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  מסמכים הכלולים במסמך זה:  
  

  1חלק 
  

מפרט כללי ואופני מדידה שהוצאו ע"י הועדה הבין משרדית המיוחדת בהשתתפות   
  משרד הביטחון / משרד העבודה / מע"צ ומשרד השיכון.

  
  15פרק  -מפרט כללי למתקני מיזוג אויר ואוורור   1.1  

  
  8פרק  -מפרט כללי למתקני חשמל   1.2  

  
  11פרק  -מפרט כללי לצביעה   1.3  

  
  על כל חלקיו לבטיחות אש 1001תקן ישראלי   1.4

  
  

     2חלק 
  

  מפרט טכני מיוחד  המהווה תוספת והשלמה למפרט הכללי
  
  
  
  
  
  
  

   תאור המערכת  2.1      
  

מכונות לקירור מים בעיבוי  2מיזוג האויר מבוססות על  מערכות  -
קרים ליחידות טיפול באויר/מפוחי נחשון דרך  אויר שיספקו מים   

משאבות שיפעלו במהירות סיבוב משתנה. אויר חיצוני מטופל לכל 
      יטאות שימוקמו על הגג. 3חללי המבנה יסופק דרך 

  .COערכות לבקרת החניונים יאווררו באופן מאולץ ויבוקרו דרך מ -
  

מערכות להוצאת עשן בזמן חירום יפנו עשן באזורים שהוגדרו ע"י   -
  הבטיחות.  יועץ 

  

  השרותים יאווררו באופן מאולץ. -
  

במרחבים המוגנים יותקנו מערכות לסינון אויר בשעת חירום לפי   -
  דרישות הג"א.

  
 באמצעות מערכות לבקרת מבנה ניתן יהיה לשלוט לקבל אינדיקציות  -

  מהמערכות.
    

  תנאי תכנון אקלימיים  -      
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  תנאי חוץ קיץ:        
  C35°  טמפרטורת אויר יבש        
  26°C   טמפרטורת אויר לח        
 C°3תנאי חוץ חורף         

 (באזורים ממוזגים)  23±2°Cתנאי פנים קיץ:       
  (באזורים ממוזגים)  21±2°Cתנאי פנים חורף:       

  

  _היקף העבודה  2.2    
  

  כללי  2.2.1  
  

העבודה כוללת את ההספקה של כח העבודה חומרי עבודה,  .1
הובלות, תשלומי ביטוח להגנה על העבודה והעובדים, תשלום 
מכסים ומיסים כלשהם, שרותים, הפעלות, ויסותים, התקנת 
ציוד ובדיקות אשר דרושות להשלמת המתקן עד להפעלה 

  מלאה וכמפורט במפרט הטכני.
  

  מזמין: הכנה והגשה לאישור נציג ה          
  שרטוטי עבודה לביצוע כולל מערכים ופרטים.  .1      

  בחירת ציוד.  .2  
  תוכנית בדיקת והפעלת מתקן.  .3          

  תיקי הוראות אחזקה והפעלה.  .4      
  אספקת והתקנת ציוד מזוג אויר ומערכות נלוות.  .5        
  תוכניות מפורטות של המערכות לבקרת מבנה   .6        

  כולל הצגת מסכים גרפיים.
    תוכניות וסכמות חשמל לפיקוד ובקרה.  .7        

  המזמין. נציג  מראש ובכתב ציוד לא יותקן ללא אישור  *      
  
  

  אחריות:  2.2.2      
    
  קבלן מיזוג האויר יספק כחלק מחוזה זה שרות ואחזקה מונעת         

  כפי שנדרש ע"י המזמין  החל מקבלת המתקן.
  דות לפחות פעם אחזקה תכלול בדיקה שגרתית וכיוונן היחי        

  אחת בחודש.
  קבלן מיזוג האויר ישא בכל הוצאות חלקי החילוף, חומרים     

  ועבודה במשך תקופת האחריות. 
  

  פרוט כללי של העבודות אשר יש לספק ולהתקין במסגרת   2.2.3    
  מפרט זה:

    
  פיגומים למיניהם ואמצעי שינוע.  א.        

  

ה בבנין קוי חשמל זמניים לצורך עבודות הקבלן מנקוד  .ב
  שתוגדר ע"י המפקח.
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 ,נחשוני קירור ,מנועים ,יחידות מיזוג אויר הכוללות מפוחים  .ג
  אביזרי הפעלה וויסות ., מסננים  ,מעבי אויר

  

  מערכות של תעלות אויר, מערכות לכוון אויר/ תריסי אויר   .ד
  צח.

  

  מערכת הפעלה בקרה וויסות אוטומטי,לוחות חשמל,   .ה
  על כל אביזריהן  אינסטלציה וחווט חשמל מושלמת

  להפעלה אוטומטית של מערכות מיזוג האויר.
  

  הספקה והתקנה של חומרים אקוסטים ובולמי רעידות   ו.      
  עבור היסודות של  הציוד המותקן.

  

  שונים.והוצאת עשן מפוחי איוורור   .ז
  

כולל צנרת  ,מזגנים מפוצלים בגדלים שונים כמופיע בתוכניות  .ח
  הוראות היצרן.גז קירור מבודדת מותקנת לפי 

  לחניונים. COמערכות לבקרת   ט.
  
  מערכות לסינון אויר עבור מרחבים מוגנים .  י.
  

  מערכות חשמל פיקוד בקרה ובקרת מבנה.  יא.
  

    הגנה  .יב
  

מר יוגנו במשך כל הזמן ע"מ למנוע וכל עבודה, ציוד או ח
מכשולים, נזקים או שבירה. כל הציוד יכוסה ויוגן בפני 

ול, ונזקים כימיים או טכניים אחרים. עם זוהמה, מים וח
השלמת העבודה ינקה הקבלן את הציוד ביסודיות והמתקן 

כל הנ"ל על אחריות הקבלן  -ימסר במצב מושלם ובלתי נזוק 
  וללא תוספת תשלום.

  
אישורי מכון התקנים הישראלי לכל הציודים אותם בכוונת   .גי

ת גמישות תעלו ,כולל דוגמאות של בידודים ,קבלן לרכושה
  וכד'.

  
  אמצעי בטיחות   .די      

  
  אמצעי (הקבלן יספק ויתקין על כל הציוד הנדרש           

   ע"מ לקבל אשור מהרשויות )הדרושים בטיחות
  הערוניות/ממשלתיות.

   
  

  קבלת המתקן   2.2.4    
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  עם גמר ביצוע העבודה, יפעיל הקבלן את כל הציוד,       

  בדיקות תקינות,  האינסטלציות והמתקנים לסוגיהם, יערוך
  ויסותים, תיקונים במידה וידרשו וכדומה. 

  לאחר מכן יפעיל הקבלן כשלב הרצה את מערכת מיזוג האויר 
  לרבות כל הציוד האינסטלציות והמתקנים למיניהם, במשך 

  כשבוע ימים.
  במשך זמן ההפעלות יכין הקבלן דוחות של כמויות האויר       

  כל המנועים ודו"ח כווני לסוגיו השונים, דו"ח אמפרז' של 
  מגיני יתרת זרם וכמו כן דו"ח של טמפרטורות אויר לסוגיו 

  השונים.
  לאחר גמר ההרצה, הבדיקות והרשומים כולל כל התיקונים       

  אשר יתחייבו מתוצאות הבדיקות, ורק אז יקבע מועד לקבלת 
  המתקן ע"י המזמין.

  עותקים.  3 -לקראת הבדיקה, על הקבלן להכין תיקי מתקן ב      
  כל תיק יכלול את כל תוכניות היצור שיוכנו ע"י הקבלן ואת 

  תוכניות המכרז, מועדכנות כפי שבוצע המתקן. כמו כן יכלול 
  התיק הוראות הפעלה, תחזוקה ברמה יומית, שבועית, 

  חודשית, שנתית והוראות לאיתור תקלות. -חודשית, תלת
  קח והמתכנן בקבלת המתקן אשר תערך בנוכחות הקבלן, המפ

  יבדקו כל המתקנים, האינסטלציות והציוד. במידה וימצאו 
  בעיות ו/או ליקויים מכל מין וסוג שהן ו/או במידה ויהיו 

  הסתייגויות ע"י המזמין הם ירשמו ע"י המפקח וע"י המתכנן.
  ר ההסתייגויות תוך יהליקויים ולהסלתקן את הקבלן מתחייב       

  ר מכן תערך קבלה חוזרת.שבועיים ימים לכל היותר. לאח
  רק לאחר גמר התיקונים והסרת כל ההסתייגויות ע"י המפקח         

  והמתכנן תחל שנת האחריות.
  לא תהיה התחלת שנת אחריות "בחלקים" לגבי ציוד שאין         

  לגביו הסתייגויות ולגבי כזה שלגביו נשארו, אלא כאמור לעיל 
  גויות עד האחריות תחל מאותו יום בו יוסרו כל ההסתיי

  לאחרונה שבהן.
  
  

  לוח זמנים  2.2.5    
  

ויהיה בכפוף ללוח  וח הזמנים יצורף ע"י המזמיןל  
  הזמנים של הקבלן הראשי

  
  שווה ערך  2.2.6      

  
  אביזרים וציודים שמצויינים התוצרת והדגם או         

או  נציגי  ש"ע שמאושר ע"י היועץ -ש"ע מאושר הכוונה ל
  .  ישור מראש ובכתבהמכללה ובכל מקרה דורשים א

  
  
  

  מפרט טכני  2.3  
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  מקררי מים . 2.3.1
  

  .אויר חיצוני מטופל 100%לאספקת  יחידות לטיפול באויר 2.3.2

 
 יחידות מפוח נחשון/ יח' טיפול באויר קלות. 2.3.3

  

 צנרת ואביזרי צנרת. 2.3.4
  

 בידוד צנרת ותעלות. 2.3.5
  

  והוצאת עשן. מפוחי איוורור 2.3.6

 
  ל., תריסים ומשתיקי קותעלות אויר, מפזרים  2.3.7    

  
  בידוד רעש ורעידות.    2.3.8    

  
  עבודות חשמל.     2.3.9    

  
  מערכת הפעלה בקרה וויסות.    2.3.10      

  
    שלוט סמון וספר הוראות הפעלה ואחזקה.    2.3.11

  
  ניקוי בדיקות ניסויים והכנסה להפעלה.    2.3.12                  

   
  מערכות לבקרת מבנה.      2.3.13    
    
  .מכשירי מדידה     2.3.14    

  
  מזגנים מפוצלים וצנרת גז קירור.    2.3.15    

  
  משאבות לסיחרור מים קרים.    2.3.16    

  
    

  
  

 יחידות לקרור מים  2.3.1
  

" MTA" מתוצרתובעיבוי אויר  מושתקותיחידות לקרור מים תהיינה    2.3.1.1
 .ש"ע מאושר " או CARRIERאו "  " DAIKIN" או     

  
ויחבר  ,את היחידה על מקומה המתוכנן יתקיןהקבלן ירכיב     2.3.1.2

במצב   לאינסטלציות השונות למים וחשמל, יריץ יווסת וימסור למזמין   
 פעולה מושלם ותקין.  

 
  הקבלן יספק טבלאות ביצוע ובחירה מבוססים על בדיקות  2.3.1.3
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 במעבדה מאושרת.
  
  

 ל יחידה תהיה מוגנת כנגד התנאים והתופעות הבאות:כ  2.3.1.4   
 

  בקר לחץ המבקר את מאורר מעבה.  .1      
  אי ספיקת או הפחתת ספיקת מים קרים או חמים.  .2      
  טמפרטורת מי קרור נמוכה.  .3      
  לחץ סניקה גבוה.  .4      
  לחץ יניקה נמוך.  .5      
  לחץ שמן נמוך.  .6      
  נפילת מתח, חסר פזה, זרם יתר.  .7      
      שילוב של עומס יתר תרמי ונפילת פזה.  .8      

 
 ות אלו ישולבו ע"י הקבלן במערכת הפיקוד של היחידה.הגנ      

 
  היחידה תכלול: לוח מכוונים צגים ומערכת פיקוד מושלמות.     2.3.1.5  
  על היחידה יוצב לוח בקרה והגנות. מערכת החשמל תותקן       
  כולל כל הכרטיסים הנדרשים  ,בלוח החשמל הכלול ביחידה      

 עבור מערכות לבקרת מבנה ממוחשבת.
 

   15.110כמצוין כמפורט בסעיף   "בורגיים יהיו מסוג "המדחס    2.3.1.6
 הבין משרדי. במפרט

 
 של המפרט הבין משרדי. 15012המאייד יהיה כנדרש בסעיף     2.3.1.7  

 
 של המפרט הבין משרדי. 15013המעבה יהיה כנדרש בסעיף     2.3.1.8  

 
  ' ומוכנה היחידה תהיה מצוידת ומלאה בגז קרור שמן וכד    2.3.1.9  
 להפעלה עם השלמת החיבורים.      

 
  חיבורי צנרת יהיו באמצעות אוגנים כך שהגישה למעבה    2.3.1.10  

  ולמאייד תהיה ללא צורך פרוק צנרת המים.

 
 היחידה תכלול פתחי איוורור וניקוז.   2.3.1.11  

 
  זעזועים  היחידה תורכב על קפיצים מתכונים לצורך בלימת   2.3.1.12  

 ואיזון.
  

  פוס ציריים תוצרת מפוחי פליטת החם מהמעבים יהיו מטי  2.3.1.13  
  או ש"ע מאושר. אבג"-"זיל

  
 נפחי תחזוקה סביב היחידה יהיו בהתאם להמלצות היצרן.   2.3.1.14  

  
  צנרת המים תתמך, כך שלא יהיו מאמצים על יחידת הקרור   2.3.1.15  
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  עצמה.
  

   DINאו   BS ,ASMEת מאייד והמעבה יהיו בהתאם לתקנוה  2.3.1.16  
  פעמים  1.5או  KPA 1000דיקה הידראולית בלחץ של בויבדקו 

  לחץ עבודה.
  

  מסוג תרמיל וצינורות. מחליפי חום 2בכל יחידה יותקנו   2.3.1.17  
  

  כל יחידה יותקן לוח חשמל אנטגרלי לכח, פיקוד ובקרה כולל בב  2.3.1.18  
 .0.92 -מפסק ראשי וכבלים לשיפור מקדם כופל הספק ל

 
  הפעלה ראשונית של היחידה תהיה בנוכחות נציג היצרן   2.3.1.19  

  /והמהנדס.
  

  בכל יחידה תותקן משאבה אינטגרלית לסיחרור המים הקרים.  2.3.1.20  
  

בנפח מינימלי  כל יחידה תכלול בתוכה מיכל אגירה מבודד אינטגרלי   2.3.1.21  
  כחלק מהיחידה.ליטר  400של       

  
  ציוד למקררי המים  טבלת  2.3.1.22  

 
 2-; מק1-מק סימון

בטמפ' חוץ של  תפוקת קרור (ט.ק.)

C°35 
220 

תפוקת קרור (ט.ק.) בטמפ' חוץ של 

C°45  

205 

  C°12  /C°7  טמ' מים קרים (חוזרים/יוצאים)
 R-410A גז קירור

 GPM(  550ספיקת מים (
בורגיים בתוך תאים  2  כמות וסוג מדחסים

מעגלים  2אקוסטיים (
  נפרדים)

 MAX( )A (B d 55( מ'  10רמת רעש במרחק 
  מינימום 2  מס' סוללות עיבוי

  לפי יצרן  4÷3  מס' שורות סוללות עיבוי
  מינימום 100  מיכל התפשטות פנימי (ליטר)

  הערות:    
  

  .יחידה אחתהינם עבור בטבלה .     הנתונים שמצויינים 1
  קרה אינטגרלי כולל מיקרופרוססר.יחידה תכלול לוח חשמל לכח פיקוד ובכל      .2
  בלוח החשמל יותקנו קבלים לשיפור מקדם כופל הספק.    .3
  היחידה תפעל לקרור בלבד.    .4
  ).MAIN SWITCHנדרש מפסק ראשי (    .5
  ! C°45בטמפ' חוץ של עד  ללא תקלותכל יחידה תפעל     .6
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  ליטר מינימום. 400כל יחידה תכלול מיכל אגירה מבודד אינטגרלי לנפח     .7
  לסיחרור מים אינטגרלית (קיט הדרוני). ותמשאב 2כל  יחידה תכלול     .8
  ".SUPER QUIETהיחידות יהיו מסדרת "    .9

        הבקר שיותקן ביחידה יהיה מותאם להתחברות לקבלת נתונים עתידיים   .10
  בקרת מבנה.  למערכת          

  " או ש"ע MASON" מתוצרת "SLF" כליחידה תוצב ע"ג בולמי רעידות מדגם .11
  .2בעלי שקיעה סטטית של "מאושר        

  
  לאספקת אויר חיצוני מטופלת טיפול באויר ויחיד  2.3.2    

  ימוקמו שבאויר טיפול לת וירכיב ויפעיל יחיד ,הקבלן יספק     2.3.2.1      
  .בהתאם למופיע בתוכניות ובטבלת הציוד          
        

  יחידה תכלול בית, שלד, בידוד, דלתות גישה, נחשוני קרור עם כל              2.3.2.2      
  מאלומיניום, אגן ניקוז, מפוחים, מנוע ותמסורת, חבורי   צלעות           
  חיבורים גמישים ובדוד כולל ברז פיקוד, מפעיל ובקר    ,חשמל ומים          
  או ש"ע מאושר. LYNDIS & GYRמתוצרת           

  על הקבלן להגיש לאישור תכניות יצור מפורטות כולל מידות ביצועים             2.3.2.3      
  וכו'.          
        
  עם פקקי  1 1/4יחידה יחובר סיפון ניקוז מגולוון בקוטר "כל ל              2.3.2.4      
  ברשתות.  ניקוי           

  יעילות. 30%ומסנן  12%יחידה תסופק עם מסנן לשטיפה כל                2.3.2.5      

  גופי חימום חשמליים יפעלו במדורג בהתאם למספר דרגות    2.3.2.6      
  טבלאות  הציוד.בשמצויין           

  יחידה תחובר לתעלות באמצעות חיבור גמיש.כל                2.3.2.7      

  מפוחים יהיו צנטריפוגלים ויהיו מסוג כנף נטויה קדימה מפח               2.3.2.8      
  חים יאוזנו סטטית ודינמית. המסבים יהיו המפו מגולוון          
   100,000חיים של  בעלי אורך  או ש"ע מאושר SKFתוצרת           
  שעות לפחות.          

  מצינורות נחושת וצלעות אלומיניום. יהיה נחשון קירור המים    2.3.2.9      
   1.5מסגרת הנחשון תהיה עשויה מפח מגולוון בעובי מינימלי של           
      מ"מ.          
  ס"מ.  130תנתן תמיכה אמצעית לצינורות באורך מעל           
  יורכבו בנקודה הגבוהה ביותר  5/8ברזי האוורור בקוטר "          
  בנקודה הנמוכה ביותר. מהירות פנים  3/8בנחשון. ברז ניקוז "          
  מטר לשניה. נחשון קירור יעבור בדיקות  2 מקסימלית תהיה          
  בלחצים הבאים:           
  כל בדיקת לחץ  PSI. 400הידרוסטטי   PSI 300 אומטיפנ          
  והמהנדס שיוזמן מראש ע"י הקבלן.  בנוכחות המפקח  תיערך           
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  מטר לשניה. 1.5מהירות מים מקסימלית תהיה           

 המנועים החשמליים של היחידות יהיו תלת פאזי סגורים לחלוטין  2.3.2.10      
  ושר.סל"ד תוצרת "אושפיז" או דגם מא  1450

  חיבורים גמישים יהיו עשויים מבד ברזנט שמשונית.  2.3.2.11      

  כל יחידה תיבדק בבית החרושת של היצרן להתאמה לתכניות   2.3.2.12      
  שכוללות ספיקות, ביצועים ורעש. הבדיקה תיערך  ולמפרט          
  בנוכחות המהנדס.          

  עם עטיפת פח   2"ודד בבידוד טרמי פנימי בעובי יחידה תבכל    2.3.2.13
  צבוע.    

  
  " או ש"ע מאושר.יוניקהיחידות יהיו מתוצרת "  2.3.2.14

  
  הפנלים יהיו "סנדוויץ" (פח/בידוד/פח).  2.3.2.15  

  
  טבלת ציוד ליטאות אויר חיצוני   2.3.2.16  
      

  גג-3-יטא  גג-2-יטא  גג-1-יטא  סימון
  גג מבנה   גג מבנה   גג מבנה  מיקום 
 100%אספקת   משרת 

יר חיצוני או
  מטופל למבנה

אספקת 
אויר  100%

חיצוני 
מטופל 
  למבנה

אספקת 
אויר  100%

חיצוני 
מטופל 

  3קומה ל
  CFM(  24,000  14,500  7,000ספיקת אויר חיצוני (

  אופקית  אופקית  אופקית  אנכי / אופקי 
  TR(  60  35  18תפוקת קירור (

  מינימום 6  מינימום 6  מינימום  6  מס' שורות עומק בסוללה 
  11÷10  11÷10  11÷10  מס' צלעות לאינץ בסוללה 

טמפ' מים כניסה/יציאה 
)C°)  

12/7  12/7  12/7  

 KW180סה"כ    גוף חימום חשמלי 
דרגות  5 -ב
)KW36 X 5(  

סה"כ  
KW120 5 -ב 

דרגות 
)KW24 X 5(  

סה"כ  
KW60 3 -ב 

דרגות 
)KW20 X 3(  

  
  הערות :   

  
נטגרלי מוגן מים לכח פיקוד ובקרה כל  יחידה תכלול לוח חשמל מקומי אי  1.0  
וכולל תרמוסטט ורגש טמפ' באויר  L.Uומגן חום לפי תקן . S.Fכולל הגנות .    
  האספקה. בלוח יבוצעו הכנות להתחברות מערכות לבקרת מבנה.    
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  דה יותקן תריס נגד גשם עם רשתות נגד מעופפים.יבכניסת האויר לכל יח  2.0  
  

  גגונים נגד גשם. על גבי כל יחידה יותקנו  3.0  
  

 / יח' טיפול באויר קלות יחידות מפוח נחשון  2.3.3
 

  תהיינה כמפורט במפרט הטכני וכמתואר  יחידות מפוח נחשון       2.3.3.1 
  ) .S.Qוריס דגם מושתק" (תוכניות. היחידות תהיינה מתוצרת "אב  
  ש"ע מאושר.או   

 
  ימום חשמליים. היחידות יהיו עם נחשון קירור מים וגופי ח   2.3.3.2

  גודל היחידות יהיה כמצוין בתכניות .    
  

  ושני ברזי ניתוק פיקוד דו דרכי הדרגתי כל יחידה תצויד בברז   2.3.3.3     
 כדוריים כולל חיבורים מצנרת נחושת.      

  
 

  כל יחידה תצויד בקופסת חיבורים עם כל החיווט הדרוש     2.3.3.4  
  תקע מותאם לשקע שיוכן  מ' עם 4להפעלה ובקרה, כבל באורך     
 בבנין כולל מגען.    

 
 מסנן יהיה מחומר סינתטי רחיץ וניתן לשימוש חוזר.  2.3.3.5   

 
   3כולל פסנתר בורר דיגיטלי לכל יחידה יותקן תרמוסטט חדר     2.3.3.6 

  מהירויות, בורר מופעל מופסק , בורר קרור חימום ולחצן     
    START/STOP. 

 
  לאינטש.  8ומספר העלים  3/8ורות בסוללות הוא "וטר הצינק  2.3.3.7     
     
  יחידה תפעל בשקט מרבי וללא רעידות. הרעש מפעולה ה  2.3.3.8     
  מטר מפליטת האויר בחדר  1במהירות הגבוהה היותר במרחק       
  דציבל  40כאשר רעש הוא  Aציבל בסקלה ד 50לא יעלה על       
      "A.לכל היותר " 

     
  מ"מ, כל חלקי 1.25ה היחידה יהיה מפח מגולבן בעובי מבנ   2.3.3.9      

  היחידה הבאים במגע עם האוויר הקר יהיו מבודדים, אגן       
  הניקוז יהיה מבודד מלמטה ע"י בדוד סיבי זכוכית מצופה       

 בחומר אטימה.
 

  הקבלן יגיש לאישור את תכניות היחידות עם סכמת חיווט.  2.3.3.10  
  

  צינורותצינורות ואביזרי   2.3.4
  

  הרכבת הצנרת תעשה בצורה שתבטיח פעולה ללא מכת נוזלים   2.3.4.1
 .ומבלי שזרימת המים תגרום לרעידות או רעש      
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  .צנרת לא תותקן מעל ציוד חשמליה - 
  בעת ההרכבה יש לסתום זמנית את פתחי הצנורות  - 
 .בכדי למנוע כניסת לכלוך לצנרת      

  יזרים הדרושים ואם יש תובטח גישה נוחה לכל האב -    
  .צורך בפתחי גישה ימסור הקבלן על כך מראש למהנדס        

 
 

:להלן טבלה לעובי דופן נדרש בהתאם לקוטר הצנרת     
 

 אוגנים  תפר עובי דופן מינימלי  קוטר אינץ 
מתאים  מ"מ  

 לסקדיול

  

1/4" 
1/2" 
3/4" 

1" 
1.25" 

1.5" 
2" 

2.5" 
3" 
4" 

 
 
 

6" 
 

2.24 
2.77 
2.87 
3.38 
3.56 
3.68 

3.9 
5.16 
5.48 
6.00 

 
 
 

7.11 
 

)40)(40(  
)40(  
)40(  
)40(  
)40(  
)40(  
)40(  
)40(  
 
 
 

)40(  

 בלי תפר

 בלי תפר

 בלי תפר

 בלי תפר

 בלי תפר

 בלי תפר

 בלי תפר

בלי תפר 
 בלי תפר

  
 
 

 בלי תפר
 

 
 

 
 
 
 
 
 

. LBS 10או ש"ע  DN 150  ללחץ     

מ"מ  3האטם יהיה מניאופרן בעובי 
.DIN י תקן לפ  

 
 

 צנרת נחושת   2.3.4.2    
   
קטעי צנרת מים בחבור הסופי אל יחידות הקצה בבנין תבוצע     

עם אביזרים מוכנים כאשר כיפופים  L מצנורות נחושת רכה דגם
 .במכונת כיפוף בלבד ולא ביד

בעובי דופן כמצוין להלן,  L דגם B- ASTM- 88הצנורות יהיו לפי תקן      
  .סל" דרא"פכדוגמת תוצרת "מק

 החיבור למפוח נחשון יהיה ע"י מופה מפלדה מרותכת לצנרת פלדה      

 .בלבד וביזר נסגר מפליז לחיבור בין הפלדה והנחושת

 צנרת נקוז ושחרור אויר   2.3.4.3    
 

עם תפר  103צנרת הנקוז תהיה עשויה מצנורות מגולוונים דרג ב' ת"י     
כשאפשר אך לא פחות  2%ורד וחבורי הברגות. הצנורות יונחו בשפוע י

לכוון צנורות הנקוז הראשיים בהתאם לרשום בתכניות.  1%מ
עם אטימת טפלון או פשתן  BSP ההברגות תהיינה לפי תקן

אלומיניום. הקשתות וההסתעפויות יהיו עשויות אביזרים מגולוונים 
  .סטנדרטים מפלדה חשילה או ברונזה
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ר ניתן. בנקודות הקשתות תהיינה ארוכות בכל מקום שהדב    
המתאימות יש להשאיר פקקים והסתעפויות כדי לאפשר ניקוי 

 .הצנורות
יציאות הניקוז מאגני הטפטוף של יחידת מאורר נחשון יחוברו לצנור       

נקוז ראשי. בין זקף הניקוז בצנור לבין קצה הצנור היוצא מהיחידה 
 .פרוקיהיה צנור פלסטי שקוף וגמיש למחצה. יציאות הנקוז ינתנו ל

להבטחת נקוז ואורור  1/4שפוע צנרת מי קרור מינימלי של %      
מושלמות. נקודות האורור בכל המקומות הגבוהים של הצנרת ובכל 

 : המקומות המהוים כיסי אויר יבוצעו ע"י

 .התחברות למיכל התפשטות .א      

  ליטר עם שסתום  3הרכבת בקבוק בנפח מינימלי של  .ב       
  לפני השסתום יורכב  3/4אוטומטי בקוטר "ויר א שחרור            
  ברז סגירה.              
  עם ברז במעבר  3/8לכל שסתום יחובר צנור נחושת "            
  נקוז גבוהה יותר בכל המקומות  עוקף אל נקודת            
  הנמוכים של הצנרת ולפני כל המכשירים יותקן ברז             
  .עם מחבר לצנור גן 3/4הרקה "            

 
 צנרת מגולוונת 2.3.4.4      

                                התאם לתקן ' בצנרת מגולוונת תשמש למילוי מים, להורקה, להתפשטות וכו  
 .דרג ב' או קשתות וארמטורות מגולבנות ועם חבורי הברגה 103ישראלי 

 מגופים ושסתומים   2.3.4.5      
 

וחמים יהיו עבור   ים, למים חמים ולמערכות מים קרים כל האביזרים למים קר                         
  מעלות צלסיוס.  100ומותאמים לטמפ' של עד PSIG 125) אטמ' ( 8לחץ עבודה 

 כדוגמת תוצרת ודגם :קוטר
 

  .רפאל  BSP סטנדרטי עם חבורי הברגה A סאונדרס דגם 2.5-"1/2
 

 תמברזל יציקה עם תמסור W2 - Bשסתום פרפר דגם   "8-"3       
 .חלזונות וחבורים בין אוגנים, מתאים לטמפ' הנ"ל

  יש להרכיב את השסתום כך שהקו אחריו יהיה         
  ללא צורך בפרוק השסתום וזאת לפרוק ניתן               
 .ע"י תוספת דרסר או אוגן כנדרש              
       

האוגנים לשסתומים אלה יהיו כמפורט בטבלת                                 
והצנורות. האגנים לשסתומים אלה יהיו  האוגנים
לפי תקן  DN10או  IN/LBS 150 ASAלפי  ON SLIPמטפוס 

DIN.  
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 שסתומים חד כיוונים        

  ללחץ עבודה של  השסתומים למים קרים ולמים חמים יתאימו     
 .מעלות צלסיוס 100אטמ' ולטמפ' של עד  8          
         

 כדוגמת תוצרת ודגם :קוטר          

  עם תושבת, דיסקה וקפיץ  S 21111 קים" דגם" "2.5-"1/2        
 .. BSP גוף מברונזה עם חבורי הברגה מפלב"מ,              

 
  עם תושבת, דיסקה וקפיץ  S 2121 קים" דגם" ומעלה                  ”3       
  .מפלב"מ גוף מברונזה עם חבורי אוגנים              

 מסננים לקוי צנרת            2.3.4.6     
 

  עם ברז לשטיפה  Y בצורת  המסננים בכל סוגי הצנרת יהיו      
 :לפי התאור הבא  נגדית,           

 
 כדוגמת תוצרת ודגם :קוטר       

 
  עם גוף מיציקת ברזל עם  4113קים" דגם " "2.5-"1/2       
  -נון מפלב"מ בתוך הפקקססל   ,BSP הברגה              
 .1/2שסתום "              

  גוף מיציקת ברזל עם אוגנים,  4123קים" דגם "   "3       
 .מפלב"מ בתוך הפקק סל סינון              

 
  גוף מצקת, חבורת אוגנים,  P - 251-רפאל" דגם " ומעלה  "4      
 . 1" שסתום-סל סינון מפלב"מ בתוך הפקק              

  שסתומים לרגלי נקוז ומסננים            2.3.4.7    

  אלה המותקנים במסננים  )LEGS DIRTהשסתומים לרגלי נקוז (       
  וצנורות שחרור אויר יהיו מטפוס כדורי כדוגמת תוצרת ווסטר           
  עם גוף מברונזה, כדור פלב"מ, אטמי טפלון, חבורי הברגה           
  שסתומים יסופקו כ"א עם ידית ה אטמ'. 8ועמידים בלחץ           
 .פתיחה אורגינלית          

 משחררי אויר  2.3.4.8    

  י שחרור אויר יהיו בדרך כלל ידניים מסוג כדורי כנזכר שסתומ       
  מתאימה בחדר  תקודם. שחרור אויר יהיה לשוק  בסעיף           
  .מכונות          
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 שסתומי איזון             2.3.4.9    
 

במקומות הנראים בתכניות יותקנו שסתומי איזון. שסתומים אלה     
ות המים העוברת יכוילו מראש לספיקת המים הרצויה וישמרו שכמ

במעגל המווסת תהיה לא יותר מהערך הנקוב. שסתומי האיזון יהיו 
FLOW VALVES תוצרת גריסוויד ארה"ב או TA או ש"ע מאושר שבדיה .

) PSIG 200אטמ' לפחות ( 14הם יהיו מותאמים ללחץ העבודה של 
מעלות צלסיוס ויותקן בין אוגנים מתאימים, כל שסתום  121ולטמפ' 

  .יד בשני זקפים מתאימים עם חבורים מהירים למד ספיקהיהיה מצו
  

 חבורים ותליות 2.3.4.10   

  כל חבור אוגנים יצויד באטם שעם או טבעתי כנדרש  -       
 .מגומי   1/16בעובי "            

 
  תליות הצנורות תהיינה גמישות וניתנות לכוון בהתאם  -       
  ן תליה לפרטים המצויינים בתכניות המרחקים בי            
 .לתליה            
 'מ 2ומטה  1צנור "       
 מ' 3ומעלה  1 1/4"       
  אם יש צורך להלחים אוזן לצורך התלייה יש להניחה         
  על אוכפים מתאימים באורך של שלוש פעמים קוטר             
 .חצוני של הצנור ובהיקף של חצי צנור            

   עופרת אדומה או ,חבורי הברגה יעשו מצמר פשתן -
 .אטומים לנזילות באופן מוחלט טפלון ויהיו  

 
כל מתלי הצנורות יבוצעו בפרופילים של חברת יוניסרט או  -       

 .שווה ערך מאושר. ומוטות תלית בורגיים מגולוונים
 

  בדיקות לחץ 2.3.4.11    
 

                 גמר ההתקנה ולפני צביעה ובידוד תבדק המערכת בלחץ  עם
שעות. בדיקת הלחץ תעשה  24דה לתקופה של כפול מלחץ העבו

 .בנוכחות המהנדס או המפקח
  

 טפול במים  2.3.4.12  
 

  עם גמר התקנת המערכת ובדיקות הלחץ ישטוף הקבלן  -
  את כל מערכות הצנרת בבנין עד שתנוקה כליל מכל   
 .לכלוך  

 

 .כל מסנני המים ינוקו ויורכבו מחדש -
-  
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  בידוד תעלות וצנרת  2.3.5

  

   1ת יהיה בבידוד תרמי אקוסטי פנימי מצמר זכוכית  בעובי "בידוד התעלו     
  הבידוד יצופה  .2כפי שמצוין בתוכניות. מחוץ למבנה הבידוד יהיה בעובי "      
 חור בצד זרימת האויר.שבנאופרן       

 
הבידוד, חומרי הציפוי והדבקים יהיו עמידים בפני אש מתאימים לתקן הישראלי     

 . 931 -ו 921, 755
 

  " CORNING OWENS" עם ציפוי נאופרן כדוגמת 1.5ומר הבידוד יהיה בצפיפות ח   
 או שווה ערך מאושר.      

  
    ידוד צנרתב           

  

   חומר בידוד יהיה ארמפלקס מתוצרת חברת  -בתוך המבנה   -
  ARMSTRONG  .או שווה ערך מאושר  
  וטר לצנרת בק 1, "1 1/2לצנרת בקוטר עד " 3/4עובי הבידוד יהיה "  
   50%ציפוי בידוד יהיה של ארג עם סילפס בחפיפה של  ומעל 2"  
  לפחות.  

  
לצינורות עד  2בידוד פוליאוריטן מוקצף ולא דליק בעובי " -מחוץ למבנה  -

. הבידוד יעטף בפח לבן 4לצינורות בקוטר מעל " 3כולל ובעובי " 4קוטר "
  טום.א

  
  ראלי.כל הבידודים יהיו בעלי תקן של מכון התקנים היש  -

  
  והוצאת עשן מפוחי איוורור  2.3.6

  

        לאיוורור מפורט  והוצאת עשן שוניםאספקה והתקנת מפוחי איוורור  -

 בתוכניות. 
  

  המפוחים יהיו מתוצרת "שבח מפוחים" או שווה ערך מאושר. -
  

 ע"י מכון  ו מיוצרים במעבדה מוסמכת ומאושרתהמפוחים יהי -
  התקנים. -

 
 ודה לאישור של המפוחים שבכוונתו על הקבלן לספק עקומות עב -
  להתקין. -

 
  המפוחים יהיו מאוזנים סטטית ודינמית. -

 
 לכל מפוח יותקן מנתק בטחון חשמלי. -

  
 למשך שעתיים עם  C°400 -מפוחים להוצאת עשן יהיו עמידים ב -
  אישור מכון התקנים. -



17 
 

  

  ומשתיקי קול תעלות אויר, מפזרים, תריסי אויר חוזר    2.3.7  
  

והחזרת אויר ממוזג יבוצעו מפח מגולבן כמפורט  תעלות לאספקת -
במפרט הכללי וכמתואר בתכניות. הביצוע יהיה בהתאם להוראות 

מגולבנים ומוטות  -40L"סמקנה". כל המתלים יהיו מפרופילי פלדה 
. כל התפרים יהיו אטומים בחומר  3/8תליה מגולבנים בקוטר "

רת "דיורודיין" איטום אלסטי מאושר. חיבורים גמישים יהיו מתוצ
ארה"ב או שווה ערך. בכל התעלות יבוצעו הארקות כנדרש בחוק 

  החשמל. 
  

מ"מ  1.25תעלות להוצאת עשן בזמן חירום יהיו מפח מגולבן בעובי  -
  בחיבורי אוגנים.

  

  מדפי אש יהיו בעלי תן תקן של מכון התקנים הישראלי ויפעלו  -
  ט .כולל מדף אש יכלול פתח גישה בתעלה וחיוו V24 -ב

  

לפיזור אויר, תריסי אויר חוזר ותריסי יניקה יהיו , מפזרים  -
  אלומיניום משוח מאלגן או צבוע בתנור בגוון לפי בחירת מ

  האדריכל או היועץ. לכל מפזר ותריס יניקה יהיה מישר זרימה 
  ווסת כמות אויר. מדפי ויסות יהיו מפח מגולבן עם אוגנים 

  של התעלה, המדפים לחיבור לתעלה ובחתך נקי כחתך נטו 
  יווצרו בצורה יציבה שלא תשמיע רעשים וצלצולים בזמן 

  העבודה. מדפים לויסות ידני יצויידו בקוואדראנט עם בורג 
  ו ילנעילה בכל מצב רצוי. המפזרים והתריסים יה  פרפר 

  מתוצרת "מטלפרס" או שווה ערך מאושר.
  ל על הקבלן להגיש דוגמאות של תריסים ומפזרים לאדריכ    

  וליועץ ורק לאחר אישורם יותקנו המפזרים.
  

מדפי ויסות (דמפרים) יהיו מפרופילי אלומיניום בעלי כפות  -
מתכווננות בכיוונים מנוגדים. המדפים יהיו כמיוצר ע"י 

  חברת"מטלפרס". 
    

  במקומות שמצויין בתוכניות יותקנו משתיקי קול בתעלות.  -
אושר ובכפוף להנחיות יהיו מתוצרת "חנה" ואו ש"ע ממשתיקי הקול 

    יועץ האקוסטיקה

  כל התעלות הגמישות המתאמים והאביזרים יהיו בעלי תקן  -
  של מכון התקנים הישראלי כולל דוגמאות שיוגשו לאישור.

  בדוד רעש ורעידות  2.3.8
  

  מתקן שיגרום לרעידות בחלק כלשהו של הבנין לא יתקבל. על הקבלן       
  ת חלקי הציוד במבנה הבנין ולמנוע לנקוט באמצעי זהירות ולבודד א

בכל האמצעים רעידה או רעש מיוחדים הנגרמים ע"י הציוד שהותקן על ידו. 
ות והתמיכות בעבור ציודו כשמטרה זו לנגד אי לכך יתכנן הקבלן את היסוד

בצורה שתמנע  -עיניו. נוסף לכך יפקח הקבלן על מבנה יסודות ותמיכות 
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העברת רעידות למבנה. כל בולמי  הרעידות במערכת (אלא אם צוין אחרת 
  מאושר.ווה , או ש VIBRATION MOUNTINGSבתכניות ) יהיו משל חברת 

  
  פוף ובתיאום לדו"ח האקוסטי של היועץ.כל עבודות בידוד הרעש יעשו בכ

  

  עבודות חשמל  2.3.9
  

 אינסטלציה חשמלית 2.3.9.1   
 
  האינסטלציה חשמלית תבוצע כמפורט במפרט הכללי                   .      1   

  לעבודות חשמל ובמפרט הכללי לעבודות מיזוג אויר ועל פי     
   התקנים והחוקים הקיימים. על הקבלן להעביר את    
  החשמלית בביקורת של בודק מוסמך  האינסטלציה    
  ובביקורת חברת חשמל. אתקוי ההזנה ללוחות חשמל יכין     
  קבלן החשמל. עבודות קבלן מיזוג אויר יכללו בין השאר את     
  הלוח וההתחברות אליו, קוי ההזנה אל המנועים וההתחברות     
  ם. אליהם. קוי ההזנה למנועים השונים והתחברות אליה    
  הקבלן מתחייב מראש לקבל את הערות חברת חשמל     
  או הבודק המוסמך ולתקן ולשנות על פיהן.    

בחתך   NYY חיבורי הכח בין הציוד ללוחות יהיו ע"י  כבלים .2       
   .ממ"ר 2.5לא פחות מ 

הכבלים יונחו בצנורות מרירון או בתוך תעלות פח מגולוון.  .3       

 .תהיה משורינת מ'. 2צנרת חשמל עד לגובה 

חווטי הפיקוד יבוצעו ע"י כבל, מושחלים בצנורות כנ"ל, חתך  .4        
 ממ"ר.  2.5  - מוליכי הפיקוד לא יפחת מ

 .כל היציאות מהרצפה למנועים יוגנו ע"י צנור מגולבן .5       

  קוי חשמל גלויים לאטמוספרה יועברו בצנורות  .6       

 .מגולבנים            

קופסאות חיבורים תהיינה מתכתיות או פלסטיות עם מכסה  .7       

 .בהתאם לסוג הצינור

הקבלן יגיש לאשור את כל התכניות החשמל והחווט ערוכות .         8             .              
בהתאם לנוהל  המקובל לפני התחלת ייצור הלוח והנחת 

  .האינסטלציה

גים יהיו מחומר בלתי כל חיזוקי הצנורות הכבלים והבר .9       
   .מחליד
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 מנועים חשמליים   2.3.9.2      
     

המתנעים יתאימו לסוג המנועים שיפעלו ללא רעידות וללא  .1       

 .שריקה מגנטית
 

 HZ -ו V 380למתח  TEFC כל המנועים יהיו מתוצרת אושפיז .2       

 .או שווה ערך מאושר סגור לחלוטין 50
 

 .שעות עבודה 50,000עולה של המסבים יתאימו לפ .3       
  

 ומתאים לטמפרטורה סביבתית של F בדוד הליפופים יהיה .4       
50C  100%ולחות יחסית.  

 
והמניפה יהיו עשויים יציקת ברזל או פלדה צבועה  גוף המנוע .5       

 .צבעלעבודות כמפורט במפרט 
    

על היצרן להמציא תו תקן למנוע ואישור מכון התקנים  .6       

 .לעמידה בדרישות המפורטות במפרט
  

 
 הארקות 2.3.9.3      

 
  כל מערך הצנורות, התעלות וציוד מזוג האויר  .1       
  חייב להיות מאורק כנדרש באמצעות מוליכי               
  הארקות אל פסי השוואת פוטנציאלים שיבוצעו               
  . ן החשמלע"י קבל              

  .כל מוליך יצויד בתוית זהוי              
 

  הארקות יבוצעו בהתאם לדרישת חוק החשמל  .2        

 .1982מרץ               
  

  לוח הפעלה מרחוק  2.3.9.4
  

  יותקן במקום  בכל מבנה  לוח ראשי להפעלה מרחוק        
  המזמין. הלוח יכלול מפסקים  על נציג מקובלשיהיה         
  ותקלה לכל הציודים אותם הוא וונורות סימון פעולה         
  משרת.         

  

  לוחות חשמל   2.3.9.5
  

 לוח יכלול את כל הרכיבים הנדרשים לפעולה כל  1.0
  על הציודים אותם ישרת.שליטה לתקינה           

  
  בין השאר מפסק ראשי, ממסר הלוחות יכללו   2.0            
  ה. כל המבטיחים יהיו חצי פאזפחת וחוסר               
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  אוטומטיים, לכל המנועים יותקנו מבטיחים חצי               
  אוטומטיים עם מפסק יתרת עומס ובתוכו               
  מתוצרת  PKZM מגעים נוספים לפקוד, כדוגמת              
  קלוקנר מילר או שווה ערך מאושר.               
  .אמפר עם השהייה) 15,000(זרם קצר               

  בלוחות תהיינה נורות סימון לשלוש פזות נורה   3.0             
  דומות שונות ואדומה לכל מנוע, נורות א  ירוקה               
  .לסימון תקלות              

  שעוני מדידות מתח וזרם, שעות פעולה וכו' לפי ס'  4.0
  .של המפרט הבין משרדי 150711    

  
  .אביזרי הגנה בפני פזה והחלפת פזה וממסר פחת  5.0                       

  
  .הלוח יכלול בית תקע חד פזי, בית תקע תלת פזי  6.0  

  
  .  LED ה מסוגנורות הסימון תהיינ  7.0  

  
  תהיה נורה אדומה  כל שהוא לכל אביזר הגנה  8.0  
  .תקלה  לסמון     

  
  

  ע"י קבלן  עשהקו ההזנה ללוח מזוג אויר י חבור  9.0
  ע"י קבלן חשמל.תעשה ההזנה עצמה  .מזוג אויר    

  תוצרת  -יו אלקטרוניים כל הטיימרים יה  10.0            
  ועים יהיו לכל המנש"ע מאושר.   או  "איזומי"            
  בכל מהירות. כל הריליים   מפסיקי יד/אוטומט,             
  .יהיו עם נורות סמון וכפתור הפעלה ידני            

  ציוד פיקוד ובקרה (בקרים) יהיו מתוצרת   11.0            
  " או ש"ע מאושר."קונטאל              

  הציוד החשמלי יהיה תוצרת קלוקנר מילר או סימנס.  12.0
  או  דו" או "מולקס"מכשירי מדידה תוצרת "אר    
  . מתנעים בעלי שני דרגות יצוידו ש"ע מאושר    
  .בהגנה בפני אי כניסת הדרגה השניה    

      
יש זכות להכתיב את סוג הציוד החשמלי  מזמיןל 13.0

  .כרצונם
  לוח חשמל חיצוני יהיה מוגן נגד שמש/גשם עם     
  ל ציוד מיזוג האויר יארק לפס כ .דלת כפולה    
  אשי של הבניין. מחיר השוואת פוטנציאל ר    
  .עבודה זו כלול במחיר האינסטלציה החשמלית    
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  בלוחות יותקנו מתנעים רכים לכל המפוחים.  14.0            
    

  

  מערכת הפעלה, בקרה וויסות  2.3.10    
  

  כללי  2.3.10.1      
  

הקבלן יספק ויתקין מערכת הפעלה, בקרה וויסות מושלמת על 
  תואר בתוכניות.כל אביזריה כמפורט במפרט הטכני וכמ

על הקבלן להגיש לאשור המהנדס תוכניות וסכמות חד קווית 
  לכח ופיקוד כולל רשימות של ציוד חשמלי וציוד בקרה.

  

  אינדיקציות ואזעקות  2.3.10.2      
  

  נורה ירוקה בלוח הפעלה מרחוק תסמן הפעלת יחידת   
  מיזוג אויר. נורה אדומה משותפת לכל התקלות 

  ה" בלוח הנ"ל.האפשריות תסמן "תקל
  
  

יבש עבור כל תקלה  O.Cעל הקבלן לספק יציאות של מגע 

המרכז את כל התקלות וכמו כן אינפורמציה  O.Cכולל מגע, 

) או RUN(יציאה) המצביעה על מערכת הקירור בפעולה (

. כל האינפורמציה הנ"ל תרוכז OFF)מערכת מופסקת  (מצב 
  בפס מהדקים.

  
  

  ררי המים והמשאבותפיקוד ובקרה על מק  2.3.10.3
  

שיותקן במים  רטורההפיקוד יהיה באמצעות רגש טמפ
החוזרים מהמתקן הרגש יפקד דרך בקר אלקטרוני על כניסת 

רק  . מדחסים יכנסו לפעולה בצורה מדורגת ילרים לפעולה'הצ
 שניות. 30עם אות זרימה ממפסקי זרימה והשהיה של 

קד ופהמשאבה הראשית תפעל במהירות סיבוב משתנה ות

שיקבל אות מרגשי לחץ שיותקנו בצנרת  VSDבאמצעות 
  הראשית.

  
  יחידות אויר צח על  ת טמפ' פיקוד ובקר  2.3.10.4    

  
  שיותקן  רטורההפיקוד יהיה באמצעות רגש טמפ        

  בתעלת אספקת אויר. הרגש יפקד דרך בקר על ברז 
ברזי הפיקוד יהיו  שיכלול מפעיל. דרכי הדרגתי  דופיקוד 
  ת "סימנס" או ש"ע מאושר.מתוצר

  
  ציוד  2.3.10.5    
    

  ציוד לבקרת טמפרטורה יהיה מתוצרת "סטפה" או           
  . ציוד לבקרה או ש"ע מאושר "לנדס אנד גיר" שוויץ
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כגון פרסוסטט, תרמוסטט בטחון וכו' יהיו "פן" ארה"ב או 
יפן. הקבלן יבצע את החיבור בין פס המהדקים לבין אחד 

האינפורמציה הנ"ל (לפי הנחיית הלוחות שיקבל את 
    הכבל יהיה עם גידים כמספר האינדיקציות. .המהנדס)

  שלוט סמון וספר הוראות הפעלה ואחזקה  2.3.11  
  

  בהתאםבגמר עבודות ההרכבה של המערכת יבצעו בדיקות       
  למקצועות השונים כמפורט להלן:

  
  בדיקת עובי פחים בהתאם לממדי התעלות.  -תעלות         
  בדיקת איכות החיבורים ואטימות.          
  בדיקת התאמת מידות לתוכניות.          
  אזון כמויות אויר באספקה ויניקה לאחר הפעלת           

  המערכת.
  

  בדיקת חתכי כבלים בהתאם להספקים כמפורט   -חשמל          
  בתוכניות.

  בדיקת חיבורים בהתאם לתוכניות.          
  לזרם. בדיקת כיול הגנות לאחר הפעלה וחבור          
  בדיקת הארקות בהתאם לחוק.          
  בדיקת לוח חשמל ע"י בודק מוסמך.          

  
  

  בדיקת חיבורי פיקוד בהתאם לתוכניות.  -  פקוד      
  בדיקת כיולים כנדרש.          
  בדיקת תפקוד הגנות כנדרש.          

  
יבדוק את כל ההגנות וכיולי ציוד  ,הקבלן יפעיל את כל המערכות שהתקין

  ינות פעולה.הבקרה להבטחת תק
  

  הקבלן יערוך בדיקות תקינות וניסויים לדרישות המפורטות וכן ימלא 
  את כל הנתונים הנדרשים בדוחות ההפעלה.

  ניקוי, בדיקות, ניסויים והכנסה לפעולה  2.3.12  
  

  הקבלן יכין תיק הוראות הפעלה ואחזקה של המערכת,  התיק   .א
  יכלול את הפרטים הבאים:

  

                    הציוד מעודכנות כמבוצעשרטוטי המערכת ופרטי  -
(AS-MADE) .  

 
  תאור פרטי המערכת וכולל נתוני פעולתם.          -

  
  תאור מערכת הבקרה וערכי הכיול שלה.  -        
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  הנחיות כיול הגנות המערכת.  -        
  

  תאור ההפעלה של המערכת.  -        

  קונן.יתאור תקלות אפשריות ואופן ת  -        

  יות תחזוקה לפי פרקי זמן שבועי, חדשי ותלת הנח  -        
  חדשי.

  אוסף דפים קטלוגים של כל פרטי הציוד הסטנדרטי   -        
  שהותקן במערכת (ציוד קרור, ציוד בקרה, מדחס, 

  .וכו') דודים תנורים  מאווררים

ריכוז נתוני צריכת זרם של המנועים במערכת וכווני הגנת   -

  )L.Oיתרת זרם (
  
  
  

  רכות לבקרת מבנה מע  2.3.13
  

   – DDCהיא מערכת בכל הפרוייקט  המערכת הנדרשת עבור בקרת טמפרטורה  
המבוססת על בקרים יעודיים (תעשייתים ללא כרטיס מודפס) מתוכנתים   

   המותקנים בלוחות החשמל ומחוברים בינהם באמצעות קו תקשורת.
  
  או ש"ע מאושר. "קונטאלהמערכת תהיה מתוצרת "  

  
  . ן בכל הפרוייקט המיזוג תשלוט על מערכות מיזוג האויר כול מערך בקרת  

  
כולל אינסטלציה חשמלית  אספקה והתקנה מושלמת של המערכות העבודה תכלול  

  מושלמת וכל הנדרש לפעולה משולמת.
  

  תפקיד המערכת   
  
  הצגת מצב פעולה של המערכות. -
  התקלה. הצגת התראות במרכז הבקרה עם פירוט  מדוייק של מהות ומיקום -
הפעלה מרחוק של המערכות המבוקרות  ממחשב ראשי שימוקם במקום שיורה  -

  המפקח/נציג המזמין .  
  הפעלת מערכות על בסיס תוכנית זמן יומית, שבועית, שנתית. -
 הצגה גרפית במרכז הבקרה של המערכות כולל תיאור המערכות ונתוני מדידה  -

  בזמן אמת.  
  ום חשמליים (כגון חימום, קירור, עיבוי).על ברזי פיקוד וגופי חימ PIDבקרת  -
  בקרה אופטימלית על גופי חימום ביחידות. -
בקרה אופטימלית על פעולת שני מקררי המים: הפעלה על פי לו"ז (ימים ושעות)  -

 בקרה של טמפרטורה של מים ביציאה ובכניסה מצב עובד/לא עובד/תקלה   
  ולחצים.  
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, מצב עובד/לא עובד/תקלה ולחצים משאבות: הפעלה על פי לו"ז (ימים ושעות) -
  ביניקה ובסניקה.  

 כל היטאות כולל מפל לחץ על המסננים ומצב ברזי הפיקוד. -
 מפוחי איוורור ומפוחי עשן פועל/לא פועל פועל/תקלה לכל מפוח בנפרד. -
 מקררי מים. -
 משאבות. -

  
  מרכז הבקרה

  
 מחשב אישי איכותי ומתקדם בעל אפליקציות מתאימות לשליטה במערך  -
  בקרת המיזוג והאיוורור כגון אמצעי חומרה (לדוגמא מתאמי תקשורת)     
  מעל הדרישות בשלב זה. 30%מתאימות עם רזרבה  תוכנותו    

 מחשב מודרני משוכלל והאמצעים הנדרשים על מנת שניתן יהיה להתחבר  -
  ולשלוט על מערך בקרת המיזוג אמצעים אלו יהיו חלק בלתי נפרד של     
  מערכת הבקרה.    

  
תאור תוכנת הבקרה (התכנות המינימליות הנדרשות מהתוכנה שתותקן במרכז 

  הבקרה)
  
  תוכנה ידידותית בשפה העברית. -
  התוכנה תאפשר הצגת נתוני המתקן בזמן אמת. -
  הצגת התראות כולל תיאור מפורט בזמן אמת . -
  אפשרות לשינוי פרמטרים ממרכז הבקרה . -
  .WINDOWSל התוכנה תוכל לעבוד גם תחת מערכת הפעלה ש -
 הפעלות והפסקות  10לפחות  –אפשרות לשינוי שעות הפעלה בצורה קלה  -
  ביום.    

  פרוטוקול תקשורת מושלם של תוכנת הבקרה. -
  
  

  תצוגה גרפית
  

המערכת תאפשר הצגת המערכת ומרכיביה השונים בצורה גרפית בצבעים 
מערכות וברזולוציה גבוהה. מספר מסכי התצוגה וההפעלה יקבעו במהלך הפעלת ה

) למטרת הצגת כל 30%בבניין. כמות מספקת שלמסכי תצוגה (כולל רזרבה 
המסכים יציגו את  .המערכות המחוברות למערכת בצורה ברורה וקלה לתפעול

) ע"ג סכמה גרפית אדריכלית של רטורההתפלגות טמפ –הנתונים הנ"ל (לדוגמא 
  המבנה.

  
  אישורי תקן. .1
  הסבר כללי על המתקן. .2
  בקרה.תיאור פעולה ו .3
  הוראות הפעלה. .4
  הוראות אחזקה. .5
  כתב אחריות טכנית שנה על המוצר מטעם חברת אחזקה מורשת. .6
  קטלוגים של כל הציוד והאביזרים במערכת. .7



25 
 

  
  שיטת הבקרה

  
    DDC – DIRECT DIGITAL  CONTROLציוד הבקרה יפעל בשיטת  -
  ויעבדו בפרוטוקול פתוח .    

  
 ם שיותקנו בלוחות החשמל בזרת בעזרת בקרים מקומייאוהבקרה תהיה מ -
  משדה חיוני בלבד. ולוחות הפיקוד, בפנל בקרה נפרד ויוזנו    

  
   .TCP/IPפרוטוקול התקשרות בין הבקרים יהיה   -
    PORT  התקשורתTCP/IP  ללא יהיה אינטגרלי בבקר/או חיצוני כתוספת  
  מחיר !תוספת     

  
  . TCP/IPתקשורת הנתונים מהמבנה אל מוקד הבקרה יהיה בתקשורת  -
  
  לפחות. 25%הבקרים יסופקו עם רזרבה עתידית של   -
      

  שיטת הבקרה      
  

 הבקרה תהיה מבוזרת בעזרת בקרים מקומיים מאותה התוצרת ומאותם    -
  הסוגים שיותקנו במבנה לבקרת מיזוג אוויר.     

  
  DDC  -   DIRECT כל המערכת תתבסס על ציוד בקרה אשר יפעל בשיטת -
     DIGITAL CONTROL  .ויעבדו בפרוטוקול פתוח  

  
  בקרה נפרד ויוזנו משדה   הבקרים יותקנו בלוחות החשמל המקומיים בפנל   -
  חיוני בלבד.    

  
  

  איפיון בקרים    
  

 נקודות הבקרה  , כולל כרטיסי הרחבה לכמותDDCבקרים מבוזרים מסוג  -
  ) יותאמו למערכות השונות במבנה ויהיו מכל I/Oנקודות הבקרה (   במבנה.    
  כניסות דיסקרטיות ו/או אנלוגיות, כניסות פולס, ויציאות  סוג נדרש:    
  דיסקרטיות ו/או אנלוגיות. כל הנ"ל בהתאם לתכנון הבקרה המפורט. הבקר     
     יהיה אוניברסלי כך שיהיה מסוגל להשתלב בכל תכנון שידרש.    

  
 נדרשת יכולת עבודה עצמאית ללא תלות במרכז הבקרה ו/או  DDCלכל בקר  -
  בבקר מרכזי ו/או בספק מרכזי בכל בקר יהיה שעון פנימי וסוללת גיבוי לשעון     
  אשר מונע את  EEPROMתוכנת בקרה. נדרש שהבקר יסופק עם זיכרון  ונתוני    
  מחיקת התוכנה בזמן הפסקת חשמל ומגן על מערכת מפני השפעה של רעשים     
  בוי סוללה לזיכרון הכולל גי DDCאלקטרו מגנטיים לא יאושר לשימוש בקר     
  התוכנה ופגיעה בתפקוד המערכת   שקיימת אפשרות של מחיקת בלבד מהסיבה    
  עם החלשות הסוללה. (החלפת הסוללה תבוצע ללא אמצעים מיוחדים).    
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 אינטגרלי או    TCP/IPתקשורת הבקרים תכלול גם פרוטוקול תקשורת  -
  בבקרים.  TCP/IPחיצוני. לא תשולם כל תוספת כספית למתאמי           

  
  הבקרים יזוודו וישתלבו בלוחות ציוד או חשמל מתאימים להפעלה רצופה   -

  ובטוחה במקומות התקנתם עפ"י המלצת יצרן הציוד באופן שיאפשר גישה           
  נוחה לצורך ביצוע הפעלה מקומית.  
      

 ומקשים מתאימים אשר תאפשר מקומית  LCDהבקר המוצע יכלול תצוגת  -
  ר להציג את כל נתוני  הבקר כולל פרמטרים ומצב כניסות ויציאות בקליד כל           

  הבקר כולל אפשרות מוגבלת להפעלה ושינוי של נתוני הבקר.          
  

 ימות מדידה,  וביצוע תוכנת הבקרהזמן התגובה הכולל של הבקר לביצוע מש -
  שניה. 0.5 והכנת דיווח אל מרכז הבקרה והבקרים האחרים לא יעלה על  

  
  לנקודה מכל סוג שהוא בשימוש המערכת.  25%הבקר יסופק עם רזרבה של   -

  נק' הרזרבה יחווט אל פס מהדקים בלוח הבקר ויסומנו כשמור.  
  
 כל החווט הנדרש יבוצע באמצעות מהדקי חיבורים מסומנים וממוספרים  -

  לתוכניות החווט.  בהתאם   
  
 כללי אספקה של הו עליות במתח לפי כל הבקרים יהיו מוגנים מפני שקיעות א -

  וולט) תדר והרמוניות לפי התקנים  230 -+  10%חברת החשמל מתח (  
  הבינלאומיים  וגם שדות אלקטרומגנטיים הקיימים בלוחות חשמל בהם   
  יותקנו הבקרים.  

  
  הבקרים לא יכניסו הרמוניות לרשת החשמל מעבר לתקן.  -

  מרכז הבקרה  
  

  רכת מיזוג אויר  ע"ג המחשב החדש.במרכז הבקרה תוגדר מע  .א
  

 מסך גרפי תוגדר  , בכל רקע כחוליוגדרו מסכים גרפיים בפורמט אוטוקאד בצבע   .ב
  מפלס בכל בניין כולל מסך נפרד לכל רכיב בנפרד.  

  
  לוחות חשמל.  .ג

  מסכי רשימת הבקרים , מיקומם ומיספורם.  .ד

  לכל בקר מסודרת לפי קומות. L/Oרשימת   .ה

  הבקר על גבי השרטוט הקומתי לרבותנפרדים עפ"י כניסות הגדרת אזורי תאורה   .ו
  הקצה (תאים פוטואלקטרי, גלאי נפח, לחצנים וכו') בכדי שיהיה ברור ידות יח  

  איזה איזור תאורה נשלט ע"י הטבלאות.    
 

  סכמות חד קווית של כל לוחות החשמל המחוברות למערכת הבקרה.  .ז



27 
 

  סכמת התקשורת הפנימיות בבניין.  .ח

 וני מוני צריכה פרטיים.מסך לנת  .ט
 

  
  

  כללי 
  

  על הקבלן להגיש לאישור תוכניות עבודה מפורטות לפני התחלת ההתקנות.  1.0
  

  בקרת מיזוג האויר תכלול את המערכות הבאות :  2.0
  

  ילרים).'כל מקררי המים (צ  .א
  כל המשאבות לסיחרור מים.  .ב
  ולחצים).רטורה מערכת מים קרים (טמפ  .ג
  .השוניםאיוורור המפוחי  כל   .ד
  לאספקת אויר חיצוני צח מטופל. כל היחידות  .ה
  כל היחידות לטיפול באויר.  .ו
  כל יחידות מפוח נחשון.  .ז
  מפוחים להוצאת עשן.  .ח
  טמפרטורות בחדרי תקשורת ושרתים.  .ט
 

מטרת המערכת הינה קבלת מידע על מצב המערכות השונות, וביצוע פעולות ניהול 
  והפעלה ממרכז הבקרה.

  
  

  מכשירי מדידה  2.3.14
  

  קבלן יספק וירכיב את מכשירי המדידה המצויינים בתכניות ה  -    
 והנדרשים בפרק זה.      

 
 הרכבת מכשירי המדידה תעשה בהתאם להמלצות היצרנים.  -    

 
הקריאות בהתאם לתכנון תסומנה בצורה ברורה על גבי סקלה של כל   -    
  מכשיר.      

  
 9"  באורך   מדי חום : אנכיים ישרים או זוויתיים, סקלת המכשירים   -    
  לפחות. במידה ונקודת המדידה הינה במקום גבוה יעשה שימוש במד       

 חום עם קפילרה. כל מד חום יותקן בתוך כייסן מתאים מפלב"ם.
 C °°°°0-50מים קרים  -  תחומי מדידה יהיו :      
 C °°°°20-100מים חמים  -            

 
  רת מתוצ  כל מד חום ישולט בשילוט מתאים וברור. מדי החום יהיו   -    

 או ש"ע מאושר.  "Weksler“חברת "תעשה" או  
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  "אומגה"   ניתנים לכיול ואיפוס, יורכבו עם  4מדי לחץ יהיו בקוטר "  -    
  מצינור פלדה ועם ברז מחט תלת דרכי. מדי הלחץ יהיו מתוצרת 

  אפק".-"מגן
 ’.אטמ 0-8למערכת מים   -  תחומי מדידה יהיו      
 ’.אטמ 1-4יניקת משאבות               
   

  קירור  מפוצלים וצנרת גז יםמזגנ     2.3.15
  

(עיליים ומיני מרכזיים) כמופיע אספקה והתקנה של מזגנים מפוצלים 
  המזגנים יהיו מתוצרת "אלקטרה" או ש"ע מאושר. בתוכניות. 

. צנרת גז קירור תהיה מנחושת דגם R-410Aהמזגנים יפעלו עם "גז ירוק" 
L צנרת שתותקן גלויה מחוץ והתקנתה לפי הוראות היצרן . ציפוי בידוד ל

למבנה יהיה עם סילפס ואקרילפס לצורך הגנה מקרני השמש. ההתקנים 
  למעבים והסורגים יהיו מתוצרת "שחקים" או ש"ע מאושר.

  
  משאבות לסיחרור מים קרים   2.3.16  

  
  " או TACOמתוצרת "ראשיות הקבלן ירכיב משאבות צנטריפוגליות   -  
 .בתכניות ובטבלת הציוד מטיפוס ומגודל כמצויןשווה ערך מאושר               

 
    על הקבלן לבדוק ולוודא שהמשאבה אמנם נותנת את הספיקה   -  
  דרושה כאשר היא מורכבת במערכת. למשאבות יעשו בדיקות לחץ ה    
  הידרוסטטי ופעולה תקינה. הבדיקות יכללו במחירי המשאבות.              

  
  
    אשור המפקח והצגת מסמכי להביא משאבות לאתר לפני  אין    
  הבדיקות הללו.               
  יהיה נוכח בשעת הבדיקה. על  ,המפקח, בהתאם לשקול דעתו    
  .הקבלן לתאם את יום הבדיקה עם היצרן והפקוח    

  
  ף המשאבה יהיה עשוי ברזל יציקה, המאיץ מברונזה וציר גו  -   
  מפלב"מ.      

  
  לפחות ולא פחות  70%תהיה נצילות המשאבות בנקודות העבודה   -   
 .מתחת לנצילות מקסימלית של המאיץ 3% -מ      

 
  אטמ'. הבדיקה  8המשאבות יתאימו לעבודה תחת לחץ כולל של   -    

  ’.אטמ 10בלחץ של   תעשה   
 

   100,000המסבים יותאמו לעבודת המשאבה ולאורך חיים מחושב  -  
 .ים ליעודםעל היצרן לספק אשור שהמסבים אמנם מתאימ  שעות.       

  

  מטפוס סגור  IP 55המנועים החשמליים של המשאבות יהיו   -    
  לחלוטין תלת פאזיים ושקטים מתוצרת אושפיז או שווה ערך       
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 .מאושר      
 

  האטמים עבור המשאבות למערכות מים יהיו מתאימים ללחץ  -  
 ’.אטמ 8 של  עבודה       

 
אמצים למשאבה יש לבצע התחברויות למשאבות כך שלא יעבירו מ  -   
  סגירת השסתומים המתאימים וללא  וכן שניתן יהיה לפרקה ע"י      
 .בצנרת המקשרת  פגיעה       

 
  המשאבות ומנועיהן יהיו צבועות שתי שכבות צבע יסוד ושתי שכבות           -   
 .צבע עליון, בהתאם למפרט הצבע      

 
 :בהגשת המשאבות לאשור יספק הקבלן   -   
 .לה ובדיקההוראות להפע .א    
 .הוראות תחזוקה .ב    
 .של המערכת NPSH 1חישובי מפלי לחץ,  .ג    

  
מ"מ למניעת רעידות. המאיץ יאוזן  0.05 -המשאבה והמנוע יאוזנו ל  -   
 .סטטית, דינמית והידראולית      

 
 .הקבלן יתקין צנרת נקוז מהמשאבה לפתח הנקוז הקרוב  -    

 
המשאבה למדידת לחצי יניקה            מד לחץ מותאם לרעידות יותקן על -  
  .וסניקה      

 
 .המשאבה תסופק עם אטמים מכנים  -    

  

 
  וולט מתארק  380פזות  3הרץ  50מנוע המשאבה יותאם לרשת   -   
  .מעל ההספק הדרוש למאיץ 20% -בהספק של לא פחות מ      

  
  יפעלו במהירות משתנה בהתאם ללחצים בצנרת.המשאבות   -    
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 רשימת כמויות ולוח מחירים 

 
                          3 בניין –מכללה אקדמית להנדסה ירושלים  :עזריאלית מיזוג אויר ומערכ :שם העבודה 

  
  

 מחירי היחידה 1.0 
 
 :המפורטמחירי היחידה יחשבו ככוללים בין השאר גם את    

 
  ות, כל החומרים והציוד מחירי היחידות לא ישתנו לאור שינויים בכמוי  1.1 

  (ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם   
 .נכללים בה) והפחת שלהם  

   
     כל החיתוכים והריתוכים העבודה וההתקנות הדרושות לרבות  1.2 

    לשם ביצוע בהתאם לתנאי ההסכם כולל עבודות הלואי והעזר   
  ידה ועבודות אלה אינן נמדדות הנזכרות במפרט והמשתמעות ממנו במ  

 .בפריטים נפרדים  
   
  השימוש בציוד מכני, כלי עבודה ומכשירים, מכונות, פיגומים, דרכים   1.3 

 .זמניות וכו', הרכבתם, תחזוקתם, פרוקם וסילוקם בגמר העבודה  
 

  כלים, מכונות וכו', ושמירתם וכן שמירת העבודות  ,אחסנת החומרים  1.4 

 .שבוצעו  
    
 .כל ההובלות, ההעמסות ופריקות למיניהם הכרוכות בביצוע העבודה  1.5 

 
תכניות עבודה  נים.הכנה והספקה של תכניות עבודה ומפרטי ציוד מעודכ  1.6 

תכניות תוך כדי ביצוע העבודה, הכנת דיאגרמות,  נים.ומפרטי ציוד מעודכ  
  טיו תכניות התקנה, הוראות הפעלה ואחזקה, רשימות הציוד על כל פר  

 .וחלקי החילוף הדרושים  
 

 .הפעלה, כוון, ויסות והרצת המתקן, ומתן שירות בשנת אחריות  1.7 
 

 .(היקף העבודה) שבמפרט 2.2כל העבודות הנובעות מסעיף   1.8 
 

  .חישוב כמויות ומאזן חומרים  1.9 
  

 דו"ח יועץ אקוסטי      2.0            
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 אופני מדידה 2.0
 
יזוג האויר כוללים את כל חומרי העזר הדרושים להשלמת המחיר של מערכות מ 

הפריט, ואת כל עבודות הלוואי והעזר הדרושות להפעלת המתקן כמפורט. חומרים 
ועבודה להשלמת העבודה המתוארת באופן כללי במפרט או שאר מסמכי החוזה, 

לים במושגים דלעיל ורואים אותם ככל -ולא יוחדו להם סעיפים בכתב הכמויות 

 .ל חומרי עזר ועבודות הלוואי והעזרש
 

 תעלות 2.1 
 

המדידה היא נטו  .מדידת תעלות אויר תעשה נטו לאורך ציר התעלה הגמורה 
בהתאם לאורך לאחר ההרכבה בהפחתת אורכן של המכונות והאביזרים 
הנמדדים בנפרד. חישוב השטח נעשה ע"י הכפלת ההיקף הפנימי באורך. 

ן ימדדו לפי התעלה בעלת ההיקף היותר גדול מעברים מחתך גדול לחתך קט
ללא תוספת נוספת. התחברויות תעלות חדשות לתעלות לציוד קיים כלולים 

 .במחיר התעלות החדשות
 

מ' אורך לפי ממדי הקשת  1מעלות תהיה תוספת של  46עבור כל קשת מעל  
היא תמדד לפי ההיקף הגדול יותר וגם  ,(במידה והקשת היא קשת מעבר

ת תהיה לפי היקף הצוארון). התפלגויות בצורת קשת ימדדו לפי שתי התוספ
הקשתות כל אחת לפי המידה שלה, עבור הסתעפויות בצורת חצי קשת תהיה 
תוספת של חצי מטר מרובע של חתך התעלה בו הם מותקנים. מחיר התעלה 

התליות, החיזוקים, התמיכות, מעברים בקירות  ,כולל את כל החיבורים
פתחי ביקורת, מכסים, פעמונים נגד גשם, חורי מדידה ופקקים, ואטימתם, 

חיבורים גמישים, מפלגי זרימה, מצערות פרפר וכנפי כוון אלא אם הופיע 

 .פריט מסוים מהמצוינים לעיל המפורש ברשימת הכמויות
 

 מפזרים גרילים ותריסי וויסות 2.2
 
ים, גרילים בשטח מפזרים, גרילים ותריסי ויסות ימדדו על פי שטחם. מפזר   

 0.1-מ"ר ועד בכלל ימדדו כיחידות מפזרים, גרילים בשטח מעל ל 0.1 -עד ל
מ"ר ועד  0.25תריסי ויסות ימדדו כנ"ל אך עד  .מ"ר ימדדו לפי שטחם במ"ר

 .בכלל כיחידות ומעל לפי שטחם במ"ר
 

 תעלות בידוד 2.3
 

בידוד הוא מדידת בידוד תעלות היא לפי מדידת התעלות דלעיל, הן אם ה   
פנימי או חיצוני. מחירי הבידוד כוללים את כל החומרים, אמצעי ההדבקה 

וכן את האלמנטים הדרושים לביצועו בצורה גמורה ומושלמת בהתאם 

 .למפרט
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 צנרת 2.4

 
קוי הצינורות ימדדו נטו כשהם מורכבים וצבועים לאורך צירים בהורדת  

תוספת עבור הפסדי חיתוך רים הנמדדים בנפרד. לא תשולם זמכונות ואבי
פחת וכד'. קשתות, זויות, אוגנים, רקורדים, פקקים, הסתעפויות, מעברים, 

שרוולי מעבר ואטימתם וכל האביזרים הנוספים פרט לאלה המשולמים 
בנפרד לפי כתב הכמויות כלולים במחיר הצנרת. התחברות צנרת חדשה 

  לצנרת קיימת כלולה במחיר הצינור החדש. 
  

וכן מגופים, שסתומים,  2.5תעפויות, קשתות ומעברים מעל קוטר "עבור הס  
שסתומי בטחון מסננים, ישולם בנפרד בהתאם לרשימת הכמויות וספירה 

 .לאחר ההרכבה
 

חוזרים, מגופי בקרה, נחירים, -המושג אביזר כולל: מגופים, שסתומים אל 

 .מוני מים, מחברי התפשטות, דרסרים וכד'
 .'תות, מעברים, הסתעפויות וכדהמושג ספח כולל: קש 

  
  את החיבורים הגמישים, מבדדי הרעידות,  -מחירי הציוד כוללים  2.5 

  הקונסטרוקציה, כל ההתחברויות לצנרת, תעלות וכד' המתחברים אל   

 .אותו הציוד וחיבור מנועים אלא אם מופיע הפריט ברשימת הכמויות  
 

  נה וכל הציוד החשמל של עבור לוח חשמל ישולם סכום כולל את המב 2.6 

 .הלוח כפי שמתבקש מדרישות התוכניות וההתחברויות אליו  
 

  עבור הבקרה ישולם סכום כולל למערכת אלא אם צוין אחרת. הסכום  2.7 
    הכולל עבור המערכת יכלול את הציוד, רגשים, וסתים, מנועים,   

   'כוריליים ו ,לחץ שסתומים וציוד העזר כמו מפסיקי גבול, מפסיקי  

 .הקושר את איברי המערכת השונים וגם את החווט החשמלי  
 

 ע"י הקבלן. ישולם על פי חוק –מס קניה  2.8 
 

 עבודות פירוק 2.9 
  

 לטשל תעלות, מפזרים, צנרת, ציודים, יחידות וכו' ימדדו הכל כקומפפרוק 
אחד ויכללו את כל חומרי העזר לעבודה מבלי לפגוע בקירות וציודים 

  קיימים.

 
 ניקוי בדיקות והכנת ספר מתקן 2.10 

 
  סעיפים אלה ימדדו כמכלולים (מערכת) לסה"כ העבודה והחומרים   

  .הדרושים לביצוע העבודה המתוארת במפרט  
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  כתב הכמויות.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



34 
 

  
  .רשימת התכניות

  
 ' מס

 תוכנית
 מהדורה תאריך שם תוכנית

 -2ך מיזוג אויר איוורור והוצאת עשן בקומה מער 2240-3-01
 )3(בניין  -7.70במפלס 

26.05.13  

 
2 

 -1מערך מיזוג אויר איוורור והוצאת עשן בקומה  2240-3-02
 )3(בניין  -3.85במפלס 

09.06.13 3 

 0מערך מיזוג אויר איוורור והוצאת עשן בקומה  2240-3-03
 )3(בניין  0.00במפלס 

03.04.13 0 

+ 1מערך מיזוג אויר איוורור והוצאת עשן בקומה  2240-3-04
 )3+ (בניין 3.85במפלס 

03.04.13 0 

+ 2מערך מיזוג אויר איוורור והוצאת עשן בקומה  2240-3-05
 )3+ (בניין 7.70במפלס 

03.04.13 0 

+ 3מערך מיזוג אויר איוורור והוצאת עשן בקומה  2240-3-06
 )3+ (בניין 11.90במפלס 

03.04.13 0 

מערך ציוד מיזוג אויר איוורור והוצאת עשן על הגג  2240-3-07
 )3(בניין 

03.04.13 0 

מעבר תעלות מיזוג אויר ותעלות יניקת אויר דרך  2240-3-08
 )3(בניין  1-4פירים 

03.04.13 0 

מעבר תעלות מיזוג אויר ותעלות יניקת אויר דרך  2240-3-09
 )3(בניין  5-8פירים 

03.04.13 0 

מערך מיזוג אויר ואיוורור בכיתה לימודית אופיינית  2240-3-10
 )3(בניין 

03.04.13 0 

מערך מיזוג אויר ואיוורור באולם הרצאות בקומה  2240-3-11
 )3(בניין  -2

03.04.13 0 

 0 03.04.13 מערך מיזוג אויר איוורור ומערכת סינון במ.מ.מ 2240-3-12
 0 03.04.13 סכמת מים  2240-3-13

      גיליון אדריכלות מוקטן לצורכי התמצאות בלבד  
      מצורף בחוברת נפרדת. – דו"ח אקוסטי  
  


