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 תנאים כללים מיוחדים

 מפרט מיוחד לפרויקט

המפרט הכללי לעבודות בניין 

בהוצאת הוועדה הבינמשרדית 

המיוחדת ) האוגדן הכחול ( 

במהדורה האחרונה והמעודכנת 

 ליום הוצאת המכרז.
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אופני המדידה ותכולת המחירים 

 המצורפים למפרטים הכלליים.

 

  רשימת התוכניות 
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 רשימת התקנים למכרז זה.

 כל התקנים הישראלים ) ת"י ( במהדורה העדכנית. .א

 יצור והתקנת מזגני אויר. -994ת"י   -ובהקפדה מיוחדת

 ובותיהם בשריפה.סיווג חמרי בניה לפי תג -755ת"י                                 

 הוראות בטיחות במערכות מובילי אויר. -1001ת"י                                 

 תקנות החשמל ) חוק החשמל תשי"ד (                                

 פקודות הבטיחות בעבודה ) נוסח חדש (                                

 תקנים זרים: .ב

 ית למהנדסי חימום ואיוורור.מדריך האגודה האמריקנ .1

ASHRAE GUIDE AND DATA BOOK- EQUIPMENT 

 SMACNAהוראות  .2

SHEET, METAL AND AIR CONDITIONING CONTRACTORS NATIONAL 

ASSOCIATION 

 N.F.P.Aהוראות  .3

NATIONAL FIRE PROTECTECTION ASSOCIATION 

 שה המחמירה.במקרה של סתירה בין דרישות התקנים ו/או המפרטים תקבע הדרי .ג

 

 

 הצהרת הקבלן

 הקבלן מצהיר כי ברשותו נמצאים המפרטים הטכניים והתקנים הנ"ל, קראם והבין את תוכנם.

 קיבל את כל ההסברים אשר ביקש ומתחייב לבצע את עבודתו בהתאם בכפיפות לנדרש בהם.

 הצהרה זו מהווה נספח להצעה והינה חלק בלתי נפרד ממנה.

 

 

 אויר:תנאי סף לקבלן מיזוג 

 לפחות . 1-ב 170הקבלן יהיה קבלן מיזוג אויר הרשום אצל רשם הקבלנים בסיווג 

 עבודות מיזוג אויר בסדר גודל )היקף כספי( וציוד דומה. 5הקבלן יפרט לפחות 

שנים במערכות הרלוונטיות שהם  4צוותי טכנאי מיזוג אויר מוסמכים, עםן ניסיון מוכח של  4לקבלן יהיו לפחות 

 של הקבלן ואינם קבלני משנה.עובדיו 
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 תשומת לב הקבלן

מופנת באופן מיוחד למפרט הכללי הבינמשרדי, לא תתקבל כל טענה ביחס לאי הבנת מסמכי החוזה עקב אי 

התאמה לדרישות המפרטים הנ"ל. המפרטים הכללים המצוינים לעיל ניתנים לרכישה בהוצאה לאור של 

 משהב"ט, הקריה, ת"א.

 

ירה בין האמור במסמכים, בין שצורפו ובין שאינם מצורפים, לבין האמור במפרט המיוחד בכל מקרה של סת

הזה ולמתואר בתוכניות, על הקבלן לברר לפני תחילת הביצוע ורק לאחר קבלת הסבר או החלטה של המזמין 

 ימשיך בביצוע בהתאם לכך.

בלן לא דיחוי את הנדרש וללא כל ביצע הקבלן לפני שברר ונימצא ע"י המזמין שיש לעשות אחרת, יתקן הק

 תשלום נוסף.

 

מחירי הצעת הקבלן כוללים כל העבודות הנלוות הנדרשות להשלמה, הפעלה, הרצה ומסירת העבודות הכל 

באופן מושלם, כולל כל הבדיקות הנדרשות, בדיקת בודק מוסמך לחשמל, בדיקות מכון התקנים, בדיקות 

וכן ביצוע שירות ואחריות במשך תקופת הבדק למשך שנה מיום  אינטגרציה ו/או כל בדיקה אחרת שתידרש

 הכל כלול במחיר. -קבלת סופית

 

 

 

 

______________                                                                        ___________ 

 חתימת הקבלן                      תאריך                                                                  
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 מפרט טכני מיוחד
 
 

 מתקני מיזוג אויר - 15פרק 

 

 

 כללי  15.01

 

 הקבלן יבצע העבודה רק על פי תוכניות ביצוע מעודכנות החתומות ע"י הפיקוח.

 . 1001לכל חלקי המערכת יהיה תו תקן 

 ון:הקבלן יתכנן את כל הפרטים הדרושים עבור הציוד המסופק כג

 יחידות מיזוג אויר, אביזרי צנרת וכדו' , מפוחים, לוחות חשמל, חדר מכונות,יחידות קירור מים ,משאבות, 

 ויעבירם לאישור המתכנן והמפקח לפני התחלת הביצוע.

 .לא יחל הקבלן בעבודתו עד אשר יאושרו תוכניות העבודה ע"י המפקח

 
 

    

 תאור הפרויקט  15.02

 
להחלפת צילר ישן והספקה והתקנה של  ניות במפרט הטכני ובכתב הכמויות מתייחסתהעבודה המתוארת בתוכ

 בין השאר העבודות הבאות:        צילר חדש ומערכת צנרת מים ופיקוד חדשים וכולל

 ת קירור מים ,צנרת מים מבודדת, משאבות מים וכו'.ויחיד  -פירוק וסילוק מהאתר של .1

 וקי חשמל ופיקוד., נית מים צנרת י ניתוק ריקון מים, .2

 טיפוס "משאבת חום" . חדשה הספקה והתקנת יחידה .3

 הספקה והתקנה משאבות סחרור מים. .4

 אביזרי צנרת ובידוד. ,צנרת מיםהספקה והתקנה  .5

 וח חשמל קיים והתאמתם לצילר החדש ולמשאבות.ם בלשינויי .6

 והמשאבות. חדשה ליחידת קירור ובקרה ופיקוד מלוח חשמל לכח אינסטלציה חשמלית מושלמת  .7

 לוח הפעלה מרחוק . .8

 הספקה והתקנה מונה אנרגיה ומונה חשמל. .9
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 :נתונים לתכנון 15.03

 

 :תנאי חוץ א. 

 :קיץ  

  C35.0   60%טמפרטורת מד חום יבש.  לחות יחסית. 

    

 :חורף  

   4.0C לחות יחסית. 70%,  טמפרטורת מד חום יבש 

 

 : תנאי פנים  ב. 

 1.5C    ±23.0Cיבש: טמפרטורת מד חום   

 

 

                                                                                                                                        

 

 :מניעת רעידות ורעש 415.0

 
ות, באופן אשר  ימנע למי רעידוכל הציוד הסובב, למעט לוחות החשמל, יוצב ויחובר באמצעות ועל ב 

 העברת רעש ותנודות למבנה.

ע"ג בולמי ו ומפזר עומס מפרופילים מגולבנים שני בטון קיימים יחידת קירור מים תוצב ע"ג א. 

 .2לשקיעה סטטית " רעידות תוצרת "מייסון"

או יתמכו על קירות והקבלן יהיה אחראי למניעת מעבר המחלקים יוצבו ע"ג בסיסי בטון  ב. 

 ת למבנה.רעידו

 

 :קבלן מיזוג אוירשיבוצעו על נלוות עבודות  515.0
 וכו'. ,המשאבות החדשה יחידת הקירור  עבורלכח ופיקוד בגג חשמל לוח ב ביצוע שינויים א. 

 .מושלמת בין לוח החשמל לציוד מיזוג האוויר אינסטלציה

 התקנת אביזרי פיקוד, מוני אנרגיה וחיווטם. ב. 

 לוח חשמל קיים ליחידת צ'ילר ולמשאבות.ג. פריסת כבלי הזנה מ
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 :תנאים להכנת העבודה 15.06 

 

יום ממועד קבלת ההזמנה, נתונים על גודל, טיב, תצרוכת  14הקבלן מתחייב למסור תוך   א.  

החשמל, גודל היסודות, משקל המתקנים ותכונות אחרות. כמו כן עליו להמציא תוכניות, 

הציוד שהנו מספק לפי דרישות המתכנן. על הקבלן לספק  פרטים טכניים וחומר נלווה על

 תוכניות עבודה מפורטות לציוד, למערכות שיתקין, מהלך הצנרת, יסודות וכו'.

 

הקבלן יאפשר לנציג המזמין לבקר ולבדוק את החומרים ורמת הבצוע בשלבי העבודה השונים.  ב.  

רמה מקצועית מקובלת לפי עליו לתקן או להחליף חלקים אשר נמצאו בלתי מתאימים ל

דרישות המתכנן ההשגחה והפקוח מטעם המזמין, בכל הקשור בייצור, הספקה והרכבה של 

חלקיו. ההחלטה לגבי דחייה או קבלה של המתואר לעיל תהייה בידי המתכנן  המתקן על כל

 והחלטותיו תחייבנה את הצדדים.

 

י לבצוע העבודה ויתאם בין הגורמים על הקבלן למנות נציג מטעמו לאתר, אשר ישמש כאחרא ג. 

 הקשורים בביצוע המתקן. נציג הקבלן ייצור את הקשר עם המתכנן מיד לאחר קבלת ההזמנה.

  

על קבלן מיזוג האוויר לאשר את קבלני המשנה שבכוונתו להעסיק בפרויקט זה אצל מנהל  ד.

 יקט:הפרויקט ומתכנן מיזוג האוויר. קבלנים אותם יש לאשר אצל מנהל הפרו

 

 קירור מיםיצרן יחידות   

 .יצרן משאבות            

 קבלן בידוד צנרת.  

 קבלן תעלות.  

 קבלן החשמל ויצרן לוחות החשמל  

 מוני אנרגיה.ספק מערכת   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :תנאי בצוע 15.07
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העבודה תבוצע בהתאם לתוכניות והמפרט, מושלמות מכל הבחינות. אין לבצע כל שנוי ללא  א. 

שור מוקדם של המפקח. במידה והשינוי כלשהו יבוצע, ללא אשור יהיה על הקבלן לשנותו על א

 חשבונו הוא ובמסגרת לוח הזמנים שנקבע בהסכם עמו.

 

במידה וברצונו של הקבלן למסור חלק מבצוע העבודה לקבלן המשנה, יהיה עליו לקבל על כך  ב. 

נתן, לא תפגע אחריות הקבלן כלפי הסכמה מראש מאת המזמין. למרות הסכמה כזו אם תי

 המזמין לגבי הציוד והעבודות שיבצע קבלן המשנה.

 

העבודה תבוצע בהתאם לתקנות משרד העבודה, מכבי אש, חברת החשמל וכל יתר הרשויות  ג. 

המוסכמות, כמו כן בהתאם לתקן הישראלי והמפרט של הוועדה הבינמשרדית העדכנית ביותר 

ד הוצאת המכרז. בהעדר מידע בנושא מסוים ישמש התקן ואשר פורסמה בסמוך למוע

 .ASHRAEהאמריקאי האחרון של 

 

על הקבלן לעמוד בלוח זמנים שיקבע עם המזמין. העבודה תבוצע במהירות האפשרית וברציפות  ד. 

ובהתאם לדרישות בא כוח המזמין. הקבלן יחזיק באתר באופן קבוע צוות עובדים מנוסה עם 

 י אשר יפקח בקביעות על התקנת המתקן.מנהל עבודה מקצוע

 

הקבלן יכין וירכיב את כל השרוולים או ידאג לפתחי מעבר לצינורות והתעלות דרך קירות,  ה. 

רצפות ותקרות כמו כן יכין פתחי ניקוז למי עיבוי וכו'. הקבלן יתאם עבודה זו עם הקבלן 

והחבור למבנה יבוצעו על ידי הראשי על מנת לבצע העבודה במועד המתאים. כל ברגיי ההרכבה 

 ברגים עוברים מגולוונים או ברגיי פיליפס. אין להשתמש ביריות.

 

כל חלקי המתכת הברזיליים שאינם מגולוונים, למעט משאבות ומנועים ינקו על ידי מברשת  ו. 

פלדה להסרת חלודה. החלקים יצבעו בשכבת צבע יסוד, שכבת צינקרומט ושתי שכבות צבע. 

 .-ZRCולוונים יצבעו במקומות מג

 

לא יבוצע כל חלק, מכונה או ציוד אחר ללא אשור המתכנן. האישור יינתן לאחר שהקבלן יגיש  ז. 

 תוכניות עבודה, קטלוגים, עקומות הפעלה וכל חומר עזר נוסף.

 

 

 

 

 

 -מושלמת מקורר אויר /חימום מיםיחידת קירור 15.08
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-להתייחס רק לציוד השייך המופיע במסמכי החוזה קבלןהעל  יבהמשך לאמור במפרט הכללי הבין משרד

 המפרט המיוחד ,כתב הכמויות והתוכניות.

 כמערכת הכוללת:" דייקין",,"טריין" "  קריירכדוגמת מוצר מוגמר של חב' " תהיה לקירור מים  היחידה

-20%רציפה לקבלת ,מורכבים על מבדדי רעידות קפיציים וכולל פריקה  סקרולמינימום שני מעגלי גז ומדחסי 

 מהתפוקה. 100%

 יחידה תכלול:הבנוסף למערכות ולאביזרים הסטנדרטים בהם מצויידת היחידה, 

 תאים אקוסטיים למדחסים. .1

תרמיל וצינורות )לא יאושרו מחליפי חום מטיפוס פלטות( ומבודדים ע"י  מחליף החום יהיה מטיפוס  .2

 תחבושת גזה וסילפס.עטיפת ראשים כולל לפחות מודבקת למעטפת ול 2בידוד "ארמפלקס" בעובי "

המעבים של מדחסי המכונה יהיו מקוררי אויר עם נחשוני עיבוי ומאווררים ציריים מסוג שקט במיוחד  .3

LOW NOISE. 

. צפיפות העלים ADSILנחשוני העיבוי יהיו מצינורות נחושת וצלעות אלומניום עם  ציפוי ביילגולד או  .4

 לאינץ'. 12לא תעלה על 

הקירור תכלול לוח חשמל ופיקוד אינטגרלי של היצרן ותכלול בין השאר לוח יחידת  .5

מחוונים,צגים,מערכות פיקוד מושלמות,לוח פיקוד עם מיקרופרוססור .היחידה תכלול 

ופרוטוקול תקשורת פתוח "מודס" או "בקנט" כפי שיחליט  RS485 פרוטוקול ומתאם תקשורת

                                                 .DDCוק ע"י בקרת לפיקוד מרח )כלול במחיר היחידה(המזמין 

הקבלן יספק בנוסף תוכנה לניהול אופטימאלי של פעולת הצי'לרים כגון:הכנסתם בהדרגתיות 

 והחלפה בינהם לפי לוח זמנים וכו'.

ל מדי לחץ הגנות המדחסים ויחידת הקירור יכללו בין היתר : הגנות לחץ גבוה ונמוך ,כל מעגל יקב .6

ושמן,התנעה מדורגת של המדחסים,ברזי ניתוק ביניקת המדחסים,הגנת לחץ שמן  ומד נמוך-גבוה

ספקה נמוכה )הגנת אלמדחסים,הגנת זרם יתר למנוע מדחס,הגנת טמפרטורת מים מקוררים ב

 קיפאון(,הגנה ליחידה עקב חוסר זרימת מים במקרר,מפסק זרם ראשי.

ל בקרת טמפרטורה של המים הקרים ותפעיל ותפסיק את המדחסים מערכת הפיקוד של היחידה יכלו .7

-בהתאם,בקרת לחץ ראש אשר תפעל על מפוחי מעבה. כל מפוחי המעבה יונעו ישירות ע"י מנועים תלת

 פאזיים עם משנה מהירות לשמירת לחץ ראש בפעולת הקירור גם בחורף.

ה ולאחר מכן את יחידת לוח פיקוד של היחידה יפעיל את משאבת המים החיצונית ליחיד

 הקירור.

תקלה, בורר -כולל: נוריות פעולה והמשאבותת הקירור החדשה יחידפנל הפעלה מרחוק לשליטה על  .8

 . ידני,שעון יומי שבועי דיגיטלי-אוטומטי-הפסק-הפעל

)כלול במחיר  דוגמת "מייסון" 2דות קפיציים עם שקיעה סטטית של "יהיחידה תוצב על גבי בולמי רע .9

 (.היחידה

מעלות  45-היחידה תוכל לפעול ללא תקלות בכל תנאי מזג אויר גם כאשר בקיץ הטמפרטורה מגיעה ל .10

 צלזיוס .

 קבלים לשמירת כופל ההספק לפי דרישת חב' חשמל. .11

 כולל: המבנהמחיר היחידה יכלול את כל ההוצאות הנדרשות לייבוא היחידות מארץ מוצאן עד לגג 
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 מל בארץ.הוצאות ייבוא מארץ המוצא עד הנ .א

 הוצאות שחרור היחידות מהנמל. .ב

 שתית מהנמל עד לבניין ,עבודות מנוף והצבה על הגג.הובלה יב .ג

הקבלן רשאי להציע יחידות אלטרנטיבות שוות ערך אשר יענו על כל הדרישות שפורטו לעיל ובתפוקות שלא 

 יפחתו מהתפוקות הנדרשות בגליון ציוד ובכתב הכמויות .

 דות שוות ערך אך אין המזמין מתחייב לקבלן.הקבלן רשאי להציע יחי

 

 

 מעבה מקורר אוויר-מים /חימוםדף נתוני יחידת קירור

 .ימום מים מקוררת אוירתאור: יחידת קירור/ח

 .דייקיןאו שוו"ע מאושר "טריין" או  30RB0372דגם  "CARRIER"תוצרת:  היחידה

 

 חצרמקום התקנה:  -

 מעלות צלזיוס.  7/12/35בתנאים :  טון קירור 104תפוקת קירור:  -

 מעלות צלזיוס.  40/45/4בתנאים :  טון קירור 115 מום :תפוקת חי -

 2מספר מעגלי קירור:  -

 מספר דרגות פריקה: רציף -

 .צלזיוס מעלות - 4חורף:   צלזיוסמעלות  35אויר סביבה קיץ: טמפ'  -

ה תמשיך לעבוד בתפוקה היחיד-צלזיוס מעלות 0חורף  צלזיוס מעלות 45 -חיצונית קיצונית: קיץ 'טמפ -

 מלאה.

 צלזיוס.מעלות  7מים קרים: ביציאה :  'טמפ -

 מעלות צלזיוס. 12:  בכניסהטמפ' מים קרים:  -

 מעלות צלזיוס.  45טמפרטורת מים חמים: ביציאה:  -

 

 ASHRAE 90.1 -2007ו/או בהתאם לדרישות תקן  EER  :2.7מקדם יעילות 

 "סקרול"מדחסים סוג: 

 134a-Rקרר: 

 GPM 277ים קרים: ספיקת מ

 MWG 6מפל לחץ המקרר: מקסימום 

 מפוחי מעבה ציריים: שקטים במיוחד

 מ' מהיחידה 10במרחק  dB (A) 61רעש מקסימלי עד 

 תוספות:

 לוח חשמל עם מנתק ראשי -

 SOFT STARTמתנעים מטיפוס  -

 .תאים אקוסטיים למדחסים ועטיפות אקוסטיות ) שמיכת עופרת ( למפריד השמן וצנרת גז חם -
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 י )בלייגולד או אדסיל(בצלעות מעבה מקורר אויר עם ציפוי אנטי קורוזי -

 אוגנים נגדיים בצנרת -

 בולמי רעידות קפיציים -

 מפזר עומס–קונסטרוציה מברזל  -

 שעוני לחץ -

 ברזי ניתוק למדחסים  -

 ופרוטוקול פתוח "מודבס" או "בקנט" לפי החלטת המזמין. מתאם תקשורת -

 

 

 

 -משאבות סחרור מים 15.09

 . או חמים מים קריםהספקת משאבות לסחרור מים ישמשו ל

 המשאבות תהיינה כמפורט במפרט הכללי וכמתואר בתוכניות.

מבנה המשאבות יהיה מונבולוק אנכי עם חיזוקים מיוחדים לתמיכה במנועים ועם מיסבי לחץ         משופרים. 

 ישור כי המיסבים אמנם מתאימים ליעדם.שעות עבודה לפחות. על היצרן לספק א 50,000 -המיסבים יבחרו ל

והמנועים מתוצרת "סימנס" או  מאושר ש"ע "המניע" או "רנובה" או המשאבות תהיינה מתוצרת "המניע" או

"CMG.או שוו"ע מאושר " 

 כלול במחיר היחידה..2ועל קפיצים לשקיעה סטטית של " קונס' מברזל מגולבןהמשאבות תוצבנה על 

 ם תהיה על ידי אומים מבוטנים בתוך הבסיס וברגים הנפתחים ומפורקים מלמעלה.הבטחת המשאבות לבסיסי

 , ציר נירוסטה ומאיץ ברונזה.אטם קרמיהמשאבות תהיינה עם 

 יותר גבוה. 10%ת המשאבות עם נקודה עבודה תלולה עם אפשרות לעבודה בעומד שור אעל הקבלן להגיש לאי

 -הנחיות כלליות לפעולת המשאבות

 קה ועומד בדף נתוני משאבות.לספילסחרור מים משאבות  2 -

 תבוצע החלפה אוטומטית בין המשאבות במקרה של תקלה תוך כדי מתן התראה לבקרת המבנה. -

 החלפה אוטומטית של המשאבות בפעולה שוטפת לפי תכנות לו"ז. -

 חוזר ומסנן לכל משאבה. -ברזים ביניקה ובסניקה לכל משאבה, אל  -

 ם פריקה.מיכל התפשטות כולל שסתו -

 המשאבה תקבל פקודה להיכנס לעבודה מיחידת הקירור. -

 

 

 

 משאבות:-דף נתונים
 

 P-1,2סימול: 

 וחמים. ור: משאבת סחרור מים קריםתא
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 טיפוס: צנטריפוגלית אנכית מונובלוק

 יחידת הקירור.ל מחוץמקום התקנה: 

 יחי' 2 כמות:

 GPM 277ספיקה: 

 מ' מים 30עומד סטטי: 

 12בדיקה:      10עבודה:     לחצים )אטמ'(:  

 זורם: מים

 כ"ס 15הספק מנוע: 

 סל"ד 1,450סיבובים: 

 " JOHN CRANE"אטם: מכני 

 TEFC ,HZ 50 ,V400 ,PH3 -65מנוע: 

 

 

 

 מיכל התפשטות 10.15
 

אטמ' דוגמת "אורן" ויתאים לנפח  8ויתאימו ללחץ עבודה של  התפשטות יהיו מטיפוס סגור עם דיאפרגמה מיכל

 מנפח מעגל המים אותו הוא משרת. 5%-שיחושב ע"י הקבלן ללא פחות מהמים 

אטמוספירות ועם  1.5עם שסתום למילוי חנקן, מילוי בפועל של חנקן ללחץ עבודה סטטי התחלתי של המיכל 

 אל חוזר, מז"חשסתום  ם יותקנו: מסנן מים,ה למיכלימדי לחץ עבודה לפני ואחרי המיכל וברז ניתוק, להזנ

 וכל המופיע בתוכניות. ץ ניתן לכוון "י רשויות איכות הסביבה, ווסת לחץ ניתן לכוון ושסתום פריקת לחמאושר ע

 מחיר המיכל התפשטות כולל את מחיר כל האביזרים למערכת מי רשת.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 צנרת מים ואביזריה 15.11 

           
 .ל המפרט הכללי ש 1504התקנת הצנרת, שטיפתה, בדיקתה ואביזריה יהיו לפי פרק 

 כללי 



  עיריית אריאל מבנה חברת גוונים   מערכת מיזוג אויר
 

 
   

 
 

 

              על הקבלן לבדוק את התוכניות והמפרט וכן לבדוק את תואי הצנרת באתר ואת 

 הצנרת הקיימת שיש להתחבר אליה. 

 על הקבלן לתכנן עבודות הצנרת בתיאום עם אנשי האחזקה של חברת דואר ישראל

 קיימות.שלא תפריע לתפקוד מערכות מיזוג האויר הקשורות למערכות ה

 שפועי הצנרת תהיה במינימום הנדרש להבטיח שחרור אויר.

 השיפוע בכוון עולה לציוד. 

אלא אם  1בנקודות הנמוכות יש לספק ברזי ניקוז בקוטר " בנקודות הגבוהות יותקנו משחררי אויר אוטומטיים.

 כן צוין אחרת בתוכניות.

 אין לתמוך את הצנרת על ידי הציוד.

 גומי מחורץ.תחתית הצנור ותונח על  תיתמך ברגל שתותקן ב ביציאה מציוד הצנרת

 ומעלה. 3וע"י אוגנים לצנרת " 2"½החיבורים לציוד יהיו על ידי "רקורדים" לצנרת עד 

 ההסתעפויות יהיו, במידת האפשר כלפי מעלה להבטיח שחרור האויר.

במחיצות גבס אין צורך ולי ציקה על הקבלן להתקין שרובכל חדירה של צנרת בקיר בלוקים או בהשלמת י

המרווחים בקירות בלוקים או בהשלמת יציקה. ן לאטום, לאחר העברת הצנרת, את בשרוולים . על הקבל

 לא יינתן בנפרד בכתב הכמויות והם יכללו במחיר הצנרת.רוולים יהיו מפח מגולבן ומחירם הש

 תה.חיבורי צנרת וריתוך ייעשו רק לאחר שהצנרת נוקתה היטב לפני התקנ

  צנרת המים

 .ASTM-A-53ללא תפר לפי תקן  40צנרת המים תהיה סקדיול  

 ”.L”צנרת מברזי הניתוק הקומתיים ולמפוחי נחשון תהיה צנרת נחושת דרג 

 ריתוך צנרת הפלדה יהיה עמוק, כולל "שורש" והכנת פאזות מתאימות בקצות הצנור.

 מותקנים.ג של הצנרת בה הם בעלי אותו דר באביזרי ריתוךבריתוך הצנרת יש להשתמש 

 חיבורי צנרת הנחושת תהיה בהלחמת כסף סילפוס.

  קשתות, הסתעפויות ומעברים בצנרת הפלדה

 .40כל הקשתות יהיו קשתות ריתוך סקדיול 

 מעלות. 45" יש להכין פאזות 4בריתוך צנרת מעל 

 חרושתי.” T“ הסתעפויות בקוטר שווה תהיינה הסתעפויות 

 בכוון הזרימה או "רוכב" חרושתי.שונים תהיה הסתעפות "נעל" בקטריםהסתעפויות 

 חרושתי. צנרת תהיה על ידי אביזר אקסצנטרישינויי קוטר ב

 קשתות, הסתעפויות ומעברים בצנרת הנחושת

 כל הקשתות, הסתעפויות ומעברי הקוטר יהיו מוכנות ולא יבוצעו באתר מסיגמנטים.

 ידוע ויכללו במחיר הצנרת.כל האביזרים יהיו מוצר מוגמר של יצרן 

 . מיתלים  ועוגנים

 התמיכות, המתלים, הברגים, אומים, דיסקיות וכו' יהיו מפלדה מגולוונת.

 תמיכות לצינורות אופקיים קרובים לקיר יהיו קונסוליים מברזל זוית.

  

 מקצועי מפלדה”U“ צינורות אופקיים קרובים ומקבילים המתלים יהיו מפרופיל 

 שאת את משקל הצנרת מלאה במים.באורך וחוזק ל



  עיריית אריאל מבנה חברת גוונים   מערכת מיזוג אויר
 

 
   

 
 

 

העוברים דרך התקרה. עים או מסילות או במוטות הברגה הפרופילים יהיו תלויים מהתקרה באמצעות מקב

  10-יהיה בהתאם למשקל הצנרת אך לא פחות מעשו על ידי הקבלן. עובי המוטות חציבות למעבר המוטות יי

 מ"מ.

 י הבידוד.מתלים לצנרת מבודדת יהיו גדולים בהתאם לעוב

 מאמץ יתר בצנרת.דרש כדי לאפשר התפשטות ולמנוע עוגנים לצנרת אופקית יהיו במקומות בהם נ

 העוגנים יעוגנו מצד אחד לבנין וירותכו לצנרת.

צידי העגינה יותקנו מסילות שר התפשטות לשני הכוונים. משני בצנרת האנכית תעוגן הצנרת באמצע הגובה לאפ

( (GUIDE ישרה של הצנרת.להתפשטות אנכית 

 מסילות מכל צד של כל נקודת עגינה. 2לפחות 

 בתחתית הצנרת העולה, לכל צנור, תהיה תמיכת מתלה ליד העליה של הצנור.

 

 צביעת צנרת פלדה  

 ניקוי חול : הכנת השטח  

מיקרון לפחות לשכבה  35שכבות בעובי של  2של טמבור,  HB13 יסוד סופר עמיד  :צביעה  

 ההנחיות של היצרן. ובהתאם למפרט

מיקרון לשכבה  40שכבות בעובי של  2של טמבור,  XXX–429עליון סופר עמיד    

  ובהתאם למפרט של היצרן.

 שכבות הצביעה יהיו בגוונים שונים                                 

 

 

 שסתומים ואביזרי צנרת מים 21.15

לאפשר  ארוך ידית  בעלת צירעם אטמ'  16ללחץ ת "שגיב" מתוצריהיו כדוריים מפליז   ½2שסתומי ניתוק עד "

 בידוד. 

 מעלות צלזיוס. 100השסתומים יתאימו לעבודה גם במים חמים בטמפ' של עד 

 ומעלה יהיו שסתומי פרפר תוצרת "רפאל" דגם:  3שסתומי ניתוק מ "

B7  או "הכוכב" עם תמסורת חילזון מותקנים עם ציר במצב אופקי 

 תחתון ינוע בכיוון זרימת המים בעת סגירה.כך צד הפרפר ה

 על השסתומים להיות אטומים עם סגירתם.

 שסתומי הפרפר יהיו עם צואר ארוך המתאים לעובי הבידוד.

 יהיה עם רקורדים ומעל לזה עם אוגנים. ½2חיבור השסתומים לצנרת עד " 

 במקומות המצוינים בשרטוטים יותקן שסתום ניתוק וויסות מתוצרת

“TOUR & ANDERSON .”" דגם   ½2לצנרת עד STA-D.מפליז 

 STA-F.ומעלה דגם  3לצנרת מ "

לנקודות הבדיקה ארוכים  שסתום הויסות יכלול את כל הברזונים ואביזרי העזר הדרושים, כולל מאריכים 

 מעובי הבידוד עם פיה המתאימה למכשיר הקיים באתר. 
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 הקבלן לצורך העבודה.ים לכיול וויסות יסופקו על ידי שירכיול השסתום לפי הנדרש ולפי הוראות היצרן. מכ

לסגור אותם לפרוק ציוד . יש להתקין השסתומים כך שניתן השסתומים יותקנו אנכית או אופקית בצנרת המים

 גישה קלה ונוחה לטיפול.השסתומים שתהיה וללא צורך בהורקת מים. יש להתקין 

מתוצרת "רפאל" או ניתנים לפירוק  V-51דגם  פיצים מחזיריםחוזרים יהיו מטיפוס שטוח עם ק-שסתומים אל

                                                                                                                                                       .      "הכוכב"

 אויר מהמערכת.הצנרת להבטיח סילוק ל נקודה גבוהה של שסתומי שחרור אויר אוטומטיים יותקנו בכ

 או מתוצרת"¾ שסתומי שחרור האויר יהיו אוטומטיים מתוצרת "רפאל" בקוטר 

"ARI-"בלבד. כפר חרוב 

 

 

 מסנני מים 13.15

 MESH 40.מצוידים בסלי רשת פלב"מ ”Y“ מסנני המים יהיו מטיפוס 

 י.המסננים יהיו ניתנים להוצאה בקלות לשם ניקו

 בידוד המסננים ניתן יהיה לפירוק ולהתקנה ללא פגיעה בו.

 ס"מ, מופה ופקק.X  10המסננים יצוידו בשסתומי ניקוז כדוריים, ניפל באורך של 

 .1קוטר הניקוז יהיה בהתאם להברגה הקיימת אך לא פחות מאשר "

 מסנני המים יהיו מתוצרת "רפאל" או "הכוכב".

 

  ים וחיבורים גמישיםחיבורי  התפשטות, דרסר 41.15

התפשטות לשחרור מאמצים או אומגות ”VOKES”, במקום שנדרש יש להתקין חיבורי התפשטות מתוצרת 

 בצנרת.

בשני צידי חיבור התפשטות יש ועה של הצנרת לאורך ציר הצנרת. בכל מקום שנדרש יש לעגון הצנרת לאפשר תנ

 במחיר הצנרת.לגלות. העגון והמובילים כלולים להתקין מובילים על ג

 "MASONחיבורים גמישים לחיבור משאבות, יחידות קרור וכו' יהיו מתוצרת "

 מעלות פרנהייט. 250 -פי.אס.אי ול 250מתאימים ללחץ של  FINCדגם: 

 

 

 

 

 

  בדיקות  לחץ ושטיפת צנרת המים. 51.15

 שעות. 24-לא פחות מ תקופה שלאטמ' למשך  10-בכל התקנת צנרת מים יערכו בדיקות לחץ לצנרת שתבוצע ב

שנתגלו. בדיקת הלחץ לא דיקה נוספת לאחר תיקון הדליפות במקרה של נפילת הלחץ בפרק זמן זה,תערך ב

 תחשב כמושלמת ללא אישור של המפקח.

 .מחיר בדיקת הלחץ כלול במחירי הצנרת
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 הקבלן יספק לפי דרישת המפקח,חלקי צנרת לבדיקה מדגמית של עבודות הריתוך.

 .קות כלול במחירי הצנרתמחיר הבדי

 לא תבוצע עבודת צביעה ובידוד של הצנרת לפני אישור של המפקח לבדיקות הלחץ.

ויתקין מעקפים זמניים  טוף הקבלן את הצנרת מכל לכלוך לאחר ביצוע בדיקות הלחץ ואישור המפקח,יש

 הצנרת. ר וסוללות למיניהן כלול במחיר למחליפי חום,יחידות קרו

 לא תבוצע הפעלה של מערכות המים ללא אישור של המפקח על תקינות

 .השטיפות וקבלת מים נקיים

 

 

 בידוד צנרת מים והגנת הבידוד 61.15

 של המפרט הכללי. 15062בידוד הצנרת, אביזריה והתקנתה לפי תת פרק 

                                          דיקות לחץ ולאחר אישור המפקח. עבודות בידוד הצנרת ייעשו רק לאחר ביצוע ב

 לפני התקנת הבידוד יש לצבוע את הצנרת בצבע יסוד ובצבע גמר.

 תבודד באמצעות פוליאוריטן מוקצף החיצונית למבנהצנרת המים הקרים/חמים 

 מ"מ. 0.6מ"מ בתבניות פח צבוע לבן בתנור בעובי  50יצוק בלחץ בעובי 

 תבניות הפח. הבידוד ימלא בצורה נאותה את חללי

 של המפרט הכללי. 15062בידוד הצנרת, אביזריה והתקנתה לפי תת פרק 

 

 צנרת המים הקרים/חמים בפנים בנין ובחדרי מכונות תבודד בצמר זכוכית עטוף

עם שוליים רן. העטיפה ומחסום האידים יהיו כמוצר מוגמר של היצ "דואל טמפ"  בניר קרפט ומחסום אידים

 האידים.להדבקה קלה ומושלמת של מחסום  דבק מגעבעלי חפיה רחבה עם 

 מיקרון מחוזק ברשת פיברגלס ויהיה 50מחסום האידים מרדיד אלומיניום בעובי 

 .0.28ק"ג ל מ"ק ומקדם מעבר חם  80צפיפות מזערית FRJ.    מטיפוס 

 

 הבידוד יהיה מתוצרת:

ASJ/SSL -11 OWENS CORNING 

 CERTAIN TEED 500F SNAP ON ASJאו 

 עבודות הבידוד ייעשו על ידי קבלן בידוד מקצועי עם נסיון רב בעבודות בידוד צנרת.

 

תבודד בתרמילי ארמפלקס. הבידוד   " ומטה2בקוטר  בתוך המבנה ובחדרי מכונותצנרת מים קרים/חמים 

 מ"מ. 2יצופה בצפוי חיצוני של ארג ומשיכת סילפס בעובי של 

 

 

 

 

 עובי הבידוד מ"מ סוג הבידוד קוטר הצינור אינטש
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 60 פייברגלס, בתוך תרמיל פח צבוע לבן. ומעלה בתוך המבנה. 8

פוליאוריטן מוקצף, בתוך תרמיל פח  ומעלה ) על הגג ומחוץ למבנה ( 8

 צבוע לבן.

60 

פוליאוריטן מוקצף, בתוך תרמיל פח  ) על הגג ומחוץ למבנה ( 6עד  3

 צבוע לבן.

50 

 50 בתוך תרמיל פח צבוע לבן.פייברגלס,  בתוך המבנה 8עד  3

 25 ארמפלקס 2עד  3/4

 

 

 .0.28ק"ג ל מ"ק ומקדם חם  90הצפיפות הממוצעת 

 ARMSTRONG  ARMFLEX 11הבידוד מתוצרת 

 VID0FLEX.או 

 

 

 

 ציפוי הגנה לבידוד.

 0.6 במעטה פח לבן בעובי שלדרי יחידות טיפול באויר תצופה הבידוד לצנרת הגלויה לאטמוספירה והצנרת בח

 מ"מ לפחות בצינור אנכי. 15חפיפה של  בצינור אופקי ועם 7או  5מ"מ עם תפר שעה 

 כל בידוד הצנרת מסוג קליפות סיבי זכוכית יצופה בציפוי "פלסיב" מודבק היטב

 לכיסוי הפח.

 על גבי הציפוי ייעשו סימונים הנדרשים לעיל.

 על הקבלן להכין דוגמה של בידוד וציפוי לאישור.

 

 לצנרת ארמופלקס יצופה עם ארג ודקאסט, אקריל פז או סילפס בחפיפה הבידוד

 מ' ובצבעים מתאימים עם סימונים כנ"ל. 1½ובחיזוקים כל  50%של 

 

 

 

 

 

 : לוחות חשמל ופיקוד כללי 17.15

 

 כללי 

של המפרט  הכללי   1508לדרישות  פרק   מערכות  החשמל  המשרתות את מתקן מיזוג האויר, תתאמנה 

 ולתוספות המפורטים להלן: חשמל, לחוקים ולתקנותשרדי  למתקני  מהבינ
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 כל עבודות  החשמל  יבוצעו ע"י חשמלאי מוסמך עפ"י חוק החשמל.  

 הקבלן יעביר ביקורת של בודק מוסמך מטעם ח"ח לכל עבודות חשמל. 

 מחיר שכ"ט לבודק החשמל ישולם ע"י הקבלן כחלק ממחיר העבודות. 

 

 . יצרן לוח החשמל

 .(ISO 9002) 9002ליצרן הלוח תהיה מערכת אבטחת איכות מאושרת לפי ת"י  .א

 .22ותת תקן  1חלק  1419וח תהיה הסמכה של מכון תקנים הישראלי לעמידה בדרישות ת"י ליצרן הל .ב

 1419היצרן יציג מסמכי מעבדות מוסמכות ומוכרות המעידים שהלוחות עמידים לפי דרישות תו תקן 

 ללא אישור הנ"ל לוחות החשמל לא יאושרו. -PTTAברמת עמידות 

הלוח ייוצר בשיטת יצור סטנדרטית כלומר שליצרן יש קטלוגים בהם מוגדרת השיטה בה מיוצרים 

הלוחות כולל פרטים ומידות סטנדרטיים, שיטות חיבור מפסי הצבירה אל האביזר, שיטת ההתקנה של 

ם לגודלם הפיזי והזרם הנומינלי שלהם וכן האביזר, סידור האביזרים בתוך פנלים סטנדרטיים בהתא

 שיטות להרחבת הלוח בעתיד.

במידה וידרש יוצר לוח במידות לא סטנדרטיות על מנת להתאים את הלוח למקום המיועד לו ללא 

 תוספת מחיר.

 כנדרש. 30% -הלוחות יכללו מקום שמור ל

 .IECשיטת הסימון בתכניות תהיה תקנית לפי תקן ישראלי או תקן 

 

 וח החשמל  ייוצר על ידי אחד מהיצרנים רק לאחר אישור וקביעת ל

 המזמין. הקבלן  מתחייב להזמין ולייצר את הלוח  אצל אחד מהיצרנים 

 המומלצים ע"י המזמין  כמפורט להלן , הלוח יבדק במפעל היצרן לפני 

 העברה לאתר לרבות בדיקה תחת מתח . בכל מקרה יצרן לוחות החשמל 

 .ISOאושר ע"י מכון התקנים הישראלי ובעל תקן יהיה מוכר ומ

 ויכלול תא בקרה בנפרדלוח חשמל ראשי יתוכנן להזנה ופיקוד  לשתי יחידות קירור מים ,משאבות מים 

 

 : לוח החשמל יכלול בין היתר -מבחינת כוח 

 מפסק זרם ראשי. 

 נורות לפאזות הראשיות +לחצן בדיקה. 

 ומשאבת מים בנפרד. מפסיקי זרם לכל יחידת קירור מים 

 ריליים להגנה בפני זרמי יתר. 

  .380/220Vטרנספורמטור פקוד 

 כל הציוד והחומרים האחרים הנדרשים לפעולה מלאה ותקינה של המערכת. 

 כיס לתוכניות ממתכת. 

 שילוט מתאים ללוח ולכל מפסק ונורת סימון. 
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 : יכלול בין היתרופיקוד לוח החשמל 

 

 : ים או משאבהלכל יחידת קירור מ

 יד.-מופסק-מתג פיקוד: אוטו •

 תתאפשר הפעלה ידנית -במצב יד •

 ההפעלה תהיה דרך מחשב הבקרה -במצב אוטומטי           

      כאשר מתג הפיקוד נמצא במצב "אוטו" כל הציוד יעבוד כמכלול אחד ובהתאם ללוגיקה של מערכת  •

 ה (הפיקוד ובקרה ראשית ) מערכת הבקר          

 יהיה חיווי על מצב הבורר הנ"ל במערכת הבקרה )מצב אוטו( •

 נורות לסימון פעולה ותקלה למשאבה וליחידת קירור. •

                   נתן אפשרות להפעלה לפי לוח זמנים או ע"י בורר הפעלת מתקן במסך ראשי לכל מכונהית •

 .בנפרד  

 

 תוכניות לוחות ובקרה 

 שמל,מיכשור והתקנה לאישור כדלקמן: הקבלן יכין תוכניות ח

 תוכניות מבנה מפורטות של לוחות החשמל.  א.

 תוכניות הכוח.  ב.

 תוכניות הפיקוד.  ג.

 תוכניות סרגלי מהדקים עם מיספור מתאים.  ד.

 רשימת שילוט לכל האלמנטים.  ה.

 רשימת כבלים לסוגיהם,גודל וחתך,לכוח ומיכשור.  ו.

 והבקרה.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אפיון ציוד החשמל והבקרה 

 לוח החשמל  א.

 ס"מ בנוי  70בעומק עד  ID-2000מבנה הלוח בנוי דוגמת דגם: 

 מ"מ וצבוע בצבע איפוקסי קלוי בתנור,  2.0מפח מגולוון בעובי 

 לרבות פנלים ודלתות מתאימים,פסי צבירה ופסי הארקה כנדרש. 

 ספירה כולל ללוח המותקן חשוף לאטמו IP-55הגנת הלוח תהיה 
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 גגון מתאים ודלתות כפולות וכו'. 

 .  IP-54הגנת לוח בחדרי מכונות ובתוך המבנה תהיה 

 . 30%-הלוח יבנה עם רזרבת מקום לציוד עתידי ולא פחות מ

 ידיות הלוח יהיו קבועות בדלתות ולא ניתנות לשליפה. 

 בתחתית הלוח או במיקום כניסת הכבלים תותקן פלטת ניאופרן 

 מ"מ לכניסת הכבלים דרכה.  10.0בעובי 

 איורור ותאורה בלוח החשמל 

 מבנה הלוח יכלול מאווררים ומסנני אויר אשר יתאימו לשטח החתך 

 ולגודל הלוח. תאורה בלוח תכלול גוף תאורה פלסטי מתאים. 

 קבלים לשיפור כופל הספק 

 קבלים לשיפור כופל הספק יותקנו על גג הלוח עם בקר לשיפור כופל 

 . COS-Fפק הס

 טמפרטורת הסביבה 

 50כל  הציוד המותקן  יתאים לעבודה  בטמפרטורה  מכסימלית של 

 מעלות צלסיוס.   0מעלות  ובטמפרטורה  מינימלית של 

 שילוט  וצבעי מוליכים. 

 כל גיד ומהדק יהיו ממוספרים ע"י  מספור בר קיימא , על הקבלן 

 כל השלטים לתוכניות לדאוג לשילוט  של כל המעגלים ולהתאים את 

 החשמל בהתאמה  . 

 בתוך  הלוח ובחזיתו יהיו שלטים מלוחות סנדביץ כתב לבן על רקע 

 שחור.  השלטים יורכבו  לאחר צביעת  הלוח. 

 צבעי  המוליכים 

 חום. -Rפאזה    VAC      230 /380מוליכי   כח    

 חום כתום. S-פאזה 

 חום שחור. -Tפאזה       

 חום . -  פאזה   VAC   230וד   מוליכי   פיק

 כחול. -  אפס       

 אדום . -  פאזה     VAC   24מוליכי   פיקוד   

 שחור. -  אפס      

 אדום לבן. -  )+(  VDC  24מוליכי   פיקוד   

 לבן. -  (-)    

 אפור. -  INPUT   בקרה

 כתום.-

   OUTPUT  - .כבל מסוכך 

 סגול. -      
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 צהוב/ירוק .     מוליכי הארקה 

 אפור. -  V 230 /380מכסי  תעלות חיווט  

 כחול. -     V 24מכסי  תעלות חיווט  

 נוריות סימון . 

 מ"מ  תוצרת  "איזומי"   22נוריות סימון בלוח יהיו מסוג "לד"  בקוטר 

 .  VAC 230  -,  כנ"ל אך עם שנאי להורדת  מתח  מVAC  24למתח   

 צבע  ירוק.  -  ילה  נורית  סימון לעבודה  רג

 צבע  אדום.  -   נורית  סימון לתקלה  

 צבע  צהוב.   -   נורית  סימון לסטטוס 

 לשחרור   תקלה.   resetהלוח יכלול  לחצן  בדיקת נוריות , לחצן השתקת  צופר, לחצן  

 ספקי  כח. 

ם  מחושב לפי תוכניות "אטקה"  בזר יהיה  מתוצרת  "הוריזן" או "למבדה" או  VDC  24ספק  כח  ל  

 .  20%החשמל עם רזרבה של

 מתגים ובוררים לפיקוד . 

 יד.  -מופסק  -מצבים : אוטו  3כל  המתגים  והבוררים יהיו בעלי  

 מיועד לעבודה בהתאם  ללוגיקת הבקרה כאשר כל החיבורים וההתניות פועלים  במערכת.   -מצב   "אוטו" 

 ית כאשר נדרשת עקיפה של חיבורים  והתניותמיועד להפעלה ידנ -מצב   "יד  "  

 כלוגיקת  הבקרה , אך לא עקיפת ההגנות. 

 מיועד להפסקת  הזנה לאלמנט הציוד.  -מצב  "מופסק" 

 מתנעים )קונטקטורים( . 

 מתנעים יהיו מתוצרת " קלוקנר  מילר"  או "טלמכניק"  או" סימנס" או "אלן ברדלי "    .

 געי עזר. מחיר המתנע יכלול לפחות מ

 

 מנועי  חשמל .  

-תוצרת "ברוק המנועים יהיו  IP-55-מנועי החשמל יהיו בעלי תו תקן ובעלי דרגת אטימות לא פחות מ

או "סימנס" או "אושפיז" ליד כל מנוע שאינו בקו עין עם לוח החשמל חובה להתקין מנתק ביטחון  קרומפטון"

 . IP-65,פקט אטום למים 

 וחיווט לרבות מנתק ביטחון .   מחיר המנוע כולל התקנה

 וסתי מהיריות למנועים. 

 " abb" או " DANFOSSוסתי המהירות למנועי החשמל יהיו תוצרת   " 

 מותאמים להספק  כ"ס  של המנוע  ובעלי יכולת להתחבר לבקרה הממוחשבת. 

 התקנת וסתי מהירות לפי המפורט בדרישות המפרט הטכני של הציוד. 

 כבלים  . 

   -לפי תקן גרמני  XLPEמנחושת  במתקן  החשמל יהיו    הכבלים

 V 1000  .וולט  עם בידוד על כל גיד 



  עיריית אריאל מבנה חברת גוונים   מערכת מיזוג אויר
 

 
   

 
 

 

 הבידוד  יהיה  בצבעים  שונים  בהתאמה לתפקידיהם ובכפיפות לדרישות  

 התקן הישראלי  העדכני וזאת  לאפשר  הבחנה נוחה ביניהם.

  

 גילוי וכיבוי אש בלוחות חשמל 

 רכת גילוי וכיבוי אש בלוחות בהתאם לנדרש הקבלן יספק ויתקין מע

 בחוק החשמל. 

 אמפר ומעלה יבוצעו הכנות למערכת גילוי וכיבוי אש. 63-מבנה לוח מ

 מחיר מערכת גילוי וכיבוי אש לרבות גלאים,בלוני כיבוי,צנרת 

 . מקשרת, מערכת פיקוד וכו' תהיה כלולה במחיר לוחות החשמל

 

 

 ציוד למערכת הפיקוד

 ור כללי של הציוד הנדרש בין היתר למערכות הפיקוד בפרוייקט זה לפילהל"ן תא

 סוגי הציוד השונים.

 כל ציוד הפיקוד יוגש לאישור עם קטלוגים ונתוני הבחירה המתאימים.

 (VSDמשנה מהירות מנוע רציף )

 (.VSDיותקנו משני מהירות מנוע רציף ) משאבות מיםבמנוע  •

 מתאים. תקנו בתוך הלוחות עם איורוריו למשאבות מיםמשני המהירות  •

 משני המהירות יתאימו להספק המנועים אותם הם משרתים. •

 " או "דנפוס" בלבד.ABBמשני המהירות יהיו מתוצרת: "

 

 

 

 

 

 

 

 קירור מים: מערכת תאור פעולת 15.18

 

 הפעלת המערכת תבוצע לפי לוח זמנים או ע"י בורר הפעלה מרחוק. .1

 ע"י יחידת הקירור עצמה. חדשה יחידת קירורלעבודה משאבה של  תיכנסעם הפעלת המערכת  .2

 בצנרת יציאה מהיחידה.ומגן קפיאה מפסק זרימה  קירור יותקןהליחידת  .3

 בתוך יחידת קרור מים יהיה מיקרופרוססור אשר יפקד על דרגות הקרור של היחידה.            
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 ות קירור המים לפי דרגות מעגל ראשוןרגש טמפ' בקו המים החוזרים יפעיל באמצעות בקר את יחיד .4

 ולאחר מכן מעגל שני .

 יהיה מתג שיאפשר החלפת סדר הכניסה בין יחידות הקירור. .5

פעולת היחידה תותנה בפעולת משאבת סחרור המים השייכת לה ובתקינות מפסק הזרימה. כמו כן  .6

בוה ,מגן זרימת מים,מגן תותנה פעולת המדחס בתקינות כל ההגנות : מגיני יתרת זרם, מגן לחץ גז ג

 לחץ שמן ,מגן קפיאה במאייד וכו'.

 

 

 :אחריות ושרות 19.15

 

למערכת המיזוג וכל זה מיום קבלת המתקן על ידי חודשים  24של הקבלן יהיה אחראי לתקופה  .א

                                                                                                                                              המתכנן.   

 לכל העבודה והחומרים שסופקו על ידו. במשך תקופה זו עליו להיענות לקריאת המזמין  

לכל המאוחר להחליף או לתקן את כל הדרוש תיקון, ללא כל תשלום נוסף במשך  שעות 6בתוך  

קבלן מאחריות זו. להבטחת אחריותו יפקיד הקבלן תקופה זו. בדיקת הציוד כמוזכר לא תשחרר את ה

בידי המזמין ערבות בנקאית לפי דרישות המזמין למשך תקופת האחריות והבדק. כמו כן מתחייב 

הקבלן לספק במשך התקופה המתוארת לעיל את כל השירותים והבדיקות הנדרשות לפעולה תקינה 

 ויעילה של המתקן.

 

ד סיומה ומסירתה הסופית ועליו יהיה להחליף כל חלק אשר הקבלן יהיה אחראי לעבודתו ע ב. 

 יינזק או יאבד, בלי תוספת מחיר.

 

הקבלן מצהיר מראש כי הינו קבלן רשום בענף מיזוג האוויר וכי הוא בעל מפעל ובעל מקצוע  ג. 

מעולה והסמכה מקצועית של מוסד מוכר. באם לפי ראות עיניו, תכנון המתקן או חלק ממנו 

שר לו מתן האחריות הנדרשת ממנו, חייב הקבלן להעביר ולברר עם המתכנן את אינו מאפ

 הבעיה. בכל מקרה אחריות הקבלן על המתקן לא תינתן לחלוקה עם שום גורם אחר.

 

הקבלן ישיג על חשבונו את כל האישורים הקשורים בנושאי הבטיחות והגנה נגד אש     )כיבוי  ד. 

ן על כל פריט שאינו עומד בדרישות הנ"ל. האחריות בנושא אש(. עליו להסב תשומת לב המתכנ

 .על הקבלןבטיחות ובכללן שרפות, 

 

תקופת האחריות תחול מיום המסירה הרשמי של המתקן. הקבלן לא יהיה רשאי להפסיק את  ה. 

 פעולת המתקן או חלקים ממנו גם אם המתקן לא התקבל מסיבה כל שהיא.
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קבלן לבצע גם שרות ואחזקה מונעת לכל חלקי המתקן. השירות במשך תקופת האחריות חייב ה ו. 

יכלול בין היתר: שימון וגירוז מסבים, ניקוי מסננים, החלפת שמנים, החלפת מסנני אויר 

ומייבשי גז, החלפת רצועות, הוספת גז קירור ושמן, ניקוי, צביעה, בדיקה וכיול מכשירי הגנה 

 ופיקוד, בדיקות עונתיות.

 

פעמים בתקופת הבדק. במסגרת זו יבדקו הנושאים  6צע עבודות שרות למתקן הקבלן יב ז. 

 הבאים:

 

 אטימות הצנרת והברזים, תקינות בידוד ונזילות.  

 

ניקוי והחלפת מסנני אויר במזגן אוויר צח ויחידות פנימיות. עלות מסנני אוויר חדשים תחול על   

 הקבלן בתקופת הבדק.

 

 ת.כיוון משטר הלחצים במערכ   

 

ניקיון לוחות חשמל ופקוד, כוון יתרות זרם בהגנות, בדיקת תקינות ציוד המיתוג וההגנות    

בלוחות. בדיקת מערכת הבקרה של המזגנים, לרבות רישום שעות עבודת המערכת, מספר 

 התנעות מדחסים, לחצי עבודה.

 

 בכל חלל.  בדיקת פקוד טמפרטורת אויר   

 

 תקינות מערכת הניקוזים.  

 

 ויסות כמות אויר במפזרים וכמות אויר צח.  

 

עם השלמת בדיקת המערכת יגיש הקבלן לנציג המזמין, דו"ח מפורט המתאר את כל הפעילויות    

אשר בוצעו במתקן ורשימת חלקים וחומרים שהוחלפו. ביקורת ובדיקה תחשב כאחת שנעשתה 

 יוגש על ידי הקבלן.רק לאחר חתימת נציג המזמין או נציגו על גבי דו"ח הביצוע ש

 

 

 אישור ציוד ותכניות ביצוע: 02.15

לפני התחלת הביצוע יגיש הקבלן לאישור המפקח כל המפרטים של הציוד ושל החומרים  א. 

 והאביזרים העומדים להיות מותקנים.

החומרים והציוד שהקבלן מגיש לאישור יהיו מהמין והטיב המשובח ביותר.  בכל מקרה לא  ב. 

 נת הטיב, האמינות והביצועים מהדגמים המתוארים במפרט ובתוכניות.יפעלו מבחי
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הקבלן רשאי להגיש לאישור חומרים וציוד של יצרן אחר, אבל בתנאי שהם יהיו בעלי אותה  ג. 

 איכות ושהם יתאימו לכל הדרישות של המפרט והתכניות.

לא לאשר ציוד שווה  משיקולים של שמירה על אחידות הציוד במפעל, המזמין שומר על זכותו  

 ערך  בשונה מהמופיע בכתב הכמויות או המפרט הטכני.

אם הציוד או החומרים המוגשים לאישור אינם תואמים את הנדרש כמפרט ובתכניות, על   

ההתאמה.  כל הגשה לאישור שלא מלווה -הקבלן לציין במפורש בכתב את מהות החריגה או אי

די הקבלן, על התאמה מושלמת של הציוד     או בציון של חריגה, תיחשב כהצהרה על י

 החומרים ולנדרש במפרט ובתכניות.

לשם קבלת האישורים, על הקבלן להגיש למפקח פרטים ונתונים מלאים שיש בהם בכדי להגדיר  ד. 

ולתאר את המבנה ופעולת הציוד וכן התאמתו לנדרש, כגון דפים קטלוגים, עקומות או טבלאות 

 ים, מידות כלליות, סכמות חשמל ופיקוד, הספקים וכד'.פעולה, פרטים חומר

קבלן לא יתחיל בייצור או בהזמנה של ציוד וחומרים טרם קיבל אישור בכתב על מפרטי הציוד  ה. 

 והחומרים שהגיש לאישור.

הקבלן יזמין את המפקח ואת המזמין לבדיקת הציוד אצל היצרן בטרם יוציא את הציוד      אל  ו. 

 , אין להעביר את הציוד מהיצרן בטרם קיבל הקבלן אישור על כך מהמפקח.אתר הבנייה

כמו כן, יגיש הקבלן לאישור המפקח תוכניות ביצוע והרכבה של הציוד והחומרים העומדים  ז. 

 להיות מותקנים במערכת.

התכניות יהיו מבוססות על הציוד שאושר, ושיסופק הלכה למעשה, ומתואם עם המצב   

הציוד ואופן העברתו והרכבתו בבניין,  מידותתיים בבניין.  הקבלן יתאים את והתנאים האמי

למידות של הפתחים, הדלתות והפרוזדורים הקיימים, והשארת מעברים לגישה, טיפול ואחזקה 

 של הציוד, וכד'.

 

 

 

 

 

 

 על הקבלן להכין ולהגיש את החומר המפורט להלן בשלושה עותקים לאישור היועץ:    

, מפוחי פינוי עשן, מפוחי משאבות מים, קירור מיםוקטלוג לברזים ואביזרים, יחידות  מפרט  .1 

יניקה, קפיצים, בלמי רעידות, יחידות עיבוי, אישורי עמידות תעלות שרשוריות, חומר הבידוד 

 , ציוד פקוד ובקרה.1001לתעלות וגמישים בתקן 

ומתקנים אחרים המיוצרים לפי הזמנה        או תוכניות ייצור של יחידות מיזוג אויר או כל ציוד   .2 

 תכנון של הקבלן.
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 כל תכנית נוספת, בהתאם לדרישות המפקח או המהנדס.  .3 

אישור המפקח ו/או המהנדס על תוכניות ביצוע ו/או רשימות ציוד וחומרים אינם משחררים   .4 

של הציוד, את הקבלן מאחריותו המלאה לטיב החומרים והמוצרים, לבחירה הנכונה 

  להתאמתם לתנאי הבניין והמערכות, ולהתאמה מלאה לדרישות המפרט והתכניות.

אישור שניתן לקבלן ביחס או מקור המוצרים, אינו מהווה אישור על טיב המוצר שיסופק   

מאותו מקור, והרשות בידי המפקח לפסול מוצרים שיסופקו אם הם לא יתאימו לצרכיי 

 העבודה.

 

 

 

 שילוט:סימון ו 12.15

 על הקבלן לסמן ולשלט את כל מרכיבי המערכת בשלטי סנדויץ' חרוטים. א. 

כל הציוד כגון:  מפוחים, מזגני אוויר צח, יחידות מיזוג אוויר וכד' יזוהו על ידי שלטי סנדויץ'  ב. 

 חרוטים בגודל מתאים, בהתאם לסימנם בתכניות.

 גון:  ברגיי פטנט או מסמרות.שלטי הסימון יחוברו לציוד באמצעים מכאניים, כ ג. 

 שלט של יחידת מיזוג אוויר ומפוחים יכלול: .1 

 סימון היחידה. - 

 תפוקת קירור ט.ק. - 

 .CFM -ספיקת אוויר  - 

 אינטש. -לחץ סטטי כולל של המפוח  -  

 כוח סוס המנוע, כולל דגם וסבל"ד. -  

 דגם ואורך רצועות ההנעה. - 

 יצרן היחידה ושנת ייצור - 

 שלט גופי חימום חשמל, יכלול: .2 

 הספק כולל בקוו"ט. -   

 הספק של כל אלמנט חימום, וסה"כ מספר האלמנטים. -   

 מתח עבודה של כל אלמנט. -   

 שם היצרן. -   

כל אביזרי החשמל, הפיקוד, מנתקים וכד', יזוהו על ידי שלטי סנדוויץ, בהתאם לתפקידם ו/או   ד. 

 משרתים, ולפי סימונם בתכניות. השתייכותם לציוד שהם
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כל הברזים מגופים, שסתומי פיקוד וכד' יזוהו על ידי דסקיות סנדויץ'' חרוט, ועליהם המספר   ה. 

הסידורי, כפי שמופיע בתכניות הסכמאתיות וכפי שיבוצעו בפועל. הדסקיות יהיו בעלות קוטר 

 צעות שרשרת מתכתית.ס"מ ובצבע בהתאם לקוד המוסכם, ויחוזקו על הברזים באמ 4של 

הצינורות יסומנו על ידי חצים המראים אל כיוון הזרימה, ועל ידי זיהוי סוג הנוזל הזורם   ו. 

 בתוכם.

 צבע החצים יהיה בהתאם לקוד הצבעים המומלץ במפרט הכללי או לפי הוראות המפקח.  

ע"י שילוט לבן מדפי ויסות ראשיים, מדפי אש ומנועי מדפים מעל תקרה אקוסטית יסומנו  ז. 

 וערב של תקרה אקוסטית.-שיודבק על מסגרת שתי

 

 

 

 

 מסירת העבודה למזמין: 22.15

הקבלן יודיע בעל פה ובכתב ושבוע מראש למזמין ולמפקח מטעמו על מועד מסירת המתקן שביצע  

בשלמותו. בעת המסירה תיערך בקורת של כל העבודות שביצע הקבלן/קבלני המשנה בנוכחות הקבלן, 

 מזמין והמפקח.ה

קבלת המתקן מותנית בכך שהמתקן הופעל על ידי הקבלן במשך שבועיים רצופים, נבדקו כל מרכיבי  

המתקן, תוקנו כל הליקויים והתקלות שנבעו בעת הרצת המתקן, ונמסרו תוצאות בדיקות המתקן 

 בכתב כשהם מלווים בנתונים שנאספו.

ותנים בפעולתם התקינה של כל המערכות ולאחר כאמור קבלת המתקן על ידי היועץ והמזמין, מ 

 שהתקבלו אישור נציגי המזמין על תפקוד נאות ותקין של המערכות שהתקין הקבלן.

יחד עם מסירת המתקן יגיש הקבלן למזמין תיק מושלם, בשלושה עותקים כשהוא כרוך ומסודר  

  תאריך.באוגדן נאות עם כותרת ברורה של שם הפרויקט, שם הקבלן, שם היועץ ו

 התיק יכלול את הפרקים הבאים: 

  תאור המתקן ומערכותיו. א. 

  שיטת ההפעלה והבקרה כולל סכימת הבקרה. ב. 

  ראות הפעלה.ודפי ה ג. 

  דפי איתור תקלות. ד. 

הוראות אחזקה שבועיות, חודשיות תקופתיות ושנתיות. ופירוט סוג העבודה והטיפול לכל שלב.  ה. 

לשירות כולל רשימת מספרי טלפונים, טלפונים סלולרים, ביפר, שם  רשימת כתובות הקבלן

  אחראי מחלקת השרות.

  רשימת ציוד מלווה בקטלוגים אוריגינליים של היצרנים כולל חוצצים לכל מרכיב ציוד. ו. 
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 .DWG, לרבות דיסקט תוכניות בפורמט AS-MADEתכניות עדות של המתקן  ז. 

 במפזרים ערך מדוד לעומת ערך מתוכנן.טבלת מדידת כמויות אוויר  ח. 

מהנדס בודק המאשר את תקינות מתקן כולל דוח , AS MADEתוכניות לוחות החשמל והפקוד  ט. 

 החשמל של מערכת מיזוג האוויר.

 גיבויים לבקר.  .י

מסירה סופית ותחילת תקופת האחריות תהיה רק לאחר תיק מסירה מסודר.  .יא

 רק לאחר קבלת תיק מתקן.ן סופי ישלמו -מח 25%למען הסר ספק 

 

 כל פרט אינפורמטיבי אשר בא להשלים תיק התיעוד. יב. 

רק לאחר שהושלמו כל הפרטים דלעיל יעביר היועץ לקבלן תעודת מסירה ותחל תקופת האחריות.  

תיקונים שלפי דעת המהנדס אינם מעכבים שימוש במבנה, יירשמו בפרוטוקול הקבלה והקבלן יתקנם 

 ים כפי שיקבע היועץ.במסגרת לוח זמנ

 

 

 כתב כמויות ומחירים: 32.15

 כל סעיף בכתב הכמויות מתייחס למפרט הטכני, לסטנדרטים קיימים ולתוכניות. א.

 : כתב הכמויות כולל .ב

אספקה, התקנה, הרכבה, וויסות, שרות, ואחריות, אלא אם צוין אחרת. לא תשולם כל תוספת  

ת, התחברות לצנרת קימת או תעלה אלא באם צוין בסעיף מחיר בעבור חיבור אביזר, ציוד או מערכ

 נפרד בכתב הכמויות.

 רשימת הכמויות אינה סופית לצורך הזמנת הציוד. ג.

רשימה מדויקת של הציוד תעשה על ידי הקבלן לפי המצב במקום. באחריות הקבלן לאמת את  ד.

ות הינן מידות מינימום המידות של מפזרי האוויר, ותריסי אוויר חוזר. המידות בכתב הכמוי

 לתכנון.

המזמין שומר לעצמו את הזכות לפסול כל הצעה שלא הוגשה במלואה או שכללה הסתייגות  ה.

 כלשהיא.

המזמין שומר לעצמו את הזכות להזמין את כל סעיפי כתב הכמויות או חלקים ממנו לפי ראות  ו.

 עיניו.

 י מחירי היחידה.המחירים כוחם יפה לעבודות נוספות או להפחתות לפ ז.

עבור פריטים אשר אינם מופיעים בכתב הכמויות ושמחירם לא סוכם לפני ביצוע, יגיש הקבלן  ח.

 לאישור המפקח ניתוח מחירים מפורט, או בהתאם למצוין בהסכם.
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מהיקף  25% -המזמין רשאי להגדיל או להקטין את הכמויות לפי הצורך ושקול דעתו עד ל ט. 

 העבודה.

 כוחם יפה לעבודות נוספות או להפחתות לפי מחירי היחידה. המחירים י. 

עבור פריטים אשר אינם מופיעים בכתב הכמויות ושמחירם לא סוכם ליפני ביצוע, יגיש הקבלן  יא. 

 .%12רווח קבלני בשיעור של לאישור המפקח ניתוח מחירים מפורט בתוספת  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מסמך ה' - מערכת  התכניות

 

 עיריית אריאל מבנה חברת גוונים: רשימת תוכניות
 
  

 

 



  עיריית אריאל מבנה חברת גוונים   מערכת מיזוג אויר
 

 
   

 
 

 

 תאריך גרסה  מצב שם ותאור תוכנית מספר תוכנית מס'

 23.04.17   למכרז  חדר מכונות מערכת מיזוג אויר 1324 .1

 

וכן תכניות שתתוספנה לצורך הסברה והשלמה ו/או לרגל שנויים שהיועץ רשאי להורות על ביצועם בתנאי 

 זה.החו

 

 


