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  	תנאים כללים 1 פרק

  כללי .1
בנוסף  ., מפרט זהשל משרד הביטחון 08על פי חוק החשמל, מפרט  ודות החשמלבצע את עבעל הקבלן ל  .א

דרישות הכלליות לפעול על פי הן לדרישות הספציפיות לגבי עבודות החשמל ומפרטי הציוד החשמלי, על הקבל
 החוזה. המפורטות במסמכי

 משרדית הבין עדההו בהוצאת) 08 מפרט( חשמל למתקני הכללי במפרט לכתוב בנוסף בא הינו זה מפרט  .ב
 לאחר המפקח יפסוק, 08 למפרט זה מפרט בין סתירה של מקרה בכל.  האחרונה במהדורתו המיוחד

 הצדדים את תחייבנה מההוראות איזו והסופי הבלעדי דעתו שיקול לפי היועצים המהנדסים עם התייעצות
 .לחוזה

את  ת. הרשות שומר2-60202לזמן מעבדה לבדיקת הבידוד של כבל מ"ג על פי תקן הקבלן באחריות   .ג
  ע"י בודק מתאמה (ראה הקצב בכתב הכמויות). בדיקה הנ"לביצוע האופציה ל

באחריות הקבלן לזמן בודק חשמל מוסמך מטעמו לצורך בדיקת המתקן. בטרם ביצוע הבדיקה באחריות   .ד
 ., הבדיקה תעשה על חשבון הקבלן   הקבלן  להגיש את שם הבודק לאישור

רוך בדיקה טרמוגרפית לכל לוח שבועיים לאחר הפעלתו וכן שלושה חודשים ממועד זה באחריות הקבלן לע  .ה
  העתקים למפקח.  3 -ולהגיש דו"ח צבעוני ב

 

  תיאור העבודה .2
 ) ומתח נמוך להקמת תחנת טרנספורמציה הכוללות:  24kVעבודות חשמל מתח ביניים (     

 :עבודות במתח נמוך  .א
 חשמל מתקן ביצוע 

  מתח נמוךאספקה והתקנת לוח 

 שינוי באספקת חשמל ללוחות תאורה הקיימים בשטח 

  275התקנת גנראטור  הכולל חופה, בהספקkVA    שיסופק ע"י רש"ת 

 התקנת מערכת אל פסק שתסופק ע"י הרשות 

 אספקה והתקנת לוח בקרה 

 :(הספקה, התקנה והפעלה)עבודות במתח ביניים  .ב
 RMU ארבע תאים 

   כבלים מ"ג 

  שנאי שמן אטום 

  ל הגנות מ"גכיו 

 עבודות בקרה 

 אספקה והתקנת לוח בקרה  -

  I/Oחיווט נק'  -

	תקנות ומפרטים .3
  , חוקים ותקנות הבאים, במהדורתם התקפה האחרונה:למפרטיםכל העבודות תבוצענה בהתאם   .א
 ותקנותיו כולל הוראות ועדת פירושים. 1954 –התשי"ד  חוק החשמל  .ב

  עדה הבין משרדית המיוחדת במהדורתו האחרונה.) בהוצאת הו08המפרט הכללי למתקני חשמל (מפרט   .ג
  פרט זה.מ  .ד
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	תנאי האקלים .4
 .70%ולחות יחסית עד + C 45טמפרטורה מקסימלית:   .א

  .100%ולחות יחסית עד  -C  5טמפרטורה מינימלית:  .ב

  התנאים להתקנה חיצונית  .ג

 מ"מ לשעה. 60עוצמת הגשם המקסימלית:   .ד
  מ' לשניה. 47עוצמת הרוחות: לפחות   .ה
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	  כללי בודות חשמל במתח נמוךע   2 פרק

	:מתייחס מפרט זה הן ןהעבודות אליה, תוכן המפרט .1
 אספקה, התקנה ו/או השחלה וחיבור כבלים  

 אספקה והתקנת סולמות ומגשי כבלים  

  אספקה והתקנה של תיבות, קופסאות ואבזרים  

 אספקה והתקנת קונסטרוקציה מתכתית 

 אספקה והתקנת לוחות מתח נמוך 
 

 

	ומוליכים כבלים אספקה והתקנה .2

  כללי .2.1
 מטיפוס יהיו וולט 1000 עד של למתח ההזנה כבלי כל XY2N או XY2NA ידי-על אחרים כבלים נבחרו אם אלא 

  . המתכנן
 בכל הנומינלי המתח מן 3% -מ גבוה מתח מפל יגרם שלא כזה בשיעור מזערי חתך בעלי יהיו הכוח כבלי 

 במערכת שהיא נקודה

 סקטוריאלי חתך בעלי כוח כבלי התקנת תותר לא. שזורים מוליכים בעלי יהיו הומעל ר"ממ 6 של בחתך כבלים 
  .כאלו בכבלים להשתמש שמותר במפורש צויין בהם במקרים אלא

 מתוצרת מתכווץ כבל-ראש-כפפת ידי- על ייאטם ומעלה ר"ממ 16 בחתך כבל כל קצוות ,מבניים-פנים התקנות 
  . M3 או, אלסטימולד או, רייקם

 תכונות שווה או, סופריאור, י'סינרג תוצרת יהיו הכבלים  

 כדוגמת" הולכה" משחת מריחת עם יבוצעו' וכו צ"פ, ללוחות כבלים חיבורי BURNDY‐PENETROX‐E שווה או 
    .תכונות

  מוליכים .2.2
 בידוד בעלי יהיו המוליכים כל PVC  המתחברים השזורים המוליכים כל. וולט 1000 עד של למתח נאופרן או 

  .מתאימים בשרוולים יצוידו, למהדקים המתחברים, השזורים המוליכים קצוות. כבל בנעלי יצוידו לציוד

  ומוליכים כבלים סימון .2.3
 באמצעות תווית זהות הנושאת כתובת ברורה ובת קיימא. מיקום תווית הזהות יהיה בשני  יבוצע הכבלים סימון

חות ובכל המקומות בהם קיים קושי לזהות קצוות הכבל, בנוסף ייותקנו תוויות בשני צדדי תיבות חיבורים/ שו
 את הכבל

  מוגן יהיה השילוט חיצונית בהתקנה, סנדביץ שלטי ידי-על או, נירוסטה דיסקיות ידי-עלתווית הזהות תבוצע 
UV .  

 בתוכניות למספריהם בהתאם הכבלים מספרי יוטבעו תווית הזהות  על . 

 פלסטיים יםחבק( אזיקונים ידי-על לכבלים יחוזקו תויות הסימון.(  

  

 יסומנו באמצעות שרוולים פלסטים שיושחלו על כל : פזה,אפס,והארקהכל המוליכים (לרבות מוליכי הכבלים (
 .הכבלים מוליכי כל על הדפס עצמי באמצעות פלוטר הדפס זה יוכנס לתוך כיסוי שקוף שיושחלמוליך או ע"י 



  

9  

  

 בתוכניות למפורט אםבהת, יסומנו הפיקוד כבליהמוליכים (מוליכי הכבלים ) ו כל  

  הכבלים שלמות על שמירה .2.4
 קצוות או פחים קצוות עם במגע כבלים באים בהם במקומות הכבלים מעטה שלמות את להבטיח מנת על 

 למעטה המתכת בין הפרדה יצירת לשם מתאימים גומי בכיסויי ל"הנ המקומות את לצפות יש, חדים מתכתיים
  .הכבל

 היצרן ולהוראות 301/2.9 פרק, 108 הישראלי תקןל בהתאם יהיה המותר הכפוף רדיוס.  
 יבוצעו אלו חיבורים. חיבור תיבות או הסתעפות תיבות בתוך יבוצעו הכבלים או המוליכים של החיבורים כל 

  .המוליכים לחתך המתאימים, תקניים מהדקים באמצאות
 אוטם ותותב מתאים שרשורי ינורצ י"ע עליו להגן יש חשמלי אבזר לתוך או תיבה לתוך, מוליך או, כבל בכניסת  

  ).אנטיגרון(

   כבלים להתקנת SHOPDRAWINGS  הגשת .2.5
 הסולמות העמסת חישוב ולבצע  המבנה בתוך הכבלים השחלת תכנון המפקח לאישור להגיש הקבלן על 

  ). כבלים של עתידיות להשחלות פנוי מקום 30%( שמור מקום של הראות מנקודת והרשתות
 השוחה שם את הכוללת קרקעית תת תשתית בתוך הכבלים השחלת תכנון, המפקח ורלאיש להגיש הקבלן על 

  . הכבל יושחל בו הקנה ומספר

    רשת מחורצות, ,: פחתעלות, סולמות על כבלים התקנת .2.6
 (פח,מחורצות ורשת) תעשה בקווים מקבילים ללא הצטלבויות, פרט על סולמות או בתעלות  הכבליםהנחת ה

 של הכבלים למקומות הכניסה והיצאה

 90שלא יעלה על פלסטיק "אזיקונים" במרחק  םקיבהכבלים יעוגנו לסולם או לתעלה המחורצת באמצעות ח 
 וקשירתה הראשונה השכבה התקנת את לסיים יש, יותר או שכבות בשתי מתבצעת הכבלים הנחת אם .ס"מ

 וכך למעלה תוארוש לתנאים בהתאם תתבצע החדשה השכבה קשירת. השניה השכבה התקנת לפני לסולם
 .השכבות כל

  יעוגנו לפרופילים מחורצים שיותקנו בתוך התעלה  כבלים בתעלת פח לא מחורצת 

  לריתום הכבל  ק נירוסטה המתאיםבממ"ר יעוגנו באמצעות ח 10המותקנים אנכית בשטח חתך גדול מ כבלים
 ולעברת משקלו לסולם או לתעלה

 תחתון או בדפנות התעלה, לצורך יצאת הכבל יעוצב בתעלה הכבלים יצאו מן התעלה (פח, מחורץ) בחלק ה
 פתח עגול בקוטר המתאים אשר יאפשר הכנסת אחד מן האביזרים:

o טבעת מגומי או מחומר פלסטי 

o  גלנד פלסטי או מתכתי 

  לצורך איגוד הכבלים יש להשתמש בחבקים פלסטיק "אזיקונים"מטר  1.5כל  בצרורכבלים חד גידים יאוגדו , 
   המחברים לסולם או לתעלה.תמש בחבקים ניתן להש
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  בקרקע המותקנים צינורות לתוך כבלים השחלת .2.7
 פגיעה למנוע מנת-על זו למטרה מיוחד משיכה שרוול ידי-על להתבצע צריך לכבל המשיכה תיל בין החיבור 

  .המשיכה בשעת הכבל של החיצוני במעטה
 הכבלים על להפעיל אין מקרה ובכל הכבלים יצרן ייד-על המוכתבים אלו על העולים בכוחות כבלים למשוך אין 

  .שלהם החיצוני למעטה נזק לגרום העלולים משיכה כוחות
 נוחה וגישה הכבל גמישות על לשמור מנת על השוחה קירות לאורך יתבצע הביקורת בשוחות הכבלים מעבר 

  .אליהם
 ובהתאם התפעול גמישות לצורך רזרבי קטע השארת תוך, השוחה דפנות אל הכבל יחוזק ההשחלה לאחר 

  .המפקח להנחיות
 ברזל במוט שיתמכו מתאימות תמיכות גבי על התוף התקנת לאחר, להתבצע צריך התוף מן הכבל שחרור 

  .התוף סיבוב כדי תוך, מראש שנקבע אורך בעל כבל קטע משיכת י"ע, התוף במרכז שיעבור
 ייפסל אחר פגם בו ימצא או כפוף יהיה, שלו יהחיצונ במעטה, בבידוד כלשהו פגם יכיל אשר הכבל של קטע כל 

  .הקבלן חשבון על ויוחלף
 שני ועוד הביקורת שוחות כמספר יהיה ביקורת שוחות מספר דרך כבל בהשחלת שיועסקו הפועלים מספר 

 או טלפונים באמצעות יהיה ההשחלה ביצוע לשם הפועלים בין התיאום. הכבל של קצה בכל, לפחות פועלים
  .תאימיםמ קשר מכשירי

 לציוד נוח חיבור שתאפשר אורך בעלת לולאה להשאיר יש כבל כל של קצה בכל.  
 האדמה על הכבל גרירת את למנוע מנת על הנחייה גלילי להתקין יש הראשונה לשוחה הכבל תוף בין. 
 על מנת למנוע (גלגות) וקונוס לכניסת הכבל לצינור יש להתקים גללי הנחיה  (תאי הבקרה)  בתוך השוחות

  פגיעה בכבלים
 שימוש י"ע החיצוני למעטה נזק גרימת מפני הכבל על להגן יש הכבל הרמת לשם מכניים כלים נדרשים אם 

  .לכבל המכני הכלי בין שיפרידו רכים בחומרים
 הצינור לתוך דיחוי ללא להשחילו יש התוף מן הורד שהכבל לאחר.  

  )מופות( חשמל כבלי קטעי חיבור .2.8
 המפקח באישור קור אך יבוצע מופות ביצוע  
 גישה קיימת בהן במקומות רק במקומות תבוצע המופה  
 המופה מיקום את התוכנית גבי על לסמן הקבלן באחריות  
 המחברים). תכונות שווה( ת"ש או רייקם של המחבר מסוג) מופה( מחבר י"ע יתבצע כבל קטעי שני בין חיבור 

  .המפקח מן בכתב אישור קבלת לאחר רק הקבלן י"ע יירכשו
 נוסף כבל חיבור לבצע אין. חדש כבל כל קצוות בשני זמנית בו יבוצע קיימים לכבלים חדשים כבלים בין החיבור 

 לאחר רק הראשון הכבל בתוואי חדש כבל קטע בחיבור להתחיל מותר. החיבור בצוע בעת תוואי באותו
  .החיבור של חשמלית בדיקה לאחר או הראשון הכבל של מבצעית הפעלה

  הכבל ורציפות דבידו בדיקת .2.9
 לבצע יש אלו בדיקות. המפקח של בנוכחותו כבל כל של מוליך כל של והרציפות הבידוד את לבדוק הקבלן על 

  :הבאים בזמנים" גשר"ו"  מגר" באמצעות
o ההנחה לפני  
o ההנחה לאחר מיד  
o החשמל למערכת החיבור לפני  

 חלק יהוו אשר  עותקים בשני ישמרוי אלו בדיקות של המספריים הנתונים כולל, הבדיקות שלושת של ח"דו 
  הסופי ח"הדו מן נפרד בלתי
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   כבלים מעברי חסימת .2.10
, KBS בשיטת תתבצע אחר לחלל אחד חלל בין ועשן אש התפשטות מניעת לשם כבלים מעברי חסימת

 בפלמסטיק מצופים, מ"ס 5 של ובעובי קוב/ג"ק 150 בצפיפות סלעים צמר העשויים KBS לוחות באמצעות

)flammastik  (חסום במעבר כבלים של קלה וגריעה הוספה תאפשר המעברים חסימת שיטת.  צידיהם משני ,
  .אופייניים וכימיקלים מים עם במגע התווך תכונות את תשנה ולא וחשמלית תרמית מבודדת תהיה
 האש חסימות. 755' מס הישראלי התקן לאישור בהתאם, בלבד 4 רעילות בדרגת גזים יפלטו שריפה בשעת

  ויותר דקות 90 למשך, שלהלן התקן ממבדקי לאחד בהתאם ורגוד

  UL 1479  האמריקאי התקן          

  DIN 4102  הגרמני התקן    

  BS 476  הבריטי התקן    

    

  .זה בתחום מוכח ניסיון בעלת, מוסמכת חברה ידי- על יתבצעו החסימות  

  .הכמויות בכתב לפירוט בהתאם לקבלן ישולם האטימה חומרי תמורת  

  תעלות: פח, מחורצות ורשת -, מגשי כבליםמותסול .3
  סולמות כבלים מותר להתקין באולמות סגורים או במקומות מוגנים מפני זיהום כבד או מקרני השמש. הם

 40 -צריכים להיות בנויים מפרופילים מתכתיים מרותכים זה לזה, ובעלי מרחקים בין השלבים לא גדולים מ
  ס"מ. 

 מ"מ לפני ציפויו באבץ, וגובה  1.5 .מ  . עובי הפחים לא יקטן מגולוונות תעלות פחמגשי כבלים יהיו בנויים כ
ס"מ. כל המגשים יותקנו ויחוזקו לקונסטרוקציה מתכתית מגולוונת באמצעות  -6הקירות האנכיים לא קטן מ

 חיזוקים מגולוונים.

  גילוון התעלה יבוצע לאחר מ"מ לפחות  6התעלה תהיה מגולוונת ועשויה מחוטי פלטה בקוטר  –תעלות רשת ,
  הריתוכים

  מגשי כבלים המותקנים האחד מעל לשני צריכים להיות מופרדים זה מזה במרחקים יחסיים לרוחבם ביחס של
  ס"מ. 30ובמרחק מזערי של  1:2

 .יש לספק מכסים מתאימים למגשים העליונים ולמגשים גלויים לקרני השמש  
 קליפס מתכתי (אין צורך בכלי יבוצע באמצעות  וך ותקשורת תעלת המשרת מערכות מתך נמתפסת המכס ל

 לפתיחת מכסה התעלה).

 פתיחת מכסה לתעלה המשרת מערכת מתח גבוה באמצעות כלים בלבד  
 מגשי הכבלים צריכים להיות חלק ממערכת מודולרית הכוללת את כל האבזרים הדרושים למעבר ממגש למגש 

  .וכד')  90(כולל פניות מעורגלות 

 יש ממ"ר (חלק ממחיר התעלה) 10 בגיד בעל חתך מינימאלי  ערכת המגשים צריכה להיות מוארקתכל מ .
להתקין מוליך הארקה לאורך כל המגשים בנפרד מן הכבלים המונחים על גבי המגשים ולחבר כל מגש אל 

  המוליך. ביצוע החיבור למגש יהיה באמצעות מהדק "קנדי" תוך הקפדה על אי ניתוק המוליך.
 מערכות  רקת מערכת המגשים תהיה מסומנת בשילוט ירוק/צהוב תקני "זהירות הארקה, לא לפרק".הא

הנשיאה של המגשים יחוברו לתקרה ולקירות רק בצידם האחד של המגשים על מנת לאפשר את הנחת 
  הכבלים על המגשים ללא צורך בהשחלה.

 צעו מאותם החומרים מהם בנויים המגשים ויהיו כל האבזרים הנלווים למגשים כגון מחברים, זוויות וכדומה יבו
  בעלי גמר זהים.



  

12  

  

  ועפ"י טבלת חישובים  מטר זה מזה 1.5התמיכות שיישאו את המגשים יותקנו במרחקים שאינם עולים על
  .מאושרת ע"י קונסטרוקטור

  לשם חישוב כושר ההעמסה המותר על המגש, בקטע מסוים, יש לחשב לפי משקלם הכולל של הכבלים
  ק"ג באותו קטע. 100מטר ועוד  1רך לאו

  כל סולמות הכבלים, המגשים, מערכות הנשיאה והחיבור של הסולמות והמגשים, וכל מרכיבי המתקן האחרים
. כל הברגים, האומים והטבעות לאומים אלו חייבים בשיטה צנטריפוגלית באבץ חם מגלווניםחייבים להיות 

או תמיכה לכבלים שיותקנו \לקטרוליטי. כל מערכות הנשיאה ולהיות מצופים בקדמיום או  באבץ בתהליך א
או לחות גבוהה חייבים להיות מוגנים בהגנה נוספת, מיוחדת \באזורים בהם קיימים תנאי סביבה קורוזיביים  ו

  .)316(צביעה בצבע אפוקסי, פלב"מ  לסביבה הקורוזיבית
   או  316מפלב"מ להתקין סולמות ומגשי כבלים בסביבה קורוזיבית במיוחד, או על פי דרישת המזמין, ניתן

  .ציוד מגלוון וצבוע אפוקסי

  עבודות ברזל, צביעה והגנה בפני שיתוך (קורוזיה) .4
 חם בעובי  כל חלקי הברזל: מגשים ותעלות כבלים, סולמות, קונסטרוקציות, תמיכות וכדומה, יעברו ניקוי וגילוון

  .מיקרון בשיטה צנטריפוגלית 40של לפחות 
 רגים, האומים, השלות, אבזרי ההידוק והחיבור יגורזו בגריז גרפיט לפני ההידוק, על מנת לאפשר את כל הב

  פתיחתם כעבור זמן. כל החורים שאינם בשימוש יסתמו במסתמים מתאימים. 
  כל חלקי הברזל, ללא יוצא מן הכלל, יהיו מגולוונים. הציפוי יתבצע ע"י טבילה בתוך אמבט אבץ מותך שטיהורו

. כל הריתוכים, העיבודים וההשחזות אשר יבוצעו באתר בעת ביצוע העבודות יתוקנו ע"י צבע 97%חות לפ
  . הצבע יסופק ע"י הקבלן.יסוד עשיר אבץ

  5%במקרה של צורך בביצוע ריתוכים בפריטי ציוד מגולוונים יש להבטיח שאחוז הריתוכים בציוד לא יעלה על 
יש לנקות את המקום היטב ולכסותו בגילוון קר בהתאם להנחיות  מסך כל הריתוכים. לאחר ביצוע הריתוך

  יהיה על הקבלן לבצע גילוון חוזר באמבט חם, על חשבונו. 5% - המפקח. אם יתברר שאחוז הריתוכים גבוה מ
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	גנרטור להפסקת חשמל .5

  תיאור העבודה .5.1
 תכנון העמדה של הגנראטור , מיכל הדלק בחדר ומכלול הציוד הנדרש 

 275הקיים  טורהגנר פירוקkVA .עם חופה 

 חדר גנראטור בתחנת ל הציוד הובלתZ ,והתקנתו  באתר הציוד פריקת 

   תכנון אספקה והתקנה של קונס 

 החוצה (כולל ביצוע קידוח במידה ויידרש) ליציאה אגזוז תכנון אספקה והתקנה של 

 צינור, דלק צנרתמצופים,  לגנראטור, לרבות וחיבורו כפולה דופן ליטר 2000 דלק מיכל אספקת 
 . המיכל למילוי

 חיבור הגנראטור ללוח החשמל הראשי 

 הפעלה וניסוי בעומס 

 דוח בודק חשמל 

 התשתיות ממשרד הגנרטור למתקן אישור קבלת.  
 המערכת של סופית קבלה. 

  ייעוץ והנחייה לגבי צורת התקנה: .5.2
 .במסגרת החוזה יימסר לקבלן תוכנית המבנה 

 עמדה והתקנה של הגנראטור והתקנה של מכלולי הציוד כולל:  באחריות הקבלן להכין תוכנית ה
 מערכת פליטה, מיכל דלק ולהגישם לאישור המזמין  

 גנרטור לציוד האחר שיסופק ויחובר על ידי אחרים-הקבלן יוודא חיבור נכון בין מערכות הדיזל 
 במידה וידרש.

 .הפעלת היחידה וניסוי הפעלה בעומס  
 .ביקורת פעולת המערכת  
 אישור למתקן הגנרטור ממשרד התשתיות. קבלת 

 ופית של המערכתקבלה ס 

  מיכל הדלק היומי .5.3
 ידי הקבלן. המיכל יימדד בנפרד כ"קומפלט", הכולל -המיכל, בקיבולת שנקבעה, יסופק ויותקן על

  את כל סעיפי הצנרת, האבזרים והציוד הדרושים.
 מיכל תוגש לאישור המזמין, המיכל יהיה מתוצרת מפעל המתמחה בייצור מיכלי דלק. תכנית ה

  המיכל יכלול מעצרה על פי התקנות. לפני הביצוע.

  ,המיכל ייבנה מפחים חדשיםST‐37/2 כל ספחי הצנרת להתחברות יותאמו מראש לאפשרויות .
ההתקנה באתר ולתפעול נוח. על הקבלן להגיש לאישור המזמין תוכניות ייצור מפורטות, בהן 

  של הצנרת החיצונית, בתיאום מלא עם אופן ההתקנה. יצויינו גם כיווני ההתחברות

 המיכל יכלול את הפתחים הבאים:  

o " לפחות.2צינור מילוי ,  
o " 3צינור עודפים.  
o " לפחות, (שייצא מחוץ למבנה). ,1/2צינור אוורור  
o  ברגים. 8 -ס"מ, סגור בפלנש, אטם ו 60פתח ניקוי בקוטר  
o  מצופים, ומכסה פח מעליה. לשם התקנת 1/2שרוולים " 4כיסוי הפלנש יכלול  
o .מדיד מכני המאפשר לראות את מפלס הדלק במיכל  
o " חוזר ממנוע הדיזל. 3/4למנוע הדיזל עם מגוף וצינור " 3/4צינור  
o " לפחות, עם מגוף ופקק. 2צינור ריקון  
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o " עם מגוף.1/2צינור ניקוז ובדיקה ,  
o " נוסף, עם פקק, מעל למיכל. 2צינור  

 ות להנחיות יצרן הצבעים/צפוי וכמפורט להלן:צביעת המיכל תבוצע בכפיפ  
o לפני הצביעה יש לנקות  היטב את המיכל מכל לכלוך, שמנים וחלודה. הניקוי יתבצע על-

  .SA‐2.5, לדרגה .S.I.Sידי התזת חול לפי תקן 
o .הסרת הלכלוך והשמנים תבוצע באמצעות ממיסים אורגניים כגון טוליאון או נפט  
o  שיוסרו כל סיגי הריתוך מהמתכת.אין לבצע התזת חול לפני  
o  24צביעת חוץ המיכל היומי תבוצע בשתי שכבות צבע יסוד מיניום סינטטי ויבוש במשך 

מיקרון לפחות. שכבת הצבע  25שעות לפחות בין השכבות. עובי כל שכבת צבע יהיה 
שעות  24 –השלישית תהיה צבע יסוד סינטטי "אדום אוקסיד". משך זמן יבוש שכבה זו 

  ות. שכבת הצבע הרביעית תהיה צבע סינטטי מסוג "סופרלק" בגוון אפור.לפח
o  שכבות צבע אפוקסי עמיד לדלק. תהליך הצביעה כנ"ל. 4 -צביעת פנים המיכל תבוצע ב  
o  בדיקת צביעת/ציפוי המיכלים תבוצע לאחר ייצורם ובסמוך להתקנתם. הבדיקה תבוצע

בכל האמצעים הדרושים למניעת  באמצעות מיכשור שימציא הקבלן. על הקבלן לנקות
פגיעה בצבע ובציפוי בשעת העמסתם, הובלתם, פריקתם והתקנתם באתר ויהיה אחראי 

  ידי המפקח.-לכל התיקונים שיידרשו, במידה שיידרשו על
 גבי מעמד שיוצב על הרצפה, קרוב לד"ג. המעצרה תנוקז אל מחוץ למבנה -המיכל היומי יותקן על

  לפחות, מגוף ופקק."¾ ידי צינור ניקוז של -על
 :התקנת מצופי פקוד במיכל דלק יומי  

o  מצופים. המצופים יוכנסו לתוך מיכל הדלק דרך עוגן מתאים. כבלי  4מיכל היומי יכלול
המצופים יושחלו דרך צינורות שיוכנו בעוגנים ויקשרו לצינורות אלו עם סרטי קשירה 

ים למצופים בקיר סמוך. הכבל ומתיחה פלסטיים. כבלי הפקוד יחוברו לקופסאות החבור
מ' על ידי ליפוף הכבל במספר  1-לחבור המצופים יחתך תוך שמירה על רזרבה של כ

  טבעות לפני חיבורו לקופסת החיבורים. מעל לעוגן יותקן מכסה פח.

	מערכת בקרה .6

  תיאור העבודה .6.1
 י אספקה והתקנת לוח בקרה בהתאם לתוכניות ולכתב הכמויות (בקר וכרטיסים יסופקו ע"

 הרשות)

  חיווט וחיבור כל נקודותI/O בתחנה, החיווט יבוצע ע"י כבלים גמישים 

  בדיקתI/O  
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	לוחות חשמל מתח נמוך .7

	יכלללוחות חשמל  .7.1
 ונתונים נוספים (אם מופיעים כאלו בתכניות)שבתכניות הכלליות למידות ,קוויות חד לתכניות בהתאם ייבנו הלוחות

 תכניותבאחריות הקבלן להגיש  .לייצור תכניות מקרה בשום אינן ,החוזה מסמכישב ,המתכנן תכניות החוזה. במסמכי
  .יצור והעמדה של הציוד במתקן

  והקופסאות הלוחות סוגי .7.2
  : הם זה מפרט מתייחס אליהם החשמל לוחות         

 4000בזרם חילופין עד  וולט 1000 עד של למתח חלוקה ולוחות ראשיים לוחותA  וולט  1500או
 ר בזרם יש

 לחצני, בוררים, מפסקים הכוללות, ותמקומי הפעלה/פיקוד  קופסאות .פיקוד או/ו בקרה לוחות 
 .וכדומה מהדקים, נוריות, פיקוד

 הציוד ליד פנימית או חיצונית להתקנה שנועדו קופסאות.  

  תקנות, חוקים, מפרטים .7.3
 חרונה:כל הלוחות ייבנו בהתאם למפרטים, חוקים ותקנות הבאים, במהדורתם התקפה הא  
 זה  מפרט. 
 משרדית הבין הועדה בהוצאת) 08.07לפרק  – 08 מפרט( חשמל למתקני הכללי המפרט 

  במהדורתו האחרונה 
 :תקנים ישראלים  
 במהדורתו האחרונה. חשמל ותקנות בנושא חוק 

 כלליות דרישות נמוך למתח ובקרה מיתוג לוחות עבור ריקות תיבות - 62208 ישראלי תקן  
 אלקטרומגנטית תאימות – 5.1 לקח 961 ישראלי תקן  
 1954 - ד"התשי החשמל חוק - 54001 תקנה   
 וולט 1000 עד במתח לוחות התקנת( החשמל תקנות -914023 תקנה( 

 חשמל בלוחות המותקנים והגנה מיתוג ציוד סדרת – IEC60947 

  לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך, דרישות כלליות   - 1חלק  61439תקן ישראלי 

 לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות הספק  - 2חלק  61439לי תקן ישרא 

  לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות באתרי בניה  - 4חלק  61439תקן ישראלי 

  לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך לוחות לחלוקת חשמל ברשתות   - 5חלק  61439תקן ישראלי
 ציבורית

  ובקרה למתח נמוך: מערכת סינוף של פסים  לוחות מיתוג    -6חלק  61439תקן ישראלי
 (מוליכים ,פסי צבירה)

 התקן פי על קבלים לוחות IEC61921    IEC61439‐2  

 IEC 62262 – מכאני הלם בפני הגנה דרגת -  IK  

 IEC 61921 – ההספק כופל לתיקון ולוחות הספק קבלי  

 IEC60831 – עצמי ריפוי כושר self‐healing 1 עד למתחKA AC  )1+2 יםחלק (  

 IEC60947– 2/3/4 חלקים(  ומגענים מנתקים, מפסקים לרבות מיתוג ציוד (  

 IEC61000 ‐ Electromagnetic Compatibility – EMC -    )6 עד 2 חלקים (  

 IEC 1643‐11 – קצר זרם התרחשות בעת מתח נחשולי מגן לבין הגנה מפסק רכיב בין תאימות   
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   האקלים תנאי .7.4
 ולדרישות החוזה מסמכי לשאר, לתוכניות בהתאם, הלוח יוצב בהתנאי הסביבה הלוח יתוכנן בהתאם ל

  .  המזמין

  האטימות דרגת  .7.5
, לתוכניות בהתאם, הלוח יוצב בה הסביבה לתנאי יתאימו וכדומה גזים, רטיבות, אבק בפני ההגנה דרגות
  .המזמין ולדרישות החוזה מסמכי לשאר

  דרישות מיצרן הלוחות .7.6
  הגדרות

 "חישובים, בשרטוטים  האות תיעד,  הבניה  תשיט של המקורי ןנובתכ שעסק מי –" מקור יצרן ,
 IEC‐61439‐1,2 לתקן בהתאם הדרושים ובדיקות אימותם וביצע דומים ובמסמכים,  קטלוגים

 "מקור יצרן" להלן
   "מקור יצרן ידי על ותועדו נבדקו שפותחו ממערכות חשמל לוחות שמרכיב מי –" מרכיב-יצרן 

 ך על ידו להיות "יצרן מרכיב".והוסמ

  "ל"הנ בהגדרות העומד" מרכיב יצרן"  או" מקור יצרן" הינו-"יצרן. 
 דרישות מיצרן הלוחות  
 ת"לת הסמכה ושקיבל המזמין י"ע מאושר לוחות יצרן י"ע ייצרו הלוחות  

ISO 9001:2008. 

 "תקן בתו החשמל לוחות את לסמן הישראלי התקנים מכון היתר בעל יהיה–" היצרן. 
 התקנים מכון להוראות בהתאם התקן בתו יסומנו הלוחות. 
 המקצועית העבודה. גבוהים מקצועיים סטנדרטים פי על תתבצע הלוחות הרכבת   
 בקביעות מועסקים והם חשמל לוחות לייצר והוסמכו הוכשרו אשר מיומנים עובדים ידי על תתבצע 

  .התמחותם בשטח
 של נתונים הכולל, המקור יצרן שהכין מפורט קטלוג ימצאי -"יצרן"ה ברשות : מקור יצרן קטלוג 

 ציוד ודגמי החומרים סוג על טכני מידע יכלול הקטלוג. ולספק  לייצר"  יצרן"ה בכוונת שאותו הלוח
 הוראות, ההרכבה שיטת על מידע הקטלוג יכלול כן כמו. הלוח במבנה להתקנה המאושרים

 וטיפול אחסנה, הובלה הוראות, מידור שיטות, לתקנים התאמה, צבירה פסי, חיווט, הרכבה
 וכן, וצבע מכאניים נתונים, עתידית ציוד תוספת, טמפרטורה עליית טבלאות, האספקה לאחר
 .ואישורים בדיקות רשימת
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  לאישור תכניות הגשת .7.7
 ביצוע תכנית"  ברמת  תכניות יהיו הלקוח מספק שאותן החשמל  תכניות."  
 יוגשו התוכניות תכנן והמזמין המ לאישור ולהעביר מפורטות ורייצ תכוניות להכין" יצרן" על 

  ויכללו: A4 בגודל בגיליונות

 סכמה חד קווית 

 של מבנה הלוח ההרכבה ופרטי המידות את הכוללים), הלוחות או( הלוח של מפורטים שרטוטים 

 הלוח מבנה של אופייניים חתכים.  
 הדלתות פני מראה.    
 עם ובלי פנלים בתוכו המורכב הציוד את הכולל הלוח פנים מראה. 
 בשרטוטים המופיע למספרם בהתאם, הציוד המותקן בלוח  רשימת.  
 הציוד יצרני של קטלוגים.  
 וברגי המהדקים, המוליכים קצוות סימון את הכוללת ומהדקים פיקוד תוכנית, חיווט תוכנית 

 '.וכו האבזרים של החיבור

 :הקבלן יציין על גבי התוכנית 

 צבעי מהדקים 

 עי מוליכיםצב 

 צבעי שלטים 

 :תוכנית המהדקים תכלול  
 חיבור  למערכת הבקרה וגילוי האש  

 בתוך המקסימלית הטמפרטורה ציון עם הלוח של התרמי המאזן של חישוב 
 עבודה של בתנאים, צלסיוס מעלות 45 מ פחות להיות שצריכה, הלוח

 בהתחשב בלוח המותקן הציוד כל של נומינלי ובעומס מתמשכת
 .הסביבה רתבטמפרטו

   חישוב זרמי קצר והגנות 

   מובהר בזאת כי המזמין רשאי לבקש מייצרן הלוחות חישובי תכנון של הלוח
  על כל חלקיו. 61439על פי תקן 

 היצרן רשאי, ל"הנ לתוכניות, בכתב המזמיןהמתכנן ו אישור לאחר רק 
     לייצר להתחיל

  .הלוחות את
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	בדיקות הלוחות .7.8
  ע רק לאחר בדיקה ואישור הלוח במפעל ע"י המזמין .אספקת הלוח לאתר תתבצ 

  )EMC( אלקטרומגנטית תאימות .7.9
  IEC 61000 ל"הבינ בתקן עמידה יכולת בעל יהיה בלוח המותקן הציוד

  הלוחות מבנה .7.10
 שקיים סוג מכל נוסף ציוד 30% -ל שמור מקום בתוספת עבורו המיועד הציוד כל את שיכיל כך ייבנה הלוח מבנה
  המקום השמור בלוח יתוכנן כך: .לביצוע בתכניות ואושר בתכניות או\ו במפרט אחרת נדרש אם אלה בלוח

 צבירה פסי חיבורי .המותאמים ללוח המותקן סטנדרטים אביזרים ידי על תעשה תאים של עתידית תוספת 
  וזרמי קצר. דגם בדיקות עברו אשר מסוג יהיו

  בעתיד ציוד תתוספ של לאפשרות תרמיים נתונים יספקספק  הלוחות. 
 הלוחות יכללו פנלים ודלתות  

 המידור דרגת )form  (הינה המינימלית המידור דרגת, המתכנן דיי על תקבע B2 תקן לפי המידור -
61119.  

 לוח Assemblie-"ניתנות יהיו מודולאריות אותה בעלות התפקוד יחידות כל מודולארי יהיה" שיטה 
ויאפשרו גישה, תפעול, ותחזוקה נוחה לכל האביזרים  לפניםמ תהיה הציוד יחידות לכל הגישה. להחלפה

  תתאפשר אך ורק בלוחות בהם קיימת גישה.  בלוח. גישה מאחור
 פתוחות כשהדלתות גם מקרי מגע בפני מוגנים יהיו מתח תחת הנמצאים החלקים שכל כך ייבנו הלוחות .

 המעניקים ופנלים דלתות, יצותמח, פתיחת מבדד מחומר מגנים להתקין יש החשופים החלקים פני על
 בחלקו ןמותקכל אביזר בלוח אשר אינו ל מתחת .מפתח או כלי בעזרת תעשה, חיים לחלקים הגנה

, ברגיםהנובעת מנפילת אחרת  רצויה בלתי חשמלית תופעה או לקצרוקיימת אפשרות , הלוח של התחתון
 מחיצות יותקנו מאחור גישה בעלי ותבלוח. מבדד מחומר הפרדה להתקין יש. אחר דבר כל או ציוד חלקי
  .אלו בחלקים עבודות ביצוע בשעת", חיים" בחלקים מקרית נגיעה למניעת בידוד

 IP2XXמינימאליות   הגנה בסיסית

  פסי צבירה וחלקים חיים הגנה הבסיסיתIP3XX. 

 חומרה דרגת תהייה פנימית להרכבה בלוחות A חומרה דרגת חיצונית להרכבה ובלוחות B  
 .10.2.2.3ו  10.2.2.2סעיפים  61439-1ט בתקן כמפור

 בנוי יהיה הלוח. המקור יצרן והוראות" שיטה" לוח לפי ברגים בעזרת ההתקנה למגשי יחובר הציוד 
 .וסביבתיים חשמליים, תרמיים, מכאניים מאמצים בפני לעמוד היכולים מחומרים

	אופן כניסת הכבילה ללוח: .7.11
 אטימות בדרגת אטומות כניסות עם מתפרקים כניסה פתחי יוכנו םהתחתוני או/ו עליונים הכיסוי בפחי 

יתוכננו לכמות הכבילה המקסימלית , הפתחים מידות .ללוח הליהכבתוכנס  דרכם, הלוח של הכללית
  .תוך שמירת מקום לכבילה עתידית הכבילה כל של נוחה כניסההמתוכננת ללוח. פתחי הכניסה יאפשרו 

 המקסימלית הכבילה כמות. במידה ונדרש תא זה יתוכנן בהתאם לתא עבור כניסת הכבלים ללוח 
 ילה הכב כל של נוחה כניסה אפשרתא הכבלים י, ולרדיוס הכיפוף של הכבל המקסימלי ללוח המתוכננת

 .עתידית לכבילה מקום שמירת תוך
  ,הלוח מן איםוהיוצ הנכנסים הכבלים לחיזוק, מחורץ פרופיל להתקין ישבלוח או בתא עבור כניסת הכבלים  
 עבור גילוי וכיבוי אש  מתפרקים כניסה פתחי יוכנו התחתונים או/ו עליונים הכיסוי בפחי 

 סידור תבוצע הפרדה וחציצה בציודים ובמהדקים.  ,בלוחות הכוללים בתוכם הזנה ממקורות מתח שונים 
 .פונקציונאלי באופן האביזרים ריכוז תוך יבוצע בלוח והציוד האביזרים
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 בתכניות או\ו במפרט אחרת נדרשללא דלתות, אלה אם כן  פנלים בצורת תבנה הלוח חזיתמל בחדרי חש 
 תהיה תא לכל הגישה ), 2.13 בסעיף חשמל בלוח דלת להתקנת הנחיות ראה( לביצוע בתכניות ואושר
 התקנת הפנלים תתבצע כמפורט מטה: .נפרדת

 כלי באמצעות רק אלאק פירול ניתנים ובלתי מברג באמצעותיהיה ניתן להסרה  הפנל. 
 אליו האום. הפנל פירוק במצב בפנל הבורג להחזקת הפנל צידי משני מיוחדות דיסקיות שתי יהיו בורג לכל 

 .הלוח ממסד קבוע חלק ויהיה הלוח מסד גבי על קבוע יהיה הפנל של הבורג מתברג
 אליו המותקן ציוד פירוק ללא תאפשרת פנלים פתיחת.  
 מנעולי כדוגמת מנעולים י"ע תתבצע מקצועיים לא לאנשים נגיש במקום וצבי אשר לוח דלתות סגירת 

  .או ידית עם אפשרות להתקנת מנעול תליה, וכל זה בתאום עם המזמין Himmel או Rittal לוחות

 הדלת של הסגירה או הפתיחה כיוון לסימון שילוט יהיה מנעול או ידית, סגר לכל.  
 שיחוברו פנלים י"ע הלוח של האחורי חלקו סגירת תתבצע מאחור גישה עם לוח לבנות ניתן יהיה כאשר 

 הסגירה, יתאפשר זה דבר כאשר, לחילופין, או הפנלים של נוח פירוק שיאפשרו סגרים י"ע הלוח למסגרת
 .עם מעצורים לדלתות מעלות 180 של לפתיחה צירים על תהיה אחורית דלת כל. דלתות י"ע תתבצע

 לוחות להעמדה על הרצפה 

 המיוחד במפרט למופיע בהתאם או לפחות מ"מ 50 בגובה בבסיס יצוידו חותהלו.   

	לוחות להתקנה חיצונית: .7.12
 10.2.4סעיף  1חלק  61439על פי תקן   UVבעל עמידה ב  ןמשוריי פוליאסטר מחומר חיצוניים לוחות מבנה

 דרישות יימותק בהם במקרים IP 55. המינימלית, דרגת אטימות אפוקסי באבקת צבוע מגולוון פח או
, אבק בפני נוספים אטימה סידורי עם הלוחות ייבנו, החוזה מסמכי ליתר או/ו לתוכניות בהתאם, מיוחדות
 כניסת כבלים תתבצע דרך תחתית הלוח, ובאמצעות כניסות כבלים מתאימות (אנטיגרון).  '.וכד גזים, רטיבות

	ן:משוריי מפוליאסטר לוח מבנה .7.13
  ם מאמצי, מבנה בנושאי ןהתק לדרישות לענות ומיועדם מגולוונים ימפרופיל נושאת קונסטרוקציה 

 .  'וכו ם חו פיזור' , טמפ, קצר םזר, יתר םזר, םזר, םמכאניי

 ם מתועשי לוחות לבניית ןהתק לפי ונכונה תקנית לבניה הדרוש העזר ציוד כל את יכיל הלוח 

   דרגת אטימות מינימליתIP 55  

 הלוח ממבנה נפרד בלתי כחלק( תליה מנעול םע נעילה רסידו י"ע תבוצע הדלתות סגירת(. 
 כניסות באמצעות והפיקוד הכוח כבלי יועברו זו תחתית ךדר . אטומה תהיה והבקרה החשמל לוח תחתית 

 .(אנטיגרון) מתאימות ם כבלי
  :לבסיס שיחובר ןמשוריי מפוליאסטר" סוקל" בסיס  בי גל ע ןיותק הלוחבלוחות המותקנים על הרצפה 

 בסיס הגבהת על יותק ל"הנ הבסיס.  ןהבטו לבסיס יסוד בורגי רכתע י" ע ןויעוג מגולוונת מקונסטרוקציה
 .ןבטו

	הלוחות מידות .7.14
, הנישות או/ו החשמל חדרי למידותלמקום ההתקנה קרי :  הלוחות מידות להתאמת אחראי הלוחות יצרן

 הקיימות הגישה בדרכי הלוחות נועלשי, הלוחות להכנסת הדלתות למידות, במבנים המעברים למידות
 לבנות יש, הצורך במידת .התקנתם מקום אל, נזק כל וללא שלמים, הלוחות הבאת ולאפשרות לאתר
 תוכנית כל  .נוחה בצורה, באתר מחדש לחיבור הניתנים לקטעים פירוקם אפשרות עם הלוחות את

  .דלתות פרטיתכלול תוכנית העמדה כולל  לוח לייצור

  הלוח קירור .7.15
 הלוחות. המזמין ולדרישות החוזה מסמכי ליתר, לתוכניות בהתאם הסביבה לתנאי יותאמו הלוחות

    Test Report ויוצג  IEC 60890  לתקן בהתאם חימום\לקירור יבדקו
 בתנאי בלוח הטמפרטורה עליית, מקרה בכל .מותקן ועומס עתידי נומינלי לעומס ייבנו הלוחות
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 .הלוח בתוך המותקן הציוד של התקין לתפקוד המותרת מההר מעל תעלה לא, מרביים העמסה
 יציין הלוח יצרןי .ציריים מאווררים או/ו האוויר להוצאת יניקה פתחי בלוח יותקנו, הצורך מידתב

 הלוחות של האוורור פתחי כל .הציריים המאווררים של אוויר וספיקת האוורור פתחי מידות את
 ניקוי לצורך, ופירוקם אליהם שהגישה כך יותקנו המסננים .הוהחלפ לניקוי הניתנים במסננים יכוסו
  .האפשר ככל קלה תהיה, החלפה או
  

  צבירה פסי .7.16
 .םקוטביי 4מערכת פסי הצבירה הראשים ופסי חלוקה יהיו 

  .הקצר וזרם ההעמסה חישובי פי על הדרוש מן גבוהה יותר אחת בדרגה יהיה הצבירה פסי חתך
 בכך התחשבות תוך, הלוח של העליון לדופן הפסים בין מ"ס 15 של מינימלי מרחק על לשמור יש

 .אש לכיבוי ומתזים ועשן אש גלאי יותקנו זה שבחלק
 .הפאזות פסי לחתך זהה יהיה האפס פסי חתך
 .איתו הדוק חשמלי ובמגע הלוח לגוף יציב באופן ויחוזקו הלוח אורך לכל יותקנו ההארקה פסי
 לאפשר מנת על, הלוח לחזית קרוב יותקנו ההארקה פסי. זההפא חתך חצי יהיה ההארקה פסי חתך
-על, יחוברו אשר ברגים להתקין יש הלוח גוף הארקת לשם .אליהם ולהתחברות לטיפול נוחה גישה
 מעגל לכל נפרדים בברגים יצוידו וההארקה האפס פסי .הלוח של ההארקה לפס, מתאים מוליך ידי

  .כעתודה נוספים גיםבר 30% ולפחותובגודל מתאים לחתך הכבל 

  בלוח ציוד הרכבת .7.17
 .Finger Proof  מסוג יהיה בלוח שיורכב הציוד כל
 .מקרי מגע בפני מוגן יהיה מתח תחת ונמצא הדלתות על המותקן ציוד כל

 שקופות, בידוד מחיצות י"ע מקרית נגיעה בפני יוגנו בלוחות ונגישים חשופים", חיים" חלקים
 .981 י"ת ישראלי תקן לפי, ומתפרקות

 כל של והציוד האבזרים ריכוז תוך, פונקציונלית בצורה יתבצע תא בכל והאבזרים הציוד סידור
 .בנפרד פונקציה

  של לתוספת קלה התקנה שיאפשרו, ציוד להרכבת DIN מסילות כגון, הכנות יכללו הלוחות תאי כל
 הציוד של לפונקציות בהתאם תא כל פני על יפוזרו הנוסף לציוד השמורים המקומות, עתידי ציוד

 .המורכב
 התקנת אביזרי גילוי וכיבוי אש בלוחות חשמל

 להתרעה אמצעי, אש גלאיהכנה ל יכללו אמפר 63 מעל שלהם הראשי הזרם מפסק שגודל הלוחות כל
 יכללו ומעלה אמפר 100 שלהם הראשי הזרם מפסק שגודל לוחות. אש גילוי לרכזת וחיבור מקומית

 תאי כל את תציף, התאים באחד שריפה של במקרה, אשר אש כיבוי ערכתומ עשן גלאיהכנה ל גם

 ). FM 200( אש לכיבוי הארצית הרשות י"ע לשימוש מאושר אנרטי בגז הלוח
 .בלוח אש וכיבוי גילוי מערכת נחיצות לגבי המפקח או מהמתכנן מיוחדות הנחיות לקבל הקבלן על

 מעל מ"ס 50 -מ קטן בגובה כלשהו ציוד תהתקנ תורשה לא, הרצפה גבי על המותקנים בלוחות
 .הרצפה ממפלס מ"ס 40 מעל בגובה שיותקנו למהדקים פרט, הרצפה למפלס
 להיות צריך, הראשי המפסק של פתיחתו אחרי, מתח תחת נשאר אשר אחר חלק כל או מהדק, מעגל
 ברור אזהרה בשלט ומסומן מאליו וכבה שקוף פלסטי בכיסוי מכוסה, החיבורים מיתר ומופרד מוגן
  .ובולט

  הלוח חיווט .7.18
 .לתקן בהתאם יבוצע הלוחות חיווט

 רמת הבידוד של מוליכים מבודדים, תהיה לפחות כערך מתח הבידוד המוצהר.
 המוליכים יהיו שלמים וללא חיבורי ביניים.
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כנדרש למעגל אך  בחתךו PVC מבודדי גמישים נחושת מוליכי י"ע יחוברו החשמליים האבזרים כל
 אמפר 6 על עולה אינו הזרם בהם במעגלים. וולט 1000 של למתח מתאימים, ר"ממ -1.5מ קטן לא

 .ר"ממ 1 של חתך בעלי במוליכים להשתמש ניתן בלבד לפיקוד ומיועדים
 לערך ולא המפסק של הנומינלי לערך יתאימו הצבירה לפסי אלקטרוני מפסק של החיבור מוליכי
 .שלו ההגנה

 Plastic( לכך שנועד פלסטי סרט בתוך ויותקן בצמה יאוגד לוח דלתות גבי על המורכב הציוד יווטח

Cable Tie .(אחת צמה בתוך מוליכים 30 -מ יותר תכיל לא יחד המאוגדת מוליכים קבוצת. 
 על תעלה לא מהתעלות אחת כל העמסת. מחורצות פלסטיות תעלות דרך יתבצע בלוח הציוד חיווט

 .התעלה מקיבולת 3/4
 בתוך הלוח:סימון החוטים 

  כל החוטים יסומנו לפי התקניםIEC 60445  וIEC 60446 

 עליו מושחלים מודפסים פלסטיים שרוולים באמצעות קיימא בר סימן שאיי מוליך קצה כל. 
 מסוים ציוד של לבורג המחובר מוליך ואילו המהדק מספר את אייש למהדק המחובר מוליך כל 

 .מחובר הוא אליו הבורג ומספר הציוד סימון את אייש
 :חיבור המוליך 

 נפרד למהדק יחובר מוליך כל. 
 הסרת. מבודדים שרוולים גם שיכללו לחיצה שרוולי באמצעות יחוברו הגמישים המוליכים קצוות 

 המכשיר באמצעות תבוצע השרוול ולחיצת במוליך פגיעה ללא תתבצע המוליך מן הבידוד
 .הפעולה לבצוע השרוול יצרן י"ע המוכתב

 כבל סופיות ובאמצעות המכשיר יצרן לדרישות בהתאם יתבצע אלקטרוניים יריםמכש חיבור 
  .מתאימות

 מתכווץ שרוול מסוג בידוד עם יבוצע כבל לנעל מוליך חיבור.  
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 הבחנה לאפשר בכדי, לתפקידיהם בהתאם, התקניים ההיכר בצבעי בידוד בעלי יהיו המוליכים 
 :בלוח שיותקנו המוליכים צבעי .ביניהם
  

  צבע מוליך(בלוח)   מתח

230Vac/DC חום  

  כחול  VAC/DC 230אפס 

  צהוב/ירוק הארקה 

24VDC+ אדום  

24VDC‐ אפור  

Input 24v  סגול  

Output 24v  כתום  

  אדום גילוי אש 
  שחור, לבן  כניסה/ יצאה -אנלוגי

  

  מהדקים .7.19
  .שניהם או אלומיניום או נחושת לחיבור מיועד המהדק אם התוכנית גבי על יציין היצרן

 שהחיבור כך להיות צריך החיבור שטח. בתקן המופיעה הטבלה ולפי הכניסה כבלי לגודל מותאמים יהיו המהדקים
 .בכבל יפגע לא אשר כיפוף רדיוס וישמור נוח יהיה

מהדקים נשלפים כ"א בנפרד מסוג לחץ שטח שיותקנו בלוחות חשמל יהיו עם כל האביזרים הנלווים כגון: מעצורים, 
 .ם, סופיות וסימניות מגשרי

 ובמידות, שיחובר הכבל מן יותר גבוהה אחת בדרגה, אבל, אליהם המתחברים המוליכים לחתך יתאימו המהדקים
 (פרט ללוחות בקרה ופיקוד).ר"ממ 4 עד של מינימליות

 ".הכניסה במהדקי מתח! זהירות: "אזהרה ושלט, מאליו כבה, שקוף פלסטי בכיסוי יכוסו ההזנה כבל מהדקי

או ש"ע כולל התקן קצר הניתן  PHOENIX""תוצרת  URTK/Sלמעגלי זרם של משני הזרם יותקנו שני מהדקים מסוג 
 בהתאם, קלה בצורה הזרם משני קיצור את המאפשר לפירוק לכל שני מהדקים ואמצעי ניתוק לכל מהדק בנפרד

 .לצורך

ועל  המזמין י"ע שיאושרו למקרים פרט, הלוח של או העליון התחתון בחלקו ירוכזו היציאה או/ו הכניסה מהדקי כל
 .פי בקשת המזמין

 חופשית וגישה המוליכים של נוחה התחברות ויאפשרו, ללוח הגישה נמצאת בו צד באותו יותקנו המהדקים סרגלי
 .מתח תחת הנידון התא או כשהלוח אפילו אליהם

 .וגיםהס מכל שמורים מהדקים 30% עבור DIN סרגלים לוח בכל להתקין יש

 .מ"ס 40 הוא למהדקים הלוח רצפת ממפלס המינימלי הגובה

 גישה לאפשר כדי מדורגת בצורה המהדקים שורות את להתקין יש אחת מהדקים משורת יותר להתקין יש אם
 .מהדק לכל נוחה

 נקציהפו כל של והציוד האבזרים ריכוז תוך פונקציונאלי באופן מהדקיםה ריכוז תוך יבוצע בלוחהמהדקים  סידור
 .נוחה ואחזקה מהירה התמצאות , כך שיאפשרבנפרד
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 : כגון, מוגדרות פונקציות בעל ציוד לחיבורי המשמשים המהדקים בין וכן שונים למתחים מהדקים בין להפריד יש
  עבור התממשקות למערכת הבקרה, מהדקי התממשקות למערכת גילוי אש   מהדקי, כוח מהדקי

 2 חיבור לשם. מהדקים באמצעות שלא, לאבזרים ישירות לחבר מותר ויותר ר"ממ 35 של חתך בעלי מוליכים
 חיבור לנקודת מוליכים יותר או 3 לחיבור. נחושת בלשות להשתמש יש אחת חיבור לנקודת יחד כאלו מוליכים
 .המזמין אישור את שקיבלו היצרן של סטנדרטיים להתקנים או לאבזר יחוברו אשר צבירה פסי להכין יש משותפת
 לסוג מותאמים, הבטחה ואומי אומים, כבל נעלי באמצעות הצבירה פסי או הלשות, המפסקים אל יחוברו המוליכים
 .אלומיניום או נחושת: המוליכים

  :אליהם המחובר הציוד של לפונקציות יתאימו המהדקים צבעי

  הערות  מהדק  מתח

230Vac/DC במידה ומדובר במתח   אפור/ חום

DC יש לציין בשלט  
כן יש לסמן את  כמו

הגידים כמצוין 
  במפרט

    אפור/חום  VAC/DC 230אפס 

  מהדק הארקה תיקני  צהוב/ירוק הארקה 

24VDC+ שחור    

24VDC‐ לבן    

Input 24v  כחול    

Output 24v כתום    

    אדום גילוי אש 
כניסה/  -אנלוגי
  יצאה

    ירוק

    

  וסימון שילוט .7.20
 ידי על ברור באופן יסומנו שדה וכל, מאחור גישה שיש במידה, חורומא מלפנים תא כל, לוח של חלק או לוח כל

, השם את יכלול הסימון. מ"מ 5 לפחות יהיה האותיות גודל. ראה טבלה בהמשך') סנדוויץ( חרוט פלסטי שלט
 .שדה או תא, לוח של חלק, לוח אותו של הפונקציה ואת המספור

נל,  כל האביזרים והמכשירים בתוך הלוח יסומנו בנוסף לשילוט על הפ –כאשר האביזרים מאחורי הפנל 
 בעזרת מדבקות פלסטיק במקום שיראה לעין לאחר הסרת פנלי הגישה

 וסימרור דבק י"ע הדלת למבנה יחוברו אשר' סנדוויץ שלטי י"ע יסומן הלוח דלתות גבי על שיורכב הציוד כל
 .מ"מ 3 יהיה הציוד לסימון האותיות גודל. לפחות נקודות בשתי מתאים

 הבסיס גבי על סימון: פעמיים יסומנו הנשלפים  האבזרים כל. קיימא בר בסימון יסומן בלוח שיורכב הציוד כל
 .הנשלף המכשיר גבי על וסימון

 מוליכי כולל, סימונית תקנית י"ע יבוצע ממנו והיוצאים הנכנסים והקווים הלוח בתוך המוליכים כל סימון
 .והפיקוד ההארקה, האפס, הפאזות

 לקצה קשירה ידי על שיותקנו מתכתיות דיסקיות או ל"כנ /מודפסיםחרותים שלטים יהיו הכבלים סימון שלטי
 .הצורך במידת עצמם לבין בינם החלפתם את המאפשר אחיד בגודל יהיו השלטים כל. הצינור או הכבל
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 .בתוכניות לסימונם זהה יהיה הלוח מן והיוצאים הנכנסים והכבלים המוליכים סימון

 של הרלוונטי הסימון את יכיל אשר Mimic Diagram ב נויסומ אמפר 250חלוקה ראשים ומשנים מעל  לוח כל
 .שחור חיוניים הבלתי החלקים ושל אדום יהיה החיוניים החלקים של הסימון. תא כל על היחיד הקו

 מקור, הלוח מספר/שם  שיכלול שלט יותקןעל גבי הלוח  בקרבה למפסק הראשי או לתא ההזנה 
 .ההזנה כבלי וגודל הלוח של ההזנה מקורות\ההזנה

 על גבי דלת הלוח בתא המזין יותקן שלט המציין את קיום ומיקום המפסק הראשי מאחורי הדלת.

 על גבי הלוח יותקן שלט שיכלול את שם הלוח, שם היצרן, תאריך התקנה, ומספר עבודה בהתאם לתקן.

 תא), דלתות ללא בלוחות(  צדדית דופן על או מדלתותיו אחת של הפנימי בחלקה, להתקין יש לוח בכל
 שלט להתקין יש הלוח חזית על או דלת אותה קידמת על. מאליו כבה, קשיח מפלסטיק או מפח לתוכניות
  .הדלת של הפנימי בחלקה חשמל תוכניות הימצאות על המצביע, מתאים בגודל',  סנדביץ

	שלטי אזהרה .7.20.1
 .שעליו המכסה או הציוד יוחלף אם גם במקומו שיישאר כך להרכיב יש זה שלט

 שלטים אלה יותקנו בלוחות בהם:

בלוח לאחר הפסקת המפסק  מתחקיים ! זהירות""  –קיים מתח בלוח לאחר הפסקת מפסק ראשי 
 ".הראשי

 ".זר ממקור מתח! זהירות" -קיים מתח זר בלוח

 ".הלוח מוזן ממספר מקורות! זהירות" -לוח המוזן ממספר מקורות 

 ".המפסק מוזן לפני מפסק ראשי! זהירות" – המפסק לפני המחוברים המעגלים
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  צבעי שילוט  .7.20.2
  כמפורט מטה ובצבעים) סנדוויץ( שכבות 3 בעל חרוט פלסטי מחומר עשויים יהיו הסימון שלטי

  כיתוב  רקע   תאור
  שחור  לבן  שדה בלתי חיוני

  לבן  אדום  שדה חיוני
  לבן  כחול   שדה אל פסק

  שחור  צהוב (לבדוק)  אזהרהשלטי 
לבדוק במפרט עמ' 

73  
  08מפרט 

  ציוד להתקנה בלוחות .7.21

	כללי .7.21.1
כל הציוד וההתקנות החשמליות יתאימו לדרישות האחרונות של כל אחד מהתקנות והתקנים המפורטים 

  למטה בהתאם לסדר העדיפות:

  .  חוק החשמל הישראלי1  

  .  התקן הישראלי2  

  3  .(IEC) International Electrotechnical Commission Recommendations 

 4  .Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE)  

הקבלן מתחייב שבכל הלוחות שבאתר יותקן ציוד בעל פונקציות זהות, כדוגמת מא"זים, מאמ"תים, 
 ריםשנאי זרם, ממסרים שונים וכדומה, מתוצרת זהה, על מנת לאפשר אחידות והוצאות יצרנים מאוש

ידי הקבלן יהיה מדגמים אחידים של יצרן. היצרן יספק (באחריות הקבלן) -ציוד המיתוג אשר יוצע על
נתונים קסקדיים בטבלאות לגבי הגנה עורפית וסלקטיביות החל ממפסק ראשי ועד המא"ז. תחליף לכך 

ציוד על מנת להבטיח אחידות ב. תהיה תוכנה ממוחשבת המביאה בחשבון את הנתונים הקסקדיים
. המזמין שומר לעצמו את שיותקן ברשות שדות התעופה, הקבלן ישתמש רק בציוד המפורט להלן

הזכות לבחור את יצרני הציוד  מתוך רשימה זו ,ועל הקבלן להביא זאת בחשבון בהצגת מחירי היחידה 
  :בכתב הכמויות

	 מהדקים  .7.21.2
ורך בתחזוקה. צ וללא הסגירה לאחר הידוק ילתענ עםמדגם נשלף להרכבה על מסילה המהדקים יהיו 

  או שווה ערך. ”PHOENIX  ", "WIELAND ," CONTACLIPתוצרת "
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	"זיםמא  .7.21.3

.   IEC 898תקן  י"עפלפחות  ו 10KA  של ניתוק כושר בעלי יהיו - תרמי מגנטיזעיר  אוטומטי מפסק
 מתוצרת:" C"  או" B"  ןיאופי בעלי יהיו יםז"המא

Schneider Electric, Eaton, ABB Sace, Siemens ערך שווה או  

  ) Case	Moulded( -תים"מאמ .7.21.4

 IEC‐60947‐2כל המא"תים יהיו על פי תקן  

 Isc >Icuהמאמ"ת יבחר כך שיותאם לזרם קצר הצפוי : 

      קטן מזרם הקצר הצפוי יש לתכנן הגנה  Icuבמקומות בהם הציוד המותקן כושר העמידה בזרם קצר 
 .עורפית

Frame –size rating  )יחידת של המקסימלי לערך בהתאם יהיה  המינימלי המבנה גודל -)מבנה 
  (לא רלוונטי) ההגנה

 הגנה יחידות בעלי יהיו) הכמויות בכתב או המיוחד במפרט אחרת צוין אם אלא( תים"המאמ כל
 .הקצר זרם להפעלת השהיה וזמן קצר זרם, יתר עומס בפני הגנה:  לכוון יהיה ניתן בהן אלקטרוניות

עזר למערכת הבקרה  מגעהמזינים לוחות משנה יסופקו עם סלילי הפסקה ו 63Aאמ"תים  מעל מ
 .ערך שווה או Schneider Electric, Eaton, ABB Sace, Siemensהמאמ"תים יהיו מתוצרת 

	(breaker	Air) -מפסק אוויר   .7.21.5
  אמפר יהיו מפסקי אויר נשלפים. 630בלוחות ראשיים כל המפסקים מעל 

 Frame –size rating )גודל המבנה המינימלי יהיה בהתאם לערך המקסימלי של יחידת ההגנה  - )מבנה
 ולפי זרם הקצר המקסימלי אשר יכול להתפתח בלוח.

  עם: פקוויסמפסקי האוויר 

 יחידת הגנה אלקטרונית .1.

 מגעי עזר למערכת הבקרה הכוללים: .2.

 מפסק פתוח .2.1.

 מפסק סגור .2.2.

 הגנות פעלו .2.3.

 מצב הקפיץ (דרוך/ לא דרוך) .2.4.

 מגע מצב שליפה של מפסק .2.5.

 כל היחידות יספקו עם סליל הפסקה, סליל סגירה ומנוע דריכה 

 לחצן הפסקה והפעלה בידני 

   פעולות לפחות. 15,000אורך החיים המכאני של המפסק יהיו 

   מתוצרת יהיומפסקי האויר: Schneider Electric, Eaton, ABB Sace, Siemens ערך שווה או.  

	הפחת ממסרי  .7.21.6

 בעלי A מדגם יהיו הממסרים IEC /EN 61008/9 ו IEC‐61557‐6 בתקן לעמוד נדרשים הפחת יממסר
   .בתוכניות אחרת צוין כן אם אלה 30mA של רגישות

 ערך שווה או Schneider Electric, Eaton, ABB Sace, Siemens הממסרים יהיו מתוצרת :
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	מתנע תרמומגנטי  .7.21.7

עשן וציוד כיבוי אש, יותקנו מתנעים מגנטים בלבד. הוצאת  מגנטי עבור מפוחי-המתנע התרמו
 . על גבי המתנע ניתן יהיה להתקין מנעול תליהNCו  NOהמתנעים יסופקו עם מגעי עזר חזיתי 

  .ערך שווה או  Schneider Electric ,ABB, Eatonהמתנעים יהיו מתוצרת:

	מגענים   .7.21.8

, מתח סלילי המגענים יהיה IEC947‐4‐1לסוג הצרכן ולמשטר העבודה על פי תקן  יתאימו המגענים
230V AC 24  אוV AC/DC  כל המגענים למנועים או לכל ציוד אחר למעט כבלים הינם למשטר ,

 בכתב או המיוחד במפרט אחרת צוין אם אלהבהספק הנקוב ( 55oCלטמפרטורת עבודה  AC‐3עבודה 
בע מגעי עזר אם אפשרות להוסיף ) ויתאימו למיליון פעולות לפחות. המגענים יסופקו עם ארהכמויות

, המגענים יהיו עם נגדים  AC‐6Bמגענים לקבלים יהיו למשטר עבודה  .שמגעי עזר במידה ויידר
  טוריים לכל אחת משלושת הפאזות ויחוברו עם מגע המקדים את המגע הראשי 

  Schneider Electric , Eaton , ABB ,Sace, Siemens, IDEC המגענים יהיו מתוצרת:

  מסרי עזרמ  .7.21.9
  230ממסר נשלף להתקנה על מסילה יהיה עם מתח סליל שלV AC   24אוV AC/DC  לממסרים תהיה .

אפשרות הפעלה מכנית ידנית וללא כלים ולצורך בדיקה או הפעלת המתקן שלא באמצעות הבקר, 
: מתוצרת יהיו ממסריםהאו דגל צבעוני לסימון פעולות הממסר.   LEDלממסרים תהיה נורית 

Schneider Electric, Eaton, Siemens ,,IDEC, OMRON 

  ממסרי הצעד יהיו אלקטרונים מתוצרתREALCO או שווה ערך 

  ממסר חוסר מתח: ממסר חוסר מתח חד פאזי יכלול, חוסר פאזה או עליה או ירידה של מתח ומגע
 .מחליף

 מתח ירידת בקרת, אפס חוסר ,פאזה חוסר ,פאזות סדר קרתממסר חוסר פאזה תלת פאזי יכלול: ב 
   )אסימטריות( הפאזות שלושת בין איזון אי בקרת ,)70-100%(

 מתוצרת יהיו ותלת פאזי פאזי חד פאזה חוסר ממסר REALCO/PSK ערך שווה או   

  קבלים  .7.21.10

הקבלים יהיו למתח נומינלי של  בעלי ריפוי עצמי., הקבלים יהיו קבלים יבשים בעלי הפסדים נמוכים
-הספק הקבלים מוגדר על .In 1.5ם להחלטת המזמין. זרם מורשה מתמשך וולט, בהתא 500או  440

הכבל יהיה מובטח בפני זרם יתר של הרמוניות גבוהות ויתאים לת"י  וולט 400פי מתח עבודה של 
  : כלולת יםקבל מערכת .IEC‐60871 ו, 60831

  התפוצצות.מנגנון ניתוק עצמי כהגנה בפני נגדי פריקה, משנק למניעת זרמי הרמוניות , 

  הגנה בפני ברקים ומתחי יתר .7.21.11

יש להתקין את ההגנה מפני מתח יתר קרוב ככל האפשר לפסי ההארקה של הלוח. החיבור של 
ההגנה מפני מתח יתר יתבצע ע"י מוליך הארקה נפרד אשר יותקן במרחק רב ככל האפשר 

ועל האפס  מתעלות החשמל בלוח.  ההגנה בפני ברקים ומתחי יתר תהיה על שלושת הפאזות
 בהתאם להמלצת היצרן ומגע עזר למערכת הבקרה. HRCותכלול נתיכים 
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  מכשירי מדידה ובקרה .7.21.12

  שנאי זרם

  5כל שנאי הזרם לחיבור ציוד ההגנה יהיוP10  בהתאם לתקןIEC62053‐22. 

 הבאים המאפיינים את לפחות יכלול זרם לשנאי:  

  .15VA-מ פחות אל אולם אליו המחובר הציוד להספק יותאם הזרם שנאי הספק -

  ובתוכניות החשמל. החוזה במסמכי למצוין בהתאם הראשוני הזרם -

  ,ודרישת המזמין)  QLC(לפי סוג המכשיר: סאטק, 5A  /A0.04  /A0.01 המישני הזרם  -

 אנרגיה למניית המשמשמשנה זרם לCLASS 0.5S  דרגת הדיוק: -

  נרגיה למשני זרם המשמש לצורכי מדידה וניהול א CLASS 1 דרגת הדיוק: -

  1000רמת הבידודV 

 כפולים חיבור הדקי יהיו זרם שנאי לכל 

 רב המודד

  שיאושר ע"י המזמיןרב המודד יהיה מהדגם החדיש ביותר של היצרן 

  רב המודד יהיה מתוצרת חברתSATEC או שווה ערך 

 קשורתת RS‐485 תקשורת יציאת להוסיף מאפשרים ההרחבה ומודלי במכשיר מובנית 
 לפי דרישת המזמין.  Ethernet, PROFIBUS: נוספת

  תצוגתLED 

 קל לתכנות 

  ,רב המודד בלוחות ראשים יהיה בעל יכולת ניתור מערכת החשמל (הפרועות במתח ותדר
המכשיר יכלול שני מגעי יצאה למערכת הבקרה הניתנות  )  EN 50160על פי תקן - הרמוניות

ד אירועים. המכשיר יהיה מדגם . למכשיר תהיה יכולת לתעתלתכנות ושתי כניסות דיגיטליו
PM‐175 

 ברמה הבסיסית, בעל  החשמל מערכת ניתור יכולת בעל יהיה משניים בלוחות המודד רב
 המכשיר. יום 90עד  אירועים לתעד יכולת תהיה למכשיר. המכשיר יכולת למניית אנרגיה

 PM‐135E מדגם יהיה

 פאזיים- תלת מעגלים 12 וםמקסימ אחר למעקב רב מודד רב ערוצי :למכשיר תהיה אפשרות 
המכשיר  פאזיים- ותלת פאזיים-חד מעגלים של שילוב כל או, פאזיים-חד מעגלים 36 או

 BFM‐136יהיה מדגם 
 בקר כופל הספק

o  .כופל בקרתהבקר יחבר וינתק דרגות קבלים לשמירת על כופל הספק הנדרש 
 גדול ביקוש של במקרה. גנרציה כולל משתנה עומס עם לעבודהישמש  ההספק
 מיתוג או השהייה זמני של אוטומטי לצמצום אפשרות תהיה ההספק כופל לתיקון

 כופל את לתקן מנת על גבוה יחבר( הקבלים מיתוגי מספר להקטנת אופטימלי
  ). במהירות ההספק

o שניות 20 שחלפו לפני קבל יחובר לא אוטומטי עבודה במצב הספק בעלי קבלים 
 מתח נפילת לאחר גם העבודה מצב את הבקר ריזכו ידני עבודה במצב. שנותק מאז
  .המתח חזרת לאחר בהדרגה קבלים דרגות אותן את ויחבר
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  הבקר יכלול מדידת נתוני חשמל כולל: מתחים, זרמים,  6מספר הדרגות המינימלי יהיה

אם אפשרות  במכשיר מובנית RS‐485 תקשורתהספקים, עיוותי הרמוניות זרם ומתח. 

‐Cות לניתוק הקבלים ממגע ממערכת חיצונית. המכשיר יהיה מדגם ליציאה אנלוגית ואפשר

192. 
 מנורות הסימון

  מנורות הסימון יהיו מטיפוסLED  230למתחVAC/24V AC/DC שעות  100,000 ם, למינימו
  מ"מ    22.5עבודה, בקוטר 
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  טבלת ציוד מסכמת .7.21.13
  .,Schcneider Electric, Eaton, Siemens, ABB Sace  מפסקי אוויר  .1

 מאמ"תים  .2

Moulded Case  

Schcneider Electric, Eaton, Siemens, ABB Sace,   

  

  ,Schcneider Electric, Eaton, Siemens, ABB Sace  מא"זים  .3

  ,Schcneider Electric, Eaton, Siemens, ABB Sace  בעומסמנתקים   .4

 Eaton, ABB, Bretter, Baco  מפסקי פיקוד  .5

 Eaton, ABB, Siemens, Schneider Electric  מגענים  .6

 Eaton, Schneider Electric,ABB  מתנע תרמומגנטי  .8

 , סולקון  ,ABB,  Danfooss   מתנע רך  .9

 , סולקון   ,ABB,  Danfooss  ווסתים  .10

 AEG, Siemens, ABB  קבלים  .11

 Ganz, IME  שנאי זרם  12

 לרחולדה, ברק כוח, רוזן מי  שנאי בקרה  .13

 Schneider Electric, Izumi, Eaton, RELCO  ממסרי בקרה  .14

 Siemens, Izumi, Eaton, Baco, Schneider Electric, Omron  לחצנים ומפסקים  .15

  ציוד מדידה  .16
 SATEC  מודדים -רב

 .,Schcneider Electric, Moeller, Siemens, ABB Sace  ממסרי זרם דלף  .17

 Phoenix, Betterman, Kleinhuis,Dehn  הגנות למתח יתר  .18

 Phoenix, Wago, Wieland, Contaclip  מהדקים  .19

ממשק למערכת גילו   20
  אש / התראה

PSK
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	הנחיות נוספות .7.22

  לוחות בקרה  .7.22.1
  חוטיI/O  ייעודיים למערכת הבקרה יסומנו לפי מספר סידורי רץ. שיסומן בתוכניות העבודה

למהדק המסילה או למספר המהדק בציוד שאליו מחובר  ובתוכניות הביצוע וזאת ללא קשר
 החוט

  חוטישילוט I/O  :יהיה ע"י סימון טבעתי מושחל הסימון יכלולIxxxxx, Oxxxx, AIxxxx 

,AOxxxx  

  "סימון דומה יהיה "בתיבות צומתJB. 

 חוטי I/O  ממ"ר לפחות  החיבור למהדקים למערכת  0.75יהיו חוטים גמישים בחתך של
 ע ע"י סופיות.הבקר יתבצ

  24כרטיסי הבקרה יתוכננו למתחv 

 לא יתאפשר חיבור ישיר לכרטיסי הבקרה שלא באמצעות סרגל מהדקים 

 סרגלי המהדקים בלוח יתוכננו באופן פונקציונלי ובהתאם לכרטיסי הבקר 

	פסק-לוחות אל .7.22.2
  בלוחותUPS יש להתקין פס צבירה לכל קבוצת מעגלים, פס צבירה זה צריך לאפשר הוספה 

  ללא צורך בניתוק חשמל  של מא"ז

	מפסקי אוויר, ומפסקי ממנוע  .7.22.3
 הבורר יכלול את המצבים הבאים:  ,לכל מפסק יותקן בורר תלת מצבי מגעי עזר לבקרה

 ו'ידני, מופסק, אוט

 במצב ידני יותקנו לחצנים להפעלה והפסקה של המפסק 

  ,דלתל מעבר מפסק להפעלת מצמד יותקן לאמפסק ראשי בלוח עם דלתות. 

  התממשקות למערכת גילוי אש תתבצע ע"י יחידתISO  של חברתPSK   

  הלוח בדיקת   .7.23

	בדיקת לוח בבית המלאכה .7.23.1
 .בדיקת אופן ואיכות הבצוע 

  בדיקה האם המבנה המכני של הלוח והציוד החשמלי המורכב בתוכו  עונים לסטנדרטים
 ברש"תהמקובלים 

 בדיקה והתאמה לתוכניות 

 בדיקת השילוט 

 ויזואלית ובהתאם לתקן  -ה בדיקת צביעISO 2808. 

  בדיקות חשמליות במידה ויידרש 

  מסמך בדיקה של המפעל  
  

	בדיקת הלוח באתר .7.23.2

לוח ייבדק שוב בעת ה הקבלן יערוך בדיקה מחודשת לאחר הצבת הלוח באתר, לפני הפעלתו.
חיבור  הקבלן ידאג לכיול כל המפסקים וההגנות השונות לפני ההפעלה, בנוכחות נציג המזמין.
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כל  בטבלת אקסל המגדירה את ויגיש דו"ח  וכן בדיקת הלוח ע"י בודק מוסמך המתח ללוח,
. באחריות הקבלן לזמן בדיקה תרמוגרפית לאחר חיבור כל הצרכנים הכיולים שבוצעו

  והפעלתם.

  תיעוד .7.23.3

  יצרן הלוח ימסור למזמין תיעוד שיכלול:
 הוגשו לאישור.העבודה ש תכניותלאחר ביצוע של כל  כמבוצע תכניות -
 כל החישובים שהוגשו לאישור הלוח. -
רשימת חלקים מכניים וחשמליים כולל ציון תוצרת, דגם, מק"ט, כתובת וטלפון של  -

 היצרן או הספק.
 המותקן. קטלוגים של יצרני הציוד -
 הוראות אחזקה והפעלה. -
- התוכניות ימסרו למזמין בחמישה עותקים ועל גבי דיסקט, כשהם משורטטים ב -

AutoCad   בגרסה  עדכנית בגודלA3  ובנוסף פורמטPDF ,PLT. תכניות AS MADE 
  .המתכנן ידי- על מאושרות
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	 גבוהעבודות חשמל במתח  3 פרק

	לוח חשמל מתח גבוה  .1

  כללי .1.1

) ודרישות מפרט 08במפרט הכללי למתקני חשמל ( 08.10.05לוח החשמל למתח גבוה יעמוד בדרישות פרק 
לת תכנון ייצור הלוחות, ייצורם, אספקתם, הובלתם והתקנתם מכנית עבודת הקבלן כול והתוכניות.זה 

  בחזית הלוחות יותקן תרשים סינופטי בר קיימא. וחשמלית.

  kV 24 -לוח חשמל קומפקטי למ"ג .1.2

 . kV24 , למתח 6SFמבודד בגז  R.M.Uהלוח יהיה מסוג לוח קומפקטי  -
בתוכניות החד קוויות והפיקוד, ציוד המיתוג בכללותו יהיה בנוי מדגמי התאים בהתאם לנדרש  -

  המצורפים למכרז/חוזה.
  מפסיקי הזרם יהיו מצוידים במנגנון ניתוק זרמים גבוהים ונמוכים. -
  כל תא יצויד בשסתום בטחון במקרה של עליית לחץ הגז במיכל לרמה מסוכנת. -
          פליטת הגז תופנה כך שלא יסכן את המפעיל. -
           למערכת בקרה. כל תא יצויד בשעון גז עם מגע עזר -
בצרוף קטלוגים  חובת הקבלן להגיש לאישור המפקח את תוכניות הלוח והפיקוד שבכוונתו לספק -

  לא יתקבלו צילומים אלא מקור.  -המציגים הנתונים הטכניים של היצרן ללוח על ציודו 
צרן המקורי, יצרן מקומי או אחר, שאינו היצרן המקורי, חייב להציג למפקח אישור רישוי של הי -

שאמנם הייצור וההרכבה מבוצעים בהתאם להוראותיו, באופן המבטיח עמידה בדרישות 
התקנים והבדיקות לשיטה או הטיפוס ע"פ קטלוג הלוח לדגם המוכתב, בנוסף לכל התנאים 

  הבאים :
o TEST REPORT  שלTYPE TEST  של מעבדה בינלאומית מוכרת ומוכחת לדגם התא על

  ל אחד מהתאים המרכיבים את הלוח.המותקן בכ ציודו, 
o .אישור חברת החשמל המשתמשת בציוד המוצע בתחמ"שים ובתחנות הכח שלה  
o  המסמך יפרט מבנה המחלקה, כח  -מסמך המאשר קיום מחלקת אחזקה ללוח על ציודו

 אדם 
o  7מקצועי, ציודי בדיקה וטיפול זמינים, היקף מלאי וחלקי חילוף לאספקה זמינה למשך 

 ת.שנים לפחו
o .רשימת לקוחות להם סופקו לוחות מהדגם הנדרש כולל כמויות לכל לקוח  
o   

  דרישות נוספות .1.3

מפרט הלוח והתאים, על ציודם, מפורטים במפרטים הטכניים, בתוכניות ובטבלאות מפרטי  -
  הציוד ובכתבי הכמויות.

נים את הנתומגובה במפרטי היצרנים, על הקבלן למלא, בטור הריק שבטבלאות מפרטי הציוד,  -
לציוד המוצע, כולל מבנה התאים, מידותיהם מקוריים של היצרן קטלוגים ובהטכניים המלאים 

  ומשקלו של כל תא על ציודו.
  מודגש ומובהר לקבלן שאין רואים בהגשת הנתונים הטכניים כאישור המזמין  -
  לקבל הציוד המוצע, במלואו ו/או בחלקו. זכות בחירת הציוד נתונה למזמין בלבד. -
הקבלן לוודא כי למשנ"זים ו/או  ים אתואורך הלוח מחייב מקום ההתקנהת מידות מגבלו -

 יות.ולמשנמ"ים יש מקום בתאים, כמצוין בתוכניות החד קו
 ולייצור בסיס עליו יעמוד הלוח.הלוח למקומו  שינוע הקבלן אחראי לבדיקת דרכי הגישה, -
 רטות.לא יוחל בייצור הלוח לפני אישורם של תוכניות הייצור המפו -
 .במפעל היצרן לוחההמזמין שומר לעצמו הזכות לבצע בדיקות ביניים של  -
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גם בין יתר הבדיקות  ויכללו בה ,עשה בנוכחות המפקחית, ROUTINE TEST, היצרן במפעלבדיקה  -
 .08.10.06.09בפרק  08.10/06הבדיקות לפי טבלה מס' 

ות תפקוד מערכות הפיקוד, בדיקות כיול מערכות ההגנה על ידי העמסה בצד הראשוני, בדיק -
 החיוויים והתקשורת.

 עותקים של עותקי   4טרם העברת הלוח לאתר, על הקבלן לספק למזמין מקור +   -
וחיווט,  פרטי  חיבור  סכמותתוכניות הלוח שיכילו כל הפרטים למבנה הלוח, לפיקוד, להגנות,  -

 ציוד מושלמים, הוראות תפעול ואחזקה ודו"ח בדיקת היצרן.
 יישמר תחת מעטה פלסטי, כל עוד לא הוכנס לניצול. הלוח   -
בתום ההתקנות והחיבורים תיערך בדיקה חוזרת לשלמות הלוח, לתקינות הבידוד, כיולי ההגנות  -

ומערכות הפיקוד וכו' שינויים ו/או תוספות מחייב הקבלן לעדכן התוכניות ולמסרם למזמין, 
 עותקים. 4מקור + 

  .לוחותהיו על חשבון הקבלן וכלולים במחירי סעיפי כל הבדיקות המוזכרות לעיל יה -

    



  

35  

  

  ‐6SFלוח קומפקטי מתח גבוה מבודד בגז   .1.4
  הצעת הקבלן  דרישות  המפרט  

   ABB / SIEMENS / SCHNEIDER  .  יצרן (כדוגמת) 1

   SAFE PLUS  .  סוג2

   SAFE PLUS  .  דגם    3

    KV24  .  מתח נומינלי4

    N20                           .  רמת בידוד:5

6  .HZ50  - MIN1 RMS KV       50    

7  .S 1.2/50  IMPULSE   KV           125    

   sealed  for  life56 IEC ‐   .  תקנים8

    A(  A630.  זרם נומינלי (9

   . עמידה בזרם קצר10

      )1 sec,rms   KA(  

KA16    

  .  סוג ודגם סופיות כבל11

  דוגמה)במפסק כניסה (כ       

RAYCHEM / EUROMOLD    

  .  סוג ודגם סופיות כבל12

  במפסיקי השנאים (כדוגמה)       

RAYCHEM / EUROMOLD    

    משולב עם הסופיות - כן   .  כולאי ברק13

  דרישות מיוחדות:

  מבנה הלוח יהיה קומפקטי להתקנה פנימית בעל מבנה מודולרי.  -

  לים.הלוח יותקן על בסיס מתכת מעל תעלת כב  -

  נוריות חיווי קיבוליות לנוכחות מתח גבוה. מנעולי תליה, ציוד עזר משלים ושילוט.  -

  שדה מתח נמוך בחזית חלקו העליון של הלוח, כולל גם סרגלי המהדקים.  -
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   ‐6SFמבודד בגז   מתח גבוה לקומפקטי בלוח תא מפ"ז  .1.5
  הצעת הקבלן  דרישות  המפרט  

    ABB / SIEMENS / SCHNEIDER  .  יצרן     (כדוגמת) 1

   VACUUM ‐ SAFE PLUS  .  דגם     (כדוגמת)2

    KV24  .  מתח נומינלי3

    N 20  .  רמת בידוד:4

4.1  HZ50 - MIN1 RMS KV          50    

4.2  S 1.2/50  IMPULSE   KV          125    

   IEC 265:298:420:129:56  . תקנים5

ס עם מנגנון משולב עם מ"ז בעומ  . מנתק הארקה6

 סגירה/פתיחה מהיר

  

    A(  A630זרם נומינלי (  6.1

   עמידה בזרם קצר  6.2

       )1 sec,rms   KA(  

KA16    

     KA  PEAK(  KA40כושר חיבור (  6.3

   V AC 230   מתח סליל הפסקה  6.4

   V AC 230   מתח סליל הפעלה  6.5

על מ"ז; מנתק ומנתק   NO/NC4  מגעי עזר  6.6

 ההארק

  

   ----   מנוע דריכה  6.7

  .  סוג ודגם סופיות כבל7

  במפסיקי השנאים (כדוגמה)     

RAYCHEM/EUROMOLD  
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  הצעת הקבלן  דרישות  המפרט  

    ן בתכניתצוייכמ  .  כולאי ברק8

  דרישות מיוחדות:

  לוח קומפקטי. - מבנה התא יהיה כמצוין 

  ט.ידית הפעלה, מנעול תליה, ציוד עזר משלים ושילו

 .IEC  694לפי תקן    TEST  REPORTבדיקה  

  מונה מס' פעולות.
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  		משני זרם   .1.6

 הצעת הקבלן מפרט נדרש נתונים מס'

  KV24 מתח  .1

  IEC   185 תקנים רלוונטיים .2

  נע- מד יצרן .3

  טורוידלי לפזה דגם .4

   סוג בידוד .5

   רמת בידוד .6

    A5  /50 יחס השנאה .7

   שיטת חיבור .8

כושר עמידה בזרם קצר (טרמי)   .9

scc3 

KA20  

  1 מספר גרעינים .10

  VA15 הספק נומינאלי .11

  CLASS 10P5 - דיוק  .12
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  ממסר הגנה דיגיטלי .1.7
  

    דרישות המפרט  הצעת הקבלן

  KV 22  1   מתח המתקן .  

  ABB / SIEMENS / SCHNEIDER    . יצרן  (כדוגמא)2

  REF 610/REJ603  3(כדוגמא)  דגם .  

  V AC  230      4            מתח עזר .  

  A1  5זרם נומינלי .  

  ANSI  49  50:51. הגנה   6  -  

  REF 610/REJ603  N50 N51  B51 51 50 ANSI. הגנה 7

  . הגנה זליגה וחוסר מתח 8  -  

    27 N59 ANSI   

  ANSI  32. הגנה קיוונית לעומס  9  -  

  ‐ 10" .CHECK-SYNCHRO  "25 
ANSI  

  ‐  11".RELAY DECOUPLING 
MAIN" 81 ,78  ,ANSI   

  ‐ הגנה זרם יתר קיוונית  (זליגה) .12
N67  ANSI  

    ANSI 87. הגנה דיפרנציאלית  13  ‐  

     ANSI  27. הגנה חוסר מתח  14  -  

   ANSI  59. הגנה מתח יתר    15  -  

  דרישות מיוחדות:

  הגנות כמפורט.תכנות וכיול ה

  ".SOCKET  TESTממסר משולב עם  "
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  שנאי חלוקה .2

  כללי .2.1

היצרן חייב להיות ספק מוכר ומוכח לו ניסיון בהתקנות רבות של שנאים בארץ ונמצא ברשימת  -
  הספקים המורשים לחברת החשמל הישראלית.

  השנאים יהיו מותאמים לנתוני רשת החשמל הישראלית. -
 50464ע"פ תקן ישראלי לשנאי שמן   CoBkירוג אנרגטי מינימאלי  ד בעלהינו שנאי אטום,  השנאי -

  , ורמת רעש נמוכה.40541וע"פ תקן ישראלי לשנאי יבש 
חובת הקבלן למלא את נתוני השנאי שבכוונתו  - נתוני השנאים, כדרישות סף, מופיעים בהמשך  -

  לספק.   
  שנאים.אין רואים בהצגת נתוני היצרן אישור אוטומטי ליצרן ולנתוני ה -
  בידי המזמין בלבד ההחלטה על בחירת היצרן ואישור נתוני השנאי. -
  לשנאי תינתן אחריות לשנתיים מיום הכנסתו לניצול. -

	מסמכים נלווים .2.2

 על המציע להגיש עם הצעתו את המסמכים הבאים: -
o קטלוג טכני של השנאים המוצעים 
o  דוח בדיקות מיוחדות(Type Tests and Special Tests) ש בסעיף "בדיקות"לפי הנדר 
o  דוח בדיקות שגרתיות(Routine Tests) 
o  הבדיקה תבוצע 61558תעודת בדיקה המעידה על התאמת השנאי לתקן ישראלי .

 במבדקה של היצרן 
o  טבלת נתונים טכניים מלאה וחתומה ע"י המציע (היצרן) עבור כל סוג שנאי מוצע. ראה

 ב' של מפרט זה. -נספחים א' ו
o  הכולל תהליכי בקרה של המפעל בו מיוצרים/מורכבים ונבדקים מסמך אבטחת איכות

 השנאים 
o סוג השנאי, פרטי הלקוח, כמות  –השנים האחרונות הכוללת  3 - רשימת אספקות ב

 שנאים שסופקה, תאריך אספקה
o  מידות, חומרים, ציפויים, משקל וכו' -תוכניות כלליות המציינות את נתוני השנאי 
o הוראות התקנה 
o וקההוראות תחז 
o בדיקה ראשונית ותוכנית בדיקות שיבוצעו ע"י היצרן 
o  תעודות הסמכה לתקןISO 9001  ולתקןISO 14001 
o  לקטלוג  רשימת חלקי חילוף מומלצים לרבות כמויות. הרשימה תכלול הפניה מפורטת

 המתאים, שמות ספקים ופרטיהם, זמני אספקה, תנאי אספקה ומחירים.
o נגליתכל המסמכים יוגשו בעברית או בא  

  תקנים .2.3

 אלא אם מצויין אחרת, כל אחד מהשנאים יתוכנן, ייוצר וייבדק לפי התקנים הבאים:

o  תקןIEC 60076שנאי הספק : 
o  בטיחות של שנאי הספק, יחידות הספקת כוח ומוצרים דומים61558תקן ישראלי : 
o  יעילות אנרגטית בשנאים טבולים בשמן50464תקן ישראלי : 
o  ת אנרגטית בשנאים יבשים: יעילו50541תקן ישראלי 

 על היצרן להיות בעל ההסמכות הבאות: 

o  ניהול מערכת איכות בהתאם לתקןISO 9001 
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o  ניהול מערכת איכות הסביבה בהתאם לתקןISO 14001  

  בדיקות .2.4

הבדיקות יבוצעו בכל שנאי בנפרד ועל הקבלן לספק תעודת בדיקה של היצרן לכל שנאי בנפרד. ותעודת 
  .50541-1(לשנאי מהסידרה)  להתאמת השנאים לת"י  בדיקה ממכון התקנים

o        : בכל תעודה יודפס מספר השנאי, הספקו והנתונים הבאים  
o   TYPE TEST 76 -בהתאם ל  IEC .  
o   ROUTINE TEST: הכולל גם ,  
o   .יחסי השנאה בכל סליל  
o   .הפסדי ברזל (ללא עומס) במתח ותדירות תקניים  
o   תדירות תקניים.סה"כ הפסדים בעומס מלא, במתח ו  
o   .מתח קצר  
o   .התנגדות הליפופים  
o   .התנגדות בידוד  
o   .עמידה במתח יתר  
o   רמת רעשים ב- db  מ'. 1במרחק של  

  הערה : תוצאות בדיקות שלא יעמדו בדרישות המזמין יחייבו הקבלן בהחלפת  השנאי.   

  ציוד ואביזרים נלווים .2.5

  .90 -גלגלי שינוע, שני כיוונים ב 4 -
  ווי הרמה. 4 -
  ג להארקת הגוף.בור -
  או שווה תכונות. T -  154דגם  TECSYSTEMמערכת הגנת טמפ' לשנאי יצוק תוצרת  -
  או שווה תכונות. DGPTמערכת הגנה כנ"ל לשנאי שמן  -
  קופסת פיקוד עם סרגל חיבורים לכל שנאי כולל החיווט. -
 כל שנאי יסופק עם השלטים הבאים: -
צד המתח הנמוך של השנאי ויאושר ע"י המזמין שלט זיהוי ובו כל נתוני השנאי. השלט יותקן ב -

 לפני התקנתו.
 שלט ובו סכמת חיבור של מחליף הדרגות. השלט ומיקומו יאושרו ע"י המזמין לפני התקנתו -
שלט ובו סכמת חיבור מערכת הגנת טמפרטורה. בשלט יצוין טווח הטמפרטורה של החיישנים.  -

  בנוסף כל הנדרש בטבלת נתוני השנאי. ו השלט ומיקומו יאושרו ע"י המזמין לפני התקנתו
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  אטום שנאי שמן .2.6

  אביזרים נלווים .2.6.1

 בנוסף על המצויין בסעיף אביזרים נוספים לשנאי שמן:
 מסתם מילוי -
 מכשיר ניקוז -

  נתונים טכניים .2.6.2

 מבנה השנאי יהיה אטום (ללא קונסרבטור) -
 א' 630תקע" -חיבורי המתח הגבוה יהיו עם חיבורי "שקע -

 

	מאפייני השנאי: .2.6.3
  22  (kV)מתח ראשוני 

  0.4/0.23  (kV)מתח משני 

  3  מספר פאזות

מתח קצר על פי פרק " סקר 
  זרמי קצר והגנות"

4.4-6%  

  כמפורט בכתב הכמויות (KVA)הספק 

  50  (Hz)תדר 

   5%  מחליף דרגות

  שמן מינרלי  סוג הבידוד

  אטום  מבנה

 Dyn – 11  קבוצת חיבורים

  N20 רמת בידוד  מבדדים צד מתח גבוה

 KV 1  מבדדים צד מתח נמוך

  כולל  שסתום בטחון –הגנת טמפ' 

 DGPTמסוג 

  הפסדים בריקם (ברזל)

  C 75 -ב
  1נמוכים
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  הפסדים בעומס (נחושת)

  C 75 -ב
  2נמוכים

 1רמת רעש מקסימלית במרחק 

  )dBמ' (
55  

BIL  -  רמת בידוד בסיסית(kV) 175  

 זרם קצר מקסימלי
(kA r.m.s)  

8 

  

	גנת טמפ'מערכת ה .2.6.4

. למערכת תהיה DGPTהשנאים יצוידו במערכת הגנת טמפרטורה הכוללת ממסר הגנה מסוג 
  יכולת:

 זיהוי רמת הגזים -
 זיהוי לחץ יתר -
 זיהוי רמת השמן -
 חיווי טמפ' -
 זיהוי טמפ' יתר -

 

  מיכל .2.6.5

מיכל השנאי יהיה בנוי כך שיוכל לספוג את התפשטות השמן כתוצאה משינויים  -
 בטמפרטורה

 יוברג ויאובטח למקומו מכסה המיכל -
 המיכל יבנה בצורה כזו שתמנע הצטברות מים -

  שמן .2.6.6

 IEC 60296:2012, בהתאם לתקן II -ו Iהחומר הדיאלקטרי יהיה שמן מינרלי מסוג  -
לשמן תהיה צמיגות נמוכה ועמידות מעולה לחמצן. הוא יהיה נטול לחות, בעל חוזק  -

 דיאלקטרי גבוה ותכונות בידוד מעולות.
 ר באופן כזה שיבטיח שימור מקסימאלי של תכונותיו הדיאלקטריות.השנאי ייוצ -

  

  אטם .2.6.7
 כל האטמים יהיו עמידים לפעולת השמן המינרלי בטמפרטורת העבודה של השנאי

  הגנה כנגד קורוזיה .2.6.8
  תניים של השנאי יוגנו מפני קורוזיכל המשטחים הפנימיים והחיצו

  הובלה והתקנות מכניות וחשמליות        .2.6.9
עבודות השינוע מהיצרן, כולל הרמת  ת הקבלן כי השנאים יותקנו במבנים השונים.מובא לידיע

המכסים וסגירתם בפתח הכנסת הציוד ועד להעמדת השנאי ועיגונו במקומו הסופי כלולים 
  במחירי ההובלה וההתקנה המכנית.
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  התקנות חשמליות .2.6.10
 ר הארקה, חיבורכל עבודות ההתקנה והחיבורים החשמליים במתח גבוה ובמתח נמוך, חיבו

ומערכת הגנת הטמפרטורה וכולל בדיקה והפעלה כלולים במחירי ההתקנה  רמיסטורים 
  החשמלית.

  דרישות מיוחדות  .2.6.11
 .בהצעתו ימלא הקבלן את כל הנתונים המבוקשים  

  עם ההצעה יוגשו במקור כל נתוני השנאי ע"י היצרן כולל מידות ואישור היצרן להתקנה
  ות חדר החשמל כמופיע בתוכניות.ולאוורור, מותאמות לתוכני

 50541לשנאי שמן וע"פ ת"י  5484מעלות צלציוס ע"פ ת"י  75-הפסדים: ריקם (ברזל) ב 
 לשנאים יבשים בעלי יעילות אנרגטית גבוהה.

 לשנאים  50541לשנאי שמן וע"פ ת"י  5484מעלות צלציוס ע"פ ת"י  75- בעומס (נחושת) ב
  יבשים.
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  ים טכניים לשנאי שמןנתונ –' אנספח  .2.6.12
    ......................................  יצרן

    ......................................  מק"ט

    ......................................  מספר פאזות

  KVA  ......................................  הספק

  HZ  ......................................  תדר

    ......................................  קבוצת חיבורים

  %  ......................................  נצילות

    ......................................  שיטת קירור

      כניסה:

  KV  ......................................  מתח

  A  ......................................  זרם עבודה 

    ......................................  מקדם הספק 

  THD %  ......................................  עיוות זרם

  A  ......................................  זרם התנעה

      מוצא:

  KV  ......................................  מתח

  A  ......................................  זרם עבודה 

  THD %  ......................................  עיוות מתח

  %  ......................................  עומס יתר

  %  ......................................  מתח קצר

  1.2/50µs(  ......................................  kV peakרמת בידוד בסיסית (

 kV r.m.s  ...................................... הרץ למשך דקה 50רמת בידוד בתדר 

 W  ......................................  הפסדים בריקם

  W  ......................................  הפסדים בעומס

 dB  ......................................  מ' 1רמת רעש מקס' במרחק 
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  0C  ......................................  טמפ' עבודה מקס'

  0C  ......................................  טמפ' עבודה יומית ממוצעת

  0C  ......................................  עליית טמפ' מקס' בליפופים

  0C  ......................................  עליית טמפ' מקס' של השמן

 kA  ......................................  זרם קצר מקס'

  %  ......................................  זרם בריקם עם מתח עבודה

  %  ......................................  מתח עבודה 110%זרם בריקם עם 

   ...................................... סוג החומר המשמש לבידוד הליפופים

   אלומינום / נחושת  סוג החומר ממנו עשויים הליפופים

      מידות:

  מ"מ  ......................................  אורך

 מ"מ  ......................................  רוחב

 מ"מ  ......................................  גובה

  ק"ג  ......................................  משקל שמן

  ק"ג  ......................................  משקל כולל

   ......................................  (MTBF)זמן בין כשלים 

 pC  ......................................  רמת פריקה חלקית

 (יש לצרף סכמה)  ......................................  סוג ויצרן –מחליף דרגות 

   ......................................  מבדדים צד מתח גבוה

   ......................................  מבדדים צד מתח נמוך

 (יש לצרף סכמה)  ......................................  סוג ויצרן –מערכת הגנת טמפ' 

    ......................................  ציפוי השנאי
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  כבלי מתח גבוה   .2.7

  כללי .2.7.1
 השחלת הכבלים תבוצע בתוך תשתית עשויה צנרת תת קרקעית עם שוחות מעבר כמצוין בתוכניות.

התקנת הכבלים תהיה כפופה להוראות יצרן הכבלים, להוראות העדכניות של כללי הרשת הארצית מס' 
"סימון וקיצור קצוות  08-103-12ח גבוה" ומס' ל"ביצוע רשת תת קרקעית במתח נמוך ומת 08-103-01

  כבלים".
  רדיוס הכיפוף המינימלי של הכבלים יהיה כדלקמן :

  1לחתך x 50  מ"מ 500  ממ"ר     

  1לחתך x 150 מ"מ 700  ממ"ר  

  1לחתך x 300 מ"מ 800  ממ"ר  

 חובת הקבלן לתאם עם המפקח את פירוק גג השוחה והרכבתה מחדש בתום השחלת הכבלים.  -
מנת להבטיח "כניסה חלקה" לתוך הצינורות ועל מנת למנוע פגיעה בבידוד יש להשתמש על 

  ב"כניסות פעמון" ניתנות להסרה בכניסה לצינור.

מסופקים  KV18/36למתח  XLPEהכבלים שיושחלו יהיו, חד גידיים עשויים נחושת בעלי בידוד  -
  ת המוזנות מאותה טבעת.לאתר על גבי תופים באורכים שלפחות במרחק בין שתי ת"ט סמוכו

במקרים בהם נדרשים מופות חיבור בין קטעי כבלים ארוכים, כפוף למגבלת כח המשיכה לפי  -
נתוני יצרן הכבל, המופות ימוקמו בתוך שוחות שייקבעו בתיאום עם המפקח. ככלל רצוי 

  מטר.  450 - שבשוחה אחת תותקן מופה אחת בלבד. לא תאושרנה מופות בקטעים קטנים מ

ונות החשמליות של המופות יהיו שוות ואפילו עולות על תכונות הכבלים המחוברים. התכ -
 15 -המופות יהיו להתקנה ישירה בקרקע, עם סיכוך מלא ואטימה בפני חדירת מים בטבילה מ

  מטר. 2ס"מ עד 

  ביצוע מופת חיבור ומיקומה כפוף לאישור המפקח בכתב. -

. כבלים אלה יופרדו ויוגנו בתעלות פח מגולוונות בחלקן של השוחות יועברו גם כבלי מתח נמוך -
  מפני מגע וקירבת יתר לכבלי מתח גבוה.

עבודות ההשחלה וההתקנה תעשנה באופן מקצועי ובאמצעות כלי משיכה מכני יעודי, עם בקר  -
ויסות עוצמת כח המשיכה עוצמת הכח תכויל בנוכחות המפקח לערך שקבע יצרן הכבל. טרם 

  יגיש אישור מכון התקנים להיות המערכת מכוילת . תחילת העבודה הקבלן

סביבת העבודה תהיה נקיה ממכשולים העשויים לפגוע במוליך או לגרום לפיתולו או כיפופו  -
    ברדיוס קטן מהדרוש ולנזקים בבידוד. 

תשומת לב הקבלן להפרשי גבהים של מוצאי הצינורות בשוחות. הקבלן ישמור על רדיוס כיפוף  -
  מבלי להפריע לכניסת האדם לתחתית השוחה. וחיזוק הכבלים

לצורך משיכת הכבל יש להשחיל על קצה הכבל "גרב" תיקנית שתפקידה לשמש כאמצעי לחיבור  -
הכבל לחוט המשיכה. הגרב תולבש רק על המעטה החיצוני של הכבל ולא על חלקים אחרים של 

ר לחוט המשיכה להתפתל הכבל. בין הגרב לבין וו חוט המשיכה יותקן חיבור סביבוני המאפש
חופשי סביב צירו.  פריסת הכבל תהיה באמצעות מתקן הגללה יציב המותאם לרוחבו ומשקלו 
הכולל של התוף. להשחלתו של הכבל, לאורך התוואי בשוחות, יעזר הקבלן בגלגליות תואמות 

  ותקינות.

כבל, לפי חובת הקבלן להציג למפקח את הוראת יצרן הכבל לכח המותר להפעיל למשיכת ה -
  חתכו.

  שימוש בכח יתר למשיכת ופריסת הכבל מהתוף תחייב, ללא עוררין, את הקבלן להחליף הכבל. -

פר מספיק כדי למנוע פגיעה כח אדם ואמצעים אחרים, שיעמדו לצורך ביצוע העבודה יהיו במס -
  בכבלים. ונזקי
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באבץ חם בעובי של  בתוך מבנים ושוחות הכבלים יותקנו על תמיכות, סולמות/תעלות מגולוונות  -

µ70מ"מ. 2.5 -, עשויים ברזל בעובי של לא פחות מ    

דוגמא  -הכבלים יחוזקו ויוצמדו בעזרת חבקים פלסטיים המיועדים לכך ותואמים קוטר הכבל  -
  לאישור המפקח.  תובא 

במשטחי דריכה או נסיעה, בהם הכבלים גלויים, הגנתם מפני פגיעות מכניות תיעשה באמצעות  -
מ' ממשטח הדריכה/נסיעה והתקנת שילוט   2.5מ"מ עד לגובה של    2.5ממתכת בעובי   מכסי מגן

  "זהירות כבלי מתח גבוה".

כל כבל יסומן ע"י שילוט בקצותיו הסופיים וכן בכניסה וביציאה בכל שוחה במעברים בין קירות  -
  / רצפות וכן על תמיכות הכבלים.

ע"י המפקח. מחיר הכבל ,הכולל א.ה.(אספקה  השילוט יתבצע ע"י שלטי "סנדוויץ" כפי שיקבע -
  והתקנה, כולל שאיבת מים וניקוי השוחות ושמירה  על מצב התקין עד למסירת העבודה.

על הקבלן מוטלת חובת "אחריות על" לפיקוח ובדיקת תקינות ואיכות העבודה של  קבלן  -
  .  התשתיות, כולל מסירת דו"ח על מצב התשתיות לפני התחלת עבודות ההשחלה

  מחירי השלטים הנ"ל כלולים במחירי הכבלים הנקובים בכתבי הכמויות. -

-   

  כבלי מתח גבוה .2.7.2
   גידים מתוצרת יצרן מוכר ומאושר.- כבלי המתח הגבוה יהיו חד  

     ייצור ובדיקת הכבל במפעל היצרן ייעשו עפ"י התקנים הבינלאומייםIEC :  

   60 ,183 ,228,229 ,230 ,502 ,540   ותקני  במהדורתם העדכניתVDE :273D ,295D  
  במהדורתם העדכנית.

    בכל מקרה, מפרט ייצור ובדיקת המוליך לא יהיה פחות מהנדרש במפרטים העדכניים של

  ק"ו,   18/36 –ל   Y2)F(N2XSחברת החשמל לאספקת מוליכי 

  מבנה הכבל יהיה בנוי מהשכבות הבאות:  

   ב הכמויות.מוליך מנחושת או אלומיניום בחתך המצוין בטבלה ובכת  

   .שכבה חצי מוליכי על המוליך  

     שכבת בידודXLPE.  

   )  מחסום לאדי מיםWATER  VAPOUR  BARRIER.(  

   ) .סרט חצי מוליך לאיטום המתנפח במגע עם מיםSWELLING  TAPE.(  

   .שכבת סיכוך הבנויה מחוטים וסרט נחושת בחתך התואם חתך המוליך  

   .שכבה עליונה של פוליטלן  
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ופק על תופים מקוריים של היצרן. על כל תוף תוצמד תווית זיהוי בה יצוינו הפרטים הכבל יס  
  הבאים:

   .שם היצרן  

   .מס' התוף  

    התעודה  -בתעודה יצוין מספר התוף  - מס' תעודת בדיקת המוליך ע"י היצרן  

   .תהיה מקורית של היצרן  

   .תאריך ייצור  

   .סוג המוליך/הבידוד  

     מתחU /0U.  

    בממ"ר.חתך המוליך  

   .אורך הכבל על התוף  

   .משקל התוף עם הכבל  

  קצוות הכבל ע"ג התוף יאטמו להגנה מחדירת מים.  

חובת הקבלן להגיש לאישור את נתוני היצרן לטבלת נתוני הכבלים המצ"ב, על היצרן למלא   
ולפרט את הנדרש בטבלה, גם לסוגי ומבנה השכבות מהם הכבל מיוצר, כולל מידות וקטרים של 

שכבה ובנוסף, את כל נתוני הכבל לערכיו החשמליים, המכניים, הטרמיים, הוראות ותנאי כל 
  ההתקנה והכח המותר להפעיל למשיכת הכבל.

  אין בהגשת הנתונים הנ"ל אישור להתחייבות המזמין לאשר הכבל/היצרן המוצע.  

ורית של עם אספקת הכבלים לאתר, על הקבלן להגיש לאישור המפקח את תעודת הבדיקה המק  
  היצרן, נתוניו הטכניים המפורטים, לפי מספרי התופים, כנדרש לעיל.

  אישור המפקח לנ"ל אינו משחרר הקבלן מאחריותו המוחלטת לכבלים.  

  בדיקת כבלי מ.ג. .2.7.3
בידוד הכבלים על התופים. הבדיקה  V5000טרם התקנת הכבלים, חובת הקבלן לבדוק ב"מגר"   

  צאה צריכה להיות "אין סוף".תבוצע בין כל מוליך לסיכוך. התו

    לאחר התקנת כל קטע כבל תיערך בדיקה כנ"ל.  

  לוודא תקינות בידוד המעטה החיצוני של הכבל. V1000בדיקה נוספת בין הסיכוך לאדמה ב"מגר"   

חובת הקבלן לוודא שכל משך ההתקנה קצוות הכבלים יאוטמו בכיפות פלסטיות תקניות עד   
  ת.לביצוע מופות חיבור סופיו

  בגמר הביצוע המופות והסופיות תיערך בדיקה חוזרת כאמור לעיל.  

  תוכנית עדות .2.7.4
  את כל עבודת השחלת הכבלים הקבלן יתעד על פי הוראות נספח א' במפרט הטכני.  

 סגירות סופיות ומופות לכבלי מתח גבוה  

ות הסופיות הסגירות הסופיות יהיו מותאמות להתקנה פנימית לפי אופי ההתקנה הנדרשת. הסגיר  

  . EUROMOLDיהיו  מתוצרת "רייקם" או 
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תואמים במדויק את נתוני המוליך: מתח המוליך, חתכו, סוגו, מבנהו וקוטר הבידוד של המוליך   
  עליו יותקנו הסגירות הסופיות.

  סוגי הסופיות יהיו כדלקמן לפי המקרה:  

כפול  Tות בנויות מברך הסופי 150/25x1לחיבור תאי הכניסה והיציאה של קווי ההזנה לכבל 

ומגן  IXSUF 5131חד גידי דגם  150/25x1, סופית פנימית לכבל RICS 5249לשילוב מגן ברק דגם 

  .VDA -  24ברק דגם 

 RICS 5133דגם  M-16מתוברג  T A630לחיבור תאי היציאה לשנאי, הסופיות בנויות מברך 

  . IXSUF - 5121חד גידי דגם  50/16x1וסופיות פנימיות לכבל 

 6301מסוכך  Tחד גידי בנויות מברך  50/16x1לחיבורי השנאים הקבלן יספק ויתקין סופיות לכבל 

  .RSTI 5634דגם 

  כל הסגירות הסופיות יצוידו בנעילות מקוריות של היצרן.  

עבודת הכנת המוליכים להתקנת הסגירות הסופיות תבוצע במשטר עבודה וסביבה נקיים תוך 
  של הוראות היצרן לעיבוד המוליך והתקנת הסגירה הסופית. שמירה על ביצוע קפדני

  לחיצת הנעל למוליך תהיה באמצעות חבקים תקניים התואמים את תקן נעל הכבל.

עבודות התקנת הסגירות הסופיות כוללת החיבורים לציוד עבורו הוא מיועד ואת אספקת כל 
  חומרי העזר.

הסגירות הסופיות כלולים אספקת והרכבת  ידוע לקבלן כי במחירי הצעתו לאספקה והתקנה של
החיזוקים והזרועות הדרושים להתקנה פנימית בתחנות, ואת כל העבודות וחומרי העזר הדרושים 

  לסגירה סופית מושלמת, מחוברת ומאורקת.

	מופות חיבור כבלי מתח גבוה חד גידיים  .2.7.5
 מ'. 1000- רחק של ככבלי ההזנה לתחנה יהיו בקטעים שלמים בין ת"ט חדשה לשוחה קיימת במ

המופה תהיה מתוצרת  בשוחה קיימת יתבצע חיתוך של כבלי מתח גבוה ויותקנו מופות חיבור.
  "רייקם" לכבל בחתך מתאים.

  ארון בטיחות .2.7.6
הארון ייבנה מפח  בכל חדר מ"ג יותקן ארון בטיחות המיועד להתקנה על הרצפה במקום נגיש.

  שלט "ציוד בטיחות". הארון יכלול: ארון יותקןמ"מ לארון יותקן בורג הארקה. על ה 2בעובי 

(נורת לד) וקולית  הכולל התראה אורית IEC-60855מתאים לתקן  40kVעד  5kVבודק למתח  .1
מ' לפחות. לבודק תהיה  1.26באורך של  על קיום מתח באמצעות חיישן קירבה, ומוט טלסקופי

  מערכת בדיקה עצמית משולבת.

  .EN397חשמל מתאימים לתקן כובעי מגן מיועדים לעבודות  2 .2

 .EN166משקפי מגן מיועדים לעבודות חשמל מתאימים לתקן  2 .3
עם כפפה  עשויות "לטקס" 3, רמה  IEC-60903מתאימים לתקן  26,500Vכפפות למתח  .4

באריזה קשיחה הכוללת בקבוקון  לפחות. הכפפות יארזו 10פנימית מבד. הכפפות יהיו במידה 
  טלק.

  מותאם לכפפות הנ"ל.בודק כפפות פניאומטי  .5

 .IEC-61235מוט הצלה מתאים לתקן  .6
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 חולץ נתיכים מותאם לציוד המותקן (אם יש נתיכים). .7
שכבות (סנדוויץ'), עם אותיותאדומות על רקע לבן.  3שלטי אזהרה מפלסטיק בעלי  5מערכת של  .8

  :מ"מ ובנוסחים שלהלן 8שזור בקוטר  מ"מ, עם חוט תלייה פלסטי 200X150השלטים בגודל 

 2  מתח גבוה" –שלטים "זהירות  

 2  לא לחבר, עובדים על הקו" –שלטים "זהירות  

  מתח גבוה" –שלט אחד "סכנה  

    על כל שלט יופיע גם סימון חץ הברק  

 .IEC-61230 -מקצר מתח גבוה לשלוש פזות על פי תקן  .9

  מערכת הארקה במתקן מ"ג   .2.7.7
    ו יש לחבר לפס ההשוואה.בכל חדרי המיתוג, קיים מוצא (קוץ) של הארקת היסוד אות -

מ"מ בהתאם לאורך הדרוש לחיבור כל  5x50פס ההשוואה בת"ט עשוי מנחושת בחתך  -
מבדדי מרחק ויכלול  2מוליך בנפרד ע"פ המצוין בתוכניות. הפס יותקן על הקיר באמצעות 

  סימון כל מוליך בנפרד ע"פ ייעודו כולל מכסה מגן שקוף כולל שילוט.

, הציוד והטבעת ההיקפית בחדר יגושרו אל פס ההשוואה הארקת הלוחות, השנאים -
  כמצוין בתוכניות.

 עם אומים  1/2חיבור פסי הטבעת ההיקפית, בינם לבין עצמם, באמצעות שני ברגים " -
  דיסקיות, מגולוונים.

ס"מ מהקיר, הטבעת תהיה בנויה   2טבעת הארקה ההיקפית תוצמד לקירות במרווח של   -

  . 4x40מפס נחושת במידות  

המשקופים, הדלתות ורשתות ההפרדה  יאורקו אל הטבעת ההיקפית באמצעות מוליך  -
  ממ"ר אל הטבעת ההיקפית.  25נחושת גמיש בחתך  

בין המוליך הראשי להארקה אחרת, החיבור יבוצע ע"י  Tבמקום שתידרש הסתעפות  -

  .CADWELDריתוך אקזוטרמי בשיטת 

  אחריות .2.7.8
חודש מיום אספקת  30גרת חוזה זה לתקופה של הספק יהיה אחראי לציוד המסופק במס -

 חודשים מהפעלתו, הקצר מביניהם. 24הציוד או 
בנוסף על חלקי החילוף והתחזוקה המצוינים על הספק למסור למזמין את כל הציוד  -

וחלקי החילוף המתכלים לכל תקופת האחריות כולל כלי העבודה הדרושים להחלפתם 
 והחומרים המשומשים ע"פ הנוהל הדרוש. ובאחריותו לפנות מהאתר את הציוד
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  העברת חומרים וציוד .2.7.9
על הספק לבדוק את דרכי הגישה בהן יהיה עליו להעביר את הציוד. במידה שתנאי המקום ידרשו  -

זאת, יהיה עליו להביא את הציוד מפורק לאתר, ארוז כיאות, בצורה שתאפשר הכנסת הציוד למקום 
 המיועד.

 קנה טרם שנבדק במקום הייצור.לא יועבר ציוד למקום ההת -

לא יועבר ציוד מאושר למקום ההתקנה טרם שנתקבל אישור להעברתו מהמזמין או המפקח. הספק  -
 יוודא את התאמת מידות הפתחים והמעברים להעברת הציוד טרם שיועבר. 

 כל עבודות השינוע, כולל הרמת המכסים וסגירתם בפתח הכנסת הציוד ועד להעמדת השנאי ועיגונו -
  במקומו הסופי כלולים במחירי היחידה.

כל עבודות ההתקנה והחיבורים החשמליים במתח גבוה ובמתח נמוך, חיבור הארקה, חיבור  -
הטרמיסטורים ומערכת הגנת הטמפרטורה וכולל בדיקה והפעלה יבוצעו ע"י אחרים בתיאום מלא עם 

 הספק. 

  תיאום עם גורמים אחרים .2.7.10
ב הספק לספק את הציוד תוך תיאום ושיתוף פעולה מלא עם כל בנוסף לאמור במפרט הכללי, מתחיי -

 הגורמים הנוגעים בדבר, באתר אשר בו תבוצע העבודה.

  הדרכה, הוראות הפעלה ותחזוקה .2.7.11
הספק יתדרך את צוות התחזוקה של המזמין להפעלת המערכות ויסמיך אותו בנוהל מאושר לבצע  -

 תפעול ואחזקה תקופתית.

סט  יכלול ואשר יהמזמין"ע יאושר אשר ואחזקה הפעלה הוראות אוגדן הקבלן יעביר ההדרכה לפני -

דגם  ציון כולל המותקן הציוד של הקטלוגים הדפים כל של צילומים ,חילוף חלקי רשימת , עדות תוכניות

 . הציוד
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