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  אודיטוריום   - היכל שלמה  
  מזוג אויר ת  מפרט טכני משלים לעבודו 

  15פרק   
  

 . על הקבלן חלות הוראות בפרקים הבאים: 

 תקנות התכנון והבנייה כולל כל העדכונים  

  מתקני מיזוג אוויר 15פרק המפרט הכללי : 

  מתקני תברואה. 7המפרט הכללי פרק :  

  הרלוונטיים  על כל חלקיו  1001ת"י 

  הרלוונטיים על כל חלקיו 6210תקן 

  ואוורורהנחיות לתכנון מערכות מיזוג אוויר  –  ירושליםהנחיות איכות הסביבה ועריית  

  באתר המשרדהנחיות משרד הבריאות מעודכנות. 

 ובהתאם לתוכנית בטיחות נציבות כיבוי אש הרלוונטיות והעדכניות ביותר –נחיות מכ"ר ה. 

  .הנחיות יועץ אקוסטיקה  
  

וללא תוספת מחיר    יחולו ההנחיות המחמירות מבין כל הדרישות   – בכל מקרה של ספק או סתירה  
 . או תשלום 

  
  הבהרות כפי שיידרש. על הקבלן חלה חובה לקרוא את כל חלקי מפרט זה, ולבקש  

פרויקט זה יבוצע כ'חוזה למדידה' הכולל את כל המצוי בתוכניות והנחיות המפרט הטכני וכל הכלול או המוזכר בו, כמויות  
על הקבלן לבדוק את התוכניות ולגזור מהם כמויות סופיות לצורך מתן הצעת מחיר ולקחת בחשבון   מצורפות למפרט אך

י התוכניות וכל המתחייב מהם ומהמפרט ומכל ההנחיות הרלוונטיות לפרויקט זה על פי החוק  שהפרויקט יבוצע במלואו על פ
  וכל הפרקים המצויים למעלה ללא תוספת תשלום.

  
  על הקבלן לבדוק את תאימות התוכניות למפרט ולכל ההנחיות והחוקים ולהצביע על חסרים אפשריים 

  רו תוספות אם לא עשה כן הקבלן. או חריגה מתקציב לפני הגשת ההצעה למכרז. לא יאוש 
  

    –כל הציוד כולל לוחות חשמל, פיקוד ובקרה יובא לאישור לפי שיותקן 
  המפקח  , יועץהרק אישור כתוב וחתום על ידי כל החומר ישלח ליועץ ולמפקח. 

  מהווה אישור התקה לקבלן המבצע. 
  

  'קים לכל היח' בין אם ליקוז מזג ים או מחסום על הקבלן להתקין ולהשליםיקוז קיימות או לסיפו
עבודות היקוז באחריות קבלן המיזוג ובאחריותו לספק קבלן מתאים לביצוע  –ריח בקומה מתחת  

  העבודות לפי החיות תקים ומפרט זה. 
  
   טיים ובמיוחד תקןים הרלוועל כל חלקיו   1001בסיום העבודה על הקבלן להביא אישור עמידה בתק

  ממעבדה מאושרת אחרת על חשבוו וללא תוספת מחיר או תשלום. ממכון תקים או 

   2000יח' מיזוג אויר מעל  CFM   בגלאי אש לפי הנחיות יועץ הבטיחות ובמחיר היח' ללא תוספת תשלום.   יצוידו  
 

   10כל תריסי אויר חוזר (יניקה) מהאולם יצוידו במשתיקי קול לפי הנחיות יועץ אקוסטיקה להנחתה של  bD    צריך להגיע
  ) במושב הקרוב ביותר. dBA  35  - (כ   NC-30 - ל 
 

  מערכת כולה ) שיעמוד בדרישות   באחריות הקבלן להביא לאישור ציוד (   –   במחיר היח' וללא תוספת תשלום
  האקוסטיות במחירי היח' ללא תוספת תשלום. 

  

   והכל לפי תוכנית בטיחות ללא תוספת תשלום.   – במפורד    צוינו מדפי אש במעברי קירות אש גם אם לא  
  

   על כל חלקיו הרלוונטיים וללא תוספת תשלום.   1001על הקבלן לספק בסיום העבודה בדיקת עמידה בתקינות תקן  
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  כללי   ר תיאו .  1

  
  4,5,6נה היכל שלמה בירושלים בקומות בקיים במ  םאודיטוריו ובנייה שלחידוש כולל שיפוץ זה הפרויקט נשוא חוזה/מכרז 

  נוספים בקומת אולם. 2בקומת יציע ו  1חללים שונים   3כוללות חלוקה ל  עבודות השיפוץ 
על יח'  כל היח' מבוססות   .VRF Heat Pumpישופצו ותותקן מערכת מיזוג אויר מסוג זה  הנכללים בפרויקטכל החללים 

ועם משתיקי קול על   לחלל המרכזי מושתקות עם בידוד כפולכולן נסתרות מתועלות חלקם יעברו הסבה ליח' ורטיקאליות  
  DB 54רמות רעש ליום ולילה מחושבות מתחת ל ב HEAT PUMP VRF   MITSUBISHIמעגלי  3מתוכננים  . פתחי היניקה

  ללילה.  מושתקותשיכללו יחידות עיבוי 
 ".1/4או ש"ע. עם שקיעה סטטית של  MASONמתוצרת  SUPER W PADSיח' עיבוי תוצבנה על רפידות  .1
 ".1תמיכות תעלות לתקרה באמצעות מתלים קפיציים בלבד לשקיעה סטטית של  .2
  .ה חשמליתקהכוללים אר  כל המחברים בין היח' לתעלות על ידי מחברים גמישים .3

    על אבני מדרך ובלמי זעזועים. ליציע,מרפסת גג צפונית המעבים ימוקמו ב
מפח מגולוון מבודדות   פיזור באמצעות תעלות מפתחים על ידי תת לחץ של היח' יעורבב עם אויר חוזר לפי תוכנית, אויר צח

  .  ואוויר עודף לחלל עליון של יניקת עשן עם ווסתי אוויר (רגיסטרים) ומפזרים תרמו אקוסטית
  

  של מתאםכולל תוספת כמערכת עצמאית  VRV-VRFשל ספק ציוד ה  תפנימית אוריגינלי תסופק עם בקרה VRFמערכת ה 
מערכת זו תוכל לקבל שליטה ו/או גישה   –  המזמיןשל ניהול מבנים על ידי תקשורת שיאפשר התחברות למערכת מרכזית 

כיבוי חיווי תקלות וכו' על ידי  מרחוק על ידי אינטרנט ו/או טלפון נייד למערכת המקומית כולל שינוי פרמטרים, הפעלה ו
" ולכל יח' מאייד פנל הפעלה קירי  8יסופק בקר דיגיטאלי נפרד עם מסך מגע ) 3חללים(לכל אחד מה .המערכת המרכזית

דיגיטלי עם תאורה אחורית שקוע בקיר הכולל שעון הפעלה שבועי בקרת טמפ' ושינוי מהירות אוויר וכו' כל התוספות 
ת פיצול או חלוקה של צנרת מפצלים, מחברים וכל הנדרש להשלמה של התקנה מושלמת ומאושרת  והדרישות כולל קופסאו

על ידי ספק הציוד ללא תוספת מחיר ועל חשבון הקבלן. כל היח' למעט מעברים ציבוריים יקבלו מגע יבש לניתוק היח' כשאין  
  נוכחות, מגלאים שיסופקו על ידי קבלן החשמל. 

  
    שגיא או שבח לפי הנתונים בתוכנית. כדוגמתבשוטף  לאוורורגם ן דו תכליתי כך שיוכל לשמש מפוח להוצאת עש יסופקו 

  
יכללו את כל ההוצאות של הובלה והרמה ציוד במנופים וכל שידרשו לצורך התקנה מושלמת מחירי היחידות והעבודות  

תאומים בשטח עם , חציבות פתיחת חורים אטימה מילוי והשלמת התקנה אטומה מושלמת כולל שעבודה אחרת שתידר
על הקבלן לקחת בחשבון אילוצי בטיחות  .מתפקד בשגרה תוך כדי ביצוע העבודותהמזמין לאור העובדה שהבניין גורמי 

  ושעות עבודה כפי שיגדיר המזמין לקבלן הזוכה. 
  

ירי הקבלן וללא תוספות או טענות  לא שינוי במחל –  רויקט לפי האופציה שנבחרהמהפהמזמין רשאי להזמין ולבצע רק חלק 
  כלשהן מצד הקבלן. 

  
  כל הציוד שיסופק כולל יח' מיזוג, תעלות, חומרי בידוד וחומרי פילטרים כולל ווסתים מפזרים  

  והנחיות של רשויות הכיבוי.  5.3.3בציון    755ותקן    1001חייב לעמוד בדרישות תקן  
על כל חלקיו הרלוונטיים    1001על חשבון הקבלן ובאחריותו למסור בסיום הפרויקט בדיקת עמידות בתקן  

  תוספת תשלום. ללא  
  

הקבלן לכתב הכמויות ויכללו התקנה ואת כל    ן יהיו במסגרת מחירים שיית ש העבודות במסגרת מפרט זה כוללות עבודות  
  השלמת חורים פתחים צבע וטיח ותקרה ללא תוספת תשלום. כולל  העבודות הדרושות לצורך התקנה מושלמת  

  
וללא תוספת תשלום על כל    ש שיידר לאישור לפני התקנה כפי    DRAWING  SHOPעל הקבלן להגיש  

  מקטע של העבודה על מנת לוודא שאין חריגה מהתכנון. 
  . תנאי תכנון 2
  

  מעלות פרנהייט טמפרטורה לחה 78 -מעלות פרנהייט טמפרטורה יבשה       90  חוץ קיץ  :   
  -  "    "    "    "      36  חוץ חורף :   
  ללא בקרת לחות לחות יחסית 55% -    "    "    "    "       76  פנים קיץ :   
  -  "     "      "    "       72  פנים חורף:  

  
  –, תוך פיצוי על השוני מול נתוני קטלוג יתוכננו לפי תנאי חדר ותנאי חוץ כמפורט לעיל VRV-VRFמאיידים למערכת 
  .בהתאם לציוד שיבחר תוגש לאישור VRFההרצה של ציוד 

  
  המפרט הסטנדרטי   . 3
  

עבודות האספקה ההתקנה ההפעלה והוויסות של המערכות המושלמות תבוצענה בהתאם לתנאים ולדרישות הנקובות בפרק  
משרדית, פרט לשינויים ולתוספות שיפורטו במפרט המיוחד. המפרט -של המפרט הכללי לעבודות בנין של הוועדה הבין  15

  מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי החוזה עם הקבלן.  -הכללי, המפרט המיוחד, כתב הכמויות והתכניות  



  

  5

מפרט המיוחד, או כתב הכמויות, או התכניות  התאמה ו/או סתירה בין הנאמר במפרט הכללי לבין הנאמר ב-בכל מקרה של אי
  והדרישות של האחרונים. םהתיאורייקבעו   -

  
במסגרת הנחיות כלליות לגבי טיב  בתוכניות ו/או כל העבודות המפורטות להלן, אשר לא הוזכרו בכתב הכמויות, אך נכללות

ט, אספקת תכניות עבודה, בדיקות ווויסותים,  , סטנדרט העבודה, בלימת רעידות, טיפול ברעש, צביעה וניקוי, שילוםהחומרי
, מחייבות בבצוע כמפורט בפרק הנ"ל, ומהוות חלק בלתי נפרד מיום מסירה סופית של המתקן כולו תייםאחריות ושרות לשנ

  ומשלימות את הסעיפים שפורטו בכתב הכמויות לציוד הספציפי ובמחיר הציוד או העבודה.
  
  עבודה . הנחיות היצרנים ולחצי  4
  

כל ציוד שיסופק, יותקן, יחובר, יופעל ויוחזק בהתאם להנחיות יצרן הציוד. הציוד יסופק עם כל אביזרי הוויסות וההבטחה  
  ייכללו במחיר הציוד, גם אם לא הוזכרו במפרט ובכתב הכמויות.אשר הנדרשים לפעולתו התקינה, בהתאם להנחיות היצרן 

  
  אך באחריותו.   מיזוג האוויר . העבודות המבוצעות שלא ע"י קבלן  5
  

קבלן מיזוג האוויר לוודא שהעבודה והציוד המתוארים יותקנו בצורה נכונה,   באחריות העבודות דלהלן יבוצעו ע"י אחרים,
  אשר תבטיח את המטרה אשר לשמה נועדו. 

  
ן מיזוג האוויר  קבל  - VRF  - VRVליחידות עיבוי לציוד  בטון  בסיסי כולל יציקת ,ןאספקת והתקנת עבודות הבניי . א

  ויהיה אחראי להתאמת הבסיס למידות הציוד שיוצב עליהם. יסמן ל קבלן הבניין   תוכנית לבצוע הבסיסים יספק
  פתחים בתקרות בטון, מעברים בקורות או קידוחים בעמודים יבוצעו על ידי קבלן עבודות הבינוי,  .ב

  על חשבונו במסגרת עבודות התעלות והצנרת,   רמיזוג האווי פתחים בקירות בלוקים יבצע קבלן
דרך קירות  או צנרת לכל מעבר של תעלות שרוולים ומשקופים עיברים/המזוג לספק מסגרות עץ בכל מקרה על קבלן

 'מקל סבא' ליציאת צנרת קרר+ פיקוד ע"י קבלן מיזוג האוויר. .  יח'במחיר הוהכל 
גירת חורים בקירות במקומות בם היו חדירות של תעלות לאחר פרוק התעלות והכנת פתחים למעבר תעלות לפי ס .ג

  התכניות.
המסגרות יסופקו לקבלן הבניין ע"י הקבלן והקבלן ינחה את   -התקנת מסגרות עץ למפזרי אויר ותריסי אויר צח   .ד

כיפופם  . הקבלן יספק חיזוקים למסגרות למניעתקבלן הבניין היכן להתקינם ע"י סימון במקום, בכפוף לתכניות
  גבס יש לתת מסגרת מעץ או מפח. בתקרותלהתקנת מפזרים  גם – בשעת ההתקנה. 

ליחידות יח' המאיידים וללוחות החשמל של  VRF-VRVיחידות העיבוי של מערכת ללוחות החשמל ואספקת חשמל  .ה
 לוח מפוחים על ידי קבלן המיזוג)  . (בתקרה בסמוך למקום ההתקנה על ידי קבלן חשמלהמזוג 

 חיבור כל יח' המיזוג כך שיכבו באירוע אש או בכל מצב בו יש חשש לאש באחריות יועץ וקבלן חשמל. .ו
 ללוח חשמל דרך טיימר הפעלה שבועי באחריות יועץ וקבלן החשמל. VENATAחיבור מפוחי יניקה קוויים כדוגמת  .ז
שימוקם  TOUCHד ליח' עיבוי באזור הטכני ו/או ליד בקר מרכזי אספקת נקודות תקשורת בלוח חשמל מעבה צמו . ח

שיאפשרו חיבור הבקר לבקרת   TCP/IPנקודות תקשורת  –בתיאום עם הנהלת הפרויקט סמוך לכניסה לפרויקט 
  המבנה של הבניין ושליטה מרחוק על הבקרה של המערכת של המזמין או בעל הנכס.

  בע. כל עבודות הגמר קרי תיקוני טיח וצ . ט
פתחי גישה בתקרות תלויות עם גבס לגישה ללוחות חשמל של יטאו"ת המותקנות מעל תקרות תלויות ולכל  .י

  אביזרים שדורשים טפול ומותקנים מעל תקרות תלויות 
  
  עבודות   . תאום 7
  

ימים מיום קבלת העבודה יש לספק לוח זמנים   על הקבלן לתאם קצב בצוע עבודתו ללוח הזמנים שייקבע בבניין. תוך שבוע
  לאחר בדיקת אפשרות המעבר של צנרת ותעלות בהתאם לתכניות. -מפורט לאספקת הציוד והעבודות 

החשמל וקבלן הבניין.   התברואה, לקבלן  הקבלן חייב לתאם עבודתו לעבודת קבלנים אחרים העיבודים בבניין ובמיוחד לקבלן
  ם בשטח, יש לתאם הבצוע עם המתכננים.במידה והקבלנים עדיין אינ

על הקבלן לעיין בתכניות הבניין לפני התחלת העבודה ולוודא אפשרות הבצוע. בכל מקרה של אי התאמה יש לפנות למתכנן. 
יש   -ורק לאחר האשור לבצעם   -על הקבלן לתת תכנית בצוע לאשור במידה ויהיה צורך לשנות מהלכי צנרת ו/או תעלות 

  הנ"ל לפני תחילת הבצוע.  לבדוק התאום
יש לבצע התעלות והצינורות בהתאם למתוכנן בתכניות, כל סטייה מהתכניות עלולה לגרום להפרעות למעבר צנרת וקווי  

  ראה הערה בנדון בתיאור הכללי לעיל. -חשמל של אחרים 
  על הקבלן לבקר באתר לפני הגשת הצעתו. 

  
  
  ואשורי בטיחות   ת רישיונו .  8
  

מהרשויות המתאימות עבור עבודות המתקן ולקבל אישורים על בטיחות הציוד והתקנתו.   תברישיונועל הקבלן להיות מצויד 
  האישורים יוצגו בפני המפקח לפי דרישתו.

  
  . שמירת הציוד והעבודה 9
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לשמור על הציוד, החומרים והעבודות מיזוג האוויר במשך כל זמן ההתקנה ועד לקבלת המתקן ע"י המפקח, על הקבלן 
  שסופקו והורכבו באתר הבניה. המזמין לא יהיה אחראי לפגיעות בנ"ל במסגרת העבודה בבניין מסיבה כל שהיא. 

ת או מקום ההתקנה. ציוד שהותקן יכוסה במעטה פלסטי באריזה ולפרקו רק לאחר ניקוי חדר המכונו ןלבנייציוד יש לספק 
או בבד ברזנט להגנה בפני חדירת לכלוך. צנרת שהותקנה חלקית, תיבדק בדיקת לחץ, תמולא במים או בחומרים נגד חלודה 

   ותיאטם. תעלות תיאטמנה למניעת זיהומים.
  

  בחימום.   ו א לעבודה בקירור    –   PUMPHEAT  VRV-VRF  מיצובישי   . מערכות 10
  

  .חמוםאו  קירור HP  VRF -VRVבפרויקט תהינה מטיפוס  רמערכת מזוג האווי
  

אספקת קרר מרכזית למספר חללים מחולק למספר מעגלים (המרחקים לפי מגבלת ספק  -עקרון הפעולה של המערכות הנ"ל 
  באמצעות תרמוסטט חדר או רגש הקשור לבקר. חללבכל  ההציוד) המאפשר שליטה על הטמפרטור

  
על מנת לא   HRלא סומנו קופסאות חלוקה / פיצול של  ,בחלל תקרה לאינדיקציה בלבדקרר  תצינורומהלכי בתוכנית סומנו 

הקבלן לתאם את קופסאות אלו עם המתכנן ובאישור מנהל  שלהגביל את הקבלן לעבודה מול ספק אחד בלבד בפועל יידר
ועל ועל מנת לקצר קווים  אבל ידוע בפ ולספק להם ניקוז או נק' חשמל כפי שיידרש למרות שלא סומן בתוכנית.הפרויקט  

יש להשתדל שהמפצלים  –יש לקבל אשור למעברי קווים אלה לפני הבצוע   –יאלץ הקבלן לשנות מעט את התוואי 
תוגש לאישור תוואי צנרת והעמדה של כל האלמנטים בצורת  .בצורה מסודרת לאורך תוואי הצנרתיותקנו וקופסאות הפיצול  
SHOP DRAWING  כולל הרצת צנרת עם מרחקים וקטרים אמיתיים לוודא עמידה בתפוקות כתוצאה ממפלי לחץ במורד

  הקירור. 
  

  חלופות בכתב הכמויות למילוי על ידי קבלן המיזוג האוויר   3פורטו    –   ציוד סטנדרטי של יצרנים 
  

  2למרות האמור ניתנה אפשרות ל –בלבד   MITSUBISHI :יהיו מקובלים על ידי המזמיןשקבע שהיצרנים לפרויקט זה נ
  חלופות נוספות שהמזמין יחליט אם ירצה לאשר אותם בהתאם למחירים שיתקבלו. אין המזמין מתחייב לקבל מי מההצעות. 

  
מטר למצב  1יש לספק הציוד למערכת זו יש נתוני רעש במרחק , בשאר המבנהבלבד כפי שבוצע  מיצובישימטעמי אחזקה 

  יאושרו מערכות על ידי יועץ המיזוג והאקוסטיקה.   יום ולמצב שקט בלילה.
  

אנו לא נפרט את פרטי מרכיבי המערכות אלא את הדרישות היסודיות מכל  – מאחר ולכל יצרן יש ציוד אחר ותכנון שונה 
מחברים קופסאות חלוקה  . על הקבלן להגיש ציוד מלא כולל מפצלים המחושבות  רקירוה אחד מהמערכות בנוסף לתפוקות 

כולל תיקון לתנאי  וקובץ הרצה של תוכנת צנרת של הציוד שיוגש מחושב לתפוקות שנדרשולפיצול צנרת קרר (גז נוזל) 
  .תכנון

  

, אביזרי תמדובר גם לגבי צינורו –מערכות שתסופקנה לפרויקט זה תכלולנה רק ציוד אורגינלי שיסופק ע"י היצרן   .1
  וזאת על מנת לקבל אחריות מלאה של היצרן.  –ת וכל חלקי המערכ תצינורו

שבתכניות   ר. (תפוקות הקירובתנאי התכנוןהנדרשות   רבתכניות סופקו נתוני ציוד שפירטו את תפוקות הקירו .2
 מעלות צלסיוס). 24מעל הנדרש לצורך התאמה לתנאים של  10%כוללים הגדלת תפוקה של  

בנוסף ע"י הקבלן להשגת תנאי התכנון ולהתגברות גם על מפלי   הנומינליות של היחידות יוגדלו  רתפוקות הקירו
  הלחץ. (לפי התכניות כפוף לאישור ע"י חישוב באמצעות תכנת מחשב).

בתכניות יסומן קו אחד לגז   –אורך קווי הקרר לא רשומים זה יחושב באמצעות תכנית החישוב של ספק היחידה. 
  ת ליחידות.ממעבה ליחידות לציון המלצת מיקום העברת הצנר

בתוכנות החשוב שלהם כאשר המטרה היא  רכל הנתונים שהוספנו יאפשרו לספקים שמגישים את ההצעות להיעז
לקביעת  מינימליהשגת התפוקה הנדרשת בתכניות. נתוני היחידות ונתוני המעבים נתנו לעזר ראשוני בלבד וכנתון 

ת או המעבים עליהם לתת מחיר לציוד המוגדל. ורהתקציב. אם חישובי הספקים יראו שיש להגדיל היחידות החדי
בכיתות המערכות יאושרו רק לאחר הגשת חשוב לכל יחידה שיביא בחשבון את כל המפורט ושיראה קבלת תפוקות 

  לפי הנדרש.

 כל המדחסים יהיו מטיפוס "סקרול". .3

 תינתן עדיפות למתקן אינוונטר מלא.  .4

 דליפות גז או חוסר גז באמצעות תכנה מובנית עם סיגנל למערכת הבקרה.לכל מעבה תהיה מערכת פנימית לגילוי  .5

לכל מעבה תהיה מערכת פנימית אוטומטית למילוי גז לקבלת מילוי אופטימלי לפי נתוני המערכת, אורך הצנרת,   .6
 כמות המאיידים וסוגם, המילוי באמצעות תכנה מובנית.

 –כל מודול יקבל הזנת חשמל נפרדת  –לה שני מודולים  לכל מעבה יהיה לוח חשמל ופקוד פנימי ומערכת המכי .7
 התפקוד המשותף לשני המודולים יעשה באמצעות הבקרה.

ולחמום בכל תנאי העבודה באזור בו תותקן   רלקירו –לכל מעבה תהיה מערכת הגנה על לחץ ראש בקיץ ובחורף  .8
 מעלות צלסיוס. - 20ית בחורף מעלות צלסיוס לקיץ ותנאי חוץ מינימל 40המערכת. תנאי חוץ מקסימליים 

  מטר מרחק ממשי  165אורך הצנרת המקסימלי האפשרי בין המעבה ליחידת האיוד הרחוקה ביותר   .9
 עם הפסדי לחץ בקשתות ואביזרים. טימטר מרחק אקוויוולנ 190  -ו

 מטר. (אקוויוולנטי) 40הפרש המרחק בין המפצל הראשון למפצל ליחידת האיוד הרחוקה ביותר לא יעלה על  .10

11. COP וחמום בכל מצבי הפעולה.   רבמצב קירו 3.5 -לא יפחת מ 
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  רמת הרעש לכל יחידת עיבוי תוגדר ע"י הספק של הציוד ותצוין עם הגשת הצעתו.   .12
נתוני התפוקות של יחידות העיבוי, תינתן אפשרות ע"י מערכת  רמת הרעש תהיה הנמוכה ביותר האפשרית לפי

 .  DBA 50 - לרמה של כ –הבקרה להקטין את רמת הרעש לפי שעות שיקבעו מראש 

 יחידת מעבה המורכבת מיותר ממודול אחד תהיה מערכת תורנית להחלפה אוטומטית בין המודולים. .13

 אחורית וגלאי נוכחות במחיר היח' וללא תוספת תשלוםעם תאורה  םקיריים דיגיטליייש לספק בכל חדר פנלים  .14
 .עם מסך מגע לכל מעגל בנפרד בנוסף לבקרים

 לציוד הבקרה נכללת במחיר המעבים והבקרה.  י אינסטלציה חשמלית בין יחידות העיבוי ומיחידות העיבו .15

לא ישולמו תוספות  כל המחברים, המפצלים והאבזרים הנדרשים להתקנה מושלמת של המערכת נכללים במחיר היח' .16
 בנפרד.

  
  מאיידים 

  

ללחץ  במהירות הגבוהה, מאיידים Dba 45לרמה של   / או מוסבים ורטיקליים מושתקים נסתריםתקרתיים יהיו  םהמאיידי
בתכנון) ראה נתוני הציוד  ס"מ  60ויותקנו בצורה שתאפשר גישה לטיפול ( . בחללים ספציפיים או קסטות בינוני גבוה

  755המאיידים יסופקו עם תריסי אוויר חוזר ופילטרים העומדים בתקן   טיפול.ולפרוק לגישה  והתקרות יינתנ בתכניות.
  כאלו עם פתיחה על ידי ציר כלפי מטה ושאפשר להוציאם כלפי מטה בצורה נוחה ופשוטה.  1001לעמידה בתקן 

טרוני, שסתם התפשטות אלקטרוני ולוח חשמל עם מנתק אספקת החשמל חד פאזית. כל יחידה תסופק עם כרטיס פקוד אלק
    (או תלת פאזית בחלק מהיחידות). העבודה כוללת אינסטלציה חשמלית מלאה מלוח החשמל לציוד הפקוד. 

  
שבועי  התקנה בקיר הכולל טיימר הפעלה  (חוטי) עם תאורה אחורית יקירי דיגיטל כל יחידה תסופק עם תרמוסטט חדר

  שיכלול את נקודות הבקרה לפי המפורט להלן.
  

  .השל הטמפרטור   .S.Pכיוון  .1

 שינוי מהירות סבוב של המפוח. .2

 קביעת מועדי הפעלות והפסקות באמצעות שעון אוטומטי פנימי. .3

 דיווח באמצעות תקשורת פנימית לבקר מרכזי. .4

  הפעלה והפסקה.  .5

 

  ) וטמפרטורת חוץ שלC  °27(ולא  C °24למאיידים יקבעו לפי טמפרטורת פנים של  רתפוקות הקירו

C °32 . 

- 40לא תעלה מעל  בכל החלליםרמת הרעש  –מטר מהיחידה  1.0על הספק יש לציין את רמת הרעש המקסימלית במרחק של 

DB קבועי זמן ללא נוכחות  4תחובר לגלאי נוכחות שמספק ניתוק על ידי מגע יבש לניתוק יח' בכל יחידה  .בחדר בשום מצב
 דקות.  10/20/30/40

 

  התקנת צנרת קרר ואביזרים 
  

  וע"י טכנאים בעלי תעודות הסמכה.  –הצנרת תותקן ע"י חברה שקבלה הסמכה מנציג היצרן   .1

(או   A410Rומתאימה עבור הקרר הירוק שיחבר   בעלי עובי דופן OL-OT122Cיהיו מנחושת לפי תקן   תהצינורו .2
 אחר).

 יקבע ע"י הקבלן באמצעות תוכנה ממוחשבת שתסופק ע"י היצרן ותאושר ע"י המתכנן. תקוטר הצינורו .3

אם במסגרת הפיקוח  –כל המפצלים וקופסאות החלוקה ואביזריהם לפרויקט בכל קומה יהיו מחלקים אורגינליים  .4
 שכבר בוצעה.  תתפסל כל מערכת הצינורו –מתוצרת ספק היחידה   ליימצא חלק לא אורגינ

איכות  יש לספק הצהרה של הקבלן שנערכה בדיקת  –תוך הזרמת חנקן יבש.   –הלחמת כסף  –הלחמת הצנרת  .5
 הלחמות ע"י חתוך צנרת (בדיקת פחם).

 כפופים בצנרת רק ע"י מכופף צנרת תיקני. .6

 הצנרת תסופק ותאוחסן נקיה ומתאימה להתקנה ומכוסה למניעת זיהומה.  .7

 תעבור בתוך שרוול מתאים פלסטי. – צנרת שתעבור דרך קיר בנין קור או תקרה  .8

 "ארמפלקס" או "ענביד". –עובי   מ"מ 19 -הצנרת תבודד לפי המלצות היצרן ולא פחות מ .9

תערך קבלה נפרדת לצנרת סמויה לפני סגירת התקרות, לאחר קבלת אשור בכתב של ספק הציוד שהמערכת נבדקה   .10
 על ידו. 

כל המערכת כולל הצנרת תיבדק ע"י נציג ספק הציוד בשני שלבים בשלב א' לפני סגירת התקרות ובשלב ב' לאחר  . 11
ל תקין. המערכת תיבדק שוב לאחר הפעלה של שבוע ימים לפחות ויוגש דוח השלמתה ותצא תעודת הסמכה שהכ

ע"י נציג ספק הציוד שיעיד על תקינות ותאימות מלאה של המערכת לדרישות המפרט ויוגש אשור של מעבדת שדה  
  לתקינות המערכות.

  
  בקרה 
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, הבקר למערכת  או ש"ע LGשל AC SMART" לפחות כדוגמת 8בגודל  ידיגיטל TOUCHיותקן בקר מרכזי עם מסך מגע 
, בקר זה יאפשר ניתוק סוף יום והפעלת  תוספת  10%לפרויקט זה פלוס  יח' מאיידיםכל הבקרה הפנימית יאפשר חיבור של 

קבלת נתונים מושלמים על כל המערכות ובנוסף לשילוב הפעלה   בוקר של כל היח' שיוגדרו בלחיצת כפתור אחת. חוץ מזה
המאיידים עם אפשרות העברת תקלות ללוח התראות בהתאם עגלים בפרויקט זה חיבור והגדרה של כל המ 4של  המעבים

במחיר  יסופק מתאם תקשורת ).ממוקם בארון בכניסה לסניף מטר מיחידת העיבוי הקרובה 150למקום שייקבע (מרחק של עד 

כולל כל  PLCאו  DDC אומבנה  מערכת הבקרה תקשורת תקנית למערכת בקרתהבקר ללא תוספת תשלום שיאפשר ל

  לפי שיקול של המזמין)(שתופעל ממחשב או מטלפון נייד  IPהרישיונות שנדרשים לצורך הפעלה זו, או בשליטה מרחוק דרך 

חיווי תקלות   יטיימר הפעלה שבועי דיגיטלכולל לכל אחת מיח'  SET POINTתאפשר קביעת משטרי הפעלה בעונות השנה,  ו
  מרחוק על כל מרכיבי המערכת.ושליטה מצב הפעלות 

  מיקום סופי יתואם עם המפקח. –לכל קומה יותקן בקר עם מסך מגע ותאורה אחורית לחיבור כל יח' המיזוג בקומה  

או קוד פתוח כפי שיבחר המזמין לקבלת כל האינפורמציה   MODBUSS ,BACNTETבפרוטוקול  TCP-IP מתאם תקשורת 

שישלטו על המערכת כולל מתאם  DDC /PLCספק הציוד או תוכנה לבקרת מבנה או של  תהאפשרית מהבקר לתוכנה ייעודי
ללא תוספת כולל כל הרישיונות התוכנות ומה שנידרש להפעלה מרחוק להתחברות סלולרית הכוללת ממשק משתמש מובנה 

  תשלום.   
  

להתקנה מושלמת ללא תוספת מחיר כל היח' יספקו עם ספקי הכוח כבלי התקשורת וכל המחברים והאביזרים הנדרשים 
  .הכל במחירי היח' ללא תוספות להתקנה מושלמת םויכללו את כל חיווי התקלות והפרוטוקולי

  
דקורטיבי הכולל   יללא יוצא מן הכלל תסופק עם בקר/ פנל הפעלה קירי עם צג דיגיטל –כל יח' מאייד לחדר/חלל/ משרד  

תאורה אחורית טיימר הפעלה שבועי, משטר הפעלות חיווי תקלות, חימום קירור טמפ' רצויה וטמפ' חדר, משנה מהירות  
  אוויר הפעלה וכיבוי.   

  
  . תעלות אויר 12
  

  , בנוסף לנאמר במפרט הכללי וכהדגשה
יש להקפיד על עובי פח וטיב התפרים וכן לספק בכל הקשתות, בהן נדרש, כפות כוון   -התעלות יבוצעו לפי המפרט הכללי 

  סטנדרטיות. ואם מיצרים את הכפות בשדה יש לעשותן בצורה מקצועית לפי המפרט.
ות ראשיות, לפי המפורט עם אטמים וברגים לאפשר מדידת כמויות בתעל פתחי מדידה סטנדרטייםיש להקפיד על הכנסת 

  במפרט. לא יתקבלו תעלות ללא פתחים כנ"ל.
  יש לעשות תפרים עם כיפופים כנדרש. -לא יתקבלו צווארונים למפזרים המחוברים ע"י מסמרות, או ברגים 

הקבלן   -הקבלן יידרש לפרק הבידוד במקום אם לא יקפיד על הנ"ל  - בכל חתוך ע"י זויתני פח  יש להקפיד על הגנות הבידוד 
להקפיד במיוחד  יש  –לבקרת טיב מדגמית לטיב הבידוד הפנימי ובמקום שיציין המפקח.  פתחי גישה 3לפחות יספק 

  במקומות חתוך תעלות להתקנת מפזרי תקרה!!
במידה ולא בוצע הבידוד והגנתו לפי הנדרש, יידרש   -לאחר התקנת התעלות, תעשה בדיקה על טיב הבידוד בכל הפרויקט 

  .הבצוע של כל הבידודתקן הקבלן ל
  לתזכורת לעובי הפח לתעלות לחץ נמוך:

  
  

  מ"מ     0.7  עובי     -  ס"מ       45  עד   מידות דופן  
  "     0.8  עובי      -  "      57  עד   מידות דופן  
  "     0.9  עובי      -  "      135  עד   מידות דופן  
  "     1.0  עובי      -  "      210  עד     מידות דופן
  "     1.25  עובי      -  "      210  מעל      מידות דופן

  או סדוק.  מתפוררלא יתקבל בדוד שמשטח המגן הפנימי שלו  -על הקבלן לבדוק את טיב הבידוד לפני התקנתו  
  

יש להתקין אטימה לכל תפרי האורך והרוחב ע"י חומר "דה  בכל התעלות לאספקה לאוויר חוזר, ליניקה ולאספקת אוויר צח,
ווצרות ריכוזי מים ויאטמו ילמניעת ה ושיפוע קל  הצלבה הגבהה ע"י  . תעלות על הגג יקבלו במחיר התעלות לייכל קאסט"

  במרק אפוקסי מתאים.
  

לתעלה עמיד    ' יסופקו עם קופסת ערבוב אוויר צח עם אל חוזר כולל מדף וויסות ידני וכולל מחבר גמיש בין ביח   ם כל המאיידי 
  אל חוזר מותקן בתעלה הכל במחירי התעלות ו/או היח' שיסופקו וללא תוספת תשלום .    755אש לפי תקן  

  
לפי הנחיות יועץ אקוסטי. בכל התפצלות של התעלות יותקנו ווסתים   1אקוסטי בעובי " דהצח יבודדו בבידו רתעלות האווי

 לשייכלמטיפוס ספליטרים שיכללו במחיר התעלות. בכל הסתעפות של תעלה מתעלה ראשית, יותקן מכוון אויר על ציר 
מפזרי אויר תקרתיים רשאי הקבלן  . למפזרי קיר יותקנו מכווני אויר שיכללו במחיר המפזרים. בהתחברות לברשימת הכמויות

לצווארי  מפח מגולוון ומבודד מטר כולל קופסאות התחברות 1להתקין תעלות גמישות מבודדות באורך שלא יעלה על  
  המפזרים. על הקבלן לספק פרט התחברות לאשור בהתחברות יש לספק סרט הידוק לאטימה מלאה.

 ' יעד' או מטלפרסמפזרים מאלומיניום מאולגן צבועה בתנור מתוצרת.  

   באחריות הקבלן  1001ליעדי תקן   755תריסי אוויר חוזר עם פילטרים עמידים אש עם אישור לתקן אש  
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 הברגה מתאימה לפתיחה מהירה. עם סגירה ב או הצידה תריסי אוויר חוזר עם צירים נפתחים כלפי מטה  
  בפתח כניסת האוויר של כל תריסי האויר החוזר מכיוון האולם יותקנו  

  
  )  dBA 35  - (כ   NC-30  - צריך להגיע ל   Db  10להנחתה של    תוצרת חנא (או שווה ערך)   ים מלבני משתיקי קול  

 במושב הקרוב ביותר. 

   דגם  המשתיקים יהיוEL    מ' או בדגם    1.25באורךL    מ' או דגם    1באורךM    כאשר משתיקי הקול    מ'.   0.75באורך
כל המערכת    ס"מ ביניהם.   5ויושאר רווח של    – יותקנו בחלק הפנימי לכיוון המאיידים / התריסים לכיוון האולם  

  תוגש לאישור כולל אישור יועץ אקוסטיקה. 
  

  .כל התריסים והמפזרים יעוגנו לתקרת הבטון למניעת נפילתם  
  
  

  תעלות ומדפי אש ועשן אל חוזר מותקנים ב   / . מדפי וויסות 13
  

יעשו  . מדפי הוויסות  םמגולווני, אטמים, ברגים ואומים אוגנים נגדייםעם  תקניים עם תו תקן ישראלי הנ"ל יסופקו
ובדוד פנימי יאפשרו גישה לטיפול במדפים  זיזים משוך מאולגן, כנ"ל האוגנים הנגדיים. פתחי גישה עם נועלים  מאלומיניום

  אלומיניום. עוגנימדפים שיחוברו ללא לא יתקבלו  - הפנימיים.
  כל השאר כמפורט במפרט הכללי.

 עם מנוע חיצוני מטיפוס "סגור ללא זרם חשמלי" ASF - 5000" דגם PP-INCמדפי אש או מדפי אש ועשן יהיו כדוגמת "
יש לגרום לכך שבכל סגירה  -. יש לספק את כל הנדרש להרכבת המפוח בתעלות במעבר דרך קירות אש BELIMOכדוגמת 

    .לפנל כבאים על ידי קבלן המיזוג סיגנל לסגירת מדף האש השייך לו ןיינתשל מפוח המזגן או המפוח הבודד 
צר מוגמר יש לספק את כל האינסטלציה "מטלפרס" או ש.ע. כמו'יעד' מתוצרת  אל חוזר /בתעלה לכל מדף פתח גישהיש לתת 

  החשמלית עד לוח החשמל, במסגרת עבודות האינסטלציה.
על   –יש לספק מדפי אש/עשן או דו תכליתיים במעבר קירות אש לפי תוכנית בטיחות גם אם לא צוינו במפורש בתוכנית מ.א 

  שה כן הקבלן. לא ישולמו תוספות אם לא ע –הקבלן לבדוק ולהצביע על חוסרים אם יש כאלו 
יותקנו מדפי אש תקניים בכל מעבר תעלת מיזוג אוויר או יניקה בקירות אש על פי תוכנית אדריכלית ובטיחות גם אם לא 

סומנו בתוכנית המיזוג = על הקבלן להצביע על חוסרים מול התכנון לפני תחילת עבודתו לא עשה כן לא יוכל לדרוש כסך על  
  ם בכתב הכמויות ו/או בתכנון המיזוג (טעויות שיעשו בתום לב). סעיפים שיש לעשותם ולא מופיעי

  
  : עבודות אינסטלציה   – . ניקוז מזגנים  13.1

תתאפשר התחברות  –על קבלן מיזוג האויר לספק קבלן משנה לביצוע עבודות צנרת ניקוז מזגנים מכל היח' בפרוייקט זה  
לצנרת קיימת בקומה או בקומה מתחת לפרויקט זה או להשלים צנרת עד למתחמי השירותים בחלל תקרה והתחברות 

בריתוך בחום, עם  HDPEבהדבקה או ב  40קוטר  PVCלמחסום ריח או לפני סיפון של כיור. העבודות תתבצענה בצנרת 
ושים להתקנה מושלמת ואטומה של ניקוז המזגנים למערכת הדלוחין לאחר שלות אביזרי ריתום יוניסטרט וכל האביזרים הדר

כל האביזרים הדרושים להתקנה כולל אביזירי   –מחסום ריח או סיפון. עיני ביקורת בכל שינוי כיוון או התחברות לקו ראשי 
ה ( מחיר האביזרים יכלל חיוב יתבצע לפי אורך צנרת במדיד –תליה ריטום ריתוך הדבקה במחיר הצנרת וללא תוספת מחיר 

  במחיר הצנרת למטר אורך ללא תוספת מחיר) .
  
  מפוחים: .  14
  

מפוח יניקת עשן עם תו    – של שבח או שגיא או ש"ע  C900  Kיתוקן מפוח דו תכליתי לאוורור ולהוצאת עשן מלובי כדוגמת 
וטיימר הפעלה שבועי    VSDכולל לוח חשמל הכולל משנה תדר   aP  500ומפל לחץ של  מק"ש    15000ליניקה של    1001תקן  

ובחירום מעבר ליניקת עשן    VSDתקני המאפשר הפעלת המפוח בשטוף לאוורור דרך טיימר הפעלה שבועי ומשנה תדר 
בקבלת התראת אש מרכזת אש. הלוח יכלול פנל כבאים בצמוד אליו וחיבור לשליחת סיגנל הפעלה לרכזת    100%עבודה ב  

  פי הנחיות מכ"ר עדכניות. יש לשלוח לאישור את כל הציוד כולל לוח חשמל. אש ל 
  
  . אופני מדידה ותשלום 15
  

  של המפרט הכללי ביחד עם התוספות ו/או השינויים המפורטים להלן:  1500.00בפרק  כמצויןכל אופני המדידה יהיו 
  
  . ציוד א   -   15
  

יכלול מחיר הציוד את בולמי הרעידות וכן את אביזרי העזר לבסיסי הבטון, כגון זויתן, חלקי   - 1500.11בנוסף לנאמר בסעיף 
מו כן יכלול את כל אביזרי הבטיחות הנדרשים גם אם לא מתכת לתמיכה בבולמי הרעידות, חומרי בידוד לבסיסים וכד'. כ

  פורטו במפרט.
  
  ללא תוספת תשלום.   לכל המערכות שיסופקו ויותקנו   שנתיים . הפעלה וויסות שרות ואחריות  ב   -   15
  

. לא יינתן ולמשך שנתיים  על הקבלן לכלול במחיר היחידה את כל הנדרש להפעלה, ויסות, שרות ואחריות מיום קבלת היחידה
  סעיף נפרד לנ"ל בכתב הכמויות.
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  שנים ללא תוספת מחיר.  2הספק ייתן אישור התקנה למערכת שסיפק ותעודת אחריות מלאה ל 
  .שנים 10ועד ל   שנים 2בשיקולים של המזמין תהיה גם עלות כל שנת אחריות נוספת לאחר 

  
  יקי מתקן . מסמכים ות ג   -   15
  

  החשמל והפיקוד סכמתיספק הקבלן במסגרות מוגנות על ידי זכוכית את תכנית  -  ובמוקדמות לנאמר במפרט הכלליכהשלמה 
  , עם סימון לכל אביזר אשר יתאים לשילוט.בארון המעבהיה ישל המערכת לתל

מוגנת על ידי   התכניות תהיינה מעודכנות. גם הוראות האחזקה לטיפול שוטף במערכת תהיינה מותקנות בתוך מסגרת כנ"ל
  . בגוף המעבהזכוכית ותתלה במקום מתאים 

  
על חשבונו ובאחריותו לפני מסירת   םעל כל חלקיו הרלוונטיי 1001על הקבלן לספק אישור מכון תקנים לביצוע לפי תקן 

  המתקן למזמין. 
  

(הכולל את כל הקבצים)  עם דיסק  "AS MADEלמתקן " AUTO CADממוחשבות עדות  ניותכתתיקים עם  על הקבלן לספק 
  , כן יכלול כל תיק:  הכוללות את כל השינויים שנעשו בבצוע

  
  המתקן.  רתיאו -
  מערכת הפיקוד. רתיאו -
  הוראות אחזקה (יומי, שבועי, חודשי, עונתי).  -
  ריכוז מדידות הפעלה (אויר, מים). -
  רשימת חלקי חילוף מומלצים וספקים.  -
  הציוד ופירוט ספקים בהתאם.דפים קטלוגים של   -

 כל החומר שאושר  

 .הרצות של הציוד שסופק על ידי מי שיבחר  

   על כל הפרקים הרלוונטיים שלו.   1001אישור התקנה לתקן  
  

  לא יתקבל מתקן ללא השלמת הנ"ל. 
  

חוץ ופנים שונים  יש לספק טבלת תוצאות של מדידות ספיקות אויר טמפ' ולחצים לקבלת נקודות עבודה של המערכת בתנאי 
  כל הנ"ל במחירי העבודות והציוד.  -

  מחשבון הסופי עד להגשת דוח קבלה סופית של המתקן.   15%המזמין רשאי להחזיק  
  
  . קבלת המתקן ד   -   15
  

יבצע הקבלן   לאחר הרצת המתקן לפחות שבועיים רצוף ללא תקלות,  –לאחר בקורת ראשונה  -בנוסף לנאמר במפרט הכללי 
  ת שנרשמו, כולל הערות נוספות שנתנו מיום רשום הדו"ח עד למועד הסופי לקבלה. את כל העבודו

הקבלן בהוצאות הנובעות מביטול זמן של כל   יחוייב -והסופית ימצא שהקבלן לא בצע את התיקונים   ההשניי ם בקבלה א
יקבעו   זו.לא יתקבלו כל נימוקים אשר יפטרו את הקבלן מחובה   -הנוגעים בדבר וזאת עבור כל ביקור נוסף לקבלת המתקן  

  מועדים לקבלת כל המתקנים הסמויים לפני סגירת התקרות.


