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  עבודות מתקן מיזוג אויר, חימום, קירור ואוורור - 15פרק 

 תנאים כללים: 01פרק  .1

  כללי : .1.1

. 3 רשות שדות התעופה נדרשת להגדיל את תפוקת חדר המכונות הראשי של טרמינל  .1.1.1

המערכת כוללת כיום שבע יחידות מים קרים צנטריפוגליות מתוצרת יורק. שתי 

מעלות צלסיוס לצורך טעינת מאגר האנרגיה  -1יחידות פועלות כיום בטמפרטורה של 

המבוסס על מים קרים. היחידות פועלות עם אתילן גליקול ויכולות לפעול 

יסופקו ויותקנו שתי יחידות מעלות צלסיוס.  במסגרת הפרויקט  - 4בטמפרטורה עד 

טון קירור כ"א. העבודה כוללת  2,000מים קרים עם מדחס צנטריפוגלי לתפוקה של 

חשמל (כולל  עבודות קירור, ימגדל ,את כל עבודות הנדרשות  כגון צנרת, משאבות

תקשורת ובקרה. המתנע הנדרש ליחידת  ,, מתח נמוך ומתח נמוך מאד)מתח ביניים

כמפורט בכתב  בשתי חלופות ישיר/רך (לשיקולה הבלעדי של רש"תהמים הקרים הינו 

) ולקבלן לא יהיו טענות כל שהם בעקבות בחירת החלופה וביטול הסעיף הכמויות

הנדרש. המזמין שומר לעצמו את הזכות להקטין את היקף העבודה או לבצעה 

ות בשלבים כמתואר בכתב הכמויות. לתשומת לב המציע בנוסחת החישוב של נציל

נתונים טכנים  10ראה סעיף (לא סטנדרטית   היחידה המוצעת קיימת נקודת עבודה

בספיקה הנומינלית, מעלות צלזיוס,  24עיבוי כניסה למכונה המי ). בנקודה זו צ'ילר

ספיקה  מעלות 5אה מהצ'ילר ימעלות צלזיוס ומים ביצ 10מים קרים בכניסה 

 .(ראה בהמשך) על בחירת הזוכה שפעה הצילר בנקודה זו ה תלעבוד .הנומינלית

בצורה  הקירור מגדליאת  התקין . על הקבלן לבוצע בשטחמבנה תאי מגדלי הקירור  .1.1.2

  דומה למגדלים הקודמים, תוך ההתאמות המתוארות במפרט.

 : העבודה תכלול, אך לא תוגבל בזה להספקה והתקנה של .1.1.3

 כ"א טון קירור 2000בהספק של יחידות מים קרים שני  .1.1.3.1

 י קירורשני מגדל .1.1.3.2

 ת מי עיבוי ומשאב .1.1.3.3

 ת מי קירורומשאב .1.1.3.4

 ת סחרורומשאב .1.1.3.5

 צנרת, ברזים, אביזרים ובידוד. .1.1.3.6

 יםימתח בינב ים תאשני  .1.1.3.7
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 מתנע רך במתח ביניים .1.1.3.8

 לוחות מתח נמוך .1.1.3.9

 אינסטלציה חשמלית כמתואר בפרק החשמל .1.1.3.10

 כתיבת תפ"מ להפעלת המערכת .1.1.3.11

  למערכת הבקרההמערכת (ציוד, ואביזרים) חיבור  .1.1.3.12

 יסודות לציודבסיסים ולעבודות בטון  .1.1.3.13

 הרצה, הפעלה, מסירה, שרות ואחריות .1.1.3.14

  דרישות כלליות .1.2

מיזוג אוויר עם ניסיון של חמש שנים \מהנדס מכונות - החברה תעסיק מהנדס ביצוע  .1.2.1

טון קירור לפחות, הכולל  1000לפחות, אשר סיים ביצוע פרויקט של חדר מכונות של 

  יחידות צנטריפוגליות.

 הנדסאי מיזו"א מוסמך עם ניסיון של חמש שנים -בודה החברה תעסיק מנהל ע .1.2.2

טון קירור לפחות, הכולל יח'  1000לפחות, אשר סיים ביצוע חדר מכונות של 

  צנטריפוגליות.

החברה תעסיק מתכנן חשמל (למערכות מיזוג האוויר) מהנדס רשום ומנוסה, לפחות  .1.2.3

  שנים בתחומו. 15

שירות לפחות באזור גוש דן, כולל  הקבלן יחזיק בכל תקופת הבדק שלושה צוותי .1.2.4

 .. צוות השירות כולל טכנאי בכיר ועוזר24/7מוקד טלפוני 

 תנאי המבנה .1.3

מיקום הציוד, פתחי היציאה, הצינורות וכו', כמצוין בתכניות, אינו מדויק ויהיה ניתן 

לתיקון בהתאם לשינויים שיידרשו או שיהיו רצויים בזמן ביצוע העבודה. על הקבלן יהיה 

להתאים את המיקום, התוואי, המפלסים וכיו"ב לתכניות הבניין, האינסטלציה, החשמל 

ומקצועות אחרים, תוך התחשבות עם התנאים המציאותיים שנוצרו עקב שינויים או 

  סטיות מתכניות אלה, ויישא באחריות מלאה ובלעדית עבור דיוק הביצוע.

  שרוולים .1.4

פחחות) עשויים מצינורות מפלדה (לא הקבלן יספק, ימקם ויתקין את כל שרוולי ה .1.4.1

Sch10 או מפח פלדה מגולגל בעובי שווה ערך ל-Sch10 עבור כל הצנרת העוברת דרך ,

התקרות הרצפות והקירות. השרוולים לצינורות מים יהיו בקוטר מתאים אשר יבטיח 

  מ"מ לפחות בין פנים השרוול לחוץ הצינור אל בידודו.  6מרווח של 
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מ"מ לפחות מעל פני הריצוף פרט לאזורים בהם יש  6רצפה יבלטו מהשרוולים יציאת  .1.4.2

ס"מ לפחות מעל פני הריצוף. עלות  2.5מחסומי רצפה בהם יבלטו השרוולים 

 השרוולים כלולה במחירי העבודות השונות (צנרת וכו') והסעיפים בכתב הכמויות.

  חוקים, תקנות ותקנים .1.5

צרו ויותקנו בכפיפות לחוקים, כל הציוד, המכשירים וחלקי המתקן השונים ייו .1.5.1

הוראות ותקנות של הרשויות המוסמכות. כל חוקים, הוראות ותקנות מטעם רשויות 

  אלה ייחשבו כחלק בלתי נפרד של המפרט הזה.

כל הציוד והחומרים שיסופקו ע"י הקבלן, יהיו חדשים, בלתי משומשים, שלמים,  .1.5.2

 1001ודכנים כולל תקן ויתאימו מכל הבחינות לדרישות התקנים הישראלים המע

. באין תקנים NFPA(בטיחות אש במערכות מיזוג אוויר) כנדרש במפרט וכן תקן 

). ASHREAישראלים, הם יתאימו לתקן ארגון מהנדסי הקירור והאוורור בארה"ב (

הקבלן יהיה כפוף לחוקים ולתקנות שנקבעו על ידי הרשויות הסטטוטוריות והחלות 

באמצעות מעבדה  NFPAותקן  1001שר עמידה בתקן על עבודתו. הקבלן נדרש לא

מוסמכת. עלות הבדיקות כלולה במחירי העבודה, אלא אם הוגדר בנפרד בכתב 

הכמויות. נתגלו סתירות בין הדרישות של הרשויות או התקנים לבין אלה הכלולות 

במפרט זה, יביא הקבלן את העניין לידיעת היועץ לפני תחילת העבודה. היועץ יחליט 

  על אופן ביצוע העבודה והחלטתו בנדון תהיה סופית ומכרעת.

כל העבודות תבוצענה בהתאם לתכניות, למפרטים ובאורח מקצועי נכון, בכפיפות  .1.5.3

לדרישות התקנים הנ"ל ובכפיפות לדרישותיה של כל רשות מוסמכת, אשר הפיקוח על 

  ית. העבודות המשמשות נושא לעבודות מכרז זה, הוא במסגרת סמכותה הרשמ

היועץ ו/או המפקח רשאי לדרוש שהקבלן ימציא לידו אשור בכתב על התאמת  .1.5.4

העבודות לדרישות, הוראות, תקנות וכיו"ב של אותה רשות, והקבלן מתחייב להמציא 

  אישור זה באם יידרש.

"הספר הכחול"  -  עבודות חשמל ובקרה יבוצעו בכפוף להוראות המפרט הבין משרדי .1.5.5

רשות שדות התעופה. במקרה של הבדלים בדרישות  והמפרט הפנימי לחשמל של

 המפרטים תיקבע ההנחיה המחמירה ביותר ובהתאם להחלטת המפקח.
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  בטיחות .1.6

מוסמך מטעם המדינה,שיהיה אחראי על כל  -הקבלן ימנה מטעמו ממונה בטיחות  .1.6.1

ביצוע העבודות נשוא מכרז זה וילווה את העבודה מתחילתה ועד סופה. הקבלן נדרש 

 כחוק הודעה מסודרת על ביצוע העבודות לרשויות המתאימות.להעביר 

כל הציוד והחומרים יסופקו ויותקנו בהתאמה מלאה לדרישות תקנות הבטיחות  .1.6.2

העדכניות לרבות בטיחות נגד התהוות דליקה או התפוצצות עקב שימוש בהם. כמו כן 

מנת  יספק הקבלן ויתקין אמצעי הגנה מתאימים על גבי כל החלקים הנעים, על

להבטיח מפני פגיעה באנשים בזמן פעולת הציוד. אמצעי הגנה אלה יהיו בהתאם 

לדרישות הבטיחות העדכניות של כל רשות שעניינים אלה הם בגדר סמכותה 

 הרשמית.

קבלן המשנה לבידוד יהיה אחראי בפני פגיעה בחומרי הבידוד והפחים לפני ולאחר  .1.6.3

קים כל שהם כולל שריפה, ולשם כך התקנתם ועד מסירת המתקן למזמין, בפני נז

  יציב באתר על חשבונו עובד מהימן לשמירתם והמצויד במכשיר לכבוי אש .

 לתאם מראש עם המזמין וכיבוי אש, ביצוע עבודות באש גלויה או הקבלן נדרש .1.6.4

שינקטו הצעדים  . וזאת לאחרובהתחברויות לקווים קיימים בחיתוך קווי צנרת

 :הבאים

 נה הבטיחות באזור עבודותיערך סיור עם ממו .1.6.4.1

 יבוצע סקר סיכונים ע"י ממונה הבטיחות .1.6.4.2

האזור בו מתבצעת העבודה יהיה מגודר בהתאם לדרישות ממונה  .1.6.4.3

 הבטיחות וכיבוי אש  

ינקטו כל  סידורי הבטיחות והביטחון למניעת אש כתוצאה משמוש  .1.6.4.4

 במכשירי חתוך או רתוך

באמצעות להבה ידי מסורי דיסק ולא - עבודות החתוך תבוצענה על .1.6.4.5

 במקרים חריגים יש לתאם

בוי ליד רתכים, מסגרים וכו' יכ טפיהקבלן ידאג להצבת שומר עם מ .1.6.4.6

חומרי בדוד, חומרי בעירה, העובדים באזורים בהם סכנת התלקחות של שמן, 

  אספלטים וכו' .

העבודה יזומן כבאי או נאמן בטיחות באש של רש"ת  לפי דרישת כיבוי .1.6.4.7

  טיחות של הקבלן.ע"ח הקבלן, או נאמן ב
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הקבלן יהיה חייב לדאוג לניתוק החשמל באזורים בהם יבצע עבודות הכרוכות בסכנת  .1.6.5

  פגיעה. את הדרישה לניתוק החשמל עליו להעביר באמצעות המפקח.

הקבלן לא יחבר לרשת החשמל ציוד חשמלי משלו אשר לא נבדק קודם לכן על ידי  .1.6.6

ור כל  ההוראות הניתנות לו על ידי מוסמך. כמו כן, על הקבלן לשמובודק חשמלאי 

 המהנדס הראשי של המזמין או בא כוחו באמצעות המפקח.

  דוגמאות .1.7

הקבלן יספק לפי דרישת היועץ ו/או המפקח דוגמאות של חומרים, חלקי מלאכה  .1.7.1

ואביזרים, בטרם יזמין את המוצרים ובטרם החל בביצוע המלאכות באתר או בבית 

 30-ד מתאים להתקדמות העבודה אך לא פחות מהמלאכה. הדוגמאות יסופקו במוע

יום לפני התחלת הביצוע. הקבלן יספק בין השאר דוגמאות של חומרי בידוד לצנרת, 

 קטעי צנרת מבודדים ומושלמים כמפורט, וכן אביזרים נוספים כאמור להלן.

הדוגמאות יישמרו באתר עד לאחר גמר ביצוע המתקן וישמשו להשוואה לחומרים  .1.7.2

שיסופקו ולמלאכה המבוצעת. כל הדוגמאות יהיו רשות המזמין אלא אם ולמוצרים 

 הורה היועץ ו/או המפקח אחרת.

היועץ ו/או המפקח יבצע הקבלן בדיקה של דוגמאות, על מנת  המהנדס לפי דרישת .1.7.3

לוודא התאמת החומרים והציוד לתקנות, חוקים ותקנים. הבדיקות יבוצעו במעבדה 

 קבלן. מוסמכת וההוצאות יחולו על ה
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  איכות ביצוע .1.8

על מנת להבטיח את איכות העבודה הקבלן נדרש להעסיק/להפעיל משרד טכני  .1.8.1

שנים בתחום אשר יכין את כל התוכניות והתיעוד  10בראשות מהנדס מנוסה לפחות 

הטכני הנדרש. כמוכן מתכנן החשמל (למערכות מיזוג האוויר) יהיה מהנדס רשום 

  שנים בתחומו . 15ומנוסה לפחות 

הקבלן יבצע עבודתו ע"י צוות פועלים מאומן ומקצועי כשהפקוח עליהם באמצעות  .1.8.2

עם ניסיון בוגר הנדסת מכונות מוסמך ומהנדס אתר הנדסאי מיזו"א  –מנהל עבודה 

מנהל העבודה נדרש  שנים לפחות שיהיו נוכחים באתר במהלך זמן העבודה. 5של 

ועבר דווח כחוק למשרד להיות מוסמך כממונה בטיחות. עם תחילת העבודה י

 העבודה. לא יבוצעו כל עבודות באתר ללא נוכחות מנהל העבודה.

הקבלן יאפשר למפקח/מהנדס יועץ לבדוק ולבקר את הציוד, החומרים ורמת הביצוע  .1.8.3

  בשלבי העבודה השונים (הן באתר והן בבית המלאכה).

החומרים לפי דרישת המהנדס/מפקח יבצע הקבלן בדיקות על מנת לוודא התאמת  .1.8.4

והציוד לדרישות המפרט, לתקנות ולחוקים. הבדיקות יבוצעו ע"י מעבדה מוסמכת 

שתאושר על ידי המהנדס לצורך זה. הוצאות הבדיקות ישולמו בהתאם למוגדר 

בחוזה. בכל מקרה ובמידה ובבדיקות יתגלה שהעבודה או החומר אינו מתאים 

  שלום על המזמין).לדרישות, ינוכה מחיר הבדיקה מהקבלן (באם נדרש הת

במידה וברצון הקבלן למסור חלק מבצוע העבודה לקבלן משנה,  יהיה עליו לקבל על  .1.8.5

לא תפגם  - באם תינתן  - כך הסכמה מוקדמת מצד המפקח, למרות הסכמה זו 

  אחריות הקבלן כלפי המזמין לגבי הציוד אשר יסופק על ידי קבלן משנה.

מצאו בלתי מתאימים לתקנים ולדרישות הקבלן יתקן או יחליף חומרים וציוד אשר י .1.8.6

  מפרט זה

  

  אישור קבלני משנה, חומרים וציוד .1.9

ממתן צו התחלת עבודה יגיש הקבלן למנהל הפרוייקט את  עבודה,  ימי 24תוך   .1.9.1

לאישור. הקבלן אינו רשאי לשנות את הרשימה והעובדים רשימת קבלני המשנה 

להלן תנאים מינימליים עבור לאחר שאושרה ללא הסכמה מראש ובכתב של המהנדס. 

צוות ניהול הפרויקט וקבלני משנה שיאושרו, לכל קבלן בנפרד (צנרת, מגדלי קירור, 

 חשמל, בידוד):

רישום בפנקס הקבלנים בסווג המתאים (חשמל, צנרת) כולל סימון  .1.9.1.1

 כוכבית (קבלן מוכר לעבודות ציבוריות). 

 .ISOתקן הקבלן נדרש להיות עם מערכת לניהול איכות מאושרת  .1.9.1.2
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הקבלן נדרש להציג שתי עבודות בתחום עבודתו בהיקף כספי שלא יפחת  .1.9.1.3

 לכ"א מהפרוייקטים.₪  1,000,000 - מ

שנים בתחום כאשר הניסיון נמדד  5הקבלן נדרש להיות עם ניסיון של   .1.9.1.4

 לתאגיד המוצע בלבד וביחס ליום הקמתו.

סעיף כמתואר ב הקבלן הראשי ימנה מטעמו מנהל פרויקט ומנהל עבודה .1.9.1.5

עבודה מטעם הקבלן הראשי יהיה נוכח באתר העבודה כל זמן ה. מנהל 1.2

אנשים  או נוכחים שמתבצעים בו עבודות מכל סוג שהוא שהם בתכולת מכרז זה

  .מטעמו

מתכנן החשמל (למערכות מיזוג האוויר) יהיה מהנדס חשמל רשום ומנוסה 

 שנים בתחומו. 10לפחות 

ת עבודה יגיש הקבלן למנהל הפרויקט ממתן צו התחל עבודה ימי 30תוך  .1.9.1.6

רשימות החומרים והציוד (כולל תוכניות ומפרטים) אשר הקבלן יעשה בהם 

שימוש לביצוע העבודות והמתקנים. על הקבלן להגיש לאשור דוגמאות של 

חומרי הבידוד לצנרת וכו' יש להגיש אישורים על התאמה לדרישות ממכון 

הקבלן לתת הסברים ולספק המידע  . עלULהתקנים או הטכניון או אשור 

ואישורים כפי שיידרש לגבי התאמת החומרים והציוד.  הרשימות יבחנו על ידי 

המהנדס והמזמין. רק לאחר קבלת אישור בכתב מאת המפקח  ניתן לגשת 

להזמנת הציוד בפועל וביצוע העבודה. התוכניות והרשימות שיוגשו יוכנו 

ע"י המתכנן. עלות הבדיקות והאישורים בהתאם להנחיות ולתוכניות שהוכנו 

  להוכחת הדרישות המפורטות במסמכים השונים כלולה במחירי העבודה. 

העתקים, תכיל גם את שמות היצרנים  5-רשימה זו, שיש להמציאה ב .1.9.1.7

ופרטים נוספים כגון: השם המסחרי של כל פריט, מספרו הקטלוגי, ובמידה 

טים טכניים של היצרנים, נתוני תכניות ומפר -והדבר יידרש מסיבה כלשהי 

פעולה מחייבים את היצרנים, דוגמאות וכיו"ב. המידע אשר יידרש לגבי כל 

המוצרים יכלול בין היתר גם הוראות שימוש ואחזקה ובכלל זה פירוט של שמני 

  סיכה, משחות סיכה, צבעים וכו'. 

 בכל מקרה בו נדרש מספר יחידות ציוד זהות או דומות יספק הקבלן את .1.9.1.8

כל היחידות מאותו הסוג ומאותה התוצרת, זאת באם לא הורה המפקח אחרת. 

רק ציוד אשר יאושר על ידי המהנדס היועץ ו/או המפקח יובא לבנין ויותקן בו. 

כל ציוד אשר יובא לבנין ללא אישור יסולק מן המקום וציוד מאושר יובא 

  תחתיו. 

חריות מלאה יחד עם זאת, אישור הציוד אינו משחרר את הקבלן מא .1.9.1.9

לבחירה נכונה של הציוד, תכנונו, בנייתו, התקנתו ופעולתו של כל פריט בנפרד 

  ושל המערכת בשלמותה. 
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  בדיקות ציוד ותהליכי עבודה .1.10

כמוגדר בהמשך  Witness testעלות בדיקת כל הציוד הדורש בדיקות בגמר היצור  .1.10.1

תחול על הקבלן. מפקח מטעם המזמין יהיה נוכח במעמד ביצוע הבדיקות (טיסה 

ומלון לנציג יהיו על חשבון רש"ת). הציוד הטעון בדיקה בתום היצור: יח' מים קרים,  

 משאבות, לוחות חשמל.

במהלך העבודה יבוצעו בדיקות נוספות להוכחת טיב העבודה. עלות בדיקות אלו  .1.10.2

מחירי הציוד. הקבלן יזמין מכון בדיקה מוסמך על פי בחירת המזמין ועל כלולה ב

 חשבון הקבלן. בין הבדיקות הנדרשות:

דוגמאות יועברו לאישור מכון המתכות / טכניון  – צנרתטיב הבדיקות  .1.10.2.1

  לעמידה בדרישות התקן הרלוונטי הנבדק כולל מידות חוזק ואנליזה כימית.

 צבע, בדיקת מתלים לשליפה.י עובבדיקות ניקוי חול, בדיקות  .1.10.2.2

 בדיקות ללא הרס לאישור ריתוכים צנרת וקונסטרוקציה. .1.10.2.3

  באמצעות בודק מוסמך. –בדיקת מערכת חשמל של מתקן מיזוג האוויר  .1.10.2.4

 במפעל היצרן –בדיקות של ביצועי משאבות  .1.10.2.5

 בדיקות תרמו גרפיות ללוחות החשמל .1.10.2.6

  בדיקות לחץ למכלולי הצנרת והיחידות המים הקרים. .1.10.2.7
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  (יוגשו רק בשלב הבהרות) ליפיםתח .1.11

על מנת לשמור על אחידות תחזוקתית הציוד שיוצע יהיה בדומה לציוד הקיים  .1.11.1

ההתייחסות במפרט ובתוכניות ובכתבי בחדר המכונות ובכפוך למתואר כאן. כמוכן 

הכמויות לשמות יצרנים או מספר קטלוגי או מודל מסויים באה לציין את דרגת הטיב 

רושים של הציוד או החומרים. המזמין אינו מתחייב לאשר ציוד ופרטי הפעולה הד

 שווה ערך. 

במידה והקבלן מעוניין לאשר ציוד אחר שאינו מוגדר לעיל, על הקבלן המציע,  .1.11.2

לגבי רש"ת של  הקביעתבתקופת זמן ההבהרות טרם הגשת ההצעה, להגיש שאילתה. 

תשובת רש"ת תפורסם לכל היות הציוד שווה ערך או לא היא בלעדית וסופית. 

בכל מקרה בו יחידות ציוד חוזרות מאותו סוג, פעמיים או יותר, הן יהיו המתמודדים. 

  מאותו סוג ומאותה תוצרת, אלא אם יאושר אחרת על ידי המפקח. 

את כל  הוא יכלולבכל מקרה שהציוד המוצע על ידי הקבלן יהווה תחליף  .1.11.3

, יהיה עליו דה ולא יאור התחליף לקבלןבמי האביזרים, וחומרי העזר הנדרשים כך.

  לספק ולהרכיב את המוצר הנדרש כפי שפורט.

  

  הגנה, ניקוי וצביעה .1.12

במשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על המתקן או כל חלק ממנו בפני  .1.12.1

פגיעות אפשריות העלולות להיגרם תוך כדי ביצוע העבודה ע"י הקבלן עצמו ו/או 

באותה מידה האחריות להגנת הציוד המותקן או  גורמים אחרים. על הקבלן חלה

 המאוחסן באתר בזמן הבנייה.

והמערכות בין היתר תוקדש תשומת לב מיוחדת לכיסוי מתאים של הציוד  .1.12.2

 עקב עבודות המבוצעות ע"י אחרים על מנת למנוע כתמי טיח, סיד או צבעהמבוצעות 

  או מנזקים סביבתיים אחרים.

 ולמערכות לנזקים אחרים כלשהם לציוד אחריות הקבלן מתייחסת כמו כן .1.12.3

 או אחרות., אקלימיות, בעלי חיים ת השפעות מכניות, תרמיות, כימיותלרבו

כן חלה אחריות הקבלן לנזקים שנגרמו תוך כדי ביצוע עבודתו (ע"י עובדי  .1.12.4

הקבלן, קבלני המשנה שלו, ציוד או חומרים שסופקו על ידו), לעבודות שבוצעו ע"י 

שמור על ניקיון המקומות שבהם הוא עובד ויסלק מדי יום ביומו, על אחרים. הקבלן י

 חשבונו, כל פסולת, לכלוך וכדומה אל המקום המיועד לכך באתר.

שכבת הצבע הסופית תיצבע אך ורק בגמר עבודות הבניין, בתנאים חיצוניים  .1.12.5

 מתאימים ובאוויר יבש וחופשי מאבק.
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ליועץ ו/או למפקח, כשהוא במצב עם סיום העבודה יימסר המתקן על כל חלקיו  .1.12.6

 נקי, מסודר וראוי לשימוש מכל הבחינות.

  ותזוזה רעידות ,מניעת רעש .1.13

הקבלן יוודא שכל ציוד שיסופק ו/או יותקן במסגרת חוזה זה לא יגרום לרעש  .1.13.1

ולרעידות בלתי סבירים במבנה. בנוסף לכך ינקוט הקבלן בכל אמצעי הדרוש (בולמי 

בידוד אקוסטי, משתיקים וכדומה) על מנת למנוע מעבר רעידות, חיבורים גמישים, 

 רעש ורעידות מחלקי הציוד המרעישים אל המבנה.

) במטרה למנוע מעבר רעש המשךהיסודות לציוד יתוכננו ע"י הקבלן (כמפורט ב .1.13.2

 ורעידות למבנה.

הצנרת תותקן בצורה גמישה ותחובר לבנין באופן שלא תעביר רעש ורעידות  .1.13.3

קן הצנרת בכל מקום שהדבר דרוש על גבי מתלים גמישים. כמו למבנה. לשם כך תות

כן יותקנו בצנרת כל אביזרים אחרים (מחברים גמישים, אביזרי התפשטות וכדומה) 

 הדרושים למניעת רעידות והעברתן לבנין.

מחברי הצנרת הגמישים יותקנו עם איבזור מתאים למניעת תזוזה בניצב לציר  .1.13.4

מתאם ומוט הברגה (מגביל). כל האמור לעיל כלול האביזר. הדבר יעשה באמצעות 

 במחיר האביזר.

היועץ ו/או המפקח גורם הציוד לרעש או רעידות העוברים המהנדס אם לדעת  .1.13.5

את הנדרש או המקובל, יתקין הקבלן לפי דרישת היועץ ו/או המפקח בולמי רעידות, 

להוריד את רמת חיבורים גמישים, בידוד אקוסטי, משתיקים וכדומה נוספים על מנת 

 הרעש והרעידות לרמה הדרושה.

  

  תנאי הגשת ההצעה .1.14

מחירי היחידה כוללים את כל מחירי הציוד, חומרים, עבודה, הובלה, סבלות,  .1.14.1

כלים, מכונות ופגומים, סולמות, כלי הרמה הוצאות אש"ל והוצאות המכס, שחרור 

רווחי תכנון והכנת תוכניות חשמל ללוחות השונים, ובטוח, הכנת תוכניות עבודה, 

בנוסף לאמור בפרק קבלן והוצאות אחרות הנדרשות לבצוע מלא ותקין של העבודה. 

הכלליים בנושא זה מודגש כי כל המתואר במפרט זה כלול במחירי היחידה, גם אם 

  לא צוין במיוחד.

נויים או מחירי היחידה בכתב הכמויות יהוו את בסיס החשוב לכל השי .1.14.2

  התוספות. פירוט ואופן החשוב ראה פרק כתב הכמויות והמחירים. 
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לבטל או  ,המזמין שומר לעצמו את הזכות לשנות את היקף המתקנים והעבודות .1.14.3

לדחות חלק מהעבודות והמתקנים ע"פ מחירי היחידה הנתונים בכתב הכמויות. עם 

תביעה לשנוי מחיר  הגשת הצעתו מסכים ומאשר הקבלן שבמקרה כזה לא תבוא מצדו

  או תוספת מחיר.

הקבלן אחראי להזמנות הציוד המיוצר ע"י יצרנים שונים ואחראי לאספקת  .1.14.4

הציוד במועדים שלא יגרמו לעיכובים או שינויים בלוח הזמנים ולא יעכבו השלמת 

 עבודות קבלנים אחרים.

  תוכניות ופרטי יצור לאשור : תקנים,מפרטים, .1.15

  :מפרטים כלליים .1.15.1

הרלוונטיים לביצוע העבודות הם המפרטים הכלליים לעבודות בנין שבהוצאת המפרטים 

טחון אגף בנוי ונכסים/שרותי בנוי, יהועדה בין משרדית המיוחדת בהשתתפות משרד הב

והמפרטים המיוחדים (המשלימים).  כל המפרטים יהיו  משרד הבינוי והשיכון, משרד העבודה

  במהדורות המעודכנות.

  מוקדמות. -  00

  בטון יצוק באתר. -  02

  עבודות בניה. -  04

  עבודות איטום. -  05

  מתקני תברואה. -  07

  מתקני חשמל. -  08

  מזוג אויר. -  15

  מסגרות חרש. -  19

  והמפרט המיוחד להלן. במקרה של סתירה בין ההוראות על הקבלן לפנות למהנדס לקבלת

וכפוף לכל  על הוראות המפרט הכללי הוראותיו, הוראות המפרט המיוחד עדיפות במקרה כזה

קבלנים אחרים  אתרבעת ביצוע עבודות מזוג האוויר, יעבדו  ב התקנים הישראלים הידועים.

של המזמין. על הקבלן לתאם ולשתף פעולה עם קבלנים אלה ללא כל תמורה כספית. הקבלן 

שהמתקנים  יבצע עבודותיו לפי לוח זמנים אשר יתואם עם החברה ועם יתר הקבלנים, כך

במפרט הכללי,  15005בנוסף לאמור בסעיף  ולוח הזמנים. חוזהיושלמו במועד ע"פ ה

  ) יכללו לפחות את הפרטים הבאים:Shop Drawingsהרשימות והתוכניות שעל הקבלן להגיש (

  ).1:25תוכניות למיקום ציוד (בקנה מידה  .1.15.1.1

  תוכניות ליסודות בטון ע"פ מידות הציוד בפועל. .1.15.1.2
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   פלדה, התקנה ותלייה כולל תכנון ואישור  יתקונסטרוקצי פרטי יסודות, .1.15.1.3

  קונסטרוקטור  (עלות המתכנן ע"ח הקבלן).          

  .כולל חתכים מקומיים תוכניות מהלך הצנרת במבנה   .1.15.1.4

  רשימות של האביזרים והברזים לאשור.   .1.15.1.5

(הכל ע"ח הקבלן). כולל תכנון  תוכניות לוחות חשמל והפיקוד   .1.15.1.6

  .פרויקטשל מתכנן החשמל של ההלוחות יוגשו לאישור 

  תוכניות אינסטלציה חשמלית.   .1.15.1.7

 ומסכים לציודים השונים כולל תכנון מערכת הבקרהלתוכניות    .1.15.1.8

  מפורט הכולל את כל הפרמטרים למדידה

  .צנרתתוכניות עדות הכוללות גם מהלכי    .1.15.1.9

  וקד.טכל התוכניות יהיו ממוחשבות בתוכנת או .1.15.1.10

  הקבלן יכין ויספק על חשבונו כל תכנית אחרת אשר תתבקש על ידי המהנדס/ המפקח.

התוכניות המלוות מפרט זה הן תוכניות למכרז בלבד ולא לבצוע. התוכניות  .1.15.2

מראות את הסידור הכללי ואת היקף העבודה העקרוני שיש לבצע. הקבלן יקבל 

צוע בפועל ולאחר שסוכם על עדכונים לתכניות (במידה וידרשו) לפני התחלת הבי

הזמנת החומרים והציוד. הקבלן אחראי לבקר ולתאם עבודתו למניעת התנגשויות עם 

לשם כך ובמידת הצורך עליו  מערכות אחרות וכן לקיום מרווחי תחזוקה נאותים.

לבצע מדידות , להכין תוכניות תיאום, ולתת הנחיות לכל הקבלנים הפועלים באתר. 

מערכות (מיזו"א ואחרות ככל שידרש) במידת הצורך בהתאם  עלות פירוק והסטת

    כל האמור לעיל כלול במחירי העבודה . למתואר לעיל תחול על הקבלן. 

 

  אחרות הכלולות במסגרת המפרט עבודות  .1.16

משנה לעבודות  באמצעות קבלן קבלןהיוכנו ע"י למשאבות יסודות מבטון לציוד  .1.16.1

, שיוכנו ע"י המבוססות על מידות הציוד ומשקלוע"פ תוכניות גיאומטריות בנייה 

. מסגרות פח ופרופילים מפלדה צבועה וכן בולמי רעידות יוכנו ויסופקו ע"י הקבלן

  הציוד.  הבסיס וומחירם כלול במחיר  קבלןה

יסודות בטון עבור מגדל הקירור בוצעו על ידי קבלן של רש"ת במסגרת מכרז  .1.16.2

 מגדל למצב הקיים.אחר . על הקבלן להתאים את תכנון ה

באמצעות אליהן  על הקבלן להתחברבקרבת המשאבות.  קיימותנקודות ניקוז  .1.16.3

    כלולה במחירי היחידות. וצנרת הניקוז אביזרים תקניים. עלות האביזרים 
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 באמצעות קבלן  קבלןהע"י  ובוצעיכמתואר בהמשך, עבודות חשמל כולל הזנות  .1.16.4

 יות בפרק החשמלוכתב הכמלמו על פי ועבודות החשמל יש חשמל.משנה ל

מערכת הפיקוד תבוצע באמצעות חברת אפקון ספקית החומרה הקיימת בחדר  .1.16.5

ע"י המזמין המכונות כמתואר בהמשך. כל עבודות התוכנה הנדרשות יבוצעו 

,  I/Oבצע בדיקות . באחריות הקבלן לכתוב את התפ"מ, לבאמצעות חברת אפקון

ולציוד ולבדוק התאמה בין התפ"מ למסכים לתאם, לכייל וכן  'חיווט , צלצולים וכו

האחריות הכוללת למתקן כולל מערכת  . עד למסירת מערכת מושלמת פועלתוכו' 

  הבקרה תקינה היא על הקבלן.

ביצוע פתחים למעבר צנרת בתקרות, רצפות וקירות מבטון נכללים במסגרת  .1.16.6

שאר גם במסגרת מחירי היחידה של העבודות.  הלולהעבודות. עלות הביצוע כ

הפתחים, קידוחים, שרוולים ומסגרות עץ בקירות גבס ובלוקים וכו' יבוצעו ע"י קבלן 

. כנ"ל לגבי סגירת הפתחים במחיר הצנרתאף היא מיזוג האוויר ועלותם כלולה 

 . הצנרתבהקשר אקוסטי ונגד אש כמתואר לפי הנחיות המפרט כלול אף הוא במחירי 

  לוח זמנים לביצוע .1.17

 ימי עבודה מתחילת הפרוייקט.  30ת זמנים לביצוע תוך הקבלן יגיש לוחו .1.17.1

על הקבלן להתארגן לבצוע העבודה במספר שלבים ותוך תיאום עם נציגי  .1.17.2

המזמין, כדי לאפשר ביצוע השבתה קצרה ככל שניתן למערכת. לא תשולם כל תוספת 

כספית על פיצול העבודה ועל ביצוע בשלבים. על הקבלן לכלול את כל ההוצאות 

כות בכך בעת הגשת הצעתו. תחילת ההשבתה לצורכי ההתחברויות לצנרת הכרו

. על הקבלן לסיים את 03.00ועד יום א'  24.00הראשית של המים החל מיום חמישי 

עבודת ההתחברות כמוגדר לעיל בתוך פרק זמן זה. לא תשולם כל תוספת עבור עבודה 

 מאומצת או בשעות חריגות או הקטנת היקף העבודה.

  והגנת ציוד : צביעת .1.18

חלד או אלומיניום יהיו מגולוונים וצבועים - כל חלקי המתכת שאינם מפלדת אל .1.18.1

 בהתאם להנחיות כדלקמן:

פרופילים ומתלים מגולוונים יעברו ניקוי יסודי באמצעות חומר ממיס שומן  .1.18.2

מיקרון של צבע יסוד אפוגל  30ולאחר מכן יצבעו בשכבה בעובי  1-32ולכלוך או מדלל 

 מיקרון כ"א בגוון 30) ושלוש שכבות צבע עליון סופרלק מט בעובי 4-100(מדלל 

  הנדרש על ידי האדריכל. יעוץ בקשר לביצוע ניתן לקבל בחברת טמבור .

או יהיו  316יהיו מנירוסטה  כל חלקי המתכת באיזור שמחוץ למגדל הקירור .1.18.3

ע אפוקסי במערכת צב צביעהו SA2.5ניקוי בהתזת חול עד לדרגת ניקיון  פלדה לאחר
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בשלוש שכבות בהתאם להמלצות חברת טמבור. הצבע העליון יהיה טמגלס או ש"ע. 

  .באישור המפקח

בתוך חדר המכונות וכו' (קשיחים) כל הברגים, הדסקיות, המוטות המתוברגים  .1.18.4

כל  מיקרון או עם ציפוי קדמיום. 80יהיו מגולוונים (גלוון חם) בעובי מינימלי של 

האביזרים כאמור לעיל (קשיחים) מחוץ למבנה חדר המכונות וכולל באיזור המגדל 

  .316יהיו מנירוסטה 

כל צינורות הפלדה יובאו לאתר לאחר ביצוע צבע יסוד במפעל המייצר או יעברו  .1.18.5

שכבות  לושויובאו לאתר לאחר שנצבעו בש SA2.5ניקוי בהתזת חול עד לדרגת ניקיון 

כל שכבה בגוון אחר או צביעה  מיקרון כ"א 50, ר עמיד)(סופ של צינק כרומט

מיקרון לפחות, עמידה  60של אבקה על בסיס אפוקסי טהור, בעובי אלקטרוסטטית 

צנרת מי העיבוי באיזור החיצוני תיצבע . (דוגמת אברות או אפוקול) UVבקרינת 

עת הצינורות יגיעו סגורים בפקקים למניבמערכת צבע אפוקסית כמתואר לעיל. 

יצבע בשכבה תצנרת החדירת לחות והחלדת השטחים הפנימיים. לאחר ההתקנה 

מאושר גם צנרת צבועה אפוקסי במפעל בצביעה  מיקרון. 30אחת כנ"ל. עובי כל שכבה 

  אלקטרוסטטית .

) שיותקן במקומות חשופים יצבע ומנועי מפוחים כל יתר הציוד (כולל מפוחים .1.18.6

 אפוקסי כדוגמת טמגלס ת קורוזיה גבוהה כגוןמערכת צבע המיועדת לאיזור בעל רמב

. גוון עליון בהתאם  מיקרון כ"א) 50מיקרון ושתי שכבות עליון  50(שתי שכבות יסוד 

לדרישת האדריכל. צנרת מגולוונת גלויה לעין לקווי ניקוז ולקווי הזנה תיצבע בצבע 

 .מיקרון לפחות 35עליון סופרלק 

תהיינה כלולות במחירי היחידה הניתנים כל הדרישות המוגדרות בפרק זה,  .1.18.7

 בכתב הכמויות.
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  עבודות קונסטרוקצית פלדה ובטון מזויין 02פרק  .2

  תכנון עבודות בטון וקונסטרוקצית פלדה  .2.1

בהתאם לציוד השונה (יח' מים קרים, משאבות, מתלי צנרת) הקבלן נדרש לתכנן  .2.1.1

רוצית הפלדה  ולבצע את יסודות הבטון שישמשו להעמדת הציוד וכן את קונסט

הנדרשת לתליית הצנרת ולהתקנת המגדל וחלקיו השונים כגון מעקות משטחי הליכה 

וכו'. הקבלן נדרש להעסיק מהנדס קונסטרוקציה רשום אשר יאשר כחוק את 

 .ון כאמור לעיל כלולה במחיר הציודהתוכניות הביצוע השונות . עלות התכנ

 עבודות בטון מזוין  .2.2

 300 -ב - סוג הבטון  .2.2.1

סוגי הבטון יהיו בהתאם למפורט בכתב הכמויות ובתוכניות. כל הבטונים יבוצעו 

שיבוצעו בתנאי בקרה  30-בתנאי בקרה טובים. לבטונים חשופים יהיה סוג הבטון ב

 טובים.

כל הבטונים יבוצעו בתבניות עשויות מלבידים חדשים או מלוחות עץ חדשים,  .2.2.2

נים. שטחי התבניות ימרחו ישרים ובלתי מהוקצעים בשטחי המגע עם הבטו

בשמן שקוף מיוחד שאינו משאיר כתמים על פני הבטון ומונע קריעת שכבות 

 התבניות. סוגו וטיבו של השמן טעונים אישור המפקח.בטון בעת פרוק 

בהסכמת המפקח ניתן להשתמש בתבניות פלדה לעמודים בדלים וקורות 

  בדלות.

עת היווצרות חורים ואחידות בגוון יש להבטיח צפיפות מקסימלית של הבטון, מני .2.2.3

וזאת על ידי ריטוט קפדני ושימוש בפטישי גומי מבלי לגרום לסגרגציה. במידה 

 נים.וווהמפקח יאשר שימוש בחוטי קשירה לשם הרחבת התבניות יהיו החוטים מגול

  ס"מ נטו לפחות. 2.5כסוי הבטון על מוטות הזיון יהיה  .2.2.4

, על הקבלן יהיה לסתמן בהתאם להוראות במידה ויהיו חורים או בליטות בבטון .2.2.5

המפקח.   הסתימות יעשו רק לאחר קבלת אישור מהמפקח, במקרה של בליטות על 

הקבלן להוריד הבליטות ע"י שפשוף עם אבן קרבורונדום רק אחרי אישור המפקח. כל 

התיקונים הנ"ל יעשו ע"י הקבלן ועל חשבונו עד להשגת גמר לשביעות רצונו של 

  המפקח.

לפי בחירת הקבלן וקורות יסוד  עוברים ודות המבנה יהיו יסודות בודדים או יס .2.2.6

  כדוגמת הביסוס של משטחים דומים בשדה התעופה.
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 עבודות קונסטרוקציה .2.3

ויצבעו לפחות  ST37יהיו מפלדה שחורה  הנדרשים כל אלמנטי הקונסטרוקציה  .2.3.1

' יהיו בחוזק . פרופילים אופקים, מרשים וכו(בחלקם יעברו קודם גלוון) כנדרש

ברתוך חשמלי או ( ניםוובאמצעות ברגים מגוליהיו . החבורים לתפקוד הנדרשמתאים 

. הברגים יעמדו בדרישות התקנים ואורך הבורג וההברגה באישור מראש של המפקח)

יהיו מספיקים בכדי ששני אומים יורכבו על הבורג במלואם. קוטר הברגים לא יהיה 

ון של עמודים לבטון יבוצעו באמצעות ברגי עגון אינטש. חבורי עיג 1/2- קטן מ

אינטש.  תליית ציוד לתקרות תהיה באמצעות ברגים או  3/4מגולבנים בקוטר של 

 מוטות והברגות ואין להשתמש בכבלי פלדה שזורים.

יש לסתום את הקצוות באמצעות לוחיות  RHSת השמוש בצנורות או פרופילי בע .2.3.2

  מ"מ.  4-פלדה בעובי שלא קטן מ
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  מ"א  ציוד 03פרק  .3

  יחידת מים קרים   .3.1

, כדוגמת (בעיבוי מים) הקבלן יספק וירכיב כמסומן יחידת מים המיועדות לקירור .3.1.1

בהתאם  R134Aלפעולה עם גז פראון "יורק" ", קרייר", "טרייןיצור של חברת "

ם . נצילות היחידה המוצעת בתנאי)100%לתנאים המתוארים בטבלאות הציוד (תנאי 

 NPLV )non-standard part loadלטון קירור ומקדם  0.637kWעלה על א תל הנדרשים

value כחלק מתהליך המכרז על הקבלן לספק את הנתונים 0.56) שלא יעלה על .

ובהתאם לנקודת העבודה המיוחדת המוגדרת בטבלת  NPLVבתפוקה מלאה, בתנאי 

  הציוד ובתנאי המכרז לצורך חישוב ניקוד  ההצעה הכספית. 

היצרן במפעל טרם המשלוח ייבדקו  ות היחיד. 6.3kVחידה מוזנת מתח ביניים . הי

) , witness testבנוכחות המזמין ( בתנאי העבודה הנומינליים המוגדרים במפרט זה

   . דוח מפורט יימסר למזמין טרם אישור משלוח היחידה

עומס   50%עומס ,  75%הדו"ח יכלול את כל הנתונים בזמן הבדיקה בעומס מלא, 

ובנקודת העבודה המיוחדת שהוגדרה  נוספת שתיבחר על ידי המזמין (טמפ', ספיקות, 

    .לחצים, תפוקות, זרמים וכו')

  'ARI Standard 550-92הבדיקה תבוצע בהתאם להנחיות תקן 

 דרגתי),-צנטריפוגלי (הקבלן רשאי להציע מדחס חד או דו היחידות  תכלולנה מדחס .3.1.2

מטיפוס  מכסים לפתיחה 2מבודד עם צינורות במעטפה מטפוס מקרר מים מנוע, 

, מעבה מים מטיפוס צינורות במעטפה עם מכסים לפתיחה מטיפוס מוצף, מוצף

קונסטרוקציה מפרופילים וכסוי פח לחבור כל חלקי היחידה כמבנה קשיח נושא 

כל הצנרת, הברזים, שסתומים חשמליים ולוח הפיקוד והחשמל יהיו כלולים   .עצמו

(רציף) באמצעות כפות   20%עד  100%- דה. ויסות התפוקה יהיה לפחות מביחי

  משתנה. ORIFICEמשתנות וכן באמצעות נחיר 

). Uהצינורות יהיו ישרים מנחושת מעורגלים לפלטת הצינורות (לא יאושר צינורות  .3.1.3

לפחות. עובי הצינורות במאייד ובמעבה לא יפחת  3/4קוטר הצינורות במחליפי החום "

ס"מ. כל  6-מ"מ. פלטות חיבור הצנרת במחליפי החום יהיו בעובי שלא יפחת מ 0.9- מ

מכסי מחליפי החום/קופסאות המים במעבים יצופו בחלק הפנימי כולל הפלטות של 

או אחר באישור  SAKAPHENמחליף החום בצבע מתאים כנגד קורוזיה כדוגמת 

המעבה יהיו מטיפוס  המתכנן, טרם הפעלת היחידה וכן יכלול אנודת הקרבה. כיפות

marine box  עם חיבורים כלפי מעלה ויכללו מכסה נפתח על ציר. כל מחליפי החום

ינוקו בניקוי חול מבחוץ ויצבעו במערכת הגנה כנגד קורוזיה טרם התקנת הבידוד. 

היחידה תאפשר גישה מלאה למחליפי החום ללא חסימות. מחליף החום יחובר לגוף 

ולא בריתוך). חיבורי המים יהיו בקוטר המתאים לספיקה היחידה באמצעות ברגים (
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מטר לשניה. מחיצות ההפרדה בכיפות מחליפי  3המתוכננת במהירות שלא תעלה על 

החום יאטמו עם גומיה מתאימה כנגד משטח מפריד בפלטת מחליף החום (לא תאושר 

 מחיצה על גבי הצנרת).

רך כמתואר בהמשך. הערה:  מנוע היחידה מותאם להתנעה ישירה לקו או עם מתנע .3.1.4

ולקבלן לא אופן בחירת סוג התנעה ישיר או עם מתנע רך  לשיקולה הבלעדי של רש"ת 

 עבור המתנע הרך  הנדרשסעיף הל בחירת החלופה וביטויהיו טענות כל שהם בעקבות 

מערכת הבקרה תציג את כל נתוני העבודה המכונה תאפשר התנעה במצב פרוק.  .3.1.5

מידע היסטורי של נתוני עבודה ותקלות. להלן פירוט חלקי של הנמדדים כולל אגירת 

(המערכת תאפשר שידור בתקשורת של כל הרגיסטרים  הפרמטרים לתצוגה

  :מהיחידה)

 טמפרטורת מים עיבוי כניסה  
 טמפרטורת מים עיבוי יציאה  
 טמפרטורת מים קרים כניסה  
 טמפרטורת מים קרים יציאה  
 טמפרטורה רצויה  
 לחץ דחיסה 
  יניקהלחץ 
 זרם למדחס 
 אחוזי עומס ליחידה 
 TR  ביציאה 
 COP   לפיkw/tr  
 טמפ' איוד 
  דו"ח תקלות מפורט כולל: שעה ותאריך ותאור התקלה כולל מצב היחידה בזמן קרות

 התקלה.
 .תצוגת כל נתוני העבודה של המדחסים כולל תקלות והתראות מהמדחסים 
  בנפרדלמערכת ולכל מדחס והתנעות רישום שעות עבודה 
  פידבק אמיתי –מצב שסתום התפשטות 
  לפי מצוף –מצב גובה נוזל קירור 
 APPROACH מעבה ומאייד 

(כולל כל המתאמים הלוח יכלול מגעי עזר לריכוז תקלות וכן חיבור תקשורת  .3.1.6

. הקבלן יתאם את על מנת לאפשר ניטור מלא מרחוקלמערכת הבקרה הנדרשים) 

הלוח יתאים לדרישות המתוארות  לים.הלוח לדרישות מפרט זה לתקנים הישרא

 בפרק החשמל.

עם מעטה בנדז  לפחות 1.5בעובי "מאייד היחידה וצנרת היניקה יבודדו בארמפקלס  .3.1.7

. הבידוד יכלול גם את הרגלים כך שלא אקרילי (סילפס) וצבע או מעטה אלומיניום

  יווצר כל עיבוי.
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ומסך מגע לוח הפיקוד הניתן לתכנות ובדיקת נתונים, יהיה מבוסס על מיקרופרוססור  .3.1.8

כל האבטחות והרגשים הנדרשים לפעולה תקינה. מערכת שמירת את יכלול ו

. לוח הפיקוד יכלול ממשק ופרוטוקול תקשורת PIDהטמפרטורה מבוססת על בקרת 

סוג הפרוטוקול יהיה ( TCP/IPמודבס ,בקנט לחיבור למערכת הבקרה של המבנה 

. הספק ילווה את קבלן הבקרה וקבלן מיזוג אוויר של בהתאם להחלטת המזמין)

ח החשמל המבנה בכל שלבי הביצוע עד להפעלה מושלמת של היחידות. כל ההגנות בלו

  (לא יאושרו נתיכים כהגנות).  יהיו מטיפוס חצי אוטומטי

 חות את הנתונים הבאים:יכלול לפוממשק פרוטוקול התקשורת לחיבור היחידה 

  מדידת זרם ומתח .3.1.8.1

  טמפ' מייסבים .3.1.8.2

  טמפ' ליפופי מנוע .3.1.8.3

  לחצי דחיסה ויניקה .3.1.8.4

    לחצי שמן .3.1.8.5

  טמפ' מים וגז  ביניקה ובדחיסה  .3.1.8.6

 התראות והגנות .3.1.8.7

 טמפ' מים קרים ועיבוי  .3.1.8.8

  אוחוזי העמסה, תפוקת המערכת .3.1.8.9

  

 ,ומלאה בגז קירור היחידה תהיה מצוידת  בברזי ניתוק בין המקרר, המדחס והמעבה .3.1.9

שמן וכו' להפעלה עם חיבורה לצנרת ולהזנת החשמל. המכונה תהיה מצוידת במערכת 

מדי, לחץ  /גבוההלהגבלת עומס, בהגנות על לחצי היניקה, העיבוי, טמפ' מים נמוכה

מגן , מגן טמפ' למיסבים RTD שמן נמוך, טמפ' גז גבוהה, מגן טמפ' ליפופי מנוע

למניעת  Motor space Heaterכמוכן יותקן במנוע ומגן שינוי במתח. רעידות למיסבים 

  היחידה תכלול ברז המאפשר אחסון כל הגז במאייד.קונדסציה. 

 היחידה תכלול קופסה מתאימה לחיבור כבלי ההזנה במתח הבינים של הצ'ילר  .3.1.10

כמוכן יותקנו הגנות חיצונית ליחידה הכוללות מגן זרימה על קווי המים מעבה  .3.1.11

 אייד כן מגן קפיאה חיצוני ניתן לכוון. כל האמור לעיל כלול במחיר המכונה.ומ

נוכחות נציגי יחידה  ובטכנאי יצרן התבוצע ע"י הצילר ההפעלה הראשונית של  .3.1.12

הלקוח. על הטכנאי לבדוק בקפדנות את הצנרת ואת כל מעגלי החשמל והבקרה. 

לבדוק כיוון מנוע.    לר, כדילטעון את הצילר בגז ושמן ולבצע הפעלה ראשונית של הצי
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אחרי בדיקת סיבוב מנוע יש לבצע בדיקות ומדידות של כל אמצעי הבקרה, כדי 

 שהמערכת עובדת כנדרש.    לוודא

נציג יצרן לוחות החשמל והמתנע, יעשה את הבדיקות  יחידהבזמן הרצה של ה .3.1.13

נעולים הדרושות לוודא שמערכות החשמל עובדות כנדרש, כל חיבורי החשמל סגורים ו

של המנוע  ותכנדרש ומדי הזרם מכוילים. כמו כן יש לבדוק ולכייל את ההגנה הטרמי

  בהתאם לעומס המנוע.

הספק יחזיק במלאי שוטף את כל החלפים הנחוצים לצורך תיקון מיידי של כל  .3.1.14

הספק יבצע בדיקה וטיפול טרום עונתי למכונה, כל  .שנים לפחות 10במשך  תקלה

הספק יבצע  .כולל בדיקת שמן במעבדות היצרן והאחריותשנה, בתקופת השירות 

, לצורך תפעול וטיפול רש"ת במפעל היצרןהדרכה והסמכה מסודרת לצוות מ"א 

כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה(הוצאות אש"ל, טיסה ומלון  בתקלות במכונה.

  על חשבון רש"ת).

אנרגיה צגת הוהמדידת התקנת היחידה תכלול גם מערכת נפרדת (חיצונית) ל .3.1.15

ספיקת מים קרים ותפוקת היחידה באמצעות מדידת נצרכת ע"י המכונה החשמלית 

. לצורך חישוב יעילות המכונה באופן רציף ומדידת ההספק החשמלי -והטמפרטורה 

המכונה תכלול קריאת זרם. מד הספיקה יהיה אלקטרו מגנטי סימנס או ש"ע. תוכנת 

  דרישה זו.מערכת הבקרה תעודכן ותורחב בהתאם ל

 V.Mשל  SUPER-PADתורכב על יסוד על גבי נאופרן אקוסטי מטיפוס   היחידה .3.1.16

. , כדוגמת הצבת היחידות הקיימותלמניעת העברת רעש למבנהוכן מגבילים אופקיים 

הרכבת היחידה, הצנרת והאינסטלציה החשמלית תבוצע בצורה שתמנע העברת 

ו הפרטים ע"י המהנדס ויועץ רעידות ורעש לחלקי המבנה. לפני הביצוע יאושר

 האקוסטיקה.

מסביב ליחידה יותקן משטח שירות היקפי עם מעקה וסולם עליה בדומה  .3.1.17

  לקיים.
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  מגדלי קירור .3.2

בהתאם לאמור  יונקיםהקבלן יספק ויתקין מגדלי קירור לזרימה נגדית עם מפוחים  .3.2.1

  :ובפרטים דומים למגדל הקירור האחרון שהותקן לעיל

וכן עם    CTI cooling technology  institute -יצרן מגדלי הקירור נדרש להיות חבר ב .3.2.2

 .Iso 9001אישור תקן בקרת איכות 

מגדלי הקירור יהיו בנויים בהתאם לפרטים בטבלאות הציוד  ממספר תאים מתוצרת  .3.2.3

עובי החומר: שלוש שכבות של .  יברגלסאו שווה ערך מאושר עשויים מפ ירושלמי

. בנוסף, השכבה החיצונית +רצועות חיזוק פנימיותגר' למ"ר 450זכוכית במשקל סיבי 

   תכלול הגנה נגד קרינת השמש.

שלד המבנה יהיה עשוי פרופילים מפוליאסטר משוריין המיוצר במכונה במשיכה  .3.2.4

"PULETRUDED לא 316" הקשר בין הפרופילים יבוצע בעזרת אביזרי פלב"ם .

  .ודיסקית אום נגדי. כל הברגים יהיו עם  יאושר שימוש בברגים קודחים

פרטי תכנון וביצוע המגדל יאושרו על ידי המהנדס. ספק המגדלים נדרש לספק  .3.2.5

תוכניות ביצוע של המגדל לאישור. אישור התכנון הינו תנאי לאישור הציוד.  רק 

 לאחר אישור כל הפרטים ניתן לגשת ליצור. 

מטר מיועד  1.5מ"מ) בגובה  CF   )19 1900של המגדל יהיה מסוג כוורת דגם   לוייהמ  .3.2.6

. עומס סגולי של או ש"ע ארה"ב   BRENT WOODלזרימה נגדית מתוצרת חברת 

מטר מעוקב מים למטר מרובע. מהירות זרימת האוויר הנומינלית דרך  18.3המלוי 

החומרים מהם תיוצר כוורת המילוי יעמדו בתקן איכות   מטר לשניה. 3המלוי 

ויעמדו בתקן "מניעת  .Cooling Technology .Institute-של ה  CTI-136החומרים 

לכל הפחות, ומתאים לעבודה בסביבה  25) בציון (ASTM-E84 stdהתפשטות אש" 

 מלאה באבק.

 BRENTשל חברת   CL 100האוויר לכל תא יותקנו רשתות כוורת דגם  בכניסות  .3.2.7

WOOD   . רל מחוץ כמוכן יותקנו פרופילים ומגלשות למניעת נזילות מים  ארה"ב

 בדומה למגדל הקיים.למבנה 

מתוצרת חברת  CDX-150ס"מ דגם  30דמיסטורים  יהיו בגובה  - הטפות עוצרי  .3.2.8

BRENT WOOD   .ייוצר עוצרי הטיפותהחומרים מהם  מותאמים לעצירת הטפות 

ויעמדו  .Cooling Technology .Institute-של ה  CTI-136יעמדו בתקן איכות החומרים 

לכל הפחות, ומתאים  25) בציון (ASTM-E84 stdבתקן "מניעת התפשטות אש" 

  לעבודה בסביבה מלאה באבק.
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גלון לדקה במפל  50, מותאמים לכמות מים של 2בקוטר " P-Pהמתזים יהיו עשויים  .3.2.9

 מטר. 2לחץ של 

ל החיזוקים, רשתות המגן כול 316כל רכיבי הפלדה במגדל  יהיו מנירוסטה  .3.2.10

  והברגים. מפוחים יצבעו בהתאם למפרט (אפוקסי).

כפות המאוורר תהיינה עשויות פוליאסטר משוריין כדוגמת תוצרת חברת  .3.2.11

HUDSON  ארה""ב מקורי או יצרן כנפים דומה אירופאי או אמריקאי המייצר מעל

  מ"מ. 18- מפוחים בשנה.  לחץ סטטי לא יפחת מ 5000

ביעילות   IP 55פזי  סגור לחלוטין  –רר תהיה באמצעות מנוע תלת הנעת כל מאוו .3.2.12

IE4  המותאם להפעלה עם משנה תדר (כמצויין בתוכניות החשמל) ויכלול הגנת

רעידות דיגיטלית והגנה תרמית. ההנעה תהיה באמצעות תמסורת גלגלי שינים סרן 

אל הממסרת ארה"ב. העברת התנועה מהמנוע  AMARILOושני מצמדים, תוצרת חב' 

/חומרים מרוכבים. במערכת ההנעה 316תבוצע בעזרת סרן ממסר העשוי פלב"ם 

  יותקן רגש רעידות להפסקת פעולת המערכת במקרה תקלה.

מערכת מילוי השמן לתמסורת תהיה בדומה לקיים עם מיכל נפרד מחוץ לזרם  .3.2.13

  האוויר אשר יכלול גם מצוף שיחובר למערכת הבקרה.

ית מפוח עשוי מפוליאסטר משוריין. רשת  ההגנה תהיה המאוורר יורכב בתוך ב .3.2.14

ס"מ. בהמשך לפתח  90/60מפלב"ם. בבית המפוח יותקן פתח כניסה לשירות במדות 

יותקן מדרך שרות אל הממסרת המיכנית המאפשר ירידה למשטח עוצרי הטיפות. 

  בעוצרי הטיפות יותקן פתח  ירידה אל צנרת פזור המים.

הממסרת המכאנית עליה מותקן המפוח הצירי תהיה מותקנת על גבי המנוע ו .3.2.15

שילדת פלדת פלב"ם קשיחה או פלדה מגולוונת ועטופה פיברלגס. שילדת הפלדה 

  הקשיחה תהיה משותפת לממסרת וגם למנוע החשמלי.  

למשטח העליון (החל מהחלק העליון של בריכת הבטון) של המגדלים יסופקו  .3.2.16

בהתאם לפרטים  GRPצבועה או  316מפלדת נירוסטה  ויותקנו מעקות  העשוי

  המתוארים בתוכניות.

יותקן גשר הכולל מעקה, המחבר בין המגדלים  והתחתון  בחלק המשטח העליון .3.2.17

 הקיימים למגדלים החדשים 

מגולוונת של המגדלים יסופקו ויותקנו מעקות  העשוי מפלדת התחתון  למשטח .3.2.18

 צבועה בתנור כדוגמת הקיים .

ללים קונסטרקציית נירוסטה ליון והתחתון יותקנו משטחי דריכה הכובחלק הע .3.2.19

  כדוגמת הקיים. GRPומשטחי דריכה פלטות 
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להתחבר לאוגנים הקיימים ולצנרת המותקנת בקירות קבלן מיזוג האוויר ידאג  .3.2.20

  הבטון של בריכת המגדל.

 100,000- מינימום מתוכננים לעבודה מאומצת ול SKFמתוצרת המיסבים יהיו  .3.2.21

  ת עבודה, אטומים עם גירוז עצמי.שעו

ומתזים  UVעמיד  PVCפיזור המים באמצעות צינורות פיזור וחלוקה העשויים  .3.2.22

. לברכת המים יהיו חבורים לקוי השוואה עם ברזי ניתוק בין הברכות PPעשויים  2"

מצופים לכל בריכה באמבט/מיכל חיצוני (לתא)  2למילוי מהיר, מי עודף הורקה, 

ברמד/דורות וכן מד גובה אולטרסוני לסימון גובה המים כולל התראה המורכב מברז 

למערכת הבקרה למקרה של מפלס גבוה או נמוך מדי.  שימו לב כי לכל תא שני חיבורי 

  מצופים, הכל בדומה לקיים. 2כניסת מים (מי רשת ומים מושבים) כולל 

בתנאי  ספק הציוד יספק עקומת פעולה של המגדל אשר תאפשר בדיקת המגדל .3.2.23

תרמומטר לח שונים מהתנאים אשר צוינו בתנאי התכנון והוכחת התפוקה הנדרשת 

  לאחר ההפעלה.

  בגמר היצור והתקנת המגדל יבוצע איזון סטטי ודינמי של המפוחים. .3.2.24

  כל האמור לעיל כלול במחירי המגדל. .3.2.25

  משאבות מים  .3.3

ם ומי הקבלן יספק ויתקין משאבות חדשות לסחרור מים במעגל המשני, מים קרי .3.3.1

-Fairbanks מתוצרת SPLIT CASEמשאבות המים יהיו משאבות צנטרפוגליות עיבוי. 

morsפרטי המשאבות כדוגמת הקיים כיום בחדר המכונות , או שווה ערך מאושר .

 – 300חלד - כמוגדר בטבלאות הציוד. המשאבות תהיינה מצוידות בציר מפלדת אל

AISI 536, בית הלוליין מיציקת פלדה – A – ASTM .הציר מפלב"ם והמאיץ מברונזה ,

  NBR-קרמי- מתוצרת בורגמן גרמניה מטיפוס פחםאטם הציר יהיה מטיפוס מכני 

 100,000-אטמוספירות. המסבים הכדוריים מיועדים ל 16מותאם ללחץ סטטי של 

מהנדרש  33% -סבל"ד יהיו בהספק הגדול ב 1450שעות עבודה. המנועים החשמליים 

הרץ ויכללו טרמיסטורים להגנה  50וולט  IP55  400סגור לחלוטין על הציר, מטיפוס 

 IE3-למנועים המופעלים עם וסת מהירות ו  IE4, המנועים מתאימים לתקן תרמית

  .ליתר המנועים)

המנועים והמשאבות יורכבו על מסגרת פלדה קשיחה שלאחר היצור תעבור גלוון  .3.3.2

נורות גמישים כך שניתן יהיה באבץ חם. כל משאבה תורכב עם אוגנים נגדיים וצי

  לפרקה באופן פשוט ומהיר ללא פגיעה בצנרת ובבידוד.

המשאבות תורכבנה על יסוד בטון כמתואר בתכניות. היסודות יונחו על קפיצים  .3.3.3

. יסוד 2"-אופרן מחורץ אשר יתוכננו לשקיעה שלא קטנה מיספירלים עם רפידות נ
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מ"מ לפחות  2בעובי  316ח נירוסטה מפהבטון (למשאבות המים הקרים) יכלול בריכה 

לאיסוף מי העיבוי משופעת ומחוברת בצנרת למחסום הרצפה הקרוב. עם פיית ניקוז 

כלול   -להכנת היסוד המשותף וצנרת הניקוז  /בריכהמחיר הקפיצים והמסגרות

  במחיר המשאבות.

ספק המשאבות יבצע בדיקות בנוכחות המזמין על מנת לאשר את עמידת המשאבות  .3.3.4

 בתנאים הנדרשים. עלות בדיקות אלו כלולה במחיר הציוד.

בלבד. הקבלן יחשב  הצעת מחירהעומד הסטטי הניתן ברשימת הציוד הינו לצרכי  .3.3.5

, את העומד המדויק שאבותויגיש לאישור המתכנן ו/או המפקח, לפני הזמנת המ

הוא  אולם והציוד שיסופק על ידו כפי שהינם קיימים בבנין הצנרתשיתאים למערכת 

 .לא יפחת מהנתונים בטבלאות הציוד

   ׁאופציה  - מסנן חול .3.4

במסגרת העבודות יפורקו מסנני חול קיימים במבנה המגדלים הישן ותותקן מערכת 

סינון מים לסינון מי העיבוי במחזור צידי המבוססת על מסנן חול כדוגמת תוצרת 

ל את כל מק"ש. המערכת תכלו 100טק אנרגי המתאימה לספיקה של -חברת בול

הנדרש כולל מסנן מוקדם, משאבה, לוח חשמל וכו' צנרת ואביזרי צנרת, ברזים, 

מסננים, אלחוזרים, מגבילי ספיקה, מיכלי עזר, ברזי מילוי וריקון, ברזים חשמליים 

וכו'. במידה והקבלן מבקש להתקין ברזי פיקוד באוויר דחוס, יהיה עליו לספק את כל 

אוויר וכו' כחלק ממחיר מערכת הסינון המושלמת וכן הרכיבים הנדרשים כולל צנרת 

  מערכת שטיפה עצמית.

  . AWWAשל  B100מצע הכולל חול קוורץ ובזלת, לפי תקן  –חומר הסינון  .3.4.1

  מטר לשעה. 24מ'. מהירות מירבית במסנן גרנולרי  1-גובה המילוי במיכל לא יפחת מ .3.4.2
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  צנרת מים .3.5

  ללא תפר 40סקדיול , תהיה צנרת פלדה עבויצנרת המים הקרים וה .3.5.1

 ASTM-53A " צנרת נחושת וכן  16וצנרת עם תפר מעל קוטר " 16עד קוטר

. על הקבלן לספק אישור להתאמת הצנרת לדרישות התקן ממכון Lמשוכה 

בדיקה מורשה ישראלי (טכניון או מת"י) או ממכון בדיקה מערב אירופאי או 

ת יעשה על ידי ריתוך אמריקאי. האישור יצורף לתיק המסירה. חבור הצינורו

חשמלי או באמצעות אוגנים. פרטי ביצוע הריתוכים ניתנים בשרטוטי 

) יצבעו כנדרש 2"- הסטנדרט המתאימים. הברגות בצנרת (בקטרים הקטנים מ

עם אטימת טפלון. הצנרת תעבור  51.2במפרט. חיבורי הברגות יבוצעו לפי תקן 

וגנים, הברזים, הגמישים אטמוספרות, וכל האביזרים, הע 10בדיקת לחץ של 

  וכו' יהיו מיועדים לעבודה בלחץ זה.

חלק א'. הרתכים  1032תהליכי הריתוך יתאימו לדרישות התקן הישראלי ת"י  .3.5.2

 6/בדרג ח' 127שיועסקו בעבודה יהיו בעלי הסמכה ע"פ תקן ישראלי מס' 

לפחות. הקבלן יעביר לאשור עותק מתעודות ההסמכה של הרתכים. המזמין 

כתנאי לקבלת העבודה.  צילומי רנטגן אקראיים לבדיקת הצנרתבצע ידאג ל

. בצילומים שיפסלו ANSI-31.9חוות דעת לגבי טיב הריתוכים תתבסס על תקן 

בצילומים ו יחויב הקבלן גם במחיר הצילום הראשון וגם בצילום לאחר התיקון

  .ים סמוכים, אחד לפני ואחד אחרי הריתוך הכושלכשל שני ריתו

), מכסים, הצטלבויות  ומעברים בקווי Tנעליים/רוכבים הסתעפויות (קשתות,  .3.5.3

ארה"ב  TUBE-TURNהצנרת יהיו מאביזרים מחושלים מפלדת פחמן מתוצרת 

להבטחת זרימה חלקה בלתי מופרעת. לא יורשה שימוש, אלא באביזרים 

מחושלים. הקבלן יגיש  רשימת האביזרים, נעליים, הסתעפויות לאשור. 

יים לשנויי קוטר יהיו אקסנטרים עם קו עליון ישר להבטחת מעברים אופק

 הוצאת אויר מהמערכת.

עבור  1או " 0.75ומעלה לצנרת בקוטר " 2.5ראשי בקוטר " רמצינוהסתעפות  .3.5.4

או עבור מכשירי מדידה בלבד (כגון טרמומטר) תבוצע  F/Cהתחברות ליחידות 

רת נחושת, וריתוך במקדח כוסית מסוג וידיה, או בקידוח ומכשיר הפשלה לצנ

הקדח יהיה נקי וחלק לחלוטין  קל").-T(או " WELDOLETאביזר מיוחד מסוג 

מחיר הביצוע כלול במחיר מכשיר  /מופה, האביזר.תהצינורימתאים לקוטר 

  המדידה או הצנרת, ללא תוספת.

וצביעה בחלקה החיצוני ובחלק צנרת המים השחורה תעבור ניקוי בהתזת חול  .3.5.5

וצביעה.  כנית באמצעות מברשת/משחולת או ניקוי חולהפנימי הברשה מי

הצינורות יובאו כשהם אטומים ויבדקו באתר ע"י המפקח. יש להניחם במקום 

, חיצונית יבש, נקי, ומוגן בפני גשם, שמש וטל. מחיר הצנרת כולל צביעה
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 תמיכות ומתלים.

ת בכל המקומות הגבוהים יש להתקין בקבוקים וברזים לשחרור אויר מתוצר .3.5.6

  , כולל צינורית לאיסוף המים הניתזים.S-030דגם    ארי

מ' אחד מהשני  3יש לספק ולהתקין שלות על גבי פרופילים במרחקים של  .3.5.7

מ"מ  2.5לתליה או תמיכת הצנרת. הצנרת תונח על מיטה מפח מגולוון בעובי 

 120ובנקודות ההשענות יותקן סהר מסילקט לתמיכת הצנרת בהיקף של 

או ש"ע  DNHSמעלות. הצנרת תחוזק למתלים ע"י מתלים קפיציים מסוג 

לפחות. לצינורות אנכיים העולים לקומות ולגג, יש להתקין  0.3ה של "לשקיע

חיזוקים מטיפוס מובילים מוחזקים בארבע צדדים וחבורים גמישים עם נקודת 

בחלק העליון של הפיר. יש לבצע הארקת כל הצינורות  FIX POINTתמיכה 

ו בהתאם לחוק החשמל. שרוולים יורכבו במעברים של צינורות דרך קירות א

תקרות. קוטר השרוול יתאים לקוטר הצינור ולבידוד שעליו. השרוול יאפשר 

  התפשטות תרמית של הצינור.

בעת ביצוע הרכבת וריתוך קווי הצינורות יש לדאוג לניקיון מרבי. בכל צינור יש  .3.5.8

להעביר לפני ההתקנה משחולת פלדה. כל ריתוך וריתוך ינוקה מסיגים ויעבור 

הסיר שיירי שלקה מהצד הפנימי והחיצוני. יש הקשות בפטיש מתכת כדי ל

לדאוג לנשיפת קטעי קוים באמצעות אויר דחוס כדי לסלק את השלקה 

והסיגים בכל קטע בנפרד. אביזרי צנרת כגון מנומטרים, טרמומטרים, חלקי 

פנים של ברזים, רשתות סינון וכו' יורכבו רק לאחר גמר עבודות הריתוך על 

  הלך ההרכבה.מנת למנוע פגיעה בהם במ

צינורות לחיבור קווי הזנה למים ולניקוז יהיו מגולוונים דרג ב' תוצרת צינורות  .3.5.9

  המזרח התיכון לפי תקן ישראלי עם צבע עליון כמוגדר במפרט.

עמידים ללחץ  MULTIPLE ARCH)דבשות לפחות  ( 2חבורים גמישים  .3.5.10

ו נאופרן גבוה לחבור ליחידות מים קרים, למשאבות ולמזגנים יהיו מגומי א

משוריין יצוקים בתור יחידה אחת עם האוגנים ויעמדו בלחץ הבדיקה של 

. יש לספק תעודות בדיקה לעמידותם בתנאי MASONהמערכת כדוגמת תוצרת 

  הלחץ במערכת.

הקבלן נדרש להקפיד על הפרדה דיאלקטרית בעבודתו. חבורים ליחידות  .3.5.11

לצינורות נחושת. לא מפוח נחשון ייעשו באמצעות מעברים דיאלקטרים 

  יאושרו אביזרים מגולוונים (מופות, רקורדים וכו').

השסתומים, האביזרים והברזים בקווי צנרת  יתאימו לעבודה בלחץ של  .3.5.12

אינטש יהיו ברזים כדוריים צוואר ארוך ועם  2אטמ'. ברזים עד קוטר  16

ה. ישראל או בוגתי מערב אירופ בכדורים מפלבם ואטימת טפלון מתוצרת שגי

אינטש ומעלה ברזי פרפר עם חבורי  3בקווי הצנרת יהיו הברזים מקוטר 
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או שווה ערך עם מגופר ) Rilsen(מדף מצופה  הכוכב, מתוצרת , מגופראוגנים

) ותו תקן ומותאמים להתקנה בקו מבודד. ברזים 1:32תמסורת חלזונית (יחס 

(סוכן  FRESEת לויסות כמויות המים יהיו מדגם דינמי (ללא תלות בלחץ) תוצר

בארץ חברת "טקנומה") או שווה ערך. כל הברזים יורכבו כך שציר הברז במצב 

  אופקי (למניעת חדירת מים לבידוד).

מתוצרת רפאל או שווה ערך כדוגמת הקיימים מסננים בקווי המים יהיו  .3.5.13

מיציקת פלדה  וסל  אטמ' ועם גוף עשוי 16מאושר מותאמים ללחץ עבודה של 

) וחבורי אוגנים. אל חוזרים  MESH40ה (מסננים למשאבות סינון מנירוסט

יהיו ללחץ זהה כדוגמת תוצרת רפאל. חיבורי המכסים למסננים יהיו באמצעות 

  אום נגדי (לא יאושר הברגה לגוף המסנן).

-HONEYWELLמקטיני לחץ בקווי הזנת המים יהיו מתוצרת  .3.5.14

BRAUKMANN  דגםF-76-F ובקר  לשטיפה אוטומטית עם ברז חשמליZ-11A 

  להפעלתו.

אפק". המכשיר - מדי הלחץ בהתקנה בצנרת יהיו מתוצרת חברת "מגו .3.5.15

 מטווח לוח השנתות. 1%של  מזערימ"מ בעל דיוק  100של  מזעריבקוטר  יהיה

צמצם מתאים,  ועבור משאבות יסופקו עם גליצריןכל המכשירים יהיו עם מלוי 

מכשיר לרבות סיפון וברז התקנת ה . העבודה בסעיף זה כוללת52אפק" -"מגו

  או או ברז כדורי למנומטר של "שגיב". 647 - אפק" - דרכי "מגו-תלת

) להרכבה בצנרת מבודדת או בלתי מבודדת יזוויתנרים (אנכי או טטרמומ .3.5.16

. הטרמומטר 9באורך " תוצרת חברת "וקסלר" ארה"ב או "סיקה" גרמניה יהיו

 מזערימ"מ לפחות ודיוק  50X250יהיה מיציקת פליז עם לוח שנתות במידות 

רגש הטרמומטר יהיה באורך מתאים (לקוטר  + מטווח לוח השנתות. 0.5%של 

ויותקן בתוך תרמיל באורך מתאים (גם לצנרת  צינור המים בתוכו הוא מותקן)

 את המכשיר מבלי להפסיק את פעולת המערכת. מבודדת) כך שניתן יהיה לפרק

סקלת המדידה תתאים לתחום העבודה הנדרש. כל האמור לעיל כלול במחירי 

  כנ"ל גם עבור רגשי טמפרטורה אלקטרוניים. הסעיף  גם אם לא פורטו בנפרד.

 מילר" או "פן". המפסקים יתאימו- מפסיקי זרימה יהיו תוצרת "מקדונל .3.5.17

 סקלנוזל בו הם מותקנים, ולקוטר הצינור ובהתחשב באם הוא מבודד. המפ

יבחר למהירויות הזרימה הנכונות, עפ"י כמויות המים וקוטר הצנרת. מפסיקי 

למגעים  זרימה בצנרת מים מקוררים יהיו מדגם אטום שימנע חדירת לחות

  הפנימיים.

-4"  אלקטרו מגנטי עם משדר דנפוסמדי ספיקת מים יהיה מתוצרת " .3.5.18

20MA ובמיקום מ 1.2מרוחק אשר יותקן בגובה שלא יעלה על  וצג מקומי '

  כיס המדידה ימולא בגריז מתאים ובהתאם להוראות היצרן. .נגיש
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 PN16)(אטמ'  16ברזים ממונעים בקווי המים יהיו ללחץ עבודה של  .3.5.19

  או שווה ערך מאושר. סימנסמתוצרת 

כולל המשאבות והאביזרים לאחר השלמתה  - הצנרת תיבדק בשלמותה  .3.5.20

ת לפחות. הצנרת תאושר שעו 48אטמוספרות במשך  16לאטימות בלחץ  של 

אטמוספרה. לאחר מכן תבוצענה   0.1במידה ולא תהיה ירידת לחץ מעל 

  .שטיפות לסילוק זיהומים ושאריות ריתוך מהצנרת

בלבד וכל היחידות  תהצינורוהשטיפה כדוגמת בדיקת הלחץ, תעשה בתוך  .3.5.21

 והציוד וכן השסתומים והאביזרים יעקפו. לשם כך, הקבלן יספק ויחבר לצנרת

ולחשמל (עם לוח חשמל זמני של הקבלן) משאבות מים זמניות בעלות ספיקה 

  .השניימטר/ 3-ועומד אשר יבטיחו מהירות זרימה בצנרת, שלא תרד מתחת ל

 שלבים כמפורט להלן: 3-שטיפת הצנרת תעשה ב .3.5.22

השטיפה תהיה במי רשת רגילים, תוך הפעלת  –שטיפה ראשונה  .3.5.22.1

 שעות. 8 –ה והפעלת המשאבות משאבות הסחרור הזמניות. משך השטיפ

-גרם של "טרי 100השטיפה תהיה עם תוספת של  – השניישטיפה  .3.5.22.2

ליטר מי מלוי, תוך הפעלת משאבות הסחרור  1000פוספט" לכל -סודיום

 שעות. 4 –הזמניות. משך השטיפה והפעלת המשאבות 

השטיפה תהיה במי רשת רגילים, תוך הפעלת  –שטיפה שלישית  .3.5.22.3

 שעות. 4 –הזמניות. משך השטיפה והפעלת המשאבות משאבות הסחרור 

לעיל יספק הקבלן ויתקין מסנן  2לפני השטיפות המתוארות בסעיף קטן  .3.5.23

הראשי באזור למים החמים או  רהצינומים זמני בקוטר הקו הראשי או 

המקוררים, או מיד לאחר נקודת החיבור של צנרת מים מקוררים או חמים 

 קיימת למערכת החדשה.

עם אוגנים ואוגנים נגדיים, ורשת פלב"ם בעל  Yזמני יהיה מסנן מסנן  .3.5.24

מ"מ. לתוך הרשת המקורית יכניס הקבלן בזמן השטיפות רשת  2חירור של 

בכל המסננים יותקנו מגנטים לאיסוף  פלב"ם בעלת חירור של רשת יתושים.

המסנן עד להוצאת כל  ףיישטבזמן השטיפות וביניהן   הלכלוך המתכתי. 

    הפסולת.הלכלוך ו

הקבלן יספק ירכיב ויחבר למערכת הצנרת והחשמל, ועל חשבונו בלבד,  .3.5.25

  משאבת סחרור זמנית לצורך השטיפות וסחרור המים עם הכימיקלים.

 יקוולעיל, יש למלא שוב את  3-1בגמר השטיפות המתוארות בס"ק    .3.5.26

ליטר  1000גרם לכל  100פוספט" במינון של - סודיום-הצנרת במים עם "טרי

לאחר גמר  שעות, ורק לאחר מכן לרוקן את המים. 24איר למשך ולהש
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השטיפות ולפני סיום העבודה, תוצא הרשת הפלב"ם הנוספת והמסנן יפורק. 

  מהמקום ע"י הקבלן. חותילקהמשאבה הזמנית תפורק 

הכולל ליטר)  500הקבלן רשאי לבצע את השטיפה עם מיכל פתוח ( .3.5.27

ס"מ מעל לתחתית, כך  30גובה אשר בו תותקן משאבת הסחרור במגנטים, 

שכל הלכלוך והמשקיעים החוזרים למיכל יתרכזו בחלקו התחתון, וינוקזו 

  לביוב מידי פעם (והמשאבה לא תפגע).

לצורך מילוי המים עבור השטיפות עם תוספת הכימיקלים יספק הקבלן  .3.5.28

ויתקין וללא כל תשלום נוסף מיכל פתוח אשר יותקן מעל מפלס הצנרת 

יעשה דרך מיכל זה בלבד תוך שמירה  יהמילוסגרת עבודה זו. המותקנת במ

  לעיל. 2כמפורט בסעיף  הכימיקליםקפדנית על מינון 

יספק הקבלן ויתקין וללא כל תשלום נוסף מעברים – םהקוויבקצות כל  .3.5.29

המעברים העוקפים  האספקה לחזרה. תצינורועוקפים לצורך סחרור המים בין 

, ובקוטר מזערי של 2הוא בקוטר עד " רהצינוכאשר  רהצינויהיו במלוא קוטר 

הראשי באמצעות  רלצינוומעלה, עם חבור  2.5כאשר קוטר הצנרת הוא " 2"

בגמר השטיפה יפורקו המעקפים  מעבר אקסצנטרי (ישר במישור התחתון).

  וילקחו ע"י הקבלן, וכן המסנן, המשאבות ויתר הציוד הזמני.

המזמין ובנוכחות אנשיו ואשר רק שטיפות אשר תבוצענה בתיאום עם  .3.5.30

  תקבלנה את אישורו בכתב, תחשבנה כשטיפות על פי מפרט זה.

כל עבודות השטיפה המתוארות לעיל לרבות משאבות סחרור זמניות  .3.5.31

וחיבוריהן, לוח החשמל עבורן, תוספת כימיקלים, מיכל מילוי, מעברים 

כלולים במחירי מסננים וכל הנדרש  יניקועוקפים, מסנן זמני, מילוי וריקון, 

  הצנרת ולא תשולם עבורם כל תוספת.

 .במפרט הכללי ולהלן 15062ראה פרק  - בידוד תרמי לצנרת המים הקרים .3.5.32

צנרת המים הקרים/חמים תבודד לכל אורכה כולל כל האביזרים בבידוד תרמי 

כמפורט לעיל. הצנרת מחוץ למבנה ובמקומות שיאושרו ע"י יועץ הבטיחות, 

ליאוריטן מוקצף יצוק באתר בתוך מעטה פח מגולוון וצבוע תבודד בתרמילי פו

מ"מ. ברזים ואביזרים יהיו מבודדים בארמפלקס למניעת עיבוי מים,  0,6בעובי 

מעטה סרט פלסטי ומעטה פח עליון ניתן לפירוק. המשקל הסגולי של 

ק"ג למטר מעוקב כשהוא מוחדר למעטפה  36-הפוליאוריטן לא יהיה קטן מ

  ת הקצפה. צפוי הפח ישמש כהגנה וכחסימה נגד רטיבות.באמצעות מכונ

קמור בכבישה ובברגיי פח. כל -כל התפרים יהיו מחוברים בחבור קעור .3.5.33

התפרים יאטמו במסטיק אטימה כדוגמת אלסטוסיל (גם אם יונח אטם כל 

שהוא בין חבורי הפחים). המעטפת תהיה צבועה בגוון כמוגדר במפרט ועליה 

  ה וסימונים כנדרש.חצים מורי כוון זרימ



 יח' מים קרים –פרוייקט: נתב"ג 

  

 מתכנן: אסא אהרוני.   15 -פרק 

מפרט מיוחד  לעבודות : מיזוג אוויר      
    

35  

בידוד לצינורות המים שבתוך המבנה יבוצע באמצעות תרמילי פיברגלס  .3.5.34

ק"ג למ"ק  80דחוס ומוקשה כגון איזוקם או שווה ערך של צמר זכוכית במשקל 

מיקרון לפחות ומחוזק בסיבי זכוכית, סגירת  50ומעטה עשוי פויל אלומיניום 

ון שישמש להגנה על חבורים פוגה אטומה.  הצפוי העליון יהיה מפח מגולו

קמור בכבישה וצבוע כמוגדר. על גבי הבידוד יש לבצע צפוי נוסף של -קעור

פז. חומר הבידוד יתאים לעמידה -תחבושות מהודקות ורוויות באקריל

אסורה פגיעת מעלות צלסיוס ויהיה בלתי דליק.  30-/  250בטמפרטורה של +

  ברגים בחסימת האדים (פויל האלומיניום).

כפי שיוגדר ע"י המהנדס יאושר בידוד לצינורות המים הקרים  איזוריםב .3.5.35

מגומי סינתטי מתוצרת ארמסטרונג מושחל על צינורות ומעטה עליון עם 

אך  . עובי הבידוד נתונים בטבלה שבתכניות הצנרתתחבושת וסילפס (אקרילפז)

  .מ"מ 25-לא יפחת מ

החיים של  מודגש בזאת שטיב עבודות הבידוד הנה קריטית לאורך .3.5.36

הצינורות ולפיכך נדרש הקבלן הראשי להיות אחראי ולפקח על עבודת קבלן 

המשנה לבידוד. עם הגשת ההצעה מתבקש הקבלן להגיש רשימת קבלני המשנה 

לבידוד הצנרת שבכוונתו להעסיק, ורק לאחר אשור המפקח רשאי הקבלן 

  להזמין את קבלן הבידוד המאושר.

הצינורות יסומנו חצים שיראו את כוון  על גבי -סימון צנרת וברזים  .3.5.37

הזרימה ותאור החומר הזורם. לברזים ואביזרים יהיה סימון באמצעות דסקית 

  אלומיניום אנודייז המחוברת בשרשרת עם סימון ופירוט היצרן וסימון קטלוגי.

 הצנרת תגושר להארקה בהתאם לחוק החשמל (כלול במחיר הצנרת). .3.5.38
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  :לוחות חשמל ואינסטלציה חשמליתמערכת חשמל,  04פרק  .4

  כללי היקף העבודה .4.1

הקבלן נדרש לבצע את כל עבודות החשמל והבקרה המפורטות לעיל ובכתב  .4.1.1

מתח העבודה תכלול את כל עבודות החשמל למערכות מזוג האוויר, בהכמויות. 

, תשתית כולל לוחות מתנעים, תאורה, סולמות כבלים וצנרת נמוך , מתחביניים

כיבוי וטלפונים, מערכת גילוי אש  מערכת, ומחשבים תקשורתבקרה למערכות 

וכל שאר הציוד וציוד עזר הנחוץ  וכן מערכות כריזה אש בלוחות חשמל

להשלמת המערכות ולהפעלת מתקני מזוג האוויר והאוורור, בין אם הוזכרו 

 במפורש ובין אם לא.

ה, יבוצע כהרחבה התקנת ציוד למערכות מתח נמוך מאוד כגון גילוי אש וכריז .4.1.2

 של המערכות הקיימות כיום במרכז האנרגיה כולל התאמת סטנדרטים עבור

ציוד והתקנות. על הקבלן יהיה ללמוד מערכות אילו כדי לספק את הציוד 

  הנדרש וכדי לבצע את ההתקנה בצורה הטובה ביותר.

  העבודה כוללת בין היתר: .4.1.3

בהמשך למסדרים   מתח בינייםתוספת של שני תאי קונטקטור  .4.1.3.1

  קיימים כולל התאמת הפיקוד והציוד וכיול ההגנות. 

  ובקרה למנועי הצ'ילרים.  מתח בינייםחיבור  .4.1.3.2

  התקנת לוחות מתנעים עבור משאבות מי מגדל ומים הקרים. .4.1.3.3

  קיימים עבור הזנת  Load Centersהתקנה של מפסקים בלוחות  .4.1.3.4

  לוחות המתנעים.          

  גדל הקירור החדש. התקנת לוח חשמל להזנת מ .4.1.3.5

  יצירת תשתית חדשה והמשך של תשתית קיימת כגון סולמות  .4.1.3.6

  כבלים ותוואים למערכות הכוח, הבקרה, התקשורת, קווי הטלפון           

  והכריזה.          

  תשתית למערכות מתח נמוך מאוד, מערכות גילוי עשן קומפלט  .4.1.3.7

  וכיבוי בגז היכן שיידרש.         

  תראות למערכת גילוי אש קיימת .תוספת גלאים וה .4.1.3.8

  תוספת של ציוד למערכת כריזת חירום מרכזית קיימת. .4.1.3.9

התאמות במערכת הבקרה והשליטה עבור קליטת הציוד בפרויקט  .4.1.3.10

  זה.
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כך שתושג התאמה מלאה בתוכנה יבוצעו מערכות הבקרה   .4.1.3.11

ובחומרה לצורך העברת נתוני התהליך, מדידות, שליטה והתראות בין 

  הסקאדה.הצ'ילר ומערכת 

בדיקות, הפעלות, הרצות, כיולים ואישורים הדרושים מהרשויות  .4.1.3.12

  להפעלת כל המערכות והמתקנים בפרויקט.

 .As-Madeעדכון תוכניות מתקן, הכנה ומסירה של תוכניות  .4.1.3.13

על הקבלן לתכנן תכנון מפורט של כל מערכת החשמל כולל מערכת המתח  .4.1.4

מתקני מזוג אויר, המפרט הגבוה, המתח הנמוך והפיקוד לפי המפרט הכללי ל

הטכני המיוחד של מזוג האוויר, מפרטי ביצוע עבודות חשמל של רש"ת ותכניות 

מיזוג אויר. מתכנן לוחות החשמל במפעל יצור הלוחות יהיה מהנדס רשום עם 

שנים בעבודות דומות. מחיר הלוחות ומערכת הפיקוד יכלול  10ניסיון מוכח של 

 ת וגם במפרט המיוחד.את כל האמור במפורט, בתוכניו

  ואינסטלציה החשמלית לוחות  חשמל .4.2

ללוחות   61439ת"י חוק החשמל,  לוחות החשמל והאינסטלציה יהיו ע"פ  .4.2.1

רשות שדות שהוצא ע"י  החשמל לוחותומפרט  (הספר הכחול)  08 מפרטחשמל, 

 . במקרה של סתירה בין המסמכים על הקבלן ליידע את המפקח.התעופה

התאם לציוד אותו הם צריכים להפעיל עם מערכת פיקוד הלוחות יתוכננו ב .4.2.2

ובקרה כפי שמצוין בתכניות השונות. כל לוח יצויד ויבנה כפי המפורט בסעיפים 

אלא אם נדרש במפורש  08של המפרט הכללי ופרק  15085, 15084, 15083

אחרת. מערכת הפיקוד של כל לוח תהיה באמצעות שנאי פיקוד מבדל. בנוסף 

ים הנדרשים (מפקח, מתכנן) יגיש הקבלן תכניות לאשור המזמין לכל האישור

ומתכנן החשמל . רק לאחר אשורם ייגש הקבלן לייצור הלוחות. לאחר ביצוע 

  הלוח יוזמנו המתכנן ומהנדס החשמל לאישור הלוח לשם העברתו לאתר.

  לוחות החשמל שעל הקבלן לספק ולהתקין הן כדלקמן:  .4.2.3

-הכולל פיוז MERLIN-GERINשני תאי מתח ביניים תוצרת  .4.2.3.1

  קונטקטור שיותקן בהמשך ללוח קיים

  שני לוחות מתנעים הכוללים מתנעים רכים  .4.2.3.2

 LOADבלוחות  MERLIN-GERINתוספת מפסקי הזנה של  .4.2.3.3

CENTER קיימים  

תוספת מפסקים בלוחות קיימים עבור הזנת לוחות משנה ועבור  .4.2.3.4

  הזנת מתחי פיקוד.
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של הצ'ילר לחיבור  התאמת תיבת כניסת כבלי מתח הביניים .4.2.3.5

  ההזנה.

לוח אינטרפייס לחיבור הצ'ילר לאינטרלוקים עבור המתח הבינוני  .4.2.3.6

  ועבור הבקרה.

  .0660VDEו/או  60947-2IECעמידות ציוד לזרמי קצר תאופיין עפ"י תקן  .4.2.4

הלוחות יכללו סיסטם מודולארי עם אביזרי חיבור סטנדרטיים של יצרן ה  .4.2.5

System 2. דרגת מידור מינימאלית תהייה 61439. הלוח יתאים לת"יB.  

הקבלן אחראי לעמידות הציוד המוצע על ידו להתקנה בלוח, הן מבחינת  .4.2.6

הסלקטיביות בשרשרת ההגנות והן לעמידות הציוד בקצר, כולל תוספת הגנות 

  ) במידת הצורך.BACK UPאחוריות (

המזמין והיועץ באמצעות תוכניות הביצוע ללוחות החשמל יוכנו לאישור  .4.2.7

שרטוט ממוחשב ויכללו מידות מדויקות ופרטי כל הציוד המותקן כולל יצרן 

  ודגם.

חלוקת השדות בלוחות תבוצע בצורה לוגית תוך הפרדה פיזית בין מעגלים  .4.2.8

  אויר וכד').-המשרתים פונקציות שונות בקומה (מאור, כוח, מיזוג

 61439ת"י לית תקנית עפ"י לכל לוח תיערך בדיקה ויזואלית ובדיקה חשמ .4.2.9

ללוחות מתח נמוך. הבדיקה תיערך במפעל ייצור הלוח. יצרן הלוח יעמיד 

האדם הדרושים לביצוע הבדיקות ללא  -לרשות הבודק את כל המכשור וכוח 

  כל תמורה נוספת.

תאי לוח יימדדו כמערכות שלמות קומפלט עפ"י סיווגם בכתב הכמויות   .4.2.10

  ויכללו בין השאר:

 ורטתכנון מפ 

 חישובי חימום והעמסה  

 תיעוד מלא  

 ייצור, צביעה, הרכבה  

 פסי צבירה, פסי אפס והארקה  

 מסד/מסגרות התקנה  

 פלטות התקנה לציוד  

 גישורי הארקה  

 תעלות חיווט  

 מסילות התקנה וקונסטרוקציות עזר  

 קיימא-כוח ופיקוד, כולל שילוט מודפס בר-מהדקי  



 יח' מים קרים –פרוייקט: נתב"ג 

  

 מתכנן: אסא אהרוני.   15 -פרק 

מפרט מיוחד  לעבודות : מיזוג אוויר      
    

39  

 עם נתונים לפי התקן. שילוט מלא  

  ופיקוד פנימייםמוליכי כוח  

 (לפני בדיקת המפקח) ביקורת עצמית  

 ביקורת המפקח  

  הכנה למשלוח, כולל אריזת הגנה  

 העמסה על רכב הובלה לאתר ושינוע הלוח מהמשאית ועד לנקודת התקנתו  

 פילוס וחיזוק מכאני של הלוח למקומו הסופי  

 חיבור חשמלי של הלוח, כולל הארקות  

 העמדה וחיבור בדיקה חוזרת ותיקון ליקויים לאחר  

 בדיקת חשמלית והפעלת הלוח 

 בדיקת מהנדס בודק  

הלוחות יבדקו בדיקה אינפרא אדום, תרמית בעומס מלא של לפחות  .4.2.11

 לפני מסירת הלוח למשתמש הסופית בתום ההתקנה בשטח. ,שעתיים

תוצרת: יצרן הלוחות יאושר ע"י המפקח . הציוד בלוחות מתח נמוך יהיה  .4.2.12

או "שניידר" או "סימנס", וזאת ע"פ קביעת המזמין בהתאמה  ABBמתוצרת 

לציוד אשר מותקן ביתר לוחות החשמל של המבנה. הקבלן מצהיר בזאת כי 

בעת מילוי הצעתו לקח בחשבון הנחיות אלו ומחיריו משקפים כל יצרן ציוד 

  אשר יקבע באופן בלעדי ע"י המזמין.

  תנאי סביבה .4.2.13

מעלות  45מס מלא בתנאי טמפרטורה של הציוד בלוחות יתאים לעבודה בעו

. לוחות בגג יותאמו להעמדה חיצונית ויכללו 85%צלסיוס ולחות יחסית של 

  גגון שמחירו כלול במחיר הלוח.

  מקום שמור לתוספת ציוד 25%כל לוח יתוכנן כך שיהיה בו  - מקום שמור  .4.2.14

  כיבוי אש/גילוי אש .4.2.15

 3אש כמקובל בטרמינל יצוידו במערכת גילוי  63Aכל הלוחות החדשים מעל 

חברת מגאסון). על הקבלן  -(נציגים ESTציוד של חברת   -ומרכז האנרגיה

  להשלים חיבור הלוחות למע' גילוי וכיבוי האש הקיימות.

למתחי העבודה ולזרמי הקצר הצפוים  כל מרכיבי המתקן יתאימו     .4.2.16

 :במתקן כמופיע בתוכניות

כמופיע הרץ ועמידות בקצר  50וולט,  400/230מתח עבודה  .4.2.16.1

  .ICSלפי בתוכנית ו

לכל הדרישות המפורטות במפרט זה ובכתב יתאימו מרכיבי המתקן  .4.2.17
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  הכמויות, לתקן ולדרישות חברת החשמל.

 תקנים .4.2.18

  הלוחות והציוד יעמדו בתקנים הבאים:

  61439ת"י                   מבנה תאים   

  IEC 60947-3              מנתקים למתח נמוך         

 61869-2044-1IEC 60 ,61869-1 ,        משני זרם            

  IEC 61869-1, 61869-2        משני מתח            

 53IEC 620 ,52IEC 620                        מכשירי מדידה ומונים        

 947-5-1IEC 60         מפסקי פיקוד   

 269IEC 60             נתיכים   

 947-4-1IEC 60        מגענים   

  IEC 60947-2                         מפסקים למתח נמוך   

  VO  VL-94        עמידת חומרים בפני אש             

  ICSלפי  IEC- 60947-2    זרם קצר    יומגבילמפסקי זרם חצי אוטומטי   

  בנית הלוחות: .4.2.19

מכל  הלוחות יהיו לוחות מתכת ברזלי זוויות פח מעובדים וסגורים .4.2.19.1

צדדיהם, בשיטת "הלגו" כל הפרופילים מחורצים מראש, פלטות ציוד 

מ"מ חזית הלוח מחולקת לפנלים, לפי הדרוש  2יבוצע מפח מכופף 

ולשדות בהתאם לסוגי המתח והאספקה השונים. דלתות שקופות, שלוט, 

ידית נעילה, ידית מרכזית אחת המפעילה שלוש נקודות נעילה פנימיות 

(או שווה ערך). כולל מפתח סטנדרטי  EMKA, HEAVY DUTYתוצרת:  

  זהה לכל הלוחות.

אזני  4כל תא יצויד בחלקו העליון בתבריגים המאפשרים הברגת   .4.2.19.2

הרמה לכל תא. אוזני הרמה אלו יותקנו בכל יחידות עמודות הנשלחות 

בצורה מחוברת לשטח, כך שניתן יהיה להרים את הלוח באמצעות מנוף 

ה למבנה. כל שורת עמודות לוח תסופק עם מסד ללא גרימת דפורמצי

מ"מ בחלקו העליון של הלוח תהיה הכנה  100מתכת משותף בגובה 

ומקום להתקנת מערכת גילוי וכיבוי אש אוטומטית. מפסיקי זרם, 

מבטיחים וכו', יהיו מורכבים בתוך הארונות על פסים מיוחדים הניתנים 

ממידות שונות, לשינוי מצבם בנקל, לשם התאמתם למכשירים 

  וידיותיהם או ראשיהם יבלטו דרך חורים שבפנלים שבחזיתם.

כל הלוחות ייבנו מבחינה מכאנית וחשמלית לשאת את העומסים  .4.2.19.3

המיועדים, וכן לעמידה בפני זרמי קצר מכסימליים העלולים להתפתח 

בכל לוח ולוח, זה כולל פסי צבירה, מבדדים, חיזוקים, מפסיקי זרם וכו', 
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  .ICSוזאת לפי תקן 

מכשירי המדידה יורכבו על הלוחות באופן שיהוו משטח אחד עם  .4.2.19.4

הפנלים החיבורים בין מכשירים של הלוחות ובין עצמם ובין המבטיחים 

ידי פסי צבירה יציבים מיוחדים וצבועים לפי -ומ"ז ראשיים ייעשו על

  חוקי המקצוע.

ה, למרות זאת יתאימו הפסים החיזוקים, המבדדים והמבנ .4.2.19.5

לחישובי עומסי עבודה ועומסי קצר המכסימליים העשויים להתפתח 

בלוח ולמצוין בתוכניות ובכתבי הכמויות. את קווי הארקה והאפס יש 

ידי נעלי כבל -לרכז על פסים מיוחדים. החיבורים לפסים ייעשו על

  מתאימים, חורים ותבריגים בפסים, בורגי פליז ודסקיות.

ש להשתמש בחיבור "קופראל". לכל בחיבורי נחושת אלומיניום י .4.2.19.6

מוליך יהיה חיבור נפרד בפס ממוספר בהטבעה, ואין לחבר מספר 

מוליכים לאותו חיבור. הארונות יצוידו בדלתות מלפנים ו/או מאחור 

כנדרש, ותהיינה מצוידות בסידור נעילה וכן בשלט "סכנה חשמל". צירי 

  הדלתות יהיו פנימיים ובלתי נראים לחזית.

קי מתנע למנוע יהיה סידור לנעילה באמצעות מנעול תליה לכל מפס .4.2.19.7

  שיותקן על מפסק האבטחה של מתנע המנוע.

מקום שמור לפחות. המקום השמור יקיף:  30%בכל לוח יושאר  .4.2.19.8

בורגי חיבור שמורים על פסי הצבירה, מקום שמור בתעלות החיווט, 

ור , חיתוכים ומסתמים בפח ומקום שמDINמקום שמור על פסי התקנה 

  בפסי המהדקים.

בכל תא תבוצע הכנה להתקנת גלאי אש/עשן ולחדירת צנרת כיבוי  .4.2.19.9

  פתחים אלו וכיסוי באמצעות פלטות עם ברגים

 פסי צבירה: .4.2.19.10

כל הלוחות יצוידו במערכת של פסי צבירה, עבור עומס  .4.2.19.10.1

הנדרש.פסי הצבירה הראשיים יהיו מנחושת אלקטרוליטית בעלת 

פאזות יותקנו בחלקו  - 3בירה ל. פסי הצ99.8%מוליכות יחסית של 

העליון של הלוח ואילו פסי הארקה יותקנו בצדו התחתון ?והעליון. 

פס הארקה יחוזק באופן יציב לגוף הלוח ויהיה במגע חשמלי הדוק 

עמו. הפסים יהיו צבועים בצבעי היכר תקניים ויחוזקו אל מבנה 

הלוח באמצעות מבדדים מיוחדים. הידוק פסי הצבירה יעשה 

ורגי פלדה מגולוונים ויאובטחו בדסקיות קוניות תקניות. פסי בב

צבירה בלוחות חלוקה ראשיים יהיו מבודדים בקצות כל תא יש 
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להכין אפשרות נוחה של חיבור תאים נוספים. פסי הצבירה 

הראשיים והמבדדים יחושבו לעמידה באופן מכני ובאופן תרמי 

דר בתוכניות הלוח. '') של על פי המוגIkבפני הספק קצר סימטרי (

כן תחושב ותותקן מערכת פסי הצבירה כך שלא תוכנס לתהודה 

הרץ. טמפרטורת העבודה בזרם הנומינלי  100מכאנית בתדירות של 

מעלות מעל טמפרטורת הסביבה, המרחקים  15לא תעלה על 

המינימאליים בין הפאזות השונות לבין עצמן ובין הפאזות לגוף, 

ין החלקים השונים או זחילה לאורך ימנעו פריצות באוויר ב

 המבודדים בזמן הפסקת זרם הקצר.

  הגנה בפני מגע אדם: .4.2.19.11

כל חלקי המתכת שאינם נושאים מתח יהיו מוארקים. חלקים 

הנמצאים תחת מתח וניתן להגיע אליהם (עם פתיחת הדלתות) ללא 

שימוש בכלי עבודה יהיו מוגנים בפני נגיעה מקרית באמצעות כיסוי 

  מתאים.הגנה 

 :חיווט פנימי בלוחות .4.2.19.12

חתך המוליכים המשמשים להזנה יהיה בהתאם לזרם  .4.2.19.12.1

העובר דרכם ובהתאם להיתרים הניתנים בתקן הישראלי, חתך 

 750VACממ"ר לפחות עם בידוד למתח  1.5מוליכי הפיקוד יהיה 

  לפחות.

 1.5מוליכי מכשירי מתח יהיו גמישים בחתך מינימאלי של  .4.2.19.12.2

  ממ"ר.

  ממ"ר. 4יהיו גמישים בחתך מינימאלי של  מוליכי משני זרם .4.2.19.12.3

המוליכים יהיו מבודדים בבידוד מעקב אש נטול הלוגנים   .4.2.19.12.4

N2XH בצבעים תקניים שונים, כאשר שלוש הפזות יהיו כולן ,.

באותו צבע כמוגדר בתקן, מוליכי האפס וההארקה יהיו בצבעים 

על פי מפרט כמוגדר בתקן: מוליכי הפיקוד יהיו בצבעים שונים 

 תרש

כל מגעי העזר של הציוד המותקן בלוח (גם מגעים שאינם  .4.2.19.12.5

ממ"ר למהדקי פיקוד (סלילי  1בשימוש) יחווטו בחיווט גמיש בחתך 

הפסקה, מגעי עזר של מגענים וממסרים, מגעי אינדיקציה למצבי 

  מפסקים וכד').

כל מוליך, מהדק ומכשיר הנשאר תחת מתח לאחר הפסקת  .4.2.19.12.6

י מגע מקרי ויסומן בשלט אזהרה המפסק הראשי של הלוח יוגן בפנ
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ברור ובולט. המוליכים המחוברים בפנים הלוח בלבד יהיו קשיחים 

ואילו מוליכים המחוברים בין פנים הלוח לבין האביזרים על 

 6דלתות יהיו מוליכים שזורים גמישים. מוליכים קשיחים עד 

ממ"ר יחוברו לברגיי המכשירים ישירות או ע"י טבעת בקצה 

 -10התאם לסוג מהדק המכשיר. מוליכים קשיחים מהמוליך, ב

ממ"ר ומעלה יהיו שזורים וקצותיהם יחוברו באמצעות נעלי כבל 

מתאימים. מוליכים גמישים יחוברו באמצעות נעלי כבל מתאימים 

או ישירות אל תוך המהדקים, כאשר קצותיהם מולחמים. כל 

חמים החיבורים יהיו באמצעות ברגים בלבד ובשום מקרה לא מול

  למהדקים.

יש להקפיד על כך שהמוליכים יקבעו בצורה מסודרת, ללא  .4.2.19.12.7

צפיפות וללא הצטלבויות מיותרות, על מנת לאפשר התמצאות 

נוחה לגבי תפקידו של כל מוליך. המוליכים יהיו קשורים בחבילות 

  או מונחים בתעלות חיווט מיוחדות.

ת על קצה כל מוליך יותקן שרוול לחיצה וכן טבעת ממוספר .4.2.19.12.8

עפ"י מספור הנקודה ביחידת הציוד או במהדק אליו מתחבר קצה 

מחורצות עם מכסה.  PVCהמוליך. חיווט פיקוד יותקן בתעלות 

 50%בגמר ההתקנה תישאר בכל אחת מהתעלות רזרבת מקום של 

לפחות. מוליכים פנימיים המעבירים סיגנלים אנלוגיים ממכשיר 

וכך שמוארק רק בצד כלשהו בלוח לפס מהדקים, יותקנו בכבל מס

ס"מ  30המכשיר.  לכל מוליך פיקוד תושאר רזרבת אורך של 

לפחות בתוך תעלות החיווט. בקצה כל מוליך יותקן שרוול מתכווץ 

שיילחץ באמצעות מכשיר המותאם לכך. כל קצה של מוליך יסומן 

בעזרת סימנים מודפסים שאינם מחליקים לאורך המוליך. המוליך 

של יחידת הציוד אליו הוא מחובר או מספר  יסומן במספר המהדק

מר' ועד  2.5המהדק בסרגל המהדקים. כל קצה מוליך בלוח עד 

קיימא בצורה שתימנע החלקת או -בכלל ישולט בשילוט מודפס בר

  נפילת הסימון בזמן שחרור המוליך.
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  מהדקים: .4.2.19.13

או  WIELANDמהדקי פיקוד יהיו מתוצרת  .4.2.19.13.1

PHOENIX  750עם בידוד למתחVAC  900אוVDC .

ממ"ר. כל  4של  ימינימאלהמהדק יהיה למוליך בחתך 

מהדק יצויד בסימניות מודפסות אורגינליות של יצרן 

מהדקי  בכל צד). 4סימנים לכל מהדק ( 8עד  -המהדקים 

משני זרם יהיו מיוחדים בעלי סידור לגישור בזמן טיפול 

מהדקים יהיו בעלי תו תקן  במכשיר המדידה/ ההגנה.

122/VDE0303 IEC  כדוגמתPHOENIX  מסדרתUK 

מיועדים לעבודה עם מברג רגיל  - KRILENעשויים מ

מ"מ או יותר. הכיתוב על גבי המהדקים יהיה  4ברוחב 

מודפסים, כולל  םאוריגינלייבאמצעות אותיות/מספרים 

שילוט לכל מהדק ושילוט קבוצתי. עבור חומרי עזר 

למהדקים כגון מגשרים, מחיצות, מהדקי הארקה, 

פלטות סגירה, אביזרי קצר שורה וכד' יש להשתמש 

באביזרים מקוריים של יצרן המהדקים. לפונקציות 

מיוחדות יותקנו מהדקים בצבעים שונים. כל מגעי העזר 

ם בציוד המותקן בלוח יחווטו לפסי וסלילי עזר הקיימי

גם אם אין להם שימוש עפ"י תוכניות  -מהדקים 

המהדקים יהיו בצבעים שונים לפי המתחים  הפיקוד.

  השונים.

בלוחות חלוקה ובלוחות שירותים ירוכזו כל  .4.2.19.13.2

מהדקי הפיקוד שמשמשים את אותה הפונקציה בסרגל 

כל המהדקים בלוח חלוקה המשמשים  - לדוגמא  משותף.

לחיגור ולהעברת אינפורמציה לבקרת בנין ירוכזו בסרגל 

אחד באחת מעמודות הלוח. במעגלי זרם יותקנו 

מהדקים מיוחדים כפולים שיאפשרו שילוב מכשיר 

  מדידה נוסף ללא ניתוק מעגל הזרם.

במחיר הנקוב עבור מהדק נכללים כל אביזרי  .4.2.19.13.3

, מחיצות סימניותשל היצרן כגון:  םהאוריגינלייהעזר 

רות סוף שורה, גישורים, מסילות התקנה וכד'. על סגי

מוליכי פיקוד גמישים יותקנו כובעונים נלחצים לפני 

הכנסתם למהדק (לא יאושר שימוש בבדיל). עלות 

המהדקים בלוחות מתנעים ובלוחות חלוקה תיכלל 

 בעלות התא ולא תימדד בנפרד.
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  תעלות חיווט: .4.2.19.13.4

ו התעלות יהיו מ פי. וי. סי. קשיח כבה מאלי .4.2.19.13.5

בעלות דפנות מחורצות ומכסה. בתעלות תשמר רזרבת 

  לאחר התקנת כל המוליכים בתוך התעלה. 50%נפח של 

  שילוט וסימון: .4.2.19.14

על הקבלן לדאוג לסימון נכון של לוחות הציוד, האביזרים  .4.2.19.14.1

וכל המעגלים ולהתאים את כל השלטים למצב המתקן המושלם. 

על גבי שחור  השלטים יעשו מסנדביץ' פלסטיק חרוט בפנטוגרף לבן

  ויכללו בנוסף למספר המעגל גם את שם האזור/החדר וייעודו.

כל אביזר בתוך הלוח או על הדלתות ישולט בשלט סנדביץ'  .4.2.19.14.2

חרוט המחוזק בניטים לחלק קבוע בלוח (אין להתקין שלטים על 

  מכסי תעלות כבלים).

כל עמודה תשולט מלפנים ומאחור באמצעות שלט סנדביץ'  .4.2.19.14.3

ס"מ לפחות.  בחזית  10X5במידות פרט רשת בהתאם למאותיות 

ס"מ עם ציון גודל פס הצבירה  10X15כל לוח יותקן שלט חרוט 

  באמפרים   שם הלוח ומקור הזנתו.

מפסקים ראשיים ושלטי אזהרה יבוצעו בשלטים כנ"ל אך  .4.2.19.14.4

  ס"מ לפחות. 8X4בעלי רקע אדום במידות 

מפסקי הזנה משניים ופלטות מתנעים ישולטו בשלט  .4.2.19.14.5

ס"מ (במידה 3X 5יץ' אותיות לבנות על רקע שחור במידות סנדב

הן מלפנים והן  -ויש גישה ללוח מאחור ישולט אותו אביזר פעמיים 

  מאחור).

על תאים הכוללים אביזרי פיקוד המחייבים הדרכת המפעיל  .4.2.19.14.6

בהפעלתם, יותקן שלט במידות מתאימות  המתאר את צורות 

  מ"מ. -5תפעול המערכת. גודל האותיות לא יפחת מ

 3X2כל אביזר משני במערכת יזוהה באמצעות שלט חרוט  .4.2.19.14.7

ס"מ אותיות לבנות על רקע שחור עפ"י סימונו בתוכנית 

הפיקוד/הכח. הזיהוי יכלול תיאור מילולי של הפונקציה שממלא 

  אותו אביזר. מיקום השילוט יאושר ע"י המפקח.

שלטים יחוברו לפח באמצעות "ניטים" מפלסטיק. במידה  .4.2.19.14.8

יתן להתקינם בצורה זאת, יודבקו השלטים לאביזרים ולא נ

  . GLUE SUPERבאמצעות 
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בתא הכולל שנאי זרם והגנות מיוחדות יש להתקין שלט  .4.2.19.14.9

מ"מ) המגדיר את יחס ההשנאה והכיולים של  5חרוט (אותיות 

 ההגנות.

 צבע וכיתוב השילוט על פי מפרט רשת .4.2.19.14.10

  דגמי ציוד ותוצרתו: .4.2.19.15

ודגמים על פי הנחיית המזמין בלוחות יותקן ציוד מתצורות 

  ובהתאם לקיים בשטח.

  לפי מפרט הרשות בנושאי חשמל. צביעת לוחות: .4.2.19.16

הקבלן ידאג להזמנת בודק מוסמך על חשבונו לעריכת בדיקות  .4.2.19.17

קבלה של עבודות ולוחות חשמל שסופקו על ידו. הקבלן יהיה חייב לתקן 

קן ע"י כל הנדרש על ידי הבודק ללא תשלום ויהיה אחראי לקבלת המת

הבודק. על הקבלן להביא בחשבון שתהליך הבדיקה יעשה בשלבים ללא 

 תמורה כלשהיא. הבודק יקבע ע"י המזמין ע"ח הקבלן.

כ.ס. תהיה ישירה לקו (אלא אם צויין בנפרד  5,5התנעת מנועים עד  .4.2.19.18

אחרת). מנועים מעל הספק זה יותנעו ע"י מתנע רך כדוגמת תוצרת 

"ס יהיו מטיפוס דיגיטלי. מתנעים יכללו כ 30"סולקון". מתנעים מעל 

  מגענים, הגנה תרמית מתכוונת להגנה בפני יתרת זרם בכל שלוש הפזות.  

יותנעו באחת מהחלופות  צילרים מנועי יחידת המים הקרים .4.2.19.19

הבאות (לבחירת המזמין): התנעה ישירה או התנעה רכה , הכל במתח 

  ביניים.

 ועיבוי יותנעו עם התנעה רכה. מים קרים –מנועי משאבות יח' מים קרים  .4.2.19.20

מנועי מפוחי מגדל הקירור ומשאבות סחרור מים קרים משניות יותנעו  .4.2.19.21

דנפוס עם -/סימנסABBבאמצעות וסת מהירות כדוגמת תוצרת חברת סולקון/

לפחות. ראה מפרט בהמשך. הוסת יכללו משנקים ומסנני  96%נצילות של 

 5% - ו לרשת החשמל יותר מהרמוניות פנימיים. המסננים יבטיחו שלא יכנס

 הפרעות בהרמוניות הגבוהות

 IE3 , ליעילות גבוהה V, IP 55 400כל המנועים יהיו תלת פאזיים   .4.2.19.22

 יהיו  המנועיםבמנועים עם וסת מהירות.  IE4-במנועים ללא וסת מהירות ו

על מנת להתאים לסטנדרט  ABBמתוצרת מתוצרת מערב אירופאית סימנס או 

של מנוע המתח הגבוה ליח' קירור המים לא יעלה לאחר  הקיים. זרם ההתנעה

פעמים הזרם הנומינאלי. כופל ההספק של המנוע לאחר  5.5מדידה בפועל על  

לפחות. מנועים החל משלושה כ"ס ומעלה יצוידו בהגנה  0.90מדידה בפועל יהיה 



 יח' מים קרים –פרוייקט: נתב"ג 

  

 מתכנן: אסא אהרוני.   15 -פרק 

מפרט מיוחד  לעבודות : מיזוג אוויר      
    

47  

תרמית אינטגרלית ע"י תרמיסטורים לכל ליפוף בנפרד. לכל המנועים שאינם 

עין עם הלוח יותקנו מפסקי יד אטומים לניתוק הזרם במקרה של טפול  בקשר

  במנועים.   

  

  אינסטלציה חשמלית .4.2.20

, האינסטלציה החשמלית תבוצע בצורה מקצועית בהתאם לחוק החשמל  .4.2.20.1

  .ועלפי הנחיות המפקח מפרטי רש"ת הספר הכחול  08 במפרט הכללי

חשמל חדש  העבודה כוללת ברובה המשך של מתקן קיים ובחלקה מתקן .4.2.20.2

במגדלי הקירור. כל הסטנדרטים הקיימים צריכים להישמר כלל שניתן ובכלל 

זה התקנת סולמות כבלים על תמיכות קיימות תוך בדיקה וחישוב של העומסים 

  על התמיכות. במידה ויידרש, הקבלן יוסיף תמיכות כנדרש עבור ההתקנות.

רטים מערכת האש תחובר למערכת הקיימת תוך הקפדה על הסטנד .4.2.20.3

. ההתקנות של  NFPAהנהוגים במקום המבוססים על תקן האמריקאי 

המוליכים והחיבורים יבוצעו התוך אינסטלציה מתכתית זהה להתקנה הקיימת 

המרכז האנרגיה. הלוחות הנוספים שיותקנו יצוידו במערכת גילוי וכיבוי אש 

דיקציות ויחוברו למערכות הקיימות באתר. האינדיקציות ישולבו במערכת האינ

  הקיימת.

  מניעת רעש לציוד אלקטרוני וטיפול בהרמוניות .4.2.20.4

ציוד אלקטרוני ממותג, עומסים לא ליניארים כגון ווסתי מהירות, ווסתי  .4.2.20.5

תדר, יכללו מסנן בכניסה וביציאה למניעת הפרעות לרשת החשמל של הבניין. 

הפרעות בהרמוניות  5% -המסננים יבטיחו שלא יכנסו לרשת החשמל יותר מ

וכי המערכת עומדת בהמלצות תקן  IEC 61000-3-4בוהות, בהתאם לתקן  הג

IEEE519 מחיר המסננים כלול במחיר מערכת החשמל. בגמר התקנת הציודים .

על הקבלן להציג מדידות של בודק מוסמך המאשרות עמידה בדרישה זו. עלות 

  הבדיקות כמתואר כלולה במחיר מערכת החשמל.
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  רה:מערכת פיקוד ובק 05פרק  .5

מערכת הפיקוד תבוצע באמצעות חברת אפקון ספקית החומרה הקיימת בחדר 

 HMI: כתיבת התוכנה ומסכי המכונות כמתואר בהמשך. כל עבודות התוכנה הנדרשות

  יבוצעו ע"י המזמין באמצעות חברת אפקון. 

 :הקבלןלהלן העבודות שבאחריות 

למרכז  יבור המערכתחצורך למוד ולהכיר את המערך הקיים ללבאחריות הקבלן   .5.1.1

, תוכנית בקרה. מפורט / תפ"מהקבלן יכין פרוגרמה שדה התעופה.הבקרה של 

  . המזמין בהסתמך על התפ"ם הקיים כעת ויגישו לאשור

הקבלן יהיה אחראי להרצת המערכת והפעלתה לפי דרישות המפרט והפרוגרמה 

 למסירת המערכת. למרכז הבקרה הינו תנאי הכרחי  חיבור המערכת.  המאושרת 

במסגרת התקנה חיבור ובדיקת כל אביזרי הקצה הפיקוד והבקרה, באחריות הקבלן  .5.1.2

לתאם ולבצע את כל הפעולות הנדרשות מול חברת אפקון ואנשי רש"ת וזאת על מנת 

 ייל את המערכת כנדרש. כלהפעיל ול

קן הקבלן יספק, יתקין ויפעיל מערכת פיקוד מושלמת מכל הבחינות עבור כל המת .5.1.3

כולו, הכוללת את ציוד הפיקוד, חיווט וכל חומרי העזר האחרים הדרושים לפעולתה 

מערכת הפיקוד תהיה אוטומטית לחלוטין כמתואר עקרונית בתוכניות  התקינה.

ובמפרט זה. הקבלן יגיש לאישור היועץ לפני הזמנת הציוד, סכמות פיקוד וחיווט 

  ד המוצע על ידו. מפורטות הכוללות פרטים מלאים של ציוד הפיקו

הפעלת והפסקת כל חלקי המערכת תהיה חשמלית, לכל מנועי המערכת יהיו מפסיקי  .5.1.4

מצביים (מופסק, יד, אוטומטי). במצב אוטומטי תפעל המערכת תחת -פיקוד תלת

משטר מערכת הבקרה, נוריות סימון בלוח החשמל יציינו מצב פעולה או תקלה של כל 

להכין פסי מהדקים לכל הכניסות והיציאות כמוגדר ציוד או מנוע חשמלי. על קבלן 

  לפחות. 25%במפרט לעיל ובתוספת של 

החומרה, התוכנה וכרטיסי התקשורת במערכת הצ'ילר יתאימו עבור העברת  .5.1.5

  אינפורמציה ושליטה עם מערכת הסקאדה הקיימת. 

בין האביזרים השונים למערכת התקשורת והקבלן יבצע את חיווט אינסטלציית  .5.1.6

  הבקרה
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  מערכותה ראשונית לפרוגרמ .5.2

תפ"מ הקיים בחדר המכונות יעודכן ויורחב כך שיתאפשר להפעיל את היחידות  .5.2.1

החדשות. על הקבלן להוסיף טבלאות תזמון מתאימות ולעדכן את טבלאות ותוכנת 

 הפעלת מערכת יחידות המים הקרים בכללותה. 

כמוכן תוצג התפוקה לכל אחד מיחידות המים הקרים תחושב ותוצג נצילות רגעית.  .5.2.2

של כל אחת מהיחידות וכן התפוקה של המערכת בכללותה. על המסך יופיעו הנחיות 

 למפעיל על מנת שיוכל לשנות את סדר היחידות לקבלת התפוקה בנצילות המירבית.

. רגשי יח' המים הקריםשל צנרת המים לוחזרה רגשי טמפרטורה יותקנו ביציאה  .5.2.3

מ"צ במערכת מדידת  0.1-ו מ"צ בתחום העבודה 0.25טמפ' יהיו בדיוק של לפחות 

, יחידת הבקרה תבצע בקרה על ברזי הויסות. במים. בהתאם למדידת טמפ' האנרגיה

רגשי הטמפרטורה ישמשו להפסקת הזרימה דרך  .PIחוג הפיקוד יהיה מטיפוס 

 מחליפי החום במצב של חשש מקפיאה

 את האלמנטים הבאים:כחלק מכתיבת התפ"מ באחריות הקבלן לכלול לפחות  .5.2.4

  הגדרת הנקודות והתהליכים למערכות המים  .5.2.5

  הגדרת הנקודות והתהליכים במערכת החשמל .5.2.6

  הפעלת היחידות ע"פ זמן הפעלה וזמן סיום אופטימלי. .5.2.7

  השלת עומסים ע"פ חישוב צריכה עתידי .5.2.8

  הפעלת עומסים לאחר הפסקות חשמל או זיהוי תקלה בציוד או גילוי אש או עשן. .5.2.9

קת עומסים בהתאם לסדר עדיפויות ותנאי החוץ וכמוכן בהתאם הפעלת והפס .5.2.10

  למשטר הפעלה קבועים וידועים מראש (שבתות וחגים). 

 רשום פעולות והתראות .5.2.11

 הגדרת גרפים למדידת האנרגיה  .5.2.12

ברזי הפיקוד המיועדים לפעולה הדרגתית יהיו מתאימים לפעולה ליניארית על  .5.2.13

ל מערכת הקירור. הברזים ייבחרו בגודל מנת להבטיח פיקוד מדויק בכל תנאי עומס ש

מתאים לזרימה מלאה דרך הברז במצב פתוח וללחץ דיפרנציאלי של המתקן על מנת 

  להבטיח שהברז יפתח ו/או ייסגר נגד הלחץ הדיפרנציאלי המקסימלי של המתקן. 

הקבלן יהיה אחראי על כל מערכת הבקרה והפיקוד כשהיא מושלמת על כל  .5.2.14

לול את כל המרכיבים הדרושים לפעולה מושלמת ותקינה, אביזריה. המערכת תכ

כגון: רגשי טמפ' ולחות, לוחות פקוד אלקטרונים, מפסיקים הדרגתיים, שנאים, 

שסתומים אוטומטיים, מגעי גבול, מגעי עזר, ממסרים וכו'. הציוד יהיה מתוצרת 
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כוח על מעגלי הפקוד יהיו מובדלים ממעגלי ה. "לנדיס וסטפהסימנס" או ש"ע מאושר

  ידי שנאי מבדד ומפסקים חצי אוטומטיים.  

לפני הזמנת מערכת הפקוד תימסרנה תוכניות עבודה מפורטות של המערכת,  .5.2.15

 כולל קטלוגים של הציוד המוצע ע"פ המתואר בתוכניות המכרז, לאשור המהנדס.

  

  רגשים וציוד קצה .5.3

לחישוב  בחדרי מכונות או תחנות שאיבה או המשמשיםרגשים למדידת טמפ' מים  .5.3.1

דיוק  .משולב 4-20mA, עם פוקט, ומתמר PT-100 טיפוס תעשייתי, יהיו מאנרגיה 

  עם תעודת כיול. DINשליש 

עם צג מרוחק מותקן   ", "דנפוס"סימנס" אלקטרומגנטי תוצרת מדי ספיקה רציפים  .5.3.2

  על הקיר. ראש המדידה ימולא בגריז סיליקון לאחר ההתקנה.

 סאטק מדי הספק אנלוגיים תוצרת  .5.3.3

כל המערכות הכוללות רכיבי תקשורת כגון יחידות מים קרים, וסתי מהירות, מתנעים  .5.3.4

רכים, סאטקים (מכשירי מדידה) וכו' יחוברו בתקשורת למערכת הבקרה ויעבירו את 

  כל הפרמטרים האפשריים . כל האמור לעיל כלול במחירי מערכת הפיקוד.
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   כולהלבדוק למערכת הבקרה וחבר אינדקטיבית שבאחריות הקבלן לרשימת נקודות  .5.4

 .(רשימה מלאה תהיה בהתאם לתכנון מפורט מאושר) .5.4.1

I/O Digital In  al Digitתיאור 

Out  

log Ana

In  

Analog 

Out  

 . יחידת מים קרים1

       2  צילר מוכן להפעלה

       2  צילר פועל

     4    פקודת הפעלה/ הפסקה לצילר

       4  מציין זרימה

   2       מד ספיקה

         2  תלויפעהגנות 

   8      טמפ' 

    2   ה התרא

    2  בורר מצב ידני מקומי

   4    (חייוי ממערכת הבקרה ) -משאבות פועלות

  10  8  14  יחדות מים קרים סה"כ

 . תא מתח ביניים 2

      2  בורר ידני/ אוט'

      2  מצב מקצר הארקה

      2  מפסק מחובר

      2  ממסר הגנה פעלו

      2  תקיןממסר הגנה 

      2  לחץ גז נמוך

      4  מתחי פיקוד

    2    פקודת  הפסקה הפעלה

    2  16  מתח בינייםתא  סה"כ 

 I/O Digital In  al Digitlog AnaAnalogתיאור 
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Out  In  Out  

 . משאבה מי עיבוי / מי קירור3

      2  מפסק סגור

      2  טרמיסטור

      2  תקלה כללית

      2  תקלת מתנע

      START 2 - מתנע  

      RUN  2 –מתנע 

      2  לחצן מקומי ידני

      2  מצב בורר אוט/יד

    2    הפעל משאבה

    2    הפסק משאבה

  2      קריאת זרם

   2  4  16  סה"כ משאבת מי עיבוי

   משאבת סחרור .4

      1  מפסק סגור

      1  טרמיסטור

      1  תקלה כללית

      1  תקלה ווסת

      1 ווסת בפעולה

      1  באוט/ יד מצב בורר

 1       מהירות

  1      זרם

     2    פקודת הפעלה/ הפסקה
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I/O Digital In  al Digitתיאור 

Out  

log Ana

In  

Analog 

Out  

 1  1  2  6  סחרורסה"כ משאבת  

  .מתנע רך מתח ביניים5

        1  מתנע בעבודה

        1  מתנע בתקלה

        1  מתנע סיים תקלה

    1      זרם

   1    3    מתנע רךסה"כ 

 .מגדלי קירור6

 מפוח מגדל 6.1 

      2  מפסק סגור

      2  טרמיסטור

      2  תקלה כללית

      2 תקלה ווסת

      2 ווסת בפעולה

      2  מצב בורר באוט/ יד

 2       מהירות

  2      זרם

    4    פקודת הפעלה/ הפסקה

  2  2  4  12  מפוח מגדלסה"כ 

    מגדל קירור .7

        2    רגש גובה

        1  טמפ מיים חוזרים

        1  טמפ מיים אספקה

        2  מצב גובה שמן
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I/O Digital In  al Digitתיאור 

Out  

log Ana

In  

Analog 

Out  

        2  מד רעידות

        8  סה"כ מגדל

 I/oריכוז 

I/O Digital In  al Digitתיאור 

Out  

log Ana

In  

Analog 

Out  

  10  8  14  סה"כ יחדות מים קרים

     2  16  מתח בינייםסה"כ תא 

    2  4  16  משאבות מי עיבוי וקירור

 1  1  2  6  משאבת סחרור

    1    3  מתח ביניים 

  2  2  4  14  מפוח מגדל

        8  מגדל קירור

  3  16  20  77  סה"כ

  1  4  5  10  רזרבה נק נוספות

  4  20  25  88  סה"כ 
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  תיעוד לקראת מסירת המתקן .6

  כללי .6.1

עותקים של תיק  3לקראת מסירת המתקנים לידי המזמין, יכין הקבלן  .6.1.1

  המתקנים והציוד לתפעול ואחזקת המערכות אשר יכלול:

  תאור טכני מפורט של המתקנים והציוד והסבר פעולתם.  .א

  מעודכנת וכן דיסקטים. AS MADEמערכת תכניות   .ב

הקבלן יקבל הנחיות לנושא מספור הציוד, הברזים והאביזרים מיועץ התחזוקה   .ג

  כולל סימון כל הציוד באתר בהתאם.וישלים בהתאם את כל התיעוד הנדרש 

הכנת תיקי המתקן גם היא תהיה בהתאם למפרט יועץ התחזוקה אולם בכל   .ד

  מקרה תכלול לפחות המתואר לעיל.

  .כלולה במחירי היחידהעלות כל האמור לעיל בפרק זה   .ה

  מערכת התכניות תכלול: .6.1.2

פשר זיהוי תרשימי זרימה עקרוניים של פעולת המערכות עם כל המכלולים כדי לא  א.

קוויים עם חצים לסימון כווני הזרימה, - כל אביזר ואביזר. התרשימים יהיו חד

  כמויות המים וכו'.

  סכמות של מערכות החשמל והפיקוד של מערכות מזוג האויר והאוורור.  ב.

  הציוד.והמראים את תוואי הצנרת,  םשרטוטי  ג.

  יהוי עם מספרים.תכניות הרכבה של מערכות המראות פרטים, כולל סימון ז  ד.

אפיונים ודיאגרמות הציוד עם ציון נקודות פעולה (משאבות, מפוחים, מסנני   ה. 

  מזגנים וכו').

  קטלוגים מקוריים של יצרני הציוד לכל פריט ואביזר.  ו.

  ספרי שרות ואחזקה מקוריים של יצרני הציוד.  ז.

רטוטים, רשימה מלאה של כל חלקי החילוף לכל המערכות. הרשימה תכלול ש  ח.

תמונות ופרטים מזהים, כולל שמות וכתובות הספקים ואת שמות וכתובות 

  הסוכנים המקומיים.

  רשימה של חלקי חילוף מומלצים על ידי הספקים להחזקה במלאי.  ט.

  תעודות בדיקה ואשור כנדרש לציוד ותעודות אחריות של היצרנים/ספקים.  י.

ציוד אשר יכללו מערך טיפול יומי, הוראות לאחזקה מונעת ע"פ המלצת יצרני ה  יא.

  שבועי, חודשי ושנתי.
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יומיות על ידי מפעילי הציוד, - הוראות הפעלה הכוללות תאור סדרי הפעולות היום  יב.

  כולל הוראות והנחיות לאיתור תקלות ורשימת נקודות בקורת ובדיקה.

קה הוראות סיכה ושימון כולל רשימות שמנים וחומרי סיכה לפי מקורות אספ  יג.

  ומקומם.

  רשימות פרטי הציוד .6.1.3

  משאבות: שם היצרן, טיפוס, מספר דרגות, ספיקה, עומד מיקום.  א.

מנועי חשמל: שם היצרן, טיפוס, הספק, זרם, מתח נומינלי, סבל"ד, מסבים,   ד.

  מיקום.

  מגופים: תאור טכני, שם היצרן, פירוט החומרים, יעוד, מיקום.  ה.

טיפוס, יעוד, טווח, תחום פעולה, נקודת עבודה, אביזרי בקרה: שם היצרן,   ו.

  מיקום.

מכשירי בקרה: פירוט סקלות, קוטר ופרטי הברגות, רמת דיוק, מקום התקנה,   ז.

  מיקום.

לוחות חשמל: רשימת כל הקומפוננטות והאביזרים המותקנים בלוחות כולל   ח.

  פרטים חשמליים ומיקום.

  הוראות בטיחות להפעלת הציוד.  ט.

  פעול בחדרי המכונותהנחיות ת .6.1.4

הקבלן יספק ויתקין בכל חדר מכונות ו/או ריכוז ציוד לוח המכיל הוראות התפעול של   

המערכות המותקנות. בנוסף להוראות המילוליות יש לספק תכניות המפרטות את כל 

  המכלולים, האביזרים, מהלך הצנרת, קטרים, כווני זרימה, עובי בידוד וכו'.

  פורמט ההגשה .6.1.5

 לוגים, הוראות תפעול ואחזקה בשנייש את כל החומר לרבות תכניות, סכמות, קטהקבלן יג

  פורמטים:

פורמט מודפס ואורגינלים של היצרנים כשהם ערוכים בתיקים מתאימים בעלי    .א

  כריכה קשה, כמפורט להלן.

תוכניות מ"א, חשמל (לוחות  הכוללים פורמט במדיה מגנטית כאשר השרטוטים  .ב

 PDFוכן בפורמט  )DWGאוטוקד ( הנם בתכנת שרטוטחשמל ותוכניות שטח) 

בורסיה אחידה שתבחר עפ"י נוהלי הרשות, צרובים על סי.די רום והקטלוגים 

  וכל החומר המודפס במדיה סרוקה, אף הם ע"ג סי.די רום.

החומר המודפס, הקטלוגים והתכניות המודפסות יוגשו כשהם מתויקים בקלסרים 

  בעלי כריכה פלסטית קשה. 
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  למניעת קריעת השקיות. –הקלסרים יהיו בעלי שלוש או ארבע שיניים  כל

כל החומר במדיה המגנטית יאוכסן במכלים קשיחים מתאימים. עותק נוסף של מדיה 

  מגנטית הכולל את הנכלל בקלסר, יצורף לכל קלסר בכיס מתאים.

כת לרבות משאבות, ברי –סכמות הפעלה ליחידות ציוד מרכזיות כדוגמת צ'ילרים 

איגום מים קרים וכו', צנרת, מערכות חשמל ומערכות פיקוד, יסופקו ממוסגרות עם 

  כסוי זכוכית. הקבלן יקבע את התכניות הממוסגרות לפי דרישת המזמין.

  פירוט התכולה בספר המתקן .6.1.6

בכל קלסר של ספר המתקן ישובצו מיד בתחילתו, רצוי על הכריכה הפנימית,   .א

  דפים מקדימים הכוללים הנחיות  בטיחות כנדרש לפעולה באותו מתקן. 

תכניות עדות מתאימות למצב בפועל לאחר סיום העבודות. התכניות יכללו   .ב

ים מידות מיקום לכל רכיב במערכת. המידות תתייחסנה לרכיבים קשיחים קבוע

  במבנה, כדוגמת עמודים.

הקבלן יגיש את כל החומר הנדרש בפרק זה לאישור המפקח והמתכנן ויתקן   .ג

הערותיהם במידה וידרש. רק לאחר הבדיקה  והאישור יבוצעו ההעתקות 

  הנוספות.

המזמין רשאי במידה ויוכח כי למרות ההתראות אין הקבלן מגיש החומר הטכני   .ד

ני על גורם אחר וכל העלויות שידרשו כנדרש להטיל את הכנת החומר הטכ

לביצוע העבודה לרבות איסוף, בדיקה והתאמת החומר לקיים יוטלו על הקבלן 

  כאמור לעיל.
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  שילוט וסימון .6.2

הקבלן יספק ויתקין באזורי הציוד בהם עבד, בקומות ובקומות הטכניות,  .6.2.1

הציוד שלטים ברורים עבור כל אביזרי  –בחדרי המכונות על הגגות ובבנין 

מפוחי הפליטה, מדחסים, ברזי  ,רבאוויהראשיים כגון מספור יחידות טיפול 

אביזרי פיקוד ובקרה לוחות חשמל, ויסות אויר, רגשים, מנועי מדפים מכל סוג, 

  מכל סוג וכו'

ס"מ, אלא אם צוין אחרת בפרקי  20x10של  ימינימאלהשלטים יהיו בגודל  .6.2.2

 יימסר על ידי המזמיןהמפרט וכל שלט ישא את שם היחידה ואת מספרה כפי ש

  .כולל יעד האספקה ושאר הפרטים העיקריים של היחידה

כל האביזרים כגון שסתומים, ברזים ומנועים וכו' יסומנו כנ"ל ע"י שלטי  .6.2.3

 מ"מ. 5מיזערי של  פלסטיק רב שכבתיים חרוטים בפנטוגרף, בגודל אותיות

  שילוט תיבות מהדקים ראשיות ומנועים .6.2.4

מהדקי חיבור ומעלה ומנועים ימוספרו  -30תיבות מהדקים המכילות מ .6.2.5

ס"מ לפחות  1ס"מ ובעובי  5באמצעות שבלונה של אותיות וספרות בגובה של 

באמצעות תרסיס צבע שמן אדום. המנועים ימוספרו פעם על קופסת החיבורים 

  ם על גבי גוף המנוע בצד הפונה למעבר התפעולי שלו.על המנוע ופע

  סימון כבלים .6.2.6

כל כבלי הכוח והפיקוד יסומנו בכל קצותיהם לפני נקודת כניסתם לקופסת  .6.2.7

מהדקים, אביזר פיקוד, מנוע, גוף תאורה, לוח הפעלה , לוח חשמל ומסגרת 

MCT.  

בל ' בהם חרוט מספרו המלא של הכסנדוויץהסימון ייעשה באמצעות שלטי  .6.2.8

מילימטר פחות. הדסקיות יחוברו לכבל באמצעות סרט  5בסימנים בגובה 

  פלסטיק הניתן לפתיחה רק ע"י חיתוכו באמצעות כלי מכאני.

  סימון גידים .6.2.9

כל הגידים של כל כבלי הפיקוד והכוח יסומנו בכל קצותיהם באמצעות  .6.2.10

 פאזיים - טבעות פלסטיק עליהם מודפסים אותיות וספרות. גם כבלי כוח תלת

שלהם. צורת הסימון תהיה עפ"י תוכנית דוגמת  תהפאזויסומנו עפ"י סדר 

  סימון המצורפת למכרז זה.

  שילוט הציוד כלול במחיר אספקת הציוד ולא ישולם עבורו בנפרד. .6.2.11

נוסח השלטים ושיטת מספור הציוד יסוכמו עם נציג המזמין. שלטים  .6.2.12

  אשר יסופקו שלא בהתאם לנ"ל לא יתקבלו.
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הצנרת למערכות השונות תצבע בגוונים שונים לפי טבלת הגוונים של  .6.2.13

  ותפקידו. רהצינוכל צבע את סוג  יצויןהמזמין וכן מקרא בו 

בהעדר הגדרה בטבלה, על הקבלן לקבל הנחיות מפורשות מהמזמין לגבי  .6.2.14

  הגוונים ושיטת הסימון.

וג על רקע צבע הגמר יסומנו בשלטים מוכנים להדבקה כוון הזרימה וס .6.2.15

היקף הן תחבוקנה את  כל הנוזל. ההדבקות תעשנה במקומות בולטים לעין ו

ובמרחקים אשר יבהירו לגמרי את מהלך הצנרת וזרימת הנוזלים הצינור 

  .מפקחויאושר ע"י ה ששיידרהשונים, כפי 

מטר).  3השילוט יעשה גם מעל תקרות מונמכות (במרחקים שלא יעלו על  .6.2.16

ותהיינה עמידות בפני חום ותנאי המקום,  המדבקות תהיינה באיכות מעולה

 ללא קילוף.

ציוד (יח' מפוח נחשון, ברזים, מדפי אש, אביזרים חשובים אחרים  .6.2.17

הדורשים תחזוקה) הנמצא מעל תקרה אקוסטית ישולט גם על גבי התקרה 

  האקוסטית כך שניתן יהיה לאתר את המיקום לגישה בצורה מהירה.

מכונות ועל הגג, לאספקה, פליטה  כל התעלות בבנין, בקומות, בחדרי .6.2.18

ויעודו,  רהאווי, תשולטנה באופן ברור לרבות כוון הזרימה, מקור רואוורו

אליהם הן מחוברות, לאספקה או חזרה (לפי שיטת המזמין) מספר היטא/מפוח 

או ליניקה, מספר החדר/האזור אותו הן משרתות ואליו הן מיועדות או ממנו 

שה גם מעל תקרות מונמכות (במרחקים שלא יעלו הם מגיעות וכו'. השילוט יע

מטר). המדבקות תהיינה באיכות מעולה ותהיינה עמידות בפני חום ותנאי  3על 

  המקום ללא קילוף.

תעלות צנרת וציוד חיצוניים ישולטו ע"י שלטי מתכת בלבד. שלטי  .6.2.19

  הדבקה לא יתקבלו!

בורם כל השילוט והסימון כלולים במחירי הציוד והצנרת ולא תשולם ע .6.2.20

  תוספת.
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  וחשמל הפעלה ויסות וקבלת מתקני מזוג אויר .6.3

הקבלן  ומבנה מגדלי הקירור שיגמר בשלב מאוחר יותר,  לאור היקף הפרויקט .6.3.1

 .ת הפרויקט בשני שלבים:נדרש להיערך לביצוע מסיר

הצילר, הצנרת, משאבות המים הקרים ומי  לאחר השלמת הרכבתשלב ראשון,   .6.3.2

יבצע הקבלן הפעלות ניסיוניות. יש לבדוק עיבוי, מערכת החשמל והפיקוד, 

אטימות צנרת המים והגז, טמפרטורות, צריכת זרם במנועים, כך שהמערכת 

  תפעל ותהיה מותאמת לעבודה כנדרש.

שמל הצנרת, ומערכת החשלב שני, לאחר השלמת הרכבת מגדלי הקירור,  .6.3.3

פיקוד, יבצע הקבלן הפעלות ניסיוניות. יש לבדוק אטימות צנרת המים, הו

טמפרטורות, צריכת זרם במנועים, כך שהמערכת תפעל ותהיה מותאמת 

 לעבודה כנדרש.

 30מהנדס מנוסה של הקבלן ישהה באתר בזמן הבדיקות והפעלות לפחות   .6.3.4

 ערכות והפיקוד.שעות כל יום, יבדוק ויפקח על פעולת המ 8רצופים, ?ימים 

לפני קבלת המתקן  ינקה הקבלן את אזורי העבודה וישאירם נקיים מכל  .6.3.5

 פסולת. עלות כל האמור לעיל כלול במחיר היחידה של הציוד.

חדירת כבלים וצנורות דרך תקרות וקירות יאטמו בחומרים מיוחדים ובתאום  .6.3.6

 -ות עם יועץ הבטיחות של המבנה. אופן עיבוד חמרי האטימה ועובי השכב

  ייעשה בהתאם לחומרים בהם ייעשה שימוש בכפוף להוראות היצרן.

המערכות תתקבלנה באופן סופי רק לאחר השלמת כל התיקונים הנדרשים  .6.3.7

  ומתאריך זה תחל תקופת האחריות.
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  תקופת בדק /  אחזקה ושירות  .7

האחריות הבדק/ תקופת  לאחר מסירת תעודת גמר תחל תקופת הבדק של הקבלן כלפי היזם.

יבצע  בתקופה זומכלולים של המערכת: מערכות מ"א והחשמל.  הינה למשך שנתיים על כלל ה

   7.3הקבלן תחזוקה מונעות וטיפול בתקלות שבר ללא עלות למזמין כמפורט בסעיף 

  בתקופת הבדק אחזקה מתוכננת -שרות מונע  .7.1

באופן יבצע הקבלן , כאמור בהסכםלאחר גמר כל העבודות וקבלת המתקן  .7.1.1

הפעולות הקשורות בשרות מונע. שרות זה יכלול את כל המרכיבים  שוטף

הדרושים לאחזקה מתוכננת של המתקן, כמפורט עקרונית כדלהלן, לרבות 

. הקבלן יענה כלשהיהענות מיידית לקריאות בהתראה קצרה במקרה של תקלה 

ויתכן כי  ( חשוב להבין כי זה הבניין פעיל שעות 4לכל קריאה שהוא יקבל תוך 

(מתח  רך למתנע תיקון זמןלעיתים יהיה צורך במענה גם לקריאות דחופות). 

  .עבודה ימי שני על יעלה לא) ביניים

  להלן פרוט עקרוני של עבודות השרות: 

  חודשי- דוטפול  .7.1.1.1

  מדי חודש יבצע הקבלן את הבדיקות והעבודות המפורטות להלן: .7.1.1.2

בקרה). תיקון הליקויים בדיקת הציוד (ובאופן מיוחד מערכת הפיקוד וה  .א

ורישום הממצאים, סיכה, בדיקה, מתיחה והחלפה של חגורות, בדיקה וחיזוק 

 של כל הברגים, האומים וכו'.

  בדיקה וניקוי, לפי הצורך, של מסנני המים.  .ב

המנועים והמשאבות הדורשים גירוז או  מסביבדיקה וגרוז, לפי הצורך, של   .ג

  שימון.

  בדיקת נזילות מים ו/או שמן.  .ד

דיקת כל הרצועות של המפוחים השונים, מתיחה והחלפה של הרצועות ב  .ה

  במידת הצורך.

האוטומטים והידניים ולוודא כי אין אויר  רהאוויבדיקת כל ברזי שחרור   .ו

  במערכת.

  השונים של צנרת המים והוצאת לכלוך שהצטבר לידם. זהניקובדיקת ברזי   .ז

  בדיקת לוחות החשמל:  .ח

  ידת הצורך).בדיקת מגעי במתנעים (החלפה במ  .ט
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  חיזוק כל החוטים והברגים.  .י

  בדיקת כל המבטחים ולוודא שאינם מתחממים. החלפה במידת הצורך.  .יא

אשר יכלול את תאור הבדיקות  לנציג המזמיןהגשה של דו"ח חודשי, בכתב,   .יב

 שנעשו, הממצאים, התקלות שנמצאו והתיקונים והטיפולים שנעשו.

  

  טפול חצי שנתי (עונתי) .7.1.2

והשניה עם  רהקירושתי בדיקות בשנה, אחת עם התחלת עונת  .7.1.2.1

, בנוסף לטיפול החודשי ותכלולנהתחילת החימום  תהיינה יסודיות יותר 

  שפורט לעיל, את הטיפולים הבאים:

  בדיקה יסודית של כל מערך הפקוד.  .1

  בדיקת תצרוכת החשמל של כל המנועים וכוון הממסרים ליתרת הזרם.  .2

  

  :רש"תע"י אנשי אחזקה של  עבודות שיעשו .7.2

  אנשי האחזקה של הבניין יהיו אחראים לביצוע הדברים הבאים: .7.2.1

  .רהאוויהפעלה והפסקה שגרתיים של מתקני מזוג   .1

  בדיקה שגרתית של טמפ' מים של המערכות השונות.  .2

במקרה של תקלה יזמין איש האחזקה את השרות. אנשי השרות חייבים   .4

  כפי שמוגדר בתחילת סעיף זה.לקריאת השרות  תלהיענו

 רש"תבתור "עזרה ראשונה" רשאי הקבלן לבקש טלפונית מאנשי האחזקה של   .5

לצורך תיקון התקלה, בתנאי שפעולות אלה  מסוימותלבצע בדיקות ו/או פעולות 

נכללו בספר הוראות של המתקן ותורגלו עם אנשי האחזקה בתקופת קבלת 

  המתקנים.

 ותיקונים  אחריות ושירות /  אחזקה .7.3

  מבלי לגרוע מן האמור בהסכם בהקשר לסעיף אחזקה ושרות : .7.3.1

  לאחר מסירת תעודת גמר תחל תקופת הבדק של הקבלן כלפי היזם. .1

 תעודת קבלת ממועד שנתיים יהיה משך התקופה  והחשמל מיזוג האוויר למערכות .2

  . הגמר

כולל פת הבדק לתקן כל תקלה ו/או קלקול על חשבונו בתקו אחראי הקבלן .3

  אספקת  והחלפת חלקים.



 יח' מים קרים –פרוייקט: נתב"ג 

  

 מתכנן: אסא אהרוני.   15 -פרק 

מפרט מיוחד  לעבודות : מיזוג אוויר      
    

63  

בתקופת הבדק הקבלן יתחזק את מתקני מיזוג האוויר אשר היו באחריותו ואת  .4

  המערכות הקשורות אליו באופן שהם יפעלו באופן תקין ומושלם ללא תקלות.

שירותי האחזקה והתיקונים יכללו גם בדיקות תקופתיות ושירותי אחזקה  .5

  בהתאם להוראות היצרנים .שוטפים וטיפול מונע תקופתי, לרבות ו

שירותי האחזקה והתיקונים כוללים גם טיפול, השגה וקבלה של כל האישורים  .6

  וההיתרים אשר נדרשים לצורך המשך עבודה תקין כגון אישורים תקופתיים וכדו'.

השירות והאחזקה שיתן הקבלן בתקופת הבדק הכולל בדיקות, הפעלות, חלקים,  .7

ולים במחירי היחידה ולא תשולם כל תוספת תשלום בלאי, שימון, מסננים וכד' כל

  בגינם.

בדיקת הציוד כמוזכר לעיל לא תשחרר את הקבלן מאחריות. כמו כן מתחייב  .8

הקבלן לספק במשך תקופת האחריות הנקובה, כל השרותים והבדיקות הנדרשות 

 לפעולה תקינה ויעילה של המתקן כמוגדר להלן.

ובעל מקצוע ממדרגה ראשונה בתחום  המציע מצהיר מראש כי הוא בעל מפעל .7.3.2

מקצועו. באם לפי ראות עיניו תכנון המתקן, או חלק ממנו, איננו מאפשר לו 

מתן האחריות הנדרשת ממנו, חייב הקבלן להעיר ולברר עם המתכננים את 

הבעיה . על כל פנים אחריותו של הקבלן עבור המתקן לא תינתן לחלוקה עם 

 שום גורם אחר.

ראי לעבודתו עד סיומה ומסירתה הסופית ויהיה עליו להחליף הקבלן יהיה אח .7.3.3

 כל חלק אשר יינזק או יאבד בלי כל תוספת כספית .

עם תום תקופת האחריות יערוך הקבלן על חשבונו ובנוכחות נציגי המזמין  .7.3.4

מבחן פעולה כללי ובמידת הצורך יווסת את המתקן מחדש. המתקן יימסר 

 ב פעולה תקין לחלוטין.למזמין לאחר תקופת האחריות במצ

הרשות שומרת לה את הזכות לרכוש חלקי חילוף לאחר תום תקופת האחריות  .7.3.5

 .10%בהנחה של  בהתאם למחירון הספק

  לאחר תקופת האחריות אחזקת המערכת תבוצע ע"י חטיבת אחזקה. .7.3.6
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 רשימת ציוד  - 8פרק   .8

 סטנדרטירשימת  .8.1

 תוצרת חברה ג'  תוצרת חברה ב' תוצרת חברה א' ציוד מיזוג אוויר  

       מערכת מים

 PACO KSB   Fairbanks משאבות מים  

   כחול -שגיב  הבונים  ברזים כדוריים  

  הכוכב רפאל ברזי פרפר  

   הכוכב   רפאל מסנן  

   הכוכב   רפאל חוזר-אל  

   VM  מייסון גל כפול חיבור גמיש  

   TA  CRANE ברזי וויסות  

     S-30 -א.ר.י.  אוויר אוטומטייםמשחררי   

       תוצרת אירופה  SCH-40צנרת מים   

   מופות בלבד תוצרת אירופה  SCH-80צנרת מים   

       פיקוד ובקרה

      אפקון מערכת בקרה  

  סימנס  Danfoss מד ספיקת מים  

  alerton  ג'ונסון מיטב טרמוסטט חדר  

    סימנס ברזי פיקוד  

      סימנס רגש לחות יחסית  

     V0-10קונלאב  רגש טמפרטורה אוויר לחישוב  

   NI-1000   GE - NI-10000סימנס    רגש טמפרטורה אוויר למדידה  

     מתמר חיצוני A4-20קונלאב  רגש טמפרטורה מים  

   סימנס Baco 0-10רגש לחץ אוויר     
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 תוצרת חברה ג' תוצרת חברה ב'  תוצרת חברה א' ציוד מיזוג אוויר  

     ג'ונסון טמפ' גבוהה לג.ח.  

     ג'ונסון רגש לחץ מים  

     ג'ונסון פרסוסטט לחץ הפרשי  

          בידוד

   Armstrong  איזוקם בידוד צנרת סיבי זכוכית  

 כרמל בידוד  בידוד פרויקטים מפעלי ישראל  בידוד צנרת פוליאוריטן  

  

צנרת בקליפות גומי בידוד 

   ענביד מסטורנגאר ניאופרן

         כללי 

 Danfoss ABB  Vacon  Digital  ווסתי מהירות למנוע  

     סולקון דיגיטלי כולל עוקף  מתנע רך  

   סימנסABB מנועים  

  Vacon  Digital  מתנע רך במח גבוה 

  SATEC  מכשיר מדידה  
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  טבלאות ציוד .8.2

טון קירור  2,000 – 8,9יחידת מים קרים צנטריפוגלית מס'  –נתוני ציוד  .8.2.1

  6.3KVמתח 

   8,9יחידה מס'     סימון :

  מים קרים      נוזל:

  1      כמות:

  R134      קרר:

  צנטריפוגלי    טיפוס: 

  6.3KV      מנוע:

  תוצרת מערב אירופאית או אמריקאית בלבד –יורק, טריין, קרייר       יצרן:

  קירור מינימום.טון  2,000    תפוקה

  , GPM 4357מ"צ, ספיקה  5מ"צ, יציאה  11.1מאייד: כניסה     תנאי עבודה:

  GPM 6200מ"צ, ספיקה  37מ"צ יציאה  32מעבה: כניסה       

  מ' 7מאייד   מפל לחץ מכס' 

  מ' 7מעבה:       

  0.044 [m2.K/kW], [hr.F.ft2/BTU] 0.00025מאייד:   מקדם ניקיון:

  0.13 [m2.K/kW] [hr.F.ft2/BTU]  0.00075מעבה:       

  .0.56 -שלא יפחת מ NPLV-ו 100%לטון קירור בתפוקה של  KW 0.637 -לא יפחת מ –מקדם יעילות 

  להחלטת המזמין –: ישירות לקו או מתנע רך מתנע

  לצורך חישוב ניקוד איכות ומתן בונוס לנצילות גבוהה יש להגיש את הנתונים הבאים: 

 ) (תנאי סף לעמידה בדרישות)100%לעיל (נק'  הצעה בתנאים המתוארים  .א

 ) (תנאי סף ומשמש לחישוב)NPLV )ARIנתוני היחידה על פי תנאי   .ב

 נקודת עבודה טיפוסית בנתבג (משמש לחישוב איכות):  .ג

i.  24טמפ' מי עיבוי כניסה למכונה 

 מעלות צלזיוס

ii.  טמפ' מים קרים כניסה למכונה

 מעלות. 10
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iii.  טמפ' מים קרים יציאה

  מעלות. 5מהמכונה 

 

    

   

  .מהניקוד 70%  הסטנדרטי יהווה NPLV מהניקוד. 30%- נקודה זו תנוקד ב  

  מק"ש 0071 – 7,8מס'  מגדל קירור –נתוני ציוד  .8.2.2

  7,8תא מס'       סימון: 

  GRPזרימה נגדית מפוחים אקסיאלים יונקים, מבנה       טיפוס:

  ירושלמי      דוגמת יצרן:

  ובהתאמה לספיקה והפרש הטמפ.מינ'  Tons Heat Rejection 2,500 פליטת חום:

  מים (בחלקם מים מושבים ממכון טיהור) נוזל:

  Design Wet Bulb:  26.5°C טמפרטורות:

Water out: 30°C  

Water in: 35°C  

    m3/h 1700 ספיקת מים

  Multi-blade axial (propeller), FRP construction מפוח

  כ"ס מופעל באמצעות וסת מהירות. 125 מינ'  מנוע

 Gear and shaft, with motor located out of air-stream on cooling tower הנעה:

deck.  

  שעות 100,000- מחושב ל  SKF ,NSK מיסבים:

  

  פרטים נוספים : ראה מפרט ותוכניות
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  רשימת משאבות: .8.2.3

PSPCTP090 PSCHP‐90   שם

  יעוד יחידה קריםמים   מי עיבוי  סחרור מעגל משני

 מיקום יחידה מרתף  מרתף   מרתף

צנטריפוגלית אופקית   צנטריפוגלית אופקית חצויה
 חצויה

צנטריפוגלית אופקית 
 חצויה

 סוג יחידה

 in.) / ( (mm)קוטר גלגל מניע    

 מעטפת יציקה יציקה  יציקה

  חומר נשאב מים מים  מים

  (kPa))לחץ עבודה מתוכנן  1600 1600  1600

/  (ºF) טמפרטורת עבודה מקסימאלית 104 / 40 40/104  40/104
(ºC) 

1450 1450 1450   RPMסל"ד 

 (gpm)/(m3\hr) ספיקה מתוכננת 990/4357  1400/6200  1400/7500

 מינ' )ft.H2O/() m.H2Oעומד מים (  15/50  25/80  45/150

 in.) / ( (mm)קוטר יניקה/סניקה    

300/400  IE4  90/125 IE3 75/100 IE3  הספק מנוע(kW)/(HP) מינימלי 

400/3/50 400/3/50 400/3/50  (V/ph/Hz)הזנת חשמל 

Fairbanks-morse Fairbanks-morse  Fairbanks-morse יצרן  

 מספר דגם   

 הערות  

  התנעה עם וסת מהירות

  86%נצילות מינימלית 

 התנעה רכה –הנעת משאבות מעגל ראשוני  .1

 82%נצילות מינימלית  .2
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  עובי בידוד .8.2.4

  



 יח' מים קרים –פרוייקט: נתב"ג 

  

 מתכנן: אסא אהרוני.   15 -פרק 

מפרט מיוחד  לעבודות : מיזוג אוויר      
    

70  

  למתנע רך (מתח נמוך וביניים) ומשנה מהירותמפרט טכני  .8.2.5

 מתנע רך (מתח נמוך): .8.2.6

 .המתנע עם יסופק עם עוקף פנימי מבוקר מיקרו מחשב אשר יחובר עם סיום ההתנעה 

  המתנע יכלול את כל ממשקי התקשורת עבור ציוד הבקרה הקיים במתקן וכן צג אלפא
 מהשטח.נומרי בעברית לתפעול 

  המתנע יתניע וידמים את המנוע תוך בקרת מומנט לעליה וירידת מהירות לינארית גם
 .םבעומסים לא ליניאריי

  במתנע יהיו הגנות עומס יתר עם שליטה על גרף ההגנה ,הגנת סדר פזות ,הגנת זרם
 גבוה עם הגבלת זמן, הגנת נתק במנוע , הגנת טנפ גבוה .

  מהזרם הנומינאלי. 500%תהיה אפשרות לזרם התנעה עד 

 .מבנה ההתקן יהיה מורכב מגוף מתכתי על מנת לאפשר פיזור חום אחיד 

  קילוו"ט תהיה אפשרות להתנעה עם המגען הפנימי במקרה של  150במתנעים מעל
 .SCRתקלת 

 משנה תדר: .8.2.7

   בשיטת  ויפעלאלקטרוני מבוקר מיקרופרוססור  יהיהמשנה התדרVOLTAGE   
SOURCE  M.W.P כדוגמת NX/P/S/L VACON  או שווה ערך מאושר התואם את

ת ציוד חשמל, בטיחות ובקרת איכות, יהתקנים האירופאים העדכניים בנושאי בני
 .EMI ותאימות

  המוצר יהיה מוצר מדף סטנדרטי הכולל אפשרות להרחבות על ידי אופציות עתידיות
 .O/Iכמו תקשורת ומעגל  

 התדר יכלול גם אופציה לתקשורת    משנהMODBUS/TCP  ETHERNET . 

   מבנה משנה התדר יהיה מתכתי, חסין להפרעות סביבתיות ויעמוד בטמפרטורה שלC 
 בעבודה רציפה בזרם היחידה הנומינלי.   °50

  3 -   15%מתח בין פאזי  בכניסת משנה התדר X 400 V + 10% . 

   ±50   10%תדר כניסה בסיסי Hz . 

  ויותר. 0.96מקדם הספק במצבי עבודה שונים 

   ±600  10%הקבלים הפנימיים במשנה התדר יהיו למתח נומינלי לפחות V 

   לפחות בעומס ובמתח נומינליים. 97%תהיה של  הציודנצילות 

  4%סך כל ההרמוניות המוחזרות לרשת   <THD הרמוניות מתח, כך שלא תגרמנה ,
 הפרעות ברשת ח"ח וברשת הלקוח .

 תלת פזי,יותקן משנק  כניסה AC   כחלק אינטגרלי ממשנה התדר, סינון הרמוניות
למנוע בהתאם  DV/DTושיפור מקדם הספק. כמו כן, יותקן משנק על מעגל היציאה 

 להמלצות היצרן.

  כרטיסי אופציה מובנים. 5במכשיר ניתן  להתקין עד 

 .לוח הפיקוד יהיה ניתן לפירוק ויהווה חלק ניפרד מיחידת הכוח  
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 מתנע רך (מתח ביניים): .8.2.8

 יאור כללית  

  המפרט המיוחד מגדיר את דרישות התכנון, הייצור, האספקה וההתקנה של מתנע רך
 .למנוע מתח ביניים

 המנוע מהווה חלק מיחידת צ'ילר חדש שתותקן באולם הצ'ילרים של מרכז האנרגיה.  

  המתנע הרך יוצב בחדר החשמל הראשי של מרכז האנרגיה, בהמשך לשורת לוחות ה
MCC במתח ביניים המותקנים בחדר.  

 קונטקטור חדש למסדר ה - במסגרת הפרויקט יתווסף תא פיוזMCC  וממנו תגיע
  .ההזנה ללוח המתנעים

 קונטקטור ותא המתנע יחוברו ישלטו על ידי מערכת הסקאדה הקיימת - תא הפיוז
 .במרכז האנרגיה

 במשטר המתנע הרך יפעל במשטר עבודה רגיל כאשר ההזנה תסופק מרשת ח"ח ו
 כאשר המתח יסופק על ידי יחידות של דיזל גנרטור. חירום

  המתנע יספק הפעלה חלקה של האצה או האטה, יבצע הקטנה של זרם ההתנעה ושל
ההלמים המכאניים, יכיל הגנות עבור המנוע ויאפשר שליטה ובקרה מרחוק לפי 

 הפירוט בהמשך.

 ה.המתנע יכיל קונטקטור עוקף פנימי למיתוג בגמר ההתנע 

 נתונים חשמליים נדרשים  

  :6300גבולות המתחV +10%, -15% .במצב הזנה מרשת ח"ח 

  :320זרם נומינאליA. 

  :4מספר התנעות בשעה. 

  :230מתח פיקוד זמיןVAC +10%, -15%,     220VDC +10%, -15%. 

  :50תדרHz  ± 2% .במצב רשת תקין 

  ,31.5זרם קצר בלוח המזיןkA. 

 תנאי סביבה  

 5-בה: טמפרטורת סביºC       40עדºC 

  95%לחות יחסית: עד. 

  מטר מעל פני הים. 1000גובה התקנה: נמוך מ 

 .נדרשת התקנה של גוף חימום למניעת עיבוי 
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 עמידה בתקנים  

IEC 62271-200 High Voltage switchgear and control gear. 

IEC 60061-1 High Voltage test techniques General definitions and test 

requirements. 

IEC 60694  Common specifications for high voltage switchgear and 

control gear standard. 

IEC 60071-1 Insulation co- ordination. 

IEC 60071-2 Insulation co- ordination. 

EN 50178:1998 Electronic equipment for use in power installation. 

IEC 60664 Insulated coordination within low- voltage systems and 

including clearances and creepage distances for 

equipment. 

EN 62271-103 Load break switch. 

EN 62271-105 Fuse disconnector switch. 

IEC 62271-102 Double section  rotary disconnectors. 

IEC 62271-102 Earthing switch. 

IEC 62271-106 Vacuum contactors.  

IEC 60282-1 Vacuum contactors + fuses. 

IEC 60282-1 Medium voltage fuse 

IEC 62271-105 Medium voltage fuses 

DIN 43624  Fuse base for indoor mounting 

DIN 46234 Cable lugs 

DIN 0472+IEC 754 Medium voltage cables  

EN 61000-6-2 Electromagnetic compatibility (EMC)- Immunity 

EN 61000-6-4 Electromagnetic compatibility (EMC)- Emission 

EEC/72/23  Electrical safety-Council Directive 

 מבנה הלוח  

    הלוח יהיה בנוי בדרגת אטימותIP-31 .לפחות 
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     הלוח יתאים לתקןIEC 62271-200 כולל ביצוע בדיקות דגם ושגרה ,
 הנדרשות על פי התקן.

    2.5עובי הפח לא יפחת מmm . 
    מאורק" ביציאה למנוע,  -מופסק -" מחובר  בלוח יותקן מנתק תלת מצבי

 כדי לאפשר את קיצור כבלי ההזנה למנוע.
    יותקנו אינטרלוקים בין מקצר ההארקה, התא המזין והמגענים. על הספק

 להציע
    דלת הלוח תצויד בצירים מתאימים, נעילות וברגי נעילה כדי לעמוד בקצר

 פנימי מבלי לגרום נזק לאנשים וציוד בסביבת הלוח.
   .פסי הצבירה של הלוח יהיו מבודדים בהתאם לרמת המתח הנדרשת 
   תקן לכל אורך הלוח.פס הארקה יו 
   .כניסות הכבלים יהיו בתחתית הלוח 
  הלוח יהיה מצויד במפסק גבול על מנת לאפשר את הפסקת התא המזין במידה

 והדלת נפתחה בשגגה מבלי שנותק המתח קודם לכן.
 יהלוח יצויד בגוף חימום למניעת עיבו. 
 .הלוח יכלול תעלת שחרור גזים אל החלק העליון של הלוח 
  החיווט יותקן כאשר הוא מוגן בתעלות חיווט מתאימות מתכתיות.כל 
  1.5החיווט הפנימי יהיה נטול הלוגנים ולא דליק, בחתך מינימאלי שלsq.mm. 
 :הלוח יכלול גם תא פיקוד במתח נמוך שבו יותקנו הדברים הבאים 

 .מודול השליטה והבקרה של המתנע 
 .המתאמים האופטיים 
 .בורר פונקציות התנעה 
 רי תיווך.ממס 
 .מהדקי פיקוד ומהדקי זרם 
  מסנניRF .לכבלי הפיקוד 
 .מנורת תא 

  כל גיד יהיה מחובר למהדק נפרד. לא יותר שימוש במהדק אחד לחיבור של
 יותר מגיד אחד.

 .כל הגידים יותקנו עם סופיות 
 :על דלת תא הפיקוד יותקנו האביזרים הבאים 

 .ממסר הגנת מנוע 
 .לחצני הפעלה והפסקה 
 פסקת חירום.לחצן ה 
  מימיק וסמאפורים להצגת מצב המפסקים והמגען העוקף, הפעלה מרחוק

 ותקלה.

 מבנה המתנע  

 .המתנע יתוכנן לעבודה מאומצת, אמינות גבוהה ובטיחות מרבית 
  המתנע יבדק לעמידה בהתפרקויות חלקיות(Corona Free) :לפי תקן 
 EN50178 & HD 625.1 S1:1996   Electronic Equipment for use in power 

installations 
  מערכת הצתת הטיריסטורים תהיה מחוברת בעזרת סיבים אופטיים לקבלת

 בידוד מלא של רשת המתח הנמוך מסביבת מתח הביניים.
 .מערכת ההצתה תצויד בנורות לד לסימון תקלה 
 .כל פאזה תכלול הגנה מפני חימום יתר על ידי גוף קירור מתאים 



 יח' מים קרים –פרוייקט: נתב"ג 

  

 מתכנן: אסא אהרוני.   15 -פרק 

מפרט מיוחד  לעבודות : מיזוג אוויר      
    

74  

 החלפה לצורך תחזוקה באתר של כל מרכיבי המיתוג  תכנון המתנע יאפשר
 ומעגלי הפיקוד, ללא צורך בכלים מיוחדים.

  מדידות המתח והזרם יבוצעו בעזרת משני מתח וזרם פנימיים שיסופקו כחלק
 מציוד המתנע.

  חיבור כבלי הכוח אל המתנע וממנו, יבוצע אל מערכת של פסי צבירה בתחתית
 הלוח.

 חור בשטח את הפונקציות והעקומות המתאימות תוכנת המתנע תאפשר לב
עבור: קצב שינוי המתח, קצב שינוי הזרם, קצב שינוי המומנט כדי לאפשר 
אופטימיזציה של ההאצה וההאטה בהתאמה להזנה, למנוע ולאופיין העומס. 
ניתן יהיה לנעול את הערכים המתוכנתים כך שלא יהיה ניתן לבצע בהם שינוי 

 באקראי.
 נע תותקן תצוגה דיגיטאלית מוארת שתאשפר לראות את על חזית המת

הנתונים התפעוליים, הנתונים החשמליים, רישום תקלות אחרונות, רישום 
מפורט של הפרמטרים מהתקלה האחרונה, רישום מספר ההפסקות כתוצאה 
מפעולת הגנות, זמן מהתנעה אחרונה, משך ההתנעה האחרונה, זרם ההתנעה 

תצוגה תכלול גם נוריות לד עם רישום עבור התקלות המכסימאלי וכן הלאה. ה
 העיקריות.

 מאפייני התנעה ועצירה  

  :80%-10%מתח התחלתי Un. 
  :440%-100%הגבלת זרם x(Starter FLC/ Motor FLC) 
  1-90זמן האצה: מתכוונןsec. 
  1-90זמן האטה: מתכוונןsec. 
  :הנומינאלי.מהזרם  700%עד   70%שנייה בזרם מנוע של  0-1התנעת פולס 
  בקרת מומנט להאצה או האטה לינארית עם אפשרות לבחירת עקומת

 המומנט.
 .בקרת שיפוע הזרם עם פונקציות משתנות של התנעה ועצירה 

 הגנות  

 .מספר התנעות מותרות עם השהייה בין התנעות ולאחריהן 
 .זמן התנעה ארוך 
 זרם מיידי 
  הגנות יתרת זרם ועומס יתר לפיIEC   ולפיNEMA. 
 זרם מושהה.- תת 
 .חוסר איזון זרמים 
 .קצר לאדמה 
 .חוסר פאזה 
 .סדר פאזות 
 .טמפרטורת יתר במתנע 
 SCR .תקול 
 2 .כניסות הפסקה חיצוניות 
 .הפסקת המתח במידה והמגען העוקף לא התחבר 
 .אות הפעלה לא מגיע למתנע 
 .אפשרות ביצוע סימולציה לכל מעגלי ההגנה 

 ממשקים  

 ין.מגעי עזר להפסקת המפסק המז 
 .מגעי עזר למצב מחובר 
 .מגעי עזר למצב מופסק 



 יח' מים קרים –פרוייקט: נתב"ג 

  

 מתכנן: אסא אהרוני.   15 -פרק 

מפרט מיוחד  לעבודות : מיזוג אוויר      
    

75  

 .מגעי עזר לסיום האצה 
 .מגעי עזר של מגען עוקף מחובר 
 .מגעי עזר של מגען עוקף מנותק 
 .מגעי עזר לתקלה 
  תקשורתModbus ,RS485 
  4-20מדידת זרם אנלוגיתmA. 
 .תקלת מתח פיקוד 
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  וחדים לעבודות ימה וםלתשה והידהמדי נפוא -כתב כמויות  .9

  כ ל ל י .9.1

מחירי היחידה לעבודות כוללים את כל ההוצאות לקיום כל הדרישות  .9.1.1

המפורטות בחוזה ונספחיו לרבות מפרטים, בתכניות ובתקנים כל עוד לא נאמר 

אי הבנת כל תנאי שהוא, או אי התחשבות בו, לא תאושר על  אחרת במפורש.

/או כעילה ידי המהנדס כסיבה מספקת לשינוי מחיר הנקוב בכתב הכמויות ו

  לתשלום נוסף מכל סוג שהוא.

מחירי העבודות בכל סעיף בכתב הכמויות כוללים גם את ההוצאות לקיום  .9.1.2

הדרישות המפורטות בחוזה ובנספחיו לרבות במפרטים, בתכניות ובתקנים 

  ביחס לאותו סעיף, פרט להוצאות לקיום דרישות שנקבע כי ימדדו בנפרד.

ן יספק ו/או יתקין ו/או יבדוק וכו' הכוונה בכל מקום בו נרשם במפרט כי הקבל .9.1.3

היא כי הנ"ל כלול במחירי היחידה למעט סעיפים אשר מופיעים בכתב הכמויות 

  במפורש.

מובהר לקבלן כי עקב מורכבותו של הפרוייקט יהיה על הקבלן לקחת בחשבון  .9.1.4

במסגרת הצעתו עבודה בשלבים ובסגמנטים אשר יקבעו על ידי המפקח 

 לן הראשי והקבלנים האחרים.ובתיאום עם הקב

כל הפריטים המופיעים בסעיפים הקשורים לדרישות אקוסטיות יסופקו כחלק  .9.1.5

אינטגרלי של ציוד מיזוג האוויר גם אם הדבר לא הודגש בפירוש (ראה סעיף 

קודם), כולל גם את כל המסגרות פלדה, קפיצים וכו' הדרושות ליציקת בטונים 

  ליסודות למעט היסודות עצמם.

בלן יספק את כל חומרי העזר ואביזרי ההתקנה הנדרשים לביצוע העבודה, הק .9.1.6

גם אם לא צוינו במפורש בכתב הכמויות, ויכלול את עלותם במחירי היחידות 

  לרבות:

  אביזרי חיבור לתמיכות כגון ברגים ואומים. .9.1.7

גומיות הגנה לכבלים, מקשרים, חבקים, סרטי קשירה, חומרי אטימה,  .9.1.8

  מפצלים, שלות וכו'.

כניסות כבלים (גלנדים), נעלי כבלים וסופיות חיווט, מעברים לתאום בין  .9.1.9

  . הברגות הציוד לגלנדים. הארקת סולמות ותעלות 

  שלטים, שרוולי סימון, סימניות לגידים ולכבלים. .9.1.10

  קופסאות מעבר כולל מהדקי חיבור תקניים ומסומנים. .9.1.11
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  צבעים ומדללים. .9.1.12

 כלי עבודה וציוד כיול ובדיקה. .9.1.13

של עבודות נוספות או שנויים בפרטים הכלולים בכתב   בכל מקרה .9.1.14

הכמויות, יחולו על פריטים אלה המחירים הניתנים בכתב הכמויות. עבור 

פרטים שאינם כתובים בכתב הכמויות ושלא סוכם על מחירם לפני הביצוע, 

יגיש הקבלן לאשור המזמין על פי דרישת ואישור המפקח לאופן   התחשיב 

 ת המפורטות מטה:ובהתאם לאפשרויו

 ערך משולש (פרורטה) לסעיף דומה בחוזה .9.1.14.1

ממחיר  10%מאגר מחירים דקל לעבודות בניה בהפחתה של  .9.1.14.2

 המחירון וללא חישוב המקדמים במחירון  (כדוגמאת רווח קבלן ראשי)

 .10%חשבוניות מס. על תחשיב זה יחושב רווח קבלני של  .9.1.14.3

 .בלבד אומדנהכ הנן בכתב הכמויותכל הכמויות  .9.1.15
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  מחירי יחידה .9.2

תיאורי הסעיפים השונים בכתב הכמויות הם תמציתיים בלבד ומחירי היחידה  .9.2.1

המתאימים ייחשבו ככוללים את כל הדרוש להשלמת העבודות בהתאם 

למתואר במפרט, בתכניות ובחוזה העבודה. סכום מחירי הסעיפים יהווה את 

  ו למפקח.מחירו של המתקן המושלם כשהוא מוכן למסירה סופית למהנדס ו/א

בנוסף לעיל ובחוזה ונספחיו, כולל כל מחיר יחידה בכתב הכמויות את כל  .9.2.2

העלויות הדרושות להשגת המטרות התפקודיות של המוצר/עבודה המתוארים 

באותו סעיף, בין שהוזכרו במפורש ובמסמכי החוזה ונספחיו ובין שהם 

בלן משתמעים ממנו ובין אם הם נובעים מתכניות החברה או תכניות הק

כל עוד לא נקבע מראש בכתב הכמויות סעיף מדידה נפרד  -והמדגמים שסוכמו 

  לאותם עלויות.

  מחירי היחידה המוצגים בסעיפי כתב הכמויות ייחשבו ככוללים את ערך: .9.2.3

כל החומרים (ובכלל זה מוצרים לסוגיהם וחומרי עזר הנכללים בעבודה ושאינם  )1
  קתם ואחריות על תקינותם.נכללים בה) והפחת שלהם, לרבות הוצאות בדי

  כל העבודה הדרושה לשם ביצוע בהתאם לתנאי החוזה. )2

  השימוש בציוד, כלי עבודה, מכשירים, מכונות, סולמות פיגומים וכו'. )3

  כל אמצעי הגנה לשם מילוי דרישות הבטיחות כמפורט. )4

כל האמצעים הדרושים לשם מניעת רעידות ובין היתר אלה הכרוכים בבידוד  )5
  המכונות.היסודות של 

הובלת כל החומרים, הציוד, כלי העבודה וכו' כמפורט ובכלל זה העמסתם  )6
  ופריקתם וכן הובלת עובדים למקום העבודה וממנו.

אחסנת החומרים, המוצרים, הכלים, המכונות ושמירתם וכן הגנה ושמירה על  )7
 עבודות שבוצעו.

לת המאתר בו גלגול שאריות כבלים קשירתם והעברתם למחסן וכן פינוי כל הפסו )8
  נמצא המתקן בסיום העבודה.

המסים הסוציאליים, הוצאות הבטוח, מסי קניה, מס ערך מוסף, דמי שחרור, בלו,  )9
מכס, היטלים ומסים אחרים בחלקם או בשלמותם בהתאם למפורט בתנאים 
המיוחדים. מפעלים מאושרים יהיו משוחררים ממסים והיטלים בהתאם להנחיות 

  שיתקבלו מן המזמין.

וצאות כלליות של הקבלן (הן ישירות והן עקיפות) לרבות הוצאות הנובעות ה )10
מהכנה ואספקה של תכניות עבודה ומפרטי ציוד, עדכון תכניות תוך כדי בצוע 
העבודה, הכנת דיאגרמות, תכניות התקנה, הוראות הפעלה ואחזקה, רשימות ציוד 

ות מוקדמות על כל פרטיהן ורשימות חלקי החילוף הדרושים וכן כל הוצא
  ומקריות.

כל הוצאותיו של הקבלן להפעלה, כוון, ויסות והרצת המתקן ומהדרכת המפקח  )11
  ונציגיו.



 יח' מים קרים –פרוייקט: נתב"ג 

  

 מתכנן: אסא אהרוני.   15 -פרק 

מפרט מיוחד  לעבודות : מיזוג אוויר      
    

79  

  הוצאות אחרות, מאיזה סוג שהוא, לרבות בטוח, אשר תנאי החוזה מחייבים אותן. )12

  רווחי הקבלן. )13

פרט למקרים שלגביהם צוין במפורש אחרת להלן, תימדד כל עבודת מדידה נטו  .9.2.4

גמורה, מושלמת ו/או קבועה במקומה ללא כל תוספת עבור הפסדי כשהיא 

  חיתוך, פחת וכיו"ב.

המחירים כוללים את ערך כל אביזרי העזר ועבודות הלוואי, אשר לא נמדדו  .9.2.5

בסעיפים נפרדים, אך הדרושים לשם הבטחת שלמותו של המתקן ותפעולו 

חיר הציוד כולל את כל מלשם הדגש מובהר כי  הסדיר, התקין והשוטף.

המתלים והחיזוקים הנדרשים וכו'. לא יאושר להעמיס את התקרה בציוד 

כאמור לעיל. כל הציוד המותקן על גג חשוף יהיה מותאם לתנאים אלו. עלות 

  לולה במחיר הציוד.ככל הנדרש כאמור לעיל 

 

  צנרת מים .9.3

ים יחידת המחיר היא עבור מטר אורך של צינור בקוטר הנדון. הקוטר .9.3.1

  לקוטר הנומינלי. םמתייחסיהמפורטים להלן 

הצינורות ימדדו לאורך ציר הצינור. המדידה תהיה נטו בהתאם לאורך הצינור  .9.3.2

  לאחר ההרכבה.

מחירי היחידה כוללים גם את כל הקשתות,  בניגוד לאמור במפרט הכללי, .9.3.3

הסתעפויות, מעברי קטרים, שרוולים, מתלים, תמיכות, ריתוכים, אוגנים, 

וברגים, מצמדות כמסומן ומתואר בתוכניות ובמפרט, התחברויות  אטמים

כולל תיקוני צבע  (אלא אם צויין סעיף נפרד לעבודה מסויימת) לקווים קיימים

ובידוד, הורקה ומילוי, פתחי אוורור והורקה, פקקי ואוגני סוף קו, נרתיקי מדי 

פוי פח או ציפוי טמפרטורה ורגשי/מדי זרימה, חיבורי מדי לחץ, צבע, בידוד, צי

אקרילי וכל יתר הפריטים והאביזרים והעבודות הדרושים להשלמת מערכת 

(כולל)  2.5"הצנרת בהתאם למפרט ולתוכניות. עבור צנרת בקוטר נומינלי 

בלבד. אורך  מעברי קוטר ורוכבים ומעלה ימדדו בנפרד קשתות והסתעפויות

 רת. יופחת מהאורך הכולל של הצנלא הקשתות וההסתעפויות 

מעברי קוטר ורוכב/אוכף ימדדו ויתומחרו לפי קוטר הנעף המסתעף (הקוטר  .9.3.4

  הקטן).

   



 יח' מים קרים –פרוייקט: נתב"ג 

  

 מתכנן: אסא אהרוני.   15 -פרק 

מפרט מיוחד  לעבודות : מיזוג אוויר      
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  אביזרים בצנרת .9.4

מגופים, שסתומים, מסננים וחיבורים גמישים  ימדדו בנפרד לפי הסעיפים  .9.4.1

המתאימים בכתב הכמויות. מחירי היחידה כוללים את הבידוד והמעטה (באם 

  נדרש) של האביזרים.

 

 עבודות חשמל .9.5

מתקנים יכללו את כל החומרים והעבודות הדרושים, אף אם לא פורטו ה .9.5.1

במפורש בסעיפי כתב הכמויות כגון:  קופסאות, חיווט, מחזיקים, מהדקים, 

שלות, פסי חיזוק מחורצים, קונסולים, חומרי בידוד, ידיות, ווים, ברגים, מלט, 

צבע מגן חציבה, צביעת הצינורות ושאר חלקי המתכת ב, שרוולים, מעבירים

ממין מאושר וצבע סופי כנדרש. הקבלן יכלול במחיריו את כל עבודות 

הפיגומים הדרושות, לא תינתן כל תוספת עבור עבודות חיצוב. כן יכללו 

המחירים מעבר דרך קורות או עמודים וכו' במידת הצורך: בשיטות קידוח 

  .1:3ידי המפקח, ואת סתימת החריצים בטיט צמנט - וחרוץ המאושרות על

בנוסף לאמור לעיל יכללו המחירים גם אם לא פורט הדבר במפורש להלן  .9.5.2

  במפרט ובכתב הכמויות:

כל חומרי העזר הדרושים למתקן ואת חיבורו קומפלט לרבות הפעלתו ומסירתו  .9.5.3

  כשהוא מוכן לשימוש.

  ידי בודק מוסמך.- הוצאות בדיקת המתקן על חלקיו על .9.5.4
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