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  תנאים מוקדמים  .1

  הקבלן מתחייב לבצע את העבודות על פי תנאי חוזה לביצוע מבנה ע"י קבלן הנהוג    א.  

להלן  3210) והמוכר כמדף  1981בהתקשרויות של מדינת ישראל (נוסח חדש תשמ"א  (

במקום  50תהיה % הקטנה או הגדלה מכל סעיפי החוזה  56החוזה. בניגוד לנאמר בסעיף 

  מכל סעיף.  100%  - 25%

 כל העבודות תבוצענה בהתאם למוקדמות, למפרט הכללי הבין משרדי, ראשי   ב. 

  פרקים, מפרטים טכניים מיוחדים, תקנים ישראליים ,תקנים מקצועיים אחרים 

  ותנאים כלליים. על הקבלן לרכוש לעצמו ועל חשבונו את המוקדמות והמפרט 

  בין משרדי.הטכני הכללי ה

  העבודות יבוצעו בתוך בנין קיים שהדרישות המנחות הן לשמור על הבניין ,קירות   ג.  

  חוץ, ועל אופיו הארכיטקטוני. 

  בנוסף יש לקבל אישור הפקוח לשימוש בציוד מכני בשעות מתואמות מראש.

 יש לראות המוקדמות התנאים הכלליים, המפרט הטכני הבין משרדי, המפרטים   ד.  

המיוחדים ראשי פרקים נוספים, תקנים ישראליים, כתב כמויות והתכניות כמשלימים 

  זה את זה.  

  הקבלן לא רשאי לדרוש תוספת עבור עבודות שיש צורך לבצע בהתאם למתואר   ה.  

בתכניות, במקודמות, המפרטים הטכניים , בתקנים ובתקנות ואשר אינן רשומות בסעיפי 

  במסמכים האלה משלים את סעיפי רשימת הכמויות.  רשימת הכמויות. כל המתואר

  על הקבלן לבדוק את כל התכניות ואת המידות הנתונות בהן. בכל מקרה שתמצא   ו.  

טעות או סתירה בתכניות, בפרטים, בשטח ובספירת הכמויות, עליו להודיע על כך מייד 

של המפקח  למתכנן ו/או למפקח אשר יחליט לפי איזה מהן תבוצע העבודה. החלטתו

  ו/או המהנדס בנדון תהיה סופית. לא תתקבל שום תביעה מצד הקבלן על 

 סמך טענה שלא ידע מהסטיות הנדונות.  

 אם הקבלן לא יפנה מיד למהנדס ולא ימלא את החלטותיו ישא הקבלן בכל   ז. 

  האחריות עבור כל ההוצאות האפשריות בין אם נראו מראש ובין אם לאו. 

 את המתקן מסיור באתר יחד עם המפרט הטכני וכל הפרטים שיש  הקבלן ילמד  ח.  

להם חשיבות בביצוע העבודה הנדונה. הקבלן לא יוכל לדרוש תוספת או שינוי מחיר איזה 

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

 מויות ו/או התכניות המונח "שווה ערך" אם נזכר במפרטים ו/או כתבי הכ  ט.  

כאלטרנטיבה למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או היצרן, פירושו שהמוצר חייב 

להיות ש"ע מבחינת הטיב ודרישות אחרות למוצר הנקוב. טיבו ,איכותו,סוגו צורתו ואפיו 

ו/או  טעונים אישורו המוקדם והבלעדי של המהנדסובכל מקרה של המוצר "שווה ערך" 

   המזמין המפקח  נציג
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 מחירי הסעיפים ברשימת הכמויות הם מחירים שלמים הכוללים את כל תנאי   י.  

חיבורים, ריתוכים,  ,חומרים ועבודה, הרכבה, עיגונים המוקדמות המפרטים והתכניות,

חציבה שימוש בציוד, חומרי  עזר הדרושים לביצוע העבודה ואשר אינם חפירה וצבע, 

רשומים במפרט, אספקה, והובלה, כל סוגי מסים, ביטוח ובטיחות, הוצאות ,רווח וכו' 

  שתידרשנה למילוי תנאי החוזה והשלמת העבודות לשביעות רצונו המלאה של המפקח. 

  מד את כל המסמכים וכל חתימת הקבלן בסוף הצעת המחיר מאשרת שהוא ל  יא. 

התנאים שיש בהם חשיבות בעבודה, מסכים לתנאים הרשומים ויפעל בהתאם לתנאים 

המוכתבים ולפי המחירים שרשם בכתב הכמויות וכי הוא מתחייב להוציא לפועל לגמור 

  ולמסור את העבודות לשביעות רצונם המלאה של המזמין, המתכנן והפקוח.

ע"פ או לבצע הפרויקט בשלבים המכללה שומרת לעצמה הזכות  - לתשומת לב הקבלן  יב.

  שיקול דעתה הבלעדי וכמפורט בחוזה.

  

   כללי: .2

 מחשבים וטלפוניה  תקשורתמנ"מ ותשתיות ל המפרט להלן מתייחס לבצוע עבודות חשמל   .א

  . ועבודות הפיתוח כיתות ומעבדות לימוד 3בבנין 

רשיון ממשלתי מתאים ובעלי נסיון מוכח במכרז רשאים להשתתף קבלני חשמל בעלי   .ב

. יתר 160בענף  5-וכן רישום ברשם הקבלנים לסיווג א בבצוע עבודות בסדר גודל דומה

  תנאי הסף מופיעים בחוזה המשפטי.

  העבודות יבוצעו בהתאם למסמכים הבאים:  .ג 

 ותקנותיו העדכניות.   1954חוק החשמל תשי"ד   .1  

  יצור לוחות ידכניים המתייחסים לעבודות חשמל, התקנים הישראליים הע .2    

  ,דיזל גנרטורים ,מערך מ"ג ושנאיםחשמל והארקות

  תקנות והוראות חברת חשמל וחברת בזק  .3    

  מערכות גילוי אש. 1220תקן ישראלי ת"י   .4    

  התכניות, המפרט הטכני המיוחד ורשימת הכמויות המצ"ב.  .5  

 . 08די פרק המפרט הטכני הכללי הבין משר .6  

 עדיפות בין המסמכים לפי המחמיר שבהם.   

בפרויקט יבוצעו ע"י קבלנים ומנ"מ  מחשבין תקשורתלתשתיות עבודות החשמל,   ד.

   .לפני ביצוע העבודה ומנהל הפרויקט שיאושרו ע"י היועץ 

  הקף העבודה:  .3

  רשימת העבודות הכלולות במכרז זה:  א. 

  אינסטלציה חשמלית לכוח ומאור.  .1  

   תאורת פנים וחוץ.  .2  

  ולטלפונים. מחשביםתשתית צנרת וכבילה ל .3  

 .ומוזיקת רקעכריזת חרום מערכת    .4  

  אש. וכיבוי גילוי מערכת    .5    

   ומצלמות אבטחה. למערכת אזעקת פריצה -תשתיות צנרת וחוטי משיכה  . 6    

   .לוחות חשמל   .7    
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  .(אופציה)מערכת פיקוד ומנועים לחלונות חשמליים לפינוי עשן   .8    

  מערך מתח גבוה ושנאים על גג המבנה      .7    

 דיזל גנרטור לחירום בגג בחופה מושתקת     .7    

  מבנה )  מערכת הארקות (הארקת יסודות והארקת    .9    

  

 ו/או אין זה מן ההכרח שהעבודה כולה תמצא את ביטויה ברשימת הכמויות  ב. 

בתכניות. על הקבלן להשלים את מתקן על כל חלקיו גם אם לא פורט ברשימת הכמויות 

  ו/או התכניות. 

  המזמין שומר לעצמו את הזכות: ג.

  ) למסור לקבלן רק חלק מהעבודות. 1(

  ) לבצע עבודות כלשהן או פרקים שלמים, באמצעות קבלן אחר ללא פיצוי לקבלן.2(

  גופי התאורה, המובילים הכבלים וכו'.) לספק חלק מהחומרים, 3(

  מכל סוג וסוג. ע"פ שיקול דעתו ) להקטין או להגדיל את הכמויות4(

  ) לשנות את סוג הציוד המבוקש תוך בחינה מחודשת של מחירו.5(

  ) לבצע את העבודות בשלבים. 6(

  ) לקבוע לוח זמנים לבצוע העבודות.7(

את מחירי היחידה המפורטים בהצעת ישנה שימוש של המזמין בזכויות כמפורט לעיל לא 

  הקבלן.

 הקבלן ישלים את המתקנים שנמסרו לו לבצוע ואת כל העבודות, האביזרים והציוד         .ד

  הדרושים להפעלתם גם אם לא פורטו באופן מלא במסמכי המכרז ו/או בתכניות.  

  )AS MADEתכניות עדות (  .ה

  במהלך הבצוע יסמן הקבלן על התכניות שברשותו את כל השנויים שבוצעו  .1

  לעומת התכנון המקורי.    

  עם השלמת העבודה יכין הקבלן תכניות עדכניות המפרטות את המתקן כפי  .2

  שבוצע (תכניות עדות).                                

  .AUTOCAD -תכניות העדות ישורטטו ע"י הקבלן בשרטוט ממוחשב  .3

  סטים ודיסקט מתכניות העדות שהכין.  4הקבלן ימסור למזמין     

  הקבלן יציין בשדה הכותרת של התכניות: "תכנית עדות. הוכנה ע"י . 4

  (..........) בתאריך ......."   

  בנפרד. תשולםבמחיר העבודה ולא  התכניות העדות כלול .5

  

  תיאור העבודה:  .4

וכריזת חירום  לוי וכיבוי אשמערכות מנ"מ ג ,תקשורתלתשתיות ומערכת חשמל מלאה   . א

  שישמש לבנין כיתות ומעבדות .ובתחומי הפיתוח  3בנין למבנה  חדש 

מערך מ"ג ראשי כולל שנאים גנרטור חירום ולוח חשמל ראשי יותקנו בגג המבנה הזנת   ב. 

קו מ"ג תהיה מחדר מ"ג ראשי של המכללה שיבנה באיזור כניסת חברת חשמל ראשית 

    קיימת 
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לוח חשמל . לכל כיתה  יהיה מה יבנה לוח ראשי שיזין לוח משניבכל קו  .ג

וילונות  ,מסך חשמל ,מאורעצמאי עם מערכת בקרה חכמה לשליטה על 

    חשמליים ומ"א בכיתה.

צנרת ראשית למערכת תקשורת אחודה וסיבים אופטיים עבור תשתית   .ד

   .בטחון ובטיחות ,טלפוניה ,חיבור תקשורת מחשבים

  ).- 2(מפלס  בבנין בחדר תקשורת מרכזיתרוכז תשתיות תקשורת מחשבים .        ה  

  .שיחוברו למרכזיות קיימות בקמפוס לגילוי אש, ולכריזת חירום מ חדשותמערכות מנ".        ו              

  ז.       אספקה הותקנה של גופי תאורה.              

   :חמרים וציוד .5

 מרים והאביזרים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים ומאושרים ע"י מכוןוכל הח   .א

  שאו תו תקן ישראל. אביזרים יהארץ ימרים ואביזרים מתוצרת והתקנים הישראלי. ח               

  .IEC, NEC, UL, VDEתו של אחד או יותר מהתקנים הבאים שאו ימתוצרת חוץ י  

  ש בדעתו להשתמש בהם לאישור המתכנןל הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומרים שיע  .ב

ו/או המפקח, אישור הדוגמה הוא תנאי להתקנת האביזר בבנין אך אינו מהוה אישור  

הציוד מאותה התוצרת. כל אביזר או חומר שימצאו פסולים יוחלפו מיד ע"י לכל 

הקבלן ועל חשבונו. המפקח רשאי לדרוש החלפת אביזר שלא אושר מראש גם מבלי 

 דרש לנמק את החלטתו ועל הקבלן יהיה לבצע את ההחלפה מייד ועל חשבונו. ישי

 יהיו מתוצרת להתקנה  עה"ט  אביזרי החשמל והתקשורת (שקעים ומפסקים)  .ג

GEWISS SYSTEM  או ניסקוN  או ש"ע, האביזרים להתקנה שקועה (תחה"ט) יהיו

 או ש"ע . LIVINGמתוצרת בטצ'ינו סדרת 

 או ניסקו או  GEWISS תיבות חיבורים ומעבר להתקנה גלויה עה"ט יהיו מתוצרת   .ד

 .  אין להשתמש בשום מקרה בקופסאות מרירוןלגרנד או שו"ע            

 קופסאות לאביזרים יהיו קופסאות קוניות בקירות בלוקים, או קופסאות "תגיב"   .ה

לחיזוק ע"י ברגים בקירות גבס. הקופסאות יתאימו לציוד המותקן ויותקנו בקירות 

 כך שהחורים לחיזוק השקעים בברגים יהיו במקביל לרצפה.

 תעפות. דרש הקבלן להשתמש בקופסת "עומק" שתשמש גם בהסיבמקומות מסוימים י  .ו

 תשולם תוספת מחיר עבור השימוש בקופסת "עומק". לא              

 או ש"ע. IBOCO תעלות פלסטיות יהיו חסינות אש  דוגמת פלגל או  .ז

 MERLIN GERIN, ABB SACE, KLOCKNERהציוד בלוחות החשמל יהיה מתוצרת   .ח

MOLLER CUTLER HAMMER,SIEMENS           .או שו"ע 

 ין אחרת. הקבלןבקצר, אלא אם צו KA10בעלי כושר ניתוק של כל המאמ"תים יהיו   .ט

  ישמור במידת האפשר על אחידות הציוד בלוחות, במידה ונבחר יצרן שאינו מייצר את             

    כגון ר שלפחות קבוצת אביזרים מסוג מסוים (כל טווח הציוד הדרוש בלוחות יש לשמו            

  ממסרים, מגענים אביזרי פקוד, מנתקי הספק, מפסקים ח"א ומאז"ים) יהיו משל אותו             

 יצרן.            
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  הוראות טכניות כלליות:  .6

 

  הקבלן ישלט את כל המוליכים המתחברים ללוחות (ישנים וחדשים) בשילוט פלסטי   .א  

  במוליך.עם מס' המעגל המחוזק למוליך בלחיצה או ע"י חרוזים המושחלים 

כל המובילים המתכתים לכבלי חשמל ותקשורת בבנין (תעלות,  מובילים מתכתיים:  .ב

סולמות, צינורות, תעלות רשת) ותמיכותיהם יהיו מגולוונים . כל עבודות ההכנה כגון 

לפגוע  ריתוך, השחזה וכד' יבוצעו לפני הגלוון. אין לבצע אחרי הגילוון כל עבודה שעלולה

, לתעלות היו מגולוונים. התמיכות, לסולמותמגשי הרשת יבשכבת הצפוי כולל קידוח. 

ולמגשים יהיו ציוד מתועש מפרופילים מכופפים או זויתנים מרותכים (ללא ניטים) 

רבי של הסולם/תעלה עם הכבלים. ק לירד שיווק ) ויתאימו לעומס המ, ספMFK(דוגמת ,

מטר לכל היותר. הקבלן יספק דוגמאות לכל התמיכות  1מרחק ההתקנה בין התמיכות 

שבכוונתו לספק ויקבל את אישור המפקח לפני הבצוע. מחיר התמיכות כלול במחיר מטר 

 תעלה או מגש המפורטים בכתב  הכמויות. 

  כבלים ומוליכים:.          ג     

יבוצעו ע"י קוים לנקודות בהתקנה סמויה ביציקות או במחיצות סגורות   )1(        

בצבעים תקנים בתוך צינורות פלסטים כפיפים PVC מוליכים מבודדים 

  חלקים מסוג כבה מאליו. 

  מטיפוס    )    להלן פרוט צבעי צנרת "מריכף" שתונח במבנה, כל הצנרת תהיה 2( 

  "כבה מאליו"         

 בצבע ירוק -צנרת חשמל  •

  כחול  -צנרת לתקשורת  •

  ע צהובבצב -צנרת כריזה ומחשבים  •

  בצבע אדום. -צנרת לגילוי אש  •

 כל הקווים בתעלות פתוחות יבוצעו על ידי כבלי נחושת מטפוס   )3(     

N2XY(XLPE)  .בהתאם להוראות הבצוע  

 כל הצנרת הפלסטית תהיה חלקה. אין להשתמש בצינורות שרשוריים .     )4(

  מ"מ. 16 - כמו כן אין להשתמש בצינורות שקוטרם קטן מ            

 צנרת פלסטית שתונח במילוי הרצפה תבוטן לכל אורכה מיד עם )5(

 הנחתה, לרבות אטימת הקצוות למניעת חדירת לכלוך/מים.

 קווי הזנה לחלונות שחרור עשן, ולמערכות חיוניות ביותר יהיו כבלי נחושת )6(

  מעלות צלזיוס   800עם בידוד נטול הלוגנים עמיד בפני שרפה בטמפרטורה  

  דקות ושמירת בדוד מעטה  180) במשך FEחיצוני (שמירת בדוד מעטה 

  דקות מטיפוס 60במשך   VDE 4102-12) עפ"י תקן גרמני Eמוליכים (

60E    180  FE  NHXHX .אלא אם יצוין אחרת בתכנית  
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כל הצינורות שיותקנו ע"י הקבלן כהכנה למערכות שאינן כלולות בעבודתו  חוטי משיכה:    .ה

מ"מ,  2מ"מ חוטים בקוטר   36יצוידו בחוטי משיכה מנילון שזור. לצינורות עד קוטר  

 8ומעלה חוטים בקוטר  3מ"מ, לצינורות "4מ"מ  חוטים בקוטר   63מ"מ עד  42לצינורות 

  (קטע צינור) שתמנע "בריחת" החוט לתוך הצינור. מ"מ. סיום החוט בקצה הצינור עם טבעת 

 שילוט:   .ו

כל האביזרים במתקן ישולטו בשלטי סנדביץ חרוטים עם ציון מספר הלוח ומספר המעגל.  .1

  גוון השילוט לציוד חשמל יהיה כיתוב לבן על רקע שחור/אדום. 

 ציוד תקשורת ישולט בשלט כנ"ל אולם על רקע כחול. .2

) בשלט 1חבים המוגנים ובמקלט ישולטו (בנוסף לסעיף שקעי החשמל משוריינים במר .3

  סנדביץ חרוט "לא מוגן ע"י מפסק לזרם דלף". 

  השילוט כלול במחיר העבודה ולא ישולם בנפרד.  .4

  כל כבלי החשמל והתקשורת יסומנו ע"י חבק עם סימון מס' מעגל. .5

מתחילת הקו מטר  1.5כבלי התקשורת יסומנו בנוסף למתואר גם בתחילה ובסוף הקו וכן   .6

 ומסופו.

מ' לפחות מפני הרצוף, קופסאות  2.20קופסאות הסתעפות תחה"ט יותקנו בגובה אחיד   .ז

 מטר ייסגרו בברגים. 2–הסתעפות שידרשו בגובה נמוך מ 

 חפירות:  .ח

ס"מ (אם לא נרשם אחרת) מרום הסופי של  110החפירות עבור הצנרת יהיו בעומק   .1

ן הבדל בין חפירה לחציבה. בכל מקום במפרט הקרקע או המדרכה, לצורך עבודה זו אי

 ו/או חציבה בכל סוגי העפר והסלע.ובכתב הכמויות בו מוזכרת חפירה, פירושה חפירה 

הקבלן יבצע החפירה ע"פ הנחיות הפיקוח ובתזמון עם נציגי המכללה, הקבלן אחראי על  .2

לתכניות תתק  כל תוואי החפירה ועליו לבצע זאת ע"פ התכניות המצורפות ובמקביל

  קרקעיות למצב הקיים שגם כן מצורפת למכרז זה.

ס"מ חול ים נקי לפני הנחת הצנרת ובשכבה נוספת לאחר  10החפירה תרופד בשכבה של   .3

הנחתה ולאחר מכן להדק את החול. מעל שכבת המילוי הראשונה יש להניח סרט סימון 

ר ולהדק עד להשגת צפיפות פלסטי עם סמון "כבלי חשמל" כנדרש, לכסות את החפירה בעפ

 מוד א.א.ש.ו. לפחות. פני המילוי הסופיים יתאימו לגובה פני התשתית.  97של % 

ואים וואי לפני בצוע החפירה. על הקבלן לוודא תועל הקבלן לקבל אישור המפקח לת .4

מנע מפגיעה במערכות תת קרקעיות יומהלכים של צנרת תת קרקעית קיימת. האחריות לה

גרם ל הקבלן ועליו בלבד. כל תקלה במערכת תת קרקעית קיימת שתקיימות חלה ע

  יד, על ידו ועל חשבונו.כתוצאה מעבודת הקבלן תתוקן מ

  

  תאומים אישורים ובדיקות:  .7

  על הקבלן לתאם את עבודתו עם יתר הקבלנים העובדים באתר ולוודא מועדי  א. 
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כו' לא תוכר כל תביעה לתשלום בצוע העבודות כגון, מחיצות, תקרות, טיח, צבע, רצוף ו

  נוסף הנובעת מחוסר תאום ו/או אי ידיעת מועד ביצוע של קבלן אחר. 

הקבלן יהיה אחראי לבצוע כל הפתחים, שרוולים, מעברים וכו' עבור קווי התקשורת  ב.

  והחשמל. 

מוסמך ץ יזמין הקבלן בדיקת מהנדס בודק עם השלמת העבודה בכל שלב של השיפו  ג.

קים ויתקן מיד כל לקוי שהתגלה בבדיקה עד לקבלתו הסופית של המתקן למתקן שה  

 ע"י הבודק.   

עם השלמת מערכת גילוי וכיבוי אש יזמין הקבלן בדיקת מכון התקנים לבדיקת המערכת   ד

  בקטע ששופץ  ויקבל אישורם למתקן גלוי אש שבוצע.

צעו בנוכחות נציג כל הבדיקות החיצוניות כדוגמת מהנדס בודק ומכון התקנים יבו  ה.

, תבוטל המכללה וללא אישור מראש , בדיקה שתבוצע ללא נציג פיקוח מטעם המכללהה

  ותידרש אחרת במקומה.

לביקורת בטרם  הפיקוח של המכללה על קבלן החשמל להזמין את המתכנן, המפקח ונציג ו.        

  יאושר לסגור תקרות מונמכות. 

  

  תנאים מקומיים ומניעת תאונות:  .8

  על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים לבצוע העבודה  א. 

ואפשרויות הביצוע במקום. הצעתו של הקבלן תשמש אישור לכך שהקבלן מכיר את כל 

התנאים בנוגע למכשולים קשיים בהתקנה, וכד' ופוטר בזה את נותן העבודה מכל תביעה 

  העלולה להתעורר בקשר לכך. 

  ן לדאוג במשך כל תקופת העבודה לשמירה נגד תאונות במקום העבודה על הקבל ב. 

ולמנוע בכל האמצעים העומדים לרשותו כל תקלה או פגיעה באדם או ברכוש כתוצאה 

שא בכל האחריות ובכל ההוצאות במקרה שתוגש תביעה לפיצויים ימעבודתו. הקבלן י

  בוצע על ידו על ידי פועליו, כתוצאה מפעולותיו, מחדליו, עבודותיו, וציודו בין אם י

שליחיו, באי כוחו או קבלני משנה או באי כוחם אשר להם יימסר חלק כל שהוא 

  מהעבודה. 

בטיחות לעובדיו. הקבלן אינו רשאי להתחיל , ביצוע הדרכת יקטמנהל הפרו הקבלן יתאם עםג.      

ע בנספחי על הקבלן למלא הצהרת בטיחות כמופי בעבודות בטרם הועברה הדרכה זו.

  המכרז ולהעבירה חתומה ע"י עובדיו טרם תחילת ביצוע העבודות.

  הקבלן יתלה שלט מתאים בכניסה לאזור העבודה בו יצוין שמו, מס' טלפון ומס'   ד.  

  רישיון הקבלן כמתחייב בחוק רישום הקבלנים.    

  

  הארקות:   .9

וכן  החדש שתחובר למבנה הקיים במסגרת העבודות תבנה מערכת הארקת יסודות לבניין   .א

 ן ע"פ דרישות חוק החשמל ותקנותיו.יוארקו כל האלמנטים המתכתיים בבני

  הוראות טכניות לביצוע הארקת יסודות:  .ב

תקנות החשמל (הארקת  4271בצוע הארקת היסודות כפוף לקובץ התקנות הממשלתי   .1

  יסודות) התשמ"א. 
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 הארקת היסודות תבוצע ע"י חשמלאי או בפיקוחו.  .2

  הגדרות:  .3

המערכת הכוללת את טבעת הגישור, פס השוואת פוטנציאלים,  הארקת יסודות: •

 אלקטרודות הארקת יסודות, יציאות חוץ ואת מוליכי הארקה המתחברים ביניהם.

ברזל שטוח או עגול המותקן בקורות היסוד של המבנה, מחבר את טבעת גישור:  •

האלמנטים השונים כגון המוטות האנכיים של היסודות, יציאות חוץ וכו' ויוצר טבעת 

  סגורה בהיקף המבנה, תוך שמירה על רציפות חשמלית.

פס נחושת המתחבר לטבעת הגישור באמצעות פס ברזל  פס השוואת פוטנציאלים: •

 מ"מ באורך80x8 שטוח מגולוון ואליו מתחברים כל צרכני ההארקה. מדות הפס 

  המאפשר לחבר אל כל מוליכי ההארקה ועוד שישה מקומות שמורים. 

פס ברזל מגולוון שקצהו האחד מחובר ע"י רתוך לטבעת הגישור והקצה  יציאות חוץ: •

השני יוצא אל מחוץ לבנין לתוך קופסה משוריינת שקועה בקיר עם מכסה מחוזק 

  מבחוץ. בברגים ושלט הארקת יסודות ומאפשר התחברות להארקת היסודות 

חלקי המתכת הטמונים ביסודות המבנה ומחוברים  אלקטרודת הארקת יסודות: •

 ביניהם ע"י ריתוך. 

מ"מ תוך כדי   12טבעת הגישור תבוצע באמצעות ברזל עגול חלק (לא מצולע) שקוטרו  .4

 10שמירת רציפות ההארקה, הגישורים הדרושים לשמירת הרציפות יבוצעו  ע"י ברזל  

  ות ריתוך. מ"מ שיחובר באמצע

בכל מקום בו יוצאת טבעת הגישור מיציקת הבטון (יציאות חוץ, מעבר, תפר וכו') יש  .5

מ"מ לפחות שירותך לברזל הזיון המשמש את הטבעת בתוך   4x30להתקין פס מגולוון  

 תחום הבטון. בשום מקרה אין לחשוף לאוויר חלק בלתי מגולוון של טבעת הגישור. 

כללו רתוך הרשת התחתונה ביסודות בודדים וחבור לשני אלקטרודות הארקת היסוד י .6

מוטות אנכיים לפחות, אלו ירותכו אל טבעת הגישור, בכלונסאות, יש ליצור קשר גלווני 

מ"מ לפחות. שנים מהם ירותכו לטבעת  8בין המוטות האנכיים ע"י ברזל עגול בקוטר  

 הגישור.

פס השוואת פוטנציאלים הראשי  ע"י המתקן יוגן בשיטת האיפוס. האיפוס יבוצע ב איפוס: .7

לוח החשמל הראשי במבנה ע"י חבור מוליך האפס דרך פס השוואת פוטנציאלים ע"י 

מוליכי נחושת שזורים עם בדוד בצבע כחול עם צהוב ירוק בשני הקצוות. חתכי המוליכים 

 לפי המופיע בתכנית הארקות. 

, מובילים כבלים, קונסטרוקצית בנוסף למפורט לעיל יאריק הקבלן את כל הציוד המתכתי  .ג

, ארונות תקשורת, צנרת וכו' הכל בהתאם גריד תקרה אקוסטיתמתכת, לוחות חשמל, 

לדרישות התקנות, ובהתאם להוראות הבצוע בתכניות. הקבלן אחראי להשלמת מערכת 

 ההארקות כנדרש אפילו אם חלקים מנה לא פורטו במסמכי המכרז. 
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   לוחות חשמל: .10

מתאים מודולריים מפח עם פנלים בחזית ניתנים לפרוק. פסי האפס  ולוחות החשמל ייבנ א.

  וההארקה יונחו בתאי המהדקים ויהיו רצופים לכל אורך הלוח. 

  סלקטיביות: בין ההגנות בלוחות תקוים סלקטיביות הן בזרם יתר והן בקצר.   ב.

  חים סלקטיביות מלאה. באחריות הקבלן לוודא שימוש במפסקים בעלי אופיינים המבטי

איזון פאזות: עם סיום חיבור לוח חשמל למעגלי החשמל על הקבלן למדוד את הזרם  ג.

על הקבלן  5 %-בשלושת הפאזות . במידה והזרמים המדודים שונים אחד מהשני ביותר מ

  לבצע איזון פאזות. איזון הפאזות כלול במחיר העבודה ולא ישולם עבורו בנפרד. 

ואחראי החשמל של  מטעם המכללה,ניית הלוח יוזמנו המתכנן, המפקח עם סיום ב  ד.

לא  –לאתר ללא בדיקה במפעל לצורך בדיקתו במפעל הלוחות. לוח שיובא המכללה 

  יאושר באחריות הקבלן לזמן את נציגי המכללה והמתכנן.

  תהוראות כלליות לבניית לוחו .ה

 בלבד    ABBן ,מולר,הציוד בלוחות החשמל יהיה מתוצרת : מרלן ז'ר  .1    

   IEC-898בקצר עפ"י תקן בינלאומי  10KAמאמת"ים יהיו בעלי כושר ניתוק ה

  לוחות החבורים יבנו בהתאם לתרשימים העקרוניים ותרשימי החבורים  .2  

שבתכניות . מידות הלוח תהינה מתאימות לצרכי האביזרים הדרושים כמפורט 

  . 30%בכתב הכמויות ועוד מקום שמור 

  התרשימים שבתכנית באים לציין את סידור הלוחות עקרונית בלבד,  .3  

תכנית מפורטת עם ציון התוצרת של כל אחד מהאלמנטים המורכבים עליו 

ומידות הלוח תעובד על ידי היצרן ותוגש לאישור המהנדס לפני תחילת העבודה. 

יצוע רק לאחר אישור התוכניות רשאי היצרן לגשת לבצוע הלוחות. עם גמר הב

  עותקים של מערכת התוכניות הנ"ל.  3ימסרו יחד עם כל לוח 

  הלוחות יכללו פסי צבירה לפאזות, אפס והארקה עם ברגים ודיסקיות  .4  

פליז בורג נפרד לכל מוליך, העומס יחולק שווה בין הפאזות. כל המעגלים 

מעלה ממ"ר  ו 35ממ"ר מהדקי מסילה,   25ליכי הפקוד יצוידו במהדקים. עד ומו

  עם בורג להתחברות ע"י נעלי כבל. 

  ממ"ר ומעלה יחוברו לפסי הצבירה באמצעות נעלי  10מוליכים שחתכם    .5  

אמפר ומעלה יחוברו לפסי הצבירה  250כבל ודיסקיות פליז, מפסקים של 

באמצעות פסים מבודדים גמישים ומהדקים מתאימים. כבלי אלומיניום יחוברו 

מיניום/נחושת או לשות מתאימות לפי גודל הקו. אין ללוח באמצעות מהדקי אלו

  להשתמש בדיסקיות. 

  שיחוברו לפנלים  כל האביזרים והמפסקים ישולטו בשלטי סנדביץ חרוטים .6

  ודלתות ע"י ברגים או מסמרות (לא דבק). בנוסף לשלוט יש לסמן את כל             

  בתכנית. שילוט האביזרים בלוחהאביזרים במדבקה עם ציון מספר המופיע             

  של המכללה בגודל ובגוון ע"פ החלטת הפיקוח             

  הדקי הכניסה של המפסק הראשי בכל לוח יכוסו על ידי פנל פלסטי שקוף  .7  

משולט בסמן החץ. כן יכוסו פסי הצבירה וחלקים אחרים בלוח העלולים לגרום 

  התחשמלות ע"י מגע מקרי. 
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  להבטחת סלקטיבית בהגנות לזרם יתר וזרם קצר בין  היצרן ידאג .8 

החשמל המוצע חייב להתאים  המפסקים החצי אוטומטים בלוחות החשמל. ציוד 

  לדרישה זו. 

 הפנלים יחוזקו באמצעות סגרים קפיצים (פרפרים) או ברגים בעלי ראש  .9  

  גדול לסגירה בחצי סיבוב עם אבטחה המונעת שחרור הבורג מהפנל. 

 לוחות החשמל יבנו במפעל לוחות מאושר מכון התקנים הישראלי,   .10

  1419תקן  ייצור לוחות ו  ISO 9002העומד בתקנים הישראלי  ת"י 

  

   :פנים וחוץ  גופי תאורה .11

  באופן כללי התאורה תבוסס על תאורה פלורסצנטית חסכונית  עם נורות לינאריות מסוג  א.

    5T טיות מסוגקומפק טיות או נורות פלורסצנ (PL) -  ,גוון התאורה ע"פ בחירת המתכנן  

  האדריכל ונציגי המכללה.

  : מנורות דו תכליתיות ב.

חלק ממנורות הפלורסצנט יצוידו בממיר, מטען וסוללות,לתאורה בהפסקת חשמל. 

לנקודות למנורות דו תכליתיות יונח מוליך נוסף קבוע שלא ימותג בהדלקה וכבוי רגילים. 

 או "אלקטרוזן"של הציוד  כדוגמת  תקני  דו תכליתיות יהיה הציוד למנורות

עם בקרה אלקטרונית להפסקה  2.22חלק  20מאושר תקן ישראלי    "אלקטרולייט"

לשמירה על הנורה , הסוללה   )V1נמוך (מוחלטת של פעולת הממיר במתח סוללה של  

  ולמניעת השחרת הקצוות. 

  

   שלטי יציאת חרום מוארים: ג.

עם ממיר, מצברי  ניקל קדמיום ומטען לפעולה של   LEDכל שלטי יציאת חרום יהיו מסוג 

לפחות בהפסקת חשמל. המנורות יתאימו  לשלט  60%דקות לפחות ובעוצמת תאורה  60

יציאה תקני בהתאם לדרישת מכבי אש ויצוידו בלחצן בדיקה ונורת ביקורת (ללא  מתג 

ום יהיו עם שילוט על גוף התאורה ויותקנו על הקיר לניתוק היחידה).  שלטי יציאת החר

  או שקועים בתקרה. 

  : הוראות טכניות כלליות לגופי תאורה ד. 

 מחיר גופי התאורה שברשימת הכמויות מתייחס להספקה,  התקנה  )1(  

וחיבור כולל גם את הציוד והנורות. כן כוללים המחירים התקנה מושלמת של 

י החיזוק, קידוחים, כניסת יהחיזוקים, המתלים, ברגגופי התאורה לרבות כל 

כבל וכל העבודות וחומרי העזר הדרושים. כל גופי התאורה השקועים בתקרה 

אקוסטית יוחזקו ע"י פס מתכת וברגים אל תקרת הבטון ללא תוספת תשלום. 

  בכל מקרה, אין להתקין גוף תאורה שקוע מבלי לחזקו אל תקרת הבטון . 

אלקטרוני רסצנט עם נורות פלורסצנט לינאריות יצוידו במשנק מנורות פלו  )2(

 840. הנורות יהיו מסוג לומילוקס מס' אוסרם או ווסלה שוובה (עין בשופט)

  ומתוצרת "אוסרם" או "פיליפס" בלבד.

  גלויה לביקורת. LED בכל המנורות הדו תכליתיות יש להתקין נורת  )3(  
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 .  מהירים תקע-חיבורי שקע באמצעותכל גופי התאורה יחוברו לקוי ההזנה  )4(

הקבלן יציג את כל ג"ת לפני אספקתם (גם את ג"ת מקוריים שבכתב הכמויות )  )5(

  עד לאישורם ע"י המזמין , האדריכל והמתכנן.

הקבלן יצרף לתיק המתקן את תעודות האחריות של גופי התאורה חתומות ע"י  )6(

 הספק.

 תאורת חוץ     .ה

ואט .   150מטר עם פנס מ"ה עד    4ושבילי הליכה תהיה   ע"י עמוד תאורה גינון הארת  - כללי 

תאורת כבישים ע"י עמודי  בקיר  .   יםשקוע  יםתאורה פלורסצנטי נו גופיוקיתמדרגות  ות בקיר

  חשמל ייעודי.תחובר ללוח החוץ  תמערכת תאורואט 250עם נורת נל"ג   10תאורה בגובה 

  צינורות:

  ע"פ המסומן בתכנית  יהיו מטיפוס שרשורי מחוזק "קוברה" דו שכבתי קוטר הצינורות לתאורה

הצינורות יונחו לאורך החפירה בין בסיסי העמודים בקווים ישרים רצופים ושלמים ללא חיבורים 

  ס"מ מפני יסוד הבטון  50או מופות. קצוות הצינורות יבלטו  

  יסודות בטון לעמודי תאורה 

 יש להעביר הפרט לאישור קונסטרוקטור הבנין. -העמודבכל מקרה של ביסוס 

 מחיר  יסוד הבטון כולל חפירת  בור המתאים לגודל היסוד . 

 ויבוצעו לפי המידות והפרטים שבתכניות .  B- 300היסודות יהיו מבטון יצוק באתר  

  היציקה תבוצע רק לאחר אישור המפקח. 

 . ס"מ 5היציקה תבוצע על שכבת בטון רזה בעובי  

 50לתוך היסוד יוכנסו קצוות הצנורות המונחים בתעלות החפורות ויבלטו כאמור 

  ס"מ מפני היסוד. 

  ס"מ מתחת למפלס הסופי.  10גמר היסוד יהיה חלק ומפולס ויסתיים  

מיקרון. בחלק   העליון יבלטו ברגי  50-60ברגי יסוד מצופים אבץ חם בעובי  4בכל יסוד יש לעגון  

אומים. הברגים יחוברו ביניהם בשתי מסגרות מרותכות ומקבילות של  3ד בגובה   היסוד מעל היסו

י יאומים ודיסקית מצופה באבץ כנ"ל. למסגרת ברג 2ס"מ . לכל בורג יותקן   40x4ברזל שטוח 

 הייסוד ירותך פס הארקה מגולוון  במידות ובאורך ע"פ הפרט בתכנית 

  של בסיס העמוד.מרחק בין ברגי היסוד בהתאם למרחק החורים 

 עמודי תאורת חוץ 

עשוי מפלדה גימור אבץ חם  או קוני רזל מגולוון וצבוע מפרופיל ריבועי במ  והתאורה יהי  יעמוד   

עם מגש  ציוד מתועש  360B-FE.העמודים יהיו עשויים מפלדה   RALבטבילה (גילוון) צבוע בגוון 

  מפח מותקן בפתח ציוד עפ"י פרט בתכנית.

ויישאו תו תקן ישראלי. העמודים ייוצרו תחת פקוח  ISO 9002העמודים יבנו במפעל מאושר    

  לייצור עמודי תאורה. 812מכון התקנים הישראלי תקן 

  החורים בבסיס העמוד יותאמו לברגי היסוד הקיימים ביסודות.  

   העמוד יכלול פתח לציוד עם מכסה ובורג הארקה מרותך. בפתח הציוד  יותקנו 

  להגנה על כל פנס שבראש העמוד.  A10מהדקי מסילה עבור הכבלים ומאמ"ת    

  עבודת הקבלן כוללת מספור העמודים.   
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מחיר העמוד כולל  הספקה, הובלה, העמדה, מספור, בורג הארקה, אומים, דסקיות, וכל העבודות 

  . מגש הציוד ישולם נפרדוחומרי העזר הדרושים. 

 :   שביליםפנסי  תאורת            

  ואט 100-150עם נורת מטל הלייד בהספק  אטום מים ,פנס התאורה  יהיה עם ציוד אינטגרלי.         

  השופט   מחיר גופי התאורה שברשימת הכמויות כולל עין עם ציוד הצתה תקני דוגמת            

  נורה.ו ההספק גם את ציוד ההצתה, קבל לשיפור כופל           

  

  : תקשורת אחודה  טלפוניה ותקשורת מחשבים  .12

יבוצעו ע"י צנרת כבה מאליו בקירות עד למגשי  מחשב הנקודות ונקודות הטלפוניה   א.

  ).-2(מפלס  בבנין מחשבים מרכזיעד לחדר תקשרת בחלל תקרות 

תאמים מחוט משיכה ,  ו, צנרת  :נדרש לבצע תשתיות הכנה בלבד הכוללות חשמלהקבלן   ב.

  ע"פ בחירת נציגי המכללה ובתיאום איתם. קשורת לאביזר ת

  מערכת כריזת חרום .13

  מטרות המערכת ודרישות תפעוליות:  .1

 מטרת המערכת הקולית היא שידור כריזת חרום והודעות שוטפות  לפי חלוקה לאזורים . .1

 ההודעות  ישמעו באיכות טובה וברמה מובנות גבוהה ביותר באמצעות הרמקולים.  .2

 שעות ביממה.  24המערכת מיועדת לפעולה רצופה של   .3

 שידור ההודעות יהיה מעמדת הכריזה במזכירות  .4

 המערכת תוכל לשדר גם מוזיקת רקע מנגן דיסקים מקצועי. .5

 המערכת תאפשר עדיפות לכריזת חרום על פני מוזיקת הרקע. .6

עברה כגיבוי. הה   24v DCוכן ממתח ישר   AC  220vהמערכת תוזן ממתח הרשת  .7

 ממתח  הרשת למתח ישר תעשה אוטומטית, ללא   צורך בפעולה ידנית כל שהיא. 

אשר יאפשר הפעלת   MAINTENANCE FREE,המערכת תכלול מצברי חרום ללא טפול,  .8

דקות שידור רצופות ללא  רשת החשמל, וכן מטען, אשר יטען את  60המערכת במשך  

 הירה, לפי הצורך. המצברים ברשת החשמל, בטעינת טפטוף וטעינה מ

  .V100במתח של  CONSTANT VOLTAGE המגברים ורשת הקווים יפעלו בשיטת  .9

 סגור מאוורר . 19כל המערכת תשולב בארון במסד סטנדרטי "   .10

 

 מסד מרכזי :  .2

, יותקן כאמור כל הציוד 19במסד המרכזי אשר יהיה ברוחב סטנדרטי "        )1(

  המרכזי.

  מ"מ לפחות. 2מסגרת המסד תבנה מפרופילי אלומיניום או ברזל בעובי של         )2(

גובה המסד יהיה בהתאם לגובה הציוד המוצע, כאשר בין יחידות ההגברה  )3(

 25%) ועוד תוספת מקום פנוי של 1 4/3יותקנו שלבי אוורור בגובה ("

  רזרבה.
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להסירם בשעת  דפנות המסד יהיו עשויות אלומיניום או פח, ותהיה אפשרות )4(

  הצורך, כל חלקי המתכת במסד יעברו טפול נגד קורוזיה ונגד חלודה.

עם אחת, ובצבע סופי על בסיס כל חלקי המתכת יצבעו בצבע יסוד לפחות פ )5(

בגב המסד תותקן דלת עם צירים ומנעול  אפוקסי בהתזה נוזלית או באבקה.

  המאפשר נעילת המסד.

הזזתו, סוג הגלגלים יקבע בהתאם בתחתית המסד יותקנו גלגלים שיאפשרו  )6(

  לפחות. 20%לעומס ויכלול רזרבה של 

עם מפסיקי הפעלה ראשיים, נוריות לציון אספקת  AC/DCהמסד יכלול פנל  )7(

המתחים, נתיכים להגנה בהתאם לתצרוכת הזרם וספקי כוח לאספקת זרם 

  ישר למערכות המיתוג והבקרה.

בורר   המסד יכלול מערכת מוניטור שתכלול רמקול, שנאי קו, וסת עוצמה,  )8(

 מגברים, ומד עוצמה /מוניטור משולב, כחלק מובנה ביחידות ההגברה.

  

  מגברי הספק:  .3

מגבר ההספק יהיה בנוי על בסיס טרנזיסטורים או מעגלים משולבים, בזיווד המיועד  .1

 . 19להתקנה במסד ברוחב "

לפחות בכל רוחב תחום ההיענות, עכבת   480W RMSיהיה  הספק היציאה הכולל  .2

  . V70או   V100אוהם  מוצא קבוע  , 8העומס תהיה  

 .30%בחישוב ההעמסה תלקח בחשבון רזרבה של  .3

 24VDC, 50HZ 220 VACמתחי האספקה  .4

 אוהם לפחות.  K100עכבת הכניסה   .5

הפרש בין  1.25DV  100Vביציאת קו  (OUTPUTREGULATION)יציבות בשינוי עומס  .6

 עומס מלא לעומס בריקם. 

  .3DBבניחות של  60-20Khzתחום הענות לתדר   .7

 בהספק מוצא מלא.  1Khzבתדר   1 % -אחוז עיוותים: מתחת ל .8

 לפחות ביחס להספק יציאה מלא.  DB 90רעש מוצא:   .9

 מעלות צלסיוס. 10 מעלות עד מינוס   45תחום טמפרטורת עבודה :  .10

והיציאות למגבר יהיו באמצעות תקעים ושקעים, לצורך חבור וניתוק כל הכניסות  .11

   המערכת בזמן השרות.

כל חלקי המתכת במגבר, יעבר תהליך של ציפוי ופסיבציה או תהליך של אנודיזיה נגד  .12

 איכול וחלודה. 

  ערבל צליל:  .4

ערבל הצליל יותקן  במסד המרכזי או כיחידה מודולרית משולב במגבר ההספק. בערבל  .1

 יהיו כניסות: 
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 לכל מיקרופון במערכת.  •

 לערוץ רדיו .  •

 לערוץ מוזיקת רקע מנגן דיסקים. •

  כניסה רזרבית לחיבור מערכת חיצונית נוספת.  •

כל כניסות המיקרופון והמוסיקה יתחברו באמצעות יח' מגבר הערבל אל מגברי ההספק  .2

 במערכת. 

 כניסה.  יחידות 6 -במגבר הערבל תהיה אפשרות לויסות הגברה עד ל .3

 אוהם  K100עכבת כניסה  .4

  MV250  רגישות בכניסה .5

 לפחות  dB30יתרת מתח בכניסה  .6

 ± 3dBבנקודות  20Hz-20Khzתחום הענות לתדר  .7

 לפחות  dB80   יחס אות לרעש .8

 ובמתח יציאה נומינלי.  1Khzבתדר  0.2%אחוז עיוותים הרמוניים:  .9

 )± 14dBM(  600בעכבה אוהם  0.4Vמתח יציאה נומינלי    .10

  ,Hz 100לאוקטבה בתדר של  6dBאפשרות לניחות של                      

 12Khzבתדר של  80Hz  ,±12dBבתדר של  ±12dBאפשרות לויסות צליל של:                     

 (מיתוג קול). VOXבערבל תותקן כניסת   .11

 בערבל הצליל יותקן גונג אלקטרוני שיפעל אוטומטית עם הפעלת כניסת מיקרופון.   .12

 נתוני כניסות המיקרופון:    .13

 וולט. -מיקרו 200רגישות כניסה מכסימלית של   •

 1Khzאוהם בתדר  350עכבת כניסה של   •

  . ± db3בנקודות  30Hz-18Khzתחום הענות לתדר   •

 (Overload margin)לפחות  30dBיתרת מתח בכניסה:    •

 לפחות ברגישות מקסימלית.  55dbיחס אות לרעש   •

 במתח מוצא נומינלי. 1Khzבתדר   0.1אחוז עיוותים הרמוניים: %  •

 אפשרות להפעלת קדם המגבר מרחוק ע"י מיתוג מתאים. •

 נתוני כניסת מוסיקה                    

  למתח יציאה מלא. Mv 150רגישות בכניסה:      •

  אוהם. 600אוהם לפחות לכניסה  15Kעכבת כניסה:  •

  ±3dB  בנקודות   30Hz-20Khzתחום הענות לתדר: •

   100Hzבתדר  6dBאפשרות לניחות של:  •

  ברגישות מקסימלית 65dBיחס אות לרעש:  •
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  ובמתח יציאה נומינלי 1Khzבתדר  0.1%אחוז עיוותים הרמוניים:  •

  לפחות 30dBיתרת מתח בכניסה:  •

  להפעלת הכניסה מרחוק באמצעות מיתוג מתאים.אפשרות  •

 רמקולים, שנאי קו, גרילים אוקסטיים ותיבות תהודה:  .5

גמר בצורת חצי על גבי קירות ותקרות בטון יותקנו הרמקולים ושנאי הקו בתוך תיבת תהודה,  .1

 . ירח עם כיסוי פח מחורר עדין בצבע לבן

בתקרות אוקסטיות יותקנו הרמקול ושנאי הקו על גבי גריל אקוסטי מפח מחורר בצבע  .2

 לבן שיחוזק לטבעת מיוחדת שתותקן מעל התקרה האקוסטית. 

 בעל משפך כפולFULL RANGE מטפוס    8הרמקול יהיה בקוטר "  .3

 (DOUBLE CONE) .ובאחוז עיוותים נמוך 

  גרם  142 - מלרמקול מגנטי קרמי קבוע, במשקל שלא יפחת  .4

 אוהם.  8עכבה:   .5

 . 60Hz-20Khzתחום הענות:  .6

 .W10קיבול הספק:  .7

 מעלות.  120זוית פיזור:   .8

וואט)  0.5, 6,3,2,1דרגות לתאום הספקים עם סנפים ( 5כל רמקול יצוייד בשנאי קו בעל  .9

 או ש"ע.  20F-053הרמקול  יהיה מתוצרת "דיינטי" דגם  

  שופר קול .6

קנה חיצונית ויהיו אטומים ומוגנים בפני רטיבות, לחות , שופרי הקול מיועדים להת .1

  מליחות ותנאי אקלים אחרים,  שופרי הקול יהיו בעלי מובנות מירבית.

 . RMS 15Wהספק  .2

 . ± 3dbבנקודות  500Hz-7Khzתחום הענות לתדר  .3

 W 1מטר בהספק 1במרחק של  db100רגישות מוצא  .4

 והאנכי.אפשרות חיזוק עם סדור להטיה בציר האופקי  .5

 מעלות. 90זוית פיזור  .6

 7.5W, 4W, 2W, 1W   ,W15שנאי קו לשופר יהיה מותאם לחלוקת הספקים  .7

 שנאי הקו יהיה חלק בלתי נפרד משופר הקול. .8

 סיליקון. 3%ברזל  97%מבנה הליבה:  .9

 או ש"ע.  AP15Tהשופר מתוצרת "אטלס סאונדלייר" דגם  .10

 שנאי משתנה-וסתי עצמה .7

  V.C.Tוסתי העצמה יהיו מסוג שנאי משתנה  .1

  ואט בהתאם לעומס הנצרך 35/100הספק השנאי  .2

 . לדרגה בתוספת מצב מופסק 3dbדרגות הנחתה   4 .3
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  12dbהנחתה כללית .4

 ממסר לעקיפת הבורר לצורך קבלת הודעה וקריאת חירום . .5

 מערכת נגני דיסקים  .8

 .102dB -יחס אות לרעש גדול מ .1

  .0.005 -אחוז עיוותים: קטן מ .2

 .±3dBנקודות  2Hz-20Khzתחום התדרים:  .3

 או ש"ע מאושר SOMYנגן הדיסקים יהיה מתוצרת  .4

  מערכת אספקת זרם חרום  .9

  MAINTENANCE FREE.המצברים יהיו מהסוג אשר איננו דורש טיפול או הוספת מים, .1

 ת שידור רצופות. דקו  60למצברים יהיה קיבול, אשר יאפשר הפעלת המערכת, במשך  .2

 המצברים יותקנו במארז מתאים מפח מאוורר עם סידור ידיות נשיאה  בצדדים  .3

המטען יספק טעינה טפטוף בזמן קיום רשת החשמל: לאחר פעולה ממושכת של המערכת  .4

ממתח המצברים, יהיה המטען מסוגל להטעין את המצברים בטעינה מהירה בפרק זמן 

 שעות. 6שלא יעלה על   

  פעלה כריזה: עמדת ה .10

בעמדות הפעלת הכריזה יותקן מיקרופון דינמי, בעל עקומת קליטה קרדיואידית על גבי  .1

באופן שיאפשר דבור אל המיקרופון ממרחק קרוב ככל GOOSE-NECK צוואר גמיש 

 ס"מ).  10-5האפשר (

 אוהם מאוזנת עם שנאי. 200-600עכבה  .2

 Hz-12Khz 50תחום הענות .3

 0.2Mvרגישות מיקרו בר/  .4

 לפחות  - 60Db Vתח יציאה מ .5

 בלוח ההפעלה יותקנו  .6

 אזורים בתוספת לחצן לכריזה כללית.  12- לחצנים מוארים (או עם תריס זוהר) ל •

  (PUSH TO TALK)לחצן רגעי להפעלת המיקרופון  •

 נורית סימון "תפוס" . •

  

  כבלים:  .11

כבל תרמופלסטי, דו גידי שזור, מזוהה קוטב, בעלי מוליכי נחושת   כבל רמקולים: .1

 מ"מ לפחות.  1.5אלקטרוליטית  בקוטר של  

ממ"ר   0.15כבל מיקרופון יהיה מורכב מזוג מוליכים שזור בחתך של   כבל מיקרופון: .2

ממ"ר, בידוד המוליכים פי.וי.סי בצבעים שונים. סכוך רשת , 7x0.25כל אחד, בהרכב  
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י נחושת סביב המוליכים, ומעטה הגנה חיצוני מפי.וי.סי אפור המתאים להתקנות מחוט

 חיצוניות ופנימיות. 

 הודעות מוקלטות   .12

במערכת הכריזה תשולב מערכת הודעות מוקלטות ע"ג חצאי מוליכים 

 שאינן ניתנות למחיקה עם נפילת מתח למערכת.

 MP-3הודעות בפורמט  5המערכת תאפשר הקלטה איכותית של עד 

מהמחשב ישירות לתוך היחידה.  ניתן יהיה להפעיל את מערכת ההודעות 

ממערכות חיצוניות כמו גילוי אש ובקרת מבנה, או מלחצן יעודי מעמדות 

  הכריזה.

  נוסח ההודעות ימסר ע"י המזמין בשלבי הביצוע.

שעות  16המאפשר עד  H-16סטנדרטי ( SD/MMC תכלול  יח' אחסון 

  סאונד)

  ים:פרטים טכני .1

  שניות. 60 -  אורך הודעה מקסימלי .2

  שניות. 6 -  כמות הודעות .3

  .SAMPLES/SEC 8K -  קצב דגימה .4

  .3dB-  - 100Hz-5.5KHzרוחב פס  .5

  בורר מצב השמעה/ הקלטה. -  הפעלות .6

  עצמת שמע יציאה. -  בתוך היחידה ניתן לווסת .7

 .600Ω  -  התנגדות מעגל מקסימאלית .8

 בקרת מצברים .13

הכריזה לכריזת חירום ישולבו במערכת מטען מעצם היעוד של מערכת 

 ומצברים לגיבוי בחירום.

מצברים תהיה מערכת בקרה שתתריע על ירידת מתח המצברים 

  מתחת לסף מסויים.

שיופיע בפנל התראה במסד או ע"ג  תההתרעה תכלול מגע עזר יבש וחיווי נורי

  עמדות הכריזה

 צרובות והודעות  קווים רמקולים,מגברים מקרופווניםבקרת  .14

תפקיד מערכת הבקרה לבצע ניטור ובקרה והתרעה על תקלות מעברים 

ובקווי הרמקולים ,מקרופונים ,מגברים ,הודעות צרובות ובמתחי 

העבודה. יחידת הבקרה תכיל פנל אינדיקציה עם התראה אורית 

וקולית  (ניתנת להשתקה )לכל אלמנט בו התגלת תקלה .וכן יציאה 

  חלופי או לבקרה מרכזית.למגע עזר להפעלת מגבר 

פנל האינדיקציה יותקן בקופסה יעודית  מחוץ למסד או במסד ויחובר 

  להעברת אתראת תקלה לרחוק לחייגן 

 פתרונות לנגישות ולמוגבלים .15

  יבוצע מעגל רמקולים ייעודי בכל איזורי הכניסות והמעברים - עבור כבדי ראיה
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זה ישדר צפצוף או תקתוק . קו שיופעל במצב אש מרכזת ג"א או באופן יזום

מיוחד כדי לסמן איזורי כניסה ומילוט ,אות זה יצצרב במערכת ההודעות 

  המוקלטות.

יפוזרו ברחבי המבנה במעברי קהל ציבוריים נצנצי קסנון –שמיעה עבור כבדי  

  שיופעלו כל זמן שמופעלת כריזת החירום או הודעת אש מרכזת ג"א 

 15וולט הספק 24ה הנצנצים יוזנו בקו נפרד מתח עבוד

  

  תיעוד:  .16

עותקים כרוכים של תיעוד המערכות שיכלול את  3עם השלמת העבודה יגיש הקבלן  .1

  הפרטים הבאים:

  תאור המערכת ועקרון פעולתה כולל נתונים טכניים.  .א

  הוראות הפעלה לצוות במקום.  .ב

  הוראות אחזקה מונעת ואיתור תקלות בדרג המפעיל השטח.  .ג

  תקופתית.נוהל ביצוע ביקורת   .ד

תוכניות מכאניות וחשמליות של הציודים השונים ושל המערכת כולה כולל סכמת   .ה

  מלבנים עקרונית.

  תוכניות עדות של פריסת ציוד, מהלך קווים, לוחות חיבורים תוכניות חיווט וכד'.  .ו

  פרוספקטים טכניים מפורטים של כל פריטי הציוד.  .ז

יופיעו על גבי האביזרים והכבלים הסימנים על גבי התוכניות יהיו זהים לסימונים ש .2

  המותקנים בשטח.

  התיעוד כולו יוכן בעברית למעט הפרוספקטים של הציוד המיובא. .3

 מסירת המערכת:  .17

עם השלמת ביצוע העבודות, יערוך הקבלן סדרת בדיקות וניסויים בשטח, על מנת  .1

 לבדוק ולוודא שהמערכת פועלת על פי הדרישות. 

לאחר סיום הבדיקות הנ"ל יכין הקבלן דו"ח לבדיקות כפי שבוצעו על ידו ויגישו למזמין  .2

של פרק  1וליועץ בצרוף עותק טיוטה ראשונה של תיעוד המערכת כפי שפורט בסעיף  

 זה. 

 לאחר הגשת הדוח הקבלן יבצע מסירה ראשונית ליועץ.  .3

לפי הערות היועץ ויבצע  לאחר אישור הדו"ח וטיוטת התעוד ישלים הקבלן את המערכת .4

 מסירה סופית תוך הדגמת פעולת המערכת והדרכת המשתמש. 

  

  מערכת גלוי אש:  .14

  כללי:  .א

  במבנה תותקן מערכת גלוי אש ועשן כתובתית אנלוגית  עם גלאי עשן בתקרה.

  הרכזת תמוקם בסמוך למזכירות במקום בולט לכניסה לבנין ע"י דרישות מכבי אש
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ולדרישות מכון התקנים, כן ישא הציוד תו  1220מערכת גלוי אש ועשן תתאים לדרישות ת"י  , 

  .ISO 9002אמריקאי.  החברה המציעה תהיה בעלת  L.Uתקן 

  פרוט טכני של הרכזת:  .ב

כתובות  508כתובות כל כרטיס (סה"כ  127כרטיסים  4הרכזת תהיה כתובתית אנלוגית עם  .1

י ללוחות חשמל שונים, יחידות כתובת לחיבור הפעלה/הפסקה גלוי וכיבוי). כרטיסי כיבו

של מיזוג אויר, חלונות עשן, מדפי אש, וכדו'. המערכת תגיב לכל ארוע באמצעות היכולת 

 לאתר ולשבץ את הגלאים  (ו/או אמצעי ההתראה האחרים) ע"פ מקומם הגיאוגרפי. 

  מנויים.  4 -הרכזת תצויד בחייגן אוטומטי ל .2

הרכזת תכלול כרטיס המאפשר ניתוק חשמלי של מפסק זרם ראשי. ניתן יהיה לקבוע את  .3

 הגורמים לניתוק ע"י תכנות). 

 LCDהרכזת תכלול תכנת אינטגרלי (המאפשר שנוי התכנית ללא צורך בשנוי חיווט) וצג  .4

אלפא נומרי. ניתן יהיה לכוון את הפרמטרים של הגלאי בהתאם לסביבה בה הותקן. כ"כ 

תן יהיה לקבל "דוח אחזקה" מהגלאי כולל דיווח על תקלות (אבק, שבר) ונתונים על סוג ני

הגלאי, מספר סידורי ותאריך היצור. המערכת תהיה בעלת סף אזעקה דינמי בהתאם 

 למצב הרגישות כפי שיוגדר, ע"פ חלוקה גאוגרפית ולו"ז משתנה ע"י המזמין.

או שווה  SIMPLEXאו  CERBERUS או NOTIFIERהרכזת תהיה מתוצרת טלפייר או  .5

  מוש ע"י מכון התקנים.יערך המאושר לש

הרכזת כוללת גם ספק מתח עם הגנות בפני זרם יתר בכבלי היציאות ומטען ומצברים  .6

  שעות. 24לגבוי 

  הרכזת תכלול מערכת להגנה מפני פגיעת ברקים ומתח יתר. .7

ו שקועה בתוכו. התיבה הרכזת תותקן בתיבת מתכת עם דלת שקופה, להתקנה על הקיר א .8

 תהיה עם גמר של צבע שרוף בתנור.

המפקחת על כל כרטיסי העניבה, הצד  U.P.Cהרכזת תכלול מערכת עיבוד מרכזית  .9

לא ימחקו גם אם נפל  U.P.C - הדיגיטלי וכרטיסי הממשק למחשב. נתונים המאוכסנים ב

 - יות למחשב. היאפשר הגדרת תנאים לאזעקות והעברת אינדקצ U.P.C -מתח ההספקה. ה

U.P.C .יצויד בשעון זמן  

  גלאים:  .ג

הגלאים יהיו מטיפוס ממוען להרכבה בתוך בסיסים אוניברסליים משולבים בתקרה  .1

המונמכת או מותקנים בתקרת הבטון כך שניתן להחליף את סוג הגלאי ללא צורך בשנוי 

 הבסיס. 

ר גילוי כל סוגי העשן, גלאי עשן יהיו אופטי "ירוק". הגלאי יפעל בשיטת הרפלקסיה ויאפש .2

 מעשן שאינו נראה ועד לעשן כהה ביותר.

גלאים מסוג עליית טמפרטורה (גלאי חום) יותקנו במקומות בהם קיימת סבירות גבוהה  .3

יה עליית טמפרטורה מהירה העשן ומאידך במקרה של שריפה צפו להפעלות שווא ע"י גלאי

 לפחות בתוך דקה). °8.3C(עליה של 
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נורית סימון אינטגרלית ובנוסף אפשרות לחיבור נורית מקבילה לחיבור לכל גלאי תהיה  .4

 מחוץ לאזורים/חללים סגורים.

 לכל גלאי ניתן יהיה להוסיף יח' כתובת.  .5

 יד אינדיקציה ברכזת. ר, נתק או נפילת מתח בקו תפעיל מכל תקלה בגלאי עקב קצ .6

בהם תיתכן כמות עשן תהיה אפשרות בחירה של גלאים בעלי רגישות שונה עבור מקומות  .7

 קטנה מדי פעם.

  HOCHIKIאו  SIMPLEX או CERBERUS הגלאים יהיו מתוצרת טלפייר או   .8

 או שווה ערך ויתאימו לעבודה עם הרכזת שסופקה.   BOCSHאו

  לחצני חרום:  .ד

בנוסף לגלאים, יותקנו בכניסות לבנין לחצני אזעקת אש, לחצנים אלו יחוברו לאזור האזעקה בו 

ם ויפעילו את כל האמצעים כמפורט לגבי הגלאים. הלחצן יהיה בצבע אדום עם זכוכית הם נמצאי

המיועדת לשבירה ביד ומכסה פלסטי חיצוני ("כלפה") למניעת לחיצות שווא , ושילוט "לחצן 

 אזעקת אש" בהתאם לדרישות התקן.

  צופר אש: ה.

 מערכת גלוי אש תצויד בצופרי אזעקה:

הרץ  3000מטר בתדר של  1במרחק של  90DBAבעל עוצמה של  צופר פנימי (בקומה): צופר .1

הבזקים בדקה עם כתובת כפולה (ללא ביטול אתראה לנצנץ).  24V 90משולב עם נצנץ 

  הצופר יחובר לרכזת קיימת.

צופר חיצוני (על קיר חיצוני של הבניין): צופר המיועד להרכבה חיצונית בעל עוצמה של  .2

(100DB) A   הרץ. 500-1000בתחום תדרים  מטר,  1במרחק של 

  יחידת הפעלה לציוד חיצוני:  .ו

יחידת היציאה תותקן יחד עם האביזרים הממונעים האחרים על קו הגלאים. יחידה זו תשמש 

כיחידת תאום להפעלת ציוד חיצוני כגון אלקטרו מגנטים לסגירת  דלתות אש, מאווררים, פתחי 

. VAC\4A 220עשן, מסכי עשן, וכו'. מגעי היחידה יוכלו להפעיל אמצעים במתח מקסימום: 

מצוידת בלחצן הבנוי בתוכה כך שבעת מתן שרות ניתן יהיה להפעיל את הרכיב היחידה תהיה 

  הבוחן והשלוח את  כתובת היחידה ללוח הבקרה.

  אופן פעולת המערכת :  .ז

  אזעקה:  .1

 נורית סימון בגלאי תהבהב.  •

 נורית "אזעקה" ברכזת תהבהב.  •

 יופעלו הצופרים.  •

 נומרית הצג הדיגיטלי יציג את כל האינפורמציה בצורה אלפא  •

  בעברית (כתובת הגלאי המזעיק).  •

  שחרור דלתות אש, חלונות עשן וכו' •

  הודעה תעבור למחשב בחדר הבקרה. •
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  החייגן האוטומטי יחייג לכל המנויים המתוכנתיים. •

  תקלה:  .2

 נורית "תקלה" ברכזת תהבהב.  •

 יופעל צופר פנימי בלבד.  •

 ה. הצג הדיגיטלי יציג את האינפורמציה הקשורה לתקלה ולמקומ •

 החיגן האוטומטי יחייג למנוי שתוכנת לצורך טפול בתקלות.  •

  הודעה על התקלה תעבור למחשב בחדר הבקרה. •

 אזעקות שתופענה במהלך תקלה יקבלו עדיפות.  •

 

  מערכת כבוי אש ללוחות חשמל:  .ח

  מערכת הכיבוי תהיה ניתנת להפעלה בשלושה אופנים: .1

  אוטומטית באמצעות סיגנל ממערכת גילוי אש. •

 ידנית באמצעות מערכת הפיקוד החשמלית (לחצן בלוח הפיקוד). •

 ידנית באמצעות מערכת מכנית המחוברת למיכל. •

  מתקין המערכת יהיה אחראי לאמצעי הבטיחות הבאים: .2

  .70%כמות הגז שתפלט בעת הפעלת המערכת הכבוי לא תעלה על ריכוז נפחי של  •

  לבין פתיחת המגוף. תהיה השהיה בין ההפעלה האוטומטית של מערכת הכבוי •

  יד עם מתן האות להפעלה אוטומטית של המערכת יופעל גם צופר האזעקה.מ •

ציוד השחרור של הגז מהמיכל, הצנרת ונחירי הפיזור יתוכננו כך שמשך פליטת הגז לאזור  .3

  שניות.  10המוגן לא יעלה על 

צבועה בצבע (הקוטר יקבע עפ"י משקל הגז)  40הצנרת תהיה צנרת פלדה ללא תפר סקדיול  .4

יסוד ובצבע אדום עליון יש לנקות את הצנרת באמצעות לחץ אויר לפני התקנת נחירי 

  הפזור.

ק"ג הקבלן חייב להכין תכנית מיקום נחירי פיזור לאשור  3עבור מיכל כיבוי במשקל מעל  .5

  המתכנן הכוללת סימולציית מחשב.

  זור כפולה.ק"ג חייב הקבלן לבצע מערכת נחירי פ 3עבור חדר שתקרתו מעל  .6

  הספק יספק תעודה על אכות הגז. .7

  .KBAR 25נדרש לחץ קבוע  -בכל מיכל יותקן שעון לחץ אנטגרלי  .8

  בכל מיכל תותקן נצרה למנעת שחרור הגז בעת בדיקה תקופתית. .9

  בכל מיכל תותקן מדבקה וחותמת מילוי אורגינלית. .10

מחיר מערכת כיבוי אש כולל את הספקת המיכל, הצנרת, נחירי הפזור, ברזים וציוד  .11

המדידה והפקוח, התקנה וחיבור מכני וחשמלי, כבלי חיבור, החזוקים, המתלים וכל 

 העבודות וחמרי העזר הדרושים להשלמת מערכת הכבוי והפעלתה. 
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 בדיקה ואישור:   .ט

קנים הישראלי לבדיקת המערכת ויתקן כל ליקוי עם השלמת העבודה יזמין הקבלן את מכון הת

ות המפקח חבדיקת המערכת תהיה בנוכשיידרש עד לקבלת האשור הסופי ע"י מכון התקנים. 

 הבדיקה תכלול גם תדרוך מלא לאנשי האחזקה. ,מכללהונציגי ה

תיקי מערכת הכוללים את הספרות  2לאחר השלמת הבדיקה והפעלת המערכת ימסור הקבלן 

  ית לציוד שהותקן, הוראות הפעלה ותחזוקה בעברית.הרלוונט

  אחריות הקבלן:  .י

  המתקין יהיה אחראי לטיב העבודה, לרכיבים ולפעולה התקינה של המערכת לשביעות רצון 

  .מתאריך קבלתה הסופית של המערכת באתר חודש 24המזמין למשך 

  

 (אופציה)מערכת פיקוד ומנועים לחלונות חשמליים לפינוי עשן   .15

  א.   מבנה המערכת        

  המערכת לפתיחת חלונות עשן תכלול את הרכיבים הבאים:                

מערכת פיקוד להפעלת מנועים המותקנים  בקבוצת חלונות הכוללת ספק כוח  מטען  )1

      ES-12Aומצברים כדוגמת 

 נן.כל מערכת תתואם למספר המנועים  בכל אזור ואזור על פי דרישות המתכ )2

 EN12101-9מערכת הפיקוד תהיה בעלת אישור תקן  אירופאי   )3

מנועים לפתיחה ולסגירה של החלונות יותאמו  למשקל החלון ,וללחץ רוח מחושב  )4

מ"מ  ומנוע שרשרת כפולה .מינימום  450במקום. מהלך פתיחה לחלון בפטרייה יהיה  

 מ"מ  100שניות לכל  10ניוטון לכל שרשרת מהירות פתיחת החלון  500

מ"מ, גובה המנוע לא  50מ"מ ,רוחב המנוע לא יעלה על  700אורך המנוע לא יעלה על  )5

בהתאמה לפרופיל החלון וגוון הפרופיל  , צריכת זרם למנוע לא יעלה –מ"מ  40יעלה על 

 -KA 32או -KA 22 לשרשרת כפולה ומנועים  דגם     KA-SW. מנוע דגם 1Aעל   

 גרמניה  או ש"ע מאושר מראש . D#H        לשרשרת בודדת  תוצרת המערכת

 בקרי הפעלה מקומיים  לשעת חרום ימוקמו  בשטח בתאום ובאישור  יועץ הבטיחות. )6

אינסטלציה חשמלית (כולל כבלים ותשתית) בין יחידות הבקרה המקומית לבין המנועים  )7

 מסוג כבל סילקון עמיד אש תקני. מ' 15אורך הכבל בכל מנוע יהיה עד  -ולחצני ההפעלה.

 ב .    שיטות הפעלה     

 ההפעלה תהיה לאחר קבלת אות מאחת מהמערכות הבאות:           

 עם קבלת מגע יבש ממערכת גילוי אש.           

  הכולל זמזם התראה פנימי ומפסק פנימי המאפשר  HE-075בקר הפעלה מקומי דוגמת  )1

  ניתוקו.      

 הפתיחה.מפסק תרמי ביחידת  )2

 חלונות עשן  מערכת ג.    סגירת   

  באמצעות לחיצה על בקרי ההפעלה המקומיים )1

 במערכת גילוי האש ,או/ו בקרת מבנה .  RESETבאמצעות ביצוע  )2
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  ד.   תכונות מערכת הבקרה  

 .V220הזנה לכל מערכות הפיקוד המקומיות במתח  •

  ידי היצרן.מערכת הפיקוד תהיה בקופסת מתכת ונעולה במפתח  שיסופק על  •

שעות לשלושה  150ויגובו במצברים למשך  V24כל רכיבי המערכת יפעלו במתח של  •

   מחזורי פתיחה וסגירה מושלמים לפחות.

 המערכת תדע לבדוק באופן שוטף: •

  התרעה על חלונות פתוחים , זמזם מקומי ונורית חיווי . .1

מצב המצברים ולהתריע במקרה תקלה או ניתוק מזרם הרשת   .2

  למערכת גילוי האש . אוטומטית

במקרה של תקלה כדוגמת הנ"ל תופיע התראה אופטית ביחידות  .3

 הבקרה המרכזית וכן התראה  במערכת גילוי האש.

 ממערכת גילוי האש.  RESETתהיה אפשרות לבצע   .4

כאשר אין התראת גילוי אש, החלונות יסגרו באופן   RESETבמצב  .5

 אוטומטי .

ן הפעלת החלונות וכאשר החלונות מערכת גילוי האש תקבל התראה בזמ .6

 במצב פתוח .

 

  ה.   דרישות כלליות ואחריות   

 על החברה המציעה להיות  בעלת הסמכה מהחברה  היצרנית לגבי הציוד המותקן.    

  על החברה להחזיק מעבדה  בארץ לציוד מסופק על ידה וכן בעלת הסמכה מהחברה היצרנית    

  לתחזוקה וטיפול בציוד  המסופק .    

  על החברה לספק מפרטים או/ו תוכנה המחשבת את התאמת הציוד המוצע למפרט הטכני של        

  חודש מיום מסירת המתקן   24החלונות . אחריות החברה לציוד המוצע יהיה לתקופה של     

  למזמין.   

  מערכת גנרטור חרום בחופה מושתקת   .16

 כללי:  א.  

העבודה מתיחסת להספקה, התקנה והפעלה של מחולל חשמל בעזרת מנוע "דיזל" (דיזל 

גנרטור) אוטומטי בתוך חופה מושתקת אורגינלית מקורית מתוצרת יצרן הגנרטור  

  להתקנה חיצונית. 

  הקף העבודה:  ב.

 העבודה תכלול את החלקים הבאים:   

 במצב עבודה  KVA  150אספקת יחידת דיזל גנרטור אוטומטי בהספק של  )1(  

, בהתאם למפרט  (STANDBY)במצב כוננות  KVA  , (PRIME) 165רצופה    

הטכני ונתוני היחידה שיפורטו להלן, הובלתו לאתר, הרכבתו עם בולמי זעזועים 

ורעידות, כולל התקנת כל האביזרים המכניים והחשמליים הדרושים להפעלתו 

 התקינה. 
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  אספקה, הרכבה וחיבור של לוח גנרטור אל מערכת הכח, הפיקוד והבקרה  )2(  

 החשמלית והמכנית.     

מערכת אספקת דלק אינטגרלית בבסיס היחידה כולל מיכל יומי לעבודה בעומס  )3(  

שעות לפחות , כולל מראה גובה דלק במיכל, מצופים ,צנרת ברזים,  10במשך 

 16CUאת כל צנרת הדלק במוליך מבודד   וצינור מילוי דלק . על הקבלן להאריק

  ממ"ר. 

  אספקה, הרכבה וחיבור צנרת הפליטה ודוד ההשתקה . )4(

  הספקה והתקנה של חופת השתקה מקורית מתוצרת יצרן הגנרטור.   )5(  

אספקה, התקנה וחבור של כבלי הכח וכבלי הפיקוד והבקרה בין היחידה ולוח  )6(  

  החשמל שלה. 

  מערכת מצברים יבשים ללא טיפול לפי ספציפיקציה של היצרן. אספקה והתקנת  )7(  

  התנעות רצופות אחת אחרי השניה ללא טעינה.  10המצברים יאפשרו לפחות        

  בדיקת ומסירת המתקן בצורה תקינה עם רשיון של משרד האנרגיה, מכון  )8(    

  לצורך זה.התקנים, חברת החשמל, תכניות מעודכנות ויתר המסמכים הדרושים       

  

  מפרט טכני ונתוני היחידה:  ג.

הדיזל גנרטור מיועד לספק חשמל למערכות החיוניות , במקרה של הפסקות  )1(

  באספקת החשמל מהרשת הצבורית. 

  נתוני היחידה יהיו כדלקמן:  )2( 

 הפעלה אוטומטית במקרה של הפסקת חשמל ו/או  2.1   

  ש המתח. נפילת מתח הרשת, והפסקה אוטומטית עם התחד

  הרץ.50וולט ,   400/230מתח תלת פאזי     2.2   

הגנרטור יהיה גנרטור סינכרוני בעל מבנה "ללא מברשות"  2.3 

מצויד בווסת מתח אוטומטי אלקטרוני מהיר תגובה, ווסת 

סבל"ד  1500מהירות אלקטרוני. מהירות הגנרטור והדיזל  

ור מטיב הדיזל יהיה בעל קרור מים טרופי ,מצוייד ברדיאט

מעולה, כולל גם וסת טרמוסטטי לבקרת עלית טמפרטורת 

  המים. 

 הדיזל גנרטור מהווה יחידה אחת מושלמת מקורית של היצרן בעלת מבנה )3(

נקודות.  4 -הקושר בקשיחות את גוף הגנרטור והמיועדת לחיזוק לבסיס ב

היחידה עצמה תסופק בשלמות עם בולמי זעזועים אורגינליים להצבה ישירה 

  סיס.לב

הגנרטור יסופק עם לוח חשמל מתאים. שיכלול מפסק זרם ראשי אוטומטי בעל  )4(

הגנה טרמית ומגנטית בגודל מתאים לאבטחת הגנרטור, וולטמטר עם מבטיחים 

אמפרמטרים, מד תדירות, מד שעות פעולה, ממסר בודק חוסר   3ומשנה חבור, 

חוסר מתח או חוסר פאזה ומערכת הדממה אוטומטית של הדיזל במקרה של 

  מתח או פאזה. מערכת ההפעלה והבקרה של הדיזל תהיה אלקטרונית . 



 

  

  הנדסת חשמל,  -א.בסיס

  , ירושלים.91533מיקוד  53304, ת.ד. 19יד חרוצים 
  basise@013.netדוא"ל:  050-6550484נייד: 077-5131015פקס: 074-7021015טל:

- 27 -
לצורך העברת אינדיקציות למערכת בקרת מבנה יכין הקבלן סט מגעים יבשים 

  עפ"י הפרוט להלן:

  חוסר דלק בגנרטור

  גלישת דלק

  תקלה כללית

  גנרטור בפעולה בריקם

  גנרטור בפעולה בעומס

לוח הבקרה וההפעלה של הגנרטור לאישור  באחריות הקבלן להעביר סט תכניות

  המתכנן ולאחראי החשמל במכללה .

והגנות  RF הגנרטור יצויד בווסת מתח אלקטרוני סטטי הכולל מסנן להפרעות  )5(

גם בעומס  ± 2%בנפילות ועליות תדר. הווסת ישמור על יציבות מתח בגבולות 

שר כוון ושנוי ויאפUPS הכולל תכולת הרמוניות זרם גבוהות כדוגמת מערכת 

  בשנוי  ± 10%התגובה הדינמית של הווסת תהיה  ± 5%מתח בגבולות 

  בעומס.  50של %         

הגנרטור יצויד בווסת מהירות אלקטרוני הכולל בקר מהירות, רגש  סיבובים,  )6(           

ווסת דלק אלקטרוני כדוגמת "ברבר קולמן". המערכת תדאג לוסת את מהירות 

 בכל המצבים בהתאם לנתונים הבאים:  ± 1%המנוע בגבולות  

  בתדר היציאה.  3÷4%בעומס יגרום לשינוי %  50שנוי של %  א.    

  בתדר היציאה.  7%בעומס יגרום לשנוי של עד  100שנוי של %  ב.    

  פעימות להתנעה ע"י מצברים מתוצרת חברת   4מנוע הדיזל יהיה מקורר מים,   )7(

  או ש"ע "קמינס" או "קטרפילר"   

  לחץ שמן והתקני הבטחה להפסקת הדיזל במקרה-חום, מד -הדיזל יצויד במד   

  של עלית טמפרטורה ,ירידת לחץ שמן, ומהירות יתר. פרט להפסקת הדיזל    

תתאפשר גם אזעקה כולל מתן התראה לפנל הבקרה. כן יכלול הלוח מפסק בורר  

  .אוטו - אפס -להפעלה יד    

חימום מוקדם הכוללת גוף חמום ווסת חימום, ברזים  המנוע יצויד במערכת  )8(

,צינורות גמישים. גוף החמום יורכב על היחידה ויחובר למנוע, לצינורות 

הגמישים ולברזים בכניסה וביציאה. כ"כ יצויד המקרן בגוף חמום למניעת 

הקפאת המים במקרן ובצנרת המגיעה אליו. עבודת המתקין כוללת חיבור גופי 

  .החשמל החימום לרשת

הקבלן יראה את המפרט כהשלמה לתכניות ועל כן לא מן ההכרח כל העבודה  )9(

  הדרושה תהיה מתוארת גם במפרט זה .

הקבלן מאשר כי בדק באופן יסודי ונהירים לו היטב דרכי ההעמסה ההובלה  )10(

והפריקה של כל הציוד המכני והחשמלי והוא מקבל את האחריות להובלתו 

בארץ, של כל הציוד אשר יובא מחוץ לארץ וכן להובלה תקינה התקינה, מהנמל 

  של כל הציוד אשר יקנה או ירכש בארץ או יסופק ממחסנים הנמצאים בארץ. 

  : עבודות צבע ד.
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הקבלן יצבע את מערכות הצינורות המיועדות למים, דלק, פקוד חשמלי וכו' בגוונים 

שכבות צבע יסוד  2תעשה על ידי  שונים לפי הוראות המפקח. הצביעה ( אחרי ההרכבה) 

אנטי קרוזיבי ושתי שכבות צבע סופי. הקבלן יתקן את כל הנזקים שיתגלו לו בציוד 

  כתוצאה מהובלה, הרכבה, פגיעה מקרית וכו' לשביעות רצונו המוחלטת של המפקח. 

  מערכת הדלק:  ה.

). החבורים  למכלים 40כל הצינורות למערכת הדלק יהיו שחורים ,ללא תפר (סקדיול 

ולמגופים יעשו על ידי אוגנים או על ידי הברגה בהתאם לדרוש. הצינורות ינוקו היטב 

באוויר דחוס , הן עם סיום העבודה והן עם העברת דלק ראשונה בהם. המצופים יותקנו 

וק הכבלים וקופסת חבורים עם מהדקים. בכניסת במיכל היומי עם מתקן המאפשר חז

  דלק למנוע יש להתקין מסנן קדם פריד דלק מים עם אפשרות לריקון מים בתחתית. 

  מערכת הפליטה:  ו.

  צינור הפליטה יוצא  דרך פתח שיבנה עבורו.  )1(  

  מערכת הפליטה תכלול מחבר גמיש פלב"ם מצויד באוגנים בשני קצוותיו .  )2(

דודי השתקה מחוברים בטור והוצאת צינור הפליטה  אל מחוץ לחופת ההשתקה.   )3(

דודי ההשתקה יחושבו כך שעוצמת הרעש המירבית מצינור הפליטה לא תעלה 

מטר. קוטר צינור המפלט יחושב כך שלמרות דוד  7במרחק   60DBעל  

  ההשתקה לא תהיה נפילה בהספק היחידה. 

  מערכת השתקה והוצאת אויר:  ז.

על פתחי כניסת והוצאת האויר החם בתוך החופה המקורית  יותקנו שתיקי רעש 

(קוליסות)  עשויים פלטות מגולוונות, מחוררות עם חומר  אקוסטי להורדת הרעש עד 

  מטר. 7במרחק של  DB 65לרמה של 

  מדידה  ומחירים :  ח.

  נית, מחיר היחידה המסופקת כולל גם הובלה, התקנה, חיבור, הפעלה נסיו  )1(

  הרצה, הדרכת המשתמש. הספקת חוברת הדרכה הכוללת רשימת פעולות      

 במקרה של תקלה ופרטי חברת השרות של היחידה.       

   סיון והפעלה:יבדיקות נ  )2(

עם השלמת התקנת היחידה יבצע המתקין בדיקת המערכת בהשתתפות המהנדס 

המתכנן, המפקח ונציגי המזמין. הבדיקה תכלול גם תדרוך מלא לאנשי האחזקה 

  ללא תוספת תשלום. 

העבודה כוללת גם ביצוע חורים, שרוולים, חציבות בקירות ותקרות בטון למעבר   )3(

 או חציבות אלו לאחר סיום העבודה.  תעלות כבלים, כיסוי וביטון שרוולים

עם השלמת העבודה, יזמין הקבלן מומחה אקוסטיקה שיבצע מדידות ויכין דו"ח   )4(                          

אקוסטי שיוגש למזמין (הבדיקה תשולם בנפרד). באחריות הקבלן לתקן את 

  לעיל.  2הליקויים עד לקבלת עוצמת רעש כנדרש בסעיף ו'.  

  ותי אחזקה: שיר ט.

עם הגשת מכרז זה ימסור המתקין כתב התחיבות על נכונותו ואפשרותו לתת   )1(

שרותי אחזקה ליחידה שהתקין. העבודה ו/או העבודות תבוצענה ע"י צוות 
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עובדים מאומן ובקי בעבודות הרכבה ואחזקה של היחידה המפורטת במכרז זה. 

  שנים לפחות.  10 -אורך תקופת האחזקה 

  ות האחזקה כוללות: עבוד  )2(

בדיקות וטפולי מנע שגרתיים תקופתיים לפי הוראות האחזקה של  א.

  היצרן. 

  תיקון תקלות לפי הזמנת הלקוח.  ב.   

 אחזקת מלאי חלפים אורגינליים הנדרשים ע"י היצרן.  ג.   

ניהול רשום מדויק של כל עבודות האחזקה המבוצעות ביחידה. תקון  ד.

  "י המתקן מידית עם קבלת ההודעה תקלות במערכת יבוצע ע

  שעות. 24ובכל מקרה תוך פרק זמן שלא יעלה על    

  : אחריות על יחידת ד"ג וטיפולים י.

הקבלן יהיה אחראי לטיב העבודה, לרכיבים ולפעולה התקינה של היחידה לשביעות רצון 

חודש מתאריך קבלתה הסופית של היחידה באתר. המתקין יהיה  24המזמין למשך  

אחראי לציוד, להובלתו ואיחסונו.במהלך ובסיום מועד האחריות יבצע הקבלן את כל 

  הטיפולים התקופתיים השונים 

 :כמפורט למטה

  בדיקה חזותית ובפעולה - טיפול חצי שנתי   .1

  בדיקת נזילות כלליות (מים, שמן, דלק)  -

  בדיקת רצועות מאוורר  -

  בדיקת צנרת (מים, דלק, שמן)  -

  בדיקת שילוט  -      

  בדיקת מד טעינת מצבר  -

  נקיון כללי בחדר  -

בדיקה ורישום מפלס שמן מנוע, מים ברדיאטור, מים במצברים, דלק   -

  במיכל.

  בדיקה ורישום חום מנוע (במידה וקיים חימום מקדים)  -    

  בדיקת תקינות נוריות סימון ואזהרה  -    

  בדיקה ידנית של משאבת הדלק  -    

  דקות) 15-20הפעלה בריקם (  -    

  רישום שעות עבודה במונה  -    

בזמן הפעלה בדיקת: רעשים חריגים, נזילות, אספקת דלק, טעינת   -

  תדירות יציאה, חום מנוע, לחץ שמן.מצברים, מתח יציאה, 

  טיפול שנתי:  .2    

הבדיקה תערך עפ"י מפרטי היצרן ותכלול בין היתר בדיקה בעומס, 

החלפת מסננים (שמן, דלק, אוויר), בדיקת הגנרטור (מחולל), מערכת 

בקרה חשמלית והגנות מנוע , מצברים ומטען , שטיפת מנוע, החלפת 

ינות מערכת ההחלפות והגנות רצועות במידת הצורך, בדיקת תק

החשמליות, הדמיית מצב של הפסקת חשמל והפעלת צרכני חרום 
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מגנרטור, רישום נתוני פעולה המכניים והגשת דו"ח מפורט כולל 

  מסקנות, המלצות והדרכה בנושא תפעול.

הצעת הקבלן תכלול את פרוט הציוד המוצע, קטלוג עם סמון האביזרים והדגמים המוצעים   .יא

 תרים ולקוחות אצלם הותקן ציוד והסוג המוצע.  ורשימת א

  

   0.4kV221000 kVA/שנאי יצוק   -מפרט טכני   .17

  דגם  SEA מפרט זה הינו לאספקה, התקנה והפעלה של שנאי יצוק להתקנה פנימית, כדוגמת

השנאי . kV 22/0.4, למתח עבודה  בהתאמה   ׁ ׁ(אלקו)  TESARשנאי או    שנאי דל הפסדים 

עם סלילים מחוזקים בסיבי זכוכית ויצוקים באפוקסי בתנאי  "CAST RESIN" מסוגיהיה 

  .ואקום

  . 5484ובהתאם לתקן הישראלי IEC-726   בניית השנאי ובדיקותיו יהיו בהתאם לתקן

  

  לשנאי דל הפסדים   תונים טכנייםנ  .א

 

 :דל הפסדים  מידות השנאי  .ב

  מ"מ 1690אורך : 

  מ"מ 990רוחב :

  מ"מ  1860גובה : 

  מ"מ 150מרחק בין גלגלים : 

  kVA 1000  הספק נומינלי:

 W 1650  :  (Wfe) מרבייםהפסדי ריקם 
  Wcc:(  W 9000מרביים (הפסדי עומס 

 Lpa 1 m(:  dB(A) 56מ' ( 1רעש אקוסטי מרבי  במרחק 
 Hz 50  תדירות הרשת:

 kV 24  :) 10%מותרת  הסטיימתח גבוה נומינלי ( 
 V 400/231  :+ אפס) תפאזו 3מתח נמוך נומינלי, ללא עומס ( 

 DYn11   קבוצת חבורים:
 עומס -100%צוני לימהדק ח    נקודת האפס:

 2x2.5% ±   מחליף דרגות מתח בכניסה:
 6 %  עכבת קצר:

 kV 50  דקה): 1למשך  50Hzגבוה (-רמת בידוד בצד מתח
 BIL:  kV 125)גבוה (רמת מתח הלם -רמת בידוד בצד מתח
 kV 3  רמת בידוד בצד מ"נ

 oC 40  :טמפ' סביבה מירבית (מתמשכת)
 Class F   עליית טמפ' מותרת בסלילים:

    :קירור
טבעי, עם אפשרות לאוורור 

 מאולץ
 בחלק העליון    ,מתאים לחיבור פסי צבירה.נמוך-חבורי מתח
 בחלק העליון    גבוה:-חבורי מתח
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  ציוד ואביזרים נלווים  .ג

  º90-כוונים בגלגלי שינוע, שני  4

  עיני הרמה 4

  בורג להארקת הגוף

 הפעלת מאווררים,דרגות: - 3ל  TEC-154וממסר  ) PT100יחידות  3(  מערכת רגשי טמפ'

  .אתראה והפסקה

  .לוח אתראות לנ"ל עם נורות, צופר ולחצן השתקה

    IEC. מאולגן עם נתוני השנאי, לפי תקן םמאלומיניושלט 

 .ולכל מהדק פיקוד חכוחבור  סימן זיהוי בר קיימא ליד כל

 

  אוורור מאולץ  .ד

    40% - לצורך הגדלת ההספק עד V AC 230 אוורור מאולץ יהיה ע"י מפוחים הפועלים במתח

", יסופק  היסטרזיס "- דרגות טמפ' לפיקוד המפוחים ב 2-  ומגעים ל רגשים השנאי יכלול 

  . V AC 230ויותקן, בסמוך לשנאי, לוח פיקוד למפוחים במתח 

 :טכני ואשורים דעותי  .ה

על הקבלן להגיש לאשור את כל האפיונים הטכניים של השנאי, שרטוט מבנה ומידות, תכניות 

 .חווט ומהדקים

של השנאי ובכלל זה תכניות  MADE -ASעותקים תכניות - 2 עם מסירת השנאי ימסור הקבלן ב

  .פיקוד של מערכות התראה והאוורור
  

  630Aולזרם  24kVלמתח עד  SF6מפרט טכני לציוד מיתוג מבודד בגז  -מערך מתח גבוה   . 18

  כללי .1

 מטרה  .1.1
  בתא מתכתי כמפורט. SF6מפרט זה מתייחס לציוד מיתוג מבודד בגז 

  
הציוד יהיה מסוג הציוד המאושר ע"י חברת החשמל כתנאי מוקדם, אישור זה יכלול תיאור 

  מלא לציוד המוצע במכרז.ייצרן, סוג ודגם ,(סידרת הייצור), המתאימה באופן 
    

בטרם תחילת עבודתו יגיש הקבלן קטלוגים, תוכניות מערך הלוחות ואישורי חח"י שהציוד ואופן 
  התקנתו תואם את דרישותיה.

  מתן אישור סופי יינתן ע"י המתכנן והמפקח.
  

  ציוד המיתוג יהיה בנוי כך שכל מפסק זרם או מנתק יותקן בתא נפרד.
מצבים: מחובר/מנותק/מאורק. כל תא מפסק זרם יכלול גם מנתק הארקה  3כל מנתק יהיה בעל 

  מצבים: מחובר/מנותק/מאורק. 3טורי בעל 

לוח מתח גבוה יכלול ציוד מיתוג בהרכב כלשהו של תאים (מנתקים בעומס/מפסקי זרם/תאי 
ספר מדידה/מנתקים בעומס משולבי נתיכים וכו'). במידת הצורך יש לתכנן ולייצר את הלוחות במ

חלקים אשר יאפשרו את הובלתם והכנסתם לחדר מתח גבוה באתר. האספקה תבוצע במספר 
  חלקים והרכבת לכדי לוח מתח גבוה מושלם תבוצע בשטח.
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מבנה התא ו/או הלוח יאפשר חיבורו משני צידיו לתאים אחרים, החיבור יעשה ישירות בין פסי 

  צבירה ללא צורך בכבלים.

בעל מבנה  הלוח יהיהלהתקנה פנימית,ומיועד  24KV של עד למתח SF6הלוח יהיה בבידוד 
  המצ"ב. כניות ולכתב הכמויותובהתאם לת . הלוח יכיל את כול המרכיביםשל תאים ימודולאר

בסיס שיאפשר העמדתו  יכלולהתחתון  חלקולוח יהיה בנוי לעמידה חופשית מעל תעלת בטון, ה
  כניסות הכבלים יהיו מלמטה בלבד. נוספותתמיכות צורך בשימוש במעל התעלה ללא 

 ימינימאללמעט מרווח  סמוך לקיר בחלקו האחורי, ויותקןהלוח יבנה לגישה מהחזית בלבד 
  ע"פ המלצות היצרן. לשחרור גזים במקרה חרום

 תוכניות הלוחות (עם הרכב התאים) ימסרו בנפרד.

  מסמכים ישימים  .1.2

ן, מיוצר ובדוק ע"פ התקנים המפורטים מטה. ציוד המיתוג ומרכיביו השונים, יהיה מתוכנ
  (במהדורתם האחרונה והשינויים והתוספות רלוונטיות).

IEC 62271-200       מבנה הלוח 

IEC 62271-100, 62271-102, 62271-105, 62271-1 
     מרכיבי הלוח 

  בדיקות .2

לפי הספק יעביר דוח בדיקה של מכון בינלאומי מוכר של בדיקות אב טיפוס  –אב טיפוס  .1
 .התקנים שצוינו לעיל

בדיקות הקבלה יבוצעו לכל לוח אצל היצרן. דוח הבדיקה יכלול הצהרה  –בדיקות קבלה  .2
ערכים  -על הסטנדרט שלפיו בוצעה הבדיקה, מספר סידורי של הציוד, תוצאות הבדיקה

ייבדק להתפרקויות חלקיות ולאטימות  גנדרשים וערכים שהתקבלו. בנוסף כל ציוד המיתו

 .SF6הגז 

"ח בדיקות סדרתיות, אשר עבר בהצלחה, לפני לכל לוח יצורף דו –בדיקות סדרתיות  .3
 יציאתו לשטח.

  דרישות חובה (סף פסילה) .2.1

המציע יוכיח יכולת יצור ומתן תמיכה טכנית מוכחים בארץ. במקרה שהמציע אינו מייצר את כל 
  מרכיבי הציוד, עליו להגיש אישור הסכם ידע בתוקף עם יצרן המקורי של הציוד.

אתרים,  30- בייצור והתקנת ציוד מהסוג המוצע בארץ ולפחות בשנים  5למציע ותק של לפחות 
אתרים לפחות תוך ציון סוג ודגם הציוד שהותקן, וכן שם איש קשר  30המציע יצרף להצעתו רשימת 

  אצל הלקוח ומספר טלפון.

על הציוד המוצע לשאת אישור לשימוש על ידי חח"י, האישור יכלול במפורש את שם היצרן, דגם 
  ח העבודה.הלוח, ומת

  תנאי עבודה  .2.2

ציוד המיתוג יתאים להתקנה פנימית עם אוורור טבעי בתנאי סביבה "רגילים" כמצוין  בתקן 

IEC694.  

  בנוסף לאמור לעיל הציוד יעמוד בדרישות הבאות:

  .95% – תלחות יחסית מקסימאלי -
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 .70% –לחות יחסית ממוצעת  -

 .C˚40  -טמפ' סביבה מקסימאלית  -

 .C˚35  –טמפ' יומית ממוצעת  -

  דרישות חשמליות  .3

  12.6kVלמרות שמתח העבודה יהיה 24kV              מתח נקוב

  630A            זרם נקוב

 50HZ          תדירות נומינלית

  16kA      (1S)   עמידות מפ"ז/ מנתק בזרם קצר

 PEAK            40kAשיא 

 50HZ  -לדקה אחת ב ירמת בידוד מינימאל

  50kV      לאדמה ובין הפאזות            

 1.2/50μs (IEC LIST2)תח הלם ברק מ

  125kV RMS-PEAK         לאדמה ובין הפאזות

  כושר חיבור בקצר 

 16kA          מפ"ז / מנתק

  דרישות טכניות  .4

  "Sealed pressure system"ובמעטפת מסוג  SF6כל מפ"ז/ מנתק ומנתק הארקה יהיה בסביבת 

המוצע מתוכנן להיות אטום מסוג  , המציע יצרף מסמך המוכיח שציוד המיתוגIEC60694לפי תקן 

"Sealed For Life"   שנה. 30לתקופה של  

כל החלקים החשמליים במ"ג כולל מגעים ראשים של מפ"ז, מנתקים, מנתקי הארקה יורכבו במיכל 

  .Sealed For Life"  "מסוג SF6מתכת אטום וממולא בגז 

וון זרימה לגזים, כך שבמקרה של עליית לחץ מסוכנת של גז במיכל כהלוח יצויד בשסתום בטחון ובמ
בצורה זו לא תהיה פליטה קדימה של גזים שעלולה  ,הלוח של אחוריהלחץ לכוון השחרור יתבצע 

  לסכן את המפעיל.

  MAINTANANCE FREE.כל החלקים שבתא המתח גבוה יהיו נטולי אחזקה 

  יו מוגנים בפני קורוזיה.כל החלקים החיצוניים של ציוד המיתוג יה

, הלוח יהיה מודולרי מבנה הלוח יאפשר הוספת ו/או הוצאת תאים ללא כל צורך בהזזת תאים קיימים

במחיצות  עם הפרדה מלאה Metal Clad כיחידה עצמאית מסוג לחלוטין כך שכל עמודה תהיה בנויה
  בין הפונקציות הבאות: מוארקות מתכת

  מפסק זרםמנתק בעומס /  �
 בירהפסי צ �

 כניסות כבלים, משני זרם ומשני מתח �

  פיקוד, הגנות ומדידה  �

    ABB.של   SAFEPLUSמבנה הלוח יהיה כדוגמת 

תהיה מדגם סטנדרטי שכבר מותקן ופועל באתרים שונים בארץ, כולל עמידה בדרישות  העמודה
  המבנה והתכולה לדגם זה (הארקות, חווט, פיקוד וסימונים).

, בהתייחס לחיבור בזרם קצר נומינלי יתקבל  IEC60265לפי תקן  E3מפ"ז / מנתק יהיה מדרגה 
  פעולות חיבור בזרם קצר נומינאלי. 5גם מפ"ז / מנתק בעל יכולת ביצוע של 

   6.101 – 3.102.5סעיפים    IEC60129לפי תקן  Bמנתק הארקה יהיה בדרגה 
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רך ציוד המיתוג, בכל קצה של פס הארקה תהיה פס הארקה יהיה בחתך מתאים ויותקן לכל או

מ"מ לחיבור  9חורים לתא אחד בקוטר  5אפשרות לחיבור של מוליכי הארקה, בפס ההארקה יוכנו 
  הארקת הסיכוך של מחברי כבלי הכניסה ושל בסיס מגן הברק.

  חיגורים .4.1

  .   IEC62271-200החיגורים יהיו לפי תקן 

 בחיגורים הבאים:בנוסף לאמור לעיל יש צורך 

  פתיחת מכסה כבלים מ"ג רק אם מנתק הארקה מוארק. �

 אפשרות לנטרול מנגנון החיגור לצורך ביצוע בדיקות וטיפולים �

  ידיות הפעלה של מפ"ז/ מנתק יצוידו באמצעי נעילה עם מנעול.

 5.104סעיף   IEC60129מצבו של מפ"ז/ מנתק ומנתק הארקה יצוין לפי תקן 

  מימיק. תכחלק מדיאגראמ  IEC60694ו    IEC62271-200-ו

  תותבים לחיבור כבלים  .4.2

תותבים לחיבור כבלי כניסה ויציאה יאפשרו חיבור כבלים חד/ תלת גידים מסוג אלומיניום או 
  ממ"ר. 150נחושת בחתך של עד 

המציע יגיש את המלצתו לסופיות כבלים המתאימות לחיבור לתותבים. לכל דגם סופית מוצע יצורף 
  ר יצרן הסופית להתאמה לחיבור לתא.אישו

לכל יציאה תהיה אפשרות לחיבור מגיני מתח יתר לרבות תמיכות. במידת הצורך המציע יגיש 
  שרטוטים מפורטים של צורת התקנתם.

 ציוד המיתוג יצויד עם שסתום בטחון לפליטה אחורית של הגזים. .4.3

הדקי פיקוד מד הלחץ יראה כולל מגע עזר, המגע יחווט לסרגל מ כל תא יכלול מד לחץ גז .4.4
  לחץ נמוך). - תקין , אדום –בבירור את מצב לחץ הגז ( ירוק 

  כל מפ"ז / מנתק יצויד במסמני, (נוריות), קיום מתח קיבוליים.  .4.5

 מ"מ. 2.5של  יהמיכל המכיל בתוכו את הגז יהיה מנירוסטה בעובי מינימאל .4.6

 ).Arc proofתא חיבור הכבלים יהיה סגור ועמיד בפני קצר פנימי, ( .4.7

כדוגמת  "Sealed connectors"כל הכניסות והיציאות יתאימו להתקנת סופיות אטומות 
  "אלסטימולד" או "רייקם".

כל חיבור יהיה בתא נפרד עם מכסה בעל חיגור למנתק הארקה כך שלא ניתן יהיה לפתוח  -
  את המכסה ללא קיצור להארקה של אותה יציאה.

 ע"פ הצורך. –של "רייקם"  RD4-24"כדוגמה "תהיה אפשרות להתקין כולאי ברק  -

  מיקרון. 70לוח המיתוג היה צבוע בצבע אפוקסי קלוי בתנור בעובי שכבות כולל של לפחות  .4.8

 3מצבים מחובר/ מנותק/ מאורק או עם מנתק הארקה טורי בעל  3כל מפ"ז/ מנתק היה בעל  .4.9
 מצבים מחובר/ מנותק/ מאורק.

  מידות לכל תא .4.10

  מפ"ז/ מנתק עבור כל 400 -רוחב  �

  מ"מ  800 -עומק  �

  מ"מ  1800 -גובה  �

 תפעול  .4.11

  ציוד המיתוג יתופעל ידנית עם אופציה להפעלה חשמלית (מקומית או בפיקוד מרחוק).

  מפ"ז /מנתק ומנתק הארקה יופעלו ע"י ידיות שונות. -תפעול ידני 



 

  

  הנדסת חשמל,  -א.בסיס

  , ירושלים.91533מיקוד  53304, ת.ד. 19יד חרוצים 
  basise@013.netדוא"ל:  050-6550484נייד: 077-5131015פקס: 074-7021015טל:

- 35 -
  במקרה של ידית הפעלה אחת, מעבר למצב מוארק ידרוש אמצעים נוספים.

  

  לתפעול חשמלי הכנות 

  לכל מפ"ז/ מנתק תהיה אפשרות לחיבור מנוע הפעלה בעל הנתונים הבאים:

  המנוע יהיה בעל הנתונים הבאים:

  שניות. 2ל  15Aשל  יוזרם התנעה מקסימאל 8Aזרם עבודה של 

 220VACאו  24VDCמתח הפעלת המנועים יהיה 

  220VACאו  24VDCמתח פיקוד ההפעלה יהיה 

יצויד בלחצני חיבור וניתוק מוגנים בפני מגע מקרי ובמפסק בורר בין מצב הפעלה כל מפ"ז / מנתק 
  מקומי /מרחוק.

  לחיווי מצב הפעולה, מגעי העזר יחווטו אל תא מהדקי הפיקוד.N.C +4.N.O 4)מגעי עזר (

ממבנה התא כל אביזרי הפיקוד יחווטו למהדקים בתוך התא.  יתא פיקוד יהיה חלק אינטגראל

 ."HALOGEN FREE"ע"י כבלי נחושת בעלי בידוד  החווט יעשה

 לפחות בנקודה החלשה ביותר של המעטפת. 2gהלוח יהיה בעל חוזק מכני כך שיעמוד במכה של 

כל מנתק יציאה לקו יהיה עם מסמני זרם קצר לשלוש הפאזות עם מגעי עזר שיחווטו אל תא מהדקי 
  הפיקוד (בהתאם לכתב הכמויות)

 

  V -B SAFEPLUS AB  המפסק דוגמתתא  .5

  :יכלול

  . 630A לזרם   ABBתוצרת  SafePlus Vמזב"ג דגם  �

  .630Aפסי צבירה לזרם  �

  מנתק הארקה עם חגור מכני למפסק. �

  משולב במקצר הארקה .  Disconnector)מנתק בטחון טורי ( �

  .630Aמחברים לכבלי כניסה מסוג אטום, לסופיות כדוגמת "אלסטימולד", לזרם עד  �

 (ע"פ כתב הכמויות) VAC 220מנוע הפעלה  �

  (ע"פ כתב הכמויות) VDC 24סליל הפעלה  �

  VDC 24ה סליל הפסק �

  .2NO+2NCמגעי עזר  �

  .(ע"פ כתב הכמויות) 2NO+2NCמגע עזר מקצר הארקה  �

  .(ע"פ כתב הכמויות)ממסרי הגנה ומשני זרם  �

(ע"פ  המתאימים ללוח קומפקטי בהתאם לדרישות חברת חשמל. 10KA/24KVכולאי ברק  �
  כתב הכמויות)

התקנים למנעולי תליה בהתאם לדרישות חברת חשמל ובכלל זה התקן למנעול נפרד על  �
  מקצר הארקה של תא כניסה ראשית מחברת חשמל.

חיגור כפול בין מקצר הארקה לתא כניסת הכבלים, כך שלא ניתן יהיה לפתוח את מכסה  �
ה כל עוד לא הוחזר התא ללא קיצור להארקה ולא ניתן יהיה לפתוח את מקצר ההארק

  המכסה.

  לנורות סימון. תקיבוליונקודות מדידת מתח  �
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  למפסק. תמכאנימראה מצב  �

  :להלן וע"פ כתב הכמויותמשני זרם עבור הגנות ומדידות במתח הגבוה כמפורט  �

  משני זרם להגנה ומדידה בעלי הנתונים הבאים: 3

  24KVמתח נומינלי: 

  ע"פ כתב הכמויות /5Aזרם נומינלי: 

  למדידה - 5VA ,CL.3להגנות,   - 5VA ,5P10ועומס: דיוק

 1sec ,14.5KA THERMAL  

  :(במידת הצורך ע"פ המצוין בכתב הכמויות)משנה זרם להגנת זליגה  �

  80/1Aזרם נקוב:  )מסכמת (חלון משותףלשלושת כבלי המתח גבוה דלית יאויחידה טור 1
  

  ABB SAFEPLUS-   כניסה וחיבור כבלים דוגמתתא  .6

   630Aנקודת חיבור לכבל יציאה , מחברים אטומים, לסופיות כדוגמת  "אלסטימולד", לזרם  �

 לנורות סימון. תקיבוליונקודות מדידה  �

  

 (בהתאם לכתב הכמויות) ממסרי הגנות משניות .7
  

REF610:  
פרוססור תלת פאזית -מבוססת על מיקרו תדיגיטאלימערכת ההגנות המשניות תהיה מערכת 

זרם משלושה שנאי הזרם המותקנים במזב"ג  על כל אחת מהפאזות, בעלי זרם ומשלוש כניסות 
  אמפר. 1או  אמפר 5משני 

  .93%ובלחות סביבה של עד 70ºc+ עד  40ºc- הממסר יתאים לעבודה בתנאי סביבה 
   מערכת תהיה עקומת זרם/זמן המורכבת משלוש דרגות: תרמית, מגנטית מושהית,ל

  מגנטית מיידית והגנת פחת.

  . ABBמתוצרת  REF610 כדוגמת נשלפת (תוך קיצור מ"ז בשליפה) המערכת תהיה  
  המערכת תותקן על דלת תא מתח נמוך של עמודת המזב"ג.  

  
  תאור פונקציות ההגנה  

  

  )(ANSI RMS – 49 הגנה תרמית .1
      
  צורת ההגנה תהיה כאמור תרמית עם קבוע זמן ניתן לכיוון. 

  בין דרגה  לדרגה. 1%ובמדרגות כיול של  IN 0.3-1.5תחום כיול זרם:   
 30קבוע זמן שווה  תכויל לפי השהייהבמקרה וההגנה משמשת במזב"ג כניסה מחח"י 

  בהתאם לדרישות חברת החשמל ישראל. 125%דקות בעומס 

  ANSI - 50-51  הגנה מגנטית .2
  

 בדרגה ראשונה ישנן שתי אפשרויות,  , כאשר שלוש דרגותהגנה זו כוללת   
  הגנה לפי זמן מוגדר או לפי עקומה בשתי הדרגות האחרות.                    

 ישנן שתי  אפשרויות לפי זמן מוגדר או מיידית.                    
  

  תחום כיול דרגה ראשונה: (עם השהייה)    

  In 5 - 0.3כיול זרם:     

  או לפי עקומה. 300s  - 50msכיול זמן: מידי או בתחום     
  

  :ושלישית היידרגה שנתחום כיול   

  In 35 - 0.5כיול זרם:     

  s300 - ms 40כיול זמן: מיידי או בתחום     
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  N /51N50 - ANSI הגנת פחת .3
  

   הגנה זו כוללת שתי עקומות, כאשר בכל עקומה ישנה אפשרות 
  מיידית לשני כיולים, עקומה אחת עם השהיית זמן והשני     

  
  השהייה) : (עםתחום כיול דרגה ראשונה      
     

  . In-מ 100%-1.0%כיול זרם:      

  300s – 50msכיול זמן: מידי או בתחום 
  

  :השנייתחום כיול דרגה 

  . In-מ 800%-5.0%כיול זרם:

  s300 - ms 50כיול זמן: מיידי או בתחום                       
  
  

 (Blocking)הממסר יכלול פונקצית סלקטיביות לוגית 
  

   פונקציה זו מאפשרת

 .Tripסלקטיביות לוגית בפעולת  �
במפסקי זרם הקרובים למקור המתח  Tripהפחתה משמעותית בזמני ההשהיה בפעולת  �

 כאשר משתמשים בסלקטיביות זמן). ן(ביטול החיסרו
  

  , IDMT,time (NIT)  Normal inverse-ולעקומות  time (DT)  Definite--אופציה זו נוגעת ל

very inverse time (VIT),Extremely inverse time (EIT) ו-Long inverse time (LIT)  
  זרם יתר וזליגה לאדמה.ות בהגנ

  
  

  בנוסף להגנות יכלול הממסר הנ"ל:

  

  להעברת נתוני מדידה  MODBUSפרוטוקול עבור   RS 485יציאת תקשורת  -

  באמצעות סיביםLON או   SPAאו יציאת תקשורת עבור למחשב מרכזי והגנה   
  אופטיים.  

  תצוגת מדידות של: -

בו זמנית,(לא תתקבל תצוגה המצריכה הכפלה בקבוע  בשלושת הפאזות "אמיתי" זרם עבודה •
  כלשהו לקבלת הערך האמיתי),

  ,בשלושת הפאזות ימקסימאלזרם  •

  ,התקלה בכל אחת משלושת הפאזות ופחתזרם  •

  ,אחוז צריכת זרם ביחס לכיוון בהגנה תרמית •

  ,בפאזותרמת חוסר האיזון  •
  

   הצגת אינדיקציה על מהות התקלה תרמי/מגנטי/פחת וכו' בעזרת מנורה  והודעת -
  טקסט.   
  
  לדים קדמיים להתראות. 8 -
  כניסות דיגיטאליות. 2 -

  . (THD)רשם הפרעות מובנה כולל רישום איכות חשמל  -

  . (IRF) חיווי לתקלה פנימית בממסר -

 Blocking (PO-Power Output's)מגעי כוח לצורך הפסקה והעברת  3 -  
  לצורך העברת  יציאות 2בינאריות  כניסות 3כרטיס אחד המכיל אפשרות לתוספת  -
   סיגנלים.  
  באמצעות כניסה לוגית. סט שניל דאחסט ים" מלאפשרות לשינוי קבוצת "הכיו -  

            - Trip Coil Supervision  
  



 

  

  הנדסת חשמל,  -א.בסיס

  , ירושלים.91533מיקוד  53304, ת.ד. 19יד חרוצים 
  basise@013.netדוא"ל:  050-6550484נייד: 077-5131015פקס: 074-7021015טל:

- 38 -

מסוג ,יציאה לשנאים  630Aולזרם  24kVמתח עד ל SF6מפרט טכני לציוד מיתוג מבודד בגז  .8

RMU  

 מטרה  .8.1
  בתא מתכתי כמפורט. SF6מפרט זה מתייחס לציוד מיתוג מבודד בגז 

  
הציוד יהיה מסוג הציוד המאושר ע"י חברת החשמל כתנאי מוקדם, אישור זה יכלול תיאור 

  במכרז.ייצרן, סוג ודגם ,(סידרת הייצור), המתאימה באופן מלא לציוד המוצע 
    

בטרם תחילת עבודתו יגיש הקבלן קטלוגים, תוכניות מערך הלוחות ואישורי חח"י שהציוד ואופן 
  התקנתו תואם את דרישותיה.

  מתן אישור סופי יינתן ע"י המתכנן והמפקח.
  

  .ABBמתוצרת   SafeRingדגם  RMUציוד המיתוג יהיה מסוג 
  

כל תא מפסק זרם יכלול גם מנתק הארקה  מצבים: מחובר/מנותק/מאורק. 3כל מנתק יהיה בעל 
  מצבים: מחובר/מנותק/מאורק. 3טורי בעל 

לוח מתח גבוה יכלול במיכל אטום ציוד מיתוג בהרכב כלשהו של תאים (מנתקים בעומס/מפסקי 
  זרם/מנתקים בעומס משולבי נתיכים וכו') בהתאם לכתב כמויות והתוכניות המצורפות.

, הלוח יכיל את כל להתקנה פנימיתומיועד  24KV של עד למתח SF6הלוח יהיה בבידוד 
  המצ"ב. כניות ולכתב הכמויותובהתאם לת המרכיבים

בסיס שיאפשר העמדתו  יכלולהתחתון  חלקולוח יהיה בנוי לעמידה חופשית מעל תעלת בטון, ה
  כניסות הכבלים יהיו מלמטה בלבד. תמיכות נוספותצורך בשימוש במעל התעלה ללא 

 ימינימאללמעט מרווח  סמוך לקיר בחלקו האחורי, ויותקןהלוח יבנה לגישה מהחזית בלבד 
  ע"פ המלצות היצרן. לשחרור גזים במקרה חרום

 תוכניות הלוחות (עם הרכב התאים) ימסרו בנפרד.

  מסמכים ישימים  .8.2

. ציוד המיתוג ומרכיביו השונים, יהיה מתוכנן, מיוצר ובדוק ע"פ התקנים המפורטים מטה
  (במהדורתם האחרונה והשינויים והתוספות רלוונטיות).

IEC 62271-200       מבנה הלוח 

IEC 62271-100, 62271-102, 62271-105, 62271-1    מרכיבי הלוח    

  בדיקות .9

לפי הספק יעביר דוח בדיקה של מכון בינלאומי מוכר של בדיקות אב טיפוס  –אב טיפוס  .4
 .התקנים שצוינו לעיל

בדיקות הקבלה יבוצעו לכל לוח אצל היצרן. דוח הבדיקה יכלול הצהרה  –בדיקות קבלה  .5
ערכים  -על הסטנדרט שלפיו בוצעה הבדיקה, מספר סידורי של הציוד, תוצאות הבדיקה

ייבדק להתפרקויות חלקיות ולאטימות  גנדרשים וערכים שהתקבלו. בנוסף כל ציוד המיתו

 .SF6הגז 

לוח יצורף דו"ח בדיקות סדרתיות, אשר עבר בהצלחה, לפני  לכל –בדיקות סדרתיות  .6
 יציאתו לשטח.
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  דרישות חובה (סף פסילה) .9.1

המציע יוכיח יכולת יצור ומתן תמיכה טכנית מוכחים בארץ. במקרה שהמציע אינו מייצר את כל 
  מרכיבי הציוד, עליו להגיש אישור הסכם ידע בתוקף עם יצרן המקורי של הציוד.

אתרים,  30- שנים בייצור והתקנת ציוד מהסוג המוצע בארץ ולפחות ב 5לפחות  למציע ותק של
אתרים לפחות תוך ציון סוג ודגם הציוד שהותקן, וכן שם איש קשר  30המציע יצרף להצעתו רשימת 

  אצל הלקוח ומספר טלפון.

דגם  על הציוד המוצע לשאת אישור לשימוש על ידי חח"י, האישור יכלול במפורש את שם היצרן,
  הלוח, ומתח העבודה.

  תנאי עבודה  .9.2

ציוד המיתוג יתאים להתקנה פנימית עם אוורור טבעי בתנאי סביבה "רגילים" כמצוין  בתקן 

IEC694.  

  בנוסף לאמור לעיל הציוד יעמוד בדרישות הבאות:

  .95% – תלחות יחסית מקסימאלי -

 .70% –לחות יחסית ממוצעת  -

 .C˚40  -טמפ' סביבה מקסימאלית  -

 .C˚35  –טמפ' יומית ממוצעת  -

 

  דרישות חשמליות  .10

 12.6kVלמרות שמתח העבודה יהיה 24kV              מתח נקוב

  630A            זרם נקוב

 50HZ          תדירות נומינלית

  16kA      (1S)   עמידות מפ"ז/ מנתק בזרם קצר

 PEAK            40kAשיא 

  

 50HZ  -לדקה אחת ב ירמת בידוד מינימאל

  50kV                 לאדמה ובין הפאזות 

 1.2/50μs (IEC LIST2)מתח הלם ברק 

  125kV RMS-PEAK         לאדמה ובין הפאזות

  כושר חיבור בקצר 

 16kA          מפ"ז / מנתק

  דרישות טכניות  .11

כל החלקים החשמליים במ"ג כולל מגעים ראשים של מפ"ז, מנתקים, מנתקי הארקה יורכבו במיכל 

, המציע IEC60694לפי תקן   "Sealed pressure system"מסוג  SF6מתכת אטום וממולא בגז 
  שנה לפחות. 20יצרף מסמך המוכיח שציוד המיתוג המוצע מתוכנן להיות אטום לתקופה של 
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וון זרימה לגזים, כך שבמקרה של עליית לחץ מסוכנת של גז במיכל כהלוח יצויד בשסתום בטחון ובמ
צורה זו לא תהיה פליטה קדימה של גזים שעלולה ב ,הלוח של אחוריהלחץ לכוון השחרור יתבצע 

  לסכן את המפעיל.

  MAINTANANCE FREE.כל החלקים שבתא המתח גבוה יהיו נטולי אחזקה 

  כל החלקים החיצוניים של ציוד המיתוג יהיו מוגנים בפני קורוזיה.

  

    ABB.של   SAFERINGמבנה הלוח יהיה כדוגמת 

ן ופועל באתרים שונים בארץ, כולל עמידה בדרישות מדגם סטנדרטי שכבר מותק הלוח יהיה
  המבנה והתכולה לדגם זה (הארקות, חווט, פיקוד וסימונים).

, בהתייחס לחיבור בזרם קצר נומינלי יתקבל  IEC60265לפי תקן  E3מפ"ז / מנתק יהיה מדרגה 
  פעולות חיבור בזרם קצר נומינאלי. 5גם מפ"ז / מנתק בעל יכולת ביצוע של 

   6.101 – 3.102.5סעיפים    IEC60129לפי תקן  Bמנתק הארקה יהיה בדרגה 

פס הארקה יהיה בחתך מתאים ויותקן לכל אורך ציוד המיתוג, בכל קצה של פס הארקה תהיה 
לחיבור  מ"מ 9חורים לתא אחד בקוטר  5אפשרות לחיבור של מוליכי הארקה, בפס ההארקה יוכנו 

  הארקת הסיכוך של מחברי כבלי הכניסה ושל בסיס מגן הברק.

  חיגורים .11.1

  .   IEC62271-200החיגורים יהיו לפי תקן 

 בנוסף לאמור לעיל יש צורך בחיגורים הבאים:

  פתיחת מכסה כבלים מ"ג רק אם מנתק הארקה מוארק. �

 אפשרות לנטרול מנגנון החיגור לצורך ביצוע בדיקות וטיפולים �

  הפעלה של מפ"ז/ מנתק יצוידו באמצעי נעילה עם מנעול.ידיות 

 5.104סעיף   IEC60129מצבו של מפ"ז/ מנתק ומנתק הארקה יצוין לפי תקן 

  מימיק. תכחלק מדיאגראמ  IEC60694ו    IEC62271-200-ו

  תותבים לחיבור כבלים  .11.2

ג אלומיניום או תותבים לחיבור כבלי כניסה ויציאה יאפשרו חיבור כבלים חד/ תלת גידים מסו
  ממ"ר. 150נחושת בחתך של עד 

המציע יגיש את המלצתו לסופיות כבלים המתאימות לחיבור לתותבים. לכל דגם סופית מוצע יצורף 
  אישור יצרן הסופית להתאמה לחיבור לתא.

לכל יציאה תהיה אפשרות לחיבור מגיני מתח יתר לרבות תמיכות. במידת הצורך המציע יגיש 
  טים של צורת התקנתם.שרטוטים מפור

 ציוד המיתוג יצויד עם שסתום בטחון לפליטה אחורית של הגזים. .11.3

 -תקין , אדום –מד הלחץ יראה בבירור את מצב לחץ הגז ( ירוק  כל לוח יכלול מד לחץ גז .11.4
  לחץ נמוך).

  כל מפ"ז / מנתק יצויד במסמני, (נוריות), קיום מתח קיבוליים.  .11.5

 מ"מ. 2.5של  ימנירוסטה בעובי מינימאל המיכל המכיל בתוכו את הגז יהיה .11.6

 ).Arc proofתא חיבור הכבלים יהיה סגור ועמיד בפני קצר פנימי, ( .11.7

כדוגמת  "Sealed connectors"כל הכניסות והיציאות יתאימו להתקנת סופיות אטומות 
  "אלסטימולד" או "רייקם".

ניתן יהיה לפתוח  כל חיבור יהיה בתא נפרד עם מכסה בעל חיגור למנתק הארקה כך שלא -
  את המכסה ללא קיצור להארקה של אותה יציאה.



 

  

  הנדסת חשמל,  -א.בסיס

  , ירושלים.91533מיקוד  53304, ת.ד. 19יד חרוצים 
  basise@013.netדוא"ל:  050-6550484נייד: 077-5131015פקס: 074-7021015טל:

- 41 -

 ע"פ הצורך. –של "רייקם"  RD4-24"תהיה אפשרות להתקין כולאי ברק כדוגמה " -

  מיקרון. 70לוח המיתוג היה צבוע בצבע אפוקסי קלוי בתנור בעובי שכבות כולל של לפחות  .11.8

או עם מנתק הארקה טורי בעל  מצבים מחובר/ מנותק/ מאורק 3כל מפ"ז/ מנתק היה בעל  .11.9
 מצבים מחובר/ מנותק/ מאורק. 3

 תפעול  .11.10

  ציוד המיתוג יתופעל ידנית עם אופציה להפעלה חשמלית (מקומית או בפיקוד מרחוק).

  מפ"ז /מנתק ומנתק הארקה יופעלו ע"י ידיות שונות. -תפעול ידני 

  נוספים.במקרה של ידית הפעלה אחת, מעבר למצב מוארק ידרוש אמצעים 

  הכנות לתפעול חשמלי 

  לכל מפ"ז/ מנתק תהיה אפשרות לחיבור מנוע הפעלה בעל הנתונים הבאים:

  המנוע יהיה בעל הנתונים הבאים:

  שניות. 2ל  15Aשל  יוזרם התנעה מקסימאל 8Aזרם עבודה של 

 220VACאו  24VDCמתח הפעלת המנועים יהיה 

  220VACאו  24VDCמתח פיקוד ההפעלה יהיה 

מפ"ז / מנתק יצויד בלחצני חיבור וניתוק מוגנים בפני מגע מקרי ובמפסק בורר בין מצב הפעלה כל 
  מקומי /מרחוק.

  לחיווי מצב הפעולה, מגעי העזר יחווטו אל תא מהדקי הפיקוד.N.C +4.N.O 4)מגעי עזר (

. ממבנה התא כל אביזרי הפיקוד יחווטו למהדקים בתוך התא יתא פיקוד יהיה חלק אינטגראל

 ."HALOGEN FREE"החווט יעשה ע"י כבלי נחושת בעלי בידוד 

 לפחות בנקודה החלשה ביותר של המעטפת. 2gהלוח יהיה בעל חוזק מכני כך שיעמוד במכה של 

כל מנתק יציאה לקו יהיה עם מסמני זרם קצר לשלוש הפאזות עם מגעי עזר שיחווטו אל תא מהדקי 
  הפיקוד (בהתאם לכתב הכמויות)

  V - RINGABB SAFE  ק דוגמתהמפסתא  .12

  :יכלול

  . 200A לזרם   ABBתוצרת  SafeRing Vמזב"ג דגם תא  �

  .630Aפסי צבירה לזרם  �

  מנתק הארקה עם חגור מכני למפסק. �

  משולב במקצר הארקה .  Disconnector)מנתק בטחון טורי ( �

  .200Aמחברים לכבלי כניסה מסוג אטום, לסופיות כדוגמת "אלסטימולד", לזרם עד  �

 (ע"פ כתב הכמויות) VAC 220מנוע הפעלה  �

  (ע"פ כתב הכמויות) VDC 24סליל הפעלה  �

  VDC 24ה סליל הפסק �

  .2NO+2NCמגעי עזר  �

  .(ע"פ כתב הכמויות) 2NO+2NCמגע עזר מקצר הארקה  �

  .(ע"פ כתב הכמויות)ממסרי הגנה ומשני זרם  �

(ע"פ  ת חשמל.המתאימים ללוח קומפקטי בהתאם לדרישות חבר 10KA/24KVכולאי ברק  �
  כתב הכמויות)
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התקנים למנעולי תליה בהתאם לדרישות חברת חשמל ובכלל זה התקן למנעול נפרד על  �
  מקצר הארקה של תא כניסה ראשית מחברת חשמל.

חיגור כפול בין מקצר הארקה לתא כניסת הכבלים, כך שלא ניתן יהיה לפתוח את מכסה  �
את מקצר ההארקה כל עוד לא הוחזר התא ללא קיצור להארקה ולא ניתן יהיה לפתוח 

  המכסה.

  לנורות סימון. תקיבוליונקודות מדידת מתח  �

  למפסק. תמכאנימראה מצב  �
  

  בתא יציאה לשנאי  יותקן ממסר:
  

עם אספקת אנרגיה עצמית ממשנה   CIRCUTORתוצרת  MPRB-96דגם  יחידת הגנה משנית
  ול את משני הזרם המתאימים.ואשר כוללת הגנת קצר מושהה וקצר מידי. הממסר יכל הזרם

  

   C -ABB SAFERING  מנתק דוגמתתא  .13

 

  אטום לכל החיים"", בתוך מיכל ABBתוצרת  SafeRing Cמנתק בעומס דגם  �

  מנתק הארקה. �

  (ע"פ כתב הכמויות) VAC 220 . סליל הפסקה �

   2NO + 2NC .    מגעי עזר  �

  (ע"פ כתב הכמויות) . 2NO+2NCמגע עזר מקצר הארקה  �

  למנעולי תליה .התקנים  �

   630Aנקודת חיבור לכבל יציאה , מחברים אטומים, לסופיות כדוגמת  "אלסטימולד", לזרם  �

  לנורות סימון. תקיבוליונקודות מדידה  �

 למנתקים. םמכאניימראי מצב  �

  

  

  

   :20KVAמפרט טכני ליחידת אל פסק  .91

. המערכת  20KVAליצור אספקת והתקנת מערכת אל פסק בהספק מפרט זה מתאר את הדרישות 

דקות  15ותכלול מצברים יבשים עם זמן גיבוי של  400/230VAC 50Hzתותאם למתחי עבודה 

  בעומס מלא.

  . תיאור המערכת1

  ומורכבת מהמודולים הבאים:הקיים בבית החולים מסוג  .....  המערכת תהיה מסוג

 שנאי בכניסה/יציאה. •

 מטען. מיישר / •

 ממיר •

 מצברים •

 עוקף סטטי •

 עוקף תחזוקה ידני •
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 צג וממשק משתמש •

 SMS -+ הודעה ב מערכת ניהול מצברים •

המערכת תבטיח כל אביזר או ציוד אחר הנדרש לפעולתה התקינה והמלאה   •

רציפות אספקה לצרכן ללא הפסקה כתוצאה מהתדרדרות מקור ההזנה למשך 

, מפוקדת IGBT. המערכת תהיה מבוססת רכיבי הגיבוי הנקובזמן 

 . PWM    IGBTמיקרופרוססור ובעלת מהפך מסוג 

  

  

  אל פסק תעבוד במשטרים הבאים:המערכת . 2

  מצב עבודה רגיל (מתח הזנה קיים)  2.1

  למהפך תוך כדי טעינת ציפה של המצברים. DCהספק מטען יספק מתח 

  מיצב ונקי מהרמוניות. ACהמהפך יזין את הצרכן במתח 

  מערכת איזון עומסים תאפשר חלוקת עומסים שווה בין יחידות מקביליות (במידת הצורך)

  

  עבודה על מצברים (מתח עבודה נעלם או מחוץ לגבולות)  2.2

במקרה של תקלה או חריגת מתח, ימשיך המהפך להזין את הצרכנים ללא הפסקה או הפרעה 

  למשך זמן הגיבוי שהוגדר.

  

  )חזרת מקור ההזנהטעינת מצברים ( 2.3

הספק / מטען לפעולה ויזין את המהפך תוך טעינת יכנס  ההזנה למערכת,  עם חזרת מקור

בזמן עבודת גנרטור חרום תהיה אפשרות לבטל  הערה:, ללא כל הפרעה למתח מוצא.(המצברים

  את טעינת המצברים עד לחזרת מתח רשת ח"ח)

  

  מעבר לעוקף סטטי 2.4

של עומס יתר העובר את יכולות המערכת (קצר, זרמי התנעה גבוהים) או במקרה של  במקרה

כיבוי הממיר בין אם יזום על ידי המשתמש או כתוצאה מתקלה, יעביר העוקף הסטטי את העומס 

, בתנאי שמקור הזינה תקין ובגבולות המותר במקרה זה, למקור הזינה ללא כל הפסקה שהיא

  י ובין הממיר יהיה אוטומטי.הסנכרון בין העוקף הסטט

העומס יוחזר להיות מוזן מהמהפך כאשר המהפך סונכרן למקור הזינה, בצורה אוטומטית או 

  למתח מוצא המערכת. ידנית ללא הפסקה או הפרעה

  

  עוקף תחזוקה ידני 2.5

עוקף ידני לצורכי תחזוקה. לבטיחות אישית בזמן שירות או בדיקה,  תכלולמערכת האל פסק 

  ן העוקף לבודד את הספק / מטען, מהפך ומפסק סטטי תוך הזנת הצרכן דרך הזנת העוקף.יתוכנ

  מעבר לעוקף התחזוקה ובחזרה יהיה אפשרי ללא כל הפרעה לצרכן.

מערכת האל פסק גם תכלול אמצעי לניתוק הספק / מטען ממקור ההזנה שלו ויכולת פעולה ללא 

  מצברים.



 

  

  הנדסת חשמל,  -א.בסיס

  , ירושלים.91533מיקוד  53304, ת.ד. 19יד חרוצים 
  basise@013.netדוא"ל:  050-6550484נייד: 077-5131015פקס: 074-7021015טל:

- 44 -
  

  עבודה ללא מצברים 2.6

קת המצברים המערכת תכלול מפסק זרם לניתוק המצברים מהספק / מטען לצורכי תחזו

  ומהמהפך.

כאשר המצברים מנותקים מהמערכת, ימשיך האל פסק להזין את העומס ללא הפסקה או הפרעה, 

  למעט במקרה של תקלה במקור הזינה.

  Cold Startהפעלה "קרה"   2.7

בלבד, גם אם מקור ההזנה לא קיים ניתן יהיה להפעיל את  מערכת האל פסק ממתח מצברים 

  לפני הדלקת המערכת.

  

  נתוני המערכת. 3

  טכנולוגיה 3.1

 -Freeוהמרת תדר מסוג  IGBTהמערכת תבוסס על טכנולוגית חצאי מוליכים מסוג 

Frequency   

  הספק 3.2

במקדם  50KVAהמערכת תהיה בהספק נקוב המאפשר הזנה רציפה לאורך זמן של עומס בגודל 

  .0.8הספק 

  זמן גיבוי 3.3

דקות. על הקבלן לצרף דפי  45למשך  3.2המצברים יתוכננו לגיבוי של עומס מלא כמפורט בסעיף 

חישוב של זמן הגיבוי, כולל טבלאות יצרן מקוריות. לצורך החישוב לא יפחת מתח תא בודד בסוף 

  .1.7Vזמן הגיבוי המחושב מתחת ל 

  תאימות לעומסים לא לינארים 3.4

  ללא הפחתה בביצועים. Crest factor = 1:3עם  במוצא  ל לספק זרםהמערכת תוכ

 תחת תנאים אלו יהיו: , במוצא המערכת,עיוותי המתח

THDU ph / N ≤ 2%  

       THDU ph / ph ≤ 3%  

  הגבלת הרמוניות בכניסת המערכת 3.5

כת . לשם כך תצויד המערIEC61000-3-4המערכת לא תצרוך זרם הרמוני מעבר למותר בתקן 

  THDI<5% -במסנן הרמוניות שיגביל את העיוות בזרם בעומס מלא ל 

  נצילות 3.6

  .100%-50%בכל התחום של עומס מוצא של אחוז  93% הנצילות המינימלית תהיה 

  .97%יהיה מצב פעולה חסכוני, להגדלת נצילות ל .למערכת  - אופציה

  . מקורות זינה4

  הזנת ספק / מטען: 4.1

  400V ± 15%  מתח:
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  E  +N +פאזות  3  חיבור:

  50Hz ± 5%  תדר:

  מהזנת העוקף:

  400V ± 10%  מתח:

  N+E+פאזות  3  חיבור:

  50Hz  תדר:

  

  נתונים חשמליים. 5

  ספק/מטען: 5.1

  . אספקת מתח5.1.1

  .4הספק מטען יותאם למתח הכניסה המוגדר בסעיף 

  Inrushזרמי  5.1.2

אשר יבטל זרמי יתר בזמן הפעלה על ידי הגבלה הדרגתית של מתח  Walk inהספק/מטען יכיל מעגל 

  שניות. 10של המטען לפרק זמן  DC - ה

  הגבלת זרם 5.1.3

מומלץ על להגבלת אורך החיים של המצברים תהיה אפשרות להגביל את זרם הטעינה לערך מקסימלי 

מטען על מנת למנוע עומס .כמן כן יהיה ניתן להגביל את הזרם הכולל של הספק/ידי יצרן המצברים 

  יתר על מקורות חלשים כגון גנרטורים.

  DCמתח משטרי עבודה ב 5.1.4

על מנת להאריך את אורך חיי המצברים ללא הפחתה בביצועיהם יאפשר הספק/מטען ארבעה משטרי 

  עבודה.

  טעינת ציפה •

o  במשטר זה מתח טעינת המצברים יכויל כך שהמתח לתא יהיהVDC 

2.2 .  

  טיתטעינה אוטומ •

o או כל ערך אחר ניתן שניות  30 - במקרה של הפסקת זינה ליותר מ)

יוחל במשטר טעינה בצורה אוטומטית, מיד עם חזרת מקור לכיול) 

 הזינה.

o  לצורך טעינה מהירה ללא הפחתה בביצוע המצברים יורכב משטר זה

  פרקי טעינה: משני 

o .טעינה בזרם קבוע ואחר כך טעינה במתח קבוע  

o ב השני יהיה לשהמתח לטעינה בVPC 2.25 או מתח מומלץ על  וולט לתא

  ידי יצרן המצברים (ניתן לכיול).

o  שעות. עם סיום הטעינה המתח ישתנה  24הטעינה האוטומטית תמשך

 אוטומטית לטעינת ציפה.
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  טעינה ידנית •

o  שעות. עם סיום  24משטר זה יאפשר טעינה בפקודה ידנית במחזור של

  אוטומטית למשטר טעינת ציפה. DC - הטעינה יחזור מתח ה

  טעינת השוואה

o  לצורך טעינה ראשונית של מצברים אטומים או לצורך השוואת מצבריה

- קיימת בה קיימים הבדלים ניכרים בין התאים, תאפשר מערכת האל

או מתח מומלץ על ידי  וולט לתא 2.25פסק טעינת השוואה במתח של 

  יצרן המצברים (ניתן לכיול).

o ואה תתבצע כאשר המהפך מנותק.. טעינת ההשו  

  מקדם הספק בכניסה  5.1.5

  עבור מתח כניסה רגיל ועומס מלא. 0.98מקדם ההספק בכניסה יהיה 

  ויסות מתח 5.1.6

ללא תלות בעומס או בשינויי מתח כניסה  1% -קבוע עם גליות הקטנה מ DCהספק מטען יאפשר מתח 

  ).4.1בסעיף  (בתחום המוגדר

  מצברים 5.2

  מבנה וטכנולוגיה 5.2.1

  יבשים אטומים  בתוך ארון מצברים מקורי של היצרן .המצברים יהיו מסוג  

על הקבלן לספק  פריקות מלאות לפחות. 600והם יעמדו ב  שנים לפחות 12אורך חיי המצברים יהיה 

  אישור יצרן לאורך חיי המצברים.

  בעצמה רבה. כלומר לזמני פריקה קצרים UPSהמצברים יהיו מסוג המיועד ל

  התקנה 5.2.2

מקורי תוצרת יצרן המצברים  RACK -(בתוך.UPSהמצברים יותקנו בארונות מקוריים של ייצרן ה 

  עם ציפוי מבודד. וחישובי עמידה בעומס נדרש.)

  בכיול מתאים. DCכל המצבריה יותקן מאמ"ת לבסוף כל שורה יותקן נתיך סכין. 

  זמן גיבוי 5.2.3

  וולט לתא 1.7דקות עד לסף פריקה של  15 זמן הגיבוי הנדרש הנו

של מערכת המצברים, כולל ציון  (כולל טבלאות יצרן מקוריות)המציע יצרף להצעתו חישוב מפורט

  ומספר תאים מינימלי. ,נצילות הממיר

  המערכת תכלול בנוסף:

  )8.4הגנות למצברים (ראה סעיף  •

  )9מערכת ניהול מצברים (ראה סעיף  •

  בתקן שיש לצרף.אישורי עמידה  5.2.4

  ENV 50091    IEC60146 IEC62040-2 IEC62040 תקן •

    EUROBATתקן מצבריה •

  ממיר 5.3
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  .0.8במקדם הספק של  25KVAהממיר יהיה מתוכנן לאספקת עומס נומינלי של 

  מתח מוצא 5.3.1

 מתח נומינלי •

o  400מתח המוצא יהיהVac  ±3%ניתן לויסות בתחום 

 מספר פאזות: •

o 3 + פאזותN+E 

 במצב רגיל מוצא •

o  ממתח נקוב עבור  ±1%השינויים במתח מוצא נומינלי יוגבלו ל

 מעומס נומינלי. 100%-0%עומס מאוזן בתחום של 

  ויסות מתח בזמני מעבר •

  במקרים הבאים:± 5%שינוי המתח לא יעלה על 

  100% -ל 0 -מדרגת עומס מ •

  0% -ל 100% -מדרגת עומס מ •

  בכל מקרה המתח יתייצב תוך חצי מחזור.

 עומס לא סימטרי •

  :30%עבור חוסר איזון בפאזות העולה על 

o  °3 -סטיית הפאזה תהיה קטנה מ. 

o  2%חוסר האיזון המתח בין פאזה לאפס לא יעלה על.  

  עיוות הרמוני •

לפי  , 3.4במוצא עבור כל עומס כמפורט בסעיף  המהפך יצויד במערכת להגבלת עיוות המתח

  הפירוט הבא:

o  עיוות כוללTHDU ph/ph ≤3%  

o 1.5% -עיוות מתח להרמוניה בודדת קטן מ.  

  תדר מוצא  5.3.2

  50Hz  תדר נומינלי:

   ±2Hz-±0.25Hz ניתן לכיול בתחום 

  סנכרון עם העוקף. 5.3.3

 מצב רגיל •

הפרשי הפאזה  ±.0.5Hzלתדר הזנת העוקף בתחום  נושל המהפך יסונכר ומתח המוצאדר ת

, וזאת כאשר תדר מקור העוקף יצבי °3המותרים בין מוצא הממיר ומקור העוקף לא יעלו על 

 מהתדר הנומינלי. ±1%בתחום של 

 מקור הזנת העוקף הוא גנרטור •

  (ניתן לכיול) ±.2Hz - לון התדר לחיהיה ניתן לסנכרן את תחום 
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 פעולה בתדר פנימי •

±. 1%עיל המהפך יעבור למצב של תדר פנימי בדיוק של מהגבולות ל חורגאם תדר מקור ההזנה 

לפי  2Hz/Sאו  1Hz/Sהמעבר לסינכרון תדר פנימי וחזרה לסינכרון תדר לעוקף יהיה בשינוי של 

  בחירה

  עומסי יתר 5.3.4

  . BYPASS - תעמוד בעומסי היתר הבאים ללא מעבר ל UPS -מערכת ה

  דקות לפחות. 10 -מזרם נומינלי ל 125%

  ם נומינלי לדקה אחת.מזר 150%

  רגעי. 165%

פסק כגנרטור מגביל זרם כדי לאפשר עבודה במצבים חריגים (עומס יתר - במקרה הצורך יעבוד האל

  ללא מעבר לעוקף. גבוה)  Crest factorגבוה 

  

  עוקף סטטי 5.4

  עקרון פעולה 5.4.1

ללא כל הפסקה עוקף סטטי יאפשר העברת עומס מיידית מהמהפך למקור הזנת העוקף ובחזרה ה

או הפרעה שהם, וזאת בתנאי שמקור הזנת העוקף נמצא בתחום חלונות המתח והתדר שהוגדרו. 

המעבר יתרחש אוטומטית במקרה של עומסי יתר החורגים מיכולת המהפך או במקרה של תקלה 

  במהפך.

  ניתן יהיה לאתחל פקודת העברה לעוקף בצורה ידנית.

-500המתח/תדר העומס יועבר לעוקף רק לאחר הפסקה של  אם מקור הזנת העוקף חורג מחלונות

800msec.  

  במצב זה תתאפשר העברה והחזרה ידנית של העומס.

  מצב חיסכון באנרגיה 5.4.2

מערכת הפיקוד תאפשר מצב עבודה של חסכון באנרגיה, בשילוב עם העוקף. במצב זה העומס יוזן 

מקרה של חריגה מהתחום, יועבר העומס מהעוקף, כל זמן שמקור ההזנה נמצא בתחום המותר. ב

  .15mSecלהזנה ממיר בתוך פחות מ 

  

  

  סלקטיביות 5.5

ניתן יהיה להשתמש במקור העוקף (כל זמן היותם בתחום הגבולות שנקבעו) לשם שימוט מפסקים 

ך. במקרה שמקור העוקף אינו זמין יהיה המהפך בעל יכולת לשמוט מפסקי זרם פהמוזנים מהמ

  In/4או פיוזים בערך של  In/2נלי של בערך זרם נומי

In -  .זרם נומינלי של המהפך  

  שיטות הארקה 5.6

  TNSהמערכת תהיה  בכניסת וביציאתשיטת ההארקה 

בהתאם יותקנו שני שנאים: שנאי במוצא הממיר  ושנאי בידוד להארקת השיטה הספק השנאים 
  יתאימו להספק היחידה.
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  מבנה. 6

  

  מודולריות 6.1

יתירות. תוספות של מערכות  י, לשם הגדלת הספק נקוב או לצורכתהיה מודולריתהמערכת 

  נוספות כאמור לא ידרשו פירוק או שינוע של מערכות קיימות באתר.

  בשטח. 60Hzל  50Hzבנוסף יהיה ניתן לשנות את תדר המוצא של המערכות מ 

  מידות 6.2

 1900mmהמערכת תהיה קטנה ככל האפשר. לשם קלות בהתקנה גובה המערכת לא יעלה על 

  .800mmויהיה ניתן להעבירה דרך פתחים ברוחב 

  מבנה מכני 6.3

  מערכת האל פסק תבוסס על שלדת פלדה המסוגלת לעמוד בפני כל טלטולי ההובלה וההתקנה.

  יהיו ניתנים להסרה.הגישה למכלולי המערכת תהיה חזיתית. פנלים אחוריים 

  לוחות המתכת יוגנו בפני שיחוך ע"י תהליך מתאים כגון גלוון או צביעה באפוקסי.

  חיבורים ופסי צבירה 6.4

  כניסות ויציאות הכבלים יהיו מתחתית המערכת.

  מהדקים יהיו מסומנים בבירור לקלות ההתקנה.

  בסעיף בטיחות. ד בחיבור כמתואריכל החיבורים יעשו מחזית המערכת. המערכת תצו

פסי הצבירה יהיו מנחושת אלקטרוליטית או אלומיניום. כבלים יעמדו בתקנים המפורטים בסעיף 

  בטיחות.

  מחתך מוליך הפאזה כדי לעמוד בזרמי הרמוניות. 150%חתך מוליך האפס יהיה 

  אוורור 6.5

ם, תהיה המערכת תהיה בעלת אוורור מאולץ. על מנת למנוע הפסקה כתוצאה מתקלה במאווררי

  יתירות במאווררים ותקלה במאוורר תפעיל אתראה.

  

  בטיחות 6.6

להגנה בפני מגע מקרי. המערכת תצויד במפסק עוקף  IP20כל המערכת תהיה בעלת דרגת הגנה 

תחזוקה ידני לשם בידוד הספק/מטען, המהפך והמפסק הסטטי תוך המשך הזנת הצרכן ללא 

  הפסקה מהמקור החליפי.

  יבודדו גלוונית ממעגלי הכוח.מעגלי הפיקוד 

 IEC60חלקים חיים יוגנו בעזרת כיסויים מבודדים. כל הציוד יתוכנן ויבנה לפי דרישות תקן 

146..  

למערכת תהיה אפשרות לקבל פקודות הפסקת חירום בעזרת מגע יבש, שתגרום להפסקת מפסק 

  מצברים ומפסקי הזנה למערכת.

  תנאי סביבה. 7

  כולל מצברים)מערכת אל פסק (לא  7.1

  תנאי עבודה 7.1.1
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  המערכת תפעל בתנאים הבאים ברציפות וללא הפחתה בביצועיה:

  

  40°c ÷ 5°-  טמפרטורת סביבה:

  25°c עד   15°  :מומלצת  טמפרטורת סביבה

  שעות 24למשך  35°C -טמפרטורה מקסימלית ממוצעת

  שעות 8למשך  40°Cטמפרטורה מקסימלית  

  25°C ב  95%    לחות מקסימלית:

  1000m    גובה מקסימלי:

  אחסנהתנאי  7.1.1

  º10עד  45°cניתן יהיה לאחסן את המערכת ללא פגיעה בתחום הטמפרטורות:  

  מצברים 7.2

  תנאי עבודה 7.2.1

  המצברים יפעלו בתנאים הבאים ברציפות ואם בתחום המומלץ, ללא הפחתה בביצועים:

  c40 – 0°  טמפרטורת סביבה:

  15°עד  25°c     :מומלצת  טמפרטורת סביבה

  e 25°C 95%    לחות יחסית:

  1000m      גובה:

  אחסנהתנאי  7.2.2

  -  10°עד  45°cניתן יהיה לאחסן את המערכת ללא פגיעה בתחום הטמפרטורות: 

  הגנות.  מערך 8

  מערכת אל פסק 8.1

 והתראה עלטמפרטורת יתר   )IEC60146(לפי תקן   מערכת האל פסק תכלול בפני מתח יתר

  פגיעה מכנית בזמן הובלה.

  מישר מטען 8.2

  ים הבאים:תרעה במקרוהיצויד במעגל שיאפשר לכיבוי אוטומטי  

  פתיחת מפסק המצברים, יכלול גם כיבוי חירום  •

  .תקלת אוורור בחדר מצברים  •

  מגיע למקסימום המותר עפ"י הוראות יצרן המצברים. DC -הספק גם יתנתק במקרה שמתח ה

העומס יוגן נגד מתחי יתר הנובעים בתקלות בויסות המתח במוצא המהפך. המהפך יתנתק 

  יגיע למינימום המוגדר על ידי יצרן המצברים. DC -אוטומטית אם מתח ה

   מהפך 8.3

להגן על מעגלי הכוח במקרה של עומס יתר העוברים  דיהמהפך יצויד במערכת לכיבוי אוטומטי, כ

ספציפית קצר במוצא המהפך יגרום לכיבויו ללא שרפת  .עוקף לא קייםאת יכולתו, כאשר מקור ה

  נתיכים.

  מצברים 8.4

  . הכנות בפני פריקת יתר8.4.1
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אמצעי הגנה יגביל את זמן פריקת המצברים לפי שלושה מזמן הגיבוי הנקוב בעומס נומינלי וזאת 

  על מנת למנוע פריקת יתר בעומס נמוך.

ית של המצברים דרך מעגלי הפיקוד, במקרה של הפסקה ארוכה אמצעי נוסף ימנע פריקה אוטומט

  (יותר משעתיים).  בפעולת המערכת

  בדיקה עצמית 8.4.2

  המערכת תכלול מודול לניטור מצברים בעל התכונות הבאות:

 שעות 12בדיקת מעגל מצברים כל  •

 בדיקת מצברים ללא פריקה כל חודש •

 שיםבדיקת מצברים כולל פריקה חלקית כל שלושה חוד •

  .או למערכת ניטור מרחוק MMIעל ממשק ה   LEDמודול הניטור יאפשר התרעות בעזרת 

  .  ניהול מצברים9

בהיות המצברים רכיב קריטי במערכת, תכלול המערכת יכולות ניהול מתקדמות לשמירה על 

אורך חיי המבצרים וכן לניטור אורך לחייהם וזמן הגיבוי האמיתי המתאפשר בתלות בעומס וגיל 

  המצברים. בנוסף למפורט לעיל תכלול המערכת את יכולות הבאות:

  בדיקה עצמית 9.1

  הבדיקה העצמית תאותחל במקרים הבאים:

 הפעלה ידנית •

 אוטומטית, על פי מחזורים ניתנים לכיול. •

הבדיקה העצמית תעדכן את פרמטרי המצברים השמורים בזיכרון המערכת ותתריע על כל חריגה 

  בהתנגדות שורת מצברים) על מנת לאפשר תחזוקה מונעת.(כגון עליה מהירה 

  קיזוז טמפרטורה 9.2

מערכת ניהול המצברים תתאם אוטומטית את מתח הטעינה לטמפרטורה של המצברים, על מנת 
  להאריך את חייהם.

  
  

  מדידת זמן גיבוי אמיתי. 9.3

פרטורת המצברים, האל פסק יכלול מערכת לניטור זמן הגיבוי האמיתי לפי העומס האמיתי, טמ

  גיל המצברים וסכימת התמורה שלהם.

  . ממשק משתמש ותקשורת10

  ממשק משתמש 10.1

  הפעלה ותפעול 10.1.1

 :המערכת תכלול צג מפורט שיאפשר הפעלה ותפעול קלים ופשוטים של המערכת. ובכלל זה

תצוגה של פרמטרי ההתקנה , מצב המערכת, התרעות והנחיות לתפעול המערכת  •

 מצב למצב ( כדוגמא מעבר ל עוקף תחזוקה)במעבר מ

יומן אירועים כולל חתימת זמן של כל שינויי הסטטוס, תקלות, התרעות כולל  •

הנחיות לתפעול התקלות. היומן היה נגיש ידנית או יציג תוכנו בצורה 

 אוטומטית.
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כולל חיבור לרשת בית החולים בתאום עם אנשי התקשורת כדי לאפשר קריאת 

  ב אחזקה או אחר.הארועים במחש

  פיקודים 10.1.2

  המערכת תכלול את הפיקודים הבאים:

 לחצן הפעלה ולחצן כיבוי •

מותקנים בחזית המערכת ומאפשרים כיבוי הופעלה שלה. בנוסף יהיה אפשר לכבות את 

  המערכת בעזרת מגע יבש כלול במערכת.

 מקלדת •

  תאפשר את הפעולות הבאות:

o  הממיר כשמקור ההזנה העברה מאולצת או כיבוי מאולץ של

 חורג מהתחום המותר

o .בדיקה עצמית הכוללת פריקת מצברים 

 מגעים לכיבוי חירום •

המערכת תכלול סט מגעים יבשים שיאפשרו כיבוי מוחלט של המערכת. פעול כיבוי בחרום 

  תכלול:

 כיבוי המערכת •

 פתיחת העוקף הסטטי ומפסק המצברים. •

 פתיחת מגע יבש על כרטיס הפיקוד. •

 ביטול תקלהלחצן  •

). אם תיווצר אתרעה 10.1.3לחצן זה ידומם את ההתרעה הקולית (זמזם) (ראה סעיף 

  חדשה, יפעל הזמזם שוב.

  לחצן בדיקה עצמית •

  לחצן שליטה במחזורי פריקת מצברים •

  חיוויים  10.1.3

  הנתונים להלן ינוטרו ויוצגו על חזית פנל המערכת:

  ספק/מטען פועל •

  עומס מוזן ממהפך •

 מוזן מעוקףעומס  •

  

 התראה כללית •

 חיווי מצב מצברים תקין/לא תקין. •

כמפורט בסעיף  השתקה תכלולההתראה כל התקלות וההתרעות תלוונה בהתרעת זמזם פנימי 

10.1.2  

  תצוגת פרמטרים 10.1.4

  הפרמטרים הבאים יוצגו על ממשק המשתמש:
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 תקלת מאוורר פנימי •

  זמן גיבוי שנשאר •

 יםהתרעת מצברים חלש •

  מפסקיםמצב  •

 הזנת עוקף מחוץ לגבולות •

 טמפרטורת מצברים •

  מידע נוסף יהיה נגיש בזמן תחזוקה כמפורט בסעיף תחזוקתיות.

  מדידות 10.1.5

  פנל בחזית המערכת יוצגו המדידות הבאות:העל 

  מתחים שלובים במוצא המהפך •

  זרמים במוצא המהפך •

  תדר במוצא המהפך •

  מתח מצברים •

  מתחים שלובים של מקור ההזנה •

  במוצא המהפך Crest factorזרמי כניסה למיישר  •

  הספק אקטיבי וריאקטיבי •

  מקדם הספק של העומס •

  תקשורת 10.2

  תקשורת סטנדרטית 10.2.1

  המערכת תכלול כסטנדרט כרטיס מגעים  הכולל כניסות ויציאות כמפורט לעיל..

  אופציות לתקשורת 10.2.2

  הבאים,ללא הפסקת פעולתה:המערכת תתוכנן לאפשר את התקנת ממשקי התקשורת 

להתחברות לרשת אתרנט ועבודה מול תכנות ניהול  SNMPממשק תקשורת  •

 ברשת מחשבים.

להתחברות לרשתות בקרת  Jbus/Modbusעם פרוטוקול  RS-485ממשק טורי  •

 מבנה

 להתחברות למודם לצרכי תחזוקה מרחוק. RS-232ממשק טורי  •

 USBממשק תקשורת  •

ללא צורך  Intranetלהתחברות ישירה לרשתות  XML-Web (HTTP)ממשק  •

 סטנדרטי. WEBבשרת, מאפשר הצגת נתוני מערכת בממשק 

בנוסף תהיה אפשרות למערכת לתקשר עם מערכות אל פסק נוספות ולאפשר כיבוי מסודר של 
  שרתים ברשת.

    

  תחזוקתיות. 11

  כל תת מכלולי המערכת יהיו נגישים מהחזית. 
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  ומיים ומרחוקניטור ואבחון מק 11.1

  המערכת תכלול פונקצית בדיקה עצמית שתאפשר איתור תת מכלול תקול.

דיגיטלי לחלוטין (לא אנלוגי), מבוסס מיקרו מעבד וללא  -יהיה אלקטרוני  UPS -לפיכך פיקוד ה

  כל פוטנציומטרים כתוצאה בכך יתאפשר:

  קיזוז אוטומטי של שינוי בפרמטרים של רכיבים •

  מכלולים מוחלפיםכיול אוטומטי של  •

  איסוף נתונים נרחב לצורך מערכת שליטה מרחוק •

  יציאה לתקשורת נתונים •

  מערכת האל פסק תהיה ניתנת לתיקון ע"י החלפת מכלולים ללא כל כוונון או כיול.

למערכת יהיה זיכרון פנימי לא נדיף לזיכרון כל שינויי הסטטוס, תקלות או הכרעות כולל מידע על 

  מידע זה ייאסף בעזרת תכנת בדיקה ושירות ויוצג ללקוח במקרה הצורך.מכלולים תקולים. 

  . תקנים ומבחנים12

  

  המערכת תעמוד בתקנים הבאים 12.1

• IEC 60146-4: UPS - Performance. 

• IEC 62040-1 and EN 50091-1: UPS - Safety. 

• IEC 62040-2 and EN 50091-2: UPS - Electromagnetic compatibility. 

• IEC 62040-3 and EN 50091-3: UPS - Performance. 

• IEC 60950 / EN 60950: Safety of IT equipment, including electrical business 

equipment. 

• IEC 61000-2-2: Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances 

and signalling in public low-voltage power supply systems. 

• IEC 61000-3-4: Limits for harmonic current emissions (equipment input 

current > 16 A/ph). 

• IEC 61000-4: EMC - Electrical fast transient/burst immunity. 

• EN 55011 and EN 55022: Limits and methods of measurement of radio 

interference characteristics of industrial, scientific and medical (ISM) radio-

frequency equipment - Level B conducted and radiated emissions. 

• IEC 439: Low-voltage switchgear and controlgear assemblies. 

• IEC 60529: Degrees of protection provided by enclosures (IP Code). 

• ISO 3746: Sound power levels. 

  אישורים 12.2

  היצרן יספק אישורים לעמידה בכל התקנים האמורים.

  .UPSליצור   ISOליצרן חייבת להיות הסמכת 
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מדידות של נתוני יצרן כגון הספק נקוב וכו' יבוצעו על ידי מעבדות חיצוניות והאישורים שלן יצורפו 

  להצעה.

  מבחני עדות 12.3

  על ספק הזוכה להעמיד את המערכות שיוצרו בעבור הלקוח, למבחני עדות במעבדות היצרן, 

  . שירות13

מטעם  ISOעל המציע להיות בעל יכולת לתחזוקת המערכות ברמה ארצית. בנוסף עליו להיות מוסמך 

 מכון תקנים ובעל הסמכת יצרן לתחזוקה ושירות של המערכות המוצעות.

שנים לפחות בארץ באספקה ושירות של מערכות אל פסק מהיצרן  7יסיון של על המציע להיות בעל נ

  האמור.

  

  

  

  

  טבלת ריכוז נתונים

  הערות  מוצע  נתון

      UPSמערכת 

      תוצרת

      דגם

On-Line Double 

Conversion לפי תקן  

IEC 62040-2  

    

      KVAהספק 

      kWהספק 

      מיישר

      מתח כניסה + גבולות

      +גבולותתדר כניסה 

THDI  בכניסה בעומס

  מלא

%    

      מקדם הספק כניסה
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      נצילות מטען 

  מצברים
    

      תוצרת 

      דגם 

      מס פריקות 

  

  הערות  מוצע  נתון

      אורך חיים מוגדר 

AH       

     לפחות 2 מס שורות 

      יחידות בשורה

      מצבריה  לעהגנות 

דגם ותוצרת מאמ"ת 

  מצברים

    

       EUROBATאישור

זמן גיבוי בעומס מלא 

כולל הפסדי מערכת 

 ונצילות

  יש לצרף טבלאות וחישוב מלא. 

       rackארון  או  

      ניהול מצברים

      קיזוז טמפרטורה

חישוב זמן גיבוי אמיתי 

תוך התחשבות בסוג 

  המצבר, והטמפרטורה?

    

רק  UPSמאפשר הפעלת 

  בעזרת מצברים?

    

      הגנה בפני פריקת יתר?

      בפני פריקה עצמית? הגנה
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   A  תחום הגבלת זרם

      בדיקה עצמית

      ממיר

    V  מתח מוצא

   %±  תחום כיול מתח מוצא

   %±  יצוב מתח מוצא מצב רגיל

  ערות  מוצע  נתון

שינויי מתח מוצא 

-0%בקפיצת עומס  

100% 

±%   

שינויי מתח מוצא 

-0%בקפיצת עומס  

0%100  

±%   

עומס  100% עיוות מתח ל

  מוצא.) (THDU  לינארי

%    

עומס  100% עיוות מתח ל

  לא  לינארי

THDU)(.מוצא   

%    

    Hz  תדר מוצא

   %±  תחום תדר מוצא

   %±  תחום כיול תדר מוצא

תחום סנכרון למקור 

  חיצוני

±%   

  עמידה בעומס יתר

   

125% In  דקות 10ל      

150% In לדקה      

      לשניה 233%הגבלת זרם 
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Crest Factor  שעומד בו

הממיר ללא הפחתה 

  בביצועים

   

  שנאי מבדל במוצא ממיר?
  חובה  

  
    

  מפסק עוקף
    

      KVAהספק 

      כולל מפסק סטטי?

  ערות  מוצע  נתון

מערכת סטטית עומדת 

בזרם נומינלי ללא הגבלת 

  זמן?

    

 10Inעומד בלפחות 

  ?20mSecלמשך 

    

משתמש במגען או במפסק 

מערכת  על מנת לקצר את

  הסטטית?

    

הניתנים  UPSכמות 

  לחיבור במקביל?

    

      

עוקף מכאני לאחזקה 

  בגוף המערכת?

  חובה 

      

      נצילות

 100%נצילות מערכת 

  עומס

%    

    %  עומס  50%נצילות מערכת 

      

      ממשק משתמש
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      צג אלפנומרי

      תצוגת אתרעות

      תצוגת סטטוס

      תצוגת מדידות

      

      תקשורת

כרטיס מגעים יבשים כולל 

  כניסות ויציאות

    

  

  הערות  מוצע  נתון

תומך בכרטיס אתרנט 

SNMP?  

    

תומך בכרטיס תקשורת 

Modbus? 

    

      

      תחזוקה

התחזוקה אך ורק מחזית  

  המערכת

    

ספק מוסמך יצרן 

  לתחזוקת מערכת

  לצרף אישור  

שנות ניסיון בארץ עם 

  היצרן המוצע

    

      פריסת תחזוקה ארצית

      

      תקנים

  לצרף אישור    ENV50091-3תקן

  לצרף אישור    IEC 14660 -  4תקנים 

MTBF   שעות   
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EN50091  
  לצרף אישור 

EN55011A   לצרף אישור  

      

      שונות

      משקל

  W              D            H    מידות

    DB 55  רמת רעש 

      

  

   אחריות:  .20

  תחילת תקופת האחריות תקבע מתאריך קבלת כל העבודות הן ע"י הרשויות והן  א. 

  ע"י המתכנן והמפקח. 

 מתאריך הנ"ל.  חודש 24תקופת האחריות היא   ב. 

  הקבלן יהיה אחראי לפעולה תקינה של המתקן שהקים לרבות ציוד אביזרים  ג. 

  וכבלים שסיפק. 

  כל חלק מהמתקן שימצא לקוי במשך תקופת האחריות יוחלף ע"י הקבלן מייד  ד. 

חודשים  24ועל חשבונו. תקופת האחריות לגבי חלקים שהוחלפו תתחיל מחדש ותארך  

  מיום ההחלפה. 

  הקבלן ישא בכל ההוצאות והתיקונים שיגרמו עקב לקויים במתקן במשך תקופת האחריות.  ה. 

  

  

  : אופני מדידה .21

  ההתחשבות עם תנאי הצעה:  .א 

 רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים המוצגים בכל התנאים    

המפורטים במפרט ובתכניות. המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים גם את ערך כל 

  ההוצאות הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים באותם המסמכים, על כל 

י התחשבות בו לא תוכר ע"י המזמין כסיבה מספקת פרטיהם. אי הבנת תנאי כלשהו או א

  לשינוי מחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או כעילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא. 

  כמו כן רואים את הקבלן כאילו ביסס את הצעתו על סמך הנתונים של אזור  

העבודה הכלולה במסגרת חוזה זה. כל התנאים הכללים המצוינים במסמך זה, באים 

להשלים האמור בפרקים המתאימים במפרטים הכללים בהוצאת הועדה הבין משרדית, 

  המתייחסים לאופני המדידה והמחירים. 

 בכל סעיף "קומפלט" נכללים במחיר היחידה כל עבודות הלוואי והחומרים  ב. 

, פרט לציוד או חומרים שצוינו כולל שינוע, הובלה, אחסון וכו' צוע העבודההדרושים לבי

  במפורש באותו סעיף שהם באספקת המזמין. 



 

  

  הנדסת חשמל,  -א.בסיס

  , ירושלים.91533מיקוד  53304, ת.ד. 19יד חרוצים 
  basise@013.netדוא"ל:  050-6550484נייד: 077-5131015פקס: 074-7021015טל:

- 61 -
 העבודות כוללים את ערך כל הייצור, האספקה, הובלה, התקנה, חיבור וכו'  מחירי ג. 

וגם את ההוצאות לצביעה, בדיקות תיקונים, מבחני אטימות, שילוט, סימון, הכנת 

חישובים כמפורט ותכניות על סוגיהן, כולל תכניות בית מלאכה, תכניות התקנה ותיאום 

  וכן תכניות עדות. 

  מחירי היחידה בכתב הכמויות להלן ייראו כמתייחסים לפרטים המתאימים בכל  ד. 

ם. בין אם עבודות נעשות ברציפות ו/או בשלבים, באורכים ניכרים המקרים ובכל התנאי

  ו/או בקטעים קצרים, בכמויות גדולות ו/או בחתיכות בודדות. 

  לא ישולם לקבלן שום תשלום מיוחד או פיצוי בגין: פיצול העבודה, הפסקות או  ה. 

   הפרעות לביצוע, בצוע בכל שעות היממה ובכל ימות השנה, שנויים בכמויות.

  רואים את הקבלן כמי שהביא בחשבון במחירי היחידה שהציג את הנושאים  ו.

  הבאים: 

 כל הבדיקות לרבות: מכשירי בדיקה ומדידה, יומן הבדיקות, הפעלת   )1( 

   המתקנים, כולל גם בדיקות ע"י נציגי מכון התקנים 

  התקנות עזר ואמצעים למיניהם הדרושים לאבטחת העבודה השוטפת.   )2( 

  סימון זיהוי ושלטים לכל האביזרים, הלוחות , תיבות המעבר   )3( 

  והסתעפות, סימון לכבלים.     

  פיזור ציוד ואיסוף עודפים, סגירת מכסי תעלות תיבות מעבר ותיבות   )4(

  הסתעפות. 

  ורכזות התקשורת השונות הרכבת החלקים וכיוון של המפסקים   )5( 

 כל החבורים החשמליים והמכניים של הציוד המותקן.   )6( 

 תיקוני צבע, אטימות וחיזוקים.   )7(   

 הכמויות שבכתב הכמויות ניתנות באומדנה. הקבלן אחראי לקביעת הכמויות  ז. 

  המדויקות של ציוד , אביזרים וחמרים שידרשו לבצוע העבודה. 

  ר פחת,שאריות או חמרים העבודה תימדד עם השלמתה,נטו ללא כל תוספת עבו ח. 

שנפסלו. מחירי העבודה המפורטים ברשימת הכמויות כוללים גם את כל חומרי העזר 

  כגון: ברגים, שלות, מהדקים, כניסות כבל וכו' ולא ישולם עבורם בנפרד. 

 מחירי עבודות חריגות יחושבו על בסיס מחיר חוזה. על הקבלן להגיש ניתוח  ט. 

  תשלום חריגה.  מחירים מפורט לכל דרישת

  העבודה בעיקרה תימדד לפי נקודות:  י.

 מחיר הנקודה כולל את חלקה בקו ההזנה מלוח החשמל וכן את קופסאות  :כללי   

ההסתעפות והאביזר הסופי . לא תשולם כל תוספת בגין שימוש בצינור לא דליק, או 

צינור פלסטי קשיח. גם חציבות וכסוי הצנרת בבטון (במידה וידרשו) כלולים במחיר 

 תאור הנקודות הנקודה ולא תשולם עבורם כל תוספת. תעלות כבלים ישולמו בנפרד. 

  והוא המחייב לצורך הביצוע מויות להלן משלים את המתואר  בכתב הכהמפורט 

יהיו . (אביזרים מוגני מים SYSTEMסדרה  GWEISSכל אביזרי הקצה מתוצרת  

  , )COMBIמסדרת   GWEISSמתוצרת  

 

  כל שקעי החשמל במתקן יכללו תריס פנימי להגנה בפני נגיעה מקרית.    
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  כבה מאליו בחלל תקרה כפולה  מ"מ 16בצינור   3x1.5 N2XYכבל  : רגילה  נקודת מאור

סיום במהדקים בקופסה וסתות בקיר קיים עד למפסק. סיום בקופסת "גוויס" תחה"ט  

 4x1.5עבור תאורה דו תכליתית יש להשתמש בכבל  הערהומפסק מאור "גוויס". (

N2XY.(  

  

מ"מ כבה מאליו  16בצינור  4x1.5 N2XYכבל  נקודת לחצן הדלקה לפיקוד תאורה: 

שמל בהתקנה סמויה. סיום בקופסא גוויס תחה"ט ולחצן מואר מתוצרת מלוח הח

  "גוויס".

  

מ"מ כבה מאליו בחלל תקרה  16בצינור  3x2.5 N2XYכבל  : 16Aנקודת חבור קיר 

וסיום בקופסת  או בתעלה / צנרת גלויה על הקיר כפולה ומשם בהתקנה סמויה בקיר

  גלוי או סמוי בקיר.  " עם תריס פנימימסוג "גוויס 16A"גוויס" תחה"ט עם שקע חד פאזי 

  

מ"מ כבה  16בצינור  3x2.5N2XY: כבל מיזוג אויר חד פאזית נקודת חיבור קיר ליחידת 

 2x16Aעם מנתק דו קוטבי או  16Aמאליו מלוח החשמל. סיום בשקע ישראלי חד פאזי 

  ונורית סימון.

 N2XY2.5x5ע"י כבל  עבור יחידת מיזוג אוויר: A16X3נקודת חיבור קיר תלת פאזית 

ליד  65IPבקופסה אטומה  A16x3סיום  במפסק פקט שלושה קטבים    23Φבצינור 

  יחידת העיבוי בחוץ או במיקום אחר שיתואם עם ספק יחידת מ"א 

  

 אופיס":  קופסת בעמדת עבודה  לחשמל ותקשורת  תטיפוסי נקודת מקבץ שקעים

  או תחה"ט הכוללת: תקשורת להתקנה עה"טלחשמל ול ניסקו " מתועשת 

  שקעי חשמל עם תריסים פנימיים.  6-סיום בחשמל נקודת 

במתאם מחשבים ועד לקופסת השקעים. סיום ממגש כבלי מ"מ  23מריכף  ותצינור  שני

  דמה לארבעה שקעי מחשב וכיסויי 

ממ"ר  10/16: חיבור הארקה ע"י מוליך נחושת 16CU CU 10/נקודת חיבור הארקה 

לאלמנטים מתכתיים כגון  צנרת ביוב, ניקוז, צנרת גז, הסקה מרכזית, בצינור חסין אש 

גריד מתכת של תקרה אקוסטית ועוד. כולל ברגי פליז, נעלי כבל, דיסקיות, מהדקים 

קנדיים ואומים, כולל שילוט החיבורים מתחת לתקרה מונמכת וכן ע"י דיגלון בפס 

  וח החשמל.ההארקות. נקודות ההארקה יבוצעו עד לפס ההארקות בל

מ"מ בהתקנה סמויה  16בצינור   TFCסיכוכים   RG 3– 6כבל דרופ  נקודת טלוויזיה: 

תחה"ט עם שתי יציאות קואקסיאליות  V.Tמארון תקשורת ראשי סיום בבית תקע 

  מתוצרת "גוויס". 1149נפרדות כנדרש בתקן 
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צהוב מריכוז  מ"מ כבה מאליו בצבע 16בצינור  2x0.8 NYYכבל  :  נקודת כריזת חירום 

  כריזת חירום או כריזה כללית. סיום בתקרה/בקיר עד לרמקול.

מ"מ אדום.  סיום ביחידת  16זוג מסוכך בצינור  2כבל גילוי אש תקני   :נקודת גילוי אש

  הקצה (גלאי, לחצן, צופר). 

מ"מ מלוח החשמל  16בצינור   5x1.5N2XYכבל  הפסקת חשמל בחירום:לחצן  נקודת 

מתוצרת עם  ABB ועד לנקודה. סיום בלחצן חירום עם מכסה זכוכית ופטישון ניפוץ דגם

  זוג מגעים פתוחים.

) 3x1.5NYYממ"ר ( או כבל  3x1.5 ע"י מוליכים מבודדים    נקודת תא פוטואלקטרי:

  או ש"ע.   MATSAG מתוצרת  PSKמ"מ כולל  תא פוטואלקטרי דגם  16בצינור מריכף 

  

מ"מ בהתקנה סמויה בקיר , מיחידת מ"א עד  16צינור  נקודת הכנה לטרמוסטט מ"א: 

מ"מ תחה"ט עם מכסה ובתיאום עם קבלן מ"א (הטרמוסטט  55לנקודה.  סיום בקופסת 

  אינו כלול במחיר הנקודה).

  

  

  

  

  תאריך ________________________ חתימת הקבלן___________________
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  .כתב הכמויות
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  .רשימת תכניות

  

  

מס'  מס' תכנית שם התכנית קומה
 עדכון

תאריך 
 סטטוס עדכון

חניון 
2-

 

ס
ל
פ
מ

 

7.70
 -2תכנית חשמל קומה  -

137-
6P/01 02 7.1.2013 למכרז 

חניון 
1-

 

ס
ל
פ
מ

 

3.75
-137 -1תכנית חשמל קומה  -

6P/02 
 למכרז 7.1.2013 02

ה 
מ
קו

2-
  

ס
פל
מ

 

7.70
- 

 למכרז 137-6/1E 03 7.1.2013 תכנית חשמל

 למכרז 137-6/1L 03 7.1.2013 תאורהתכנית 

 למכרז 137-6/1T 03 7.1.2013 תכנית תשתיות

 למכרז 137-6/1M 03 7.1.2013 תכנית מולטימדיה

 למכרז 137-6/1H 01 7.1.2013 תכנית הארקת יסודות

ה 
מ
קו

1-
  

ס
פל
מ

 

3.75
- 

 למכרז 137-6/2E 03 7.1.2013 תכנית חשמל

 למכרז 137-6/2L 03 7.1.2013 תכנית תאורה

 למכרז 137-6/2T 03 7.1.2013 תכנית תשתיות
 למכרז 137-6/2M 03 7.1.2013 תכנית מולטימדיה

ה 
מ
קו

0 
 

ס
פל
מ

 

±
0.00

 למכרז 137-6/3E 07 7.1.2013 תכנית חשמל 
 למכרז 137-6/3L 07 7.1.2013 תאורהתכנית 

 למכרז 137-6/3T 03 7.1.2013 תכנית תשתיות
 למכרז 137-6/3M 02 7.1.2013 תכנית מולטימדיה

ה 
מ
קו

1 
 

ס
פל
מ

 

3.85
 למכרז 137-6/4E 04 7.1.2013 תכנית חשמל +

 למכרז 137-6/4L 04 7.1.2013 תכנית תאורה
 למכרז 137-6/4T 03 7.1.2013 תכנית תשתיות
 למכרז 137-6/4M 03 7.1.2013 תכנית מולטימדיה

ה 
מ
קו

2 
 

ס
פל
מ

 

7.70
 למכרז 137-6/5E 04 7.1.2013 תכנית חשמל +

 למכרז 137-6/5L 04 7.1.2013 תכנית תאורה
 למכרז 137-6/5T 03 7.1.2013 תכנית תשתיות
 למכרז 137-6/5M 03 7.1.2013 תכנית מולטימדיה

ה 
מ
קו

3 
 

ס
פל
מ

 

11.90
 למכרז 137-6/6E 06 7.1.2013 תכנית חשמל +

 למכרז 137-6/6L 06 7.1.2013 תכנית תאורה
 למכרז 137-6/6T 03 7.1.2013 תכנית תשתיות
 למכרז 137-6/6M 03 7.1.2013 תכנית מולטימדיה

כני
ט

ג 
ג

 

ס
ל
פ
מ

 15.75
+ 

 למכרז 7.1.2013 03 137-6/07 תכנית חשמל



 

  

  הנדסת חשמל,  -א.בסיס

  , ירושלים.91533מיקוד  53304, ת.ד. 19יד חרוצים 
  basise@013.netדוא"ל:  050-6550484נייד: 077-5131015פקס: 074-7021015טל:
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ל
מ
ש
ח

ת 
חו
לו

 

ת
מו
כ
ס
ו

ת  
מו
קו
ה

כל 
 

 למכרז 7.1.2013 01 137-6/08 תכנית סכמות
 למכרז 7.1.2013 01 137-6/09 + לוח חלוקה1תכנית לוח חשמל 

 -2,- 1תכנית לוח קומה 
137-6/10-

 למכרז 7.1.2013 01 1

- B, לוח חשמלAלוח חשמל 
 0קומה 

137-6/10-
2 

 למכרז 7.1.2013 01

- B, לוח חשמלAלוח חשמל 
 1,2קומות 

137-6/10-
 למכרז 7.1.2013 01 3

- B, לוח חשמלAלוח חשמל 
 3קומה 

137-6/10-
 למכרז 7.1.2013 01 4

 למכרז 7.1.2013 01 137-6/11 תכנית לוחות כיתות+חניונים
 למכרז 7.1.2013 01 137-6/12 תכנית מערך מתח גבוה

ח
תו
פי

 

ת
מו
קו

 

2-
,1

 - 

 למכרז 7.1.2013 03 137-6/40 תכנית פיתוח

קומה  בטחון
2- 

-S-10011 תכנית בטחון 
2 

 למכרז 21.11.12 0

קומה  בטחון
1- 

-S-10011 תכנית בטחון 
1 

 למכרז 21.11.12 0

קומה  בטחון
0 

-S-10011 תכנית בטחון 
00 

 למכרז 21.11.12 0

קומה  בטחון
1 

-S-10011 תכנית בטחון 
01 

 למכרז 21.11.12 0

קומה  בטחון
2 

-S-10011 תכנית בטחון 
02 

 למכרז 21.11.12 0

קומה  בטחון
3 

-S-10011 תכנית בטחון 
03 

 למכרז 21.11.12 0

קומה  בטחון
4 

-S-10011 תכנית בטחון 
R  

 למכרז 21.11.12 0

      

  להתמצאות בלבד.  גיליון אדריכלות מוקטן 

תכנית מיפוי תשתיות  –מאיה       
ם ביוב י מיוק,חשמל ומתח נמוך
  וזוניק

  לאינפורמציה בלבד.

  


