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                                        אוירמפרט כללי למזוג  .1
  

  תנאים כלליים  .א
המתקן והמערכות  מפרט זה והתכניות המצורפות אליו מהווה יסוד לכל הדרישות הטכניות לגבי  

 הדרישות הטכניות הכלולות במפרטהקבלן יחויב לעמוד בכל . אשר על הקבלן לספק ולהתקין
  .מתנאי כלשהו הכלול בהםובתוכניות וכן בכל הדרישות הנובעות 

  
  היקף המפרט  .ב

עבודה המתוארת  לפיכך אין זה מן ההכרח שכל. המפרט המובא להלן מהווה השלמה לתכניות  
  .בתכניות תימצא ביטויה במפרט זה

    
  תנאי המבנה  .ג

אינו מדויק , בתכניות יןכמצו' הצינורות וכו, האביזרים ,התעלות, מיקום הציוד הראשי או המשני  
  .שיהיו רצויים בזמן ביצוע העבודה או ן לתיקון בהתאם לשינויים שיידרשוה ניתויהי

    
, התברואה ,השיפוץ ב עם תכניות"המפלסים וכיו, התוואי, על הקבלן יהיה להתאים את המיקום  

ווצרו עקב שינויים או יהתחשבות עם התנאים אשר יתוך , החשמל ומקצועות אחרים ,אוירהמיזוג 
  .שא באחריות מלאה ובלעדית עבור דיוק הביצועיוי, האלהסטיות מהתכניות 

  
  תיאום, לוח זמנים  .ד

לוח זמנים מפורט לביצוע העבודות , מחתימת החוזה מיםי 3תוך , המזמיןהקבלן יגיש לאישור   
זמני ייצור , לוח הזמנים יכלול גם את הגשת הציוד לאישור. הכלולות במפרט זה ובתכניות

, המזמיןי "כפי שיאושר ע מזמיןם של הכן בשילוב ובתיאום עם לוח הזמנילוח הזמנים יו. ואספקה
  ;.במפרט זה" אישור חומרים וציוד"ל בסעיף "וכן על פי פירוט לוח הזמנים לפעולות הנ

התקדמות עבודות הבניה  בנוסף לכך מתחייב הקבלן לבצע את עבודתו תוך שילוב ותיאום מלא עם
עבודות הבניה ומבלי לפגוע פגיעה כלשהי של במהלך התקין וזאת מבלי לגרום להפרעות כלשהן 

לא יקנה לקבלן זכות לתבוע שינויים , פיגור בביצוע העבודות בהתאם ללוח הזמנים .באותן עבודות
  .או פיצוי אחר, או תשלומים נוספים עבור התייקרויות/בלוח הזמנים ו

  
  חציבות ותיקונים  .ה

במידה ויהיה צורך בהם למטרת , ב"תקרות וכיו, רצפות, תכל החציבות וביצוע הפתחים דרך קירו  
 ןיהתקנת התעלות והצנרת על כל סוגיה וכן התיקונים לעבודות הבני, המכניםביצוע המתקנים 

או /ו, תוך תיאום עם הקבלן הכללי, קבלן המערכותיבוצעו על ידי , הכרוכים באותן חציבות
עבורם  ר כלול במחיר היחידה ולא תשולםמחיר עבודות החציבה והניסו. ובאישורו המזמין
   .תוספת

והקבלן הכללי יבצע את  , 'חריצי צנרת וכו, יב השרווליםסב, קבלן המערכות יסתום את הפתחים
דה יי הקבלן הכללי רק במ"הבניה והתיקון יבוצעו ע, עבודות החציבה .'סיד וכו, צבע, תיקוני הטיח

  .הטכני הדבר במפורש בהיקף העבודה והתיאור וצוין 
י קבלן המערכות לשם התקנת "קידוחים וחציבות למעברי צנרת בתקרות או דרך קורות יבוצעו ע

 שר יתואם מראש ומבלי לפגוע במבנהובמיקום א, המעברים יבוצעו במקדח יהלום. השרוולים
  .התקרות או הקורות

  
  שרוולים  .ו

בור כל הצנרת ע) יתקבלו י פח לאשרוול(ימקם ויתקין את כל שרוולי הפלדה , קבלן המערכות יספק  
מ לפחות בין "מ 6בקוטר מתאים אשר יבטיח מרווח של  השרוולים יהיו. הקירותהעוברת דרך 

  .דודוהצינור על בי פנים השרוול להיקף
 קירות או תקרותהשרוולים יותקנו תוך כדי בניית הקירות והתקרות או יוספו בכל מקרה של  

  . קיימות
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  חומרים וביצוע  .ז
 ,הצנרת למיניה ,'דוכ ,מפוח, דיםמאיי, בוייהמוצרים המוכנים לרבות יחידות ע, כל החומרים  

יהיו מהמין המשובח ביותר ויתאימו מכל הבחינות , אשר יסופקו על ידי הקבלן' דהאביזרים וכ
הם יתאימו , כמו כן. או לדרישות יצרן הציוד/לדרישות התקנים הישראליים העדכניים ו

  . עודםיונמצאו על ידו כשרים לי המזמיןנבדקו על ידי לדוגמאות אשר 
יסולקו ממקום העבודה על ידי הקבלן ועל  -ל "אשר לא יתאימו לנ' דאביזרים וכ, מוצרים, חומרים  

  .כאמור יובאו במקומם המתאימים לדרישות ולדוגמאות -ואחרים , חשבונו
 בכפיפות לדרישות, עי נכוןלמפרטים ובאורח מקצו, כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות  

אשר הפיקוח על העבודות המשמשות  ,ל ובכפיפות לדרישותיה של כל רשות מוסמכת"התקנים הנ
רשאי לדרוש שהקבלן ימציא  המזמין. סמכותה הרשמית הוא במסגרת, נושא לעבודות מכרז זה

והקבלן , שותב של אותה ר"תקנות וכיו, הוראות, לידו אישור בכתב על התאמת העבודות לדרישות
  .מתחייב להמציא אישור זה באם יידרש

  
  דוגמאות  .ח

בידוד , אביזרי צנרת למיניה ,פריטי ציוד, דוגמאות של חומרים המזמיןהקבלן יספק לפי דרישת   
 מין את המוצרים ובטרם החלבטרם יז', תעלות רשת עבור צנרת גז קירור וכו, לתעלות ולצנרת

העבודה  אות יסופקו במועד מתאים להתקדמותהדוגמ. הלאכבאתר או בבית המ המלאכות בביצוע
  .הביצוע לפני התחלתיום  -10 מאך לא פחות 

 וישמשו להשוואהעד לאחר גמר ביצוע המתקן  המזמיןאו /הדוגמאות יישמרו במשרד האתר ו  
כל הדוגמאות יהיו רכוש המזמין אלא אם הורה . לחומרים ומוצרים שיסופקו ולמלאכה המבוצעת

ודא התאמת ועל מנת ל, יבצע הקבלן בדיקה של דוגמאות המזמין לפי דרישת .אחרת ןהמזמי
הבדיקות יבוצעו במעבדה מוסמכת וההוצאות יחולו על , חוקים ותקנים, החומרים והציוד לתקנות

יב בכל מקרה של תוצאה שלילית יחו .מערך חשבונו הסופי 0.3%הקבלן בסכום שלא יעלה על 
  .הקבלן במלוא ההוצאות

  
  אישור חומרים וציוד  .ט
  

  :)אבני דרך(לוחות זמנים   .1  
  

 להגיש את כל הציוד לאישור, עבודהחוזה לביצוע ה/הקבלן מתחיב עם חתימתו על ההסכם .א
אלא אם הסכים לעשות , יום ממועד החתימה על ההסכם 10תוך פרק זמן אשר לא יעלה על 

פרק הזמן יהיה קצר יותר .כולם הקודם מבין-או ממועד צו התחלת העבודה/זאת קודם לכן ו
    .ז כללי של הפרויקט"משיקולי לו, את הקבלן לעשות כן המזמיןאם הנחה 

 5 -לא יאוחר מ -את החומר לאישור ולהגיש מחדש   מזמיןהקבלן מתחיב לתקן את הערות ה .ב
  .המזמיןמיום שקיבל את הערות , ימי עבודה

כוז כל עומסי החשמל הנדרשים הקבלן מתחיב להכין עבור מתכנן החשמל מסמך עם רי .ג
מסמך זה יועבר . רשת להזנת חרום/לרבות פירוט בין הזנה רגילה, בלוחות החשמל השונים

  .ימי עבודה ממועד האישור הסופי לציוד 3 -לא יאוחר מ

ימי עבודה מיום האישור  7הקבלן מתחיב להגיש לאישור את כל לוחות החשמל והבקרה תוך  .ד
 ,מפוחים מכל סוג ולכל מטרה, ידיםמאי ,בויייחידות ע לרבות( יהמכאנהציוד הסופי של 

ימי עבודה כמצוין  5תיקון ועדכון החומר יעשה תוך   ).מערכות פיקוד ובקרה וכל הנדרש
  .לעיל

  

  חומרי עבודה וציוד .2
  

מיד עם חתימת . יהיו חדשים ובעלי איכות גבוהה, כל החומרים והציוד יתאימו לדרישות מפרט זה .א
ימציא הקבלן לאישורו של , ז המצוין לעיל ולפני ריכוז חומרים או ציוד כלשהם"לו החוזה ועל פי

תכיל גם את שמות היצרנים , רשימה זו. רשימה מלאה של החומרים והציוד הדרוש המזמין
ובמידה והדבר יידרש מסיבה , מספרו הקטלוגי, השם המסחרי של כל פריט: ופרטים נוספים כגון
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דוגמאות , נתוני פעולה המחייבים את היצרנים, ם טכניים של היצרניםתכניות ומפרטי -כלשהי 
המידע אשר יידרש לגבי כל המוצרים יכלול בין היתר גם הוראות שימוש ואחזקה ובכלל . ב"וכיו

פריט /באופן ברור את המוצר הקבלן יסמן .'צבעים וכו, משחות סיכה, זה פירוט של שמני סיכה
בכל מקרה בו נדרש מספר יחידות ציוד זהות או  .המצורפיםג בכל דפי הקטלו, לאישור המוגש

 המזמיןזאת באם לא הורה , ומאותה התוצרת היחידות מאותו סוג דומות יספק הקבלן את כל
  .אחרת

    
  : השגת חומרים  .ב

 הכלים החומרים   כי כל, חייבות מצד הקבלןהגשת הצעתו של הקבלן וחתימת החוזה מהווה הת  
או שהוא יכול להשיגם ולהביאם  ם השלמת המתקן נמצאים בהישג ידווהציוד הדרושים לש

 התקנות הקיימות בזמן הגשת לפי, עבודתו בזמן מקום להתקנה במועד המתאים להשלמתל
  לא תתקבל שום טענה מהקבלן על עיכוב בסיום העבודה או לתוספת מחיר .וחתימת החוזה הצעתו

  .במשלוח מיוחדשיידרש לייבאם או , י השגהבמידה והכלים החומרים או הציוד לא יהיו בר
    

  
  : תחליפים  .ג

רשאי הקבלן להציע  "שווה ערך: "ינו בגופו של הסעיף המתאים המליםרק במקומות שלגביהם צו  
 או בעל" שווה"שהתחליף הינו באמת יהיה מוכן לאשרם בתנאי  המזמין. תחליפים מתאימים

מדחסים  ,מקדמי יעילות, כגון יעילות ביצוע(זהה אופי , מבנה זהה, איכות שווה לפריט המפורט
לא ניתנה לקבלן אפשרות  .)'ו מאפיינים מיוחדים אחרים וכוא/עקומות פעולה ורעש זהים ו, זהים

יהיה עליו לספק , או אם לא הוצע תחליף על ידו אף אם הותר הדבר, להציע תחליף כאמור
יה הזכות הבלעדית להחליט האם לקבל תה למזמיןרק  .ולהרכיב את המוצר הנדרש כפי שמפורט

  .ין זה והקבלן יקבל החלטתו ללא עורריןיהצעת הקבלן לתחליף והוא יהיה הפוסק היחיד בענ
  
  
  :  ניקוי וצביעה, הגנה  .ד

הצנרת או המתקן , התעלות, שניהקבלן להגן על הציוד הראשי  והמ במשך כל תקופת הביצוע על  
י הקבלן עצמו "תוך כדי ביצוע העבודה ע םות העלולות להיגרי פגיעות אפשריאו כל חלק ממנו בפנ

להגנת הציוד המותקן או המאוחסן , על הקבלן חלה באותה מידה האחריות. או גורמים אחרים/ו
לחלוטין  בין היתר תוקדש תשומת לב מיוחדת לכיסוי מתאים על מנת למנוע. באתר בזמן הבניה

יחסת כמו כן יאחריות הקבלן מת. י אחרים"ות עסיד או צבע עקב עבודות המבוצע, טיח כתמי
  .כימיות או אחרות, תרמיות , לנזקים אחרים כלשהם לציודו לרבות השפעות מכניות

קבלני , הקבלן י עובדי"ע(כמו כן חלה אחריות הקבלן לנזקים שנגרמו תוך כדי ביצוע עבודתו   
שכבת הצבע הסופית  .י אחרים"ע לעבודות שבוצעו, )ציוד או חומרים שסופקו על ידו, המשנה שלו

  .יבש וחופשי מאבק ראוויובבתנאים חיצוניים מתאימים , יןיתיצבע אך ורק בגמר עבודות הבנ
, כאשר הם במצב נקי, למזמיןעם סיום העבודה יימסרו המתקנים והמערכות על כל חלקיהם   

  .מסודר וראוי לשימוש מכל הבחינות
  
  : הגנה בפני חלודה  .ה

למטרה זו . בפני חלודה בכל האמצעים הדרושים לשם הגנה יעילה על כל חלקי הציודהקבלן ינקוט   
 ,או תנאי חוץ ים במגע עם רטיבותכל חלקי הברזל והפלדה הבא. יש להפריד בין המתכות השונות

יהיו ' מוטות הברגה וכו ,ראוויהידות מיזוג י הציוד כגון אלה של ציוד או יחיכל ברג .ניםוווליהיו מג
כל חלקי המתקן המורכבים מחוץ למבנים יוגנו בפני השפעות אקלימיות בלתי רצויות . ניםוומגול

  .המזמיןלשביעות רצונו המלאה של 
  
  מניעת רעש ורעידות  .ו

 ולרעידות בלתי או יותקן במסגרת חוזה זה לא יגרום לרעש/הקבלן יוודא שכל ציוד שיסופק ו  
  . ות באזורי הציודלרב ,סבירים במבנה
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, אקוסטי בידוד, חיבורים גמישים, בולמי רעידות(ף לכך ינקוט הקבלן בכל אמצעי הדרוש בנוס  
הציוד לאזורי  הציוד המרעישים על מנת למנוע מעבר רעש ורעידות מחלקי) ' משתיקים וכד

  .שאינה עולה על המותר במטרה לשמור על רמת רעש,המטופליםללים המרעישים אל המבנה והח
במטרה למנוע מעבר רעש ) להלן" יסודות"כמפורט בסעיף (י הקבלן "נו עהיסודות לציוד יתוכנ

בין אם יבוצע על ידו (בנוסף לכך יפקח הקבלן על ביצוע היסודות והתמיכות . ורעידות אל המבנה
  .יעודם כשמטרה זו לנגד עיניויעל מנת להבטיח שיתאימו ל) י אחרים"או ע

  . ד באופן שלא תעביר רעש ורעידות למבנההקירור תותקן בצורה גמישה ותחובר לציוצנרת 
יתקין הקבלן לפי , גורם ציוד לרעש או רעידות העוברים את הנדרש או המקובל המזמיןאם לדעת 

נוספים על מנת ' דמשתיקים וכ, בידוד אקוסטי, חיבורים גמישים, בולמי רעידות המזמיןדרישת 
  .להוריד את רמת הרעש והרעידות לרמה בהתאם לנדרש

  
  יסודות  .ז

לקבלן הכללי שרטוטים מושלמים ומפורטים של כל יסודות  או/ו למזמין קבלן המערכות יספק  
ין יבצע יקבלן הבנ. המזמיןהציוד ובאישורו של   הבטון הדרושים לציוד בהתאם להמלצות יצרני 

לשרטוטים אלה תחת השגחתו ואחריותו של קבלן המערכות וישלים את   את היסודות בהתאם 
  .הבטון שתידרשנה לאחר התקנתו הסופית של הציודעבודות 

או במידה , נים יורכבו על גבי קפיצים כמפורטייוהמפוחים אשר יותקנו בבנ בויייחידות העכל   
קיעתם הסטטית תתאים ליצירת שש, עם משככי רעידות מטיפוס גומי במאמץ גזירה -ויצוין 

כל . בלבד" PAD-W-SUPER"ג מסו" מייסון"תוצרת  לפחות 90%לות רעידות ביעי שיכוך

המשככים ימוקמו כך שמרכז הכובד של היחידה הנדונה ימצא מעל המרכז הגיאומטרי של מסגרת 
  .המשככים

  
  :פתחי גישה  .ח

לציוד המותקן , ר יבטיח גישה טובה להפעלה ושירותהקבלן ימקם את כל הציוד באופן אש  
    .בתקרות גבס או תקרות מכל סוג

  
  : םפיגומים ודרכי  .ט

הכלולות  העבודות  סוגי   כל   לביצוע   הדרושים  , ב"סולמות וכיו, הקבלן יספק וירכיב פיגומים  
מתקנים ארעיים אלה יהיו יציבים וקשיחים במידה מספקת לשם קבלת  .במסגרת החוזה

 תוך התחשבות, להחליפם לתקנם או, לחדשם, להחזיקם, יש להרכיבם, להם נועדו העומסים אשר
. צווים או תקנות בני תוקף, הכלולות בחוקים הבטיחות בעבודה ושמירה על ההוראות תעם דרישו

לת או תקלות אחרות כלשהן ובמקרה של מפו, ובלעדית ליציבותם שא באחריות מלאהיהקבלן י
כלול במחירי  ל"התשלום עבור פיגומים ודרכים הנ. הן הישירים והן העקיפים, הנזקים יתקן את

הדרושים ' הובלה וכו, ועשינ, הרמה, הקבלן יספק את כל אמצעי ההנפה, ו כןכמ.העבודות והציוד
  .וכל יתר הנדרש להצבתו במקום המתוכנן הכנסתו לבנין, ל גגותהציוד לאתר והעמדתו ע להובלת

  
  
  מפרטי ציוד ותכניות עבודה   .י

 המזמיןיחזיר  ,לאחר שיבדוק. מפרטי ציוד ותכניות עבודה המזמיןהקבלן יכין ויגיש לאישורו של 
בכל מקרה יכללו המפרטים והתכניות . לקבלן עותק מאושר על פיו חייב הקבלן לבצע את העבודה

  :את המסמכים הבאים
  

 תפוקות, קטלוגימסחרי ומספר  פירוט טכני עבור ציוד או פריטי ציוד מוכנים לרבות שם .1
 ג"הכל ע -ת הפעלה פעולה ונקודועקומות , והמוצע סימון ברור של הציוד הנבחר, והספקים
  .או קטלוגים מקוריים/צילומים ו

השרטוט יהיה . של הציוד שאושר ואשר יסופק למעשה, על הגג או בחצר רכבה בבניןתכנית ה .2
תעלות , בקנה מידה מתאים ויכלול את כל הפרטים הדרושים להרכבה לרבות מהלכי צנרת

  .'די וככל הציוד הראשי המשנ, כל אביזרי הצנרת הבקרה, לוחשמ אויר

החיווט , הצנרת או הציוד או, תכניות מפורטות של כל שינוי בתכניות העבודה של התעלות .3
  .המזמיןי "י הקבלן ואושרו עקרונית ע"אשר הוצעו ע' דוכ
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  .תכניות פתחים בקירות ובקורות .4

תכנית יסודות לציוד שאושר לרבות משקלים חתכים ופרטים הדרושים לחישוב היסוד  .5
  .תווהרצפה הנושאת או

מסומן , בלבד עם דף הקטלוג המקורי או צילום המקור מזמיןציוד לאישור יוגש ל/כל פריט .6
   ).למעט פריטים חריגים(במספר הסעיף המתאים בכתב הכמויות 

ובמהדורה בה  "אוטוקד"בתכנת , כל התכניות השרטוטים והפרטים יהיו משורטטות במחשב .7
   .או לפי דרישת המזמין/ו מזמיןשורטטו תכניות ה

לא ישחרר את הקבלן בשום אופן מחובתו להבטיח תכנון  המזמיןי "אישור תכנית העבודה ע .8
   .הרכבה והתקנה באורח מקצועי נכון, נאות וכן יצור

בעל , ימצא אותו פגום המזמיןאו חלק של עבודה אשר , ישנה ויחליף כל פריט, הקבלן יתקן .9
ובאופן אשר לא יהיה בו כדי לגרום וזאת ללא דיחוי , איכות ירודה או מתחת לתקן הנדרש

הקבלן אחראי לבדיקת , כמו כן .להפרעות במהלך הביצוע או כדי לפגוע בלוח הזמנים שנקבע
  .והבטחתם, דרכי הגישה ופתחי הכנסת הציוד

  
  

  ותקופת האחריות  , מסירת העבודות והמתקנים .3
                                                                          

 אם התקבל לכך אישוראלא , א מכל סוג"אין לסגור תקרות מונמכות אשר מעליהן מותקן ציוד מ  .א
  .המזמין

  
  
  הוראות וקטלוגים, תכניות סופיות  .ב

מערכת מסמכים הכוללת באופן עקרוני מערכת תכניות , לפני מסירת המתקן למזמיןהקבלן יספק   
הפעלה ואחזקה ודפים קטלוגיים עבור כל פריטי ואביזרי הכולל הוראות " ספר אחזקה"סופיות ו

  .הציוד
  
  מערכת תכניות  .ג

אשר " כפי שבוצע"המערכת  עותקים מערכת מושלמת של שרטוטים סופיים של 3-הקבלן יספק ב  
עבודותיו במתקן ויכללו את כל השינויים והסטיות  י הקבלן לאחר סיום כל"ישורטטו ויעודכנו ע
, המכונותזורי מפורט את תכניות אשרטוטים אלה יכללו ב. לתכנית המקורית שנעשו בביצוע ביחס

 ,כל צינור, והשבכות  זרים המפ, יופיעו בהם התעלות', הפיקוד וכו, מערכת החשמל, מערכת הצנרת
שרטוטים  .ביצוע המתקן והפעלתו  אביזרי עזר וחיווט חשמלי אשר יהיו קיימים בבנין בסיום 

  .המזמין י"לפני קבלתם הסופית ע המזמיןשור אלה חייבים לקבל את אי
 לפי" אוטוקד"תכנת תהיינה משורטטות במחשב ב, כל התכניות והשרטוטים אשר יכין הקבלן  

  .הגרסה בה שורטטו תכניות המכרז
  .תוספת לולא תשולם עבורם כ, חירי העבודהכלולות במ, כל העבודות המפורטות לעיל        

  
  ספר אחזקה  .ד

במעטפה קשה עם  הספר יהיה כרוך. בשפה העברית" ספר אחזקה"עותקים  3- ק בהקבלן יספ  
  :יכלול בין השאר ספר האחזקה. סידור מתאים להוצאת דפים והכנסתם

  

             .המערכות מרכיביו העיקריים ויתר מאפייני, עקרונות פעולתו, תיאור המתקן .1

   .כמפורט לעיל" כפי שבוצע"מערכת תכניות  .2

  .והמשקל לרבות כל הנתונים הטכניים, ר המאושרות לכל פריטי הציודתכניות הייצו .3

מערך מיוחד המתאר את סדר ההפעלה הרגילה היומיומית : הוראות הפעלה ואחזקה לרבות .4
או שרטוט  הדיאגראמטבלת תקלות שכיחות ואופן הטיפול בהן לרבות כל , של המתקן

הוראות לטיפול מונע ולאחזקה  ,הדרושים לשם הבנת הפעולות אשר על איש האחזקה לבצע
', וכו" חודשי" ,"שבועי", "יומי"ות מערכי טיפול לרב, י יצרני הציוד"כפי שנמסר לקבלן ע
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המתקן ין לבצע במועד הנכון על מנת לשמור על יהכוללים כל פעולה אשר על מתחזקי הבנ
  .תקופת קיומו במצב תחזוקה מעולה במשך כל

פרו הקטלוגי של כל פריט בצד מספרו הסידורי במערכת מס צויןבה , רשימת הציוד המותקן .5
  .הפעלה ואחזקה, ולרבות קטלוגים של הציוד כולל מפרטי התקנה

  
  

 אוירמפרט מיוחד לעבודות מזוג  .4
  

  . קפטריה של המכללהרור בוואו אוירדות מזוג יחסים לעבויהמפרט הטכני וכתב הכמויות להלן מת  .א
משרדית ומשרד  בהתאם למפרט הכללי של הועדה הבין כל העבודות המתוארות לעיל יעשו  .ב

וכל  755תקן , 1001י "ת ,ד זהמיוח מפרט, 1996מהדורה " אוירמתקני מזוג " 15פרק , טחוןיהב
  .בתאריך תחילת העבודה, ל הנמצאת בתוקף"חסת לעבודות הניהוראה אחרת המתי

 יקפיד לבצע כל עבודותיו") ותמערכקבלן ה"או " אוירקבלן מיזוג "להלן ( אוירקבלן מיזוג ה  .ג
ל לא ישמשו "אי ידיעת הכתוב במפרט ובהוראות הנ. ל"במדויק ובהתאם למפרט וההוראות הנ

, ציודאסור לבצע שנויים מהתכנון לרבות שנויי , כמו כן.עילה לאי בצוע נכון ובהתאם לנדרש
או בכתבי /תכניות ואו ב/ביצוען או פריטים אחרים אשר הוגדרו במפרט ומהלכי תעלות או פרטי 

  .מזמיןמה, מבלי לקבל אישור לכך מראשהכמויות 
  .כמפורט בהמשך יחולו על עבודה זו ההנחיות, ל"בנוסף לאמור ולמפורט במפרט וההוראות הנ  .ד
  
  

  היקף העבודה וטיבה  .5
  

אספקת הציוד , העבודות חוזה זה כוללת בין היתר את עיקרי/העבודה המתוארת במסגרת מפרט  .א
  :ו והתקנת המערכות כדלקמןוהרכבת

  

  .חוץ אוירלטיפול ב" מיני מרכזי"מפוצל  ןאספקה והתקנה של מזג .1

מפוצלות המבוססות על יחידת  א"או מערכות מ/א מושלמת ו"אספקה והתקנה של מערכת מ .2
צנרת גז קירור ותקשורת בין כל חלקי המערכת והכל , מאיידים/יחידות קצה, מרכזית מדחס

  .VRFבשיטת 

בידוד התעלות , מפזרים ושבכות, תעלות פליטה, אוירשל תעלות אספקת התקנה אספקה ו .3
  .וציוד עזר

תעלות , אחראו כנדרש מכל מקום  ,אזורי ציוד פולט חוםמ ורורוא אספקה והתקנה של מפוח .4
  .וכל יתר הנדרש ,תשבכוו פליטה

לוחות  ,א"ורור ולמואלוד לרבות לוח חשמל אספקה והתקנה של כל מערכות החשמל והפיק .5
כבלי תקשורת ויתר , ל"כל החיווט החשמלי למערכות הנ, תרמוסטטים, הפעלה מקומיים

, לרבות הציוד התעלות, א"ורור ומוכמו כן הארקה מושלמת של כל מערכות הא, הנדרש
  .ובדיקות חברת החשמל או בודק מוסמך', דהצנרת וכ

הדרכת המזמין , ושירות חריותא, ניסוי ויסות והרצה, עבודות הגמר, שטיפה וניקוי המערכות .6
  .מסירה ותיקי

  .המסים וההיטלים על הציוד והעבודה .7

פיגומים ואמצעי , חומרים, יספק את כלי העבודה ראוויהבנוסף למפורט לעיל קבלן מיזוג  .8
חומר קטן וכל יתר הנדרש לשם השלמת ביצוע , את העבודה, עבודות חציבה ומעבר, הרמה

גם אם לא פורטו או , לפעולה בטוחה ואמינה, ביותר המתקנים והמערכות ברמה הגבוהה
 .ל"בכמויות או בתכניות אך נדרשים לעמידה בתנאים הנ, צוינו במפורש במפרט

    
  :על הקבלן להקפיד בנוסף לאמור לעיל גם על שתי הנקודות כדלקמן  .ב

לתאם עם מנהלי  ועליו, ברשות הקבלן ימצאו בכל עת אמצעי כבוי אש אמינים ומספקים .1
ל את הנוהל למקרה שתפרוץ אש ע ,טחון ובאי כוחםיאחראי הבטיחות והב, המזמין, מקוםה
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כתוצאה , או בסביבתם המידית ,או במטבח ובחלל הקפטריהבקומה הטכנית או  ,הגג
  .מעבודותיו

ולהשתמש באמצעים  ,על הקבלן לוודא כי עובדיו יודעים להפעיל את אמצעי הכבוי ביעילות .2
בעיקר אם מדובר בדליקות של מערכות )בהתזת מים בכל מקרה כזה ולאו דווקא(הנכונים 

  .חשמל

 אמצעי הכבוי בהישג ידימצאו ' ריתוך וכו, נרת או תעלותבכל מקרה של ביצוע חיתוך צ .3
 .המומלצים

למפלס , לדלתות מילוט, לחדרי מדרגות, על הקבלן להקפיד להשאיר את דרכי הכניסה לבנין .4
מ לאפשר מעבר בטוח "ע ונקייםפנויים למעבר תף עצמה ובקומת המר לחצר המשק, המרתף

  .ודרכי מילוט
  

  י אחרים"עבודות שתבוצענה ע .6
  
י "יפורטו באופן ברור ע שמקומות אלה  יבצע בכל מקום שהדבר ניתן לביצוע ובתנאיהקבלן הכללי .  א

ערכות מ ב הדרושים עבור"ורים וכיוהח ,הפתחים  מתאימים את בשלבי ביצוע  אוירקבלן מיזוג ה
 י קבלן המערכות והתיקונים"וצעו עיב, פתחים שלא ידרשו במועד הנכון .אוירורור ומזוג הוהא

או הפתחים /החריצים ו. י הקבלן הכללי"ין הכרוכים בהם יבוצעו על חשבונו עילעבודות הבנ
לצנרת או לתעלות או לאינסטלציה חשמלית ופתחי מעבר בקירות או תקרות קיימים עבור צנרת 

ל סתימת כול, י קבלן המערכות בתאום עם הקבלן הכללי"יבוצעו ע, ינסטלציה חשמליתאו א
 ,תשלום נוסף עבור סיתות החריצים קבלן המערכות לא יקבל שום . החריצים וסגירת הפתחים

  .הסגירה והאיטום, הפתחים פתיחת 
 ההשונות ובכלל זיבצע הקבלן הכללי את כל עבודות הבניה הדרושות למערכות המכניות , כמו כן  .ב

ה לו וזאת בהתאם לתכניות מפורטות שתימסרנ ,הגבהות למפוחים, ישנבסיסי בטון לציוד ראשי ומ
  .המזמיןאישורו של  י קבלן המערכות והטעונות "ע

ציוד או יחידות מזוג   לניקוז  אזור המטבחמחסומי רצפה בקבלן המשנה לתברואה יספק חיבורים ו  .ג
  .המערכות לןבהתאם להוראות קב אויר

הציוד המרכזי  וי הזנה מתאימים עד המפסק הראשי שלוקבלן המשנה לחשמל יספק ויתקין ק   .ד

  .חוץ מטופל אוירלוח החלוקה והיחידה לאספקת הזנה ל קו )VRF - יחידות המדחסים למערכת ה(

ישא יכל העבודות האמורות תבוצענה בכפיפות להוראות קבלן המערכות ובהשגחתו והוא   .ה
פעולתם של המתקנים  יות מלאה ובלעדית עבור כל פגם או לקוי העלול להשפיע עלבאחר

קבלן המערכות שבוע לאחר קבלת  י"ל יסופקו ע"התכניות עבור דרישות הנל כ. באחריותו
י רשימת "לרבות מכתב עם פירוט כל עומסי החשמל עפ, ים עבור הציוד שיסופק על ידוהאישור

  .הציוד
  

  

  נאי פעולתהות אוירמערכת מזוג  .7
  
אשר ' בטמפ אויר, מקוםעונות השנה בכל שעות פעולת ה תספק בכל לקפטריה אוירמערכת מזוג ה  .א

  .יפורטו להלןאשר  פניםהעל מנת לשמור על תנאי  תתאים

מדידת .35NC  -בשום מקרה רמת רעש העולה על  וריצילא , מערכת הפיזורהציוד המרכזי ו   .ב

 1.50מטר מן הרצפה במרחק של  1.50ממוזגים תעשה בגובה של עצמתו של הרעש בתוך האזורים ה
  .מן הקירות מטר

אשר , יבש קבועה מראש על טמפרטורת מדחום אוטומטית תשמור באזור הממוזג מערכת פיקוד  .ג
  . התרמוסטטיםפנל השליטה או  י שנוי הויסות של"תשתנה בעונות השנה השונות ע

לכך שהמתקן יספק  הקבלן יהיה אחראי. מפורטים להלןחשובי המערכת מבוססים על התנאים ה  .ד
תנאי הפנים הנתונים בעת שתנאי החוץ הם  רור או החמום הדרושים כדי לשמור עליאת תפוקת הק

  .כמפורט
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  מדחם לח                              מדחם יבש                         תנאי חוץ   
  

  'פ 78.8=)     'צ 26(    'פ 96.8=)     'צ 36(    קיץ                 
  

  'פ 32.0=)       'צ 0(    'פ 32=)          'צ 0(          חורף  
  

  תנאי פנים  
  

  'פ 59.5=)  'צ 15.3(      'פ 71.6=)    'צ 22(          קיץ  
  

  'פ 58.5=)  'צ 14.7(    ' פ 70=)    'צ 21.1(          חורף  
  
  

  
  

 )חום משאבות( מפוצלות ביתיות אויר מיזוג יחידות של והתקנה אספקה .8
  

עם " (מיני מרכזי"מסוג , המפוצלות אוירם את יחידות מזוג ההקבלן יספק ויתקין באופן מושל  .א
עם מדחסים , לחמום וקירור" משאבות חום"היחידות תהיינה מטיפוס  .)חבור לתעלות אספקה

" חום למשאבות"היחידות  .כפי שיפורט בתכניות או רשימות הציוד או בכתב הכמויות" רגילים"
 מעלות 0חוץ עד ' פאשר יאפשר פעולתן גם בטמ תכלולנה מנגנון הפשרה אוטומטי אלקטרוני

  .צלסיוס לפחות
 ה מעלתתאמנה להתקנוה שלמות ומושלמות מכל הבחינות תהיינ" מיני מרכזיות"היחידות ה  .ב

  .שהנדר עם מסנן וכל יתר, היחידות תתאמנה לחיבור אל תעלות אספקה וחזרה.תקרות ביניים
ויסות  כפתוריכולל  הפעלה  לוח  ,)מאייד(ני יחידת פנים כל יחידה מפוצלת תכלול באופן עקרו  .ג

מ "ע, רמוסטט וכן כל יתר האביזרים לפיקוד הפעלה או וויסותת, ומהירות המפוח טמפרטורה
רמוסטט יהיה מסוג ת/לוח ההפעלה. להבטיח פעולה בטוחה ונאותה ומשביעת רצון של היחידה

הגז ואביזריה  צנרת, יחידת החוץ תכלול את מכלול המדחס והמעבה לרבות מפוח המעבה. תעלה
  .וכל יתר הנדרש להבטחת פעולת המדחס

  .חוזרות של המדחס כל יחידה תכלול הגנות בפני שינוי מתח וחוסר פאזה והשהייה בין הפעלות
            

) ים(מפוח, אקוסטי פנימי בידוד ,ניםוובעלות מבנה קשיח מפחי פלדה מגול תהיינה ות פניםיחיד  .ד
  .לפחות מהירויות שלושבעלי  במיוחד) ים(שקט

 0.5"בעובי  ,)צבע כחול, עומד בתקנים(, "דורלאסט"לכל יחידה יסופק ויותקן מסנן לרחיצה מסוג   
אשר בתוכה יונח , קשיחה ויציבה, מ לפחות"מ 0.6כולל מסגרת כבדה מפח מגולבן בעובי , לפחות

  .בכל שטחוהחומר ויוחזק 
גומי במאמץ גזירה  תהיינה התליות עם בולמי רעידות מסוג, דה והיחידות תתלנה מהתקרהיבמ

  .ומדגם מאושר, מאותה תוצרת
עשויים נאופרן מייצור מוכן  נה לתעלות בעזרת חיבורים גמישיםתחובר" מיני מרכזיות" יחידות  .ה

  .בלבד
א "כ ,בוי חיצוניותייחידות ע 2קנה ותותקנה תסופ ,חוץ מטופל אוירלמזגן מפוצל עבור אספקת   .ו

מחולקת לשני מעגלי גז נפרדים , שורות 6חימום תהיה בעלת /ורסוללת הקיר .למחצית התפוקה

 מקרר כל שטח הסוללה,בוי אחתיכך שגם כאשר פועלת רק יחידת ע, INTERWINDבשיטת 

  .אוירמחמם את ה/
  .חורף קשים מ לאפשר חימום גם בתנאי"גופי חימום חשמליים יותקנו ביחידות הפנים ע  .ז

רמוסטט החוץ ובמצב ת החוץ תרד מתחת לנקודת הכיול של. הפעלת הגופים תתאפשר כאשר טמפ  

ראה פרק  –גופי החימום יהיו עם ההגנות הנדרשות ( .זה לא תתאפשר פעולת המדחסים לחימום

וסף גם בהפעלה יזומה הפעלת הגופים החשמליים לחימום תתאפשר בנ ").גופי חימום חשמליים"
  .י מפסק מתאים בלוח החשמל"ע, למקרה תקלה במערכת הקירור
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, נחושת בהלחמות כסףמלמזגנים מפוצלים מכל סוג תהיה ) פנים וחוץ(צנרת הגז בין שתי היחידות   .ח

חיבורים בין קטעי צנרת . ומתאימה לשימוש בגז קירור" L"הצנרת תהיה מדגם . במוטות ישרים

  .לא יתקבלווחיבורי הרחבה , חיבור אחר יעשו בעזרת אביזרים מתאימים בלבד לאביזרים וכל
, המלצת היצרן י"ובמרחק ובגבהים אשר בין שתי היחידות עפ, קוטר הצנרת יתחשב בתפוקות  

            .ותקינה וכל הדרוש לפעולה בטוחה) LOOPES(כולל מלכודות שמן 
. עם ציפוי עליון נוסף  מ"מ 19בעובי " ענביד"הצנרת תהיה מבודדת בתרמילי גומי ספוגי תוצרת   

  .הזורם דרך הצנרתיהיו מתאימים לשימוש בטמפרטורות הגז הבידוד והצפוי 

, מ לפחות"מ 60X100תותקן בתעלות חשמל מטיפוס רשת במידות , ניקוז וחשמל פנימית, צנרת גז  

  .י קטרי הצנרת והבידוד"או כנדרש עפ
 לבן מקורי ואין בתוך תעלות מפח מגולבן בצבע  תמידתותקן ניקוז וחשמל חיצונית , צנרת גז  

 של עטיפה נוספת, עטף בניר כסף עבהילמעט עודף צנרת מגולגל אשר י, להתקין צנרת גלויה
 כל התעלות תהיינה מפולסות".סופר-אקרילפז"תחבושות ומריחת חומר עמיד בקרינה מסוג 

  .ומתאימות למבנה ואופן ההתקנה, ישרות
  .מעקות הגג או על המזמיןי "יש לתמוך התעלות על גבי הגבהות בטון מסוג שיאושר ע ,על הגגות

 או מדגם תיקני אחר, NYY XLPכבלי חשמל ופיקוד בין יחידות הפנים והחוץ יהיו מכבלי   .ט
מותקנים במתעלים מצנרת מריכף ועמידים בטמפרטורות מגע , המותאם למזגנים מפוצלים
הכבלים יותקנו אך ורק במתעלים תקניים  .חשמל לצינור גז חם גבוהות למקרי מגע בין כבל
בשום אופן . את כבלי החשמל או הפיקוד במשיכה והשחלה להחליףויושחלו בהם כך שניתן יהיה 

  .הכבלים ללא מתעלים להתקין ןאי
 שתיב המערכת את  תפעיל , שני מעביםרכזיות עם מערכת הפיקוד הפנימית של יחידות מיני מ  .י

תופשר תמיד אך ורק יחידה , כמו כן המערכת תבטיח שבזמן הפשרה .ור או לחימוםת לקירדרגו
  .אחת מתוך השתיים או יותר כאשר יתר היחידות תמשכנה לחמם

יותקן מנתק בטחון חשמלי ") תקע-שקע"גם אם חבורי החשמל הם (ליד כל יחידת עיבוי חיצונית   .אי

  .במקום בו ניתן יהיה להפעילו בנוחיות ובבטחון IP 65המפסק יהיה אטום למים ברמה של . מקומי

  .בלבד" אנטיגרון"חיבורי החשמל יהיו עם מחברי   
, אירופאית אחרתאו תוצרת " שניידר", "לגרן", "לרמי-קלוקנר", "אבב"המנתק יהיה תוצרת 

  .ציוד לא מאושר יפורק ויסולק. שתאושר מראש

בלבד בין היחידה " פד-W-סופר"גומיות מחורצות מסוג עם  ,ןסיס בטובוי תותקן על ביכל יחידת ע  .יב
  .או התושבת/לבסיס ו

חיבורי צנרת ". פונט-דו"י "נקי מאדי מים וכמיוצר ע, מאיכות מעולה, R410A -גז הקירור יהיה   .גי

דה וצנרת הגז אינה מהסוג יבמ, הקירור בין היחידות יהיו עם אביזרים מתאימים למטרה זו בלבד
  לבצע שטיפה, אטמוספרות 20יש לבצע בדיקה של מערכת הגז בלחץ של  .גז המסופק עם מלוי

  .שעות24מיקרון למשך  500לחץ של - בחנקן וגז ולאחר מכן לבצע ריקון עד לתת  
  .השמן הנדרשת ובכמות, ניתן למלא הצנרת בגז יבש ונקי, ל"רק לאחר גמר ביצוע העבודות הנ

  .המערכת קוי נוסף וייבושימומלץ להתקין מיבשים לנ  
  .הניקוז הראשי  עד לצינור , בלבד שרשורי ניקוז נורימגש הניקוז של יחידת הפנים יחובר עם צ  .יד

יסופק ויותקן סיפון פלסטי מבודד או סיפון מגומי ניאופרן הניתן " מיני מרכזית"לכל יחידת פנים   
  .0.5"בי המגש יהיה מבודד בכל שטחו עם בידוד בעו .לפירוק קל לצרכי ניקוי ותחזוקה

 בוייקבלן המערכות יתקין ויחבר בצורה נאה ומסודרת את יחידת המאייד הפנימית ויחידת הע  .טו
הקבלן יספק ויתקין את צנרת הקירור והחיווט החשמלי בין היחידה . החיצונית המפורטים לעיל

ו הפנימית לחיצונית וכן את כל יתר הציוד האביזרים החומרים והעבודה הנוספים הדרושים א
, לארצויים לפעולה תקינה ומשביעת רצון והתקנה מושלמת בין אם צוין הדבר במפורש ובין אם 

  .                                        רמוסטטים והתקנתםתולרבות ה
קירות , רצפות, תקרות במסגרת עבודה זו יבצע קבלן המערכות את כל הקידוחים הנדרשים דרך  

 הקידוחים יעשו במקדחי וידיה. לוהחשמ יר דרכם את צנרת הגזמ להעב"ות עחוץ או מחיצ
י הקבלן "כל פתח אשר יבוצע גדול מהנדרש יתוקן יטויח ויצבע ע, ובקוטר הנחוץ בלבד, מתאימים

  י העברת הצנרת בשרוול"ע, חדירות דרך הגג תעשינה באופן אטום לחלוטין .י הקיים"עפ
  . 3"קוטר ן עם קשתות מרותכות בוונור מגוליהעשוי צ  
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והמרווח יאטם בבטון ותיקון כל שכבות , לתוכו יוכנס השרוול, 4"יבוצע קדח בקוטר  -במבנה קיים   
  ".רולקה"האיטום ויצירת 

לאחר התקנת הצינורות יש לאטום את המרווח בין הצינורות לשרוול בחומר אוטם מסוג סיליקון    

RTV ן מגולוודרך שרוול , שאי לעבור דרכוהקבלן ר, במידה ויש פתח קיים לגג. מתוצרת מעולה

  ).י הקבלן הראשי"ע(אשר יותקן במישור הפתח לפני שייסגר , כמפורט לעיל
פעולה ממשיים לקירור או  וכן לבודקן בתנאי, לאחר גמר ההתקנה יש לווסת את המערכות ולכוונן  .טז

 מ לקבל"נדרשות עלמו כל העבודות היותקנו ויושהכיסויים  , המסננים ינוקו. םלקירור וחימו
  .שלמות ומושלמות מתקנים ומערכות

הציוד יהיה מסדרות  .י המפרט והתכניות"כל הציוד יהיה חדש תקין מתאים למטרה אליה יועד עפ  .יז
בשלמותו במפעל ואין לבצע באתר עבודות בניית  בנוי, יצור סטנדרטיות של מפעלים מוכרים בלבד

  .מכל סוג ציוד או השלמת בנייתו
, ות חום כמפורטמשאב, בלבד "אוריס"או " וקסמתכת  " תהיינה מדגמי " רכזיותמיני מ"  יחידות

) A(רמת רעש המפוח לא תעלה על . עם מפוחים שקטים בעל מנוע פנימי ,בהספקים הנדרשים

DB55  בתעלה עם בידוד אקוסטי' מ 1במרחק של.  

  :אופני המדידה והמחירים יהיו כדלקמן  .יח
וחשמל בין יחידות   צנרת גז קירור , המערכת את כל חלקי כולל, מפוצל" רכזימיני מ"מזגן  מחיר  

בתוך או רשת . סי.וי.תעלות פי, יחידת עבוי  ללא תוספת לכל ' מ 15צנרת עד  הפנים והחוץ ובאורך
, תליות וחיזוקים, בולמי רעידות, מנתקי בטחון, או פח מגולבן בצבע לבן מחוץ לבנין, הבנין

, פי הפרט בלבד נור היציאה לגג עליצ/שרוול, כל הקידוחים, )לרחיצה(מסננים  ,יבורים גמישיםח
רמוסטט ולוח ת, מושלמיםכמו כן לוח החשמל ופיקוד . הפעלה וויסות וכל יתר דרישות המפרט

לא תשולם  ,כולל החיווט החשמלי המושלם, רמוסטטת/ור לוח הפעלהעב  ").מיטב"של (הפעלה 
  .יחידהבמחירי ה תוספת והם כלולים

הראשונים ' מ 15 מעל, אורך תשולם תוספת לפי מטר, עבור צנרת גז חשמל וניקוז והתעלות עבורם
              ).מצטברת  כאשר מותקנים מספר מזגנים תהיה המדידה (

    

 בוי מרכזיותייחידות ע ,על בסיס גז קירור אויראספקה והתקנה של מערכת מזוג  .9

  ) VRF(שתנות מ וכמויות גז
  
מרכזית על בסיס גז קירור  אוירפק יתקין ויפעיל באופן מושלם מערכות מזוג הקבלן יס  .א

מאיידים המותקנים , יחידת מדחס מרכזית או מספר יחידות מדחס מרכזיות, בהתפשטות ישירה
, כיבי המערכתמערכת תקשורת אלקטרונית בין כל מר, מערכת צנרת גז קירור, בחללים הממוזגים

בהתאם לדרישות הקירור או החימום של כל אחת מיחידות ) VRF(שתנות וכמויות גז קירור מ

  .הקצה והדרישה הכללית
כמפורט , ותפעל או לקירור או לחימום") משאבת חום("המערכת תהיה לקירור ולחימום   .ב

  .בטבלאות הציוד ובכתבי הכמויות
אביזרי , זהג לרבות כל מערכות צנרת(כל מרכיבי המערכת החיצוניים יהיו מוגנים לחלוטין   

  ,בירושלים אוירמפני השפעות מזג ה) החשמל והבקרה
  .חד למטרה זוצלעות המעבים תהיינה עם צפוי אפוקסי מיו  

  
שגם אם ינותק החשמל לאחד , המערכת החשמלית והבקרה של כל מרכיבי המערכת תהיה כזו  

שור המערכת וזה תנאי יסודי לאי, כל יתר המערכות ימשיכו לפעול ללא שום תקלה, המאיידים
  . והציוד

רמת הרעש של הציוד הפנימי בחללים הממוזגים והחיצוני לא תעלינה על נתוני היצרנים המופיעים   .ג
  .בקטלוג הטכני

הכל  ,החוק העדכניות יהיה כנדרש בתקנות" COP"ומקדם היעילות  A410גז הקירור יהיה ירוק   .ד
  .יודי לצ"לרבות ת 1.1.05עדכון מיום  1חלק  994י "לפי ת

ע מאושר "או ש "סיטי מולטי"סדרת " אלקטריק מיצובישי"חברת  תוצרת המערכת תהיה דוגמת  .ה
  .ובתנאי שהציוד יענה על כל דרישות מפרט זה, "דייקין"של חברת 
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רן היצ(ביצוע המערכת מותנה בקבלת סיוע וגבוי הנדסי מלא ומקיף של נציג החברה המקורית   .ו
על אופן הביצוע  פיקוח שוטף, נתונים הנדסיים, מות פיקודכס, לרבות סכמות צנרת) ל"בחו

  .מיום קבלת תעודת השלמה שנים לפחות 3ומתן תעודת אחריות למערכת לתקופה של , וההפעלה
סיון מוכח בהתקנה מושלמת של מערכות מסוג זה אשר פועלות יהקבלן המבצע יהיה בעל נ  .ז

נכון ומדויק על פי הנחיות , כת באופן מקצועיוהוא מתחייב לבצע את המער, בהצלחה וללא תקלות
  .היצרן ונציגו המוסמך

  .שיחים עם אביזרים מקוריים להלחמהבמוטות ק" L"צנרת גז הקירור תהיה מנחושת   .ח

י "כל חיבורי הצנרת ואביזריה יבוצעו בהלחמה ע. B-280 ASTMלפי תקן צנרת הגז תבוצע   .ט

טרם . או חמרים אחרים) FLUX(משחת הלחמה  ללאוללא ניקוי מוקדם , כסף 5%עם " סילפוס"

במקרה של לכלוך . יוודא הקבלן נקיון פנימי של הצנרת מכל הסיגים וגופים זרים, ביצוע ההלחמות
אשר תועבר בתוך הצנור , הצנרת תנוקה בעזרת פיסת בד כותנה יבשה ונקיה, או גופים זרים בצנרת

, PSI 6 (BAR 0.4(בלחץ נמוך  -99.95%קן נקי יוזרם חנ, במהלך כל הלחמת הצנרת). עם חוטר(
תוך בקרה שהחנקן אכן זורם דרך הצנרת ולא , דרך הצנרת באמצעות וסת לחץ וצינורית גמישה

פתח . החנקן חייב לזרום בתוך הקטע המולחם בצנרת. מתנדף מיד מהקצה ממנו הוא מוזרק
בסיום תהליך . לחמהיציאת החנקן מהצנרת יהיה במרחק של לפחות מטר אחד מנקודת הה

הזרמת החנקן בצנרת תופסק רק . יקורר הקטע המולחם עם פיסת בד ספוגה במים, ההלחמה
  .לאחר קרור מלא של הקטע המולחם

 למעט נקודות בהן מתבצעת עבודת, םבמהלך העבודה יהיו כל קצוות הצנרת במערכת אטומי
  .או חיבור/הלחמה ו

  .יות תהיינה מטיפוס רדיוס ארוך בלבדוזו  
  .ויצור עצמאי לא יתקבל בשום אופן, מחלקים או מפצלי צנרת יהיו מקוריים של היצרן בלבד  

קטרי הצנרת ומידות המפצלים השונים יבוצעו על פי התכניות והמפרטים והנחיות ספק הציוד 
   .באתר

י "אנכיים או אופקיים לחלוטין או בשיפוע הנדרש ע, וים ישריםותותקן בקהצנרת הקשיחה 
  .ולא תתקבל צנרת שלא תותקן בהתאם לכך, היצרן

מות הצנרת אשר יגיש יהיו על פי הנחיות היצרן וסכ' כואביזרי חיבור מיוחדים ו, קטרי הצנרת
                                                                                 . המזמיןכחלק ממסמכי הביצוע ואשר יוגשו לאישור 

 19בעובי " ענביד"לכל אורכה תהיה מבודדת בתרמילי גומי ספוגי תוצרת  גז ונוזל הקירורה צנרת  .י
  .הבידוד יתאים לשימוש בטמפרטורות הגז הזורם דרך הצנרת. ללא עטיפה, באופן גלוי מ"מ

עד לאחר גמר  חשופים ללא בידודשארו יי' דמחלקים וכ, מפצלים, ויותוז, כל נקודות החיבור
  .בהמשךכמפורט  הבדיקות

  .יבודדו בבידוד מקורי של היצרן לאביזר זה -מחלקים מפצלים ואביזרים מיוחדים 
ניתן לבצע בדיקה עם יחידות . תעשה בסיום כל עבודות הצנרת לצנרת גז הקירור בדיקת לחץ  .אי

לחץ הבדיקה יהיה . או מולחמים/י מחברי פלר ו"עם קצוות צנרת סגורים ע, מורכבות או לחילופין

)PSI 400 (BAR 28 ,הצנרת תושאר תחת לחץ זה . 99.95% -י החדרת חנקן נקי "והבדיקה תבוצע ע

  .בזמן שהצנרת תחת לחץ יבדוק הקבלן נזילות מכל חיבור והלחמה בצנרת. שעות 48לפחות 
שמורה , או איכות העבודה/או איכותה ו/או אי ודאות לגבי שלמות הצנרת ו/בכל מקרה של ספק ו

  .או את כל הצנרת בשלמותה/וש החלפת קטע ולמזמין הזכות לדר
יסיים , על סיום הליך בדיקת הנזילות) בהמשך לאישור נציג היצרן(לאחר קבלת אישור המזמין 

  . הקבלן את עבודות הבידוד
ורק בתעלות חשמל   תותקן אך  -מונמכתבחללי תקרה וכן צנרת וחווט תקשורת צנרת גז קירור   .בי

  .י קטרי הצנרת והבידוד"או כנדרש עפ, מ לפחות"מ 60X100ת נות מסוג רשת במידווומגול
ותקבל , וים ישרים וקצריםותותקנה בק -ילוי הריצוףוכן צנרת וחווט תקשורת במצנרת גז קירור   

 -החיצוניים בקירות. מ"ס X 10 5במידות " אומגה"מ מכופף כ"מ 1.25כסוי מגן מפח מגולבן בעובי 

  .מעל לתעלה) עם רשת(והטיח יבוצע , ל"עם כסוי פח כנ) כלפי החלל(הצנרת תקבל הגנה חיצונית 
ן בצבע לבן וומפח מגול  בתוך תעלות  תמידצנרת גז קירור חשמל ותקשורת חיצונית גלויה תותקן   

תאושר עטיפה בשתי שכבות של , רק לעודפי צנרת קצרים. מקורי ואין להתקין צנרת גלויה
  ".סופר-אקרילפז"שות ומריחת חומר עמיד בקרינה מסוג תחבו

  .ומתאימות למבנה ואופן ההתקנה, ישרות, כל התעלות תהיינה מפולסות  
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או  המזמיןי "שיאושר ע יש לתמוך התעלות על גבי הגבהות בטון מסוג , או בחצר ציוד/על הגגות ו  
  .על מעקות הגג

י נציג "או כנדרש ע, NYY XLPחוץ יהיו מכבלי כבלי חשמל והתקשורת בין יחידות הפנים וה  .גי

בצנרת מריכף ועמידים בטמפרטורות מגע גבוהות למקרי מגע בין כבל חשמל  שחליםמו ,היצרן
כך שניתן יהיה , לא תתקבל צנרת חשמל או תקשורת אשר לא תושחל במתעלים .לצינור גז חם

  .ר"ממ 0.75היו בחתך מינמלי של גידיים י-כבלים דו .לשלוף את הכבלים ולהחליפם במידת הצורך
המפסק יהיה אטום למים ברמה . ליד כל יחידת מדחס חיצונית יותקן מנתק בטחון חשמלי מקומי  .יד

 חיבורי החשמל יהיו עם מחברי. חוןטיבמקום בו ניתן יהיה להפעילו בנוחיות ובב IP 65של 
  .בלבד" אנטיגרון"

" פד-W-סופר"בות כפולות של בולמי רעידות מסוג כל יחידת מדחס תותקן על בסיס בטון עם שכ  .וט

בסיס בטון או משטח קשיח  בשום מקרה אין להניח את היחידות ישירות על  ".מייסון"תוצרת 
  .אחר

כולל , הכמויותי בקר שליטה מרכזי כפי שיוגדר בכתב "היחידות בתחום הקפטריה תופעלנה ע
  .בוי ולכל המאיידיםיהע' החווט המושלם ליח

  .מקוריותתכלולנה משאבות ניקוז ) המאיידים(ידות הפנימיות כל היח  
של  יאינטגראלכחלק ,וי מתח נפילות מתח או חוסר פאזהכל היחידות תכלולנה הגנות מפני שינ  

ללא תוספת , או הקבלן הראשי/המערכות ו הכל באחריותו הבלעדית של קבלן -היחידה או בנפרד 
  .מחיר

 ע"או ש, "פונט-דו"י "נקי מאדי מים וכמיוצר ע, מאיכות מעולה C410גז הקירור יהיה ירוק   .טז
חיבורי צנרת הקירור בין היחידות יהיו עם אביזרי פירוק מתאימים . י יצרן הציוד"כמומלץ ע

  .דה וצנרת הגז אינה מהסוג המסופק עם מלוי גזיבמ, למטרה זו בלבד
יש לבצע , אישור נציג היצרן לכך כנדרש ויתקבל ויסתיימבמידה ובדיקות הלחץ ותיקון הדליפות   

  .שעות 24למשך  כספית מיקרון 500לחץ של -שטיפה בחנקן וגז ולאחר מכן לבצע ריקון עד לתת
, ניתן להשלים את הבידוד וכן למלא הצנרת בגז יבש ונקי, ל"רק לאחר גמר ביצוע העבודות הנ  

  .המערכתקוי נוסף וייבוש ימומלץ להתקין מיבשים לנ .ובכמות השמן הנדרשת
וריים עד נורות הסניקה ממשאבות הניקוז של יחידות הפנים יחוברו עם צנורות הניקוז המקיצ  .יז

  .מבודד, היא תבוצע עם צנור שרשורי בלבד -אם נדרשת הארכה  .לצינור הניקוז הראשי
בוי יקבלן המערכות יתקין ויחבר בצורה נאה ומסודרת את יחידות האיוד הפנימיות ויחידת הע  .יח

 רת הקירור והחיווט החשמלי בין כלהקבלן יספק ויתקין את צנ. החיצונית המפורטים לעיל
היחידות וכן את כל יתר הציוד האביזרים החומרים והעבודה הנוספים הדרושים או רצויים 

 ולרבות, לפעולה תקינה ומשביעת רצון והתקנה מושלמת בין אם צוין הדבר במפורש ובין אם לא
  .  נתםרמוסטטים והתקתה

קירות , רצפות, תקרות במסגרת עבודה זו יבצע קבלן המערכות את כל הקידוחים הנדרשים דרך  .יט
הקידוחים יעשו במקדחי וידיה . לוהחשממ להעביר דרכם את צנרת הגז "ות עחוץ או מחיצ

י קבלן "כל פתח אשר יבוצע גדול מהנדרש יתוקן יטויח ויצבע ע, ובקוטר הנחוץ בלבד, מתאימים
  .המצב הקיים או המתוכנן  רכות על פי המע

ן עם ווהעשוי צנור מגול י העברת הצנרת בשרוול"ע, חדירות דרך הגג תעשינה באופן אטום לחלוטין  
לאחר . וכל יתר הנדרש על פי הפרט, השרוול יכלול לוח עיגון לאיטום. 3"קשתות מרותכות בקוטר 

 RTVלשרוול בחומר אוטם מסוג סיליקון התקנת הצינורות יש לאטום את המרווח בין הצינורות 

  .מעולה מתוצרת
  
  : י נציג יצרן הציוד"ח על הביצוע עפיקו  .כ
  

 ח"ד משלבי ההתקנה לרבות הוצאת דובמהלך הביצוע יבוצע פיקוח של נציג היצרן בכל אח .1
  .או אישור לקבלן המבצע ובמקביל גם למזמין/הערות ו, ביקור

  :םהמינימאליילהלן רשימת השלבים   .2

וניקוזים לרבות שלב  תקשורת חשמל, צנרת גז הקירור - ם שלב הכנת התשתיות למאיידי .א
  .הצנרת הראשית על הגג וכן ,בקומה שניתהצנרת המהראשית הצנרת  התקנת
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לרבות , לקראת ההפעלה שלב התקנת הציוד הראשי והמשני חיבורי הציוד וכל ההכנות .ב
  .בקר הניהול והשליטה

, השליטה והניהול פעולת בקר, דימות לרבות התקשורתקשלב ביצוע כל הבדיקות המ .ג
בדיקת מגשי הניקוז , רמת רעש, המהירות, בדיקת כל מאייד ומאייד לרבות הפעלתו

 סימולציה של תקלות ויתר הנחיות, פעולת היחידות המרכזיות  בדיקת , ומשאבות הניקוז
 .היצרן

  .כנות ובדיקתושלב הת .ד
  
 לבצע לקראת על הקבלן, להתקנת המערכת המושלמתא "כחלק בלתי נפרד מעבודת קבלן מ. אכ

יחולקו  המאיידים .הניהול והשליטה באמצעות בקר, התכנות של המערכותההפעלה את תהליך 
מספר הקבוצות ומשטרי ). 'ניתוקים יזומים וכו,  שעות עבודה(לקבוצות עם משטרי הפעלה שונים 

לול במחיר הכולל ויעשה לק זה של העבודה כוח, או נציגו/הפעלתם יהיו על פי הנחיות המזמין ו
  .חשבון הקבלן המבצע במלואו על

פעולה ממשיים לקירור  וכן לבודקן בתנאי, לאחר גמר ההתקנה יש לווסת את המערכות ולכוונן  .בכ
מ לקבל מתקנים "הכיסויים יותקנו ויושלמו כל העבודות הנדרשות ע, המסננים ינוקו. וחימום

  .ותומערכות שלמות ומושלמ
הציוד יהיה  .י המפרט והתכניות"כל הציוד יהיה חדש תקין מתאים למטרה אליה יועד עפ  .גכ

בנוי בשלמותו במפעל ואין לבצע באתר , מסדרות יצור סטנדרטיות של היצרנים המאושרים
  .עבודות בניית ציוד או השלמת בנייתו מכל סוג

 יחידות(החיצוניות  היחידות, וג אשר יקבעל פי גודלן והסתשולמנה ע) מאיידים(יחידות הפנים    .דכ
וצנרת גז , לרבות בסיסים ותמיכות תשולמנה בנפרד כולל את כל הנדרש להתקנתן) המדחס

כולל את , או לפי האורך כמפורט בכתבי הכמויות כמכלול הקירור והתקשורת לכל מעגל תשולם
לוי או יהמל הצנרת בתחום ההגנה ע ,כל הנדרש להתקנתה לרבות הרשתות בבנין והתעלות על הגג

מס הקניה . לה ויסות ואחריותהפע ,רךשילוט לכל האו, מלוי גז ושמן, הואקום, הבידוד ,בקירות
  .במחירי הציוד ולא ישולם בנפרד כלול

  .הציוד והמערכתנה מושלמת חווט וחיבור לכל פריטי בקר השליטה ישולם בנפרד כולל התק
ציא תעודת בדיקה מקורית של נציג יצרן הציוד לתקינות הקבלן ימ, בגמר העבודה וההפעלות  .הכ

  .קבלת תעודת השלמהשנים מיום  3ולאחריות של , המערכת ואישור לביצועה והפעלתה
  

      אוירמערכות פיזור  .10
                                                                  

  .מיוחד זהובמפרט , של המפרט הכללי 1505תהיינה כמפורט בפרק  אוירמערכות פיזור ה  .א
בעובי דופן כמפורט בסעיף , ר לפחות"מ/'גר 220ן עם צפוי אבץ של ווהתעלות תהיינה מפח מגול  .ב

ובהתאם לדרישה החמורה מבין כל (או על פי הפרטים הסטנדרטים המצורפים , במפרט 150511
של  1500.06יגוד למפורט בסעיף ובנ, המדידה תהיה ללא הבדל בעובי הפח, בכל מקרה). ההנחיות

  .".פ.מ" קאסט-דק"כל התעלות תאטמנה בתפרים באמצעות שכבה כפולה של תחבושות ו .המפרט

 1“חיצוני בעובי  עם בידוד) גרעין חוט פלדה(' ג 15.53תעלות גמישות תהיינה כמפורט בסעיף   .ג

דרגה  755ת בתקן ועמידו 1001 י"עם ת") מטלפרס"י "משווק ע" (DEC"או " ATCO"תוצרת 

3.3.V מ"ס 60כל , התעלות תתלינה עם תליות רכות וריפוד .ע מאושר בלבד"או ש.  

גם ווסתי , י הנדרש במפרט ובפרטים"בנוסף לתליות ולחיזוקים עפ כוללמחיר התעלות מכל סוג   .ד
 ףוזאת בניגוד למפורט בסעי, זגניםמ/אוירחיבורים גמישים לציוד או ליחידות טיפול ב, חלוקה

  .של המפרט  1500.08
והשבכות למיניהם יהיו מאלומיניום משוך צבועים בצבע שרוף בתנור ובגוון שיקבע  אוירמפזרי ה  .ה

מחיר מפזרים . יהיו עם חיבור מגירה בלבד עבור המפזרים והשבכות וארוניםוהצ. האדריכל
על פי הדגמים " יעד"המפזרים יהיו תוצרת  .חוזר כולל ווסת אלא אם צוין אחרת אוירושבכות 

לכל , כאשר יש לחבר מפזרים או שבכות באמצעות תעלות גמישות .המפורטים בכתב הכמויות
המפזרים  .וארון בקוטר התעלה הגמישהווצ, יניקה מבודדת/שבכה תסופק קופסת פיזור/מפזר

 ואין להניחם על(יחוברו לקופסאות הפיזור באופן אטום ושניהם יתלו באופן יציב מתקרת הבטון 
  ).התקרות המונמכות
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 כאשר, הנדרש בפועל כאשר הקבלן יספק ויתקין את הגודל, ר"מחירי מפזרים ושבכות יהיו לפי מ
יכלול המחיר , כאשר יש לספק גם קופסאות פיזור .ר"מ 0.085הוא ) מינימלי(השטח הקטן ביותר 

י "ן לשבכות עפהמחיר כולל גוויובהר כי .גם את הקופסה המבודדת ויתר הפרטים כמתואר לעיל

  . RALבחירת האדריכל בהתבסס על צבעי

  
  .יהיה על פי האורך בהתאם לדגם המצוין, לינאריים/מחיר מפזרי חריץ או מפזרים קווים

 עם גלגלי שיניים מיודינאאוירבמבנה , במפרט 150542מדפי ויסות ידניים יהיו לפי פרק 
י אוגנים ואוגנים נגדיים וידית הפעלה עם עם חיבור, ע בלבד"או ש" יעד"י "כמיוצר ע, מאלומיניום
  .ר"מ 0.25לי הוא אוהשטח המינימ, ר דוגמת מפזרים ושבכות"המדפים ישולמו לפי מ. מראה מצב

  
לעמידה באש למשך שעתיים , 1001י "יעמדו בת, של המפרט 150543עשן יהיו לפי פרק /מדפי אש  .ו

" יעד"תוצרת , חשמלי/עם נתיך טרמי ,עם הפעלה מרחוק בעזרת מנוע לסגירה ולפתיחה, לפחות
, יותקן תמיד פתח ביקורת) מהצד המוגן(סמוך לכל מדף אש  .עם שרוול מאריך" בלייברג"דגם 

עשוי פח , "וקס"ע תוצרת "ו שא, מ"ס X 30 30במידות מינימום של  BLדגם . "טרוקס"תוצרת 
מחיר .לה בו היא מותקנתהדלת תהיה מבודדת דוגמת התע. אטום לחלוטין 1.25"ן בעובי וומגול

עשן יש להתקין בתחום מחיצת /מדפי אש .ר"מ 0.1מינימום , מדף אש יהיה לפי המידה בפועל
שא בכל נזק או תשלום יוי, ודא כי ההכנות לכך יעשו במועדןול ועל הקבלן, עשן ולא מצדדיה/אש

  .מאוחר יותר עבור הביצוע
 24, חשמלי/עם נתיך טרמי, עם מגעי עזר, רעם קפיץ מחזי" בלימו"מנועי המדפים יהיו תוצרת   

אותו הם ) א או מפוח"יט(ומחירם כולל חווט מושלם עד ללוח הציוד  BAE 72-Sדגם , וולט

  .משרתים
  .מכל סוג אוירכל התעלות תהיינה אטומות ולא יתקבלו דליפות   .ז
י "נושא ת, טגרליאדים אינ עם מחסום" סרטנטיד"יהיה מתוצרת  א"בידוד טרמי חיצוני לתעלות מ  .ח

  .ע מאושר בלבד"או ש, V.3.3דרגה  755ועומד בתקן  1001
הבידוד יודבק  ).159טיפוס (רגל מעוקב /פאונד 1.5ובמשקל סגולי של  2"הבידוד יהיה בעובי   

 60מסביב בסרטי פוליאסטר כל  עם הידוק ) דבק ירוק" (ורוליט"לתעלות בדבק בלתי דליק של 
  ".ענביד"לוחות  והגנה על הפינות עם. מ"ס

 755ועומד בתקן  1001י "נושא ת, "סרטנטיד"א יהיה תוצרת "בידוד אקוסטי פנימי לתעלות מ  .ט

ובמשקל ) או כמצוין בכתב הכמויות( 1"הבידוד יהיה בעובי .ע מאושר בלבד"או ש, V.3.3דרגה 

התעלות בדבק הבידוד יודבק לדפנות הפנימיות של ).150טיפוס (רגל מעוקב /פאונד 1.5סגולי של 
ופס חיזוק , מ לכל כוון"ס 30חיזוק כל " פין"ובנוסף יותקן , )דבק ירוק( "ורוליט"בלתי דליק של 

  .ן מכופף בזוית לאורך כל התפר הפנימי של שמיכת הבידודוומגולמפח 
חומר ללא . עם נתוני החומר, הבידוד הטרמי או האקוסטי יהיו עם הדפסה רציפה לכל האורך  .י

  .לא יתקבל, ית במפעלהדפסה מקור
  :להלן אופני המדידה והמחירים לתעלות בעלות חתך מרובע  . אי

  ).אינם נמדדים בנפרד כולל מחברים גמישים ואביזרים אשר(מדד לאורך הציר יהאורך י .1

  .מדד בניצב לציריההיקף י .2

  .מדד לפי המידה הגדולהיההיקף י -שתנה בקטע תעלה בעלת חתך מ .3

  .'חיפויים וכו, שוליים, ללא תוספת בעד פחת, רך בהיקףהשטח יקבע לפי מכפלת האו .4

הזויות . לאורך הציר מטר לאורך הנמדד 1ומעלה יש להוסיף  450לקשת או כיפוף בזוית  .5
  .אוירמדדנה בין צירי התעלה בנקודת הסטייה ובכוון זרימת הית

  .מטר לאורך 0.5יש להוסיף  -440ל 150לקשת או כיפוף בזוית של בין  .6

  וההיקף יהיה לפי החתך , מטר לאורך הנמדד 1.5ך מרובע לעגול יש להוסיף למעבר מחת .7
  .המרובע

על פי , כפות הכוון תשולם רק תוספת למחיר, וית ישרה עם כפות כוון כפולות ואקוסטיותולז .8
  ).לקשת מעוגלת מטר כמו 1וללא תוספת (שטח המישור בו הן מותקנות 

מטר לאורך  1יש להוסיף  ,אוירביחידה לטיפול במפוחים ויותר  2לחיבור " מכנסיים"עבור  .9
  ".רגל"עבור כל , הנמדד
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או (מטר לאורך התעלה אשר בתחילתה  0.5יש להוסיף ) לדוגמה ביציאה למפזר" (נעל"עבור  .10
  ".נעל"הותקנה ה) בסופה

  
  .רמי או אקוסטי לתעלות מלבניות ישולם על פי אופני המדידה של התעלותתבידוד   .בי
  
  

  חמום חשמליים לחמום                               ) ינחשונ(גופי  .11
  
 בהספקים ובחלוקת, גופי חימום חשמליים, חוץ אוירב טיפולהת ירכיב ויחבר ביחיד, הקבלן יספק  .א

  .דרגות כמופיע בטבלת הנתונים

  .הפאזות באופן שווה והדרגות תחולקנה בין, V220הנחשונים החשמליים יהיו לפעולה במתח של   .ב
דת יובמ, מ"מ 8בקוטר ,חלד-נורות עשויים מפלדת אלינחשון החימום החשמלי ייבנה מקטעי צ  .ג

  .ם"הצורך עם צלעות פלב
 אך בכל מקרה, דרכם אוירהספק הנחשונים ליחידת אורך יבטיח כי לא יישרפו גם בחוסר זרימת   .ד

  .למטר אורך W600לא יעלה הספק על 

  .מ"מ 3בעובי  האטם יהיה אטם אסבסט. אוירליפות נע דבאופן אטום שימהנחשונים יותקנו   .ה
. מחוץ ליחידה, מתועשחשמל הנחשונים יהיו מחוברים לקופסת חיבורים חיצונית דוגמת לוח   .ו

סה הקופסה יהיה מכ. יסוד והמרטון עליון  וצבועים בצבעי הקופסה תהיה מפחי פלדה מרותכים 
  .רורויו בקופסה פתחי אויה, במידת הצורך. לחדירת מיםאטום , עם צירים

כל קופסת חיבורים תשולט בשלט פח חתום או .ן לא תתקבלנהווקופסאות חיבורים מפח מגול  
ואת החדר או האזור , אשר יציין את הספק הנחשונים ומספר הדרגות,גדול וברור, פלסטיק סנדויץ

  .המשורת
תוצרת ) דגל(ק זרימה מפסיותקנו בתעלת האספקה וסמוך למפוח נחשון חמום חשמלי כחלק מ  .ז

או מפסק לחץ דפרנציאלי תוצרת , הזרימה  מותאם למהירויות " פן"ע של "או ש" מילר-מקדונל"

בחוסר זרימת  ןהמפסקים יפסיקו את פעולת הנחשו. מ מים"מ 1-125עם רגישות בין  33Pדגם " פן"
  .דרך מתנע המפוח ןיחווט הפקוד לנחשו, כמו כן .אויר

  .כפתור הפעלה מחדש רמוסטט בטחון בעלתמליים יותקנו תמיד יחד עם ום החשנחשוני החימ  .ח

עם חווט לנורת , ידני עם ריסט, או שווה ערך מאושר, 25Aדגם " פן"רמוסטט יהיה תוצרת תה  

  .התראה בלוח החשמל
 כולל את כל האמור .ההספק והדרגותי "עפ כחלק ממחיר היחידה גופי החימום החשמליים ישולמו  .ט

שילוט , חבור חווט, התקנה, סטט בטחוןרמות, לחץ מפסק זרימה או ,ות קופסת חיבוריםלרב, לעיל
  .וכל הנדרש

  
  

 וחווט חשמלי , לוחות חשמל .12
  

עבור היחידה לטיפול לוח חשמל  בחלל התקרה המונמכת יספק ויתקין בבנין אוירקבלן מזוג ה  .א
  .למפסיק הראשי של הלוח ההזנה עד וקבלן המשנה יספק את קוי ,ורורוחוץ ומפוח הא אוירב

 מלוח החשמל אל וליכים והחיווט החשמליים הדרושיםקבלן המערכות יספק ויתקין את כל המ  
וכמו כן יתקין  ,על אביזריהם מכשירי הויסותוכן ל, ולמנוע המפוח, בויית העליחידו, א"ציוד מ

 על פי שקוליהכל  -ות טווח הראיה מחוץ לטווח הראיה או למר כל מנוע מפסיק בטחון ליד

או /לפחות או כנדרש בתכניות ו IP 53לוחות להתקנה פנימיות יהיו ברמת אטימות של  .הבטיחות

  .ורור וכמפורטובכמויות עם א
 והאינסטלציה כחלק מעבודתו ובמחיר הלוחות, יחבר את הלוחות לקוי ההזנה. א.קבלן מ  

  .החשמלית
 1.5הלוח יהיה בנוי מפנלים מפח בעובי . תיתיהיה מטיפוס ארון מתכת בעל גישה חזי לוח החשמל  .ב

, עבור החלק של המתנעים. יתנים מתאימהומ צבועים בצבע אפוי בתנור ומורכבים על מסגרת זו"מ
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וי החשמל יותקנו ויסודרו כך וכל המכשירים וק. המכסה יהיה דלת על צירים עם מתקן נעילה
  .שתהיה גישה נוחה מצדו הקדמי של הלוח

, גישה לטיפול שוטף וים הנמצאים בקרבת ציוד הדורשול החוטים והמוליכים הנלפסי הצבירה וכ  
לוח החשמל . לוחות בידוד י"מתאימה ע יהיו מוגנים בצורה' מבטיחי זרם יתר וכו, כגון נתיכים

 החשמל ,ורורולא, אוירשני למיזוג עבור הציוד הראשי או המ יכלול את כל הציוד החשמלי
  .מופעל ממנוהוהבקרה וכל יתר הציוד 

לוח יכלול את כל מתקני ההפעלה והפיקוד הדרושים לשם הפעלת פעולה אוטומטית מלאה של ה  .ג
לכל  אמפרמטר דיגיטלי, מפסיק ראשי לולוח יכלהפני . ם בקורת המערכת ובטיחותההציוד ולש

י מונ, או יחידה המופעלים ממנו ומנורות סימון לאותו מנוע ,דחסמפסיק סיבובי לכל מ, דחסמ
- יד" המפסקים יהיו. לרבות שעון שבועי , שעות פעולה ויתר הציוד כמתואר בתכניות וכנדרש

כגון מפסקי לחץ  ,טחוןיעבור כל אמצעי הב, מנורות אדומות תותקנה כמו כן". אוטומטי -מופסק
  . 'וכו ,אוירחוסר זרימת  ,זרם יתרת, גבוהה 'טמפ ,זרימה או מפסקי

סוי יולחצנים לנ, למערכת אזעקה הכוללת גם פעמון שורותכל המנורות האדומות תהיינה ק
  .סוי האזעקה והפסקת האזעקהילנ, הנורות

, תקלה חדשה. דלוקות תדלוקנה כל עוד לא הוסרה התקלה בגללה הן, המנורות האדומות למיניהן  
לרבות , הוי חרוט על לוח שחוריבחזית הלוח יסומן כל אביזר בשלט ז.תפעיל מחדש את האזעקה

פס (במקביל  הקבלן יכין בכל לוח חבור נוסף להתראה. המגעים ויתר האביזרים בתוך הלוח מוןסי
  .התראה מרחוק/לפנל הפעלה אות ואותות פיקוד בין הלוחעבור העברת התר) תקלות

 כמו כן יכללו הלוחות מגעים יבשים אשר יאפשרו חיבור הלוחות אל מערכת בקרת בנין מרכזית  
שנוי נקודת הכיול וכל  ,התראות, תועברנה תקלות, יופעל הציוד מרחוק אשר באמצעותה עתידית

  .יתר הנדרש
ואין להשתמש ,סוי הנורות תהיה רק באמצעות מגע העזר של הציוד הקיים בלוחימערכת נ  

  .בדיודות
  .דלתעם מפסק , פלורוצנטיתפנימית  יכלול תאורה הלוח  
מ למנוע התחממות פנימית בזמן "בצדדים הנכונים עורור בשטח המתאים וויהיו עם פתחי א הלוח       

  .פעולת הציוד

  .ISO 9002ותקן , 22' עם תקן ישראלי מס, ייצור הלוחות יהיה במפעל מאושר למטרה זו בלבד  .ד

על כל  1419י "הלוחות יבנו ויבדקו על פי ת .לא יאושר לביצוע הלוחות, מפעל ללא תקנים אלה  
  .חלקיו הרלוונטיים

את כל השנאים  והלוח יכלול, ואין לבצע פיקוד במתח אחר  24VACקוד יהיה אך ורק מתח הפי  .ה
    .לוי הוראה זויהאביזרים ההגנות והאמצעים הנדרשים למ

  למערכות גלוי עשן אוירחיגור מערכות מזוג   .ו
כלל כל הנדרש להפסקת פעולת יי, והמפוחים אוירלטיפול ב הבור היחידהחשמל ע לוחב  .1  

  .ממערכת הגילוי וקבלת סיגנל מתאים או חום בזמן גילוי עשן המפוחיםו היחידות 

ישתחרר FAR ממסר, ממסר זה יפתח  של NOמגע  -בזמן גלוי עשן . FARיהיה ממסר  לוחב  .2  

  . יפסקו יםא או המפוח"ופעולת יחידת מ
  :פירוט הציוד בלוחות החשמל יהיה כדלקמן  .ז

 T.C. (230(חוק ר כולל סליל ניתוק, תרת זרםמפסק ראשי יהיה חצי אוטומטי עם ממסרי י .1

- שניידר"או , "ABB"או  , "מילר-קלוקנר"או " רין'מרלין ג"או " SACE"תוצרת , וולט

כל המתנעים או המגענים . KA25עם כושר ניתוק של , "ברטר"או " טלמקניק"או , "אלקטריק

  .ל"מהתוצרת הנ, בלבד AC 3יהיו לפי סוג 

ט יהיו עם "קוו 3מעל  מנועי מפוחים. וט תהיה התנעה ישר לק"קוו 3עד  מנועי מפוחיםעבור  .2
י "כל המעגלים יהיו מובטחים ע .י המזמין"שיאושר ע ,מהתוצרת המפורטתרך מתנע 

, IEC 947-2לפי  KA 10עם כושר ניתוק , )פאזיים חד או תלת(מפסיקים חצי אוטומטיים 
  .ל"מהתוצרת הנ

  :כדלקמןכל יתר הציוד יהיה באופן כללי   .ח  

  .סויילחצן נ/וידית LEDכולל נורית , ל"מהתוצרת הנ –ממסרים  .1

  .ל"מהתוצרת הנ –מפסקי פקט  .2
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  .וולט ליתר הנורות -24ו) RSTעבור (וולט  MULTI LED ,220מסוג  –נורות סימון  .3

  .IP 65אטום לפי , ל בלבד"משורין מהתוצרת הנ –מפסק חיצוני  .4

  .ךאו שווה ער" גרזלין" –מוני שעות פעולה  .5

  .או שווה ערך" איזומי" –ממסרי זמן  .6

  .ל"מהתוצרת הנ –לחצנים נורמלי פתוח או סגור  .7

  .עם מגען אינטגרלי פנימי" סולקון" -מתנע רך  .8

ומחוג לשיא , רנקודת העבודה במרכז טווח המכשי מ עם"מ 96X 96במידות  -אמפרמטרים  .9
  .המזמין י "או אמפרמטר דיגטלי כפי שיאושר ע, ביקוש

  .מעלות בין המצבים 90ים יהיו סיבוביים עם כל המפסק .10

 ,החשמל של המזמיןכל יתר ציוד החשמל ואביזריהם יהיו בהתאם לדרישות ואישור מהנדס  .11
  .והמפרט המיוחד שלו

  .המתאימות מ לקבל את ההגנות"ע, בכל מקרה יש להשתמש בציוד מיצרן אחד בלבד .12

ג "ע, וואת הפוטנציאליםבתוך לוח החשמל הראשי יותקן ליד פס ההארקה גם פס הש .13

  .מ"מ 40X40במידות מזעריות של  הפס יהיה מנחושת. מ מגב הלוח"ס 4מובדדים ומרוחק 

  .לפחות25% - ספת שטח עבור ציוד נוסף של כבחישוב מדות הלוחות יש להתחשב בתו .14

  .כמצוין י גגון רחב"ויהיו מוגנים ע, יוןהלוחות יהיו אטומים לחדירת מים מחלקם העל .15
  

 החשמלית חיווט וחבור נכון של כל המערכת, המערכת יהיה אחראי עבור ההתקנהקבלן   .ט
 יגיש הקבלן לאשור, החשמל לפני בצוע לוח. ני ולוחות החשמלוהאוטומטית של הציוד המכ

רשימת , את רשימת הציוד, את שרטוט חזית לוח החשמל, את סכמת החשמל המושלמת המזמין
  משורטט באופן ברור , רשוכל הנד) ד הפיקודלרבות ציו(פירוט כל הציוד  ,שלטים
  . וקריא

  .ויחוזקו במסמרות פלסטיק, כל השלטים יהיו בנוסח וגוון לפי סטנדרט המזמין
   .בתכניות עם סימון תואם וזהה, מון מושחליםי שרוולי סי"כל החוטים יסומנו ע  
  .ום ההרכבהומקלבנין  ולהבטיח התאמת הלוח, הלוחעל הקבלן לבדוק את מיקום הרכבת   

שילוט מושלם פנימי וחיצוני ,כל הציוד הפנימי והחיצוני, מחיר כל לוח חשמל כולל כל האמור לעיל  .י
  .גם אם לא צוין ופורט במפורש, וכל יתר הנדרש

לגבי חלקי עבודה  ,כל עבודות החשמל תבוצענה בהתאם לדרישות התקנים הישראליים ובהעדרן  .אי
 כמו כן תהיינה עבודות אלו. אימיםהמת ים האמריקאייםבהתאם לדרישות התקנ, מסוימים

  .חשמל או כל רשות מוסמכת אחרת כפופות לדרישות והוראות של חברת
  .מחלקו התחתון של הלוח אך ורקכניסות ויציאות כבלים מהלוח יבוצעו   

בור ר ע"ממ -1.5יקטן מ לצרכי חיווט יש להשתמש בתילי נחושת מצופים בדוד פלסטי ובחתך שלא  .בי
 היו מהדקי יציאה תקניים עבור הכחמעגל י לכל. ובחתך מתאים למעגלי הכח, וי הפיקודוק

גודל המהדקים לא יהיה קטן ממספר . בחלק התחתון של הלוח מהדקים אלה ירוכזו, והפיקוד

  .2 –תקני 

  :כל מערכת האינסטלציה החשמלית תהיה באופן כללי כדלקמן  .גי

  .NYY XLPכל המעגלים יהיו בכבלים   
ין מצופה ימשור או מצינור גמיש) מרירון(גם כבד ד. סי.וי.כל הצנרת הגלויה לכבלים תהיה מפי  

  .כמו כן כל הקופסאות והאביזרים, כבה מעצמו בזמן שריפה. סי.וי.פי

  .65IPהקופסאות והאביזרים יהיו אטומים למים לפי   

  . 65IPהיו ברמת אטימות של מפסקים חיצוניים י. נים ומוגני מיםיכל המפסקים יהיו משורי  
 -  מקורייםקצה  אביזרי עם. סי.וי.ין מצופה פיינור גמיש משוריהחבור הסופי לציוד יהיה בעזרת צ  

  .מ לפחות"ס 50נור יהיה יאורך הצ". אנטיגרון"מחברי 
נור יבצ מותקנים יהיו לפני הרצפה כל המוליכים לקוי החשמל התת קרקעיים או אלה שמתחת  

  .ם הגנת בטוןפלסטי קשיח ע
תהיה , למכשירי המדידה הבקרה והויסות, למנועים השונים, לציוד עצמואספקת החשמל   

תמיכות מפרופילי , מ"מ 1.0בעובי פח של , ן מחורץ עם דפנותווהמגשים עשויים פח מגול. ממגשים
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כולל את כל האביזרים   MFK י"כמיוצר ע, נים וכל הנדרשווי מוטות הברגה מגול"התמיכה ע

, כאלטרנטיבה ובאישור מראש בלבד"). לירד"י "משווק ע(מתועשים המשמשים לתמיכה ותליה ה
  .ניםוולן להשתמש במגשים מחוטים מגולרשאי הקב

י כללי "נור היורד הכל עפיזוק לציח ורות עםניירידות או יציאות כבלים תעשה באופן יציב בתוך צ  
  .עבודה נכונה ודרישות המזמין

משווק ( MFKי "כמיוצר ע) צבוע במפעל(ן לבן וורכת החשמל בתעלות פח מגולתותקן מע על גגות  
ממעקה החצר או על גבי , עם תמיכות והגבהות, עם כל האביזרים התואמים בלבד") לירד"י "ע

, י פחיעם חיזוק ברג, וכיסויים הניתנים לפתיחה) מ"מ 10(בתעלות יהיו חורי ניקוז . הגבהות בטון
  .י הפירוט לעיל"ך מגשים עפאו במידה ויידרש בתו

אין לקבוע תעלות . א.ורור או מואו צנרת על גבי תעלות א/בשום מקרה אין לבצע התקנת כבלים ו  
  .או כל פריט ציוד אחר אויראו צנרת למבנה יחידות טיפול ב/חשמל ו

, רשתות/התעלות לכל אורךכל תעלות החשמל או מגשי רשת יקבלו הארקה באמצעות חוט שזור   
  .רשת/לכל קטע תעלה" קנדי"דק ומה

י "ויבוצע עפ, הנדרש מחיר עבודות האינסטלציה החשמלית יכלול את כל המפורט לעיל ויתר כל  .יד
  .לפני הביצוע המזמין י"בדק ותאושר עיתכנית עבודה שיכין הקבלן אשר ת

בדיקה והטיפול בהזמנת ה כולל המחיר הוצאות בדיקה של חברת החשמל או בודק מוסמך, כמו כן  
  .ח למזמין"ומסירת דו, על כל שלביה

  הקבלן יבצע מערכת הארקה חשמלית לכל מתקני וציוד, במסגרת עבודה זו  .טו
וכל , מגשי החשמל/תעלות, סוגר מכל קירו צנרת, אויריחידות טיפול ב, לרבות תעלות, אוירמיזוג ה  

ם לביצוע העבודה ולא הכלליי מחיר עבודה זו כלול במחירי הקבלן .יתר הנדרש במפרט הכללי
  .עבורם תוספתם תשול

  

  א.מבחני פעולה והרצה למתקני מ, ויסות .13
  
לבצע את כל מבחני הפעולה . א.חייב קבלן מ ,המזמיןי "עעם סיום התקנת המערכות ולפני קבלתן   .א

וכל כיוון ויסות ובדיקה נוספת אשר עשויים , י מפרט זה"י יצרני הציוד וע"והויסותים הנדרשים ע
י מוסדות "יבצע גם מבחנים נוספים שיידרשו ע. א.קבלן מ. במשך העבודה המזמיןי "דרש עילה

  .'חברת חשמל וכו, משרד העבודה, מוסמכים כגון מכון התקנים
יכוונו ,ושבכות היניקהורור ומערכות הא, והמפזרים אוירמערכות פיזור ה ,אוירכל יחידות מזוג ה  .ב

הקבלן יוודא פיזור  .הנדרשת בטמפרטורה, כניות ובמפרטכך שהספיקות בהן יתאימו לנדרש בת
 באמצעות(מדדנה יכמו כן ת .במפרט נאות אשר ייצור חלוקת טמפרטורות נכונה כנדרש אויר

המדידה תהיינה באזורים הממוזגים ובמקום ת נקודו. כל רמות הרעש) יק ומקצועימכשיר מדו
  .המזמיןאשר יקבע 

  .יניקה יכוונו כך שהספיקות בהן יתאימו לנדרש בתכניות ובמפרטורור הפליטה והוכל מערכות הא  .ג
כל מפסיקי יתרת הזרם וההגנות יכוונו וייבדקו , כל המנועים החשמליים ייבדקו לצריכת הזרם  .ד

  . להפסקת פעולת המנועים בזרם הנדרש
  .וכל מערכות הביקורת והפיקוד האוטומטיים ייבדקו לפעולה תקינהכל אביזרי הבטיחות   .ה
הוא יערוך מבחן כללי  ,לאחר שקבלן המערכות יסיים את כל המבחנים והויסותים לשביעות רצונו  .ו

הקבלן יערוך בעת . סופי של המערכת בו יבדקו כל המתקנים בתנאי הפעולה המפורטים במפרט זה
 כמויות, פתומסודרים של זרם המנועים בהנעה ובפעולה שוט מבחן זה רישומים מפורטים

 וכל יתר ,ליטהלפ אויר, לאספקה אוירכמויות , באזורים הממוזגים אוירה ותוטמפרטור
, עם גמר הבדיקות .והתכניות  טת המפרושה לשם הוכחת קיום דרישוהאינפורמציה הדר

ינו וציח ובו "דו למזמיןיגיש הקבלן , הויסותים כיוון המתקן והמערכות לשביעות רצונו של הקבלן
  :הפרטים הבאים

ה ביציא ,חוץ אוירבטמפרטורות מדחום יבש ומדחום רטוב  -  אוירת טיפול בעבור כל יחיד .1
 אוירבשבכת  ,האספקה בכל אחת מתעלות, ביציאה מן המפוח אוירכמו כן כמות . מהמפוח

  .חוץ ובכל אחד מן המפזרים

 ח"רמוסטט הגנה על גחת  , רמוסטט חוץתנקודת כיול  ,רמוסטטיםתנקודת הכיול ל, כןכמו  .2

  .בנקודות המדידה אשר תקבענה, A(DB(-רמת הרעש ב, כמו כן  . ומפסק לחץ
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 של המפוח ובכל אחת מן) ביניקהאו (ביציאה  אוירכמות ה - רורוומפוחי פליטה או אעבור  .3
            .גורים הנדרשיםילחוכן הפעלת המפוחים בהתאם , ותבכהש

בדיקה  ,ני הפעולהלפכוון ההשהיות , ני יתרת זרםכוון מג –א מפוצלות "יחידות מ/עבור מזגן .4

  .אוירכל יתר הנדרש עבור יחידות טיפול ב, )ים(בדיקת מהירויות המפוח, בקירור ובחימום

סימולציה של , בדיקת כל הנורות, ני יתרת הזרםמגרישום כוון כל  –עבור כל לוח חשמל  .5
 הקבלן יאשר כי. עדכון תכניות הלוח, תקלות נכנסות והחיווי על הלוח גם של תקלות חוזרות

הגנות וכל יתר מאפייני הלוח ושילובו , חיגורים, הפעלת קבלים, השלטים, בדק את הסימונים
  .במערכת

שינויים בויסות , דרישה י"על קבלן המערכות להיות מוכן לבצע עפ, לאחר תום הויסותים ואישורם  .ז
 את המתקן למצב פעולה תקין בהתאם על מנת להביא, הכמויות לשם התאמת הטמפרטורות

  .רישות המפרט והתוכניותלד
, המזמיןי "לאחר מכן יקבע תאריך כמוסכם ע. המזמיןרשום תוצאות כל המבחנים יימסר למשרד   

במידה ובעת המבחן עם המזמין ימצאו סטיות . םובו יערך מבחן ביקורת בנוכחות ,והקבלן
ויסותים וידרשו , או זו שנדרשה במפרט זה/מהאינפורמציה הרשומה בתוצאות מבחני הקבלן ו

או נציגו עבור הופעה בכל מבחן נוסף המזמין בהוצאות  ידרש לשאתיקבלן המערכות , נוספים
  .ל"כנ

י החוזה "על קבלן המערכות להריץ את המתקן במשך פרק זמן עפ, לאחר מסירת המתקן למזמין  
יג או נצ/ו המזמיןזמן זה על קבלן המערכות להדריך את  תוך פרק . יום 14אך לא פחות מאשר 

  .המתקןלהפעלתו ולאחזקתו של  המזמין בכל הנוגע
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  ות ומיני מרכזיותמפוצל אוירטופס תחזוקה ובדיקת יחידות מיזוג 
  

  מספר
  פעולה

  
  תאור העבודה  

יחידה * 
   1' מס

יחידה * 
   2' מס

יחידה * 
   3' מס

    תדירות הטיפול
  הערות

, סגרים, תות גישהדל, קיוןינ, ביקורת כללית  1
טיפול יסודי במוקדי קורוזיה , ברגים, אטמים

  .וצביעה בצבע זהה למקור

        
  כל חצי שנה

  

  שלושהכל         .ביקורת של כל אביזרי הגז של מערכת הקירור  2
  םחודשי

  

  
3  

  
  .בדוק כמות שמן

  שלושהכל       
  חודשים

  

מדוד את הפרמטרים הבאים והשווה לנתוני   4
  :תכנון/יצרן

  .לחץ יניקה  . א
  .לחץ דחיסה.   ב
  .צריכת זרם של המדחס.   ג
  מדוד צריכות זרם במפוחי מעבה כל   .   ד

  .אחד בנפרד      

    חצי שנה כל      

השלם או הוצא עודפים , בדוק כמות גז במערכת  5
  .פ הצורך"ע

    חצי שנה כל      

  :בדוק מערכת הגנות  6
  .הגנת לחץ גבוה.   א
  .הגנת לחץ נמוך.   ב
  הגנות עומס יתר לכל אחד מהמנועים.   ג

    חצי שנה כל      

  
7  

  
נקה סוללות , סרק צלעות, נקה סוללות מעבה

  סרק סוללות, מפזר קור/מאייד

  שלושהכל       
  חודשים

  
  
  

    כל חצי שנה        סוללה ומגש ניקוז, בדוק מערכת ההפשרה  8
  
9  

  
  בדוק תקינות שסתום התפשטות

    חצי שנה כל      

כולל כל , כייל ווסת, רכת הפיקודבדוק מע  10
חזק כבלים ומוליכים רופפים ובדוק . ההגנות

  .חיבורי הארקה

    חצי שנה כל      

  
11  

    חצי שנה כל        .חוץ אוירטמפרטורת 

  
12  

  שלושהכל         .חוזר אוירבאספקה ו אוירטמפרטורת 
  חודשים

  

  :בדוק תקינות מערכת ניקוז  13
  .נקה מגש ניקוז.   א
  גש הניקוז במים ודא זרימת מלא מ.   ב

  .מים באופן תקין      

  שלושהכל       
  חודשים

  

  :אוירבדוק מסנן   14
  נקה מסנן באמצעות שואב אבק או שטיפה 

  .במים זורמים לפי סוג המסנן
  .במידת הצורך החלף מסנן

  /כל חודש      
  חודשיים

באחריות 
  המשתמש

נקה פנים היחידה בעזרת , פרק כיסוי היחידה  15
סרק , נקה את הסוללה. ב אבק ומטלית לחהשוא

שטחים מתכתיים , בדוק כיסוי היחידה, צלעות
חלודים נקה ממוקדי קורוזיה וצבע בצבע יסוד 

  .וצבע זהה למקור

  שלושהכל       
  חודשים

  

  
  _________________ נציג המזמין____________ אישור בקרת איכות נציג חברת האחזקה 

  
  :הערה

בדיקת לוחות "שמל של היחידה יתבצע בכפוף להנחיות המצורפות בטופס הטיפול במערכת הח
  ."חשמל

  
  .או החדר אותו הן משרתות/או מיקום התקנתן ו/מלא וציין את מספרי היחידות ו �
 .באחריות המשתמש, או החלפת מסננים/קוי וינ �
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  בויייחידת ע - VRFטופס תחזוקה ובדיקת  מערכות גז קירור על בסיס 
  

  
  מספר

  הפעול

  
  תאור העבודה 

יחידה * 
   1' מס

  :דגם

יחידה * 
   2' מס

  :דגם

יחידה * 
   3' מס

  :דגם

יחידה * 
 4' מס

  :דגם

תדירות 
  הטיפול

  הערות     

  /יריעות ניר, בדוק שאין חפץ זר  1
של  אוירוביציאות ה אוירפלסטיק על כניסות ה

  .בוייסוללת הע

כל         
שלושה 
  חודשים

  

נות מפוח מעבה בדוק ויזואלית שלמות ותקי  2
  .שאין רעש בהתנעה או הפסקה, צירי

כל         
שלושה 
  חודשים

  

  .וסרק עלים מעוכים, בדוק שלמות סוללת מעבה  3
קוי ישטוף צלעות וסוללת מעבה עם חומר נ

  .מקורי, "גרניק"

כל ששה         
  חודשים

  

, ברגים, דלתות גישה, קיוןינ, בקורת כללית  4
  טיפול במוקדי קורוזיה

כל         
ושה של

  חודשים

  

  פתח דלת שרות בדוק וטפל  5
  .היחידה טפל במוקדי קורוזיה בבסיס.  א
  .בדוק שלמות כל החלקים.  ב
  גידול   ודא שאין קינון או מקום .   ג

  .לבעלי חיים      
  טפל במוקדי קורוזיה בהלחמות.  ד

  .חבורי צנרת      
  בדוק שלמות בולמי הרעידות .  ה

  מי הרעידות של המדחסים ובול      
  .   של כל היחידה והחלף כנדרש      

  בדוק את כמות גז הקירור לפי .  ו
  או נציגו /הנחיות היצרן ו     
  .המוסמך בלבד     

  רור של לוח ובדוק כי פתחי האו.  ז
  החשמל הפנימי פתוחים למעבר      
  .אויר     

  בדוק שלמות כבלי חשמל . ח
  החלף כבלים , ותקשורת     

  .פגומים     
  רמי לצנרתתבדוק שלמות בידוד . ט

  בידוד. וגמישותו, גז קירור     
  או חסר יש  /קשיח או מתפורר ו    
  .עטיפה או להשלים כולל/להחליף ו    

כל ששה         
  חודשים

  

בקיץ ולמצב " קירור"הפעל את היחידות למצב   6
בחורף והתחבר עם מחשב נייד על " חימום"

אסוף נתונים במשך . פעולהמעגל הגז הנמצא ב
בוי ויחידות ידקות לפרמטרים של יחידות הע 20

בסיום הבדיקה שמור את ). הפנימיות(המאיידים 
כל הממצאים ושלח לנציג המוסמך של היצרן 

  .                     חסותילבדיקה והתי
  .ח נציג היצרן יש למסור למזמין"את דו

כל ששה         
  חודשים

  

גז הקירור החשמל והתקשורת בדוק את צנרת   7
ודא . החיצונית והחשופה על גגות או בחצרות

תמיכות , את עיגון הצנרת, שלמות הבידוד
החלף בידוד . הצנרת ושלמות תעלות הפח להגנה

מתפורר ותקן בידוד חסר כולל עטיפת , פגום
  .המגן

כל ששה         
  חודשים

  

  
  _________________נציג המזמין  ____________ אישור בקרת איכות נציג חברת האחזקה

  :הערה
הטיפול במערכת החשמל של היחידה יתבצע בכפוף להנחיות המצורפות בטופס  �

  "בדיקת לוחות חשמל"
את מיקום התקנתן ואת האזור , מלא וציין את מספרי היחידות את הדגמים המדויקים �

  .אותו הן משרתות
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  מאיידים - FVRטופס תחזוקה ובדיקת  מערכות גז קירור על בסיס 
  
  

  
  מספר
  פעולה

  
   

  תאור העבודה 

יחידה * 
   1' מס

  :דגם

יחידה * 
   2' מס

  :דגם

יחידה * 
   3' מס

  :דגם

יחידה * 
 4' מס

  :דגם

  
תדירות 
  הטיפול

  
  

  הערות
, קיוןינ: בקורת כללית למאיידים  1

שלמות מכסי , סגרים, דלתות גישה
 םאינטגראליימתכת ללוחות חשמל 

טיפול , גיםבר, אטמים, על היחידה
  .יסודי במוקדי חלודה

כל         
שלושה 
  חודשים

  

בדוק שלמות בידוד כבלי חשמל   2
  ותקשורת המזינים כל יחידת מאייד

כל         
שלושה 
  חודשים

  

רמי לצנרת גז תבדוק שלמות בידוד   3
בידוד קשיח או . וגמישותו, קירור

או /או חסר יש להחליף ו/מתפורר ו
  .להשלים כולל עטיפה

כל         
שלושה 
  חודשים

  

הפעל את כל יחידות האיוד   4
ולאחר , דקות 4הפנימיות למשך 

  :מכן בדוק
  שאין דיווח בפנל ההפעלה .  א

  .לתקלה      
  .שאין רעש חריג מהיחידה.  ב
  .חופשית ותקינה אוירשזרימת ה.  ג
  שאין רעש משסתום .  ד

  .ההתפשטות      
  בוי ישיש זרימה חופשית של מי ע.  ה

  .ונקה לפי הצורך, נור השקוףיצב     
  .שאין רעד ביחידה בזמן פעולה.  ו
  שאין סמני הזעה על גוף .  ז

  .היחידה    
   

כל         
שלושה 
  חודשים

  

נקה המסננים באמצעות שואב   5
או מתפורר /מסנן פגום ו. אבק

  .להחליף

כל         
/ חודש
  יםיחודש

  באחריות המשתמש

  
  

  _________________נציג המזמין   ___________ קהאישור בקרת איכות נציג חברת האחז
  

  :הערה
בדיקת לוחות "הטיפול במערכת החשמל של היחידה יתבצע בכפוף להנחיות המצורפות בטופס 

  "חשמל
  

את מיקום התקנתן ואת האזור , מלא וציין את מספרי היחידות את הדגמים המדויקים �
  .אותו הן משרתות

  .יות המשתמשבאחר, או החלפת מסננים/קוי וינ �
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  ורורוטופס בדיקה ותחזוקת מפוחי א
  
  

  מספר
  פעולה

  
  תאור העבודה  

מפוח   * 
  1' מס

  מפוח* 
  2' מס

מפוח * 
  3' מס

תדירות 
  הטיפול

  
  הערות

הפעל יחידה באמצעות לוח הפעלה ובדוק   1
  :תקינות הפעולות הבאות

  מפסק הפעלה בלוח החשמל בכל .   א
  .המצבים       

  מנתק (מפסק הפעלה סמוך ליחידה .   ב
  ).ביטחון      

  מהמנוע , רעש חריג מהמפוח.   ג
  .ביםיסמהמ      

  שלושהכל       
  יםחודש

  

  :בדוק תקינות רצועות  2
  .רצועות רפויות מתח כנדרש.   א
  דאג לרצועות (ת החלף וירצועות בלו.   ב

  ).רזרביות      

    חצי שנה כל      

וודא דלתות . וץנקה את המפוח פנים וח  3
השלם סגרים וברגים . ופתחי גישה במקומם

בדוק שטחים מתכתיים . על פי הצורך
נקה מוקדי קורוזיה וצבע בצבע , חלודים

  .יסוד וצבע זהה למקור

  שלושהכל       
  חודשים

  

, בדוק שלמות חיבורים גמישים ואטימותם  4
  .וודא קיום הארקה בין המפוח לתעלות הפח

    כל חצי שנה      

, חיזוק כבלים, בדוק מערכת החשמל  5
הגנות במערכת פיקוד , מפסקים, מוליכים

מדוד צריכת חשמל והשווה . וחיבורי הארקה
  .לנתוני תכנון

  שלושהכל       
   חודשים

  

, והשווה לנתוני תכנון אוירבדוק כמויות   6
  .בדוק כיוון סיבוב המאיץ

  שלושהכל       
  חודשים

  

למערכת במפוחי שחרור עשן וודא חיבור   7
, הפעל הפעלה ניסיונית. גילוי אש בלוח

  .לרבות הפעלה דרך אספקת חשמל חרום

  שלושהכל       
  חודשים

  

  
  
  
  

  ________________:  אישור נציג המזמין _____________: חברת האחזקהאישור בקרת איכות נציג 
  
  

  .או האזור המשורת/או יעודן ו/או מיקומן ו/מלא וציין את מספרי היחידות ו �
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  אוירטופס בדיקה ותחזוקת לוחות חשמל מערכת מיזוג 
  

  מספר
  פעולה

  
  תאור העבודה  

  לוח* 
  1' מס  

  לוח* 
  2' מס

לוח * 
  3' מס

תדירות 
  הטיפול

  
  הערות

, אטמים, סגרים, דלתות, בדיקה כללית  1
  .מנעולים

  כל       
  חצי שנה

  

אב ניקיון חיצוני ופנימי של הלוח בעזרת שו  2
בדיקת מכשירי המדידה , בדיקת שלטים, אבק

  .על ידי שימוש במכשיר חיצוני

  שלושהכל       
  חודשים

  

מנורות שרופות , בדוק תקינות מנורות הסימון  3
  .החלף

  שלושהכל       
  חודשים

  

פ הצורך "ע, בדוק שטחים מתכתיים חלודים  4
נקה מוקדי קורוזיה וצבע בצבע יסוד וצבע זהה 

  .למקור

  כל      
  י שנהחצ

  

, בדיקת מפסקים. חיזוק כבלים ומוליכים  5
  .מתנעים ואביזרים

  שלושהכל       
  חודשים

  

  
6  

  
  .בדיקת כל מערכת ההגנות לציוד בלוח

  שלושהכל       
  חודשים

  

פ "ויסות וכיול ע, בדיקת מערכת הפיקוד בלוח  7
  .הצורך

  שלושהכל       
  חודשים

  

בדוק שלמות והתנגדות המוליכים וחיבורי   8
  .רקהההא

  שלושהכל       
  חודשים

  

  
9  

  כל         .ניקוי ושימון מגעים על ידי רסס מתאים
  חצי שנה

  

רשום זרמי הפעלה של כל המנועים הקשורים   10
  .ללוח והשווה לנתוני תכנון ובדיקות קודמות

  שלושהכל       
  חודשים

  

ייזום תקלות בפעולת הציוד ובדיקת מערכת   11
  .ופעולת זמזם, הגנות, התראות

  כל      
  חצי שנה

  

בדוק זליגה באמצעות מכשיר אינפרה אדום או   12
  .בטכניקה חדישה יותר

  כל      
  חצי שנה

  

על פסי " פרטינקס"וודא שכל כיסויי הבטיחות   13
  .הצבירה מותקנים במקומם

  שלושהכל       
  חודשים

  

וודא הימצאותם של תוכניות חשמל מעודכנות   14
  .בלוח

  שלושהכל       
  חודשים

  

  
 

  ________________: אישור נציג המזמין______________ : ור בקרת איכות נציג חברת האחזקהאיש
  

  :הערות
  

תוך  ות עוזר מקצועיבלוי, י חשמלאי מוסמך ומורשה בלבד"הטיפול בלוח החשמל יבוצע ע .1
 .על כל כללי הבטיחות והגהות הקפדה

 .וח חשמל ראשי יש לנתק מפסק ראשיכל טיפול בל .2
י נציג חברת האחזקה לאחר שקרא והבין את תוכניות החשמל "החשמל יבוצע ע הטיפול בלוח .3

 .והוראות ההפעלה
יש להמתין מספר דקות לאחר ניתוק החשמל לפריקת הקבלים , בלוחות חשמל המכילים קבלים .4

 .לפני הטיפול בלוח
כת פ דרישות מער"הפעלה והפסקה יכולים להתרחש בכל עת ע, כ אוטומטיות"המערכות הינם בד .5

 .הבקרה
י מנתק ביטחון או מפסק אחר "בכל מקרה של טיפול בציוד יש להפסיק את פעולת הציוד ע .6

  .שימנע פעולה פתאומית

  .טיפול בלוח יבוצע בתיאום מראש ובידיעת המזמין .7
  

  .או האזור המשורת/עודם ויאו י/או מיקומם ו/מלא וציין את מספר הלוחות ו �


