור ספק צ

 ספק.  \ ןציג מאושר של היצרנ  ני כיסוייה ע"יבדיקת הצנרת לפ  .ד

 יך ההתקנה ע"י נציג היצרן. וח על תהל שילוב פיק .ה

 ספק.  \ג מאושר של היצרן הפעלת המערכת, הרצה וויסות ע"י נצי  .ו
 
 וקה של בג יעשה באמצעות דבחלל הממוז המאיידים  של ט ופשושירשור יעיל  –:  אגד צנרת דרות . הג2

דו גידי   ובתוכו כבל תקשורת ד. ג. צינור מריכףצינור נוזל מבוד מבודד , ב. . צינור גזא  
 המפורט בהמשך.  מסוכך לפי

 
 ת :  דגשים בעת ביצוע הכנות והתקנות צנר

כל ומים בפקקים  באטו יהי  וקצותיהבמקום מוגן מפני פגיעות   צנרת שהובאה לאתר תונח .א
 מוש.לקראת שי מהלך האחסון

רה אין  ו לקבלן. בשום מקקפ שרטוטי צנרת שיסו/בדיוק לפי סכמת  צנרת שיונחו יהיוטרי הקו .ב
 ם. ללא סכמות/שרטוטי לבצע העבודה

ניתן מהתווית הצנרת בתוך  ככל שניתן. יש להימנע ככל ש  יםקווי הצנרת יותוו בקווים ישר .ג
  או   תקרותתוך פירים  ואי הצנרת יעבור ברצפה . יש להשתדל שתול חתו מתקירות א 

 נרים. מונמכות/סי 
 : בתוואי  נה על צנרתתליה והג  .ד

קרים  בכל אחד   מהמצפה )מתחת לריצוף( . או בהנחה ע"ג גג או רתן להניח בתליה צנרת ני       
 ייחס באופן שונה: להת  נדרש

 
 : צנרת תלויה .1

 הברגה אל    טות  מוטותבאמצעות פ המעוגנים  תליה מקובליםמצעות אמצעי ה באתל ת צנרתה א(                   
 לא למחוץ את   להקפידיה. יש  להשתמש בחבקי   תל  ניתן  7/8קוטר  "ל  תקרה. בצנרת מתחתה 
 בעת סגירת החבק. הבידוד  

 . ייהבנקודת תל  ור מפני לחיצת הבידודאוכף בכדי לשמ תמכת הצנרת יותקן בכל מקום בו נ ב(                    
מיס את  ולה  להע מעין זו  עלת . שקיעה עה של הצנריש להקפיד על מרחקי תליה שימנעו שקי ג(                     

 ת ההפעלה.לדליפות  גז בע    הקצה באופן שיגרום יבורים אל יחידותחה יבור ואת קודות הח נ
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 חת לריצוף: צנרת מונחת ברצפה מת .2
הביד .א עם  תונח  מג הצנרת  פח  תעלת  בתוך  בלוו וד  ך  ורלצ מ"מ    1עובי  ן 

 הגנה מפני  דריכה ומפגעים חיצוניים. 

הצנרת    תתמך התעלה בה מונח יה צבועה לבן ותיתעלת הפח תה  חה על הגגמקרה של הנ  .ב
 מטר אורך. אל הגג כל 

 
 עת התקנת מערכת :ורך צנרת במגבלות לא  .3             

 
לחרוג ממגבלות    יןא רת. ותר של הצניצרן הנוגעות לאורך המת נוזל /גז קיימים מגבלות ת צנרלתשתי

 המערכת .  לדגם וסוג אורכי/מרחקי צנרת בהתאם 
 

 :  םמחבריצלים/מסעפים/ אופן הצבת מפ. 4            
 

יבוצעו ע"י מכופפת תק הלחמות הזוויוא. כל חיבורי     long radiusמסוג  נית, או ע"י קשת מוכנה  ת 
 בלבד .

 תקני בהלחמה ובהתאמה   Tי זר אבי היו ע"יי י ע"  הגזסתעפויות בצנרת ה  ב.             
 ונדרש(.   ברים במידהנרת )עם מעלקטרי צ                 

   תואם לקטרי הצינורות יש להקפיד על  T ע"י הנוזלבצנרת  תג.  הסתעפויו             
 לא  מפלי לחץ(. פיצול "חלק" )ל                 
 יהיו   במישור האופקי !     " Tות מה "יאיצ ת והוכל הכניס  כלומר  ! יהיו אופקייםכל הפיצולים   ד.
 סור      אי חל  !!לא מהאמצע!  תמיד מאחד מהקצוות אך  "Tיסה ל "נכ .ה

 " תמיד מהקטע הישר . T.   כניסה ל " "T " מאמצע ה   ס נלהכ  

    לק של המערכת בעלת " תמיד יציאה אל החTמהאמצע של ה "   .ו
 ותר. הנמוכה י  התפוקה   

 
 : הצנרת  נתתקבהם שידג. 5            

 
 ישך. במידה ומלכלו נקייה הצנרתעות העין שבדוק באמצ  לפני התקנת הצנרת         

 לבנד. ריעת בד המושחל בסטה אותו באמצעות יקנלכלוך         
   סתימת מסננים או שסתומיםקין צנרת מלוכלכת מחשש לאיסור להת חל        

 שמן במדחס. אלקטרונים או מסנן         
 יר. שפתי הפלי מדחסים על מקרה של חיבור פלייר יש למרוח שמן    בכל       

 
 : N2  יבש י שימוש בחנקןהלחמות תוך כד .  6     
 

שת הלחמה  בצנרת  כל  יבש  בוצע  חנקן  בהזרמת  !!!N2תלווה  ההלחמה.  בעת   הצינור  ת  הזרמ בתוך 
סמוך   צינור  צהחנקן תבוצע מקצה  כניסת  פתח  סגירת  אינורית החנתוך  למנוע     ל  קן  בכדי  הצינור 

 הצינור.אל תוך   סחיפת אויר
 ב בבלון החנקן. חיי ץהעזר בווסת לח – psig 5עד   3בלחץ  יש להזרים החנקן        

טה   על כמות החנקן.  פיקה על צנרת ''¼ על מנת לאפשר שלילהתקין מפחית לחץ,עם ברז מחט ומד ס 
 ת נוספןות:להלן דרישו

 ל החנקן.מי ולמחט ההזרקה שקצה הצנרת לפקק  הגו  יןב עילה על אטימה י יש להקפיד  .א
   רכבהר קצוות צנרת שהוית הביצוע. אין  להו צנרת היטב עם תוםלהקפד לאטום קצוות ה שי .ב

 זרים פנימה.  סכנת  חדירת גופיםחשופים בגלל 
 

 . פיח  )"שלאקה"( בצנרת ווצרות שכבת החנקן נועדה למנוע ה הזרמת               
     !ההלחמה!!!   בעת   חנקן ד על הזרמת לכן יש להקפי    תן לניקוי !!!! זה לא ניח פילב ש יש לשים 

 ת המפקח !!!וקה של הצנרת בהוראמזוהמת יגרור לפר  תאו צנר פיח בצנרת            
 
 : TESTבדיקת לחץ לצנרת . 7   
 

במקומות    תהקנהת    במהלך שלביית כל תשתית הצנרת או ניתנת לביצוע בתום בני   קת הלחץבדי  א.
 . צפהמתחת לר או  בתוך קירותוגמת צנרת בהם מבוצעת סגירה קבועה , כד
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 הלחץ.   ועברה בהצלחה בדיקתכל עוד לא בוצע  תוי ההלחמדד את אזורב. אין לבו
 

יחידות הפנימיות  את ה   בשלמותה יש לחבר אל הצנרת  בדיקת לחץ לכל מערכת הצנרתת ביצוע  בע    ג.  
 יות. דות החיצונ והיחי

 
 דגשים בחיבור הצנרת למעבה :  . 8 

 
 את האטם העיוור   יש להקפיד להסיר –הוא חיבור עוגני יקה  הינ   בור קוחי  א.

     פו באטםמחובר אליו ולהחליעוגן קצה הצינור ה היחידה ל   ין  עוגןהקיים ב            
 ידה.שקופה ומחובר לתוך היחניילון   חדש הארוז בשקית            

 
 וח שמן להקפיד למר יש  –החיבור הוא חיבור פלייר  –סה הדחיו ק  יבורב. ח

 הפלייר.  שפתימדחסים על     
    . פתיחת ברזי ניתוק  בשלב זה  במעבה ח את ברזי החיבורות בכל מקרה אין לפ    

 ורו.רק ע"י נציגי ספק הציוד או באיש
 
המעבה לכוון המאיידים ללחץ  מ אתהיוצשל הצנרת  ההיניקה ועל קו הדחיס מלא חנקן בצנרת על קוג.  

 , R22\R407Cרר במערכות ק אטמ'psi  (30 ) 430של 
 .  R410Aת קרר וכבמער  psi 600של  וללחץ        

 לי השרות הצמודים לברזי המעבה. ניתן למלא לחץ חנקן באמצעות ונטי       
 
 למשך כל הבדיקה. ויםיש להצמיד שעון לחץ מתאים לקו . ד 

 
 בדוק מהו הלחץ שמראה השעון. שעות ושוב ל 24תין ה.  יש להמ

 
 . תבלחץ החנקן  בצנר חלה ירידה כלשהיא שלאא בדיקה תקינה הי ו.  בדיקה 

  
 בון / גלאי  בצע בדיקה באמצעות מי סם חשש לדליפה ז. במידה וקיי

 שנית. קת הלחץ בקן בהתאם וחזור על בדי אלקטרוני ות          
 
 
 : ם ביצוע ואקו. 9
 

הקרר במערכת     לחץ את לחץ  צעות שעונילבדוק באמ  צוע ואקום והורדת הלחץ בצנרת , ישבי  י פנל      א.   
זיתי. לחץ תקין  של פתח השרות הח  וקמים בחלקו העליוןשני ונטילים הממ  תושל המעבה באמצע גז ה

 .  psi  140ל  100יה בין יה
 בהתאם.  ת יו הנח פק  ולקבלסה\היצרן  יש לעדכן את  במידה והלחץ גבוה יותר 
תוך  מערכת  ל              ן נק לחדירת ח בהמשך מחששה המתוארת  בכל מקרה אין להמשיך בפרוצדור 

 !! !המעבה  
 
 אות לגבי ביצוע ואקום: אם להוראות הביש לפעול בהת 

  
 ת הלחץ  עברה בהצלחה. ביצוע ואקום לצנרת רק לאחר שבדיק (1

 
 ל המעבה ש וקהנית מוך לברזי ילי השרות שבסחבר לונטניתן להת  (2

    ט"ק יש  20מעל ש ותביחיד   .לקו היניקהו הדחיסה וולבצע ואקום לק                
 השוואת מפלס שמן. ע  ואקום גם לקו צבל             

 
 גדולים מידי מומלץ  להשתמש      מכוון שאורכי הצנרת יכולים להיות  (3               

 הזמן. ומעלה בכדי לקצר את cfm 10לת ספיקה של בעי דרגתמשאבה דו  ב                   
 

אקום לא  דקות ולוודא שהו  10. ויש להמתין   TORR 5של  יבסולוט יש לבצע ואקום ללחץ א (4
 יבאר או טור. המאפשר מדידת מיל  השתמש בשעון ואקוםנשבר. יש ל

 
 .  אטמוספרי  באמצעות חנקן יבש ללחץ  ( יש לשבור את הואקום5         
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      שעה . 1ם ולהמתין ואקונרת ברזי צ סגור  TORR 2 ( יש לבצע ואקום ל 6         
 באותו הערך,      רישאיו להעל  – ראקום להישבו לבתום שעה אסור               
 אחרת צפויה דליפה ממקום מסוים בצנרת או בחיבורים.                

 
 ום באמצעות תוספת גז     אקהואת  ,יש לשבור (  במידה והואקום תקין7       

 הפוך(.  במצב נוזלי )בלוןסיף את הגז וב. יש להוע"פ חיש                
 
 

 ( :בלבד R410Aה )עבור רך צנרת ויחידות קצת גז קרר לאור או פס תו . 10
 

 בהתאם להוראות ודרישות היצרן בלבד! 
 

 ובי בידוד דרישות מהצנרת וע    .11
 

 .  C1220T-OLחושת זרחתית דלת חמצן תואמת  לתקן מנה עשוי  ת ללא תפרחומר : צנר .א

 למידת הקוטר   הטכניות מתייחסים שרטוטים ובהוראותדות הצנרת המוגדרות במי .ב
 החיצוני של הצינור      
 . long radiusק מטיפוס ך ורקשתות יהיו א .ג
 ואת היצרן. ביים המוגדרים לפי הור בעו  הבידוד יהיה מסוג ארמופלקס/ווידופלקס .ד
 ומחברים בצנרת. ם זוויות ייחבשו ע"י פס פלציב דביק או ש"ע וכך ג םריתפ  .ה

 
 לן :  הלה כד נחושת רכה יהי, עובי צנרת  R410בקרר 

 מ"מ, 0.8, עובי דופן  כולל 1/2" עד קוטר של 
 מ"מ,   1, עובי דופן של  5/8וטר של "מ ק 

 מ"מ(.  1.2של   ליימ מינ ופןעובי ד ה )במידה של נחושת רכה, עדיף צנרת קשיח 3/4מקוטר "  
 

 לה תהיה קשיחה. ומע  7/8"  צנרת  R410Aבמערכת קרר 
 

 חמה להלחמת נחושת  : חומרי הלהלחמה חומרי   .ו
 לכל הפחות !!! סילפס  5%המכילים 

 
 רת:ד צנז.  דרישות מבידו

 
 תקנת צנרת :ח. דגשים בה

 צוף תוגן באמצעות תעלת פח מגלוון. לרי  ( צנרת העוברת מתחת1
 וע לבן.באמצעות פח מגלוון צב  ( צנרת העוברת על גג מבנה תוגן2
 יהיו רדיוס ארוך. הקשתותכל  (3
יזור משקל הצנרת  לפ ס"מ  10ברוחב  לה אגס עם פחיתמצעות מתתבוצע בא ( תלייה של הצנרת4

 ודת התלייה. קנב
 

 :  ציוד לביצוע העבודה ט.
 

 נרת לקטרים שונים בהם מבוצעת העבודה.ה לצפקקי אטימ .1
 ה.תקנת קוי לצורך ניקוי צנרת לפני השטלבנד + פלנלית או יריעת ני .2
 ופף צינורות תיקני כמ .3
 ושת.מכשיר חיתוך צינורות נח .4

 הגנה נוספת  חומר בידוד תרמי  מיקום הצנרת 

 לא נדרש  קס  וידופל/ ארמפלקס פנים המבנה 
ך  רצפה בתו לע

 בנה המ
 מגלוון  תעלת פח ארמפלקס/וידופלקס + סילפס גאזה 

  עפח מגולוון צבו  זה סילפס גאופלקס + פלקס/ויד ארמ מחוץ למבנה 
 לבן 
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 פלייר.  ל צינורות לביצוע חיבורמפשי .5
 אל הטרמינלים .  םיקצוות חוט לחיבור  נעלי כבל .6
 לחץ.   ווסתבלון חנקן לצורך עבודת ההלחמה +   .7
 מערכת ווסת לחץ למדידת לחץ קרר במערכת.  .8
 . וחלטלואקום מ cfm 3דרגתי בספיקה של  משאבת ואקום עדיף דו .9

 .  TORR 12עד  0  שעון ואקום למדידה בתחום  .10
 ק"ג.   0.01  ק"ג בדיוק של 80יק עד משקל מדו  .11
 להלחמה בצנרת. לים ונטי  .12
 מגר. .13

 

 

 פיקוד:דות חשמל ועבו 5.05  
 

וכן לפי התקנים    08בהתאם לדרישות המפרט הכללי של משהב"ט פרק   וצעוכל העבודות יב .א

 אליים, ולכל דרישות חברת חשמל. הישר

ונו ועליו לתקן את כל  ך, על חשב, יבצע הקבלן בדיקה של בודק חשמל מוסמ המתקןמר גב .ב

שבון במחיריו  הקבלן לקחת זאת בח ור בדיקה זו, ועלבעלא ישולם בנפרד    .הערותיו אם תהיינה

 ים. האחר

 . PVCפיקוד, לתרמוסטטים ולפנלי הפעלה יבוצעו בתוך צינורות   יקוו .ג

נתיכים(   מתי"ם )לאהן מבחינת מתח ותדר, והן יכללו מאפאי לוחות החשמל יתאימו לתקן אירו .ד

 וכל שאר דרישות התקן. 

 

 

 בדיקת המערכת:מפרט ל     5.06
 הבדיקות הינה   כלחות המפקח. תקינות בנוכ כו ע"י הקבלן רוט בדיקות אר ייערלהלן פי              

 תקן כולו.  למי יות בלת המיתקן, ולהתחלת שנת האחרהתנאי לעריכת ק              

 כללי: א.               

 נית. כוך השוואה לנדרש בת , ביצוע ויסות תור בכל המפזרים והתריסיםויפיקות אבדיקת ס -

 .ב' 15.02ואה לנדרש בסעיף  כל חדר והשו מדידת טמ' ב -

 ל היחידות. בדיקת תקינות ניקוזים ע"י שפיכת מים מבקבוקים אל נקודות ניקוז ש -

   ות כולל אטימת    עבר תעלות דרך קירות ותקר רט מ בדיקת טיב ביצוע של פ -

 המעבר.         

 קה. זח, הוראות הפעלה וא יםן שכולל: קטלוג בדיקת ספר מיתק  -

 מך מטעם הקבלן. ודק חשמל מוסבדיקת דו"ח ב -

 בדיקת יחידות איוד:ב.             

 בדיקת שלמות חלקים.  -

 ביחידה. בדיקת רעשים חריגים -

 ג'.    15.02יף שופה בהתאם לנדרש במפרט בסע ה החבדיקת רמת רעש של היחיד  -

 מינלי. עבודה והשוואה לזרם נו בדיקת זרם -
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 . הטמפ' חזר' אספקה, בדיקת טמפ -

 , קשתות שכופפו    חדיםללא כיפופים מיו ת: קווים ישרים,בדיקת תוואי צנר -

 במכונה ללא הצרויות,  שלמות בידוד.         

 ובמצב חימום.   רוקיר תפקוד נכון של התרמוסטט, במצבקת בדי -

 ת מפוח. בדיקת תקינות מתגי מהירויו -

 

 בדיקת מתקני חשמל: ד. 

חותית  המיתקן מבחינה בטי  מך, אשר יבדוק כלסוה ע"י בודק חשמל מיקת המיתקן תיעשדב

הקבלן  ישות חב' החשמל ויאשר את החיבור למתח. שכר בודק החשמל, ישולם ע"י לדר ומתאימה

 הגנות.  יכוונו -ן צעתו. כל מפסקי הביטחובמחיריו של הקבלן בה  כלולבנפרד אלא יהיה   דולא ימדו

            

 
 תליות( )  רטיםסטנייו . 7

מתלי  כל  יבצע  חב' הקבלן  של  בפרופילים  ורק  אך  אחר  והציוד  הצנרת  תליה  יונ  ,  ומוטות  יסטרט 
בורגי. אחרת  מטיפוס  תלייה  לדע  כל  ערך  שוות  הקבלן,  שהיא  היועץ  ת  של  מראש   ה במיד  באישור 

  ת עץ לתמיכת הצנרת באזורפח יסופקו קוביווצנרת תלויה תבודד ע"י פוליאוריטן מוקצף עם עטיפת  
 האוכפים.

 ות ובמחיר הצנרת. במחיר התעלללו ת, צנרת וכד' יכתעלולמוטות התליה י יוניסטרט ו פרופילמחיר  

יוניסטרט    פרופיל  יתקין  והקבלן  מוטותבמידה  ייחבר  שאליה  הקומה  לתקרת  תליה   הקשור 
 . P-1000יל יוניסטרט יהיה דגם ל במטר רץ. פרופליוניסטרטים אלה, ישולם בנפרד לפי אורך הפרופי

 . P-1070 רטים דגםי יוניסטזוק בין שנזויתן לחי 

הקש  תליה  ואומים   וריםמוטות  היוניסטרט  חלל  בתוך  הנמצא  קפיץ  עם  אומים  יהיו  ליוניסטרט 
 הידוק מוט התליה בתחתית היוניסטרט. ל

 . P-1007האומים עם הקפיץ  גםד 

 באישור מהנדס הבניין.  צוע מוטות התליהמרחקי התליה ומיקום בי  

   לוחות חשמל  .8

,  גג הינה ע"י קבלן חשמלמל ללהזכירכם כי הזנת החש  ,ניתן כאן פרק כללי ללוחות החשמל 
רה  היח' ובכלל ההרצה וההפעלה של היח' בצו  הזנה , הקשר בין אך כל העבודה של חלוקת ה

 בר כללי בפרק זה  הקבלן(. ולכן הס   הינה באחריותנאותה ומשביעת רצון  

בעצרי  יהיה  הלוחות  תקן      ון  ל הסמכה של מכן  איכות  לבקרת  "    ISO 9000“    התקנים הישראלי 
רט הכללי הבין  במפ. בהמשך לאמור  1419אושר ע"י מ"תי לייצור לוחות החשמל עפ"י ת"י   יה מויה

פרק   ה   08משרדי  התיאורולחוק  לפי  יבנה  החשמל  לוח  כל  חשמל  שם.  המופיע  חיצוני  לו  הטכני  ח 
 עם גגון עליון מעל לארון הלוח. ויבוצע חות לפ 55IPות של ום למים בדרגת אטימיהיה אט

ר  ישו)ובכפוף לא  ו בהתאם למפרט הטכני של יועץ החשמל של המבנה ובאשורויבנ  לוחות החשמל 
 . אוויר והמזמין(יועץ מיזוג ה
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 Icu=Icsלפי  KA 10ימטרי בן הציוד בלוחות יעמוד בזרם קצר ס כל 

  :רט להלןת חשמל כמפו יסופקו לוחו

ת מיחידות הקירור  ל אחיותקנו בלוח החשמל של כולכן    ת הקירורחות חשמל יחידוללו  הזנה ישירה .1
 האביזרים הנוספים הבאים :

ה  .א כופל  לשיפור  וממושכתהספקבלים  רצופה  לעבודה  הרמונ  ק  עד  בתנאי  של  כדוגמת   50%יה 
 .מפורטות בהמשךד הבהתאם להנחיות לציו ""מרלן גירן

 מפסק זרם ראשי.   .ב

 . זרם מצמד למפסקית יד  .ג

 קופסת פח למפסק זרם ראשי.  .ד

 התחממות הלוח. יעת מאוורר פנימי בלוח למנ  .ה

 פלטת הרכבה לתא של מפסק זרם ראשי.  .ו

 למפסק זרם ראשי.פח גגון לקופסת   .ז

 למדחסים. םאניי מכמונה שעות פעולה   .ח

 ר בק ביןתקשורת  מתאם ללכו שבת של הבנייןמוחידות למערכת הבקרה המהכנות לחבור היח .ט

בודות פרק בקרת  רת עמרכזית של הבניין, המסופקת במסגר לבין מערכת הבקרה הקירויחידות ה .י
מתאים  מבנה פרוטוקול תקשורת  פרוט  .ולרבות  למערכת  וקולכתיבת  כלולה    התקשורת  בקרה 

 . עבורה כל תוספת עבודה ולא תשולםבמחיר ה

של המערכת   תקינהה  הפעלל של היחידה ל סף הדרוש בלוח החשמוויר כל אביזר נוהא  כן יספק קבלן מיזוג
 בהזנה ישירה. 

 
  ה ישירהלהזנוהדרוש  כמצוין לעילביחידה החשמל ל האביזרים הנוספים בלוח את כ מחיר היחידה יכלול 

ליחידות  מים    אבותל משולוח חשמ  מי מגדל ומי צרכניםאבות  ור מים ולמשקירלמגדלי    חשמל  לוח .2
 ר עשן של המול.שחרולוחות מפוחי   2קירור מים עיבוי אוויר, 

 גם:החשמל יכלול בין כל שאר הציוד הנדרש  ותלוחמחיר 
 

   ןמרלכדוגמת " 50%ה של עד וניודה רצופה וממושכת בתנאי הרמקבלים לשיפור כופל ההספק לעבא. 
 . וד המפורטות בהמשךבהתאם להנחיות לצי "גירן     

 פנימי בלוח למניעת התחממות הלוח.  מאוורר ב. 

 ות וחיווט למהדקים בלוח החשמל היינו:להכנהציוד שישמש  
 אבה  ומש      ויר, מפוח יפול אמחשב" עבור כל יחידת ט -רחוק מ -מפסיקים בוררים "ידני    -  

 מים.ליחידת קירור               
     -מדחס ומפוחי מעבה  -ם ימשאבה ויחידת קירור המ ' טפול אויר, מפוח,מכל יח לותמגע יבש לתק   -  

 אויר.                                   
 ' טיפול אויר, מפוח, משאבה, מדחס ומפוחי מעבה.ל יחמגע יבש לציון פעולה מכ   -  
 פת תורנות המדחסים.פוח, משאבה והחלל יח' טיפול אויר, מרים להפעלת כממס   -  
 בלבד.  LEDהסימון יהיו מטיפוס  כל נוריות           
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 ת פרוט הציוד בלוחו  

 שמל מטעם  ץ החויוע ריועץ מיזוג האווי ציוד המורכב בלוחות יוגש לאישור ה : כל ציוד הלוחות          
 דרישות לציוד סטנדרטי יהיה  מון היצרן והדגם. במקרה ולמזמין המזמין בצורת רשימה עם סי

 ורפנה למפרט המיוחד.  ה כפי שתצוחות בהתאם לדרישות אלהציוד בל
 Icu=Icsפי ל KA 10ם קצר סימטרי בן ד בלוחות יעמוד בזרכל הציו 

 
 פולה יינתן גם בגודל הדרוש. במקרה של הזנה כ עומסב מפסק זרם ראשייותקן לוח בכל : מפסיקים       

   או (3X63A)עד  יהיה מסוג פאקט. המפסק ף למערכת החלפת המתח()בנוס חיוניתלרשת מפסק נוסף        
MOLDED        (ללא הגנ מאמ"ת)100מ לחבור  ותA שרת הסרת פידית מצמד המאצויד בק י. המפסומעלה

  .ON ו/או פתיחת הדלת גם במצב מכסה פח קדמי של הלוח       
 

     ופקוד השלת המפסק בשעת   ומעלה יצויד בסליל הפסקה 100Aמפסק ראשי בלוח בעל זרם נקוב מ            

      ל ציוד המזוג(, הפקוד שאי  )נפרד משנ 230/24A 50VAבלוח. הפקוד יכלול שנאי מבדל פעלת כבוי ה         

 דקי וד כחולים )צבע שונה משאר מהומהדקי פק 4-6Aמאמ"ת פקוד   ,24Vר עזר עם סליל למתח ממס         

 וח(.  לה         
 פקוד ציוד הכולל מפוחים יכלול בנוסף סדורי השלה בשעת גילוי אש הכולל ממסר עזר נוסף.            

 אות  אם לדרישה ולפי הורבי  בהתיבווד מטיפוס טוגל, או ספסק פיקיצוידו במוכל גוף חימום  כל מנוע           

 המהנדס.         
 
  יבוצעו  50Aעל  וב העולהם נקיבוצעו באמצעות מא"זים. הגנות לזר 50Aגנות עד : ה והגנות מבטיחים          

        סוג  בשום מקרה אין להשתמש בנתיכים מכל .מאמ"תים עם הגנה מגנטית וכיול טרמיאמצעות ב        

 .ג.שהוא, לרבות לא בנתיכי ע.נ        
     בסדרי גודל גבוהים מן   הגנותועים. אין להתקין הנומינליים של המנ תאם לזרמיםבה יבחרו הגנותה         

 המבטיח בזמן התנעה. למטרה זו יש להשתמש  ע נפילת למנוהזרמים הנומינליים, כנדרש, במטרה           
 מבטיחים עם השהיה וכד'.          
 כיול( באמצעות מא"זים )ללא –הגנת מנועים בהספק עד ½ כ"ס   
   בשלש רם זול(, ובנוסף ממסר יתרת עות מא"זים )ללא כיבאמצ –כ"ס  20פק עד  מנועים בהס הגנת  

 אושר שמוש באוטוטרפו או נגדים  רך( לא יתנע מגביל זרם התנעה )כוכב משולש או מ ומתנע פאזות   
 ברוטור. 
 בשלש פאזות  יתרת זרם נוסף ממסר באמצעות מאמ"ת וב –כ"ס  50כ"ס עד  25הגנת מנועים בהספק  
 או נגדים ברוטור.  א יאושר שמוש באוטוטרפושולש או מתנע רך( לעה )כוכב מזרם התנ ומתנע מגביל 
 ת ובנוסף מתנע רך מבוקר תדר.  אמ"מעות  באמצ -כ"ס  50הגנת מנועים בהספק העולה על  
 אמפר. 10מא"זים עד  מבטיחי הפיקוד יהיו 
 לשם הדממת  גל הפקוד ר לניתוק מעבמגעי עזים שונים יצוידו ם מסוגממסרי יתרת הזרם והמתנעי 
 ה. קועים, והפעלת מערכת אזעמנהמנוע או קבוצת  
 ממ"ר.   2.5וט במוליכים והחו 3X16AC תותקן הגנת מא"ז KW 10לכל קבוצת גופי חמום בהספק עד  
 ל של כל תת  כוליחולק לתת קבוצות באופן שההספק ה 10KWבהספק העולה על  מקבץ גופי חמום  
 .  KW 10 קבוצה לא יעלה על 
 עם מאמ"ת דו קוטבי   טוול 380/220רנספורמטור ות והתראה, יותקן טולמעגל איתעגל פקוד למ 
 אה. ומאמ"ת חד קוטבי והארקה ביצי בכניסה 
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 ורה.בעלי סקלה רחבה ובר מ"מ  לפחות  96במידות  : כל מכשירי המדידה יהיו מרובעיםרי מדידהמכשי      
  . האמפרמטר יותאםליזרם הנומינלה יהיה המרכז הסקא. האמפרמטר יצויד במחוג שי – טריםאמפרמ       
 אשי. רש אחרת במפרט המיוחד או בתכניות כל לוח יקבל וולטמטר רדלזרם ההתנעה. באם לא נ    

 
 שות לאבק. המתנע  : המתנעים והמגענים יהיו לפעולה בזרם הנדרש ללא חימום יתר וללא רגיעיםמתנ    

 מליון   3ו כזו שיובטחלי בצורה לזרם הנומיניבחרו לדרגה אחת גבוהה מהנדרשת והמגען                      
 וולט. AC-3 380 משטר פעולות ב 

 ק העליון של יהיה בחל נוע מסרי הגנה טרמית למנועים יבחרו כך שהזרם הנומינלי של הממ  
 מגעי עזר לפקוד.  תחום הויסות. הממסרים יכללו  

 וולט. 220מתח הסליל יהיה  
 ולאזעקה.עולת המתקן ע יכיל את מגעי העזר הדרושים לפכל מתנ 
 העזר הפתוחים והסגורים שלו. ימתנע או מגען מספר מגע פיקוד יסומן ליד כלכנית הובת 

 
 ת. בגלל  דקו 4שבחוסר פאזה המגן יפסיק את המתנע תוך כוון כך חד י: כל אמגיני יתרת עומס  

 נת לא  מתאימה של מגן יתרת העומס על מ זמן ההתנעה הממושך במפוחים יש להבטיח עקומה  
 נעה.א בזמן ההתתקלות שוולקבל 

 תן על כל מתנע למקרה של פעולת מגן יתרת העומס.נרמלי פתוח לאזעקה לא יימגע נוסף נו 
 
 כל ממסר יכיל את מספר וולט פרט אם נדרש אחרת.   220יהיו למתח הממסרים : יםממסר   

 פחות  מפר אולם לאא -10וי כי מגעי הממסרים יהיו להמגעים להפעלת המתקנים כנדרש. רצ
 אמפר. -6מ

בתכנית הפקוד יסומן ליד כל ממסר מספר   .מיליון פעולות  10הבטחת  מסרי הפקוד יבחרו למ 
 לו.סגורים שם והמגעי העזר הפתוחי

פאזה המפסיק פעולת המערכת במקרה של חוסר פאזה   הקבלן יספק וירכיב בלוח ממסר חוסר 
 ת מתח מתחת למינימום רצוי.או נפיל

 
 ברור  רוולט עם או 220בד למתח בל  LEDיינה מטיפוס הסימון תה : מנורותןמנורות סימו  

 וולט. 220ח של אולם למתגד, מטר מהלוח ועם נגד להורדת המתח, או ללא נ 4במרחק 
ירוק. באם קמנורות התקלה תהיינה בצ  יימת בע אדום. מנורות עבודה תקינה תהיינה בצבע 

 לבד. ת אדומות בסוי מנורו אפשרות לני דרישה במפרט המיוחד, תינתן
נדרש  לא  או    באם  מנורה  באחרת במפרט המיוחד  יקבל  חימום חשמלי  וגוף  מנוע  כל  תכניות 

 נה ולכל תקלה אפשרית תינתן מנורה אדומה. עולה תקיון פירוקה לסימ
 
 כת  מים בלוח עם נגדי פריקה. כל מערקבלים מתאי ותקנו: לצורך שיפור כופל ההספק יקבלים        

  ת.שת ותובטח ע"י מאמ"לניתוק מהריה ניתנת קבלים תה
 לא בגז" עם הרפיה עצמית ונגדי פריקה, בתיבת מתכת מאווררת ) מדגם "קבל –הקבלים  
 לעבודה במתח    ויתאימו 400Vשבו למתח נקוב בודדים(. הקבלים יחולים בגלילים תקבלו קבי 
 . 440Vנקוב  
 רקו ממטענם. שהקבלים פו ני הבטחה ני טיפול לפלוט ברור על הלוח אשר יזהיר מפיש ותקןי 
 קה של הציוד. אין להתקין קבלים בתאי המנועים או בתאי  ובלים יותקנו בלוחות החלכל הק 
 של כל אחד ממרכיבי המערכת באופן של    בלים תחושב לשפור כופל ההספקמערכת הקיוד צה 
 פסי לוח ד המוזן משל כל הציו KVAההספק הכולל המחובר ב  1/3מ   ולא פחות 0.95יפחת מ  
 לוקה.הח 
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( או KVAR 15לוח החלוקה, יוגנו במ"ז מתאים )עד  ללפסי הצבירה הראשיים ש קבלים יחוברו
עודי לקבלים )עם הגבלת זרם טעינה(.  ( ויצוידו במגען יKVAR 15ם מעל ם )לקבלימתאימא"מת  

ל  ן יותר מקבאין להתקימגע עזר(.  ונורית סימון )דרך 1-0-2ם בורר לכל קבל יותקן מגען נפרד, ע
 אחד לכל מגען.

( קבלים, ניתן למתג כל קבל ישירות למנוע אותו הוא 3שה )לידה ובלוח מותקנים עד שבמ
 זה יותקן קבל מתאים לכל מנוע. . במקרה משרת

ממנוע אחד, יותקן  מידה ובלוח מותקנים יותר משלשה קבלים או במידה וקבל משרת יותר ב
 )ראה בהמשך(.  שימת הציוד כמתואר ברכופל הספק  בלוח בקר שפור

 
 הדקי תותב ולא מהדקים בהם הבורג לוחץ על החוט. כל מ: המהדקים יהיו  מהדקים 
 מספור בר קיימא התואם את אפשרות סימון המספר עליהם ויקבלו יהיו עם ים המהדק 
 תכניות החשמל.                 

   לכו בלוח. קוד יורכבר מכשירי הפל הטרנספורמטורים למתח נמוך עבו: כטרנספורמטורים                 
 .מבדלהשנאים יהיו מסוג                  

   ל. כלמקביות במערכת תחוברנה ב: כל התקלות העלולות להיפיקוד מרחוקומערכת אזעקה                   
 רכת תחובר למנורות סימון מהבהבות ולפעמון אזעקה שיורכבו במקום שיצוין ע"י המהנדס.מע                 

 ה.פעמון אזעקוי ובטול  לחצנים לניסמסוג תעשייתי. בכל לוח יינתנו  הפעמון יהיה                 
   אפשרות העברת האזעקה למקום אחר. כל סידור ל פים וממסר פקוד קים נוסיינתנו גם מהד                 
 אמפר   1וולט וזרם  1000ים מתאימים או דיאודות למתח ע"י ממסרעשה האזעקה הנ"ל י                  

 לפחות.                  
 זית  היא מרכ עלהממסרים לפקוד מרחוק. במקרה וההפבכל מקרה שיידרש, יינתנו מהדקים ו                 
 וולט   24ח נמוך תמערכת ההפעלה מרחוק במ  וח פקוד משותף תהיהראשי או מלמלוח                  
 ם לכך יותקן שאר הציוד בלוחות. וד. בהתאהפיקמטרנספורמטור שיורכב בלוח הראשי או לוח                  

 אוטומטית לק תותקן כך שעם פתיחת דלתות הלוח יד –מנורה פלורסנטית לתאורה  12.1

 האור.   

 ח. למניעת התחממות הלוזוג אויר, ח חשמל מיותקן בכל לומאוורר פנימי י 12.2

 
 סימון   ורותים, לחצנים, מכשירי מדידה, מתנעים, ממסרים, מבטיחים, מנק: כל המפסילוטיש               

 יינתנו שלטים עם ציון מספור   קבלו שלוט ברור אשר יתאים לתכניות ולפעולת האביזר. כןיכו' ו               
 וח יהיו מטיפוס  ת ובתוך הללטים בחזיוכד'. כל השמקור ההזנה שלו, מקום מפסק זרם  הלוח,                
 "י  או ניטים )כבלים יסומנו ע\ומחוזק באמצעות ברגים ו שחור עחרוט בכתב לבן על רקטי פלס               
 .מתכת( זק בחבקימחוילוט ש               
  רקע לבן. שלטי האזהרה במקרה של קבלים, מתח זרם וכד' יהיו אף הם פלסטיים בכתב אדום על               

 מין. היועץ והמז תוכן השלטים יתואם עם               
 
    קים, לחצנים, מכשירי מדידה ומנורות ילו פני הלוח את כל המפס: באופן עקרוני יכימבנה הלוח      

 סימון.               
 יחים, הטרנספורמטורים ושאר האביזרים יורכבו מאחורי דלתות עם  ים, המבטממסרהמתנעים, ה     
 גישה מלפנים.      

 לוח  המזמין. ה בתאום עם שמל שבבנייןידיות ומנעול אחיד לכל לוחות החהלוחות יסופקו עם               
 "מ לפחות צבוע בצבע שרוף  בגוון שיידרש ובתאום עם מ 2קופירט  מ"מ ומפח ד  2זויתנים מיבנה               
 ן. המזמי              
 מתאימים לאוורור הלוח יינתנו בחלק העליון והתחתון. חריצים               
  פי ימון ברור למהדקים, פס אפס ופס הארקה, עם סבחלק התחתון או העליון של הלוח יורכב פס               

 חה לברגים.ת וגישה נו התכניו              
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עם  בתוך תעלות ועם חיזוקים. לכבלים יהיו צבעי קוד שיתואמו    הכבלים בלוח יהיה מסודרמהלך   
 מזמין.ה

 מקום כניסת הכבלים ללוח יהיה בהתאם למהלך האינסטלציה החשמלית בחדר המכונות.  
לוחות  של  חשמל    במקרה  לוחות  ליד  קבלן החע"  המסופקיםחשמל המורכבים  הקי  על  בלן  שמל, 

 מל. שגוון הלוחות עם קבלן החלתאם את גודל ו
מ"מ    2ל ויבנה מזויתנים  יאור לעים לתלוח חשמל המורכב ביחידה עצמאית יהיה עקרונית בהתא 

המזמין. הלוח יבודד בגוון שיידרש ובתאום עם     אפוקסימ"מ לפחות צבוע בצבע    2ומפח דקופירט   
 נוע הזעתו.ידה כדי לממי של היחטר ו בבידוד מבחוץ בהיקפ

או    הגישה  פנל  ע"י  תעשה  לאפללוח  הפנלים  אורך  קלה.  לפתיחה  והניתנים  בחזיתו  לגישה   נלים 
למעלה  יהי סימון,   -1.5מה  מנורות  ההפעלה,  מתגי  הפנלים.  מספר  יינתנו  זה  מעל  ובאורך  מטר 

 וח. נלים של הלפתיחת הפ האינה מצריכהיו מאחורי פנל קפיצי עם גישה שמכשירי מדידה וכד' י
יחי של  ייבמקרה  לאטמוספירה  גלויה  והמחובר  נדה  הלוח  של  הגישה  פנלי  מעל  הגנה  גגון  תן 

הפנלים עצמם יהיו אטומים למעבר מים ע"י כפופי פח מתאימים ורצועות  היחידה.  צית לקונסטרוק
 רישת חוק החשמל.גומי רך לאטימה הכל בהתאם לד

   סרט נחושת תקני, שזורהלוחות יוארקו ע"י  פס הארקה. ם תקנית להיו מאורקייכל חלקי הלוח             
 מיש באורך מספיק על מנת לאפשר פתיחה מלאה של הדלת. גו            

 
   : תכניות החשמל והפקוד יושמו בתוך הלוחות בתוך ארגז מתאים. הקבלן יספקמוניםניות וסיתכ            
 דלקמן:כ  תכניות מעודכנות            
 כת הפיקוד.תכנית עקרונית למער א.  
 ת של מערכת הכוח.קוויו-ת חדתכני ב.  
 מערכת הפקוד. קוויות של-תכנית חד ג.  
, תחילתו וסופו וכן סימון ברור חוט וחוטכל    תכנית חיוט של הלוחות אשר תראה בברור ד.  

 של כל המגעים המתאימים לסימון בתכנית העקרונית.  
 ה מכני של הלוחות.מבנ תכנית ה.  

 
  ל כ ורים שבו.גוכמות המגעים נורמלי ס געים נורמלי פתוחיםיי כמות המיד כל רילוד יינתנו לבתכנית הפק

 נתם.הזמ והמזמין לפני היועץהתכניות יוגשו לאישור 
 

 סטלציה חשמלית אינ. 9
  
כל האינסטלציה  ת  איספק הקבלן    108אל  משרדי ולפי תקן ישר  רט הכללי הביןבהמשך לאמור במפ 

סטלציה תכלול  מזוג האוויר ומערכת האוורור. האינ  ת הנדרשת להפעלה תקינה של מערכתהחשמלי
 מנתקי בטחון.  

  העבודות הבאות יסופקו ע"י אחרים: 
 .ומדפי אש לוחות חשמלמל לשת חשקו ר א.

 נחשון. -שקעים ליח' מפוח ב.     
   ויחידות מפוח נחשון   וירבאו ליחידות טיפול הזנה למנתקי ביטחון     ג.   

 ם התרמוסטט ורגשי לחות. בין יחידה אופקית לבין מקו 3\4טר "שרוול מצינור מריכף בקו      .ד  
לל ה.   במבנה  ועשן  אש  לגילוי  פיקוד  של החשמוחות  אות  כללי  ולניתוק  אש  למדפי  הפזורים  ל 

 ועשן. אוויר בעת גילוי אש חידות מיזוג ה פעולת כל י
 שחרור עשן. חשמל שיסופקו ע"י אחרים למפוחי בלים חסיני אש מלוחותבכ הזנה      .ו       

 חשמל, ע"י קבלן מזוג אויר. יתר עבודות ה          
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 וונו וויסותו קת מתקן מ.א כבדי     .01
 

 דיקות והוויסותים הבאים:מין על הקבלן לבצע את הבירת מ.א לידי המז מסי לפנ
תיבד  - הגז  ובוואקו  קצנרת  ותתיוב  ,םבלחץ  ולתיקון ש  בלחץ לאיתור  ותיבדק  לנדרש  מולא בהתאם 
 ילות.נז 
מלחץ - וחצי  אחת  פי  הגדול  הידרוסטטי  בלחץ  בידודה  לפני  תיבדק  המים  המירב  צנרת  י  העבודה 

א  , לא  המערכת  ב  ותפחך  יאותר אטמוס  10-מאשר  הנזילות   כל  תוכר  פרות.  הבדיקה  ויתוקנו.  ו 
יבח ה  מגמר הפעלת המשאבה. המערכת תושאר תחת  ר שעינו בירידת לחץ כעבוכמוצלחת אם לא 

 שעות לפחות. 24ך לחץ למש
  ד. הצינורות בלבה תיעשה בתוך  עם גמר הבדיקה תישטף הצנרת במים להוצאת שיירי לכלוך. השטיפ

 מו וייעקפו.ם וחלקי ציוד יאט נישונח
 שך כל עוד ימצא לכלוך במים. השטיפה תימ 
יחידות ה - והמפזריםהאו  טיפול באוויר ומפוחיכל  פיזור האוויר  יכוונו    ורור ושחרור העשן, מערכות 

ידיות    וון יסומנו כלכך שהספיקות בהן יתאימו לנדרש בתוכניות ובטבלאות הנתונים. עם סיום הכ
 ורה המתאימה.בצת הויסומדפי 

המה - חלוקת  ומערכות  בתוכניות  משאבות  כנדרש  לספיקות  ויכוונו  יבדקו  הנתונים.  ים  ובטבלאות 
גמר הויסותים והכיוונים במערכות המים   ות הקירור יווסתו הספיקות ויכוונו טמפ' המים. עםיחידב

 על.ודה הנכון בפויסומנו כל השסתומים ומדי הלחץ למצב העב
הזרם  ות היצרן. כל  כת הזרם המותרת לפי דרישליים ייבדקו לצרישמהחועים כל המנ - יתרת  מפסקי 

 ים בזרם הנדרש.מנועבדקו להפסקת פעולת היכוונו ויי
 תקינה. מערכות הבקרה האוטומטית ייבדקו לפעולה כל אבזרי הבטיחות והאזעקה וכל  -

מין,  ל המפקח מתאם המזש  נות רצותקין לשביעו  ון המתקן למצב עם גמר הבדיקות והוויסותים וכו
 ו"ח ובו יצוינו הפרטים הבאים:יגיש הקבלן למפקח ד

 ור. טמפ' בכל אז -

 פזרי האוויר ותריסי האוויר חוזר.כל מספיקות האוויר ב -

 מחזור, בכל יחידת טיפול באוויר. ספיקת האוויר ב -

 צריכת הזרם של כל מנוע.  -

 ערכת. ון והאזעקה במכיוון כל מפסקי הביטח -

 ושמן( של כל מדחס. ה )לחץ יניקה,ראשודעבחצי הכוון ל -

בנקודות בקרה מרככיוו - וטמפרטורות מים  ביחידן ספיקות   : הזיות במערכת  קירור,מחליפי החום  ות 
 טבלאות הנתונים ובתוכניות.ויחידות טיפול באוויר כנדרש ב

ות.  פחל  ועייםלתקופה של שבמלאה ורציפה    עם גמר הבדיקות והוויסות יש להריץ את המתקן בפעולה
ן הקבלן את וכח בפעולתו התקינה לחלוטין של המתקן יזמיע הפעולות האלה ולאחר שנרק לאחר ביצו

 המתקן.  סירתהיועץ למ
המזמין   מתאם  והמפקח  היועץ  רשאים  כן  אם כמו  נוספים  וויסותים  בדיקות  לבצע  מהקבלן  לדרוש 

 תקין.ן למצב פעולה נראה להם שהדבר דרוש להבאת המתק
חריות לציוד, ביצוע העבודה, בניה, אינה פוטרת את הקבלן מא  ע"י היועץ והמפקחן  תקלת המעצם קב
 ללותו.  ן בכפעולה תקינה של המתקהרכבה ו

יבצע  תנאיי לקבלת המתקן הוא שקבלן מיזוג האוו לתפעול המערכת לאיש התחזוקה של    הדרכהיר 
 יתקבל המתקן.ת זאכה שכי הועברה הדרע"י המזמין כ הבניין. רק לאחר קבלת מכתב חתום
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 ן ושילוט המתקן סימו  עבודות גמר,    .11
 

המס שלטים  לספק  הקבלן  כלעל  תפקיד  בברור  משאבה  אבי  מנים  שסתום,מזגן,  כגון:  במערכת  זר 
לבין  יהיה ממוספר בהתאמה בין השילוט על  וכו'. השילוט והטרמוסטטים  ההפעלה  לוחיות 

יהויחידות העיבוהמזגנים   מפי. השלטים  כיומ אלח  יו  ועליו  בצבע שחוניום,  בחריטה  ברור  או  תב  ר 
 אדום.

 ס.רפלק,קבלים וכו' יהיו מפשלטים על לוחות חשמל,מפסקי זרם
עם   לתאם  הקבלן  המועצהעל  מטעם  השלטים    המפקח  תוכן  רשימת  את  הדרושים.    שלטיםהוכן 

 מחיר השילוט כלול במחיר הציוד.
 
 

 חומרים וציוד       .12
 

רים והציוד  בעבור הספקת החומ  הן  –ו  תשלומים על חשבונה  כלע את  רת הקבלן יבצאם לא צוין אח
ב בזה.  הקשור  הנהלתוכל  אדם,  כח  כמו    עבור  וכו'.  החזקת ההשגחה  שמירה,  אחסנה,  בעבור  כן 
ולל תשלומי מכס ומס קניה, או כל מס אחר, החלים על הפריטים והן על המוצר הציוד והחומרים וכ

המושלם.או  \ו על    המתקן  ישלם  השללבו  חשבונכן  העבודות    ה ,שילוטן,תיעודן,ההדרכמתןיצוע 
עבוד בעבור  לרבות  אובדיקתן,  מצא  לא  שתאורן  ביטויות  הות  במסמכי  שינויים,  ,  ולרבות  חוזה 

 יצוע העבודה המושלמת והגמורה בהתאם לתנאיי החוזה.תוספות והתאמות הדרושים לב
 

 :תלים את יחשבו ככולפי כתב הכמויובסעי המחירים הנקובים
 

הפחת   עזר הנכללים בעבודה ושאינם ייהם וחומרם )ובכלל זה מוצרים לסוגכל החומרי א. בה(,    נכללים 
 יסים החלים עליהם.שלהם והמ

בפרק  וע בהתאם לתנאי החוזה, כולל כל העבודות  כל העבודה הדרושה לשם ביצ ב. המתוארות 
התיאו של  מהטכנ  רהמתאים  זה,  במפרט  שקי  מיוחד  לפרט  נתוניםויפרשור  טכניים   קט,טבלאות 

 נה.  פעולה תקין מושלם ובמצב של הדרושות למסירת המתק יודות העזר והלוואותוכניות וכל עב
 גומים, מכשירי הרמה, רתכות, כלי חציבה וכדמה. השימוש בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, פ ג.
ן הובלת  מסתם ופריקתם, וכהעה  כלל זום העבודה ובדה וכו' אל מקהובלת כל החומרים, כלי העבו ד.

 העבודה וממנו. העובדים אל מקום
 י המתקן שבוצעו. מירת רכיבנות וכו, וכן שאחסנת חמרים, כלים מכו  ה.
 יה, תוכניות יצור וביצוע.הוצאות תכנון המערכת ואביזר ו.
בפנ ז. שלישי  וצד  העובדים  העבודות,  של  ביטוח  מהוצאות  של  השפעות  האוויי  עבו וש  רזג  ת  דול 

 קבלנים אחרים. 
 י העבודה.תיקון, צביעה וניקוי כל חלק בניין שיפגע ע"הוצאות חציבה, סתימה,    ח.
הסו ט. שהמסים  וצד  העובדים  העבודות,  של  בטוח  הוצאות  בתנאיי  ציאליים,  לנדרש  בהתאם  לישי 

 החוזה.
ת  מיזוג  רכמערים לחומרים הקשו  ולת של שאריותיומי של שטחי העבודה מפס-הוצאות ניקוי יום י.

 והאוורור.   רהאווי
לר יא. והמסים  החומרים  על  הן  החלים   , קניה  ומס  מכס,  עבות  והן  והפריטים  המוצר  המתקן \ל  או 

 המושלם.
 ן )הן ישירות והן עקיפות(, ובכלל הוצאותיו המוקדמות המקריות. הוצאותיו הכלליות של הקבל יב.
 רים בחוזה.תנאים כליים הנזכי  לות במיוצאות הקשורויות, ביטוח וההוצאות ערבו יג.
 יסות המתקן. הפעלת וו יד.
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 ותיקי מסירה שרות ואחריות  .13
 

מערכת המיזוג על כל המשתמע הנמצאת במבנה המועצה  ועל    לציוד שהותקן על ידואחריות  על הקבלן לספק  
ה החדש  רת החל מנקודת חיבור ז מהצניות כנגד דליפות גאחר,  כולל פעולה תקינה של יח' העיבוי  ובמשרדים
 מה. דועל ידיו וכ

ל לב  לנותן שימו  כהמשך  המזמין  ע"י  המבוקשת  הכוללת  עבודת  כהעיות  האחר  אחריות  תחילת  טרם  שווי 
 תקן.המתוארת בתיאור הכללי של המ  הקבלן

  –דתו  בלת עבואחריות כוללת למתקן הינה אחריותו הבלעדית של הקבלן ומהווה חלק מתנאי ק  תשנו  5מתן  
 במכרז זה.  זכייתו 

 
 היועץע"י המתקן  ת שלה סופימיום קבל שנים נוספות, 4שנה + הקבלן יספק שרות ואחריות במשך  

המועצה   והמפקח ההאח  מטעם  מיזוג  מערכות  לכל  מלאה  תהיה  יוצא  האוורור  ואוויר  ריות  ללא 
ופן בלעדי באפי יקבע  תאריך הקבלה הסון.  ולות בההמערכות הכל  וכל  העיבוימהכלל כולל יחידות  

 ומתאריך זה תחל האחריות. המזמיןם טעמ היועץ ע"י
  -במתקנים ובמערכת האוטומטית    וניםתיק\חזקת שבראחזקה מונעת ואול  כלתהשרות    תכל תקופ 

ן יקבע  הזמ  וב ומדודוד וכל זמן קצטפול יעשה לפי המלצות ודרישות יצרני הציכולל ניקוי מסננים. ה 
 .ע"י המזמין

 יח' פלסטיקה שלט וסוללה.   מלבד ניקוי, אלקטרוניים  וחלקים ורכיבים קוןיביקור, ת השירות כולל          
יהיה    צע ביקורות תקופתיות לבדיקת המתקן. מספר הביקורותת על הקבלן לבאחריושנת הבמשך   

 מתקן.לי ה , ועליו לתאם את מועדן עם בענהפעם במחצית ש
לבצע    הקבלן  על  כן  לכמו  המועצה,  אחריותשנת  אחת  מטעם  המפקח  עם  עבודות    ובתאום  את  גם 

 השרות כדלקמן: 

 ומסנני מים  רווייפול בא מפוח נחשון טמסנני יחידות והחלפת  ניקויי  -

 קירור ומעבים קוי סוללותני -

 מסנן השמן והגזהחלפה או ניקוי   -

 מילוי גריז או שמן למסבים  -

 ן. יצר ומילוי שמן למדחסים לפי הוראותסיכה  -

 בדיקת לחצי גז ומילוי גז במידה ונדרש )ללא חיוב עבור עלות הגז( -

 מתיחת רצועות הנעה  -

 רת חלודהצבע לאחר הס יתיקונ -

 ם אומים וכו' וק ברגיחיז -

 רי הפיקוד וכיול מכשיכוון  -

 
והעבודות    כל בהחלקים  יסופקו  מו שנכל  הנ"ל  תוספת  ללא  הקבלן  ע"י  האחריות  לא ת  הקבלן  אם  חיר. 

קבלנים   העבודות  תא  ולבצע  החלקים לרכוש את  המזמיןפולים כנ"ל רשאי וטי יבצע תיקונים באמצעות 
 וצאות. הקבלן בכל הה אחרים ולחייב את

ולוחות  כולל כל היחידמיזוג האוויר  ל את מתקן  להעביר ביקורת חשמ  ן אחראיקבלה חשמל. ות שבוצעו 
ה החשמל,  חברת  ע"י  המתקן  לבדיקת  צורך  ויהיה  ולא  עלות  במידה  היחידה  במחירי  בגין ישולכלולה  ם 

 בדיקה זו תשלום נוסף. 
   ת, חגיםימי שישי, שבו, לילות, יינעל הקבלן לקחת בחשבון תיקונים מחוץ לשעות העבודה הרגילות, דה

 רשימת שמות טכנאי   מטעם המועצה  מפקח/למנהל ור בלן למסעל הק סף. לשם כךוכו' ללא תשלום נו
 ן ובתיהם.השרות עם מספרי הטלפו
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 ת: תקלו להלן זמני התגובה ל

 
תוקן  , ת  14:00כל יום עד שעה    מנהל האחזקהבאם נמסרה הודעה טלפונית במשרדו של הקבלן ע"י  

 ות. ועד חצ 17:00 שאחרי השעהיידרש לעבוד בשעות אם הוא תו יום, גם בהתקלה עוד באו
 שעות. 3 –זמן התגובה לתיקון התקלה ממועד ההודעה הטלפונית

 . 8:00תוקן למחרת יום העבודה. החל מהשעה לה תהתק 14:00רה ההודעה אחרי השעה נמס 
 אמור לעיל. תוספת בגין ה ולם כל מתן השרות יהיה גם בימי ו' וערבי חג. לא תש

  
 ראות הפעלה תיקי הו

 . כל תיק יכיל את החומר הבא: בונועל חש ירהי מסתיק 4יספק הקבלן   
 חזקה.המתקן והסבר לתפעול וא רתיאו א. 
 תכנן. ות על ידי המתכניות מאושר מערכת .ב 

 יון עבור כל מנוע: ים במתקן עם צנועים השונטבלת סימון של המ .ג
 נע.ן בטחונות ליתרת הזרם של   המתנוע, אמפרז' נומינלי, אמפרז' בעומס, וכווהספק מ

  טבלת סימון של אביזרי הפיקוד והביטחון עם ציון ההכוון של כל אחד   .ד
 מהאביזרים הנ"ל.  

   אחד  ציון ההוראה של כל דידה עםשל אביזרי המטבלת סימון  .ה
 האביזרים.מ 

מטעם   .ו מכתב  נ  המזמיןהעתק  שבועיים כי  במשך  מלאה  הדרכה  לו  לתפעול  ימים    תנה  בקשר 
וכי   ונהירה    , פורמציה המופיעה בתיקהאינ ואחזקת המתקן  בהירה  בע"פ  לו  נמסרה  וזו אשר 

 לו.
 במידה ונדרש. ע"י חברת חשמלהעתק אישור קבלת המתקן  .ז 
 ר וצנרת אוילות  לעמידות בפני אש של הבידוד לתעהעתקי תעודות בדיקה של מכון תקנים  .ח 

   חשמליים וכן כל  העבודה ואלמנטי חימום מדגמים אשר יילקחו ע"י מכון התקנים במקום  
 חשבונו. יזוג אויר ועליות קבלן מבדיקות יבוצעו באחרה בודה.דרש במהלך העציוד אחר שיי

  .רקבלן מיזוג האווי שבוןועל ח ביקורת בודק חשמל מוסמך תעשה ללא תוספת כספית .ט 
 רום.של הטכנאים בחת טלפונים הכולל רשימ דף קשר .י 

 תוכניות עם   בהן עדות החשבון יגיש הקבלן תכניות  בגמר כל שלב של העבודה לפני הגשת  
 שנעשו מהתכנון המקורי. תכניות אלו יאושרו ע"י המפקח ויהיו מסמך לתיק יות סימון הסט

 ויות. ורך חישוב הכמהתוכניות הסופי וכן לצ
  
 .חודשים ללא תמורה לפני תחילת שנת האחריות 3חרי הרצה של א ימסרוים המתקנ


