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  מפרט טכני למערכת גילוי אש ממוענת .1

  כללי 1.1

  ).ADDRESSABLE ANALOGמערכת גילוי האש תהיה מטיפוס אנלוגי ממוען (

- מערכות "פתוחות" הניתנות לתחזוקה על ידי לא פחות ממערכות גילוי וכיבוי האש יהיו 
  חברות תחזוקה המוסמכות במכון התקנים. 30

  אלקטריים וחום מסוג אנלוגי עם תושבת אחידה -המערכת תבקר גלאים מטיפוס פוטו  1.2
שתאפשר התקנת כל אחד מסוגי הגלאים המוזכרים בתושבת אחידה. נורית ההתראה 

  .3600 של ראיה זווית ותאפשר הגלאי בראש תימצא הגלאים של אינטגרליתה

ערוצי אשר יכללו -ערוצי ורב-/מוצא כתובתיים מסוג חדמבוא מעגלי תבקר המערכת  1.3
ממשק לגלאים קונבנציונליים, מפסקים, אמצעי התראה, הפעלה ולוחות סינופטיים. 

  ) ובמרחב כתובות זהה.SLCהמעגלים יוזנו באמצעות קו בקרת הגלאים (

בתקן הישראלי  לעמידהתקן ישראלי/אישור מכון התקנים - המערכת המוצעת תישא תו  1.4
  .EN-54או  ULותתאים או תישא אישורים בינלאומיים אחרים כדוגמת 

המערכת תאפשר דיווחים והתרעות באמצעות צופרים כתובתיים, מערכת כריזת חירום    1.5
 ודואר אלקטרוני. SMS, הודעות אינטגראלית

  

  לוח הפיקוד והבקרה. .2

תווים  40מינימום של ושורות  4 לפחות נומרי המכיל- מצוידת בצג אלפאתהיה מערכת ה 2.1
לתצוגת  LEDבמנורות  .תווים למסכי המערכת מינימום 160עברית או אנגלית סה"כ 

  אירועים ראשיים כגון אזעקה תקלה והשתקה.
  ומוצא. כתובות של התקני מבוא 508מערכת הבקרה תאפשר שליטה עד  2.2
לולאות בקרה  1-4למימוש אפשר חיבור כרטיסי קו מדגמים שונים תמערכת הבקרה  2.3

)SLC התקנים מסוג כתובתי ובכללם גלאים והתקני  127). כל לולאה תאפשר בקרה עד
  מבוא מוצא.

או חיווט  CLASS A – STYLE 7-ב חיווט, חופשית בטופולוגיה עבודה תאפשר המערכת 2.4
  .CLASS B-ב

 ושינוי האוטומטי החייגן של בזמן מותנית הפעלה המאפשר זמן שעון לוכלי הבקרה לוח 2.5

  (שישי/שבת). השבוע לימי ובהתאם היממה במשך העבודה לשעות בהתאם הגלאים רגישות
 תקלה, אזעקה, שעת כגון במערכת אירועים והדפסת לרישום בנוסף משמש הזמן שעון 2.6

 חיבור תאפשר המערכת ועוד. תכנות ביצוע צופרים, השתקת השב, כגון: פעולות ביצוע

  כללית. לשליטה בקרה תוכנת מותקנת שבו למחשב
 האזעקה נקודות של גרפי ציון תוך המערכת מבנה של צבעונית גרפית תצוגה כוללת התוכנה 2.7

 אזעקה, בשעת בהן לנקוט שיש חירום ופעולות המקום אופי את המתארים טקסטים ובליווי

  אירועים. ניהולו מרחוק שליטה המערכת, תכנות

  )LOOP SLCלולאות הבקרה ( .3

ערוצי, הכולל יחידת עיבוד -לולאות הבקרה במערכת יבוקרו ע"י כרטיס קו חד או דו   3.1
סוג ומספר כרטיסי הקו, יקבע על פי מספר ההתקנים (מסוג כתובתי) והתצורה עצמאית. 

 אל כיוונית-הדו והתקשורת הבקרה פעולות את מבצעים הקו כרטיסישל המערכת. 

  ההתקנים.

מוגן אלקטרונית בפני קצר. המעגל ינתק את הלולאה במצב קצר  SLCמעגל הקו האנלוגי     3.2
  .ויחזור לפעולה רגילה עם סילוק הקצר באופן אוטומטי

לבקרה המאפשרות לאנשי תחזוקה להבחין בין מצבי  LEDמעגל הקו יכלול נוריות  3.3
  העבודה השונים.

יתקשר עם הגלאים והמודולים המותקנים על הקו ויספק להם מתח על זוג כרטיס הקו   3.4
 חוטים יחיד.
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כרטיס הקו יתשאל את כל הגלאים הקשורים אליו בצורה שוטפת ויאפשר הודעות כלליות    3.5
)(Broadcastשניות, כולל ביצוע  3 - . הכרטיס יאפשר תגובה לאזעקה בזמן הקטן מ

 ).Fire Alarm Verificationאימות אזעקה (

  

 ארון .4

 הקיר   לוח הבקרה יהיה מותקן בארון מתכת בנוי מפח בגימור תעשייתי וניתן להתקנה על    4.1
 או בתוך שולחן בקרה, בהתאם למיקום שיקבע ע"י המתכנן או המפקח.

 הארון יכלול פתחים מודולריים לכבלים נכנסים.   4.2

   בדלת הארון יהיה פתח המאפשר ראיית כל האתראות החזותיות. שימוש במקשים יוגבל    4.3           
 באמצעות קודי גישה ברמות שונות.

 לארון יהיה סידור נעילה כולל מנעול מפתח.   4.4

גודל הארון יהיה תואם את דרישות הקיבולת של מערכת המותקנת תוך אפשרות להגדלה    4.5
 .50%עתידית של לפחות 

 פלט –קווי קלט   .5

כל קווי הקלט והפלט אל לוח הבקרה וממנו, ורכיבי הבקרה יהיו מבוקרים בשיטה של             
בקרה עצמית מתמדת למקרה של נתק, קצר, או תקלה אחרת. קיום תקלה כזו יתבטא 
בצורת קולית וחזותית ברורה על הלוח שתבדיל בין תקלות ברכיבי המערכת השונים: 

 , טעינה וכו'.גלאים, קוים

  רמות גישה  .6

רמות גישה עם קוד כניסה לכל אחת מהרמות. הגישה אל הלוח לצורך  3למערכת יהיו 
ניתוקו או נטרול חלקים ממנו יוכל להתבצע רק ע"י טכנאי מסמך בעזרת קוד כניסה 

  מתאים וגם אז הניתוק יצביע בהתראה קולית חזותית על הניתוק הקיים.

  אזורים לוגיים .7

אזורים לוגיים, אשר יאפשרו הפעולות בהתניות  499המערכת תאפשר הגדרה של       
שיתוכננו מראש באמצעות התוכנה, לרבות הפעלות מותנות בין רכיבים המחוברים פיזית 

  לרכזות שונות.

  לוח הבקרה יכלול .8

   תווים לתצוגת ההתראות והאזעקות  160 לפחותאלפא נומרית בעברית עם  LCDתצוגת  8.1
  ממרכיבי המערכת השונים.

שבעזרתם ניתן IN – BUILTת הגילוי תכלול לוח מקשים מקומי ומערכת תכנהימרכזי  8.2
יהיה להגדיר בשטח, או לבצע שינויים בעת הצורך של האזורים ופונקציות ההפעלה 

 השונות הנדרשות מהמערכת ללא צורך בביצוע שינוי חומרה או תכנה כלשהם.

 למניעת התראות שווא. ALARM VERIFICATIONית הגילוי תכלול מערכת ימרכז   8.3

ית הגילוי תכלול מערכת לבדיקה עצמית לבדיקת תקינותה של המערכת ומרכיביה ימרכז   8.4
  .השונים

בלי שיפריע הדבר לקליטת אזעקות מ TESTניתן יהיה להעביר כל כרטיס קו בנפרד למצב   8.5
, המערכת TEST -זעקת אמת באזור שבו מבוצע המכרטיסים אחרים. במקרה של א

  תאבחן מצב זה ותעבור אוטומטית למצב עבודה רגיל.

מרכזית הגילוי תכלול יחידת בקרה להפעלת פונקציות שונות כמו: הפעלת מערכות כיבוי,    8.6
הפעלת חייגן אוטומטי, הפעלת צופרים, הפעלת מדפי אש, הפעלת מגנטים לסגירת דלתות 

  וכו'.

המערכת תאפשר הכללה של ספקי כוח מסוג כתובתי אופציונליים אשר יאפשרו את הגדלת   8.7   
הספקי המערכת ובכללם מערכות מצברים לעת חרום. ספקים אלו יאפשרו הספקת 
אנרגיה גבוהה להתקנים מרוחקים, תוך מניעת הפסדים ע"ג קווים ארוכים או שימוש 

  בקווי הזנה עבים ויקרים.
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להתקני  24Vיכללו בקרה על הזנת מתח הרשת, טעינת הסוללות ומצבן ומוצא הספקים   8.8
ההפעלה בשטח. נתוני הבקרה ישודרו ויוצגו אל הרכזת ויחידת העיבוד המרכזית 

  באמצעות לולאות הגילוי האנלוגיות הסטנדרטיות.

ית של מרכזיית הגילוי תכלול ספק כוח ומטען מצברי המבוקר ע"י יחידת העיבוד המרכז   8.9
הרכזת. הבקרה תכלול את בדיקת יכולת הסוללות להספקת הזרמים הנדרשים לכלל 
המערכת. המרכזייה תכלול סידור להעברה אוטומטית ממתח הרשת למצברים ולהפך, 

 ללא הפרעה בפעולת המערכת.

  לוח הפיקוד והבקרה יאפשר ביצוע הפעולות וזיהוי המצבים הבאים:     .9

 במצב תקין.פעולת המערכת   9.1

 הצגת אירועי אזעקה.  9.2

 הצגת אירועי תקלה תוך פירוט סוג ו/או סיבת התקלה (אבחון אוטומטי   9.3
  ע"י מעבדי המערכת).

ביצוע הפעלות מותנות ומורכבות בין התקני המערכת המחוברים אליה   9.4
 ישירות או המחוברים לרכזת אחרת המשתייכת לרשת הרכזות האמורה.

 אזעקה ניפרד לכל גלאי.- ת רגישות יום, רגישות לילה וסף קדםקביע   9.5

תכנות שעות יום/לילה לכל יום בשבוע בנפרד עם אפשרות מעבר ידני יזום   9.6
  בין המצבים.

קביעת השהיות להתקנים אשר מותרים להשהיה עפ"י התקן ובערכים   9.7
 המתחייבים מכך.

 י לגלאים.אזעקה לבין התראת ניקו-אבחנה בין קדם   9.8

עדכון סף אזעקה אוטומטי בהתאם לתנאי סביבה משתנים  9.9
)Compensation Drift.( 

 ).Alarm Verificationביצוע אימות אזעקה ( 9.10

 שניות כולל אימות אזעקה. 3 - תגובה מהירה לאזעקה  9.11

 המערכת תאפשר נטרול / הפעלה ברמת ההתקן הבודד או ברמת האזור. 9.12

הגלאים האנלוגיים תבוצע אוטומטית וברציפות על ידי מערכת בדיקת  9.13
הבקרה ובנוסף ניתן יהיה להפעיל בדיקה יזומה באמצעות הרכזת, או על 

 ".walk testידי מפסק מגנטי עבור "

  מת"י להתקנה  אישור בתוספת מערבי תקןהמערכת תישא את תו התקן הישראלי ו/או
  .1220ועמידה של המערכת בדרישות ת"י 

  גלאי עשן אנלוגי ירוק   .10

 ול עם הרכזת.גלאי העשן יהיה מטיפוס פוטואלקטרי אנלוגי כתובתי ירוק המיועד לפע  10.1

  הגלאי יהיה "ירוק" וידידותי לסביבה ולא יכיל התקן רדיואקטיבי הקיים בגלאי  10.2
 היוניזציה.

אדומים המגלים החזרות אור  מקלט אינפרא-הגלאי יכלול מבוך ומערכת של משדר 10.3
  מחלקיקי העשן אשר נכנסים אל תוך המבוך (נפיצה).

מחשב פנימי אשר יבצע עיבוד אות ראשוני ומשדרו אל הרכזת -הגלאי יבוקר ע"י מיקרו 10.4
  לצורך ביצוע אזעקות עפ"י ערכי הרגישות אשר נקבעו ברכזת.

באופן אוטומטי עם  (DRIFT COMPANSATION)יה יגלאי העשן יבצע תיקוני סט 10.5
היווצרות משקעי אבק במבוך הגלאי עד לנקודה בה הגלאי אינו יכול לבצע תיקונים. 

  בנקודה זו תתקבל התרעת תקלת ניקוי לגלאי.

  נתונים חשמליים

 22עבודה -מתחVdc .מאופנן  
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  אמפר ממותג.-מיקרו 290זרם עבודה  

  10זרם עבודה באזעקהmA  ממותג. ללא נורית סימון. -לערך  

  100- - תחום טמפרטורה לעבודה מC  600עדC  

  1.6% - 0.8 - רגישות / feet .ניתנת לכיוון מלוח הבקרה  

  50לעומס חיצוני מקסימאליזרם מיתוגmA  

  להתקנה  מת"י תקן מערבי בתוספת אישורהגלאי יישא את תו התקן הישראלי ו/או
  .1220ועמידה של המערכת בדרישות ת"י 

  צופר התרעה כתובתי למערכות אנלוגיות .11

יחידת הצופר הכתובתי למערכות אנלוגיות, תשלב בתוכה צופר התרעת אש, נורית סימון  11.1
  בעלת עוצמת אור גבוהה ומעגל מוצא כתובתי אנלוגי.

  התקנת היחידה תהיה פשוטה וקלה. 11.2

 DC V24וזוג למקור מתח  SLCזוג להזנת הקו האנלוגי  –גידים  4הצופר יוזן באמצעות  11.3
  לצורכי הפעלת הצופר, מתח זה יוזן מהרכזת או מספק כח כתובתי מקומי.

  במצב עבודה רגיל, מהבהבת נורית הסימון כאינדיקציה לתקשורת ופעולה תקינה. 11.4

   ).הבקרה(לוח  הגילוי מערכת יצרן"י ע מאושר יהיההצופר  11.5

  יחידת מבוא ממוענת  .12

יחידת כתובת תאפשר חיבור מקורות אחרים מערכת גילוי האש כגון: גלאי גז, גלאי כבל, 
F.S. מגע יבש או קבוצת גלאים מטיפוס ,COLLECTIVE ל-LOOP  וכך יתאפשר להגדיר

  וחיבורם למעגל הגילוי הממוען. ADDRESSכתובת זיהוי 

  הפעלה ממוענתיחידת   .13

אש -יחידת כתובת הכוללת מוצא מבוקר, ממסר מגע יבש לצורך הפעלות כגון: הפעלת כיבוי
  והפסקות חירום להזנות חשמל.

  ספק כח כתובתי אנלוגי  .14

  מגובה סוללות, כולל בעת נפילת מתח רשת, מתח סוללות והגנת נתיכים. V 24מאפשר הפצת 

  נוריות סימון גלאים  .15

 מנורות הסימון יהיו מיועדות להתחבר במקביל לנורות הקיימות בתושבת הגלאי.  15.1
  הנורית תתחבר במקביל לנורית לחיבור הנורית החיצונית.

מנורות הסימון תותקנה בקופסה וזאת תהיה מיועדת להתקנה על/או תחת הטיח, או  15.2
ר אטימה עבור מותאמת לשילוב בתקרה אקוסטית. הקופסה תהיה פתוחה עם פתח ומעב

  כניסת הכבל.

 נוריות סימון עבור גלאים בתוך לוחות החשמל יותקנו על תקרת הלוח ובחזיתו. 15.3

  ).הבקרה(לוח  הגילוי מערכת יצרן"י ע תמאושר היהנורית הסימון ת 15.4

  /הפעלת כיבוילחצנים לאזעקת אש  .16

 מ' מהרצפה. 1.6לחצני גילוי אש יותקנו בגובה של  16.1
והכיבוי יבוקרו בצורה רצופה על ידי מרכזית הגילוי למקרה של נתק או  לחצני הגילוי 16.2

 קצר

 הפעלת אזורי גילוי/כבוי באמצעות לחצן תדאג להפעלת אינדיקציה ויזואלית בלוח  16.3
 הגילוי/כיבוי שתציין את אזור ההפעלה והגילוי.

 הלחצן יהיה מסוג "ממוען". 16.4
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אשר יש  ין בצבע אדום. ללחצן יותקן מכסה שקוףלחצן האזעקה יהיה מדגם הבולט לע 16.5
בשוגג, ויסומן  צורך לשברו או להסירו כדי לבצע את הלחיצה וכדי למנוע את הפעלתו

  בהתאם לייעודו בשפה העברית.

  תהיה אפשרות זיהוי הלחצן לאחר הפעולה. 16.6

 החזרת הלחצן למצב רגיל תוכל להיעשות רק ע"י האדם שהוסמך לכך. 16.7

 ).הבקרה(לוח  הגילוי מערכת יצרן"י ע מאושר יהיההלחצן  16.8

  FM-200/FE-227 (HFC-227ea( מפרט למערכת כיבוי אוטומטית בהצפה בגז מסוג .17

  כללי 17.1

כיבוי באמצעות הצפה בגז למילוי חלל החלל המוגן או בארונות החשמל  –מטרת המערכות 
  .NFPA 2001/  1597 י"ת, תקןבריכוז המתאים ובכמות הנדרשת על פי 

ועל גז  UL/FM/TUV/VDS/BSAמערכות הכיבוי תתבססנה על מכלים נושאים את התקנים 
 - ו DUPONTמתוצרת החברות  FM-200/FE-227 (HFC-227ea( -כיבוי ירוק מסוג 
GREAT LAKES  מארה"ב נושא את התקניםUL/FM.  

  לפעול עפ"י התקן הישראלי באמצעות מערכת גילוי העשן. מותאמתעל המערכת להיות 

המערכות תותקנה בצורה מושלמת, מחוברות ומוכנות לשימוש. המערכות תכלולנה את כל 
החלקים, החומרים והעבודות הדרושות עפ"י תכנית מדויקת שתעשה באמצעות תוכנת מחשב 

ן יידרש הקבלן להציג . כמו כPRE ENENERINGייעודית/ הוראות היצרן למכלים מסוג 
תעודה מייצרן המערכות על היותו ספק מורשה על היותו מורשה על ידו לתכנן מערכות מסוג זה 

מתקן למילוי גז בפיקוח מת"י או  ושברשותוועל היותו מורשה לתחזק ולמלא את מכלי הכיבוי 
UL .או מעבדה מאושרת אחרת  

  שילוט וסימון 17.2

הבקרה ולוחות משנה ייעשה באותיות דפוס קריאות ונראות היטב בתאום שילוט לוח         17.2.1
עם המנהל. שילוט האזורים יעשה על פי סדר האזורים במתקן ובתאום ואישור מנהל 

  המתקן. השילוט יהיה מלא וברור להבנה.

  השלטים יהיו מחומר פלסטי בר קיימא.        17.2.2

ייעשה באופן שכל המהדקים בלוח הבקרה יהיו מסומנים  שילוט חיבורים בלוח הבקרה        17.2.3
כך שניתן יהיה לזהות בצורה ברורה את כל המוליכים המתחברים אליהם. שילוט 

 קיימא.-גלאים, נוריות סימון לחיצים, ישולטו עם חומר פלסטי בר

 בוי אש אוטומטית על ידי גז ותחזוקתןיהתקנת מערכות גילוי וכ  17.3

   1597 י"ת, תקןפי המערכת תותקן על   17.3.1
  . למערכת הסמכה תעודת ותוגש מאושרת מבדקה"י ע המערכת תיבחן, ההתקנה בגמר

התקנת מערכת גילוי וכיבוי אש בארונות חשמל, או בכל חלל סגור אחר, שתפעל כיחידה   17.3.2
  עצמאית להלן "מערכת עצמאית".

בארונות חשמל או בכל חלל סגור אחר, שתפעל בשילוב התקנת מערכת גילוי וכיבוי אש   17.3.3
  עם מערכת גילוי האש הקיימת בבניין או הצפויה להתקנה, להלן "מערכת משולבת".

  מערכת הגילוי והכיבוי תכלול חמישה אלמנטים עיקריים להלן:  17.3.4

  גלאים שיחוברו בשיטת חיבור מצולבCROSS ZONING.  

 .מיכל גז כיבוי  

 ז.צנרת לזרימת הג  

 .נחירי פיזור  

  אם מערכת הכיבוי תפעל "כמערכת עצמאית". - לוח פיקוד ובקרה  
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  המערכת תופעל באחד או יותר מתוך חמש האפשרויות הבאות:  17.3.5

  ההצלבהעל ידי פיקוד בלוח הבקרה עקב פעולת הגלאים בשיטת )CROSS 
ZONING (.עם או בלי השהיית זמן, לפי דרישת הרשות המזמינה 

  הפעלה חשמלית באמצעות לחצן ידני עם או בלי השהיית זמן כפי שיידרש על על ידי
  ידי הרשות המזמינה.

  על ידי הפעלה מכאנית ידנית ישירה של מיכל הכיבוי באמצעות מנוף המותקן על
  המכל.

  הפעלה פנאומטית מרחוק באמצעות צינור שיקשר בין מנגנון ההפעלה הידני למיכל
  אופציה. 1/4בקוטר  . נחושתA.Lאשר יהיה מסוג 

  בארונות חשמל ובארונות פיקוד מיזוג אויר ודיזל גנרטורים, יבוצע הכיבוי
נוסף מאזור  עשןבארון עצמו ובפעולת גלאי  עשןהאוטומטי רק לאחר פעולת גלאי 

  אחר בתקרת חדר החשמל, מיזוג האוויר או הדיזל גנרטור.

  הפעלת כיבוי תגרום לפעולות הבאות:  17.3.6

 ופר פינוי מידית, יופסק עם שחרור גז הכיבוי.הפעלת צ  

 .שחרור הדלתות מידית על ידי קפיצים הידראוליים באמצעות ניתוק מגנטים  

 ."הפעלה מידית של השלט המואר "כיבוי מופעל 

 .פתיחת חלון לשחרור עשן  

 .(דמפרים) סגירת תריסי עשן 

  פיקוד דיזל גנרטור.ניתוק מידי של חשמל בארונות חשמל פיקוד מיזוג אויר וארונות 

 .שחרור גז כיבוי מידי בארונות חשמל פיקוד מיזוג אויר וארונות פיקוד דיזל גנרטור  

 שניות בשאר המקומות. 30 -ל 20 בין ינימאליתשחרור גז כיבוי לאחר השהיה מ 

 .שעון הלחץ מעל מיכל הגז יורה על נפילת לחץ  

 :הבאיםתקלות במערכת הכיבוי יופיעו במקרים חיווי   17.3.7

 .נתק, קצר או אדמה בקו הסולונואיד/הנפץ 

 .תקלה בסולונואיד  

 .נתק קצר או אדמה בקו מפסק נפילת הלחץ במיכל 

 .נתק קצר או אדמה בקו צופר הפינוי 

 .נתק קצר או אדמה בקו מגנטים לשחרור דלתות  

  נתק, קצר או אדמה בקו חלון לשחרור עשן. נתק, קצר, או אדמה בקו תריסי עשן
 ).(דמפרים

שווה ערך, בארונות חשמל, או  FM-200המערכת מיועדת לכיבוי אש אוטומטי בגז,    17.3.8
 בארונות ציוד תקשורת, בחדרים או בכל חלל סגור אחר.

שנים לפחות בשטח  5המערכת צריכה להיות מתוצרת חברה בעלת מוניטין וניסיון של      17.3.9
  הגילוי והכיבוי האוטומטי בגז.

כל הציוד, החומרים והחלקים המרכיבים את המערכת יהיו מהמין המשובח ביותר    17.3.10
והחדיש ביותר בשטח הכיבוי אוטומטי ויישאו תו תקן של לפחות אחד מהמוסדות 

אנגליה, המאשרים  F.O.Cגרמניה,  V.D.S/TUV. קנדה, U.LCארה"ב,  U.Lהבאים: 
יא את אישורי הבדיקה לכל הקבלן ימצ . 1597 יעמידות הפריטים בדרישות התקן ת"

  בדרישות התקן. מידההקבלן ימציא אישור מת"י לע פריט.
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  .NFPA 2001/  1597, ת"י תקןאיכות גז הכיבוי תהיה על פי דרישות     17.3.11

וניצרה וסולונואיד חשמלי, שיפעלו במתח  מכאנית מכלול מיכל הגז: מיכל, ידית הפעלה    17.3.12
  1597, ת"י תקןעל פי יהיו בנויים ווולט  24ישיר של 

, ת"י תקןעל פי אטמוספרות, הכל על פי  24-25המכל ימולא עם חנקן לתוספת לחץ של    17.3.13
  .היצרן והוראות/  1597

  מכאנית  מחוץ לחלל המוגן, נוח לגישה, להפעלה ידניתהמכל ימוקם במקום בטוח   17.3.14
  לפעילויות השוטפות במתקן.ולמתן שרות אחזקה. המכל לא יפריע 

 למפסק חיבור של ובמקריםמנגנון ההפעלה החשמלי הסולונואיד והחיווט המוליך אליו     17.3.15
יהיו מבוקרים ומוגנים (שמירת קו) כנגד קצר, נתק או אדמה. כל תקלה  מתח לנפילת

 מסוג זה תיתן מיד סימן חזותי וקולי בלוח הבקרה.

  יבוצעו על ידי יצרן הציוד בלבד. פיזורה קדחים בנחירי    17.3.16

 תקן "כמערכת משולבת", פעולתה לא תפגע ולא תפריע ואם מערכת הכיבוי האוטומטי ת    17.3.17
 לפעולת מערכת גילוי האש הכללית הקיימת במתקן.

אם מערכת הכיבוי האוטומטי תותקן "כמערכת עצמאית", הכיבוי בחלל המוגן יתבצע     17.3.18
  מערכת גילוי וכיבוי האש העצמאית.על ידי 

  בכל מקרה על ציוד הגילוי יחולו הדרישות הטכניות המופיעות במפרט טכני זה.    17.3.19

  צופרי פינוי יותקנו בחללים סגורים להוציא ארונות חשמל.    17.3.20

  בהתאם להוראות יצרן מערכת הכיבוי.צנרת הגז תהיה     17.3.21

  שניות. 60-30לאחר  סולונואידזרם החשמל  ינותקימוש בסולונואיד במקרה של ש    17.3.22

 PL 9מדגם  פלורוצנטיתשלט מואר "כיבוי הופעל" יהיה גוף תיאורה מוגן מים עם מנורה    17.3.23
דקות לפחות. גוף התיאורה יופעל על ידי לוח  60 -וואט מינימום, עם סוללות נטענות ל

  הבקרה.

 הידראוליים מחזירי דלתות מותאמים לגודל ומשקל הדלת.קפיצים     17.3.24

  מגנטים לשחרור דלתות מותאמים למשקל הדלת.    17.3.25

 לחצן כיבוי ידני חשמלי יופעל בשיטת הפעלה כפולה.    17.3.26

עם מכסה אטום למים,  CIלחצן כיבוי ידני חשמלי להתקנה חיצונית יותקן בקופסת    17.3.27
להפעלה, מחוץ לחלל המוגן ובמרחק שיאפשר הפעלתו גם שיש דליקה במקום נוח 
  בחלל המוגן.

לחצן הכיבוי החשמלי יפעיל ישירות את הסולונואיד או הנפץ ללא שימוש במערכת הצלבת  17.3.28
  האזורים.

מכלי הכיבוי שיותקנו מחוץ למבנה יוגנו על ידי כלוב עמיד ויציב שיורכב מרשת מתכת,  17.3.29
 גון פח גלי או פלסטי גלי, משטח בטון, הכל בצורה מתאימה ונאה.דלת, ג

 אות הפעלת כיבוי יועבר לבקרה על גיד עם תכונות של שמירת קו על ידי שליחת אדמה  17.3.30
  וולט. 24אמפר מתחת  0.5זרם ישר עד  N.Cדרך מגעות 

רם ההפעלה לממסר ממסר פיקוד (טריפ קויל) בארונות חשמל יותקן על ידי הקבלן. ז 17.3.31
 הפיקוד יהיה למשך זמן קצר בלבד המספיק להפעלת ממסר הפיקוד.

  . או 1597, ת"י תקןעל פי הקבלן יגיש תכניות עבודה וחישובים הכוללים חישובי זרימה  17.3.32
 פתרון אחר כפי שמאושר על ידי יצרן הציוד. 

 על ביצוע  מאושרת מבדקהאישור של תיק מערכת, הקבלן ימציא, בסיום ההתקנה,  17.3.33
  ההתקנה על פי דרישות התקן.

 :מערכת לכיבוי אוטומטי בגז תותקן על פי ההנחיות שלהלן  17.3.34

 .הוראות ההתקנה של מערכת כיבוי האש כפופות לכל הנאמר במפרט זה  

  חבקי המכלים יהיו מחוזקים לקיר או לתמיכה בצורה שתבטיח חוזק מתאים
  הפריקה.ועמידה בלחצי 
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 .המכלים יותקנו על גבי משטח מוגבה משטח הרצפה למניעת מגע עם מים  

 .צנרת הגז תהיה מחוזקת בצורה שתבטיח עמידה בלחצי הפריקה  

  מ"מ מקוטר מחבר  1קוטר המעבר בתקרת ארון מוגן של נחיר פיזור לא יעלה על
  הנחיר.

 .נחיר הפיזור יהיה מחוזק היטב לתקרת הארון המוגן  

 ם צנרת נחושת.אין להלחי   

  העבודה עם צנרת נחושת: חיתוכים, כיפופים, קונוסים ועניות, תעשה אך ורק עם
  מכשירים מיועדים לכך. אין להשתמש בחומרי אטימה.

  צנרת גז כיבוי מנחושת תעבור בתעלותP.V.C 20 X 20 .מ"מ  

 ל עובי החיווט אל הסולונואיד או הנפץ יהיה כזה שיאפשר מעבר זרם חשמל הפעלה ע
  פי דרישות היצרן.

  מחברים ודיזות יהיו קוניות לפי. 40כל ההברגות בצנרת סקדואלN.P.T.  

  עיגון הצנרת לתקרות ולקירות יתוכנן ויבוצע תוך התחשבות בעומסים הסטטיים
  והדינמיים שיופעלו בנקודות העיגון בעת הפעלת המערכת.

  תצבע בצבע יסוד ובצבע עליון אדום.המתכת צנרת  

 מטר 1רת יבוצע לאחר כל ברך בכיוון זרימת הגז, ובקטעים ישרים כל עיגון הצנ
  לפחות.

  יהיו בעובי ובפרופיל הנדרש. הקבלן יאטום פתחים  40חבקים לחיזוק צנרת סקדואל
 בארונות חשמל למניעת בריחת גז כיבוי.

  :המערכת תכלול את האביזרים כמפורט להלן 

o  מכל /מכלי גזFM-200 מפורטת במחירון.או שווה ערך, בכמות ה  

o .מערכת הפעלה חשמלית 

o .הפעלה מכאנית ידנית  

o .שסתום לפריקה מהירה  

o .חבק לעיגון המכל  

o  1597בהתאם להוראות היצרן ודרישות ת"י נחירי פיזור אשר יחושבו לפריקה  

o .מד לחץ  

o .צנרת פלדה או נחושת מחושבת ומותאמת לנחירי הפיזור  

o אות ללוח הבקרה בעת פריקת הגז. מתג חשמלי הנותן  

o .לחצן כיבוי  

o פינוי. ופרצ  

o  אין הפינוי ובו יהיה כתוב  צופרשלט על דלת הכניסה אשר יואר על ידי הפעלת"
 החלל הוצף בגז כיבוי". -כניסה 

 

 הנחיות להתקנת מערכת גילוי אש  .18

  במתקן.הקבלן יבקר באתר ויתאם את עבודתו כך שלא תופרע הפעילות השוטפת  18.1

  הקבלן ישמור בשלבי התקנת המערכת, על הניקיון בשטח כפי שידרוש מנהל המתקן.  18.2
הקבלן ידאג לניקיון ויפנה מהאתר את כל הפסולת, שיירי ציוד וחומרים אחרים, בגמר 

 כל יום עבודה וכן באופן יסודי לפני מסירת המערכת.
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מוש בשרוול גומי המותקן על על הקבלן לבצע את קדיחותיו וחציבותיו תוך שי 18.3
המקדחה וכן יכסה ביריעות פלסטיות את הציוד, הכל כדי למנוע פיזור אבק, לשביעות 

  רצון המנהל ומנהל המתקן.

כל מעבר וחציבה דרך קירות מחיצות וכד', יאטמו מחדש עם חומר איטום מתאים  18.4
לשביעות רצון המנהל קיימא, בצורה טובה ונאה, ויצבעו בצבע ובגוון הרקע, הכל -ובר

  ומנהל המתקן.

כל שינוי במבנה שיעשה על ידי הקבלן לצורך ביצוע עבודותיו, יוחזר לקדמותו מיד  18.5
  לאחר סיום התקנת המערכת ולפני מסירתה.

  טיב ביצוע ומיומנות  .19

 הקבלן מתחייב שכל העבודות, לרבות חיווט והתקנה יבוצעו על ידו לפי מיטב כללי  19.1
 הנאותה. ההנדסה

תותקן בצורה ישרה ונאה. צנרת - P.V.Cתעלת ה  - על הקבלן לבצע גימור טוב ונאה  19.2
המחירון תותקן באמצעות טפסי מתכת מגולוונת. קצה הצינור ו/או התעלה יותקנו 

מילימטר מכל אביזר במערכת הגילוי. החיווט הגלוי יצופה 5במרחק שלא יעלה על 
מכל פריט  הסימטריהאו צנרת המחירון תותקן על קו  P.V.Cבשרוול בידוד. תעלת 

ס"מ מהרצפה ובסיס הלוח.  1.50מפרטי המערכת. לוח הבקרה יותקן בגובה של 
ס"מ מהם. נוריות הסימון בגלאים או בבסיסי הגלאים  160לחיצים יותקנו בגובה של 

וכן יפנו לכיוון שבו יראו בצורה טובה מכיוון הכניסה המקובלת לחדר או לאולם 
ס"מ מהתקרה, אלא אם נאמר  50מכיווני הגישה. צופרים יותקנו בדרך כלל במרחק 

 אחרת. כל המערכת תותקן בצורה הטובה והמושלמת ביותר.

  הקבלן יוודא שמידות הציוד על כל פרטיו מתאימים למקום המיועד להם במתקן. 19.3

  

  התקנת גלאים.  20

סגור אחר, וכן בחדרי מדרגות, יותקנו כך התקנת גלאים בארונות חשמל או בכל חלל    20.1
שתתאפשר גישה נוחה אליהם לצורך מתן שירות אחזקה או לצורך טיפול בתקלה. יש 

  לתאם עם המפקח ונציג הרשות המזמינה אם נוצר קושי בהתקנה או במיקום.

  התקנת הגלאים תהיה במרכז המכסה העליון של ארון החשמל, ככל שניתן.    20.2

וח החור עבור הגלאי יבוצע באמצעות מקדח "כוס". יש להכין לפני הקידוח יריעה קיד    20.3
 3 -או לוח קרטון, כדי לאסוף את השבבים. קוטר הקדח עבור הגלאי לא יהיה גדול מ

  מ"מ מקוטר הגלאי. הגלאי ייתמך על ידי פח בפרופיל "ח".

בצורת "אומגה" באישור גלאים מתחת לרצפה צפה יתמכו על ידי פרופיל מתכת יציב    20.4
  ס"מ מתחת לרצפה הצפה. 5 -מראש ובכתב, בגובה שלא יעלה ולא יפחת מ 

  צופרים  .21

  ס"מ מהתקרה אלא אם נאמר וצוין אחרת. 50 -כל הצופרים יותקנו במרחק של כ

  צן  לח  .22

  ס"מ מפני הרצפה. 160היד יהיה  צניגובה התקנת לח

  חיווט תעלות וצנרת  23

  אלא אם נאמר במפורש אחרת. P.V.Cכל החיווט יעבור בתעלות    23.1

החיווט, התעלות והצנרות יועברו בדרך הקצרה ביותר, במינימום קשתות זוויות   23.2
  וקופסאות חיבורים.

  כל התעלות והצנרות המותקנות על קיר יותקנו על הקיר בצמוד לתקרה.   23.3

 כל החיווט כולל הכבלים בין כל פריט ופריט שבמערכת יהיה רציף ללא חיבורים   23.4
  חשמליים.

תוצמד אל תקרה קונסטרוקטיבית ובכל מקרה לא תונח על תקרה  הפלסטיקצנרת   23.5
  תלויה.
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  התעלות, הצנרת והחיווט יישאו תו תקן ישראלי.   23.6

כל קופסאות החיבורים, נוריות הסימון, הלחיצים וכו', יותקנו בצורה ישרה אסתטית     23.7
וחזקה ללא שימוש בתעלה או בצנרת נוספת. מכסי קופסאות החיבורים יהיו מכוסים 
במדבקה בצבע אדום בת קיימא, או יצבעו בצורה אסתטית בצבע אדום ויוחזקו בסרט 

  יבורים יאטמו בפקק מיועד.משונן על קופסאות החיבורים. קופסאות הח

    , יעשה דרך קופסאות הסתעפות. הפלסטית לצנרת - P.V.Cהחיבור בין תעלות ה   23.8
  פתחים וסדקים יאטמו על ידי חומר סיליקון.

   או הצנרת שהותקנה -P.V.Cהקבלן יבדוק לפני ההתקנה את ההתאמה של תעלת ה    23.9
  לתכניות הביצוע שבידו. -ע"י אחרים 

  הקבלן יבדוק לפני ההתקנה את האפשרות של השחלת חוטים ו/או הצנרת שהותקנה    23.10
  לתכניות הביצוע שבידו. -ע"י אחרים 

לכל סטייה או סתימה של צנרת קיימת לאחר  המזמיןהקבלן יעיר את תשומת לבו של   23.11
הבדיקה שביצע ולפני התחלת ההשחלה, כדי לאפשר את תיקון התכניות במועד מוקדם 

  ככל האפשר.

 .1220/3כל פעולות החיווט יעשו בהתאם להוראות חוק החשמל ותקן  23.12

  

 בדיקה וקבלת מערכת גילוי וכיבוי אש אוטומטית  .24

על סיום מלא של עבודות ההתקנה. ההודעה תימסר לאחר שהמערכת על הקבלן להודיע  24.1
נבדקה על ידי מבקר איכות מטעם הקבלן ונמצאה במצב תקין ללא דופי וללא צורך 

ימים לפחות, ללא תקלות ו/או אזעקות  7בתיקון כלשהו, הופעלה לתקופת ניסיון של 
  שווא, ובתנאי תפעול רגילים, מושלמת ומוכנה למסירה.

 לאחר ביצוע ההתקנה ולפני קבלתה הסופית. מאושרת מבדקהעל הקבלן להמציא אישור    24.2

הקבלן ימציא בעת המסירה חמישה תיקים (אוגדנים) כנדרש בסעיף תיעוד טכני כמפורט  24.3
  להלן.

 טבלת רשימת ציוד שהותקן עם ספירת כמויות הציוד גלאים, לחיצים,  יערוךהקבלן  24.4
תעלות, צנרת וכל פריט אחר שהוזמן על פי הזמנת העבודה. צוות זה יאשר צופרים, חיווט, 

ויחתום על גבי הטבלה שכל הציוד אשר מופיע בטבלה אכן הותקן. בעת ספירת מלאי זו 
 תיערך גם בדיקת תפקוד מקצועית של כל פרטי המערכת.

  מסירת המערכת.25

לאחר גמר עבודות ההתקנה יבוצעו בדיקות יסודיות למערכת. הבדיקות יכללו בדיקות  25.1
טיב ההתקנה ובדיקות תפעוליות. הבדיקות יערכו על ידי מבקר איכות מטעם הקבלן, על 
פי המפורט לעיל ובחתימת ידו של המבקר מול כל סעיף. רק לאחר שהקבלן יודיע 

לא דופי ותקלות במשך יומיים רצופים שהמערכת נבדקה ונמצאה מושלמת ופועלת ל
  .ןמזמיללפחות, תתקיים, לאחר תאום, מסירת המערכת 

המערכת תימסר כשהיא גמורה, מושלמת ופועלת כנדרש לפי המפרט והתכניות  25.2
המאושרות. עם מסירת המערכת ימסור הקבלן תיעוד טכני מושלם כמפורט להלן. 

לאי ייבדק בנפרד וכל מרכיב אחר במערכת הבדיקה תעשה בהתאם להוראות היצרן, כל ג
  והמערכת כיחידה שלמה.

  לא תתקבל מערכת אם נמצא שיש פריטים וחלקים בה שאינם פועלים כנדרש. 25.3

  .השוטף ותפעולה המערכתעל אופן פעולת  המזמיןעם המסירה תיערך הדרכת צוות  25.4

 

  תיעוד טכני למסירה עם המערכת  .26

 - אוגדן  - לידי ימסור הקבלן חמישה עותקים (אוגדנים) כאשר בכל עותק  עם מסירת המערכת      
  יהיה החומר התיעודי כמפורט מטה:

 כפי שהותקנו בפועל.קובץ שרטוטים מעודכנים של כל מרכיבי המערכת   26.1
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  הוראות הפעלה, בדיקה וניסוי של כל מרכיבי המערכת.  26.2

פריטי המערכת וציוד העזר כולל מצברי החירום עם הוראות בדק ואחזקה תקופתית לכל   26.3
ציון מרווחי הזמן המומלצים בין פעולה הוראות פעולה אחזקה יומית, שבועית, חודשית 

  מקומי או ע"י טכנאי). -או שנתית לפעולה לצד כל פעולות האחזקה, יצוינו דרכי הביצוע 

ים וסוגיהם, מספר המנורות רשימה מלאה של הציוד ממנו מורכבת המערכת (מספר הגלא 26.4
  או נוריות הסימון, לחיצי אזעקה וכדומה).

  קטלוגים ופרוספקטים מפורטים של היצרן עבור כל הפריטים של המערכת. 26.5

  על כל חלקיו. 1220אישור מעבדה מוסמכת לאישור התאמת המערכת לדרישות ת"י  26.6

 תזרים ביצוע מערכות גילוי וכיבוי  .27

, כתב כמויות, ביצוע, אישור מת"י על מבדקה מוסמכת לתכנוןדרישה, יעוץ, תכנון, אישור        
  .למזמיןביצוע, אישור כיבוי אש ומסירה 

  באירוסול ותחזוקתו התקנת מערכות גילוי וכבוי אש אוטומטית על ידי מתקנים לכיבוי  .28

  תאושר ע"י מבדקה מוסמכת לאחר ההתקנה. ו 5210המערכת תותקן על פי דרישות ת"י 28.1

התקנת מערכת גילוי וכיבוי אש בארונות חשמל, או בכל חלל סגור אחר, שתפעל כיחידה  28.2
  עצמאית להלן "מערכת עצמאית".

התקנת מערכת גילוי וכיבוי אש בארונות חשמל או בכל חלל סגור אחר, שתפעל בשילוב  28.3
  בבניין או הצפויה להתקנה, להלן "מערכת משולבת".עם מערכת גילוי האש הקיימת 

  מערכת הגילוי והכיבוי תכלול חמישה אלמנטים עיקריים להלן: 28.4

  .CROSS ZONINGגלאים שיחוברו בשיטת חיבור מצולב  28.4.1

  מתקן כיבוי באירוסול. 28.4.2

המערכת מיועדת לכיבוי אש אוטומטי באירוסול, בארונות חשמל,  -כיבוי באירוסולים  28.5
, גיליון תיקון 5210בארונות ציוד תקשורת, בחדרים או בכל חלל סגור אחר בהתאם לת"י 

 .5210לת"י  1מספר 

שנים לפחות בשטח 10המערכת צריכה להיות מתוצרת חברה בעלת מוניטין וניסיון של  28.6
  ירוסול.הגילוי והכיבוי האוטומטי בא

כל הציוד, החומרים והחלקים המרכיבים את המערכת יהיו מהמין המשובח ביותר  28.7
מהמוסדות הבאים:  2והחדיש ביותר בשטח הכיבוי אוטומטי ויישאו תו תקן של לפחות 

המאשרים עמידות הפריטים בדרישות התקן , UL ,TUV ,VDS ,מכון התקנים הישראלי
2010 N.F.P.A ראלי הקבלן ימציא את אישורי הבדיקה לכל פריט.ומכון התקנים היש  

 .5210/ ת"י  N.F.P.A. 2010איכות חומר הכיבוי תהיה על פי דרישות של  28.8

המכל ימוקם במקום בטוח בתוך החלל המוגן, נוח לגישה, ולמתן שרות אחזקה. המכל לא  28.9
  יפריע לפעילויות השוטפות במתקן.

  

וכיבוי אוטומטי בגז/באירוסול  שנתיים של מערכות גילוי אש/עשן,עבודות שירות ואחזקה   .29
  5210/ ת"י  1220/11לפי ת"י 

, ת"י 1220ת"י  –תחזוקת מערכת גילוי וכיבוי אש תקופתית תתבצע בהתאם לתקנים  29.1
 .1597, ת"י 5210

ניקוי ובדיקה באופן יסודי של כל המרכיבים את לוח הבקרה במצבים השונים.  29.1.1
ייבדק הקשר אל הלוח הראשי ואל לוח או לוחות המשנה, יבדקו היציאות אל 
הבקרה הארצית וכל היציאות האחרות, אם חוברו, יבדקו כל האפשרויות 
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והתקלות למיניהם והפעולות האוטומטיות שעל לוח הבקרה לבצע, הן במתח 
  רשת והן במתח חירום.

ואסתטית. בדיקת כל הדגלונים על סידור כל החיווט, בלוח הבקרה בצורה נאה 29.1.2
גבי החיווט והתקנה של דגלונים חדשים במקומות שחסר, לפי הוראות חוק 

 .1220/3החשמל ותקן 

בדיקת כל הגלאים במערכת על ידי הפעלתם באמצעות מתקן גז מאושר או  29.1.3
   המזמין.אמצעי אחר, על פי הוראות היצרן ובאישור 

נוקו ועברו טיפול במעבדתו ר שאים בחדשים או בכאלה תדירות החלפת כל הגלא 29.1.4
  של נותן השרות, יעשה על פי הוראות היצרן.

בדיקת תפקוד אינדיבידואלי של כל אחד משאר מרכיבי המערכת: לחיצים,  29.1.5
  צופרים, נוריות סימון וכו'.

 שחרורבדיקת הגלאים של מערכת הכיבוי האוטומטי תתבצע בכל גלאי ללא  29.1.6
  הכיבוי ועל פי הוראות היצרן. /אירוסולגז

בדיקת כמות גז הכיבוי תתבצע בלי להסתמך על שעון הלחץ, בתאום ועל פי  29.1.7
  הנחיות היצרן.

בדיקת כל מערך הכיבוי בגז או באירוסול יתבצע תוך ניתוק הסולונואיד/נפץ/  29.1.8
 ./אירוסולאירוסול למניעת שפיכת גז הכיבוי

  ש להחליף במועדים על פי הוראות היצרן.נפצים י 29.1.9

בדיקת יציבות כל הרכיבים במערכות: חיווט, צנרת, בתי גלאים, נוריות סימון,   29.1.10
לחיצים, צופרים, לוח או לוחות בקרה משניים וכל פריט נוסף השייך למערכות 

  וחיזוקם כדבעי אם אינם יציבים.

 - יוחלף יחוזק או יתוקן במקום ולא יאוחר מ כל פריט שנבדק ונמצא שאינו תקין,  29.1.11
 שעות ממועד הבדיקה. 5

נותן השירות יביא עמו את מלוא כמות הגלאים הנדרשת אם יש צורך בהחלפת   29.1.12
 הגלאים, עם בואו למתקן למתן שירות.

  נותן השרות יביא עמו כמות מספיקה של חלקי חילוף לצורך מתן השירות.  29.1.13

  עבודות/תיקוני תקלותפירוט  29.2

ציוד פגומים, יוחלפו או יתוקנו עם חלקים  יטופרתיקון ו/או החלפת חלקי מערכת 
  זהים לאלה הפגומים. מקוריים

בכל מקרה שבו לא ניתן להחליף חלק פגום בחלק מקורי, מכל סיבה שהיא, יש לקבל 
  מיד ובסמוך למועד תיקון התקלה אישור בכתב מהמנהל.

  יתבצע על ידי החלפתו בקטעים שלמים ללא שום חיבורי  - נדרש  אם -תיקון חיווט 
 ביניים, הלחמות וכדומה.
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