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לאספקה, התקנה, התקשרות הוכן לצורך מיוחד זה הינו מפרט משלים למפרט הכללי, שמפרט 

 2 - הפעלה, תפעול, תחזוקה ואחריות למתקן מרכזי לטיפול במים עבור מטבחי עובדים בנתב"ג 

 מק"ש מי תוצר מטופלים 1.5בתפוקה של  יחידות נפרדות 2, כאשר כל מערכת כוללת מערכות זהות

מגדיר את .  המתקן המפורט מוגש בשיטת תכנון וביצוע מלא של הספק, כאשר מפרט זה כל אחד

הדרישות המינימליות מהמתקן שעל הספק לספק, להתקין, להפעיל ולאחר מכן לתחזק באופן שוטף 

  שנים רצופות. 10ומלא במשך 

  
 

                                     
הם רכושו של המזמין והם מושאלים לספק לשם הכנת הצעתו  ,כל מסמכי הבקשה הרשומים להלן

לעיל, בין אם יגיש הצעה ובין אם לאו.  2ם למזמין עד התאריך הנזכר בסעיף והגשתה. עליו להחזיר

  קם או להשתמש בהם לשום מטרה אחרת ללא אישור המזמין והמתכנן.יאין הספק רשאי להעת

  
                               

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  שם המציע/ספק:  _____________                                                           ___________   תאריך:           
  
  
  
  

    ___________    הספק:ה וחותמת המציע/ חתימ  
    



  

  
  
  
  
  

  

  07המפרט המיוחד פרק 
  

  רקע כללי:  07.01
  
במטבחי עובדים של רש"ת בנתב"ג, מתוכננת החלפת שני מתקני ייצור מי אוסמוזה הפוכה    

  הישן מתוצרת חברת "נירוסופט" במתקן חדש.  RO)להלן(
, 3המתקן הראשון יוחלף בחדר מכונות הצמוד למטבח חדר האוכל שבקומה ג' בטרמינל   

הישנה. מתקן האוסמוזה ההפוכה החדש,   ROויוצב בשטח עליו מותקנת כיום מערכת
ויתאים לספיקה  אחתכל מק"ש  1.5בספיקה של  משתי יחידות נפרדותיסופק ויותקן 

  מק"ש במים המסופקים. 3של  כוללתרציפה 
המתקן החדש יתחבר אל מחלק מים מטופלים מרכזי בחדר המים המזין את מיכלי   

  האגירה ומהם יספק מים אל קווי המים המטופלים, המתחברים אל המטבח.
  

המתקן החדש, ייבנה כאמור ממערכות, אשר יוצבו על שטח מתקן האוסמוזה הקיים   
  מטר.  4.5X2.5 מ"ר  11.5-שיפונה ובסה"כ על שטח של כ

  
אל מחלקי אספקת המים המטופלים שבחדר ממנו ו ,המתקן יספק מים אל מיכל האגירה  

  המים.
  

מודגש כי המתקן החדש יותקן  בפרק זמן מינימלי של עד יומיים על מנת לאפשר רציפות   
את המתקן הישן ולאפשר חיבור תפקודית של המטבח.  במסגרת עבודת הספק עליו לפרק 

מי אספקה חילופי באופן זמני, על מנת שימשיך לספק מים עד אשר מתקו הטיפול החדש 
  יופעל באופן רציף ותקין. 

  
הספק יספק את המתקן כשהוא מובא בחלקים מושלמים אשר יוצרו והורכבו במפעל   

בה התקנה והפעלה היצרן הכל בחיבורי ברגים על גבי בסיס פלב"ם על מנת לאפשר הרכ
כולל כל מיכלי כימיקלים ומשאבות  ,מהירים של המכלולים עד להפעלה מלאה. כל המתקן

הזרקה וכל חלקיו, יותקנו על גבי מאצרה שתחובר למערכת הניקוז. מיכלי הכימיקלים 
 1.25- ומשאבות ההזרקה שלהם יותקנו בתוך מאצרה נוספת תקנית, שנפחה אינו פחות מכ

  יכלים אלו.מנפח הנוזל שבמ
  

ויוצב ) שנמצא בקומת המרתף, 10המתקן השני יוחלף במטבח התמך המזרחי (מבנה                 
  הישנה, ויהיה זהה למתקן הראשון.  ROבשטח עליו מותקנת כיום מערכת

  
אל מחלקי אספקת המים המטופלים שבחדר ממנו ו ,המתקן יספק מים אל מיכל האגירה  

  המים.
  

המתקן החדש יותקן  בפרק זמן מינימלי של עד יומיים על מנת לאפשר  גם כאן מודגש כי  
רציפות תפקודית של המטבח.  במסגרת עבודת הספק עליו לפרק את המתקן הישן ולאפשר 
חיבור מי אספקה חילופי באופן זמני, על מנת שימשיך לספק מים עד אשר מתקו הטיפול 

  החדש יופעל באופן רציף ותקין. 
  

יספק את המתקן כשהוא מובא בחלקים מושלמים אשר יוצרו והורכבו במפעל  הספק  
היצרן הכל בחיבורי ברגים על גבי בסיס פלב"ם על מנת לאפשר הרכבה התקנה והפעלה 
מהירים של המכלולים עד להפעלה מלאה. כל המתקן כולל כל מיכלי כימיקלים ומשאבות 

ר למערכת הניקוז. מיכלי הכימיקלים הזרקה וכל חלקיו, יותקנו על גבי מאצרה שתחוב
 1.25- ומשאבות ההזרקה שלהם יותקנו בתוך מאצרה נוספת תקנית, שנפחה אינו פחות מכ

  מנפח הנוזל שבמיכלים אלו.
  

                 
  המערכות שיותקנו. 2יצויין כי כל האמור כאן לגבי ההתקנה ותנאיה חל על                

  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  

    
  :העבודהאור ית    07.02

 
  . בחדר המים של מטבחי עובדים של רש"ת בנתב"גותקן יסופק ויתואר להלן יהמתקן אשר   

  
כל העבודות תתבצענה בהתאם למפרט הכללי לעבודות בנין בהוצאת הוועדה הבין   

משרדית המיוחדת. המפרט הכללי מהווה חלק מן המכרז הזה למרות שאיננו מצורף 
  האחרונה ופרקיו הם:והכוונה למפרט במהדורתו 

  
  תנאים כללים (מוקדמות)  00  

  
  מפרט כללי למתקני תברואה  07  

  
  מפרט כללי למתקני חשמל  08  

  
    מפרט כללי לעבודות צביעה  11  

  
  מפרט כללי לעבודות מסגרות חרש וסכוך  19  
    
    
  :עבודת הספק תכלול את הנושאים הבאים  

  
 לרשותממקום קיים. המתקן המפורק, יועבר   .R.Oניתוק, פירוק וסילוק של מתקן   א.  

   למקום איחסון בתוך נתב"ג. המזמין נציג
  

, אחריות, תחזוקה ואספקת כל החומרים והחלפים הפעלה ,התקנה ,ספקהא  .ב  
לספיקה של מתקנים חדשים בשיטת אוסמוזה הפוכה,  2 לש שנים, 10לתקופה של 

, לרבות התחברות אל קו הזנת מי רשת, הזנת מי התוצר אל מיכל מק"ש  כל אחד 3
  אספקת המים המטופלים בתוך תחום חדר המים. יקווהאגירה ואל 

  
  
ביצוע בדיקת איכות מי התוצר פעמיים בשנה, על ידי מעבדה מאושרת ע"י משרד   .ג

הבריאות לבצוע בדיקות איכות מים, אחריות תחזוקה שרות וחומרים לתקופה של 
שנים מתום תקופת האחריות, הכולל את כל הטיפולים הנדרשים לתחזוקה  10

תקינה של המתקן כאמור, על מנת להבטיח רציפות באספקת מי התוצר אל 
   הצרכנים (לרבות החלפת ממברנות, וויסותים, בדיקות איכות מים וכדומה).

  
  
 .)HMIלחיבור אל מערכת הבקרה של רש"ת (באמצעות  .R.Oהכנת כל מתקן  .ד

, TCPIPלחיבור אל רשת  IPתאום החיבור מול מהנדס הבקרה של רש"ת. נקודות 
שיעביר  I/Oיתוכנת על ידי המזמין על בסיס נקודות  HMIבאחריות המזמין. מסך 

   .התרעותספק המתקן לרבות נקודות לקבלת 
 
איש) לצוות  8לקבוצה של עד  –הדרכות (שעתיים בכל מחזור  3בצוע של עד   .   ה

  התחזוקה של רש"ת, בכל הנוגע לתפעול, טיפול ותחזוקת המתקן.
  

  
    

  :עבודות שיבוצעו על ידי אחרים  07.03
  

ולמסנני הקדם בהתאם לדרישת   .R.O.למערכותהכנת בסיסי בטון  .א
 הספק.

ללוח החשמל של המתקן לפי נתונים שיעביר הספק  עד  הזנת חשמל .ב
 המבצע.

 והזנת מים למתקן אוסמוזה הפוכה.נקודות ניקוז  .ג
 של רש"ת.  HMIלחיבור תקשורת בין הבקר אל מערכת   IPנקודת  .ד
  



  

  
  
  
  
  

  
  מפרט דרישות מינימום ממערכת/מתקן קומפלט לכל אתר:     7.04

  
 יחידת.  לכל דכל אחמק"ש  1.5תפוקה של באוסמוזה הפוכה  יחידות 2כלול ת מערכתכל 

לצורך הוצאת , הנפרדת משל –חול וסינון פחם וטיפול קדם  ןסינומערכת אוסמוזה תהיה 
הכניסה לממברנות, כך שכל  לפניאספקת מים בעכירות נאותה ולהבטחת פים שונים חמר

  :יההשני יחידהוכל לעבוד באופן עצמאי ללא קשר לתאוסמוזה  יחידת
  

 סינון חול לכל יחידה משתי היחידות. 

  היחידות.סינון פחם לכל יחידה משתי 

 .סינון מקדים מיקרוני לכל יחידה משתי היחידות 

 .מערך הגברת לחץ מגובה משנה תדר לכל יחידה משתי היחידות 

 .מערך טיפול מקדים באנטיסקלאנט 

 2  מק"ש  כ"א. 1.5יח' ייצור מים מטופלים עם ספיקה של 
 .לוח פיקוד מרכזי לתפעול וסינכרון מערך ייצור המים המטופלים 

 מים מגובה משנה תדר. מערך אספקת 

  מערכת עיקור מיםUV . 

  מאצרה עשויהPPR .למניעת מעבר מים במקרה של דליפה  
  

    
  תכלול את המרכיבים הבאים אולם לא פחות מהמתואר להלן: יחידהכל 
      
  
  

  מסנן חול                
                 
   

  עמודות מספר:    
    1 

  :24"        קוטר עמודה 
  :מ"מ 1500        גובה עמודה 
  חומרי מבנה:                    CS 
  חול קווארץ         :סוג המצע  

  חצץ בזלת         :מצע תומך  

  מק"ש 5                         :ספיקה  

  מפוקדים        פה:שטי יברז  

  מרכזי של מתקן מבקר                      :פיקודRO.  
  

  
  מסנן פחם

  
. בשאריות אורגניות וספיחת כלור חופשיטיפול מערכת סינון פחם כפולה אשר תשמש ל

  המתקן יפעל באופן מקבילי. המתקן יהיה מורכב מהפריטים הבאים:
  

 1                   :עמודות מספר  
 :24"                   קוטר עמודה 
 :מ"מ  1500                   גובה עמודה 
 חומרי מבנה:                               CS 
 גרנולרי                    :סוג פחם פעיל  

 מק"ש  5                         :ספיקה  

 מפוקדים                   פה:שטי יברז 
 מרכזי של מתקן מבקר                                 :פיקודR.O.  

  



  

  
  
  
  
  

  
   .נטאמערכת מינון אנטיסקל     07.05

  
 מטיפוס דיאפרגמה כדוגמת תוצרת "גרונדפוס" במבנה משאבת מינון זו תכלול מערכת 

PVC/VTC  דוגמת  נטאותכשיר אנטיסקלבר  7.0לספיקה הנדרשת בתהליך, בלחץ של
PERMATREAT .גר' לליטר, המשאבה  5-10ביחס ישיר לתצרוכת המים  המינון יבוצע

  לצורך התראה על מינון לא תקין.בקרה מפסק  תכלול
, משאבת מינון לפחות ליטר 50  נפח PPמיכל תכשיר יכלול  אנטיסקלאנטמערך מינון 

  מפוליאתילן או פלב"ם, לרבות אנטיסקלנט בסיסי. תאינטגראלי צרהאומ
  

  .המאפשר מינון ללא חומצה טאנטיסקלאנתכשיר באמצעות מינון 
  
  

   אוסמוזה הפוכהמערכת     07.06
  

ארגון בבמבנה פתוח עשוי פרופילי נירוסטה מרותכים עם בסיס נושא  יסופקהמתקן 
  .פסיבציהלרבות טיפול ב

  :המתקן/מערכת י/תעמוד בתנאי העבודה הבאים   
  

 מק"ש 1.5      ספיקה  

  75%      יחס השבה 
 95-98%    דחיית מלחים 
  
  המתקן/מערכת י/תכלול את המרכיבים הבאים. 

  
  מערכת סינון מיקרונית

  
  מיקרון וכוללת. 5המסננות את התוצר בהדרגה לרמה של  מערכת המורכבת מנורות סינון

  

 פוליאתילן קשיח        בתי מסנן  

     20"                   אורך בתים  

 2                    כמות בתים  

 1.5"                           פתחי הזנה  

 פוליפרופילן        סוג סנן  

 4"                 קוטר סנן  

 2                       מספר נורות מינימאלי 
         (ש"ע) דגם הנורה או שווה תכונות DGD5005-BB  ,DGD7525-BB 

 

למערך השעונים ולוח חשמל, הכולל  L-316 פנל מרכזי עשוי נירוסטההמתקן יסופק עם 

מרכזי לשליטה ובקרה על כל מערך המשאבות, ברזי הפיקוד, מתגי זרימה,   PLCבקר

  ומרכיבי המתקן שלא הוזכרו אשר דורשים בקרה. PH-מדי מפלס, בקרי מוליכות ו

  כולל צנרת פיקוד ודיגום. L-316נירוסטה תבוצע מצנרת לחץ גבוה   
  

  הברגה.כולל אביזרים, חיבורי הדבקה, או  PVC-תבוצע מצנרת לחץ נמוך   
  

קוטר הצנרת יתאים לספיקה ולמפל הלחץ המתוכננים מבלי ליצור מפלי לחץ גבוהים על   
  המשאבות.

  
  .1ברז ההזנה בכניסה יהיה מפוקד ובקוטר "  

  
  מדי הספיקה יהיו רוטומטריים למי תוצר, רכז ומיחזור.  

  
  .4-20mAמתמרי הלחץ גבוה ונמוך יתאימו ליציאה   

  



  

  
  
  
  
  

ים על הממברנות, הפרש לחצים במשאבות, בכניסה וביציאה מדי לחץ לתצוגת מפל לחצ  
  , מדי לחץ  למי רכז ומי תוצר.PFלמסנן קדם 

  
  ברזי וויסות למשאבות לחץ גבוה ומי הרכז.  

  
  ברזי דגימה.  

  
או שווה ערך. מידות הממברנות מינימליות להתקנה   TFCממברנות יהיו מתוצרת   

40"X4".  
  

  בר. 28חלד ויעמוד בלחץ של  -פלדת אלתא הלחץ של הממברנות יבוצע מ  
 

כדוגמת  PLCבקרת חשמל ופיקוד לרבות לוח י/תסופק עם  המתקן/מערכת  
של רש"ת לצורך מבנה הבקרת אשר תתממשק אל  TCPIPכולל תקשורת "יוניטרוניקס" 

מערכת הבקרה תסופק עם מתאמי התקשורת הנדרשים ניטור מעקב וקבלת התראות. 
  מערכת בקרת המבנה של רש"ת.לצורך התממשקות אל 

    
יותקנו  PH-יחידות בקרת מוליכות ו רציפה.ו תתהיה דיגיטאלי ,PH-ומוליכות הבקרת   

  בכניסת מי הרשת אל המתקן וביציאת התוצר.
  

מים מלא, מיכל מים על חוסר מים, מיכל  התרעותי/תסופק עם מערך  /מערכתהמתקן
, תקלה במערך ROתקלה במשאבת לא תקין,  PH ריק, לחץ גבוהה, מוליכות לא תקינה,

, תקלה במשאבות הזנת מים ממיכל צרכנים אחרי המתקן, תקלה מינון ותקלה כללית
  במשאבת שילוח למחלק צרכנים, תצוגת לחץ ותדר עבודת כל משאבה במערכת.

 
ותתאים להתנגדות הכוללת של המתקן עם רזרבה  רב דרגתית אנכיתתהייה  ROמשאבת 
או  .GRUNDFOS המשאבה עם אימפלר פלב"ם וגוף פלב"ם מתוצרת  .15% -של כ

LOWARA.  
 על ידילהפעלה לשטיפת ממברנות מוכנה  CIP   מערךי/תסופק עם  /מערכתהמתקן

  החלפת ברזים ומפסק בלבד.
  שניות. 180פרקי הזמן לשטיפת הממברנות לא יעלו על 

  

  :CIPמערכת   07.07
  

לממברנות סינון קדם ומי אוסמוזה הפוכה תהיה מבוקרת על ידי בקר  CIPמערכת בקרת   
  המתקן ותהייה אוטומטית במלואה.

  
  UVמערכת   07.08

  
לצורך שמירה על איכות , UVעל קו הסיחרור של מי ההזנה אל המטבח תותקן מערכת 

על קו  בצע עיקור המים י. המתקן בקטריולוגית התפתחותמי ההזנה למטבח מפני 
  .מק"ש 4 -ספיקת מים כל מתאים ר.הסיחרו

  
  מאושרים: יצרני אביזרים      07.09

  

  רגשי לחץ -       DANFOUS או ש"ע 
  

  ברזים מפוקדים-   PRAHER או ש"ע 
  

  משאבת לחץ-       GRUNDFOS אוLOWARA  אנכיות פלב"ם 
 

  ממברנות-       HYDRANUTICS   אוTFC 
  

  תאי לחץ-         BEL  400 -פלב"ם ללחץ מירבי של כ או ש"עPSI 
  



  

  
  
  
  
  

  רכיבים אלקטרונים/חשמל-  / TELEMECHANICUE / MOLERM 
 מרלן גירן.

    
כולל  UNITRONICS VISIO 570 מתוצרת PLCבקר  -  -PLCבקר   

  מסך מגע צבעוני,
תהליכים לרבות תצוגה גרפית של עם כנה תו, TCP/IPכרטיס תקשורת                                              

לרבות ממשק אל מערכת  מערך אגירת נתונים, תקלות, ספיקות ומוליכות
  הבקרה של רש"ת.

  

  מדי ספיקה-        BURKET או FISHER PORTER או ,FLOWTEC 
  

 משאבת מינון-     GRUNDFOS  
 

 בקרי מוליכות-    ABB 
  

 סננים -     US FILTER 
 

  פלדה מצופה אפוקסי      - מסנני מדיה        
 

 משנה תדר-   ABB  אוVACON 
 

 ברזים מפוקדים- DANFOSS 
  
  

  אופני מדידה ומחירים  07.10
  

מחיר המתקן הינו קומפלט בשיטת תכנון ביצוע של הספק והוא כולל את כל הנאמר לעיל.   
שנות שירות תחזוקה טיפול במתקן ואספקת כל  10בנוסף, ישוקללו בהצעת הספק 

   המתקן. החומרים לפעולה התקינה של
    

  
  :תנאים כללים -לוח חשמל ואינסטלציה   07.11

  
בהתאם לתוכניות והמפרט, אין לבצע שינוי כלשהו ללא  אישור מוקדם של  ובוצעות יעבודה  

  . בכתב המזמין
האש, חברת החשמל וכל יתר והוראות כיבוי  תקנותכל החוקים וההעבודה תבוצע בהתאם ל

   ., והמפרט הבינמשרדי1חלק  1419הרשויות המוסמכות, כמו כן בהתאם לתקן הישראלי  

והוא כולל הזנה ממקור החשמל  ת  החשמלוכלול במחירי היחידה של עבוד החיבור ללוח   
  . שיסופק ע"י רש"ת

  
 ,של המתקן/לוח החשמל ,יגיש לאישור המזמין את תוכניות החשמל לביצועיתכנן והספק 

קווית, תוכנית - לוח עם כל החתכים הדרושים, תוכנית חדהמתקן והכולל תוכניות מראה 
  . מוביליםפיקוד  ומהלכי  הכבלים ו

  לפחות. A3כל התוכניות יהיו על גיליון 
  

  רק לאחר אישור המזמין יוכל הספק להתחיל בעבודתו.
 

  :אביזרים וחומרים .1
עבור פריטים, ציוד ומערכות שאינם ציוד סטנדרטי (או שלא נקבעו מראש יצרן 
ודגם) יגיש הספק לאישור דוגמאות מתאימות ו/או פרטי הציוד כולל שם יצרן 

  ודגם. 
  

  יש לקבל אישור המזמין/מפקח לכל סוגי הציוד שיסופק על ידי הספק.
  

ת "מרלן ג'רן" או "אלן תוצרמתוצרת בעלת תכונות כדוגמת כל ציוד החשמל יהיה 
  .בלבדאו "שניידר" ברדלי" 



  

  
  
  
  
  

  
סולם מוביל כבלים מתעלת פח מחורץ מגולוון, כולל כל הכבלים יהיו מונחים בתוך 

 .התמיכות, החיזוקים ואמצעי חיבור
  

בעלי מוליכי נחושת עם בידוד עמיד  N2XY-FR1כל הכבלים יהיו מסוג 
  מאושרים ע"י יועץ החשמל של הפרויקט. 90°Cבטמפרטורה של 

  
, יותקנו כבלים מסוככים VSDלמנועים המופעלים באמצעות ווסתי מהירות 
  בחתכים ובסיכוך לפי הוראת יצרן הווסת מהירות.

  
  :צינורות ומובילים וכבלים

  
  מערכת חשמל - ירוק 
  מחשוב  - חום 
  תקשורת ובקרה -לבן 

  
 להתקנה ותקשורת למתקני חשמל פלסטיים (מובלים) צינורות – 61386לפי ת"י   

 בבניינים.
 

אינסטלציה חשמלית לרגשי טמפרטורה, מתמרי לחץ, מפסקי פיקוד וכו' תעשה 
" .R.Oמערכת  - רש"ת עם כיתוב " סגול בלבדבאמצעות כבלים מסוככים בצבע 

4x6005, ."גמיש תוצרת חברת "טלדור  
  

אינסטלציה חשמלית לחיווי בקרה בין לוחות חשמל ובקרה תעשה באמצעות כבלים 
, גמיש R.O." 12x6005מערכת  -רש"ת "עם כיתוב  סגול בלבדמסוככים בצבע 

  תוצרת חברת טלדור.  (כל גיד בצבע שונה).
  

  כבלי הסיכוך יהיו מוארקים בצד הלוח בלבד.
 

גידים סיכוך מיילר נפרד  8, בלבדסגול בצבע  TCP/IPלרשת תקשורת  כבל תקשורת
  23AWG  ,Cat E5,Teldor 4X2X24 FTPלכל זוג, סיכוך של רשת כללי.הגידים 

  .600MHz (Giga-Dor) -ל
  

סולמות מובילים  לכבלים יהיו מתעלת פח מחורץ מגולוון, כולל כל התמיכות, 
יבואן הנדסה אלקטרו  -החיזוקים ואמצעי חיבור, דוגמת תוצרת "נידקס" גרמניה 

 - צרפת  TOLARTOIS""יבואן אינטר אלקטריק, או  -מכנית, או "נקרמן" גרמניה 
 יבואן אקטה הכל כלול במחיר הסולם.

  מחוץ למבנה תהיינה אטומות עם מכסה. תעלות שיותקנו
 
  

  :מפרט עבודות חיבורים, הארקות והפעלות  .2
  

כל המחירים רואים אותם ככוללים את החיבור החשמלי, המכאני במידת   2.1    
 הצורך, הפעלה וכיוון סיבוב. כוון כולל: 

 
וון יתרת זרם, הגנות מרחק, בדיקה וביקורת של נתיכים, גודל, יכ  2.1.1  

  ורגישות.תחום 
  

חיבור להזנות חשמל להארקות וכולל התקנת שלטים נאותים   2.1.2  
  וברורים על כבלים, מפסקים חיבורי קיר וכו'.

  
כל הכבלים והחוטים הגמישים בכל קוטר, כוח ו/או פיקוד יסתיימו בנעלי   2.2  

כבל או סופיות מחוברים על ידי לחיצה במכשיר מיוחד. לא יאושר חיבור 
  אמצעות סופיות או נעלי כבל.גידים שלא ב

    
כל הכבלים ישולטו בשני הקצוות על ידי סימניות ויכללו את מספר הכבל וכן   2.3  

מ' יותקן שילוט נוסף  50כינוי הלוח ממנו מוזן. כאשר אורך הכבל מעל 
  באמצע הדרך.



  

  
  
  
  
  

  
  כל הכבלים יסודרו בתעלות כשהם ישרים לכל אורכם ולא מפותלים זה בזה.  2.4  

  
  ס"מ על ידי חבקים פלסטיים. 50יזוק כבלים יעשה במרחקים קצובים של ח  2.5  

  
  ממ"ר ומעלה יחוזקו באופן נפרד. 16כל הכבלים מעל   2.6  
כל הכבלים יחוזקו בחבקים פלסטיים בכניסה וביציאה מלוח החשמל.   2.7  

  PVCאו תעלת   PGהתחברות לתוך לוחות החשמל תהיה באמצעות חיבורי 
  אטומה.

  
חיבור מנועים יבוצע באמצעות כבל בתוך צינור גמיש, צינור משוריין או   2.8  

צינור שרשורי מחומר בלתי מחליד. כניסות למנועים יהיו מלמטה באמצעות 
  חיבור אנטיגרון.

ס"מ. בכל מקרה של חיבור אורך יותר יש  50אורך החיבור לא יעלה על   2.9  
  לבקש אישור מראש על ידי המזמין.

  
ממ"ר  16מקרה תחובר הארקה על ידי גיד נחושת מבודד בחתך בכל   2.10  

באמצעות בורג הארקה  מיוחד. החיבור להדקי היציאה של המנוע ולהארקה 
ממ"ר באמצעות נעלי כבל בלחיצה. מחיר נעלי הכבל  6יבוצעו בחתך מעל 

  כלול במחיר החיבור.
  

  .חיבור מנוע מבחינה חשמלית כולל חיבור להארקה חיצונית  2.11  
  

במחיר החיבור רואים ככלול הפעלה ראשונית לבדיקת כוון הסיבוב ותיקונו   2.12  
  במידת הצורך.

  
כל ההארקות ופס השוואת פוטנציאלים יעשו בהתאם לתקנות. כל   2.13  

המרכיבים החשמליים חייבים בחיבור הארקה, ויחוברו להארקה באמצעות 
  גיד נוסף.

  
מות כבלים, כלול מוליך הארקה בחתך של במחיר מ"א של תעלות רשת וסול  2.14  

ממ"ר לכל אורכם ואת כל אביזרי החיבור והחיזוק בין חוט ההארקה  25
  והסולמות.

  
בעלי מוליכי נחושת עם בידוד עמיד  N2XY-FR1כל הכבלים יהיו מסוג   2.15

  .מאושרים ע"י יועץ החשמל של הפרויקט 90°Cבטמפרטורה של 
, יותקנו כבלים מסוככים VSDתי מהירות למנועים המופעלים באמצעות ווס

  בחתכים ובסיכוך לפי הוראת יצרן הווסת מהירות.
 

  התקנת לוחות חשמל:  .3  
  

כל חיבורי הכבלים והצינורות יעשו רק בהתאם לתוכניות וכל הכניסות ללוח   3.1  
יעשו רק מלמטה או מלמעלה, כאשר הכבלים מהודקים ללוח ומסומנים 

  באופן ברור.
  

  במחיר התקנת הלוח רואים ככולל את ביצוע העבודות הבאות:  3.2  
  

הצבה או תליית הלוח בהתאם לנדרש, כולל כל אביזרי התליה  הובלה,  א.  
  והעיגון הנדרשים.

  זיהוי חיבור וחיזוק הכבלים וחיבורם כולל כל חומרי העזר שידרשו.  ב.  
  סימון הכבלים, וחיבור הגידים למהדקי הלוח.  ג.  

 
  :כני לוחות חשמלמפרט ט  .4  

  
הספק יכין תוכניות מפורטות של הלוחות כולל חלוקה פנימית, פרטי חזית,   4.1  

מידות המכשירים כולל תוצרתם, מיקום פסי צבירה במידה ויש תעלות 
  וחוטים.

  



  

  
  
  
  
  

ויסמן מספרי  AS-MADEעם מסירת הלוחות יספק הספק תוכניות   4.2  
  מעגלים, מספרי מהדקים  ומספרי מגעים.

  
התוכניות הסופיות כוללות תוכנית מבנה ומיקום אביזרים, תוכניות חשמל   4.3  

  קוויות ופיקוד.-חד
  

הלוחות יבנו בהתאם לתקני הלוחות אשר פורסמו בקובץ התקנות   4.4  
, והמפרט הטכני הכללי 108, תקן ישראלי 1419הממשלתיות, תקן ישראלי 

לתקנים  בהתאם  בהוצאת משרד הביטחון. מערכת פסי הצבירה יהיו 08
IEC-157 ,IEC-158 ,IEC159.  

  
רן" או "אלן ’"מרלן ג בעלת תכונות כדוגמת כל ציוד המיתוג יהיה מתוצרת  4.5  

ברדלי"  או "שניידר" בלבד.  המזמין ראשי לפסול או לא לאשר ציוד אחר או 
  כל הצעה אחרת.

  
חיווט הלוח ממ"ר יעשה באמצעות נעלי כבל לחיצה.  10חיבור מוליכים מעל   4.6  

יעשה באמצעות חוט שזור כולל שרוול סופית בקצה החוט וסימניה דוגמת 
  "וורדמולר" או " פיניקס". 

  
מבודדים אמפר יבוצע באמצעות פסי נחושת  60חיבור מפסקים מעל   4.7  

 גמישים.
  

הלוח יצויד בסרגלי מהדקים מתאימים לשטח החתך של הכבלים עם תוויות   4.8  
  סימון פלסטיות. 

 
כל הכבלים יחוברו בלוח לפסי מהדקים. סיכוכים של כבלי פיקוד והבקרה   4.9  

 יחוברו לפס הארקה נפרד בצד הלוח בלבד.
  

לא תאושר התחברות ישירה של כבלים אל הציוד  בלוח, אלא רק באישור   4.10  
  מפורש של המזמין.

  
את אין להתחיל בהרכבה וחיווט הלוח אלא לאחר קבלת אישור בכתב מ  4.11  

  המזמין, על המבנה והציוד המותקן בו.
  

גודל תעלת החיווט יקבע כך שיהיה מקום לכמות כפולה של חוטים מהכמות   4.12  
  המותקנת.

  
בפסי מהדקים, נפח בתעלות חיווט, פסי  20%יש לדאוג לרזרבה כללית של   4.13  

  ההרכבה של הציוד והדלתות.
  

בצורת ידית, המותקנת באופן קבוע, נעילת הדלתות תעשה באמצעות סגרים    4.14  
  ללא צורך בשימוש במפתחות מיוחדים לפתיחת המנעולים.

  
במקום שנדרשת נעילת הדלתות, יסופקו מנעולים מתוצרת תמח"ש מסטר     

  .2534E, או ריטל מסטר 1מס' 
  

  :ציוד ללוחות  .5  
  

. הספק יבצע של המזמיןתיכנון הלוח מותנה בהגדרות של יועץ החשמל   5.1
חישוב ממוחשב עם תוכנת יצרן הציוד לסלקטיביות וקאורדינציה מלאה 
ללוח ביחס ללוח ראשי של המבנה, וזאת בהתאם להנחיות יועץ החשמל 

  בפרויקט. 
 

                          דוגמת "גרשון קליין" או "שנאי  230/24vשנאי פיקוד יהיו ביחס השנאה   5.2
  ולדה".ח

  
. השנאים A0-5אפוקסי יצוק ולזרם משני  VA10שנאי זרם יהיו בהספק   5.3

  .V1000רמת בידוד  ,CLASS 1- .  דרגת דיוק N>5יהיו בעלי 
  



  

  
  
  
  
  

 או   Elnet- LTמכשירי מדידה יהיו מיועדים להתקנה על פנל, ויהיו מדגם   5.4
SATEC  בכתב הכמויות.  15.8בתקשורת כאמור בפרק 

  
ק"א לפחות. (ראה  15ז'רן" לזרם קצר של -כל המאמתי"ם יהיו תוצרת "מרלן  5.5

  לעיל). 5.1הערה 
  

  מפסקים יהיו מסוג פקט ומיועד להתקנה על פנל. למפסק תהיה ידית הפעלה.  5.6
  

 .230V או  V24בלבד למתח של   LEDנורות הסימון יהיו מטיפוס   5.7
 

ממ"ר) לפחות. צבע החיווט  4"וורדמולר" (מהדקי פיקוד יהיו דוגמת   5.8
  והמהדקים לפי הפירוט הבא:

  
  טבלת צבעים

  
  צבע מהדק  צבע חוט    מתח

230V [פאזה]  אפור/חום  חום  

230V [אפס]  אפור/חום  כחול  

24vac [פאזה]  אדום  אדום  

24Vac [אפס]  שחור  שחור  

24Vdc[+]  אדום  סגול  

24Vdc ]-[  שחור  לבן  

Input   ירוק  אפור  

Output   כתום  כתום  

  
  

"מרלן ג'רן" או בעלת תכונות כדוגמת תוצרת מ יהאציוד המיתוג כאמור,   5.9  
   .או כל ציוד שווה תכונות "אלן ברדלי" או "שניידר"

  
או  TS-8דוגמת "ריטל"  IP32לוחות החשמל  בתוך המבנה באטימות של   5.10  

מהדקים לכניסות , פסי DDC"תמח"ש"' כולל תא נפרד להתקנת בקרי 
ויציאות, התקנת הבקרים לפי תוכנית ספק מערכת הבקרה חיווטם בלוח 
ובפסי המהדקים, הרצת הלוחות עם הבקרים במפעל היצרן עד לקבלת 

  מערכת מושלמת.
לפחות, כולל גגון  IP54לוחות חשמל להצבה מחוץ למבנה יהיו באטימות של     

ותקנו בחלק הפנימי של הדלת ומפסק תאורה פנימי. נורות סימון ומפסקים י
  ע"ג פנל כפול, ללא תוספת מחיר.

לוח החשמל יהיה  IP54>דרש ע"י המזמין אטימות מיוחדת תיבעבודות ש    
  עם תוספת של  דלת כפולה.

  
רוט כל המרכיבים להלן כולל אספקתם, הרכבתם, חיבורם החשמלי יפ  5.11  

  והמכאני וכל חומרי  העזר הדרושים להשלמת הלוח.
  

במחיר מרכיבי הלוח כלול עריכת תוכניות ביצוע, הגשתם לאישור וקבלת   5.12  
  אישור. אין לבצע ללא אישור.

  
הגדרות סוג, דגם ותוצרת ציוד המיתוג הינם הכתבה של המזמין והדגמים   5.13  

  מפורטים במפרט. לאישורו דגמים שונים מאלו.
  

 1חלק  1419יצרן הלוח יהיה בעל אישור מכון התקנים, לתקן ישראלי   5.14  
"לוחות פיקוד ובקרה למתח נמוך: לוחות שנבדקו בבדיקות טיפוס ובדיקות 

לתחום תכנון/ייצור לוחות חשמל  ISO-9002אישור טיפוס חלקיות" וכמו כן 
  .פיקוד ובקרה למתח נמוך

  
  הנושאים הבאים:על יצרן הלוח לפרט את  ,עפ"י תכולת התקן    

  



  

  
  
  
  
  

 דרגות מידור   .א
 הוראות הרכבה למתקין, ע"מ לשמור על אטימות מוצהרת   .ב
 מי עיבוי בהתקנות חיצוניות תהיווצרומניעת אמצעים ל   .ג
 פירוט מקום שמור כולל פסי צבירה  .ד
 תיעוד שיטת הרכבת הציוד בשטח   .ה
 ICE61439עמידות בשדה אלקטרו מגנטי לפי    .ו
  , להקטנת השדות קוטביים 4חלוקת פסי צבירה תוכנית  .ז

 המגנטיים
נתונים: דו"ח בדיקת שגרה לפי התקן, תוכניות עדות, נתונים    .ח

 שהלוח הותקן לפי התקן ואישור חשמליים
הצהרות: הצהרה לדגם הסיסטם בו יוצר הלוח, חתימה וחותמת    .ט

  והמאשר של היצרן, הבודק 
  

לפחות. מתח ) NO/NCסוג (מכל מתנעים יכללו מגעים ראשיים ושני מגעי עזר   5.15  
, AC3הציוד יתאים לדרגת שימוש   .230V  HZ50סלילי ההפעלה יהיה 

 אלא אם צוין אחרת.
  

לסימון  LEDדוגמת "איזומי", כולל  V24ממסרי פיקוד יהיו מטיפוס נשלף   5.16 
  פעולה, כולל נועל פעולה ידני.

 
פלסטי חרוט ויחוזק ללוח על ידי פינים  'מסנדוויץשילוט הלוח יבוצע   5.17  

  פלסטיים.
  

מפסקי זרם יהיו מדגם חצי סיבוב בלבד, חצי אוטומטים תלת קוטביים עם   5.18  
  זוגות מגעי עזר. 2 - הגנה מגנטית ותרמית ו

  
, DPPוצרת "נמיק למבדא" סידרת כדוגמת ת 230/24Vdcספקים מיוצבים   5.19  

  .אמפר  לפחות 1.6לזרם מינימלי של 
  

  :תכנון הלוח  .6
 

  .יתאים להזנה משני מקורות מתח נפרדיםתכנון הלוח ומערכת הפיקוד   6.1  
 

  .24Vacמתח ההפעלה מרכזת גילוי אש   6.2  
  

קוטבי, מותאם - יוגנו באמצעות מאמ"ת דו )24V(כל מעגלי המתח נמוך   6.3  
  לזרם הנצרך.

 
פנויים מכל כולל רזרבה במהדקים  20%לוח חשמל יכלול רזרבה של   6.4  

  הסוגים: מתח, בקרה וכו'.
  

בכל לוח תתבצע הכנה לחיבור הלוח אל מערכת בקרה ממוחשבת. יבוצעו   6.5  
  מפסקי פקוד בוררים מופסק, יד, אוטו, (בקר).

  
  .1x16Aיותקן שקע שרות  בלוח  6.6  

  
  יהיה לפי הפירוט הבא: משאבהפיקוד מנוע   6.7  

 
או חשמלי  VSDבמצב בקרה:   .א

  ישיר
 במצב ידני:    חשמלי ישיר   .ב

  

  ..R.Oלמתקן לוחות חשמל   .7    
  

  , אלא באם צוין אחרת וניתנה לכך יצרן המתקןעל ידי  לוח החשמל יסופק   7.1  
  הוראה בכתב על ידי המזמין.



  

  
  
  
  
  

  
 , כולל שרוול תהיה משני מקורות לוחההזנת חשמל ראשית עד לכניסה אל   7.2  

  .קודילכבלי פ
  

למדידת מתחים, זרמים, הספקים  ElNet-LTיותקן בקר  A 63בלוחות מעל   7.3  
וחוסר פאזה, וזאת במקום כל אביזרי מדידה האנאלוגים, לחצנים ונורות 

  סימון.
  

  פקוד  יחידות הקצה, בוררי  ,הלוח יכלול את כל החווט והחיבורים של הבקרים  7.4  
  .וסימוניות לכל כבלשילוט חיווט  ,בקר, פסי מהדקים/אוטו/יד                  

  
, הדלקה וכיבוי ידני המתקןהלוח יתוכנן בתאום מלא עם הדרישות להפעלת   7.5  

של המתקן. כל הפונקציות בלוח יופעלו בצורה ידנית או אוטומטית. יש 
  להבטיח כי לא תחסר מערכת הפעלה לציוד שנרכש או מתוכנן לעתיד.

 
  ח החשמל ולהציג למזמיןבאחריות הספק לבצע בדיקת בודק מוסמך ללו  7.6  

     אישור הפעלה עם אפס ליקויים. לא תשולם תוספת בגין הבדיקות והאישורים.         
  

   שינויים לאחר בדיקת בודק מוסמך:  7.7  
  
, ושנעשו לאחר בלוח החשמלכל שינוי במערכת פיקוד ו/או במערך הכוח     

בדיקת הבודק מוסמך, באחריות הספק לבצע בדיקת בודק מוסמך חוזרת, 
לא תשולם תוספת  . ממהנדס החשמל הבודק של המזמיןכולל קבלת אישור 

  בגין הבדיקות והאישורים הנוספים.
  

  :לוח חשמל יכלול   7.8  
  

 מפסק ראשי .א
  

 עם שיא ביקוש למשאבות מים. בקר אלנט .ב
  

 פאזות ופעולה תקלה לציודנורות סימון,  .ג
  

 לחצן בדיקות נורות .ד
  

מופסק, מסנן סתום, חוסר זרימה, תקלה /פועל משאבהנורות סימון למצב  .ה
 כללית.

  
 אוטו - 0 - בוררי פקוד יד  .ו

  
 אמצעי סימון ושלוט חרוט במכונה מחובר בניטים והדבקה  .ז

  
  PLCבקר  .ח

  
 שנאי פקוד  וספק מיוצב .ט

  
 שקע שרות .י

  
 24Vac, 24Vdc, Commonהארקה ראשית, אפס ראשי,פסי מהדקים לחיבור  .יא

AC, Common DC. 
  

 10 - למנועים שהספקם החשמלי מעל ל בלוחקבלים לשיפור כופל הספק יותקנו  .יב
 כ"ס.

  
 בורר פקוד מקומי ומרחוק במידה ונדרש. .יג

  
  .20% - מקום לציוד שמור בלוח כ .יד



  

  
  
  
  
  

  
  לוח החשמל יחובר אל הארקת המבנה. .טו
הלוח  / בתוךווסתי מהירות יותקן הווסת בקרבת למשאבות המחוברות דרך  .טז

ויחובר באמצעות כבלים מסוככים, כולל כבלים מסוככים בתוך הלוח, לחיבור 
 הזנת כוח למגענים.

  
אקטיביים יחוברו ישירות (ללא מהדקים) למתמרים ולחץ רגשי טמפרטורה  .יז

  בתא הבקרה ובכבלי פיקוד מסוככים.
  

. להלן פירוט תנאי תכנון ללוחות חשמל לפי 1419תנאי תיכנון ללוחות לפי תקן   7.9
  התקן החדש:

  
    

לוח בתוך   תאור מס'
  מבנה

לוח מחוץ 
  למבנה

  הערות

 IP32 IP54  ICE60529  אטימות למים ואבק  1

  ותמיד לפי הנחיית יועץ חשמל  Icw  < 15KA < 15KAזרם קצר   2

  A B  עמידות לקורוזיה  3
Indoor 50% @ 25°C
Outdoor 90% @ 40°C

IK 05  07  ICE62262דרגת הולם   4

5  EMC Environment B  B    

6  
   RDFמקדם העמסה 

    (לפי מס' מעגלים)

  2-3 0.9 0.9   

  4-5 0.8 0.8   

  6-9 0.7 0.7   

   0.6 0.6 10מעל   
  

  תנאי תכנון נוספים:   7.10
  

  מהדק האפס יהיה בקירבת מהדקי הפאזות, הן במעגל הכניסה והן במעגל היציאה.  
  

  :אינסטלציה חשמלית  .8
  

  בצבע סגול בלבד: 6005עטוף דגם  עם סיכוך 4x22gכבלי פיקוד תוצרת "טלדור"       
  

    
  תאור  מס'

, כל גיד בצבע 6005גמיש, דגם  4x0.5כבל מסוכך, מעטפת בצבע סגול   1
  .R.Oמערכת  - שונה, עם כיתוב: רש"ת 

, כל גיד בצבע 6005גמיש, דגם  8x0.5כבל מסוכך, מעטפת בצבע סגול   2
  .R.Oמערכת  - שונה, עם כיתוב: רש"ת 

, כל גיד בצבע 6005גמיש, דגם  12x0.5כבל מסוכך, מעטפת בצבע סגול   3
  .R.Oמערכת  - שונה, עם כיתוב: רש"ת 

זוג) קשיח, כל זוג גידים  4x2x0.5, )4כבל מסוכך, מעטפת בצבע סגול   4
  .R.Oמערכת  - בצבע שונה, עם כיתוב: רש"ת 

  כחול + כחול לבן, ירוק + ירוק לבן, כתום + כתום לבן, 
  חום + חום לבן

  
  



  

  
  
  
  
  

   : TCP/IPכבל לתקשורת 
  

  . 600MHz (Giga-Dor) -ל  23AWG  ,Cat E5,Teldor 4X2X24 FTPהגידים 
  

 70קופסא בקוטר  - צינורות  4קופסאות להסתעפות ומעבר צנרת יהיו מחומר פלסטי. עד   
  ס"מ. 10X10מ"מ. מעבר לזאת קופסה במידות 

  ממ"ר פרט לכבלי פקוד לרגשים. 0.5 - שטח חתך החוטים לא יקטן מ  
  כל חומר מתכתי אשר עלול להחליד יטופל בצבע יסוד וצבע סופי.  

  
סולם מוביל כבלים מתעלת פח מחורץ מגולוון, כולל כל  הכבלים יהיו מונחים בתוך

יבואן הנדסה  - התמיכות, החיזוקים ואמצעי חיבור, דוגמת תוצרת "נידקס" גרמניה 
 TOLARTOIS"יבואן אינטר אלקטריק,  או  " -אלקטרו מכנית,   או "נקרמן" גרמניה 

יבואן אטקה הכל כלול במחיר הסולם.  תעלות שיותקנו מחוץ למבנה תהיינה  -צרפת 
 אטומות עם מכסה.

בהתקנה אופקית יונחו הכבלים  .תעלות שיותקנו מחוץ למבנה תהיינה אטומות עם מכסה
בצורה מסודרת עם מרווחים ובהתקנה אנכית יחוזקו הכבלים בסרטי ניילון שחור כאשר 

  מ"מ.  20 -מקוטר הכבלים קטן 

  ."בהתקנה אנכית יחוזקו באמצעות חיזוקים מגולוונים דגם "אטקה כבלים

 כל האביזרים יהיו מסוג משוריין ומוגן מים אלא אם צוין אחרת. .א
  

כל המרכיבים במערכת חייבים בהארקה. ההתנגדות להארקה בהתאם  .ב
 לנדרש על ידי חוק החשמל.

  
 הכבל המזין. כל מנוע ומרכיב פקוד יחובר להארקה באמצעות .ג
היציאות לכל הציוד החשמלי, יכילו קשתות ומעברים כנדרש. כניסות למנועים מסוג   .ד 

  .RTVאנטיגורן כולל אטימה במרק אפוקסי 
 
  עבודות.הלכל מנוע,  יש להתקין מפסק בטחון אטום למים והוא כלול במחיר   .ה
  
לקובץ התקנות, "הארקות כל הארקות היסוד ופס השוואת הפוטנציאלים יעשו בהתאם   .ו

. בכל מקרה יחייב הפרסום האחרון במועד הסמוך ביותר 30.5.78מים  3854יסוד מס' 
  לבצוע המתקן.

  
 בדיקה על ידי מהנדס בודק הטיפול במים,יעביר את מתקן  המתקן המציעעם השלמת   .ז

. תוצאות הבדיקה יצורפו , כאמור בחוק החשמלמוסמך ובעל רישיון בודק בתוקף חשמל
  לתיק המסירה. 

 
   הספק.הבדיקה תוזמן ותשולם  ע"י   .ח

    
  אופני מדידה ומחירים  

  
  כולל את כל הנאמר לעיל.  
  יח' או קומפלט - יחידת המידה    

  
  

  : אופני מדידה ומחירים                
  

  החשמל מחיר הלוח "קומפלט" והוא כולל את כל הנאמר בפרק                  
  
  



  

  
  
  
  
  

   רות:יאחריות וש 07.12
  

  אחריות שנת בדק.     1     
  

תחל מיום המסירה חודשים,  12התפעול והתחזוקה לתקופת בדק בת תקופת האחריות  .א
לא  הספק. (להלן תקופת הבדק) הסתייגויות ללאוקבלתו  ע"י המזמין  הרשמי של המתקן

ממנו וכן את אחריותו המלאה לטיפול יהיה רשאי להפסיק את פעולת המתקן או חלקים 
  .ותקופת הבדק טרם החלה גם אם המתקן לא התקבל מסיבה כל שהיאבמערכת 

בתקופת הבדק מתחייב הספק לדאוג לשרות ותחזוקה שוטפת של המתקן ולהבטחת  .ב
  פעולתו.

בתקופת הבדק יבצע הספק את כל העבודות במתקן ויישא בכל העלויות, ללא תוספת    .ג
 מחיר.

  
  
   שנים 10) לתקופה של total riskאחריות כוללת (   . 2

  
עבודה תקינה ויעילה של המערכת שסיפק, יהיה אחראי ל בתום תקופת הבדק הספק .א

 .יםנש 10תקופה של ל
הספק יבצע את כל הפעולות של האחזקה המונעת כנדרש בהוראות האחזקה בספר  .ב

 המתקן.
,  הקשורות  והחומרים שסופקו על ידו כל העבודהוכוללת את  total riskהאחריות הינה    .ג

והבדיקות הנדרשות לפעולה לתחזוקת המתקן, תפעולו, אספקת החומרים והתוספים, 
, וביצוע בדיקות איכות המים והתוצר במוצא המים המטופלים תקינה ויעילה של המתקן

  מהמתקן.
 ם נוסףלהחליף או לתקן את כל הדרוש תיקון, ללא כל תשלועל הספק תחול האחריות 

ותפעול ת ובדיקבצוע התקופה. כל הבמשך  מעבר להצעתו בכתב הכמויות עבור שנת שרות 
    שחרר את הספק מאחריות זו. ילא  ,הציוד כמוזכר

כתוצאה משימוש סביר ומבלאי  יהיה אחראי להחליף כל חלק אשר יינזק או יאבדהספק  .ד
  .בעבור עבודתו זו תוספת מחירא תשולם כל ל טבעי.

איכות הסביבה ואיכות תוצר את כל האישורים הקשורים בנושאי  ,על חשבונו ,ישיג הספק .ה
המים לאחר הטיפול ממעבדה מוכרת/מאושרת משרד הבריאות, פירוט סוג השפכים, 

  שיטת הטיפול במים וכל הנדרש לצורך הבצוע נשוא מכרז זה.
  

י בטון, נקודות שטח הצבת הציוד שיספק, דרכי גישה, צורך בבסיסיבדוק התאמת  הספק .ו
  ניקוז והזנות חשמל ויעביר אל המזמין את כל הפרטים הדרושים לו לביצוע עבודתו. 

אותו יספק, מתאים לתנאי העמדת הציוד החומר ממנו עשוי הציוד כמו כן יבדוק כי     
, . עליו לבדוק את איכות מי הכניסה אל המערכת שיספקלתנאי קורוזיה של הסביבהו

  כבסיס לתכנון המערכת שיספק. 
על הספק להביא בחשבון שעליו לבצע בדיקת איכות המים בכניסה אל מתקן האוסמוזה     

- ההפוכה. המערכת תעמוד בדרישות המפרט גם באם ריכוז מי הזנת הרשת יגיע לכ
400PPM ,מקדים וסופי נוסף טיפול . על הספק להבטיח ביצוע מלא של מערך סינון מתאים
הוספת כל החומרים הנדרשים באמצעות משאבות מינון  שמיוצרים במתקן שסיפק, במים

. במקרה של ספק עליו שיספק, כדי לתת מענה מלא לדרישות הצרכנים המוזנים ממים אלו
  להעיר תשומת לבו של המתכנן.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  (בעמוד הבא)  1419נספחים לתקן   07.13

  
  הגשת תוכניות לאישור - למפרט המיוחד נספח א'

  
  
  את הנתונים הבאים: זמיןיצרן הלוח (המרכיב) יגיש לאישור המ  1- א

  דיאגרמה חד קווית  -  
  תוכניות מעגלי משנה, פיקוד וכיו"ב.  -  
  מבט חזית הלוח עם דלתות  -  
  תוכנית העמדה על הרצפה  -  
  מבט מלמעלה  -  
  תוכנית מהדקים  -  
  שילוט  -  
  כולל מספר קטלוגי ודגם יצרן, נתונים טכנייםרשימת ציוד   -  
  סימון חוטים  -  
  כניסת כבלים  -  

  
  מידע שיש לצרף עם התוכניות:  2- א

  ICCאו      ICWכושר עמידה בזרם קצר   -  
  מתח עבודה ותדירות  -  
  (מתח הלם) Uimpמתח אימפולס   -  
  Uiמתח בידוד   -  
  זרם נומינלי של כל אביזר  -  
  IP/IKדרגות ההגנה   -  
  מידות  -  
  משקל  -  
  דרגת המידור  -  
  חתכי כבלים המתחברים ללוח  -  
  -  RDF  - מקדם העמסה  
  דרגת הזיהום  -  
  ציון אם הלוח מיועד להרכבה פנימית או חיצונית  -  
  תנאי שירות מיוחדים, אם יש צורך  -  

  
  נתונים נוספים שיש להגיש לאישור  3- א
  

  מערכות סינוף של פסי צבירה ללוחחיבורי   -  
  אופן החיבור בין התאים אם הם מסופקים בחלקים לצורך שינוע  -  
  המרכיב-תעודת הסמכה בתוקף שנתן היצרן המקורי ליצרן  -  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  מרכיב (מפעל הלוחות)-נוסח הצהרת יצרן - למפרט המיוחד נספח ב'
  

  

  אנו החתומים מטה

  היצרן____________________________________שם   

  

  מצהירים בזאת, על אחריותנו לכך שלוחות החשמל:

  _____________________________ סיסטם:שם ודגם ה  

  אשר סופקו בפרויקט:___________________________  

  מספר העבודה:________________________________  

  IEC 62208ולפי התקן הבינ"ל  1419-1יוצרו לפי התקנים הישראליים ת"י 

  

  המסמך נכתב ב (מקום):_________________________  

  תאריך:_____________________________________  

  תפקיד החותם:_______________________________  

  שם החותם:__________________________________  

  

  

  יצרנית לוחות החשמל חתימה מטעם החברהמורשה 

  שם מלא:  _______________

  

  :____________וחותמת חתימה

  

  

  

  

    



  

  
  
  
  
  

  שילוט וסימון -למפרט המיוחד  נספח ג' 
  

  

  על כל לוח יותקן שלט שיכלול פרטים אלה:

  

  מרכיב:________________________________-שם היצרן  

  :__________________________________הסיסטםדגם   

  לוח מספר:_____________________________________  

  מוזן מ:_______________________________________  

  סוג הזרם:_____________________________________  

  מתח עבודה של המעגלים הראשיים:___________________  

  IPדרגת הגנה   

  :___________________________________זרם נומינלי  

  __________________________________ ICWזרם קצר 

  
    



  

  
  
  
  
  

  
  

  :בתקופת הבדק רותישתכולת ה. 07.13
    
רות ואחזקה ילבצע גם ש הספקחייב  ,חודשים 12שתימשך  תקופת האחריותבמשך   .א  

. השירות יכלול בין היתר: כולל אספקת חומרי טיפול במים מונעת לכל חלקי המתקן
וויסות וכוון תדר המשאבות ולחצי , מים וניקיונם, החלפת מסנני ממברנותהחלפת 
ניקוי, צביעה, בדיקת ספיקות המתקן שסופק והתאמתו לתנאי התכנון, , העבודה

מכשירי הגנה ופיקוד, בדיקות , מתמרי לחץ וטמפרטורה, EC-ו PHמדי בדיקה וכיול 
   ן פעולת משאבה מובילה למשאבה תורנית.עונתיות, החלפה בי

בדקו י. במסגרת זו יחודשרות למתקן בתקופת הבדק אחת לייבצע עבודות ש הספק  .ב  
    הנושאים הבאים:

  
  נזילות. ואיתוראטימות הצנרת והברזים, תקינות   
    ניקוי ושטיפת מסנני מים במערכת.  
  ממברנות כנדרש.ניקוי והחלפת   
  .וספיקת המים במעגלי המיםכיוון משטר הלחצים                      
  טיפול במשאבות, כיולן וויסות משני התדר.  
  טפול וכיול ציוד ניטור ומדידה.  
ניקיון לוחות חשמל ופקוד, כוון יתרות זרם בהגנות, בדיקת תקינות ציוד המיתוג   

  וההגנות בלוחות. 
  והיסטוריה נאגרת.בדיקת מערכת הבקרה   
  ניקוזים.תקינות מערכת ה  
  אספקת תכשירים למערכת אנטיסקלאנט. (כלול)  
בדיקת איכות המים בכניסה אל המטבח, על מנת לקבוע את תכונות המתקן שיספק,            

  לתוצר המסופק לצרכן. וביצועיו והתחייבות
  במי התוצר לפני המשלוח לצרכן. PH ןתיקו  
      
המתאר את כל  ,דו"ח מפורטלנציג המזמין עם השלמת בדיקת המתקן יגיש הספק   

  הפעילויות אשר בוצעו במתקן ורשימת חלקים וחומרים שהוחלפו. 
  

נציג מטעם המזמין או מי חשב כאחת שנעשתה רק לאחר חתימת יביקורת ובדיקה ת  
  על גבי דו"ח הביצוע שיוגש על ידי הספק.מטעמו, 

  
  

  :תנאים אחרים   07.14
  

. מידי יום ביומו לנקות את השטח מהפסולת והשיירים הנובעים מעבודתו הספקעל   א.  
עשה אל אתר פסולת עירוני מאושר באופן קבוע ורציף על מנת להבטיח יפינוי הפסולת י

  ניקיון האתר.
  

בהתאם לנספח הבטיחות המצורף למסמכי לבצע את כל סידורי הבטיחות  ספקעל ה  ב.  
  המכרז. 

  
ומנהל  , נציגי המזמיןהמתכננים ,הלך עבודתו עם כל הגורמיםלתאם את מ ספקעל ה  ג.  

  .הפרויקט
  

תיק והמזמין הגיש בסוף עבודתו ולאחר קבלת המתקן על ידי המפקח הספק לעל   ד.  
של המתקנים  AS MADEמסודר הכולל תרשימים, ושרטוטים מפורטים ומעודכנים 

יכלול התיק מערכת קטלוגים או דפים  ,. בנוסףכולל במדיה מגנטית והמערכות שביצע
בלוח המתקן בהתקן עם עטיפת  4Aבנוסף, יגיש תוכנית המתקן על גיליון מאושרים. 

  מגן.
  
  

כולל , איכות המים המתקבלים (תוצר)יערוך בדיקות שונות על חשבונו כגון:  הספק  ה.  
  וכו'.מפלי לחץ, תיקון ערכים כנדרש, 

  
על מנת לקבוע את תכונות  המתקן, הספק יערוך בדיקת איכות המים בכניסה אל   ו.

המתקן שיספק, ביצועיו והתחייבותו לתוצר המסופק לצרכן. הספק ימציא דו"חות 
 לפי מה שיקבע בין הספק למזמין. מסויםאנליזת מים אחת לזמן 



  

  
  
  
  
  

  
  

  טיב החומרים:   07.15
  

ויתאימו לדרישות המפרט והתקנים הישראליים החומרים והמוצרים יהיו חדשים ומשובחים   
עדר תקן ישראלי יתאימו החומרים והמוצרים לדרישות התקן הבריטי, הגרמני יהעדכניים. בה

  . /או האירופאיו
  

כלל הוא שעל הספק לספק חומרים ומוצרים מהסוג המעולה מתוך המבחר שמתיר התקן, 
  יות. אלא אם כן נקבע סוג אחר במסמכי החוזה וכתבי הכמו

  
כל העבודות תבוצענה בהתאם לתוכניות ובאופן מקצועי נכון, בכפיפות לדרישות התקנים 
המתאימים לשביעות רצונו של המפקח, אשר יהיה קובע היחידי לכל שאלה שתתעורר ביחס 
לטיב החומרים, טיב העבודה ואופן ביצועה. העבודה תיבחן מידי פעם בפעם על ידו, ואולם 

תפטור בשום אופן את הספק מלתקן כל חסרון או פגם שיתגלו תוך אותה בחינה לא 
  התקדמות העבודה או לאחר סיומה.

  
  

  :צנרת המים   07.16
  

  במערכת תהייה משני סוגים:צנרת אספקת המים        
  

  בר. 12לפחות. לחץ מירבי  40בהדבקה או בהברגות דרג  PVC-צנרת ללחץ נמוך ומחברים מ  
  

  .L316פלב"ם  –ומחבריםצנרת לחץ גבוהה   
  

  :אביזרים  
  

  מפלב"ם. GLOB VALVEברזי וויסות מסוג   
  

  ברזים כדוריים להזנה פליז דוגמת "שגיב או "הבונים".  
  

  ברזי מחזור,  ריקון ורכז פלב"ם דוגמת "הבונים".  
  
  

  :אישור ציוד ותכניות ביצוע  07.17
  
  

והטיב המשובח ביותר.  בכל החומרים והציוד שהספק מגיש לאישור יהיו מהמין   .א  
מקרה לא יפלו מבחינת הטיב, האמינות והביצועים מהדגמים המתוארים במפרט 

  ובתוכניות.
  

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

ההתאמה.  כל הגשה לאישור -על הספק לציין במפורש בכתב את מהות החריגה או אי
מלווה בציון של חריגה, תיחשב כהצהרה על ידי הספק, על התאמה מושלמת של שלא 

  הציוד או החומרים ולנדרש במפרט ובתכניות.
  

לשם קבלת האישורים, על הספק להגיש למפקח פרטים ונתונים מלאים שיש בהם   .ב  
בכדי להגדיר ולתאר את המבנה ופעולת הציוד וכן התאמתו לנדרש, כגון דפים 

עקומות או טבלאות פעולה, פרטים חומרים, מידות כלליות, סכמות חשמל קטלוגים, 
  ופיקוד, הספקים וכד'.

  
הספק לא יתחיל בייצור או בהזמנה של ציוד וחומרים טרם קיבל אישור בכתב על   .ג           

  מפרטי הציוד והחומרים שהגיש לאישור.תוכניות המתקן ו
  

אצל היצרן בטרם יוציא את הציוד אל אתר  הספק יזמין את המפקח לבדיקת הציוד  .ד  
  הבנייה, אין להעביר את הציוד מהיצרן בטרם קיבל הספק אישור על כך מהמפקח.

  



  

  
  
  
  
  

תוכניות ביצוע והרכבה של הציוד והחומרים  זמיןכמו כן, יגיש הספק לאישור המ  .ה  
  העומדים להיות מותקנים במערכת.

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

הציוד ואופן העברתו והרכבתו מידות והתנאים האמיתיים בבניין.  הספק יתאים את 
בבניין, למידות של הפתחים, הדלתות והפרוזדורים הקיימים, והשארת מעברים 

  לגישה, טיפול ואחזקה של הציוד, וכד'.
  

  על הספק להכין ולהגיש לאישור התכניות כדלהלן:    
  

פנים וחוץ  -לוחות חשמל כולל סכמות כוח ופקוד, חיווט, פרטי ציוד, פרטי מבנה   .1  
כניסות רשימת וכד' (ראה גם סעיף חשמל). סכימת הבקרה כולל חווט הבקרים 

  בכל בקר ובלוח החשמל.ומספורן ויציאות 
  

הכוללת רשימת ציוד, סוגי צנרת,  PFDסכימה חד קווית של מערכת היצור   .2  
  ורשימת חומרי מבנה. P&IDרים מרכיבי התהליך, סכימת פקוד ובקרה אביז

  
למשאבות לאביזרים, משאבות מינון,   DATA SHEETרשימת ציוד כולל   .3  

  .מיכלים, רגשים וציוד בקרה ומדידה וכו'.
  

  כל תכנית נוספת, בהתאם לדרישות המפקח או המהנדס.  .4  
  

ביצוע ו/או רשימות ציוד וחומרים אישור המפקח ו/או המהנדס על תוכניות   .5  
אינם משחררים את הספק מאחריותו המלאה לטיב החומרים והמוצרים, 
לבחירה הנכונה של הציוד, להתאמתם לתנאי הבניין והמערכות, ולהתאמה 

  מלאה לדרישות המפרט והתכניות.
    
אישור שניתן לספק ביחס או מקור המוצרים, אינו מהווה אישור על טיב המוצר     

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

  
  :סימון ושילוט   07.18

  
על הספק לסמן ולשלט את כל מרכיבי המתקן בשלטי סנדויץ' חרוטים במידה   א.  

100X60 מ"מ  לפחות. 10 - מ"מ לפחות. גוון השלט שחור והכיתוב בלבן. מידת האות כ 
  בלבד.עברית שפת הכיתוב 

  
, וכד' יזוהו על ידי מגופים, לוח חשמלמשאבות,  מסנני קדם, ממברנות,כל הציוד כגון:    ב.  

בגוון לבן עם כיתוב חרוט שחור. שלוט מחוץ חרוטים בגודל מתאים,  ,שלטי סנדויץ'
  בהתאם לסימנם בתכניות.למבנה יבוצע על לוח אלומיניום עם חריטה 

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

  
  :של משאבה יכלולשלט   

  
  סימון היחידה.  -  
  שם היצרן  -  
  דגם המשאבה  -  
  .m³/hrמים ספיקת    -  
  .מטר -המשאבה לחץ סטטי כולל של   -  
  כוח סוס המנוע, כולל דגם וסל"ד.  -  
 תאריך ייצור. -
  .וסוג משנה התדר ומאפייני -
  

כל אביזרי החשמל, הפיקוד, מנתקים וכד', יזוהו על ידי שלטי סנדויץ', בהתאם     ד.  
  לתפקידם ו/או השתייכותם לציוד שהם משרתים, ולפי סימונם בתכניות.

  
כל הברזים מגופים, שסתומי פיקוד וכד' יזוהו על ידי דסקיות סנדויץ' חרוט, ועליהם     ה.  

ות הסכמאתיות וכפי שיבוצעו בפועל. הדסקיות המספר הסידורי, כפי שמופיע בתכני



  

  
  
  
  
  

ס"מ ובצבע בהתאם לקוד המוסכם, ויחוזקו על הברזים  4יהיו בעלות קוטר של 
  באמצעות שרשרת מתכתית.

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

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

  
  .של הספק סימון ומספור הציוד בשטח יתאים את הסימונים בתוכניות העדות  ז.

  
  

  :ניקוי בדיקה ויסות והרצה   07.19
  

הספק יבצע ניקוי ושטיפה יסודיים של כל מערכות הצנרת, וכן פעולות בדיקה והרצה   א.  
.  הספק יודיע לנציג המזמין, לפחות שבוע מראש, על כוונתו לבצע המתקן שסיפקשל 

  .יחד עם נציג המזמין המפקח יוכל להיות נוכחשפעולות אלה, בכדי 
  

לאחר ההפעלה וההדגמה לשביעות רצונו של המפקח, יופעל המתקן במשך תקופה של     
ת ההפעלה .  במשך תקופה זו ידריך וינחה הספק את המפקח וצווםמשבועיילא פחות 

  והאחזקה של המזמין, בכל הקשור בטיפול, הפעלה ואחזקה של מתקן.
  

  עם גמר ההפעלה ותקופה ההרצה, יימסר המתקן לאישור המפקח.  .ב  
  

קבלת המתקן על ידי המפקח מותנית, בין היתר, בגמר כל עבודות התיקונים     
ד מושלם והגשת תיעו וההסתייגויות שנמסרו לספק על ידי המפקח ו/או המהנדס

  .בהתאם לבצוע
  

בתקופת ההרצה יבצע הספק ויסות זרימת מים ויכין דפי דיווח אותם יגיש לאישור   .ג  
  המזמין. בדפים אלו  יצוינו תוצאות הבדיקות הבאות:

  
  ערך מדוד לעומת ערך מתוכנן. -מיםספיקת  -
 מכשירי הפיקוד והבקרה. SET-POINT ערכימצב מומלץ של  -

  
 .משאבות המים. מדוד כנגד נומינלי של היצרןמדידת זרמים של  -
 ים.ממפלי לחץ  -
 אישור על איכות מי (תוצר) על ידי מעבדה מוסמכת. -
בכניסת המים למתקן וביציאה ממנו  PH-ו ECתצוגת ערכי  -

 לאחר מיכל מי תוצר סופי.
  באחריות המזמין במידה ויחליט לבצע. – תדפיס מסכי מערכת הבקרה  -

 של מתקן הטיפול, ערך מדוד לעומת ערך מתוכנן. טבלת תצוגת פרמטרים  -

  כל שאר הבדיקות והכיוונים כפי שיורה המפקח.  -      

  
כמו כן, יבצע הספק ויסות וכיול של כל מכשירי הבקרה, וכן מכשירי ההגנה והביטחון       

  של המתקן.
  

, ללא כל שבועייםעם גמר ההפעלות והמדידות ולאחר שהמערכות יפעלו ברציפות   ד.  
  תקלות יוזמן המזמין לקבלת המתקנים.

  
  שם המציע/ספק:  _____________                                                           ___________   תאריך:           

  
  
  

 ___________    הספק:ה וחותמת המציע/חתימ                                             
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