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 ומנ"מ עבודות חשמל-08פרק 
 

 רשימת פרקים:

 תנאי העבודה – 1פרק 

 קבלת המתקן – 2פרק 

 
 תנאי העבודה .1פרק 

 העבודה כוללת את אספקת הציוד, הובלה, התקנה, הפעלה ויסות והרצה. .1.1

כי ברורות לו דרישות מפרט זה וכי ביקר באתר וברורים לו כל פרטי הקבלן מצהיר  .1.2

 העבודה, היקפה וכל המגבלות הנובעות מהביצוע באתר.

הקבלן מצהיר בזאת כי ברור לו באיזו מידה יהיה עליו לבצע עבודות עזר נוספות.  .1.3

ההוצאות לעבודות מסוג זה בהיקף הדרוש לצורך ביצוע המתקן תחשבנה ככלולות 

במלואן בהצעת הקבלן, פרט לאלה המופיעות בנפרד בכתב הכמויות והמזמין לא יכיר 

ידי הקבלן טעונה אישור -בכל תביעות נוספות בענין זה. חציבת פתחים ומעברים על

 מוקדם של המפקח.

הקבלן יקח בחשבון כי מערכת המים, החשמל והתקשורת חייבות לתפקד ללא כל  .1.4

מכל פגיעה בצנרת המים, החשמל והתקשורת הקיימים.  הפרעה. על הקבלן להימנע

במקרה של פגיעה ואף שלא במתכוון, מתחייב הקבלן להביא בעלי מקצוע מיומנים 

 לתיקון הנזקים בעבודה רצופה במשמרות יום ולילה עד לתיקון המצב.

כל החומרים והציוד יתאימו לדרישות מפרט זה ויהיו חדשים, בעלי איכות גבוהה  .1.5

תאימו לתקנים העדכניים של מכון התקנים הישראלי, מוסדות ממשלתיים או וי

 אם קיימים כאלה לגבי החומר או המוצר. –עירוניים 

ידי -כמו כן יתאימו לדגימות אותם חומרים, אביזרים ו/או מוצרים, שאושרו על 

 המפקח קודם לכן. חומרים או אביזרים או מוצרים שלא יתאימו לנ"ל, יסולקו ממקום

ידי הקבלן ועל חשבונו ובמקומם יובאו חומרים, אביזרים ו/או מוצרים -העבודה על

 מתאימים אחרים.

על הקבלן לקבל אישור המפקח לכל חומר או אביזר שרצונו להתקין. האישור יהיה  .1.6

 בכתב בלבד.

 .מבוטל .1.7

  עולתם למרות אישור המזמין, יהיה הקבלן אחראי לטיב החומרים והאביזרים ופ       .1.1

 התקינה.

הציוד והעבודה יעמדו במסגרת חוקים, הוראות, תקנות, תקנים וכו' של הרשויות  .1.9

 המוסמכות.

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן להביא לידיו אישור רשמי בכתב על התאמת העבודה, או  

על כל חלק ממנה לחוקים, תקנות, דרישות וכו' של אותן רשויות, והקבלן מתחייב 

ידי המפקח, או -שור כזה באם יידרש. קבלת העבודה או חלק מהן עללהמציא אי
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המצאת אישור על טיב העבודה, אינן פוטרות את הקבלן מאחריות לטיב העבודה 

 בהתאם לחוזה ולמפרטים.

העבודה תבוצע ברמה מקצועית לשביעות רצונו של המפקח או נציג המזמין. למפקח  .1.10

ודה או חומר שלדעתו אינם עומדים ברמה תהיה סמכות מלאה לדחות על כל עב

 הנדרשת.

עם סיומן של כל העבודות, הקבלן יערוך בדיקה ראשונית של המתקן, כולל הארקות,  .1.11

יעדכן תוכניות כפי שבוצע, ויציין את ערכי תוצאות הארקה ורמת הבידוד של המוליכים 

חותיים שיתגלו בכל כבל. לאחר מכן תיערך בדיקה כוללת ומפורטת. ליקויים בטי

 במהלך הבדיקה יתוקנו מיד, ליקויים אחרים יתוקנו תוך שבוע ימים. 

הקבלן יצהיר על גבי התוכניות המעודכנות כי אכן ביצע העבודות לפי כללי וחוקי 

 החשמל. תוכניות אלה תוגשנה בשני העתקים.

 חשמלמשנה לה דרישות יסוד מקבלן 1.12

הראשי להעסיק קבלן משנה לעבודות חשמל,  לצורך ביצוע עבודות החשמל על הקבלן

 העונה לדרישות המפורטות להלן:

 מתאים למסגרת התקציבית של הפרויקט., היקף 160הקבלן יהיה קבלן רשום סיווג  .א

 הקבלן יהיה בעל יכולת מתן שירותים הנדסיים באתר ההתקנה של המזמין. .ב

 הישירים ואינם קבלני משנה.העבודה תבוצע ע"י בעלי מקצוע מיומנים, הנמנים עם עובדיו  .ג

הנ"ל, לא עמוד באחד התנאים ישלא  חשמלמשנה לקבלן ההתנאים הנ"ל הינם מצטברים,  :הערה
 .יאושר

 

 קבלת המתקן .2פרק 

פיקוח על ביצוע העבודה, מסירת המתקן לרשות המזמין וקבלת המתקן מידי הקבלן  .2.1

 ידי המפקח.-תעשה לפי נוהל שייקבע על

כולל  להדריך את עובדי המזמין בהפעלת ובאחזקת המתקן בצורה נכונה על הקבלן .2.2

 .הדרכה ע"י יצרן הלוחות לגבי תפעול הלוחות ואיתור תקלות

 על הקבלן לספק למזמין חמישה העתקים שיכללו: .2.3

 מפרטי הציוד, החומרים והאביזרים, כולל קטלוגים של היצרן. .2.3.1 

 הוראות הפעלה כוללות. .2.3.2 

 הוראות אחזקה כוללות. .2.3.3 

 רק לאחר ביצוע כל האמור לעיל יקבל המזמין את המתקן. .2.4
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 מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדים

 רשימת פרקים:

 היקף מפרט 1פרק 

 תאור העבודה 2פרק 

 גופי תאורה 3פרק 

 גמר אביזרי 4פרק 

 לוח חשמל מתח נמוך 5פרק 

 כבלים, מוליכים, סימון 6פרק 

 סולמות ותעלות כבלים 7פרק 

 אטימת מעברי כבלים 1פרק 

 לוי אש ועשןיגמערכת   9פרק 

 מערכת כריזת חירום 10 פרק

 מערכת לפתיחת חלונות שחרור עשן 11פרק 

 אופני מדידה מיוחדים 12פרק 

 

 .  היקף המפרט1פרק 

לתכניות ועל כל  כהשלמהיש לראות את המפרט הטכני המיוחד כדלקמן ואת המפרט הכללי  .1.1

אין זה מן ההכרח שתמצא את ביטויה הנוסף במפרט זה, ו/או  -העבודה המתוארת בתכניות 

 במפרט הכללי ו/או בכתב הכמויות.

 בכל מקרה של תוספות ו/או שינויים, ישמש המפרט הטכני המיוחד כבסיס לדרישות לגבי עבודות אלה. .1.2

מפרט הכללי והוא מפרט את כל הדרישות הנוספות המפרט המיוחד מהותו תוספת והשלמה ל .1.3

הנדרשות נוסף על האמור במפרט הכללי. עבודות שאין לגביהן דרישות נוספות, לא יפורטו 

 במפרט המיוחד.
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 תאור העבודה .2פרק 

 הלל יפה בחדרה."ח ההעבודה המתוארת להלן תבוצע בבי

קר שבוצע באתר ע"י יועץ הבטיחות , העדכניות, על פי סבשיפורי בטיחות לפי תקנות הרגולציה מדובר 

 על פי הנדרש מבית החולים ועל פי התקן.

 

יתבצע באופן מבוקר, ייעשה תוך  ,קומהמתקני החשמל, הקיימים בעל הקבלן לקחת בחשבון, כי פירוק 

חום בית פירוק באופן זהיר של כלל האביזרים בקומה בגבול הביצוע, כולל העברתם לצוות האחזקה בת

 החולים.

ת ע"מ להבטיח תפקוד תקין של כל המערכות הפועלות בביה"ח. והקבלן ינקוט בכל הפעולות הדרוש

 הפסקות החשמל הדרושות לצורך חיבור התשתיות תתואמנה מראש עם הנהלת ביה"ח.

 

 העבודה כוללת:

 אספקה והתקנת אינסטלציה חשמלית בהתאם למסומן בתוכניות. .1

 .כבאיםפאנל אספקה והתקנת  .2

 . אספקה והתקנת גופי תאורת חירום .3

 .3חלק  1220אש ועשן והתחברות למרכזייה תקנית לפי תקן אספקה והתקנת מערכת גילוי  .4

 . 3חלק  1220תקנית לפי  מערכת הכריזהל ציודכבילה ואספקה והתקנת  .5

 ביצוע התאמות במערכות כריזה ומרכזיות גילוי אש ועשן קיימות. .6

 .ונות אוטומטיים לשחרור עשןאספקה והתקנת רכזת חל .7

 

ועל הקבלן  ,תשומת ליבו של הקבלן מופנית לכך, שהעבודה תבוצע בבי"ח קיים ומתפקדהערה: 

להתאים את עצמו לאפשרויות העבודה במקום. הפסקות החשמל תצומצמנה למינימום הדרוש. 

 בכל מקרה, אין לבצע הפסקות חשמל ללא תיאום מראש עם הנהלת ביה"ח.
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 גופי תאורה.  3פרק 

 תאורת חירום 3.1

 ככלל לא ייעשה שימוש ביח' חירום דו תכליתיות משולבות בתוך גופי התאורה. 3.1.1

להשגת עוצמות תאורת חירום, הנדרשות בדרכי המילוט, ייעשה שימוש בגופי תאורה  3.1.2

)לגבי הגופים  . ייעשה שימוש רק בגופים בעלי תו תקןLEDייעודיים בעלי נורת 

במקרה של גופים מתוצרת חוץ ייעשה שימוש בגופים בעלי אישור תקן  .מתוצרת הארץ(

 אירופאי ואישור מכון התקנים הישראלי.

בדלתות היציאה יותקנו שלטי יציאה מוארים דו תכליתיים עם מנגנוני הפעלה זהים  3.1.3

 ליח' החירום שתוארו לעיל.

 .2.22חלק  20כל גופי תאורת חירום יתאימו לתקן ישראל  3.1.4

 , בקיבול מתאים לזמן ואחוזי התאורה הנדרשים.מטליהיו "טריים" מסוג ניקל  כל המצברים 3.1.5

 מצברים לתאורת חירום 3.2

 מתוצרת אחד היצרנים הבאים: מטלכאמור כל המצברים יהיו מסוג ניקל 

VARTA, PHILIPS, ENERGIZER, GE, SAFT. 

 המצברים יתאימו לממירים עפ"י הנחיות היצרן.

 . C°70הסוללות יתאימו לעבודה בטמפרטורה אופפת של  

 LEDגופי תאורה עם נורות  3.3

 יעמדו בכל הדרישות הכלליות המפורטות להלן: LEDגופי תאורה עם נורות 

, בהתאם לסטנדרט אירופאי 19 -( יהיה קטן מUnified Glare Rating) UGRמקדם סינוור  3.3.1

1246-1EN . 

 .10 -( לא יפחת מColour Rendering Index)  CRIמקדם החזר צבע  3.3.2

, דהיינו, לאחר הפעולה במשך הזמן המוגדר 70L   50,000 -אורך חיי הנורה הצפוי לא יפחת מ 3.3.3

 של שטף האור המקורי. 70% -הנורה תספק עדיין לא פחות מ

 לומן מוואט. 100 -הנצילות לא תפחת מ –הנורות תהיינה בעלות נצילות אורית גבוהה  3.3.4

 האמינות והביצועים הגופים יצוידו בצלעות קירור לפיזור יעיל של החום.לצורך הבטחת  3.3.5

, המגדיר את רמות EN – 62471: 2010ביולוגי בהתאם לסטנדרט -הגופים יהיו בעלי תקן פוטו 3.3.6

 " בלבד.1" או "0ייעשה שימוש בגופים בעלי סיכון " הסיכון לבריאות.

 CREEהבינלאומיות המוכרות כגון  ( יהיו מתוצרת אחת החברותLEDמקורות האור )נורות  3.3.7

,OSRAM CITIZEN, PHILIPS-LUMILED,  .או ש"ע 

 מתלים לגופי תאורה 3.3

תלייה וחיבור אל התקרה הקונסטרוקטיבית של גופי תאורה המותקנים בתקרות מונמכות  3.4.1

קטעי פרופיל מגולוון, מחורץ. לאחר התאמת גובה תליית  2-תעשה בעזרת מתלים העשויים מ

 קטעי הפרופיל יקבעו ע"י בורג פרפר. 2התקרה המונמכת, הגוף למפלס 

מתלים , ואילו הגופים  2וכו' יחוזקו בעזרת  ס"מ 30x120ס"מ או  60x60במידות גופי תאורה  3.4.2

 בעזרת מתלה אחד. "הנקודתיים"העגולים 
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 אביזרי גמר 3פרק 
 

 ליכל 4.1

אביזרי הגמר לעבודות החשמל והתקשורת שיוגדרו להלן מתייחסים  4.1.1

תקע לחשמל, מפסיקי מאור, בתי תקע לטלפונים, בתי תקע לבתי 

 לתקשורת מחשבים ושאר אביזרי קצה המוגדרים במעגלים סופיים.

 יובחנו מס' סוגים של אביזרים: 4.1.2

 להתקנה סמויה )תה"ט(. 4.1.2.1

 להתקנה גלויה )עה"ט(. 4.1.2.2

להתקנה משולבת בתוך תעלות חשמל דקורטיביות ו/או בתוך  4.1.2.3

רפואיים, לחשמל  פסי אספקה משולבים לצנרת גזים

 ולתקשורת.

כל האביזרים ישאו תו תקן ישראלי בר תוקף ויהיו מחומרים בלתי  4.1.3

 שבירים וכבים מאליהם.

האביזרים המוזנים מאספקה חיונית יהיו בצבע אדום, והאביזרים  4.1.4

 המוזנים מאספקה בלתי חיונית יהיו בצבע לבן או קרם.

התקע ללא יוצא , כל בתי 2בכל האתרים הרפואיים מקבוצת שימוש  4.1.5

 מהכלל יכללו נורות סימון אינטגרליות מסוג  "לד" או ניאון.

 דגמים וסוגים של אביזרי גמר 3.2

אביזרים בהתקנה סמויה )תה"ט( יהיו מתוצרת אחת החברות  .4.2.1 4.2.1

 -  ”SYSTEM”  ,“ BTICINO “סידרת  – ”GEWISS“ הבאות:

סידרת  ”LEGRAND“  44,  הסידר – ”LIGHT” ,“AVE“סידרת 

“MOSAIC”. 

 בהתקנה גלויה )עה"ט( יהיו מתוצרת אחת החברות הבאות: 4.2.2

GEWISS, BTICINO, PALAZZOLI, LEGRAND. 

אביזרים בהתקנה משולבת בתעלות דקורטיביות ו/או בפסי אספקה  4.2.3

 ,GEWISS, BTICINO, AVEיהיו מתוצרת אחת החברות הבאות:

LEGRAND. 

 אביזרי גמר בהרכבים 4.3

ב של בתי תקע מסוגים שונים ניתן יהיה להשתמש במקומות בהם נדרש ריכוז ר

ע.ד.א. פלסט,  ביח' הרכבים של בתי תקע מתוצרת של אחת החברות הבאות:

CIMA .שיווק "מדע"(, י.קשטן( 
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 תיבות מעבר והסתעפות 4.4

תיבות המעבר להתקנה גלויה ישאו תו תקן ישראלי בינלאומי, יהיו  4.4.1

.א פלסט" או לפחות כדוגמת "ע.ד IP55מסוג קשיחות אטומות 

 "גוויס" או "לגרנד".

 אין להשתמש בקופסאות מרירון כלל.

יש להתקין קופסת הסתעפות נפרדת לכל גוף תאורה בתקרה עם גישה נוחה  4.4.2

 לקופסה )ללא מכשולים(, במקרים מיוחדים תותר קופסה משותפת לעד

 גופי תאורה מקסימום, במידה והקופסה מתאימה לכך. 3

 

 שילוט אביזרי גמר 3.4

ס"מ  4x1כל אביזרי הגמר לחשמל ותקשורת ישולטו בשלטי סנדביץ בגודל  4.5.1

 שיציינו את שם ומס' הלוח ואת מס' המעגל המזינים כדלקמן:

 כתב לבן על רקע אדום. –הזנה חיונית  4.5.2

 כתב לבן על רקע שחור. –הזנה בלתי חיונית  4.5.3

 כתב לבן על רקע כחול. – UPS-הזנה מ 4.5.4

4.5.5 DC – .כתב כחול על רקע לבן 

 כתב לבן על רקע צהוב. –רי פיקוד אביז 4.5.6

 כתב שחור על רקע לבן. –אביזרי תקשורת  4.5.7

 צבע לפי סוג ההזנה + ציון מילים "רשת צפה" בשלט. –הזנה מרשת צפה  4.5.1

ברגים לקיר ו/או לגוף המסד בו מותקנים אביזרי  2כל השלטים יחוזקו עם  4.5.9

 הגמר, ובכל מקרה לא על מכסה האביזר.

היתר מיוחד מראש מטעם המפקח, יותר שימוש במקרים מיוחדים, לפי  4.5.10

 בשילוט "לטרסט" ממוחשב, במתכונת שילוט הסנדויץ שתואר לעיל.
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 לוחות חשמל מתח נמוך  5פרק 

 דרישות יסוד מיצרן הלוחות 4.1 

על היצרן להיות תחת ביקורת שוטפת של המחלקה לבקרת איכות של מכון  5.1.1

בדיקה אחרון של המחלקה הנ"ל התקנים הישראלי. על היצרן להציג דו"ח 

שלא מוקדם יותר משישה חודשים לפני מועד פתיחת המכרז. בניית הלוחות 

 .61439-2תבוצע בהתאם לתקן ישראלי 

 .ISO 9002היצרן יהיה בעל הסמכה לתקן  5.1.2

 היצרן יהיה בעל הסמכה ממכון התקנים.  5.1.3

 הלוחות יהיו בעלי תו תקן. 5.1.4

 התאמה לתנאים 4.2

 אים כדלקמן:הלוחות יתאימו לתנ 

 וולט. 400מתח  5.2.1

 פסי הצבירה יתאימו לזרם קצר אפקטיבי סימטרי כמפורט בתוכניות. 5.2.2

 מערכת פסי הצבירה תתאים לזרם המצויין בתוכניות. 5.2.3

 .-º50  +º5טמפרטורת הסביבה   5.2.4

 .60%לחות יחסית: עד  5.2.5

. )הטמפרטורה 65º Cאביזרי הלוח יהיו מיועדים לעבוד בטמפרטורה של  5.2.6

 הפנימי של הלוח(.החזויה בחלל 

 מבנים ללוחות חשמל 4.3

 מבנים ללוחות החשמל יהיו מפח מגולוון צבוע בצבע אפוקסי קלוי בתנור. 5.3.1

 כל הלוחות יצויידו בפנלים פנימיים ודלתות אטומות. 5.3.2

 אלא אם נדרש מפורשות אחרת. IP54אטימות הלוחות תהיה  5.3.3

המצויידים בקצוות נעילת הדלתות תהיה עם ידית מרכזית ומוטות נעילה  5.3.4

 בגלגלים.

יאושרו מבנים מתוצרת תמח"ש או מפעל ייצור מבנים יעודיים ללוחות  5.3.5

 חשמל בעל יכולת הצגת חישובי כוחות דינמיים, מפרטי צבע וכו.

 מקום שמור בלוחות 4.3

 להתקנת ציוד מיתוג נוסף בעתיד. 30% -בכל לוח ישמר מרחב של כ 

 יסה וחיבור כבלים נוספים בהתאם.כמו כן, יש לדאוג למרחב שמור לכנ 

 כללים לתכנון המבנים ללוחות 4.4

מיקום הציוד בתוך חלל הלוח יאפשר גישה נוחה לתחזוקה )חיזוק ברגים(  5.5.1

 לכל בורג הן בציוד והן בפסי הצבירה של הלוח.

בלוח תותקן מחיצת מתכת להפרדה בין אביזרי וחוטי פיקוד לבין פסי  5.5.2

י קשתות, שריפה וכו'. בין סוגי האביזרים צבירה ואביזרי כח להגנה בפנ

 של סוגי מתחים שונים תותקן מחיצה מלאה.



 

 
  

 

10 

 

בתא הכניסה ללוח, על גבי הצד הפנימי של הלוח, יורכב נרתיק קשיח שבו  5.5.3

 יוכנסו התוכניות השייכות ללוח.

 על גבי דלת תא זה יהיה שלט "תיק תוכניות נמצא מאחורי דלת זו".

דיקה תרמוגרפית פשוטה בכל נקודות בנית הלוחות תאפשר תמיד ב 5.5.4

 החיבור של הציוד, פ"צ, מהדקים וכו'.

כל לוחות החשמל יבנו משני שדות: שדה חיוני תמיד בצד הימני של הלוח  5.5.5

 ושדה בלתי חיוני תמיד בצד השמאלי של הלוח.

 הוא תמיד יהיה מצד ימין של השדה החיוני. UPSאם קיים גם שדה 

  בלוחות הכנות לגילוי וכיבוי אש 4.6

 בכל לוח יש לבצע הכנות למערכת לגילוי וכיבוי אש אוטומטית.  

ס"מ  3x3-ס"מ עבור גלאי אש ועשן ופתח של כ 12x12-ההכנה תכלול הכנת פתח של כ

עבור צינור גז כבוי. הפתחים יסגרו ע"י פלטות פח אשר יהיו ניתנות לפירוק מלמעלה. 

ל יש לתאם עם המבצע של מערכת גלוי הפלטות תהיינה עם צירים. ביצוע ההכנות הנ"

 אש ועשן בבנין.

 כניסת כבלים ללוח 4.7 

כניסת כבלי המעגלים וכבלי הפיקוד ללוחות תבוצע דרך פלטות עם אטמים  5.7.1

 . RITTALאו  LEGRANDשל   CABSTOPכדוגמת דגם 

 אטמים שמורים. 25%כמות האטמים תהיה לפי כמות הכבלים ועוד 

 CABSTOP,הכבלים בחתכים גדולים יותר, שלא ניתן להעביר דרך אטמי  5.7.2

יוכנסו ללוח דרך אטמי אנטיגרון בחתך תואם, או פלטקות מיוחדות של 

RITTAL .עם כניסות עבור כבלים בחתכים גדולים 

 מהדקים 4.8

ככלל כל חיבורי הכבלים והגידים אל הציוד יבוצעו דרך מהדקים עד לחתך של  5.1.1

 ממ"ר. 50

ממ"ר ומעלה יחוברו ישירות למפסיקים/ציוד בלוח  70-וגידים בחתך מכבלים  5.1.2

 ללא מהדקים.

מהדקים יהיו קפיציים על מסילה, ניתנים לפירוק כל אחד בנפרד )ללא צורך  5.1.3

בפירוק מהדקים סמוכים(. החיבור למהדק יתבצע על ידי פחית מצופה ניקל, 

 יד.כסף או אבץ )ולא על ידי בורג( כדי לשמור על שלמות הג

 המהדקים יהיו עם סימניות אוריגינליות לסימון מספר הסרגל ומספר המהדק. 5.1.4

 ממ"ר לפחות. 4המהדקים יתאימו לחיווט גידים  5.1.5

מהדקי הזרם יהיו עם אלמנט אינטגרלי שיאפשר קיצור סלילי הזרם או  5.1.6

 פתיחתם.

 המההדקים ירוכזו בקבוצות לפי הכבלים המיועדים להתחבר אליהם. 5.1.7

לשימוש  יהיו מתוצרת אחת החברות הבאות: "פניקס", מהדקים המותרים  5.1.1

 "ווילנד", "ווידמולר", "וואגו" או ש"ע מאושר מראש.



 

 
  

 

11 

 

 

 הכנות למערכת בקרה מרכזית 4.9

לצורך חווי תקלות, מצב  .N.Oבכל לוח יתוכנן פס מהדקים מחוברים למגעים "יבשים" 

 מפסקים וכד' )לפי הנחיות ספציפיות לכל פרויקט(.

 םגידי 4.10

כל הגידים של מעגלי הפיקוד יהיו גמישים וצבעוניים אשר יקלו על  5.10.1

 זיהויים )בנוסף לסימונים בקצותיהם(.

 .90º Cהגידים יהיו בעלי בידוד עמיד בטמפרטורת העבודה של  5.10.2

 ממ"ר. 1.5שטח החתך המינימלי יהיה  5.10.3

 במעגלי המתח יקפיד הקבלן להשתמש בגידים בצבעים על פי תקן. 5.10.4

דים למהדקים או לציוד יהיה באמצעות סופיות החיבורים של הגי 5.10.5

מיוחדות המתאימות לציוד )שרוולי לחיצה, נעלי כבל(, אשר יורכבו על 

 ידי מכשירי לחיצה מיוחדים מתאימים.  

 שילוט וסימון 4.11

שלטי סימון יהיו כתובים בעברית, שלטי סימון יהיו מסנדביץ בקליט  5.11.1

 ובצבעים לפי הנחיות המפקח.

 יחוזקו ללוח על ידי ברגים, או ניטים פלסטיים.שלטי סימון  5.11.2

כל אביזר בלוח יזוהה על יד שלט סימון נפרד מסנדוויץ, כולל תפקוד   5.11.3

האביזר בקיצור. שילוט יהיה גם לאביזרים פנימיים בתוך הלוח וגם 

 לאביזרים חיצוניים בצד הפנימי והחיצוני.

ס"מ ובו  10x10לכל שדה בלוח בחלקו העליון יותקן שלט סנדביץ   5.11.4

ייחרט שם ומס' הלוח, שם ומס' הלוח המזין, מס' המעגל המזין, סוג 

וחתך כבל ההזנה. בשדה חיוני השלט יהיה אדום, בשדה בלתי חיוני 

 השלט יהיה כחול. UPSהשלט יהיה שחור, בשדה 

נוסח ומיקום שלטי הסימון יאושרו על ידי המפקח אשר יהיה רשאי   5.11.5

הדרושה לדעתו לקיום דרישות מפרט לדרוש שלטים נוספים בכל כמות 

 זה להבטחת פעולתו ואחזקתו התקינה של הלוח.

 צבעי השילוט יהיו תואמים לסטנדרט של המזמין. 5.11.6

קצות מוליכי הפיקוד והכח יסומנו בשתי קצוות הכבל בטבעת פלסטית  5.11.7

המולבשת ומהודקת על המוליך עם מספר חרוט עליה שיהיה זהה לזה 

כל מוליך פיקוד יסומן במספר/סימן  ם.המסומן בתוכניות החיבורי

ייחודי בשני קצותיו, כך שכל המוליכים, השייכים לאותו המעגל,  

מסומנים בסימן זהה מחד, מאידך לא יהיה סימן כזה למוליכים 

 במעגלים אחרים.

סרגלי המהדקים יסומנו גם הם על ידי שלט עם מספר חרוט שגם הוא   5.11.1

 יתאים למסומן בתוכניות החיבורים.
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 דות.ייש למספר קצוות המוליכים המתחברים לממסרים או ליח  5.11.9

מצב המפסקים הראשיים )חברת החשמל, גנרטורים, עוקף( יסומן על ידי  5.11.10

 מנורת סימון מולטילד.

 ברגים 4.12

כל הברגים, אומים ודיסקיות, שיותקנו בלוחות יהיו מצופים קדמיום. באזורים 

 לד.קורוזיביים יש להשתמש בציוד מפלדלת אל ח

 ציוד 4.13

 כללי 5.13.1

כל הציוד שיתוכנן ויותקן בלוחות יהיה ככל האפשר מתוצרת אחידה ויהיה 

זאת  UL, I.E.C., VDEבעל תו תקן של אחד או יותר מהתקנים הבאים: 

בנוסף לתקן ישראלי אם קיים לגבי הציוד הספציפי. הציוד התלת פאזי יתאים 

וולט  250וולט לפחות וציוד חד פאזי יתאים לעבודה במתח  500לעבודה במתח 

 לפחות.

 מא"זים 5.13.2  

. בכל IEC898ק"א עפ"י תקן  10כושר הניתוק המינימלי של המא"זים יהיה 

 קצר הצפויים בלוח.מקרה יותאמו המא"זים לזרמי ה

 המא"זים יהיו מתוצרת אחת החברות הבאות:   

   , “K.M.” ,“M.G.”  F&G, “ABB” ."סימנס", "לגרנד" 

 מאמ"תים 5.13.3  

כל המאמ"תים יהיו בעלי כושר ניתוק לפי זרם קצר הצפוי בלוח ויעמדו 

א' ומעלה יהיו מסוג נשלפים עם  100. מאמ"תים מזרם  Icu=Icsבקריטריון 

עגלה ותריסי בטיחות אוטומטיים. המאמ"תים יהיו מתוצרת אחת החברות 

 CUTLER“  , "סימנס",  ”.ABB”  “K.M.” ,“M.G“,הבאות:

HAMMER”."לגרנד" 

 ממסרי זליגה )פחת( 5.13.4  

 ויהיו מתוצרת אחת החברות הבאות: ”A“וס ממסרי הזליגה יהיו מטיפ   

   , “K.M.” ,“M.G. ,”  F&G, “ABB” ."סימנס", "לגרנד" 

 מגענים 5.13.5  

המגענים יתאימו למשטר העבודה הנדרש ויהיו מתוצרת אחת החברות 

 .”.K.M“, "סימנס", ”ABB“הבאות:"טלמכניק", 

 ממסרי פיקוד 5.13.6  

 .10Aכל ממסרי הפיקוד יהיו נשלפים בעלי מגעים מחליפים לזרם    

 כמות המגעים תכלול מגע שמור אחד לפחות.   

 לסימון מתח לסליל. ”LED“הממסרים יכללו לחצן אילוץ ונורית    

 הממסרים יהיו מתוצרת אחת החברות הבאות:   

 "איזומי", "אומרון", "פינדר".   

mailto:F@G
mailto:F@G
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 מנורות סימון 5.13.7  

מ"מ עם עדשות צבעוניות ועם נורות מסוג  22.5כל מנורות הסימון יהיו בקוטר 

 וולט לפי הצורך(. 230וולט,  110וולט,  41וולט,  24"מולטילד" למתחים שונים )

 מיקום מנורות הסימון יהיה תמיד בתא העליון של הלוח.

 מנורות הסימון יהיו מתוצרת אחת החברות הבאות:

 . ”.K.M“, "אלן ברדלי", "טלמכניק", "איזומי"

 אין להתקין בשום אופן מנורות סימון מודולריות.

 מ"ז מחליפים בעומס 5.13.1  

לכל שדה חיוני בלוח יתוכנן מ"ז מחליף ידני בעומס )עם מצב אפס( שיאפשר 

העברת ההזנה לשדה החיוני משדה לא חיוני המקומי, במקרה של כשל בהזנה 

המחליף נמצא במצב חיוני תדלק מנורת סימון החיונית. במצב רגיל כאשר מ"ז 

מולטילד ירוקה בחזית הלוח, במצב שמ"ז הנ"ל יימצא במצב הבלתי חיוני 

תי חיוני( תתקבל התראה חזותית ל)כלומר שהשדה החיוני יוזן משדה ב

מהבהבת )מנורת סימון מולטילד בצבע אדום( בלוח עם שילוט ברור, וכן 

. במקרה שקיים בלוח גם שדה מקום נוסףבהתראה קולית )בעוצמה נמוכה( 

UPS( שיאפשר הזנת שדה ה 4או  3, יותקן מ"ז מחליף נוסף )קטבים-UPS 

 מהשדה החיוני, עם מנורות 

סימון והתראות מתאימות כמתואר לעיל לגבי הזנות חיוני/בלתי חיוני. 

 מפסיקי הזרם הנ"ל יהיו מתוצרת אחת מהחברות הבאות:

“ABB”אלקטריק".-, "סוקומק", "טכנו  

 מכשירי מדידה 5.13.9               

תצוגות לפחות, עם קריאות בכל פאזה של:  3רבי מודדים דיגיטליים יהיו בעלי 

זרם, מתח, הספק )אקטיבי וריאקטיבי(, אנרגיה, תדר, כופל הספק, שיא 

 ביקוש לזרם.

, אם יידרש, רבי מודדים יהיו בעלי תכונות נוספות כמו: ניתוחי הרמוניה

 יציאות וכניסות דיגיטליות ואנלוגיות ועוד.

 או " ישומי בקרה". ”SATEC“מכשירי המדידה הדיגיטליים יהיו מתוצרת 

 מכשירי המדידה האנלוגיים יהיו מתוצרת אחת החברות הבאות:

 .”GANZ”, “IME”, “SACI“", ו"ארד

כל מכשירי המדידה יהיו מצוידים ביציאות תקשורת מחשבים להתחברות 

 כת בקרת מבנה.למער

 בלתי חיוני" –מערכת החלפה אוטומטית "חיוני  5.13.10  

 מערכות החלפה אוטומטית בין הזנה חיונית לבלתי חיונית תבוצענה באופן הבא:

 ניים.אקוטבים( עם חיגורים חשמליים ומכ 3קוטבים או  4באמצעות מגענים ) .א
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או   Plug Inקוטבים( מסוג  3קוטבים או  4באמצעות מ"ז ממונעים )  .ב

נשלפים לפי הצורך, המפסקים הממונעים יכללו מנגנון הפעלה ידני פשוט 

 בחזית המפסקים למקרה של תקלה במערכות האוטומטיות.

 בקרה הפיקוד להחלפה אוטומטית יהיו מתוצרת אחת החברות הבאות:

 "אמדר", הנדסת הינע".

 שנאים מבדלים 5.13.11  

 שאו תו תקן ישראלי ו/או בינלאומי מוכרשנאים מבדלים לשימושים שונים יי

(UL, VDE, I.E.C..) 

 רפואיים ואיזומטריםשנאים  5.13.12

 שנאים לרשת צפה 

השנאים לרשת צפה יישאו תו תקן בינלאומי מתאים לאתרים רפואיים,  .א

 ויתאימו לדרישת תקנות החשמל לאתרים רפואיים מהדורה אחרונה.

וברמת רעש נמוכה  8xInכל השנאים הנ"ל יאופיינו בזרם הפעלה נמוך עד  .ב

 .35dbA -מ

 או ש"ע. ”BENDER‘השנאים יהיו מסוג חד מופעי מתוצרת  .ג

לכל שנאי רשת צפה יותקן משטח בידוד וממסר הגנה בפני עומסי יתר  .ד

או  ”BENDER‘וטמפרטורת יתר משולבים במשגוח רמת בידוד מתוצרת 

 ש"ע. 

ים יכללו מערכות אוורור טבעיות או מאולצות למניעת חימום תאי השנא .ה

 הלוח.

 משגוחי בידוד, ממסרי הגנה לעומס יתר ויח' התראה מרחוק   

 , ”BENDER“משגוחי הבידוד וממסרי הגנה לעומס יתר יהיו מתוצרת  .א

 או ש"ע.או מתוצרת "אמדר"  , 107TD47  דגם

 יח' התראה לעומס יתר, עומס יתר קריטי ולתקלת בידוד יהיו מתוצרת  .ב

“BENDER” דגם ,“MBA” (תה"ט)  או דגם“TBA” ( או מתוצרת )עה"ט

 או ש"ע."אמדר" 

 יחידת ההתראות למערכות הזינה הנ"ל בעמדת האחות תהיה מתוצרת  .ג

“BENDER” דגם ,“MMK47” (תה"ט)  או דגם“TMK47” או  ()עה"ט

 או ש"ע.מתוצרת "אמדר" 

 צג מגע להתראות על תקלות בזינה צפה

 .15.6גודל המסך יהיה " .א

 צג התראות על התקלות בזינה צפה ובקווי זינה יוכל לשרת עד  .ב

. בנוסף, להתראה מאירת עיניים בעברית Benderמכשירים מתוצרת  91

נות ה"קופצת" ע"ג המסך, תינתן גם התראה קולית ע"י זמזם, כנדרש בתק

 החשמל.
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צג ההתראות יציג נתונים ממערכת ההחלפה האוטומאטית בין קווי  .ג

 הזינה, המתחים הנמדדים ומקור הזינה הפעיל.

, TD47 ,IM427P ,ISO UG-425משגוחי בידוד מדגם מתינתן התראה 

 .EDS151מיחידות זיהוי מעגל עם תקלת בידוד מדגם 

 הצג יצויד בשעון זמן אמת וסטופר.

ייחודית לכל פרויקט עם תיאור מדויק של התקלה  תתאפשר התאמה .ד

 ומיקומה, ויינתנו הנחיות לצוות רפואי/טכני כיצד לפעול.

אירועים  1000 -כניסות דיגיטליות להתראות, זיכרון ל 12תהיינה  גבצ .ה

 חריגים אחרונים עם ציון תאריך ושעה.

 כמו כן, תהיה אפשרות:

 כתובות. 200 -למשלוח הודעת טקסט בדוא"ל ל -

 להכנת הודעות טקסט בתכנות עצמי. -

להעברת הנתונים וההתראות למערכת התראה מרכזית באמצעות  -

Modbus RTU ,Modbus TCP  אוEthernet. 

 להפעלת/קבלת התראות מציוד חיצוני בעזרת בקר חיצוני )אינו כלול(. -

 

 מערכות קבלים לשיפור כופל הספק 4.13

וולט תלת פאזי לפחות,  460הקבלים יהיו עם מערכת פריקה עצמית למתח  5.14.1

עמידים בתופעות הרמוניות, עם מעטפה מתכתית. הקבלים יותאמו לזרמי 

 הקצר הצפויים בלוח. הקבלים יהיו מתוצרת אחת החברות הבאות:

“AEG”."רודרשטיין", סימנס", "סירקוטור" , 

בקרי כופל הספק יהיו אוטומטיים לכמות דרגות המוגדרת, עם ניטור הרמוניות,  5.14.2

צורך בכיוונים כלשהם )זיהוי אוטומטי של הקבלים( ויהיו מתוצרת אחת  ללא

 , "רודרשטיין", סימנס", "סירקוטור".”AEG“החברות הבאות: 

כל המגענים שייעשה בהם שימוש לקבלים יהיו מסוג המיוצרים במיוחד לקבלים ועם  5.14.3

 לפחות.   In X 1.6   נגדים או סלילים, ויתאימו לזרמי התנעת קבלים של

 .”ABB” , "K.M.”, “TM“המגענים יהיו מתוצרת אחת החברות הבאות: 

 תוכניות וביצוע הלוחות 4.14 

 על היצרן להכין ולמסור למזמין לאישור את המסמכים המפורטים להלן:  

 תכנית סכמטית של תזרים האנרגיה עם כל מכשירי המיתוג והמדידה. 5.15.1

תכנית חד קווית מפורטת שתגדיר חד משמעית את ביצוע הלוחות בכל מצב   5.15.2

 אפשרי של הזנות ומצב מפסקים לכח ומפסקים ובוררים לפיקוד.

שרטוט עקרוני של מסגרות הלוחות כולל מקום רכיבים עיקריים ומבט על   5.15.3

 חזית הלוח עם דלתות וללא דלתות וחתך הלוח וגג הלוח.

 לכל מערכת האוטומציה וכו', כולל דגמי ציוד.תוכניות פיקוד מפורטות   5.15.4

 הסבר טכני מפורט והוראות שימוש של פעולת כל המערכות לפיקוד ובקרה.  5.15.5



 

 
  

 

16 

 

לוח זמנים לביצוע בהתייחס למועדי הזמנה ומועדי אישורים שחובת   5.15.6

 המצאתם חלה על המזמין.

 מפרטי ייצור מלאים של הלוח.  5.15.7

 

 

 בדיקת הלוחות במפעל 4.16 

והמפקח  , נציג המזמיןוחות, על היצרן להזמין את המתכנןבגמר יצור הל 5.16.1

בדיקה הנ"ל הלוחות ייבדקו במפעל במקביל ל לבדיקת הלוחות במפעל היצרן.

 היצרן גם ע"י מהנדס בודק בעל רישיון מתאים והמאושר מראש ע"י המפקח.

 לא יסופק לאתר לוח שלא נבדק במפעל היצרן כאמור לעיל.

 ןל ביצוע סימולציה של המערכות המפוקדות שתוכבדיקת לוחות פיקוד תכלו 5.16.2

 מראש ע"י היצרן.

 

 כבלים, מוליכים וסימון .6פרק 

 

פרט אם נדרש אחרת במפורש, יהיו כל מוליכי הכבלים בחתך עגול מנחושת,  6.1

 מ' מאורכם. 1עם הטבעה כל  IEEE383לפי תקן  F.Rחסיני אש מסוג 

יהיו מסוג כבלים "נטולי  2עפ"י התקנות כל קווי זינת חשמל באתרי שימוש   6.2

 .”NHXHX“(, חסיני אש מסוג HFהלוגן" )

כבלים מותקנים על סולמות ובקטעים אנכיים של תעלות, יחוזקו באמצעות  6.3

מ"מ ומעלה  35פושים"(. כבלים בקוטר -חיזוקים כדוגמת "אטקה" )"פוש

 )ציר לציר(. בניהםס"מ  10ויחוזקו במרחק של  יחוזקו בחיזוק נפרד לכל כבל

 ממ"ר יהיו מסוג שזור ולא מגיד אחיד. 6המוליכים בכבלים בחתך מעל  6.4

על כל נעלי כבל יולבשו שרוולים מתכווצים בצבעים שונים. לא יותר בידוד נעלי  6.5

 כבל ע"י סרט בידוד.

מעלה ממ"ר ו 1-במקום פתיחת המעיל החיצוני, בכל קצה, של כבלים בחתך מ 6.6

 יותקן שרוול מתפצל )כפפה(.

מ'  3כל הכבלים שיותקנו בתעלות, סולמות וכו' )ללא יוצא מהכלל( יסומנו כל  6.7

מאורכם, בכל פינה, בכל מעבר קיר, ו/או תקרה, ו/או רצפה, משני הצדדים. 

בקליט קשיח, כתב לבן על רקע שחור ובו  'הסימון יהיה באמצעות שלט סנדביץ

ייחרט מתח, מספר המעגל, מקור ההזנה וייעוד הכבל. השלט יחוזק לכבל עם 

 חבק פלסטי מתאים לקוטר הכבל.
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 סולמות ותעלות הכבלים .7פרק 

 

סולמות ותעלות הכבלים יהיו כולם מגולוונים בגילוון חם לאחר כל הריתוכים כדוגמת  7.1

או ש"ע. חיבור כל  ,”THORSMAN”, “BETERMAN”, “ NIEDAX“תוצרת 

 האלמנטים של סולם או תעלה יבוצע על ידי ברגים.

  בגילווןמ"מ ומגולוונות  4תעלות רשת יהיו מסוג מתועש, עשויות מחוט פלדה בקוטר  7.2

 חם. חיבור קטעי תעלות הרשת יבטיח רציפות חשמלית של התעלה.

שת יהיו מסוג קונזולות ויהיו מקוריים אביזרי תליה של התעלות, הסולמות ותעלות ר 7.3

 של היצרן. )לא תותר תליה באמצעות מוטות הברגה(.

כל הברגים, אומים, דיסקיות קפיץ, מוטות הברגה ושאר האלמנטים המתכתיים יהיו  7.4

 מגולוונים בגילוון חם או מצופים קדמיום.

              לפני התקנת התעלות והסולמות, באחריות הקבלן לבצע חישוב העמסה של   7.5

התעלות/סולמות בהתאם לכמות הכבלים המתוכננת ולאפשר מקסימום העמסה של 

מכושר הקיבולת של כל תעלה. אין לאפשר בשום אופן העמסת תעלות כבלים   50%

 מעבר לקריטריון זה.

 

 

 אטימת מעברי כבלים .8פרק 

 

על הקבלן לדאוג לאטימת כל המעברים של כבלי חשמל ותקשורת, צינורות וכו', וזאת  1.1

לאחר גמר עבודתו. האטימה תהיה בחומרים מעקבי אש אלסטיים כדוגמת                       

“FLAMMASTIK”. 

איטום כל הפתחים והמעברים הנ"ל יימדד בכתב הכמויות ומחיר האיטום הנ"ל כולל  1.2

 העבודות הנלוות הנדרשות לביצוע הנ"ל לפי הנחיות יועץ הבטיחות.גם את כל 
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 ןמערכת גילוי אש ועש  .9פרק 
 

 

יהיה  ,כדי לשמור על אחידות הציוד ג"א/כריזת חרום בבית החולים הנדרש

של אורד בהתאם לאישור בית  CERBERUSתוצרת כדוגמת הקיים בבית החולים מ

 גילוי אש הקיימת של בית החולים.הציוד יתחבר לרשת רכזות החולים. 

 
 תאור המתקן 9.1

 העבודה כוללת:

 הכנת תוכניות המערכת עפ"י תוכניות היועץ והתקן הישראלי. 9.1.1

 אל מרכזית  התחברות ,משנה יפנלמרכזית גלוי אש ועשן ואספקה והתקנת  9.1.2

 .ואינטגרציה של התוספת במערכת הקיימת מרפאהגילוי אש ועשן הקיימת ב

בין ו יה החדשהיפיקוד בין לוח המשנה לבין המרכז יאספקה והתקנת כבל 9.1.3

 .הראשית של המבנה כולו היה החדשה לבין המרכזייהמרכזי

 הפעלה וניסוי המערכת. 9.1.4

 קבלת אישור מכון התקנים על התאמת המערכת לדרישות התקן. 9.1.5

 כ ל ל י 9.2

המתקן מיועד למתן התרעה ואזעקה במקרה של גילוי אש ועשן תוך מתן סימון  9.2.1

 ום התקלה.ברור של מק

במקרה של הרחבת המערכת הקיימת כל התוספות תהינה מתוצרת זהה לזו  9.2.2

תוצרת המתקן תהיה תוצרת הקיימת ובמקרה של מערכות חדשות, נפרדות, 

חברה בעלת מוניטין, מסוג חדיש עם מערכות מיתוג אלקטרוניות, במבנה 

 ים.מודולרי עם רכיבים מסוג מוליכים למחצה מורכבים על כרטיסים נשלפ

 רכזת לגילוי וכיבוי אש 9.3

אחרת במפורש בתכנון  צויןהרכזת תהיה מסוג אנלוגי "ממוען" )אלא אם  9.3.1

 עפ"י(, COLLECTIVEהמפורט( ותאפשר גם חיבור גלאים קונוונציונלים )

 התכנון המפורט.

הרכזת תאפשר חיבור גלאים מסוגים שונים, צופים, שלט "אש" מהבהבים,  9.3.2

ואזורי כיבוי בכמויות המוגדרות בכתב הכמויות מחזיקי דלתות אוטומטיים 

 המפורט.

 נוספים לפחות.  -20%הרכזת תכלול מקום בחומרה ובתוכנה להרחבתו ב 9.3.3

( וכן UPSוולט )כולל חיבור לגנרטור ו/או  230הרכזת תוזן מרשת החשמל  9.3.4

קדמיום( בקיבול המספיק להזנת המערכת על  –ממצברי חירום נטענים )ניקל 

 שעות ללא רשת החשמל. 72שך כל מרכיביה במ

הרכזת לריכוז ההתרעות תהיה מטיפוס מודולרי, הכולל יחידות "נתקעות"  9.3.5

(PLUG-IN.המאפשרת הרחבות, שינויים ושרות מהיר ) 
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כל קווי הכניסה והיציאה יהיו מוגנים כנגד נתק וקצר בין המוליכים וקצר  9.3.6

  לאדמה של אחד המוליכים.

 תאימה ברכזת.כל תקלה מסוג זה תפעיל התרעה מ

" בחוג סגור. בדרך זו CLASS Aנדרשת מערכת אשר החיווט מבוצע ע"פ " 9.3.7

נתק או קצר בקו הגלאים ימנע לכל היותר פעולתם של שני הגלאים הסמוכים 

 אקטיביים. ויישארלמקום הקצר ושאר הגלאים במעגל 

 ( להפעלת אמצעים כלשהם מכל אזור outputתהיה אפשרות לקבלת מגע ) 9.3.1

, כפוף לסעיף ששתידרקבוצת אזורים, או בכל קומבינציה אחרת בנפרד, מ

 ארגון אזעקה לעיל.

, על 25תהיה אפשרות חיבור לאזור )באזורים קונוונציונלים( מגלאי אחד ועד  9.3.9

 פי הצרכים הגיאוגרפים בשטח.

 תהיה אפשרות לבצע בכל אחד מהאזורים כל אחת מהאפשרויות הבאות )כל  9.3.10

 השינויים יבוצעו בתוכנה(:

 יום או לילה. –שינוי מצב  א.

 (.CROSS – ZONINGSחיבור צולב ) ב.

 לבדיקת גלאים, בלא אזעקות והפעלות חיצוניות. – TESTמצב  ג.

תהיה אפשרות לבטל כל אזור בצורה סלקטיבית )לאחר הקשת קוד גישה(.  9.3.11

 אזור מבוטל יגרום להופעת אינדיקציה מתאימה ברכזת.

הרכזת תכלול מעגלי צופרים מוגנים, המאפשרים חיבור הצופרים לכל קומה  9.3.12

או אזור בנפרד, כך שגילוי אש בקומה או אזור כל שהוא תגרום להפעלת 

הצפירה רק באותה קומה או אזור, או בכל קומבינציה של קומות וקווי 

 ע"י המזמין או באי כוחו. ששיידרצופרים כפי 

מלחצן השתקת צופרים ברכזת ולא תגרום להפסקת השתקת הצופרים תבוצע  9.3.13

פעולתו של הנצנץ המותקן על הצופר, ביטול פעולת הנצנץ יהיה באיפוס 

 המערכת בלבד.

 המערכת תאפשר קבלת אותות התרעה מהאמצעים הבאים: 9.3.14

גלאי עשן יוניזציה )כולל אנלוגים( גלאי עשן פוטואלקטריים )כולל  .א

 סוגים שונים(, גלאי להבה.אנלוגיים(, גלאי חום, גלאי גז )מ

 גלאי קרן אינפרא אדום. .ב

 לחצנים ידניים. .ג

 מגעי זרימה במערכות ספרינקלרים. .ד

 מערכות כיבוי אוטומטיות בגז או אבקה. .ה

 התרעות ממגעים יבשים כגון מפסקי גבול במערכות כיבוי אש עצמאיות. .ו

 מדפים בתעלות מיזוג אוויר. .ז

לדלתות שמצבם סגור ) .N.Cאו  .N.Oמגנטים של דלתות אש שמצבם  .ח

 פקודה לשחרר את הנעילה(. ןבדרך כלל תינת
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 מכשיר חיוג אוטומטי 9.4

יה יותקן מכשיר חיוג אוטומטי. מכשיר זה יחייג בשיטה אלקטרונית )לא יליד המרכז

מספרים נוספים וימסור הודעה מוקלטת על שריפה  -2ע"י סרט מוקלט( למכבי אש ו

י למערכת ע"י שעון בעל תכנית שבועית, בשעות בבנין. מכשיר זה יחובר באופן אוטומט

הלילה ובשבת בלבד, במקביל לשעון יהיה מפסק ידני לחיבור מכשיר החיוג שלא ע"י 

. המכשיר יהיה המרפאההשעון. מכשיר החיוג יהיה מחובר לאחד מקווי הטלפון של 

 מתוצרת מאושרת ע"י משרד התקשורת.

 אמצעי גילוי 9.4

יקר השימוש יהיה בגלאי עשן אנלוגיים מטיפוס יוניזציה המגיבים לנוכחות ע 9.5.1

. הגלאים יותקנו במקומות ע"פ התכנון המפורט, על התקרה, בד"כ רבאוויעשן 

 גבוהים בחלל.הבמקומות 

בלוחות החשמל ובחללי תקרה תותבת יעשה שימוש משולב בגלאי עשן  9.5.2

יוניזציה אנלוגיים ובגלאי עשן פוטואלקטריים, המגיבים לנוכחות עשן שחור 

 ..P.V.Cהנובע מבעירת חומרי 

 בבסיס כל גלאי תהיה מנורת סימון, אשר דולקת או מהבהבת לאחר שהגלאי  9.5.3

 הופעל.

ס הגלאי אינה נראית בשטח הפתוח, במקומות סגורים, אשר הנורית בבסי 9.5.4

  תותקן מנורת סימון מקבילה, לציון פעולת הגלאי.

נוריות כנ"ל יותקנו מעל דלתות הכניסה אל החדרים )בפרוזדורים( וכן על גבי 

 התקרות הדקורטיביות לסימון הגלאים בתוך חלל התקרה.

 ידניים. מעגלי הגלאים יאפשרו חיבור משולב של כל סוגי הגלאים וכן לחיצים 9.5.5

כתוצאה מ"רעשים חשמליים", כמו  אשווהגלאים יהיו מוגנים בפני אזעקות  9.5.6

 וכד'. RFהשראות אלקטרומגנטיות, תדרי 

 הגלאים יהיו ברי החלפה ושימוש בבסיסים זהים. 9.5.7

 באולמות גבוהים יעשה שימוש בגלאי עשן מטיפוס קרן אינפרא אדום. 9.5.1

 לחיץ יד 9.6

לת אזעקה בצורה ידנית. הלחיץ יהיה מטיפוס ליד פתחי יציאה יותקנו לחיצי יד להפע

מנת לבצע את -הבולט לעין ובעל מכסה שקוף אשר יש צורך לשברו או להסירו על

הלחיצה. תהיה אפשרות זיהוי לאחר הלחיצה שלחיץ זה הופעל. החזרת הזיהוי למצב 

 רגיל תוכל להעשות רק ע"י אדם שתפקידו בכך.

 מצב אזעקה 9.7

 הגלאים תופעל המערכת כדלקמן:עם הפעלת מצב אזעקה מאחד 

 תהבהב הנורה המורכבת בבסיס הגלאי. 9.7.1

 תדלק הנורה האזורית בלוח הבקרה הראשוני והמשני. 9.7.2

 יופעלו צופרי האזעקה בלוח הבקרה הראשי. 9.7.3

 יופעלו כל הפעלות החרום כמו הפסקת חשמל, הפעלת חיוג אוטומטי. 9.7.4



 

 
  

 

22 

 

 לו בתוך צנרת אשר הכבלים המחברים את הגלאים, מנורות הסימון ולחיצים יושח 9.1

 הורכבה מראש.

מ"מ קוטר לפחות, ומחירם יכלול את כל החיבורים,  0.1המוליכים יהיו בחתך 

חיזוקים, מהדקים, שרוולים, סימונים ברי קיימא לאורך ובסוף הכבל, תיבות 

 הסתעפות וחיבורים וכדומה.

 בלוחות חשמל מערכת כיבוי אש 9.9

 גילוי האש והעשן. מערכת הכיבוי תהיה חלק אינטגרלי ממערכת 9.9.1

באמצעות  .N.F.P.A-המערכת תתוכנן, תותקן, תבדק ותוחזק בהתאם ל

מחשב. מפרט טכני זה משלים את המפרט הטכני למערכת גילוי וכיבוי אש, 

 ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 הפעלת המערכת תתבצע בכל אחת מהצורות הבאות: 9.9.2

 באמצעות שני גלאים דרך לוח הפיקוד. -אוטומטית  9.9.2.1

 באמצעות לחצן חשמלי.  -ידנית         9.9.2.2

 נית.אבאמצעות פעולה מכ  -ידנית        9.9.2.3

המערכת תתוכנן ותורכב באופן שגם במקרה של הפסקת חשמל תוכל להמשיך 

 ולפעול.

בקרה עצמית, לתקלה  -בלוח הבקרה תהיה אינדיקציה לתקינות המערכת 

 ולהפעלה.

 ור הגילוי כיבוי.המערכת תופעל רק לאחר דימום מערכת החשמל באז

 . FM 200ז הכיבוי יהיה ג 9.9.3

 צ נ ר ת : 9.9.4

 מערכת  עבור SCHEDULEהצנרת תהיה  מפלדה  מגולוונת  מסוג      9.9.4.1

 או מנחושת לארון החשמל. הכיבוי לחלל

הצנרת תחושב ותותאם לתקן הרלוונטי באמצעות מחשב בהתאם  9.9.4.2

 הפיזור.  לנחירי 

תוך התחשבות עיגון הצנרת לתקרות ולקירות יתוכנן ויבוצע,  9.9.4.3

הסטטיים והדינמיים שיופעלו בנקודות העיגון בעת הפעלת   בעומסים 

 המערכת.

 הצנרת תצבע בצבע יסוד ובצבע עליון אדום. 9.9.4.4

 הרכב המערכת 9.9.5

 המערכת תכלול את האביזרים כמפורט להלן:

 בכמות המפורטת בכתב הכמויות. FM 200מיכל גז  9.9.5.1

 מערכת הפעלה חשמלית ומכנית. 9.9.5.2

 מהירה.שסתום לפריקה  9.9.5.3

 יציאה לעיגון גמיש בין המיכל לצנרת הפיזור. 9.9.5.4

 חובק לעיגון המיכל. 9.9.5.5
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שניות תוך  10נחירי פיזור אשר יחושבו לפריקה בזמן שלא יעלה על  9.9.5.6

 והצפת חלל החדר ולוח החשמל. כיבוי 

 מד לחץ. 9.9.5.7

 צנרת פלדה או נחושת מחושבת ומותאמת לנחירי הפיזור. 9.9.5.1

 פריקת הגז.מתג חשמלי הנותן אות ללוח הבקרה בעת  9.9.5.9

 לחצן כיבוי.  9.9.5.10

 צפצפת פינוי. 9.9.5.11

   שלט על דלת הכניסה אשר יואר עם הפעלת צפצפת הפינוי ובו יהיה 9.9.5.12

 חדר או ארון החשמל הוצף בגז כיבוי". -כתוב: "אין כניסה 

 או  .F.Mאו  .U.Lמיכלי הכיבוי לרבות השסתום והאביזרים ישאו אישור  9.9.6

 ערך.-שווה
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 1220בתקן  EN 54-16מערכת כריזה בחירום   .10 פרק
 

יש לספק ציוד, המתאים למערכת הכריזה הקיימת בביה"ח ומאושר ע"י בית  .א

 החולים.

 מטרת המערכת ודרישות תפעוליות .ב

 .בנהמטרת המערכת היא שידור הודעות כריזת חירום, הודעות שוטפות ברחבי המ .1

מרובה, באמצעות רמקולים מסוגים  שמעו באיכות טובה ובנאמנותיההודעות י .2

שיותקנו במתחם ממוקד הבקרה הראשי וכן מעמדות כריזה נוספות לפי  ,שונים

 הנחיית מנהל הבטיחות.

וכן נושא תו  3חלק  1220תקן דרישות בהתאמה מלאה לכל מרכיבי המערכת יהיו  .3

 ובכפוף לדרישות כבוי אש והפיקוח.  EN 54-16 אירופאי תקן

 .עפ"י תנאי האתרבכבלי תקשורת  ריכוזים  6אפשרות לחבר עד למערכת תהא  .4

עמדות הכריזה יאפשרו כריזה והפעלת הודעות לאזור בודד, מספר אזורים או כלל  .5

 אזורים במערכת.ה

 .בהתאם לדרישות היועץ אזורי כריזה שוניםלהמערכת תאפשר חלוקה  .6

צלילים וישודר  2-3לפני שידור ההודעה ישמע ברמקולים צליל גונג אלקטרוני בעל  .7

 אוטומטית עם הלחיצה על מתג ההפעלה.

 -המערכת תכלול מטען אוטומטי וכן מערך מצברי חירום ללא טיפול  .8

MAINTENANCE FREE  דקות שידור  60אשר יאפשרו הפעלת המערכת  במשך

 רצופות ללא רשת החשמל .

רה כגיבוי. ההעב 24VDCוכן ממתח ישר  VAC 220המערכת תוזן ממתח הרשת  .9

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

המערכת תאפשר הפעלת שתי הודעות חירום מוקלטות באמצעות מגע יבש  .10

 ובאמצעות עמדות כריזת החירום.

ממערכות הודעות פריצת המערכת תאפשר כניסות למקורות שמע נוספים כגון:   .11

 ומקורות מוסיקה במידת הצורך.ת , פריצה ממערכות חירום נוספואשה

המערכת תאפשר יציאת מגע יבש בעת תקלה במערכת ו/או בעת הפעלת הודעת  .12

 חירום מוקלטת.

המערכת תאפשר הרחבה עתידית ברכזת המקומית או במס' ריכוזי משנה שיחוברו  .13

 בהתאם להנחיות היועץ.  CAT5בניהן עם כבילה בכבל 

הציוד לאישור תכנון מפורט לרבות  באחריות הקבלן המבצע לספק בעת הגשת .14

 תוכנית העמדת הציוד, תכנון אזורי הכריזה והספקי המערכות.

למען הסר ספק כל מרכיבי המערכת  המרכזית יהיו מתוצרת אותו יצרן המוגש  .51

 לאישור. 
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 מרכז המערכת .ג

מכון התקנים הישראלי  1220ואישור  EN 54-16תקן  תמאושר כל המערכת תהא  .1

 .3חלק 

בכל רוחב תחום ההיענות. עכבת   *S.M.R 250w / 2הספק היציאה לכל מגבר יהיה  .2

 .100Vאום או מוצא במתח קבוע,  1העומס תהיה 

 .30%בחישוב העמסה לכל קו תילקח בחשבון רזרבה של  .3

 .220VAC ,24VDCמתחי האספקה  .4

 אום לפחות. 100Kעכבת הכניסה  .5

הפרש  100V ,1.25dBציאת קו ( ביOUTPUT REGULATIONיציבות בשינוי עומס ) .6

 בין  עומס מלא לעומס בריקם.

 .30Hz-20KHzתחום הענות לתדר   .7

כל הכניסות והיציאות למגבר יהיו באמצעות תקעים ושקעים, לצורך חיבור וניתוק  .1

 המערכת בזמן השרות.

"  ושליטה על כל מרכיבי המערכת 4.3למערכת תהיה תצוגה דיגיטאלית ע"ג מסך  .9

 .לפי נוחות המשתמש כולל  עדיפויות

 אזורים בהתאם לדרישות המבצעיות.  6 -2למערכת תהיה אפשרות למיתוג בין  .10

מיקרופון שולחני  16יח' מיקרופון חרום ובנוסף עד  4למערכת ניתן יהיה לחבר  .11

 תפעולי 

 למערכת ישנה אפשרות לתקשורת לס' רכזות נוספות שיקושרו בניהן בעתיד  .12

 רכזות( . 6)עד 

 מערכת טעינה פנימית מובנית מבוקרת כולל מצברי גבוי למשך למערכת תהיה .13

 דק' עבודה בהספק מלא . 30שע' בצריכת זרם בריקם  וכן  24

 או ש"ע .  PASO PAW4500-VESהמערכת תהא כדוגמת  .14

 

 שרות רמי קול תקרה לאזורי  .ד

 להתקנה בתקרות דקורטיביות או ע"ג קיר. יעודיםברחבי המבנים יותקנו רמי קול  .1

 DOUBLEבעל משפך כפול ) FULL RANGE" מטיפוס 6הרמקול יהיה בקוטר  .2

CONE.ובאחוז עיוותים נמוך ) 

 .dB  1W/1M 96.6עוצמת מוצא: .3

 .80-15000hzתחום הענות : .4

 לפחות. 6W .S.M.Rהספק מירבי:  .5

כל רמקול יצויד בגריל מתכתי דקורטיבי ובשנאי קו לתאום הספקים עם סנפי הספק  .6

 משתנים.

 . 1220מאושר תקן  או ש"ע  C52/6-T PASO שיסופקו יהיו כדוגמת הרמקולים .7
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 רמי קול לאזורי מוסיקה  .ה

 20W R.M.S בהספק נומינאלי של   TWO-WAY" מטיפוס 6רמי הקול יהיו בקוטר  .1

 לפחות כולל שנאי קו  משתנה וגריל  מתכתי דקורטיבי ותיבת תהודה מקורית.   

 .60HZ - 20KHzרוחב סרט  .2

 מעלות 140זווית פיזור   .3

 מטר dB   1W 1   94נצילות : .4

 1220מאושר תקן   PASO C51HFהרמקול יהיה כדוגמת  .5

 

 פרוז'קטור-רמי קול   .ו

 IP 65רמי קול מסוג פרוז'קטור יהיו אטומים ומוגנים בפני מזג אויר חיצונית  .1

ומיועדים לשימוש פנימי וחיצוני כאחד ויותקנו במבנה בהם רמת האקוסטיקה 

 .נמוכה

רמי הקול מדגם זה מיועדים למוסיקת רקע וכריזה באיכות גבוהה ובמובנות  .2

 גבוהה.

 לפחות(. 3לרמי הקול יהיו מס' סנפי הספק ) .3

 לפחות. R.M.S 20Wפול ראנג' בהספק מרבי של  6.5הרמקול יהיה מטיפוס " .4

 .150HZ - 20KHzרוחב סרט:  .5

 .1W/M   98 dBמוצא: עוצמת   .6

, או ש"ע  IC AUDIOתוצרת   DA-P 20-130/Tכדוגמת יהא  הרמקול .7

 .המאושרים ע"י מכון התקנים

 

 חיצוניתשופרי קול להתקנה  .ז

שופרי הקול מיועדים להתקנה חיצונית ויהיו אטומים ומוגנים בפני רטיבות,  .1

 לחות, מליחות, ותנאי אקלים אחרים קשים.

 .30W S .M.Rשופרי הקול יהיו בעלי מובנות מרבית ובהספק  .2

 .6KHz - 350Hz הענות לתדר:תחום  .3

 . 122dB: מקסימאלית מוצא  עוצמת .4

 .IP-66 רמת אטימות בתקן  .5

 סנפי הספק לפחות(. 5שנאי קו לשופר יהיה מותאם לחלוקת הספקים ) .6

מאושר  או ש"ע PASOתוצרת   TR30-TWהרמקולים שיסופקו יהיו כדוגמת .7

 . 1220תקן 

 

 רמקולים בתיבה להתקנה על קיר וחניונים  .ח

 בתקרת חניונים יותקנו רמקולים במרכז מסלול הנסיעה בהתאם לתוכניות .1

 הרמקול יוצמד לתעלה/ לתקרת החניון כולל חיזוקם בצורה מקצועית .2



 

 
  

 

27 

 

 " כולל שנאי קו בעל סנפי הספק משתנים 6/1הרמקול יהא בקוטר  .3

 הרץ 150-15,000רוחב סרט:  .4

   dB 99עוצמת  מוצא מירבית:  .5

 . 1220מאושר תקן  או ש"ע PASOמתוצרת  CL37-6כדוגמת הרמקולים שיסופקו יהיו  .6

 

 בחדר הבקרה עמדת  כריזה ראשית .ט

עמדות הכריזה הראשיות יאפשרו כריזה לכלל אזורי המערכת, לאזור בודד או  .1

 קבוצת אזורים לפי בחירה.

 העמדה תחובר בכבל תקשורת ישירות למרכז המערכת. .2

 .  צוואר גמיש גוזניק בעמדת הפעלת הכריזה יותקן מיקרופון  .3

 .העמדה תכלול דיווח תקלה חזותית וקולית על תקלה באחד ממרכיבי המערכת .4

 העמדה תכלול לחצני הודעות חרום שתופעל ממוקד הבקרה  .5

 1220וכן תקן    EN54נושא תקן  או ש"ע   PASO PMB132/12העמדה תהא כדוגמת  .6

 

 פנל כבאים ראשי – עמדת כריזה חרום .י

 .המאושרים ע"י מכון התקנים או ש"ע EN54-16בתקן עמדת כריזת החרום  .1

 כוללת מיקרופון להפעלה כללית או מקומית בהתאם להגדרות המערכת.  .2

, מוגנת אנטי ונדל ותותקן או בפאנל כבאים העמדה  תהיה בתוך תיבת נעולה .3

 בכניסה למבנה בהתאם לדרישות יועץ הבטיחות .

 עליונה על כל מקורות המוסיקה במבנה.עמדת החרום תהא בעדיפות  .4

 העמדה תכלול לחצני הודעות חירום ודיווח חזותי וקולי על תקלת מערכת. .5

 כבלים וחווט .יא

 כבל רמקולים .1

, עם מוליכי נחושת אלקטרוליטית בצבע אדום  FFRכבל תרמופלסטי, דו גידי שזור

 להתקנה פנימית.  קו(לפחות לכל AWG 11מ"מ )חתך  0.1בקוטר של 

ובהתאם הוראות יצרן  1220החיווט והצנרת האדומה יהיו בכפוף לתקן כל 

 .  המערכת 

                  .  1220ההתקנה תבוצע לפי דרישות תקן 

    כבל מיקרופון .2

.  בידוד המוליכים  CAT5  אדוםכבל מיקרופון יהיה כבל תקשורת  -

המתאים  אדום פי.וי.סי. בצבעים שונים, ומעטה הגנה חיצוני מפי.וי.סי. 

 . 1220בתוך צנרת בהתאם לתקן  להתקנות חיצוניות ופנימיות

קצותיו  2 -כל מוליך במערכת הכריזה לרבות במסד המרכזי ימוספר ב -

במספרים  ברי קיימא המושחלים על המוליכים, המספור יהיה זהה לזה 

 שיאושר בתוכניות הקבלן.
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 עמדת הפעלת כריזה .יב

 

 קרופון דינמי, בעל עקומת קליטה קרדיואידית על בעמדת הפעלת הכריזה יותקן מי

באופן שיאפשר דיבור אל המיקרופון ממרחק קרוב ככל  Goose Neckגבי צוואר גמיש 

 ס"מ(. 10-5האפשר )

  :אוהם מאוזנת עם שנאי. 600-200עכבה 

  :תחום הענותKHZ12 - HZ50. 

  / רגישות: מיקרו ברMV 0.2. 

  :מתח יציאהdB60 - .לפחות 

 עלה יותקנו:בלוח ההפ 

 לכריזה כללית. ללחצן לחצנים מוארים כמספר האיזורים, בתוספת א.   

 (.Push to Talkלחצן רגעי להפעלת המיקרופון ) ב.

 נוריות סימון "תפוס". ג.

 

 , גרילים אקוסטיים ותיבות תהודהרמקולים, שנאי קו .יג
 

  תהודה, עשויה עץ על גבי קירות ותקרות בטון, יותקנו הרמקול ושנאי קו בתוך תיבת

או ציפוי פורמאיקה או צבע לבן  ס"מ. גמר: "בייץ" 12X24X124)לא סיבית( במידות 

 )לפי קביעת האדריכל(.

  בתקרות אקוסטיות יותקנו הרמקול ושנאי הקו על גבי גריל עשוי מסגרת מפלסטיק

של וויסבורד שיותקן מעל  MTMלבן וגריל אקוסטי מתכתי שיחוזקו למגש מתכוונן 

 רה האקוסטית.התק

 " מטיפוס  1הרמקול יהיה בקוטרFull Tange  בעל(  משפך כפולDouble cone ובאחוז )

 עיוותים נמוך.

 לרמקול מגנטי קרמי קבוע במשקל שלא יפחת מ-Oz9.2. 

              10.5.5  :אוהם. 1עכבה 

              10.5.6  :תחום הענותKHz16-Hz65. 

 10.5.7  :קיבול הספקW12. 

 10.5.1  :מעלות. 110זווית פיזור 

  כל רמקול יצויד בשנאי קו לתאום הספקים עם סנפיםW5 ,W2 ,W1.  

 

 שנאי משתנה -ווסתי עוצמה  .יד

 :ווסת העוצמה יהיה מטיפוס שנאי משתנה T.C.V. 

 הספק השנאי המשתנה יהיה W100/W35 .בהתאמה לעומס הנצרך 
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  הנחתה כלליתDB30. 

  כמות הדרגות להנחתה שלDB3 10 .בתוספת מצב מופסק 

 הבורר יהיה ללא מעצור ויאפשר מעבר רצוף ממצב מקסימום ל-OFF. 

 .ממסר לעקיפת הבורר לצורך קבלת הודעה וקריאת חירום 

 

 כ ב ל י ם .טו

 

  כבל רמקולים: כבל אלקטרוניקה דו גידי שזור, מזוהה קוטב, בעלי מוליכי נחושת

 ובעל מעטה עמיד  לפחות,אדומים, מ"מ  0.1אלקטרוליטית, בקוטר של 

  .למשך שעתיים C 150 -ב

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

מ"מ, בידוד המוליכים פי.וי.סי. בצבעים שונים, סיכוך  0.25X7כל אחד, בהרכב 

 C 150 -עמיד באפיפה )רשת( מחוטי נחושת סביב המוליכים, ומעטה הגנה חיצוני 

  .למשך שעתיים

  כבל רב גידי לפיקוד: מוליכים חד תיליים או שזורים מנחושת אלקטרוליטית מורפית

 ומבודלת עם בידוד חסין אש כנ"ל.

  



 

 
  

 

30 

 

 מערכת חלונות שחרור עשן.  11רק פ

 DIN-18232/3, לתקן הגרמני  EN12101-9/10 הרכזת תישא תקן האירופאי .11.1

 ומוכרות על ידי רשויות הכיבוי. 21927-9/10ובתקן הישראלי 

 לקו המנועים  24Vמערכת הפיקוד תוזן ממתח רשת ותפיק  .11.2

 שעות עבודה. 150הרכזת תכיל ספק מטען לגיבוי סוללות של  .11.3

המערכת מתחברת לכל סוגי המנועים לפתיחת פתחי שחרור עשן טבעי, ומקבלת   .11.4

 פקודה ממערכות גילוי אש.

 מנועים בו זמנית. 1עיל הרכזת תהיה מסוגלת להפ .11.5

 המערכות עשויות מקופסת מתכת מוגנת נגד חבלה. .11.6

)בהכנה(,  21927-2, ויעמוד בתקן הישראלי 1001-2/4המנוע יישא תקן הישראלי  .11.7

 .EN12101-2ובתקן האירופאי 

  RAL-ניתן לקבל את המנועים בכל אחד מגווני ה .11.1

יאפשר  ניוטון 200מ"מ וכוח דחיפה עד  600 המנוע יהיה צר עם מהלך פתיחה של  .11.9

 פתיחה מלאה של החלון.

 דקות.  30-מעלות ל 300-מנועה עמיד ל  .11.10

 אמפר. 0.5-1כל מנוע יהיה לזרם הפעלה של  .11.11

 .Simon RWAו/או  D+H המנוע יהיה מתוצרת מערב אירופאית דוגמת  .11.12
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 אופני מדידה מיוחדים.  12רק פ

 

 כ ל ל י 12.1

רואים את הקבלן כאילו התחשב עם הצגת המחירים בכל התנאים המפורטים בחוזה 

לביצוע העבודה. המחירים המוצגים להלן ייחשבו ככוללים את ערך כל ההוצאות 

 מסמכים, על כל פרטיהם.הכרוכות במילוי התנאים הנזכרים באותם 

ידי המזמין כסיבה לשינוי -אי הבנת תנאי כלשהו, ואי התחשבות בו לא תוכר על

 המחיר הנקוב בכתב הכמויות ו/או עילה לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.

 מחירי היחידה 12.2

כל  רךעמחירי היחידה המוצגים בסעיפי כתב הכמויות ייחשבו ככוללים את  12.2.1

החומרים ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה 

 כללים בה והפחת שלהם.נושאינם 

כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה, ובכלל זה עבודות  12.2.2

לוואי ועזר הנזכרות במפרט ו/או המשתמעות ממנו, אם עבודות אלו אינן 

 נמדדות בסעיף נפרד.

בכלי עבודה, מכשירים, מכונות, פיגומים,  דרכים זמניות וכו', השימוש  12.2.3

 לרבות הוצאות הרכבתם, אחזקתם במקום המבנה ופירוקם בגמר העבודה.

, אל מקום 1, 3הובלת כל החומרים, כלי עבודה וכד' המפורטים בסעיפים  12.2.4

העבודה ובכלל זה העמסתם ופריקתם וכן הובלת עובדים למקום העבודה 

 .וממנו

אחסנת החומרים, הכלים והמכונות וזאת בהתחשב בתנאים המיוחדים של  12.2.5

 המקום וכד', ושמירתם וכן שמירת העבודות שבוצעו.

 המיסים הסוציאליים, הוצאות הביטוח, היטלים ומיסים לסוגיהם וכד'. 12.2.6

יו הוצאותיו הכלליות של הקבלן )הן ישירות והן עקיפות( ובכלל זה הוצאות 12.2.7

 המוקדמות והמאוחרות.

כל ההוצאות האחרות מאיזה סוג שהוא, הכרוכות בביצוע עבודה זו אשר  12.2.1

 תנאי החוזה מחייבים אותן.

  רווחי הקבלן. 12.2.9

 

 מ ד י ד ה 12.3

כל עבודה תימדד נטו, אלא אם כן צויין אחרת להלן בהתאם לפרטי התוכניות, כשהיא  

מושלמת ו/או קבועה במקומה, ללא כל תוספת עבור פחת וכד', ומחירה כולל  גמורה,

את ערך כל חומרי העזר ועבודות הלוואי הנזכרים במפרט והמשתמעים ממנו, במידה 

ואותם חומרים ו/או  עבודות אינם נמדדים בסעיפים נפרדים. הדגשת פרט מסויים 

מה שבו לא הודגש הפרט הנ"ל באחד מסעיפי רשימת הכמויות איננה גורעת מסעיף דו

 ומחיר היחידה כולל את כל העבודות והחומרים כמשתמע מתיאור כללי.
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 עבודות שלא יימדדו 12.3

תשומת לב הקבלן מופנית לעובדה שמספר עבודות הנושאות בדרך כלל אופי ארעי,  

טחת ביצוע ניתוקים, הזנות חילופיות זמניות, כל העבודות הדרושות להבכגון סימון, 

פעולה תקינה של מחסן לבנים בקומת מרתף, כמתואר בפרק "תיאור העבודה" לעיל, 

סילוק עודפי חומרים ופסולת, עבודות אחזקה וניקוי תוך תקופת הביצוע, תאום עם 

תנאי מחייבים תעבודות אחרות ושירותים אשר מ כל הגורמים הפעילים בשטח וכן

והן כלולות במחירי היחידה  בסעיפים מיוחדים של כתב הכמויות ותלא נמדד -החוזה 

 .של עבודות אחרות

 

 תחולת תיאורים של הסעיפים 12.4

יראו את התיאורים המלאים על כל פרטיהם, כפי שהם מובאים בפרט, בתוכניות 

וביתר מסמכי החוזה, כמשלימים את התיאורים התמציתיים המופיעים בכתב 

עוד אין הם עומדים בסתירה איתם. הדגשת פרט מסויים הכלול הכמויות להלן, כל 

בתיאורים מלאים אלה, בסעיף כלשהו מסעיפי כתב הכמויות, אין בכוחו לגרוע 

במאומה מתוקפו של אותו פרט לגבי יתר הסעיפים בהם הדגשה זו חסרה. נתגלתה 

יחשב סתירה בין סעיף כתב הכמויות לבין סעיף אחר באחד משאר מסמכי החוזה, י

 המחיר כמתייחס לכתוב בכתב הכמויות.

 

  חיבורי קיר ונקודות מאור 12.6

  נקודות מאור  12.6.1

כל מוצא לגוף התאורה ולחיבור קיר של מעגל מאור יימדד כנקודת נקודת 

מאור כוללת את אביזר ההפעלה שלה, כגון מפסיק זרם  מאור אחת. כל 

ספת עבור אביזרי הפעלה של רגיל, כפול, חילוף או צלב. לא תשולם כל תו

תשולם כל תוספת עבור  מעגלי תאורה. מפסיק זרם חילוף או צלב נוסף

אביזרי הפעלה של מעגלי תאורה. מפסיק זרם חילוף או צלב נוסף על הראשון 

 )הנחשב במחיר הנקודה( יחושב כנקודת מאור אחת. 

 המוגדרת במפרט הטכני. האביזרים יהיו מתוצרת 

בחתך  מ"מ , או תעלה  ø23בקוטר עד במחיר נקודת המאור נכללים: צנור 

ממ"ר בכמות המצויינת בתכניות )או כבלים  1.5מ"מ, מוליכים  20x25 עד

N2XY  אוN2XCY    1.5עדX 5  ממ"ר(, עד לוח החשמל, קופסאות מעבר

סטנדרטיות, כל עבודות העזר, חומרי העזר כגון זויות, קשתות, מהדקים, 

ולים וכו', חציבת חריצים בקירות או תקרות, קופסת הסתעפות ליד כל שרו

גוף תאורה וחיבור המוליכים בשני קצוותיהם. מדידת הנקודות תהיה ללא 

התחשבות בצורת התקנת הצנורות וסוגיהם, אם זה בתקרה אקוסטית או 

ובהתאם  בתוכניותרט והכל בהתאם למפ -מתחת לטיח או גלוי על הקיר 

 לדרישות. 
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מדידת הנקודות תהיה החל מהלוח ועד למוצא הנקודה. לא ישולם בנפרד 

שילוט  מחיר הנקודה כוללעבור קו הזנה עד לנקודה הראשונה במעגל. 

  בצבעים שיקבעו ע"י המפקח.על כל אביזר, סנדוויץ חרוט 

  א' 16נקודת חיבור קיר   6.212.

 N2XCYאו  N2XY ממ"ר או כבלים   2.5כנ"ל, אולם המוליכים  בחתך 

2.5x3  המוגדרת במפרט הטכני. א' מתוצרת  16ממ"ר ואביזר 

 נקודת טלפון דואר 12.6.3

זוגות גידים ואביזר לטלפון  4מ"מ, כבל בעל  23כמו נקודת מאור, אולם צנור בקוטר 

 כל נקודה במעגל נפרד. ידי "בזק".-על המוגדרת במפרט הטכני והמאושרמתוצרת 

 נקודת תקשורת 12.6.4

הנקודות במעגלים  .מ"מ עם חוט משיכה מושחל 16כנ"ל, אך כולל צנור 

 משותפים או נפרדים בהתאם לתכנית.

 נקודת טלויזיה 12.6.5

אוהם ואביזר לאנטנת  75מ"מ, כבל קואקסיאלי  16כנ"ל, אך נקודה עם צנור 

 המוגדרת במפרט הטכני. טלויזיה מתוצרת

 ת אחודהאו נקודת טלפון תקשור נקודת מסוף 12.6.6

 מושחל CAT 7מ"מ עם כבל תקשורת  23כנ"ל, אולם עם צנור בקוטר 

כל נקודה במעגל מתוצרת המוגדרת במפרט הטכני.  RJ-45ואביזר , ומחובר

. או חדר תקשורת עד למוצא הנקודה נפרד החל מארגז התקשורת

מ"מ או קופסאות  60הקופסאות עבור האביזר הסופי תהיינה בעומק 

 .מלבניות נפרדות

 מדידה לפי מטר אורך ויחידות 12.7

כל המתקנים שלא ימדדו לפי הנקודות ימדדו לפי יחידות או קומפלטים או לפי 

מטר אורך, כולל כל החומרים והעבודות הדרושים. המחירים כוללים צביעת 

כל חלקי המתכת, שילוט כל האביזרים, הן בלוח והן בכל מקום אחר בבנין. 

 ם. מחירי הצנורות ואביזרי מתכת כוללים את העבודה וחומרי הארקת

במדידת החוטים או הכבלים לא יילקחו בחשבון הקטעים החודרים לתוך 

 קופסאות המעבר, האביזרים או לוחות חשמל.

סעיפי כתב הכמויות כוללים בתוכם את כל עבודות החיבור, אביזרי העזר, 

אביזרי קשירה, אביזרי החיבור וכל חומר נלווה אחר, כולל את חומרי הפחת 

המשלימות שלא הוזכרו או פורטו בכתב הכמויות, וכולל את כל העבודות 

  בתוכניות ובמפרט הטכני.

 

 לוחות חשמל  12.8

 לוחות חשמל ימדדו לפי מ"ר פני  חזית הלוח.  12.1.1

מחיר הארון יכלול את הציוד הפנימי הדרוש כגון פסי נחושת, מבודדים, 

 פסי חיבור, ברגים, שלוים וכו'.
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מפסקים, ממסרים, הגנות וכו', יימדד לפי יחידות הציוד הפנימי כגון  12.1.2

כמפורט בהמשך. מחירי היחידות לאביזרים המורכבים בלוח יכללו את 

מחיר האביזר עצמו, הרכבתו בלוח, חיבור החוטים, חיווט פנימי, 

  מהדקים, סימניות, שילוט פנימי וכו'.

 

 
 ופי תאורהג 12.9

העזר כל חומרי , חיבור והרכבה במחיר גופי התאורה נכללים: אספקה, 12.9.1

, כולל נורות בהספק המצויין, משנקים, קבלים, מצתים, וכל ציוד הדרושים

 תאורה. גוף ההעזר ל

חיבור גופי התאורה המותקנים בתקרות אקוסטיות יבוצע ע"י חיזוקים  12.9.2

עשויים מפרופיל מקצועי מחורץ, מגולוון כמפורט במפרט הטכני. לא ישולם 

 ור החיזוקים. בנפרד עב

 אינסטלצית חשמל 12.10

 מחיר המובילים כולל את כל אביזרי החיבור: 12.10.1

התיבות הסטנדרטיות, הזוויות, הקשתות, החבקים המגולוונים, הכיפופים, 

נוסף לאמור לעיל, כולל המחיר גם סגירת פתחים וחריצים  ביטונים וכו'

 .אחרי ביצוע חציבות בתקרות ובקירות

 יר המוליכים והכבלים כולל את השחלתם, את החיבורים בשני הקצוותמח 12.10.2

, מתכווצים, שרוולים מתפצלים )"כפפות"( המהדקים, שרוולים פלסטיים

 ימון וכו'.סנעלי כבל, 

מחיר תעלות כולל את כל אביזרי העזר הדרושים כגון זוויות מכל הסוגים,  12.10.3

, פתיחת פתחים לפי הצורך, סופיות אוריגינליות, מחיצות הפרדה, מכסה

 שילוט, הכל מושלם.

מדידת התעלות, הכבלים והמובילים )הכבלים והמובילים שאינם כלולים  12.10.4

 במחירי הנקודות בלבד( תהיה לפי מ"א של תעלה/כבל/מוביל מותקנים.

 


