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מפרט מיזוג אוויר
לבניין צ'ק פוינט– בית ספר למדעי המחשב
ואוניברסיטת תל אביב לנוער בקמפוס
אוניברסיטת תל אביב
מפרטטכנימיוחדלעבודותמזוגאויר 

תכנון
וישקיןתכנוןבע"מ 
טל': 09-7888424
בתשבע,11הרצליה 
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פרקא'–כללי 
 .1הצהרת הקבלן
מפרטזהמורכבמהמסמכיםהבאים :
.1.1

מפרטכללילעבודותבניהשלהוועדההביןמשרדיתובהוצאתמשרדהביטחון:

 .1.1.1פרק,15מפרטכללילמתקנימזוגאויר.
 .1.1.2פרק16מפרטכללילמתקניהסקה.
 .1.1.1פרק11מפרטכללילעבודותצביעה.
 .1.1.4פרק8מפרטכללילעבודותחשמל.
 .1.1.5מפרטחח"י
.1.2

מפרטטכנימיוחדלעבודותמזוגאוירהמהווהתוספתוהשלמהלמפרטהכללי.

.1.1

נספחא'-מחירוןצנרתואביזריצנרתלשינויים.

.1.4

כתבכמויות.

.1.5

עדיפות בין מסמכים :בכל מקום שיש סתירה בין האמור במפרט הכללי לבין הנדרש
באחדמהפרקיםהנ"ל–מפרטזהעדיף.


הצהרת הקבלן
הקבלןמצהירבזה,כיברשותוהמפרטיםהנזכריםבמכרזזהבהוצאתוהאחרונההמעודכנת.
כי קראם והבין את תוכנם וקיבל את כל ההסברים שביקש לדעת ,והוא מתחייב לבצע את
עבודתובכפיפותלדרישותמפרטיםאלהוהנחיותנוספותבמידהותינתנהעלידיהמפקחאו
באכוחו.הצהרהזומהווהנספחלמכרזזהוהיאחלקבלתינפרדממנו .

וחתימתהקבלן :

חותמת:


תאריך:


 .2עבודות שאינן כלולות במפרט (ראה פירוט נוסף סעיף )24
.2.1

הכנתיסודותיצוקים.

.2.2

אספקת זרם חשמלי תלת פזי , 180וולט , 50הרץ ,הארקה ואפס מהרשת עד לוח מזוג
אויר.חיבורהכבליםלרבותנעליכבליםיבוצעוע"יקבלןמ"א.

.2.1

פתחיםבבטונים(קירותורצפות)כמפורטבתכניות.קבלןמ"א ידאגשהפתחים יבוצעו
בהתאםלתכניות.(פתיחתפתחיםבקירותבלוקיםתעשהע"יקבלןמ"א).

.2.4

עבור הנושאים שאינם כלולים במפרט ידאג קבלן מזוג האוויר שההכנות ,העבודה
והציוד המתוארים ,יותקנו בצורה נכונה אשר תבטיח התקנת המערכת המתוכננת.
הקבלןיספקאתכלהמידעלרבותהתכניותהדרושותלביצועהעבודההנ"לתוך 14יום
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מיום חתימת החוזה ,וידאג שיבוצעו בהתאם לדרישותיו .(תכניות בסיסים לציוד,
תכניותהעמדהשלהציודלרבותמהלךצנרתותעלות).
.2.5

התקנתפתחיגישהלמערכות.

.2.6

בנייתקירות,מחיצותואיטוםלביצוע"פלנוםאויר".

.2.7

חריציםופתחיםבדלתותלמעבראוויר.

.2.8

נקודותניקוזבקרבתיחידותמ"אעדל"נקודהרטובה".

.2.9

הקבלןינחהאתהקבלןהראשיויוודאביצועשלפתחים,בסיסים,מעקיםושרוולים.

 .3הגדרות
.1.1

"קבלן" :כל מקום המזכיר "קבלן" ,הכוונה לקבלן מיזוג אוויר ,חימום ואוורור של
העבודותהמתוארותבמפרטזה .

.1.2

"מפקח" :כל מקום המזכיר "מפקח" ,הכוונה לבא כח המזמין ,המפקח על העבודה
המתוארתבמפרטזה.

.1.1

"מפרט":כלמקוםהמזכיר"מפרט",הכוונהלמפרטכללי+מיוחד.

 .4כוונה
.4.1

כוונת המפרט והשרטוטים ,לתאר את המתקן באופן כללי .תכניות המפרט הן כלליות
ודיאגרמטיותואינןבהכרחמציינותכלפרטופרטהדרושלהפעלהתקינהומושלמתשל
המערכת.במידהולדעתהקבלןחסריםפרטיםוציודלהשלמתהמערכת,יגישהקבלןעם
הצעתואתפירוטהאביזריםו/אוהעבודותשלדעתוחסרות,כוללהמחיר,אחרתתיראה
הצעתוכמכילהאותם.

.4.2

תוכניות עבודה (תוכניות הקבלן) :לפני הכנת תוכניותיו ,על הקבלן לבדוק ולאמת את
נתוניהאתרהרלוונטייםלעבודתו.

.4.1

שינוייםואישורים:הקבלןיתכנןאתכלהפרטיםהדרושיםעבורהציודהמסופקעלידו
וכןאתפרטיהחיבוריםהשוניםהקשוריםביןציודולמערכותאחרות,במידהואלהלא
מבוצעותעלידו.כגון:פרטיחיבורלביוב,חשמלוכו'.

.4.4

אישור התוכניות אינו פוטר את הקבלן מאחריותו לטיב העבודה ,החומרים ,הציוד
והחלקים.הקבלןלאיתחילבביצועהעבודהלפניקבלתאישורמהמפקח.

.4.5

הקבלןלאיעבירציודלאתרלפנישהמפקחיבדוקויאשראתהציוד.

.4.6

על הקבלן מגיש ההצעה לבקר במקום ,לפני מתן הצעתו .לבדוק תוכניות המתכנן,
תוכניות אדריכלות ,חשמל וכל הפרטים הנוגעים לביצוע העבודה הנדרשת ,כגון :דרכי
גישהאלהאתרובתוכו,אפשרויותהאחסוןוהשינוע.

.4.7

התאמה למפרטים ולתוכניות :המערכת תבוצע בהתאמה מלאה למפרטים ולתוכניות
המאושרות לביצוע .כל שינוי במפרטים או בתוכניות הנ"ל ,הקבלן חייב לבקש עבורם
אישורבכתבמהיועץ,ביןשהשינויהוצעעלידיהקבלן,המזמיןאוהמפקח.
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 .5טיב העבודה
.5.1

העבודההמבוצעתעלידיהקבלן,תבוצעברמהגבוההלפיהוראותיוולשביעותרצונושל
המפקח .למפקח תהיה הסמכות לדחות כל עבודה אשר תראה בעיניו כבעלת איכות
ירודה.עלהקבלןיהיהלתקןכלעבודהאולהחליףכלציודאשריידחהעלידיהמפקח
ללאכלתיאוםנוסף.

.5.2

במקרה שיש חילוקי דעות בין הקבלן למזמין ו/או בין הקבלן למפקח ביחס לפירוש
הנכוןשלהמפרטוהתוכניות,תקבעהחלטתושלהמפקחבלבד.

.5.1

במידהוברצוןהקבלןלמסורחלקמביצועהעבודהלקבלןמשנה,יהיהעליולקבלעלכך
הסכמה מוקדמת מצד המפקח .למרות הסכמה זו לא תיפגם אחריות הקבלן כלפי
המזמיןלגביעבודתקבלןהמשנה.

.5.4

כל העבודות יבוצעו אך ורק על ידי עובדים מוסמכים ומנוסים בעבודות מהסוג הזה,
ובהשגחתוהמתמדתשלמנהלהעבודהמטעםהקבלן.

.5.5

המפקח יהיה רשאי להורות על הרחקתו של מנהל העבודה ו/או כל עובד של הקבלן,
שלדעתו ,אינו מוכשר להוציא לפועל את העבודה ברמה מקצועית מתאימה או,
שהתנהגותואינהנאותהבעיניו.

 .6לוח זמנים ותיאום
.6.1

הקבלן יגיש לאישור המפקח תוך  15יום מחתימת החוזה לוח זמנים מפורט לביצוע
העבודות הכלולות במפרט זה ובתוכניות .לוח הזמנים יוכן בשילוב ובתיאום עם לוח
הזמניםשלהמזמיןכפישאושרעלידיהמפקח.

.6.2

עם סיום העבודה ולפני מסירתה הסופית ,על הקבלן לספק  1מערכות שרטוטים
מושלמותומעודכנותשלהעבודה,כפישבוצעהלמעשה,ולמוסרםלמפקח.הקבלןישמור
לעצמובאתרמערכתתוכניותאחת,אשרבהיסמןכלשינוישיעשהתוךכדיביצוע.

 .7הוראות כלליות להתקנה ,הפעלה והדרכה
.7.1

לפני תחילת העבודה יבטיח הקבלן קבלת אישור לרשימת ציוד ה VRF-ושאר פרטי
הציודשיותקנוהאתר.

.7.2

עם סיום עבודות ההתקנה לפני הפעלת המערכת יוזמן המפקח ,המוסמך מטעם יצרן
הציוד,לבדוקאתהמתקן.רקלאחרשתוקנולההערותוהמפקחאישרזאתאפשריהיה
להתחילבהפעלה.

.7.1

ההפעלה תבוצע אך ורק על ידי טכנאי מוסמך מטעם יצרן הציוד .הפעלה שלא על ידי
טכנאיכנ"ללאתאפשראישורמסירהשלהמתקן.

.7.4

במסירתהמתקןימסורהקבלןלמפקחשלושההעתקיםמודפסיםוכרוכיםשלהוראות
הפעלהותחזוקה.
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.7.5

לפנימסירתהמתקן,ידריךויורההקבלןאתמפעילהמתקןמטעםהמזמיןוכלהנדרש
להפעלה ואחזקה תקינה של המתקן .תקופת הדרכה של יום אחד תבוצע עם גמר
העבודהוההפעלות,ללאתוספתבמחיר.

 .8בדיקת ויסות
.8.1

הקבלן יבצע את כל הבדיקות והויסותים של הציוד והמתקנים הדרושים לשם קבלת
התפוקה והתפעול בהתאם למכרז ,כמו כן יבצע את כל הבדיקות הדרושות בהתאם
לחוקים,הוראותותקנותשלהרשויותהמוסמכות.עלהקבלןלהמציאתוצאותבדיקות
שנעשובכתבלמפקח.

 .9הגנה
.9.1

במשךכלתקופתהביצועעלהקבלןלהגןעלהמתקןאוכלחלקממנוכנגדגניבה,פגיעות
אפשריותהעלולותלהיגרםתוךכדיתהליכיהעבודההמבוצעיםעלידיהקבלןעצמואו
עלידיגורמיםאחרים.

.9.2

במידהוייגרם נזקכלשהואלמרותאמצעיההגנה,הנזקיתוקןעל ידי הקבלןללאכל
תשלוםעלידיהבעלים.

.9.1

הקבלןיהיהאחראילכלנזקאואובדןשייגרמותוךביצועהעבודהלגופואורכושושל
אדםכלשהווינקוטבכלהאמצעיםהמעשייםלמניעתם.

.9.4

הקבלן יבטח על חשבונו לטובתו ולטובת המזמין יחדיו ,מפני נזק או אובדן העלולים
להיגרםבמישריןאועקיפיןתוךכדיביצועהעבודותלגופואולרכושושלכלאדם.

 .01אחריות ושירות
 .10.1הקבלן אחראילמשך 1שניםמיוםקבלתהמתקן בהתאםלסעיף 57להסכם.אחריותו
תסתייםרקלאחרשיצאאישורבכתבלגביפעולהתקינהשלכלהמערכותוכלחלקציוד
שסופקעלידו.
.10.2

הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו את כל התיקונים וההחלפות הדרושים בציוד
ובחלקיםבמשךתקופהזו.

.10.1

הקבלן מתחייב במשך תקופת האחריות להיענות לקריאה תוך  24שעות מזמן קבלת
הודעהעלתקלהולבצעאתהתיקוןמיידית.

.10.4

הקבלןמתחייבבזהשבידומלאיחלקיחילוף,חלקימכונות,חומריםוציודהעלולים
להידרשלתיקוןהמתקןלפידרישתהמפקח.

.10.5

האחריות כוללת מתן שירות מונע לכל חלקי המתקן ,כולל שימון וגירוז ,ניקוי או
החלפתמסננים,מתיחתרצועות,חיזוקברגים,ביטולנזילות,החלפתמייבשים,ניקוי
מעביםומחליפיחום,מילויגזושמן,תיקוניצבעלאחרניקויהחלודה,ביקורתוכיול.
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.10.6

הקבלן מתחייב להודיע בכתב למתכנן על כל תקלה שתוקנה במערכת במשך תקופת
האחריות.בנוסףלאמורימסורהקבלןלמזמיןספרלרישוםתקלותובוהפרוטהבא:
תאריךהתקלה,מהותהתקלה,פרוטהתיקון,שםהטכנאיהאחראילתיקון.

.10.7

הקבלן יבקר לפחות פעם בשלושה חודשים במהלך תקופת האחריות לצורך טיפול
ואחזקה.

 .11הגנה בפני קורוזיה וחלודה
.11.1

כלמערכתשתסופקעלידיהקבלןכגון:ברזלוקונסטרוקציה,תמיכותומתלים,תקבל
טיפולהגנהמפניחלודהוקורוזיה.ההגנהכוללתהכנתשטחיםלצבעבאמצעיםמכניים
וממיסישומנים,צביעהבצבעאפוקסיבתנוראולחילופיןגלווןבחום,ושכבהעליונה
שלצבעעליוןבגווןשיקבעעלידיהמפקח.

.11.2

כלהברגיםוהאומיםבמתקןיהיומפליז,פלב"מאומצופיםקדמיום.

.11.1

המגעביןשתימתכותשונותיובטחנגדקורוזיהבאמצעותמבודדחשמליכגוןטפלון.

 .12סילוק שיירים ולכלוך
.12.1

הקבלןידאגלסלקשייריםונפלממקוםהעבודהתוךמהלךהעבודה.עםסיוםהעבודה
ישאירהקבלןאתהמקוםנקילחלוטין.

 .13מניעת רעש ורעידות
31331

הקבלן יוודא שכל הציוד שיסופק ו/או יותקן במסגרת הסכם זה ,לא יגרום רעש
ורעידותבלתיסבירים.

 31332רמותהרעשהנובעותממתקןמיזוגהאווירבאזוריםהממוזגיםבמרחק1.5מ'מהיחידה
לאיעלועלהמפורטלהלן:
 3133231שטחיםציבורייםוחנויותעד-

(48 DB)A

 3133232משרדיםעד-

(45 DB)A

 3133233כיתותלימודעד -

)40 DB(A

 3133234דירותאובתימגורים-





)38 DB(A



.11.1

במידהופעולתהציודתגרוםלפידעתהמפקחרעשאורעידותמופרזות,יבצעהקבלן
על חשבונו שינויים הדרושים לביטול הרעש והרעידות כגון תוספת משתיקים ,בולמי
זעזועיםאוהחלפתהציוד.

.11.4

מעברצנרתותעלותאוירדרךקירות:במעברצנרתדרךקירותישלעטוףאתהצינורות
בגומי ארמפלקס בעובי  10מ"מ .את הגומי יש לעטוף בשרוולי פח ולמלט במלט את
הרווחים בין הצינור לקיר .במעבר תעלות דרך קירות יש לעטוף את התעלות בגומי
ארמפלקסבעובי10מ"מולמלטבמלטאתהמרווחיםביןהתעלהלקיר.ראהפרט.
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.11.5

ביצועמעברתעלותוצנרתכלולבמחירהיחידהולאישולםבנפרד.

 .14שלוט
 .14.1עלהקבלןלהתקיןשילוטלידכלציודבמערכתכגון:מפסקים,לחצניםמנורותסימון,
ממסריםומאבטחים,יחידותמיזוגאויר,מפוחים.
 .14.2השלטיםיהיומבקליטחרוטכתוביםלבןעלגבישחור.תוכןהסימוןיהיהכפישיאושר
עלידיהמפקח.חיבורהשלטיםעלידימסמרותבלבד.

 .15עבודות חשמל
 51.51עבודות חשמל
 .15.1.1כלעבודותהחשמליבוצעובכפיפותלחוקהחשמלולתקנותולדרישותבמפרטכללי
לעבודותחשמל.
 .15.1.2הקבלןיבצעאתלוחותהחשמלבהתאםלמפרטהכלליולדרישותהחשמלבפרק8
עבורלוחותחשמל.
 .15.1.1הקבלןלאיתחיללבצעאתארונותהחשמלאלאלאחרבדיקתשרטוטיהלוחותע"י
מתכנן החשמל של הפרויקט ורק לאחר קבלת אישורו .כמו כן עליו לקבל את
אישורמתכנןמיזוגהאוויר.
 .15.1.4הקבלן יתקין את החיווט החשמלי הדרוש מלוחות החשמל אל כל המנועים
ומכשיריהוויסותעלאביזריהםהשונים.
 .15.1.5צינורותהחשמלהגלוייםעלהקירותיהיוצינורות"מרירון"אושווהערך.
 .15.1.6צינורות החשמל מחוץ למבנה והגלויים לאטמוספירה יהיו צינורות משוריינים
מגולוונים.
 .15.1.7סיוםהצינורותלאביזריםיהיהבצינורותגמישים.
 .15.1.8כלמתקןהחשמליבוצעבכבליםN2XYעשוייםXLPEבלבד.
 .15.1.9המוליכים יהיו בצבעים שונים ,כל חוט יהיה מסומן בתג מסופרר בשני קצותיו
ויסומןבתכניותהחיווטבהתאם.
 .15.1.10קבלןהחשמלידאגלהדממתכלציודמיזוגהאוירבזמןגילויאש.בנוסףיבצעקבלן
החשמללחצןחירוםלהפסקתכלהמערכת.
 .15.1.11קבלן החשמל ידאג לספק לכל יחידה פנימית הזנה באמצעות שקע או מפסק
ביטחון.

 51.51פיקוד
 .15.2.1מערכתהפיקודתהיהמושלמתעלכלפרטיהבהתאםלשרטוטיםולמפרטותכלול
אתכלהאביזריםהדרושיםלפעולהתקינהשלהמערכת.
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 .15.2.2המערכת תותקן בהתאם להמלצות היצרן .הציוד ותוכניות הפיקוד יקבלו אישור
מוקדםשלהמפקח.
 .15.2.1מעגליהפיקודיובדלוממעגליהפעלהויוזנועלידיטרנספורמטורנפרד.

 .16הפעלה ויסות ומסירה
 31631הפעלה:עםסיוםהעבודהעלהקבלןלהודיעעלכךלמפקחותיקבעתקופתניסיוןומבחן
של  10ימים לבדיקת הפעולה התקינה של המערכת .במהלך  10ימי המבחן ידריך
הקבלן את המזמין על אופן פעולת המערכת לרבות התגברות על תקלות ,טיפול
ואחזקהוכלהנדרשלהפעלהנכונהשלהמערכת.
 31632בדיקהוכוון:מערכתתעלותומפזריםייבדקולתפוקהנדרשת,טבלתכמויותהאווירשל
כל המפזרים ותריסי אויר חוזר וצח כפי שנמדדה בפועל תימסר למפקח עם ציון
הכמויותומהירותזרימתאווירלפניקבלתהמתקןעלידיהמפקח.
31633

מסירה :כאשר החליט הקבלן שעבודתו הסתיימה ,כולל  10ימי המבחן ,יזמין את
המפקח וימסור לו את המתקן .בעת המסירה ימסור הקבלן  4עותקים של חוברת
אחזקהוהפעלהשלהמתקן.החוברתתכלול:

 3163331הסברכללישלהמתקן.
 3163332תיאורפעולהובקרה.
 3163333הוראותהפעלה.
 3163334הוראותאחזקה.
 3163335תוכניותחשמלמעודכנות.
 3163336קטלוגיםשלכלהציודוהאביזרים.
 3163337תכניות עבודה סופיות ומדויקות כפי שבוצע בפועל .התוכניות יכללו את כל
המערכותאשרסופקוע"יהקבלן.
31634

דוח הפעלה יכלול :שם מבצע הבדיקה ,תאריך ,שעה ,טמפרטורה יבשה חוץ,
טמפרטורהלחהחוץ.
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 .17הגנה מפני התפשטות אש
 .17.1מערכתמיזוגאוירתותקןמחומריםבלתידליקיםלפית"י.1001
 .17.2חומריהבידודלצנרתוהתעלותיהיובלתידליקיםכנדרשבת"י755ו921-ויעמדובסיווג
 V.3.3לפחות.הקבלןיעבירלמפקחאתתויותהזיהוי) (NAME PLATEשלחומרי
הבידודלאישור.
.17.1

מעברי צנרות (חשמל ,גז ,) יאטמו בין קומה לקומה ע"י תקרות בטון מזוין  12ס"מ
לפחותתוךהשארתשרווליםמינימלייםלצנרתע"יקבלןראשיבאחריותקבלןמיזוג.

 .17.4חדירת צנרת וכבלים דרך רצפות ותקרות אש יחסמו לאחר ההתקנה בחומרים בלתי
דליקים בעלי עמידות אש ש"ע לאלמנט אותו הם חודרים ,ע"י קבלן ראשי באחריות
קבלןמיזוג.
 .17.5הגנהמפניאש-ראהגםסעיףמערכתתעלות.

 .18מערכת תעלות ובידודה
 .18.1הקבלןיבצעמערכתתעלותמבודדותבהתאםלמפרטהכלליסעיפים1505,1506.ותקן
ישראלית"י1001עלכלחלקיו .
 .18.2כלהמידותהמסומנותבשרטוטיםפירושםמידהפנימיתשלהתעלה.נטולמעבראויר.
 .18.1הרכבתהתעלותתהיהבהתאםלשרטוטים.במקרהשלשינויהנובעמאיהתאמהבבניין,
אוכתוצאהמשינויבבניין,עלהקבלןלקבלאישורהמפקח.
 .18.4בזמןהבנייהעלהקבלןלסגורבאופןזמניאתקצההתעלותהפתוחותעלמנתלמנוע
חדירתלכלוךומכרסמים.
 .18.5כלהתעלותהמותקנותבחוץעלהגגוהגלויותלמזגאוויר,יאטמונגדחדירתמיגשםעל
ידאיטוםכלהתפריםבמסטיקאפוקסי.כלהתפריםיהיובתחתיתהתעלהלמנוע
חדירתמים.התעלותיצבעובצבעלבן"פוליגגמשוריין"של"טמבור"זאתלאחר
הכנתהפחלצבעהכוללניקוימכני,הורדתברק,חספוס,צבעיסוד"גלווקוט"ורק
אחריופוליגגמשוריין.הרכבתהתעלותתעשהכךשלאיעמדועליהןמים.התעלות
יבודדובבידודאקוסטימסיביזכוכיתבעלדופןקשיחהבלתידליקה,בעובי2.0
אינטש.
 .18.6מערכתהתעלותללחץנמוךתהיהכמתוארבפרק1505שלהמפרטהכללי.תעלותהמיזוג
תיוצרנהמפחמגלווןללאכלסדקיםאוסימניהתקפלות.עוביהפחיםוסוגהתפרים
יהיוכמפורטבתוכניותובהתאםלמפרטהכללי.בכלההתפצלויות(גםאםלאמסומן
בתוכנית)יורכבמדףמפלג(ספליטר).הניתןלכיווןע"ימנגנוןשמחוץלתעלה.
 .18.7תעלותלפינויעשןיהיומחומריםהעומדיםבטמפרטורהשל°C250במשךשעתיים
לפחות.התעלותעשויותמפחשחורחיבוריםבריתוך,אולחילופיןמתעלותפחמגולוון
בעובי1.25מ"מחיבוראוגנים.עםאטמיםהעומדיםב°C250במשךשעתייםכדוגמת
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חבלדמויאסבסטשלחברת GOOD METALאוCPS 210DAאושווהערך
מאושר.
 .18.8בידודתרמילתעלות:הבידודיהיהמשמיכותצמרזכוכיתבלתידליקותבעובי1.0
אינטש,ועטיפהשלנייראלומיניוםלחסימתאדיםכמתוארבפרק15061שלהמפרט
הכללי.
 .18.9בידודאקוסטי:הבידודהאקוסטייהיהמסיביזכוכית(בעלדופןקשיחה)מוגןנאופרן
מותז,מסוג","ductlinerבמשקלמרחבישל12ק"גלמ"קלפחות,בלתידליקשעומד
בת"י755בדרגה5.1.1לפחות,בעובי1.0אינטשלתעלותפנימיותובעובי"2לתעלות
בחוץ.כמפורטבסעיף15068שלהמפרטהכללי.
 .18.10חדירהדרךהגג:כלהחדירותיאטמובעזרתפעמוןפחמרותךבכלהיקףהתעלהכמפורט
בתוכניות.
 .18.11תליותוחדירותדרךהתקרהוהקירות:כלהתעלותתתלינהבעזרתתליותברזל,זוויות
ובורגיתליה,כמפורטבתוכניות.
 .18.12חדירתתעלותדרךמחיצות:למניעתמעברירעשביןחללים,ישלבצעאיטוםבהיקף
חדירתהתעלותבמחיצותהשונותע"ידחיסתצמרסלעים/זכוכיתומילויבמרק
אלסטיכמפורט.האיטוםיבוצעגםבמעברצנרתגזוחשמל.
 .18.11מפזריאווירותריסיאווירחוזר:עלהקבלןלספקולהרכיבאתכלהמפזריםכפישסומן
בתוכנית,עלהקבלןלוודאלפניאספקתמפזריהאוויר,כיסוגהמפזרגודלוועוצמת
הרעשמתאימיםלכמותהאווירשעליולספק.
 .18.14איןלהתחילכלעבודותהקשורותבתעלותאווירלפניקבלתתוכניותתיקרהאקוסטית
מאושרותוחתומותעלידיהאדריכלעםמידותברורותלמיקוםמפזריםוגרילים
בתקרה.ישלקבלאתכלהאינפורמציהעלמערכותנוספותבחללכגוןתאורה,ביוב
ומים.
 .18.15מדפיוויסותאוויר:הקבלןיתקיןמדפיוויסותבמקומותכמסומןבתוכניות.המדפים
יהיואוטומטייםאוידניים.המדפיםיהיומדגםרבכפותבעליתנועהנגדיתעשוייםפח
מגולווןבעובי1.5מ"מ,הציריםמצופיםקדמיוםוהמסביםמטפלון.המדפיםיבטיחו
אטימותמוחלטת.המדפיםיסופקועםאוגנים,אטמיםוחיזוקיםלהתקנהמושלמת.
מדפיםלהפעלהבידיותקנועםסידורינעילהושילוטלציוןמצבפתיחה.מדפים
להפעלהאוטומטיתיצוידובבסיסלמנוע,זרועותומנופיםמתאימיםלהנעתהמדפים.
 .18.16מדפיאש:בכלמקוםשבותעלתמיזוגאווירעוברתדרךקיראוריצפההמהוויםאלמנט
הפרדהלאגפיאשיקבע"מדףאש"לסגירהבעתגילויאשבבניין.התקנתהמדףהיא
חובהגםאםלאסומןבתוכניות.מדפיהאשיהיוכמפורטבת"י1001עשויים
מאלמנטיםעמידיםלאשלמשךשעתייםלפחות.סגירתםתהווהחסימהמוחלטת
למעבראוירלקטעהמוביל.מדפיהאשיותקנובתעלותבאופןאשריאפשרבקרה,
טיפולואחזקה.המדףמסוגמדףממונעהנפתחעםאספקתמתח24וולטאו220וולט
ונסגרבהפסקתהמתחלמדף.כדוגמתתוצרת“”TROXדגם“”FKAלתעלות
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מלבניותודגם“”FRLלתעלותעגולות,אושווהערךמאושר.המדפיםיקבעו
לאלמנטיםקונסטרוקטיבייםבבניין.
 .18.17הארקתכלתעלהותעלהכלולהבמחירהיחידה.
 .18.18חיבוריםגמישיםביןהיחידותלתעלותכלוליםבמחירהיחידהלאישולםמחירעבור
חיבוריםגמישים.חיבוריםגמישיםיהיומרצועות"אקסלון"ברוחב10ס"מ.מחוזקות
עםסרגליפחברוחב1ס"ממשניציידיהגמיש.הגמישמוצרמוגמרשלמפעלמוכר
כדוגמת"דורו-דין"אושווהערךמאושר.בחיבורשלתעלתאספקהאוכלתעלהעם
אוירקרישלהוסיףבידודשלע"גהגמיש.
 .18.19מפזריאוירוגריליםלמיניהםיהיועשוייםמאלומיניוםמשוךתוצרת"מטלפרס"או
שווהערךמאושר,עםמישריזרימהומדפיויסותמטיפוסעליםמנוגדים.המפזרים
ייצבעועלפידרישתהאדריכל.העבודהבסעיףזהכוללתהתקנתמשקוףעץעבורכל
מפזראוגרילאווירהמותקןבקיר
 .18.20מפזריאווירקירייםיהיובעלישתישורותשלכפותהכוונההניתנותלוויסותבלתיתלוי
להביםקדמייםאנכיםולהביםאחורייםאופקייםכדוגמתתוצרת"מטלפרס"דגם
“.”DDS

 .18.21מפזריאווירתיקרתייםיהיוכדוגמתתוצרת"מטלפרס"דגם“.”RUBעםווסתכמות
אוירכלולבמחירהמפזר 
 .18.22שבכותאווירחוזראופליטהיהיועםלהביםאופקייםקבועיםבחזיתשל45מעלות
כדוגמתתוצרת"מטלפרס"דגם“ .”HSDR
 .18.21תריסנגדגשםכדוגמתתוצרת"מטלפרס"דגם“ .”GM
 .18.24תריסאווירצחעםמסנןכדוגמתתוצרת"מטלפרס"דגם“.”GMD
 .18.25תעלותגמישות:התקנתתעלותגמישותבהתאםלתוכניות,אורךמרבישלתעלות
גמישות4.5מ'.תעלהגמישהלאתעבורדרךקירות,.התקנתתעלותגמישותבמקום
תעלותפחבאישורהמפקחבלבד.תעלותגמישותבהתאםלת"י1001הקבלןיצרף
אישורמכוןהתקניםהישראלי.התעלותכדוגמתתעלותאלומניוםגמישותתוצרת
"ג.ל.ו.אינטרנשיונל"דגם“ ” AMERIFLEX AF 012
 .18.26כניסתאוירחיצונילמבנהלאספקתאוירצחאואספקתאוירמבחוץעםרשתהגנה
בעלתפתחיםקטניםמ11-מ"מ.
 .18.27מסנניאוירהמותקניםבתקרהתותבת(תקרה)אקוסטיתיהיועשוייםמחומריםשסיווג
האששלהםאינוקטןמהתקרהבהםהםמותקנים.

 .19מפוח צנטריפוגלי
.19.1

הקבלן יספק וירכיב מפוח יניקה צנטריפוגלי בגודל וספיקה המתוארים בתוכניות.
המפוחיהיהמטיפוסכנפייםנטויותאחורהבעלכניסהאחת.
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.19.2

המפוחייוצרמפחשחורבעובי2מ"מלפחותלמפוחבקוטרעד",10לאפחותמ1-מ"מ
למפוחים מעל " .10המפוחים במבנה קשיח על חבורי ריתוך וברגים .המסבים יהיו
כדורייםמתייצביםמאליהםבעליאורךחייםמחושבשל50,000שעותלפחות.

.19.1

התמסורותיהיותמסורותרצועהאוהנעהישירהכמפורט.הרצועותתהיינהטריזיות
כדוגמתתוצרת"מגם".

.19.4

המנועיהיהסגורלחלוטין,בהספקהנתוןבטבלאותציוד,כדוגמתתוצרתאושפיזאו
שווהערך.

 .19.5המפוחיצבעבהתאםלמתוארבסעיףצביעה.
 .19.6המפוחייבדקלפניהבאתולאתר.
.19.7

מפלסהרעש המותרכתוצאהמפעולתהמפוח לאיעלה על ) 60dB(aמדוד 1מ'בצד
המנוע.

.19.8

דמחירהיחידהכולל:אספקה,הובלה,הנפתהמפוחאםהנדרש,התקנה,חיווט,בולמי
זעזועים,חיבורגמיש,ויסותכמויותאווירוכלהנדרשלפעולהמושלמת

 .22מערכת סינון וטיהור מקלט
 32031מערכתסינוןאב"כ
 .20.2מערכות הסינון יהיו כדוגמת תוצרת "תעשיות בית אל"  -"תיבת נח" ,או שווה ערך
מאושר.
 .20.1הקבלןיתקיןמערכותבהתאםלתוכניותולדרישותת"י4570ובהתאםלדרישותהנחיות
ותקנותשלפיקודהעורףהאחרונות.לרבותתקופתהשירותוהבדק.
 .20.4יחידות הסינון יספקו אוויר מסונן בחרום  6מק"ש לאדם או  2החלפות אוויר בשעה
לפחות.
 .20.5במצבאוורורהמערכתתספק12מק"שלאדםאו6החלפותאווירבשעהלפחות.
 .20.6הקבלןיתקיןשסתומי עללחץאשרישמרועללחץשל 14מ"ממיםבהתאםלהנחיות
פיקודהעורף.
 .20.7כניסתאווירדרךשסתוםהדףותאהתפשטות.
 .20.8באחריותהקבלןלוודאמעברשלכלהציודלממ"ד.
 .20.9באחריות קבלן הבניין לבצע שרוולים בקירות עבור המערכות השונות ,באחריות קבלן
המיזוג לוודא מעברים תקניים לפי דרישות פיקוד העורף עבור מערכות מיזוג אוויר
וסינון .במידה וקיימת אי התאמה בין דרישות מפקדת העורף ,או אי התאמה בין
התוכניות לביצוע בשטח ,באחריות קבלן המיזוג לדווח בכתב למפקח ולמתכנן על
מהותהליקויים,ליקוייםאשרימצאובשלבההפעלהאוהמבחנים(הטסטים)יהיו
באחריתשלקבלןהמיזוג.
 .20.10צנרתגזוחשמללמיזוגאוויר,תעבורדרךשרוולMCTתקני.
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 .20.11כניסת אוויר צח דרך שרוול תקני עם אוגנים ,הקבלן יספק אוגן עיוור אטם ברגים
ואומים לצורך פירוק ואיטום הפתח בזמן חרום (כיפתור) כל ציוד האטימה יתלה
בצורהמסודרתלידהשרוול.
 320312כניסתאווירופליטתאווירלמערכותהסינוןדרךשרוולתקניעםאוגנים.
 .20.11הפעלתהמערכתבצורהידניתאוע"ימנועחשמלי,הקבלןיוודאהזנתחשמלח"חוהזנה
חיוניתבעתהפסקתחשמל.
 .20.14בדיקתאטימות:באחריותקבלןהמיזוגבתאוםעםקבלןהבנייןלבצעבדיקתאטימות
בסיום העבודה .על המעטפת להחזיק לחץ של  120פסקל ללא בריחת אוויר ,הקבלן
יגישאישורבכתבשלתקינותהמערכתעליוחתוםהקבלןוספקהציוד.ביצועהבדיקות
והוצאתהדו"חכלוליםבמחירהציודולאתשולםבגינםכלתוספתתשלום. 

 .21התקנת צנרת ,בדיקות והוספת גז.
 .21.1אישורי שלבים :מערכותמיזוג VRFחייבותלעבורשלושהשלביםשלבדיקהע"ינציג
מאושרשלהיצרן.השלמתשלושתהשלביםמזכהאתהלקוחב 1-שנותאחריות.להלן
השלבים:
 .21.1.1בדיקת כל הציוד שנרכש על ידי הקבלן לפני התקנתו כדי לודא שהוא תואם את
רשימתהרכשהמאושרתעלידיהמתכנן.
 .21.1.2בדיקתהצנרתלפניכיסויהעלידינציגמאושרשלהיצרן/ספק.
 .21.1.1הפעלתהמערכת,הרצתהוויסותהעלידינציגמאושרשלהיצרן/ספק.

 .20.2צנרת:
 .21.2.1צנרתביןהמעבהלמאיידמנחושתבקוטרבהתאםלמפורטבטבלתצנרתנחושת.
 .21.2.2הצנרתללאתפריםעשויהנחושתזרחתיתדלתחמצןתואמתלתקן.C1220T-OL
 .21.2.1הצנרתתהיהמחוברתע"יהלחמהבכסףאוקופרטקס.
 .21.2.4כפופיםבצנרתרקבעזרתמכופףצנרתתיקני(ולאכיפוףביד).
 .21.2.5מספרהכיפופיםמינימליובהתאםלתכניות.
 .21.2.6הצנורות בקוטרים מעל " 1/4יהיו בצורת מוטות .צנורות בקטרים " 1/4וקטנים
ממנויהיוממוטותאוצנרתגמישהבתנאישהיאעומדתבשארהדרישות.
 .21.2.7הצנרתבאתרתאוחסןבמקוםנקיומוגןמפניפגיעה.כלקצוותהצנרתיאטמובאופן
שימנעחדירתלכלוך/לחות.צנורשנחתךיאטםבקצהומיידלאחרהחיתוך.
 .21.2.8לפניהתחלתההתקנהישלנקותכלצינורוכלאביזרבעזרתמישחולתולוודאשהוא
נקילחלוטין.
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 .20.2התקנת צנרת:
 .21.1.1התקנת הצנרת תעשה בתואי חסכוני ,בקווים ישרים ככל האפשר למעט פיתולים
נדרשיםכמפורט.
 .21.1.2בכלמקוםשלחדירתצינורדרךחלקבנין,כגוןקיר,קורהאותקרהיותקןשרוול
מתאיםלהעברת הצינורולאטימה.לחדירתהצינורדרךהגגיורכבגםפעמוןהגנה
נגדגשםאולפיפרטמתכנן.שרוולמעברדרךתקרהיבלוטמעלפניהתקרה2ס"מ.
 .21.1.1המתלים לצינורות יהיו מטיפוס המאפשר את כיוון הגובה ותנועה צירית של
הצינור.צינורמבודדיוגןבמקוםהמתלהבפחמגולווןבעובי1.5מ"מ,באורךמזערי
של 10 ס"מ,שיקיףאתמחציתהצינור.מגןהפחיהיהמעוגלבקצותיובכדילמנוע
פגיעהבבידודויותקןכךשימנעהתכווצותהבידוד.המרווחביןהמתליםלאיעלה
על 2.5מ'לקואופקי, 1מ'לקואנכי.כלצינורבלתימבודדהנתמךבמתלהיופרד
ממנובאמצעותעטיפתלבד,אוגומיסינטתיבעובי 2מ"מ.ישלמנועמגעקשיחבין
הצינורותוהמבנים.
 .21.1.4התקנתצינורבקירתהיהבתוךחריץחצובמוגןע"יכיסויפחמגולווןשטוחבעובי
1.5מ"מ.
 .21.1.5הצנרתתהיהמונחתעלגביהרצפהאותלויהמהתקרהובכלמקרהתהיהמעוגנת
לאורך מהלכה ב"שילות" (חבקים)  תואמות ,מוגנת בכיסוי פח מגולוון בעובי 1.5
מ"מ,כאשרהיאמותקנתעלהרצפהאוהגג.
 .21.1.6יציאות ה T-יהיו על ידי הקיטים המתאימים המוגדרים בתכניות ובטבלת
החיבורים.
 .21.1.7אורכי צנרת יהיו בהתאם למגבלות המוכתבות על ידי היצרן .אין לשנות אורכים
מהמפורטבתכניותללאקבלתאישורהמתכנן.
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 .20.2טבלת צנרת ובידוד:
עבורגזAR410
קוטר
(אינץ')

צנרת

במ"מ 41.3
)(1-5/8

עובי דופן מינימלי 1.43

38.1

 35

 11.8

28.6

22.2

19.1

15.9

)(1-1/2

)(1-3/8

)(1-1/4

)(1-1/8

)(7/8

)(3/4

)(5/8

1.43

1.21

1.21

1

 0.8

 0.8

1

(מ"מ)
עובי בידוד מינימלי  12.7

12.7

12.7

12.7

12.7

12.7

12.7

9

באזורממוזג(מ"מ)
עובי בידוד מינימלי 19
באזורלאממוזג(מ"מ) 

קוטר צנרת במ"מ
(אינץ')

19

19

12.7

9.52

6.8

)(1/2

)(3/8

)(1/4

0.8

0.8

עובי דופן מינימלי  0.8

19

19

13

13

13

(מ"מ)
עובי בידוד מינימלי 9

9

9

באזורממוזג(מ"מ)
עובי בידוד מינימלי 13
באזורלאממוזג(מ"מ) 

13

13

הערה:קוטר" 1( 25.4 מ"מ)אינוניתןלהשגהבארץובאירופה.ישלתכנןבמקומועםקוטר
"1-1/8(28.6מ"מ) .

 .20.2.0בידוד:
.21.4.1.1

הבידודיהיהמסוגארמפלקסאווידאופלקס.

.21.4.1.2

הבידודייחבשלכלאורךמהלךהצנרתבסרטPVCבחפיפהשל50%לפחות.

.21.4.1.1

מחוץלמבנהייחבשהבידודע"יסרטאלומיניוםמשוריין.

.21.4.1.4

תפריםייחבשוע"יפספלציבדביקאוש"עוכךגםזויותומחבריםבצנרת.

 .20.2חיבורים ,הלחמות:
 .21.5.1ההלחמותתבוצענהכאשרבצנרתזורםחנקןבלחץנמוךדרךפקקעםמחט.יציאת
החנקןמהצנרתדרךהפתחדרכומבוצעתההלחמה.ישלשיםלב:
.21.5.1.1

ההלחמהדורשתאישמקצועמיומן.

.21.5.1.2

הזרמתחנקןיבשמונעתחמצוןבעתתהליךההלחמהשלהצנרת.

.21.5.1.1

מומלץלהתקיןמפחיתלחץ,עםברזמחטומדספיקהעלצנרת" 1/4עלמנת
לאפשרשליטהעלכמותהחנקן(קצבמומלץ0.05 m/hאו.)0.2 atm
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.21.5.1.4

יש להקפיד על אטימה יעילה בין הצנרת לפקק הגומי ולמחט ההזרקה של
החנקן.

 .21.5.2הסתעפויותבצנרתהגזיהיוע"יחיבורTתקנימאושרע"יהיצרן(קיטים)בהלחמה
ובהתאמה לקטרי הצנרת (עם מעברים במידה ונדרש) .בחירת החיבורים (קיטים)
בהתאםלמפורטבטבלתהיצרן.
 .21.5.1הסתעפויותבצנרתהנוזל יהיוע"יחיבור Yתואםלקטריהצינורות.ישלהקפידעל
פיצול"חלק"(ללאמפלילחץ)תקניבהלחמה.הרכיבמסופקע"יהיצרן/ספק.
 .21.5.4ישלהקפידלאטוםהצנרתהיטבעםתוםהביצוע.
 .21.5.5עםסיוםביצועהכנותהצנרת,נדרשלבצעבדיקתאטימותוחוזקלהלחמות.
 .20.2בדיקת הצנרת (:)TEST
 .21.6.1עםסיוםהתקנתהצנרתישלבצעבדיקתלחץבאמצעותדחיסתחנקןיבשN2בלחץ
בדיקהשל.600 PSI
 .21.6.2הבדיקה תבוצע למשך  24שעות .שעון הבדיקה יהיה צמוד לצנרת מרגע ביצוע
הבדיקהעדלסיומה.
 .21.6.1במהלךהבדיקהאסורשתתגלהנפילתלחץכלשהי.
 .21.6.4בדיקתהלחץהקובעת(עלהמתכנןלתתאישורולהצלחתהבדיקהותקינותהצנרת)
להוכחתאטימותמערכתהגזתכלולאתכלהיחידותהפנימיותוהחיצוניותכשכולן
מחוברותבאופןסופילצנרתהגז.
 .21.6.5ישלהקפידלאלפתוחאתברזיניתוקהיחידההחיצוניתבמהלךהבדיקה.
 .20.2ביצוע פעולת וואקום:
 .21.7.1הבדיקהתבוצערקלאחראישורהמתכנןעלבדיקתהלחץ.
 .21.7.2הבדיקהתבוצעבנוכחותנציגהיצרן/ספק.
 .21.7.1פעולת הואקוםחייבת להתבצע כדילסלקאתשרידיהזיהום והלחותמצנרתהגז
ולהביאהליובשמוחלט.ישלהשתמשבמשאבתוואקוםבעלתשתידרגותובספיקה
של1רמ"דומעלה.
 .21.7.4הואקוםיבוצעבשלביםהבאים:
.21.7.4.1

שלבא':ואקוםל- 10תור.לאחרהגעהלרמההנדרשתישלסגורברזיניתוק
שלמערכתהואקוםולהמתין 10דקות.במשךזמןזהישלודאשאיןירידה
בואקום.

.21.7.4.2

שלבב':שבירתהואקוםללחץאטמוספיריבאמצעותחנקןיבש.

.21.7.4.1

שלבג':ביצועואקוםל - 2תור .ישלסגורברזיםולבדוקשהואקוםלאנשבר
למשך1שעהלפחות.
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.21.7.4.4

שלבד':שבירתהואקוםבאמצעותתוספתקררבהתאםלכמותהמצוינתעל
ידיהמתכנן.

 .21.8במידה וקיים חשש לדליפה יש לבצע בדיקה באמצעות מי סבון/גלאי אלקטרוני ,ותקן
בהתאם.
 .20.2תוספת קרר:
 .21.9.1ניתןלהוסיףקרר.R410A
 .21.9.2הוספתהקררבמצבנוזלכשהצנרתנמצאתבואקום.
 .21.9.1הוסףגזבכמותכמפורט(ראהדףנפרד).
 .21.10אםבעתהפעלתהמערכתבפעםהראשונהטמפרטורתהסביבהמתחת15מ"צ,ישלחבר
אתמתחההזנהליחידההחיצונית 12שעותלפניתחילתההפעלהכדילהבטיחחימום
אגןהשמןבמדחסים.
 .21.11הפעלהראשונהתבוצעע"ינציג היצרן.רקדוחמסירהמטעמומהווהאישורלתקינות
המערכת.
 .21.12התקנת שרוולים לפיקוד:
 .21.12.1ישלהתקיןצינורחשמלגמיש16מ"ממהמעבהלמאיידיםבחיבורטורי.ראהפרט.
 .21.12.2מכלמאיידישלהתקיןצינורכנ"ללנקודתהתרמוסטט.
 .21.12.1כלהצינורותיהיועםחוטהשחלה.
 .21.12.4תוואיהצינוריהיהללאכיפופיםחדים.
 .21.12.5בבית חדש ביצוע השרוולים ע"י קבלן החשמל .אחריות פקוח ווידוא ביצוע על
קבלן/מתקיןמ"א.בביתקייםאחריותהתקנתהשרווליםעלקבלןהמיזוג.
 .21.11כבליתקשורת:
 .21.11.1כבלתקשורתביןמאיידיםלמעבהיהיהמסוגדו-גידי VS CVאו CPEVSבקוטר
מעל  1.25ממ"ר .כבל  CVVSהינו כבל עטוף סיכוך מבודד בשרוול  PVC(משמש
בד"כלפיקוד).כבלCPEVSהינוכבלעטוףסיכוךמבודדבשרוולPE(משמשבד"כ
לתקשורת).
 .21.11.2כבללחיבורשלטיםקירייםהינודו-גידיעטוף PVCללאסיכוךבקוטרבין 0.75ל-
1.25מ"מ.
הצהרת הקבלן:
הנני מצהיר שהתקנתי את הצנרת ובדקתי אותה על פי כל ההנחיות שבמפרט .עם סיום
בדיקתהנזילותהננימצהירשאיןכלדליפותבצנרת.
חתימהתאריך 
שם 
___________
_______________ 
_____________
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 .22מערכת VRV/VRF
מערכת VRV / VRF

Variable Refrigeration Flow/Volume

כללי 

מנועמדחסעםשינוימהירותושסתומיהתפשטותאלקטרונייםמתאימיםאתספיקתהקררבתגובה
לשינוייםבעומסהחוםעלהיחידותהפנימיות .

שליטהאינדיבידואלית 

כלאיזורמבוקרבאופןאינדיבידואלי.רקאזוריםשדורשיםמיזוגיקוררואויחוממו,כך,שאזוריםשאין
בהםדרישהלאיפעלוכלל .

רמתנוחות 

המערכתמווסתתאתהטמפרטורהבדיוקשל-/+0.5מ"צ .

COP

מינימום 1.9

קרר 

R410A

מקדםשימוששלהמערכת 

לפחות 110%

מערכתחוםשיורי 

למערכתישאפשרותהתקנהשלציודעםיכולתחימוםוקירורבוזמנית.

חשבוןנפרדלכלמשתמש 

למערכתאפשרותחיבורמנגנוןמדידתצריכתאנרגיהלכלמשתמש .

יצרנים :

מיצובישי,היטאצ'י,דייקין,אל.ג'י.סמסונג,טושיבה 

נתוניספקים 

הספקיםעםמחלקתהנדסהעםיכולתגיבויבכלרמותהידע,שירותבכלהארץמאושרע"יהיצרן,מחסן
חלפיםלכלהיחידותהמסופקות .

מעבה



מדחסים 

כל המדחסיםמסוגסקרול 

מנועמדחס 

DCאינוורטר 

תפוקתמעבהמכס' 

מעל40ט"ק 

מנועמפוח 

מהירותמשתנהבאופןרציףע"ימנועDC

התקנהבמקוםמקורה 

אפשרותהתקנתקשתמעלמעבהלפליטתאווירהחוצהבמקוםמקורה.לחץסטטימפוחמינ'60פסקל .

בקרתגובהשמן 

בקרתגובהשמןבעזרתרגשיםעםמנגנוןאוטומטילהחזרתשמן 

רמתרעשביום 

)57 dB(Aליח'עד10ט"ק 

רמתרעשבלילה 

)50 dB(Aליח'עד10ט"ק 

הגנהמיכנית 

רשתהגנהמסביבלסוללתהמעבהשומרתעליהומפחיתהמהרעש .

הגנתמסביבהקורוסיבית 

הסוללהתהיהמצופהבחומרנגדקורוזיהלסביבהימית 

הפשרה 

הפשרהע"יהזרקתגזחםתוךהפסקתהזרמתאווירביח'הפנימיות .

בקרתהיח' 

מערכתשלרגשילחץוטמפ'מבקרתכלהזמןאתפעולותהמעבה 

גובהמעבהמכס' 

גובהמעבהלאיהיהגבוהמ165-ס"מ 

חוםשיורי 

אפשרותלאופציהשלציודלחימוםוקירורבוזמנית 

קומפקטיות 

יחידהבסיסית(עד14ט"ק)ניתןלהעברהבמעלית 

טווחטמפ'בחימום 

+15<>--------15מ"צ 

טמפ'סביבהמכס' 

+45<>--------5מ"צ 

גיבוימדחסבמקרהתקלה 

במקרהתקלתמדחסהמעבה,המעבהממשיךלעבודעםשארהמדחסים .

גיבוייח'עיבוי 

במקרהובחיבורמעביםמעבהאחדבתקלהשארהמעביםממשיכיםלעבוד 

הפעלהאחרינפילתמתח 

המערכתתתחיללעבודבאופןאוטומטיגםאחריתקופהארוכהשלנפילתהרשת .

הגנהנגדקורוזיה 

הסוללהעםציפוינגדקורוזיהבסביבהימית .
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מאיידים:
סוגימאיידים 

קסט4כווני,קסט2מפזריםקוויים,קסטמפזרקוויאחד,קיריעילי,נסתר,נסתרדק,רצפתי,תקרתי 

רמתרעש 

היחידותשקטותביותר,רמתרעשמכסימליתליח'עד10,000בי.טי.יו/ש'מתחת)dB(a .16

גרילאווירחוזר 

אפשרותמיקוםגרילאווירחוזרבתחתיתיחידהנסתרתבנוסףלמיקוםמאחור .

משאבהאינטגרלית 

בנוסףליחידותהקסטניתןלהתקיןגםביחידותהנסתרות-במקומותבהםאיןמספיקגובהליצורשיפועי
ניקוז-משאבהאינטגרליתבתוךהיחידה .

יכולתשינוילחץסטטי 

היחידותהנסתרותיהיומצוידיםבמנגנוןוויסותהלחץהסטטי,לאפשרגמישותבהתקנתהיחידהבהתאם
להתנגדותמערכתתעלותהאוויר .

גמישותבמיקוםחיבוריםליח' 

אפשרותבחירתמיקוםחיבורניקוז,צנרתגזופנלחשמל-ביןימיןאושמאל .

שליטהעלטמפ'איוד 

אפשרותהעלאתטמפרטורתאיודלמאיידיםבמקומותכמוחדרכושר .

יח'רצפתיתזריקההצידה 

אפשרותזריקתאווירביחידהרצפתיתלמעלהאוהצידה(אופקית) .

יח'אווירצחאוויראוויר 

יח'עםמחליףחוםלאספקתאווירצחעד2500רמ"ד,בנצילותשללפחות .70%

יח'אווירצחלטמפ'קרה 

יח'אווירצחמספקתאווירמטופלבטפ'של14מ"צ(טמפ'חוץ15מ"צ)לספיקהמכס'של1,200רמ"ד .

יח'אווירצח 

אספקתאווירבטמפ'החדר(21מ"צ)לספיקהשלעדמכס'2,500רמ"ד) 

מרחקיצנרת 

אורךצנרתמירביממעבהעדיחידהרחוקהביותר:מינ'150מ' 
אורךצנרתמהתפצלותראשונהועדיחידההרחוקה:מינ'40מ' 
גובהצנרתמכס':לפחות60מ' 
אורךצנרתממעבהעדיחידהפנימיתרחוקהביותר:לפחות150מ' .
הפרשגובהמכס'ביןיחידותפנימיות:לפחות15מ' 
אורךסה"כצנרת:מינ'100מ' .

בקרה:



דיאגנוזהעצמית 

המערכתמספקתמידעעלכלתקלהומציגהאתמקומה .

אינסטלציתפיקוד 

כבלתקשורתביןיח':דוגידי 2X1.25מסוכךמדגםCVVSאו,CPEVSלאפולריים .

בדיקהעצמיתשלחיבוריחווט 

מערכתהתקשורתמודיעהעלכלחיבורשגוישליחידהפנימיתאוחיצוניתלמערכתהבקרה .

בקרתכמותגז 

למערכתמנגנוןלוויסותכמותמילוי(טעינת)הגזבצנרת .
לתכנתהמערכתמנגנוןזכירתכמותהגזשהוטענהבראשונה.המערכתמציגהאתכמותהגזבכלרגע
בהשוואהלכמותהמילויהראשונה .

שלטמקומי :

אפשרותלשליטהמרחוקאוע"ישלטקירילרבותשלטמפולשעםהטיח .

בקרהמרכזית:בקראזורי :

עד64יחידותמבוקרותממקורשליטהאחד.הבקרמסוגללשלוטעלכלהפרמטריםשלהיחידות
הפנימיותלרבות:החלפהביןקירורלחימום,סטפוינטשלהטמפרטורה,הגבלתטמפרטורה,קביעת
מהירותמפוחמאייד,לוחזמניםלהפעלהיומית/שבועית/שנתית,חלוקתצריכתאנרגיה,חלוקהלאזורי
משנה,היסטורייתהפעלהותקלות .

בקרהמרכזית :

.1

חיבורלבקרתמבנהבאמצעותRS232אולביתחכם 

.2

יכולתהתחברותלמערכותמבנהקיימותמסוגMODBUSאו,Bacnetתוךשימוש
ברשתאתרנטשלהארגוןאורשתהאינטרנטכשנדרשתבקרהושליטהמרחוק–
שליטהובקרהמלאים.

.1

שליטהעלמערכתמ"אועלמערכותנלוותבאמצעותתוכנתשליטהובקרהמקוריים
שלמיצובישילרבותתוכנהבעברית.השליטהעלמערכותאחרותברמתהדלקה
וכיבויוחיווים.

.4

אפשרותלהתחברלמערכתבקרתמבנהבשיטתLONworks .



19

וישקין תכנון בע"מ ,תכנון מערכות מזוג אויר ,קרור ,איוורור והסקה
בת שבע  ,11הרצליה  ,46740טל ,09-7888424 :פקס09-7888422 :
E-mail: contact@avishkin.co.il

 .23תהליך ביצוע ביקורת במהלך התקנת מערכת VRF
אתהבדיקהישלערוךעםסיוםההתקנה,לפניסגירתתקרות .
1

שם הבדיקה
בדיקה לאחר הנחת צנרת

2

בדיקת צנרת בזמן ההלחמה

3
4

בדיקת חיבורי הרכבת המתאמים
בדיקת קוטרי צנרת  -א .תואמים לתיכנון
ב .עובי בידוד -תקין
בדיקת קוטרי החוטים -פיקוד:

5

א .בן יחידות (פנימית -פנימית,
חיצונית פנימית,פיקוד מרכזי)
ב .פיקוד בן יחידות חיצוניות
ג .פיקוד לשלט רחוק
ד .אספקת מתח ליחידות הפנימיות

6

ה .בדיקת צימתי חיוט הפיקוד
חיוט הפיקוד והצנרת של אותה מערכת  -יחד.
כבלי מתח וכבלי פיקוד  -בתעלות ניפרדות או

7

עם מרווח מתאים ביניהם  -ראה הוראות
בדיקת מיקום מיתקון ומירווח מתאים של
יחידות המעבה

8

בדיקת אפשרות גישה ומתן שירות ליחידות
המאדה

9

לאחר חיבור הצנרת ליחידות חובה בדיקת
לחץ

10

בדיקת לחץ גז במעבים

11

בדיקת וואקום

12

בדיקת כמות גז נוספת והוספה
בדיקה שבירזי כל יחידות המעבה פתוחים
הפעלה

אופי ביצוע הבדיקה
אם עוברת ברצפה  -בתעלת פח.
בגג מבנה-בתעלת פח עם מכסה.
בקרקע-בצנרת ביוב קשיחה שנועדה לכך.
הלחמות צנרת תוך כדי הזרמת חנקן.
במידה ולא ניבדק  :א .חיתוך ובדיקה
ב .הזרמת חנקן ובדיקת "שלקה" לפני חיבור
למאידים.
בדיקה שהורכב בזווית הנכונה ובכיוון הנכון.
לפי תכנת התכנון

כבל שני גידים מסוכך  .עד  1000מטר :
 1.25ממ"ר ,
עד  2000מטר  2.0 :ממ"ר
כבל שני גידים מסוכך  2.0-1.25 .ממ" ר ,
עד  100מ' אורך
כבל שני מוליכים  2.0 - 0.5ממ"ר בהתאם
לאופי הפיקוד
עד  20מטר  2-ממ"ר  20-50 ,מ' 3.5 -
ממ"ר
לא יותר מצומת של  3חוטים  ,מרחק בן
צמתים יותר משני מטר
להעביר יחד
עד  10אמפר רווח  300מ"מ  10-50 .אמפר
רווח של  500מ"מ
ראה הוראות התקנה

ראה הוראות התקנה
א 3 .דקות  .PSI 45ב 3 .דקות .PSI 225
ג 24 .שעות .PSI 600
אסור שיעלה לערך הלחצים שבבדיקת
הצנרת .אחרת ריקון ומילוי
א .לאחר  2-3שעות הגעה ל mm - 755 :
 Hgאו TOR 5 :
ב .שמירת הוואקום במשך  1שעה

הפעלת המערכת
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 .24יחידות מיזוג האויר
.24.1

יש להתקין את יחידת המעבה על מתלה מתכת שיחובר לקיר ,או לבסיס כמפורט.
הקבלןיתקיןמתלהתקניליחידהחיצונית,החוזקהמכנישלהמתלהוחיבורויאפשר
עומספי5ממשקלהחלקהחיצוניהבולטשלהמזגן.

.24.2

שסתוםשירותעםפקקיותקןעלצנרתיניקהוצנרתדחיסהבכניסהלמעבה.

.24.1

עבודתהקבלןכוללתבנוסףלהתקנתהיחידותגם:

 .24.1.1חיבור צנרת ניקוז מהיחידה הפנימית לזקף הניקוז .אספקה והתקנת צנרת גז בין
היחידה הפנימית ליחידת העיבוי ,עבודות חשמל ופיקוד בין חלקי היחידה ,מנתק
מקומיע"ייחידתהעיבוי.
 .24.1.2העמדתהיחידות(הפנימיתויחידתהעיבוי)במקומןבהתאםלמפורטבתכניות.



תאריך 
__________


שםהקבלן

____________ 
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חתימתהקבלן

____________ 
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 .25חלוקת אחריות בין הקבלנים -פירוט
 .25.1עבודותבניה:
 .25.1.1בסיסים ליחידות המיזוג ,ההסקה והאיוורור יבוצעו ע"י קבלן הבניין .באחריות
קבלן מ"א להכין את התכניות לבסיסים ולקבל עליהן אישור המתכנן  בהתאם
לציוד הסופי .עלות הכנת התכניות כלולה במחירי קבלן מ"א ואין לדרוש עליהן
מחירנוסף.
 .25.1.2הכנתהפתחיםבבטוניםוהפיריםעבורמהלכיצנרתותעלותוכןהכנתתעלתבטון
עםמכסהמפחבתוךהקרקעלמעברצנרתגז(ביןהמעביםוהמבנה),תבוצעעלידי
קבלןהבניין.כלשארהפתחים:בקירותבלוקים,בקירותגבסוכו,יבוצעוע"יקבלן
מזוגהאויר.באחריותקבלןמזוגהאוירלסמןאתכלהפתחיםהמתוכנניםבבטונים
עבורקבלןהבניין.
 .25.1.1מעבריםשבוצעובבטוניםתוךכדיבניהאינםדורשיםמסגרותעץ.בפתחיםשנחצבו
בקירות בטון קיימים  יותקנו מסגרות עץ שעבר אימפרגנציה ,המרווחים יסגרו
ויאטמובבטון.
 .25.1.4אטימת המרווחים לאחר התקנת התעלות או הצנרת היא באחריות קבלן מזוג
האויר .הסגירה ואטימה תהיה באמצעות בידוד אקוסטי דחוס עם מסגרת פח
מגולווןבעובי 1מ"מ,אוע"יבטוןקלבתעלותגדולות(צלעמעל 50ס"מ)ובמעבר
דרךתקרותבטון.ישלדאוגשלאיהיהמגעביןביןמסגרתהפחלתעלהאוהצנרת,
ראהפרט552-15בקירגבס,552-16בקירבלוקיםאובטון.
 .25.1.5במעברדרךגג:
.25.1.5.1

צנרת :בבניין חדש באחריות קבלן הבניין להתקין שרוול בזמן היציקה
בהתאםלתכניות.בבנייןקייםבאחריותקבלןהבנייןלבצעחציבהלאחרמכן
התקנת שרוול וסביבו תבנה הגבהה של לפחות  20ס"מ מפני הבטון .קבלן
הבנייןיבצעבדיקתאטימהע"יהצפהשלהגגלמשך24שעות.באחריותקבלן
מ"א התקנת "מקל סבא" לאחר השחלת הצנרת .בהתקנת מערכת בבניין
קיים,ללאקבלןבניין,אחריותהחציבה,ההגבהוהבדיקהעלקבלןמ"א.

.25.1.5.2

תעלות אויר : כמו בסעיף הקודם אך במקום "מקל סבא" יבוצע פעמון
אטימה.ראהפרט .552-1בעתההצפהישל"השפריץ"מיםעלהפעמוןכדי
לודאאטימה,באחריותקבלןמ"א.

 .25.1.6צנרתבריצפה:באחריותקבלןמ"אלכסותאתהצנרתבמגןמפחמגולוון,עובי1.25
מ"מ,בצורתאומגה.באחריותקבלןהבנייןלבטןהכיסוי.ראהפרט.54-18
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 .25.1.7צנרתבקיר:באחריותקבלןמ"אלכסותאתהצנרתבמגןמפחמגולוון,בעובי1.25
מ"מ,בצורת.Cקבלןהבנייןידאגלכיסויברשת,טייחוצבע.ראהפרט.54-18
 .25.1.8סגירה ואטימת הפירים בין קומות ,לאחר התקנת התעלות והצנרת ,תבוצע ע"י
קבלןהבניין.באחריותקבלןמ"אלתאםעםקבלןהבנייןהמועדים,להנחותאותו
ולודאשהאטימותבוצעו.
 .25.1.9סגירתהמרווחיםלאחרהתקנתהמפזריםוהגריליםבאחריותקבלןהבניין.
 .25.1.10קבלןמ"אאחר אילתאםעםקבלןהבנייןסגירותהגבס.הסגירהתבוצערקלאחר
שהושלמוכלעבודותההתקנהוהויסותהדורשותגישהלווסתיםבחללתקרה.
 .25.1.11איןלחצוב,לפתוחאולקדוחפתחבבטונים,ללאאישורשלקונסטרוקטורהבניין.

 .25.2עבודותחשמל:
 .25.2.1קבלן המיזוג אחראי לתאם עם קבלן החשמל את המיקום המדויק של ההזנות
ונקודותההפעלה.

 .25.1עבודותאינסטלציה.
 .25.1.1קבלן האינסטלציה יתקין זקפים עבור כל יחידה בהתאם לתכניות .הצנרת תהיה
קשיחהמצנורPVCמחוברבהדבקות.
 .25.1.2מנקודתהניקוזליחידתמיזוגהאויראחריותהחיבורעלקבלןמ"א.
 .25.1.1במקרים שבהם לא יהיה קבלן ראשי או קבלן אינסטלציה ,תהיה התקנת צנרת
הניקוז ע"י קבלן מ"א ,כולל ההתחברות אל צינורות הניקוז הראשיים או אל
סיפוניםקיימים.
 .25.1.4קבלן האינסטלציה יתקין צנרת מי רשת וברז בקוטר " 1/2באיזור המעבים
(למעבים10טוןקרורומעלה)עבורשטיפה.
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פרקב'–מיוחד 
 .1היקף ותיאור העבודה
 .1.1המערכות המתוארות במפרט ובשרטוטים תורכבנה במבנה חדש בבאוניברסיטת תל
אביב.
 .1.2העבודהתכלולאךלאתוגבלבזהלהתקנהוהעברהשל:מערכתמיזוגמושלמת,קירור
בקיץ,חימוםבחורף,איוורור,פינויעשןבהתאםלתנאיםהמפורטיםלהלן.
 .1.1מרכיביהמערכת:
 .1.1.1ציודמסוגVRFהכולל:
 .1.1.1.1מעביםבשיטתאינוורטרמסוגחוםשיורי .
 .1.1.1.2מאיידיםמסוגיםותפוקותשונותלהתקנהבחללבתקרה .
 .1.1.2צנרתנחושתמסוגצנורותקשיחיםומסוגצנורותגמישיםכולל קופסאותחום
שיורי,אביזריהתפצלותוחלוקהשונים.
 .1.1.1מערכתתעלותומפזרים.
 .1.1.4מערכתאוורור.
 .1.1.5פקודובקרהמרכזית.
 .1.1.6מפוחיפינויעשןואינסטלציהחשמלית.
 .1.1.7לוחותחשמלופיקוד.

.1.4

היצרניםהמורשים:מיצובישי,היטאצ'י,דייקין,אל.ג'י.סמסונג,טושיבה.

 .1.5תאורכללי:
 .1.5.1המבנה בן  4קומות ,הוא כולל משרדים ,כיתות ,מעבדות ,אודיטוריום,
פלנטריוםוחדריםטכנים.
 .1.5.2המיזוג מבוסס על מערכת חום שיורי כך שלכל חלל קיים אפשרות לשלוט על
מצבמיזוגהאוויר.
 .1.5.1מעבים ממוקמים בשני מפלסים ,חצר מערכות בקומה שלישית ועל גג קומה
רביעית.
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 .2רשימת תכניות
 .2.1התוכניות הן למכרז בלבד .לפני הביצוע על הקבלן לוודא קבלת סט תכניות החתום
לביצוע.
 .2.2מספרעבודה:21154
דףמס'

מהדורה

קובץ

מא1
מא2
מא1
מא4
מא 5
מא 6

0
0
0
0
0


מא 7

 0

21154
21154
21154
21154
21154
21154
-21154
 PR








עדכון
אחרון
01-08-16
01-08-16
01-08-16
01-08-16
01-08-16
01-08-16

תוכן
קרקע 
קומהראשונה 
קומהשניה 
קומהשלישית 
קומהרביעית 
גג 








פרטים 

 01-08-16

 .3תנאי תכנון
חישוביהמערכתמבוססיםעלהתנאיםהמפורטיםלהלן .
מדחוםיבש0C מדחוםלחC
תנאיחוץ

14

21

תנאיפנים

24-21

16-17

תנאיחוץ

2

2

תנאיפנים

22

16

0



 .4אוויר צח ואוורור:
 .4.1לכלאזורמתוכנןפתחבקירליניקתאווירצחמהחזית.
 .4.2עבור האודיטוריום ,כיתת תכנות וכיתת סימולטור בקומת הקרקע אוויר צח
יסופק ע"י יחידת א"צ אשר תמוקם במסדרון הקומה .אוויר יסופק מפיר
המשכילגג.
 .4.1השירותיםמאוורריםע"ימערכותמאולצותהפולטותאתהאווירבגגהמבנה.
מפוחי השירותים יותקנו עם ווסתי מהירות וחיישני לחץ לשמירה על ספיקה
קבועה.
 .4.4פינוי עשן בצורה מאולצת ,מפוחים יותקנו על הגג .בחללים הטכנים בקומת
הקרקעיותקנומפוחיםבחלל.
 .4.5מדפיאשיהיופתוחיםבשגרה,בחירוםיסגרו.
 .4.6מדפיעשןיהיופתוחיםבשגרה,בחירוםיסגרוויפתחוע"פדרישה.
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 .5מערכת שליטה
 .5.1כללי :מערכת השליטה כוללת שלטים מקומיים לכל אזור ומערכת שליטה מרכזית
המאפשרתבקרהON-LINEעלכליחידהמבקראחדמרכזי.
 .5.2שליטהמקומית:
 .5.2.1השליטה תהיה מקומית ע"י שלט חוטי פשוט בעל פקדים לשינוי טמפרטורה,
מהירותמפוח,הדלקהוכיבוי,בחירהביןחימוםלקירור,הפעלתהפשרה.השלט
יושב בתוך קופסה שקועה בקיר (דוגמת קופסת גביס  1מודולים) אך בולט כמה
מילימטרים ממפלס הטיח .בנוסף לשליטה המקומית תהיה שליטה על המזגן
מהבקרהמרכזי.הבקרהמרכזיהואה"מסטר".
 .5.2.2המשתמשיכללהפסיקבעצמואתהמזגןבאמצעותהלחצןאוהשלט.
 .5.2.1וויסותכלהפרמטרים(טמפרטורה,מהירותמפוחוכו'ע"יהשלט).
 .5.2.4כליחידהתותקןעםמגעהיבשאשרתאפשרהתממשקותהמערכתעםחיישני
הנוכחות.
 .5.2.5המערכת תסופק עם מתאם לבית חכם אשר תאפשר התממשקות עם שאר
מערכותהמבנה.
 .5.1שליטה מרכזית :לוח הפעלה ראשי בחדר אב בית המבנה מצויד במפסק ראשי
להפעלה/הפסקה כללית של כל המעבים .העברת המפסק ל ON-מאפשרת ( )Enable
הפעלהשלהמערכתע"ידרישהמאחדהמזגנים.כאשרכלהמזגניםב OFF-גםהמעבה
עוברלמצבמכובה.העברתמפסקראשילOFF-מונעתכלפעולהשלהמזגנים.
 3534בקרהמרכזית.
 .5.4.1כללי :הקבלן יתקין מערכת בקרה המבוססת על בקר מרכזי יעודי כדוגמת
תוצרתמיצובישיאושווהערךמאושר.המערכתמבוססתעלקותקשורתהמקשר
ביןכלהיחידותהפנימיותוהחיצוניותלבקרול-פי.סי.
 353432תפקידהמערכת:
 .5.4.2.1הצגתמצבפעולהשלהמערכותומרכביהן.
 .5.4.2.2הצגת התראות במרכז הבקרה ותיאור מפורט של מהות ומיקום
התקלה.
 .5.4.2.1רישוםמיוןוהפקתדוחאזעקותהיסטורי.
 .5.4.2.4הפעלהמרחוקשלהמערכותהמבוקרות.
 .5.4.2.5הפעלתמערכותעלבסיסתוכניתזמןיומית,שבועית,שנתית .
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 .5.4.2.6הצגה גרפית במרכז הבקרה של המערכות המבוקרות כולל תיאור
המערכותונתונימדידהבזמןאמת.
 .5.4.2.7איסוףורישוםנתונימדידה,בקרהומצביפעולהשוניםשלהמערכות
המבוקרותכוללאפשרותהצגתהנתוניםבצורהגרפיתביחסלזמן .
 .5.4.2.8הבקריאפשרמנייתאנרגיהלכלהשוכריםבמבנהוהוצאתחשבונותחשמל
בהתאם. 
 .5.4.2.9בקרתPIDעלברזיפיקוד,תריסיםממונעים .
 לבקרנדרשת יכולת עבודה עצמאיתללאתלותבמרכז הבקרה,אובספקמתח,לבקריהיה
שעוןפנימיעצמאי,שעוןעצמאיזהיאפשרלבקרביצועתוכניותהמתיחסותלשעה,יום.


כלהכניסותיהיומוגנותבפנימתחיתרשלVAC/DC45וכלהיציאותמוגנותבפניקצר.



תוכנתהבקרתהיהנשלפתעםאפשרותהחלפהללאשימושבמחשב.



הבקריהיהמוגןבפניהפרעותבתדריםגבוהים.
 .5.5חדריתקשורת
 .5.5.1בחדריהתקשורתיותקנושנימאיידיםקיריים,כלמאיידיוזןממעגלוי.אר.אף
נפרד.בקרמקומיבחדריבצעהחלפהביןפעולתהמאיידיםבחדרע"פלו"זקבוע
מראש .במקרה תקלה באחד המאיידים המאייד השני יכנס לפעולה ,התראת
תקלהתינתןבבקרהראשי.
 .5.5.2בחדרהשנאיםוחדרמתחנמוךיותקן מאיידלקירורומפוחלאוורור.בקרעם
רגש טמפ' יחליף בין פעולות היחידות .כאשר הטמפ' החיצונית מתחת ל 20מ"צ
מפוחהאוורוריכנסלפעולה.

 .6לוחות חשמל
 .6.1שנילוחותלהזנתמעביםומפוחיאוורוריותקנועלגגותהמבנה.לוחאחדיותקןעלהגג
העליון,לוחנוסףיותקןבחצרמערכותבגגקומהשלישית.
 .6.2לוחחשמלציודחירוםיותקןעלהגגהעליון,הלוחיכלולהזנותלמפוחיפינויהעשן
ולמדפיהאש/עשןהמותקניםבמבנה.
 .6.1לוחכבאיםיותקןבכניסהלמבנה,מיקוםסופיע"פתכניתהבטיחות,הלוחיאפשר
שליטהעלכלמפוחבנפרדושליטהבמדפיהעשן.

 .7מעבדות
 .7.1בכלמעבדהמותקניםמנדפיםכימיםליניקתאוויר.
 .7.2מפוחאוורורעםווסתמהירותיותקןעלגגהמבנה.
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 .7.1בכלמעבדהתותקןלוחיתהפעלהעבורמפוחהמנדפים.
 .7.4בכלמעבדהיותקןבקרמקומיאשריסנכרןביןספיקתאווירהמפוחלמהירות
האווירבחלוןהמנדפיםוכמויותאווירצחהמסופקלחלל.
 .7.5לכל מנדף יותקן מדף אוויר ממונע אשר יסונכרן עם חלון המנדף ומפוח
היניקה.הווסתיבטיחמהירותאווירשל0.5מ"שבשטחהחלוןהפתוח.
 .7.6אווירצחיסופקישירותלתעלותאווירחוזרשלהמאיידיםהממוקמיםבחלל
תקרה ,מדף ממונע בתעלת האוויר חוזר יווסת את כמות האוויר בהתאם
ליניקההמתבצעתמהמנדפים.

 .8הנחיות נוספות:
 .1ההנחיות הבאות באות בחלקן להדגיש הנחיות המופיעות במקומות אחרים וחלקן
משלימות.
 .2ישלשים לבלביצועכזה שימנערמתרעשכמצוייןבפרקא'סעיף 11(רעש) .יש להפנות
תשומתלבהפקוחלכלפרטאשרעלוללגרוםלרעש.
 .1הביצוע(מבחינתמהלךתעלותומיקוםנקודותהקצה) יבוצעבהתאםלתוכניתאדריכלות
(כוללפריסות).במקרהשלאיהתאמהלתוכניתהיועץ ,ישלתאםאתהביצועעםהפיקוח.
תעלות מיזוג יבוצעו אך ורק מצנרת פח ולא משרשורי ,גם אם מופיע אחרת בתוכניות
היועץ .
מהלכיצנרתותעלותיבוצעועפ"יהתוכניתאלאאםסוכםמראשובכתבמהלךשונהע"י
המפקח. 
 .4בידודאקוסטייבוצעבכלתעלותהאספקה(גםאםלאמצויןבתוכניות).
 .5המחיר כולל את כל האיטומים הנדרשים לצנרת ולתעלות (בהתאם לפרטים המצורפים)
החודריםלמבנה.
 .6מחירהגריליםכוללצביעהבשחורשלהתעלהוהחללבגבהגריל .המחירכוללביצועצבע
שחורלקונסטרוקצייתהגבסבאזוריגריליםמיזוגאוירוצביעהבשחורשלחלליםנראים
מאחוריגריליםמיזוגאויר. 
 .7המחירכוללהתקנהמאוחרתשלמזגנים(לאחראכלוס).
 .8מערכות :VRF-VRV
בהתקנת מערכות  V.R.Vו   V.R.Fיש לדאוג לביצוע על פי הנחיות היצרן כדוגמת
"הוראותכלליותלהתקנה ,הפעלהוהדרכה" .כמוכןישלקבלאישורבכתבשלהספק
לביצועהצנרתוהמערכתבכללותה.
ההפעלהשלמערכותמיזוגאלהיבוצעוע"יהספקאשרימסורלמזמיןדו"חהפעלהשל
הציודואחריותשלהספק.
יחידות קירור ומערכות מיזוג יותקנו בהתאם להנחיות ובפיקוח ספק הציוד לרבות
דו"חותהפעלה. 
 .9תמיכות:
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תמיכתצנרתותעלותתהינהחרושתיתמפלדהמגולוונתכדוגמתיוניסטרטאוש"עמאושר
עםכלסדרתהאביזריםהנלווים .



כלאמצעיהתליהיבודדומהחובקיםלמניעתרעשע"יגומיבעובי5מ"מלפחות.

 310הפעלתמערכותלבדיקהתבוצעבמידתהצורךבאמצעותחשמלזמני.
 311לוחזמניםמ"אמולעבודותהגבס:
שלביהעבודהבקירותהגבס:
א .לאחרסיוםהשלדיבוצעסימוןהקירות.
ב .במידהונידרשיבוצעוההכנותהנדרשותמתחתלריצוףכוללביטון .
ג .יבוצעריצוף/מדה.
ד .ישלסמןעלגביהריצוף .
ה .תבוצעקונסטרוקציתהגבס.
ו .תבוצעהתקנתמזגניםותעלותמיזוגאוויר .
ז .יבוצעוההכנותהנדרשותבקונסטרוקציה .
ח .יושלמוקירותהגבס.
ט .תבוצעקונסטרוקציהתקרה .
י .תושלםעבודתמיזו"א .
יא .תושלםהתקרה.
יב .יותקנוגרילים .
יג 3תבוצעקונסטרוקציהתקרה.
 .12מבניםהבנוייםמבטוןגלוי:
א .הקבלןאחראילשמורעלאזוריהבטוןהגלויויישאבעלויותהתיקוןשלכלנזק .
ב .איןלבצעכלפעולהעלפניהבטוןהגלויללאאישורהפיקוח .
ג .ישלשיםלבלביצועההתקנותמדויקבבטוןהגלוי.





שםהקבלן

תאריך 
__________ ____________ 
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חתימתהקבלן 
____________

וישקין תכנון בע"מ ,תכנון מערכות מזוג אויר ,קרור ,איוורור והסקה
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E-mail: contact@avishkin.co.il
נספח א
טבלת מחירים לשינויים בצנרת ואביזרים
מחירי צנרת:
קוטר
צנרת
במ"מ
[אינץ']

יחידה

כמות

מחיר
יחידה
[]₪

0/2

מטר

0

21

2/8

מטר

0

21

0/2

מטר

0

22

2/8

מטר

0

21

2/2

מטר

0

81

2/8

מטר

0

21

0

מטר

0

22

0-0/8

מטר

0

011

0-2/8

מטר

0

021

0-2/8

מטר

0

021

0-2/2

מטר

0

021

2

מטר

0

211

*מחיריהצנרתכולליםבידודהלחמותוקשתות .
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מחירי אביזרי צנרת:
דגם

תיאור

יחידה

כמות

מחיר
יחידה
[]₪

מפצל Y

יחידות חוץ

יח'

0

0211

מפצל Y

עד 22,111
בי.טי.יו
לשעה

יח'

0

211

מפצל Y

עד 002,111
בי.טי.יו
לשעה

יח'

0

221

מפצל Y

עד 222,111
בי.טי.יו
לשעה

יח'

0

211

מפצל Y

עד 222,111
בי.טי.יו
לשעה

יח'

0

821

מפצל Y

מעל 222,111
בי.טי.יו
לשעה

יח'

0

0111

חנוכיה

עד  2יציאות

יח'

0

211

חנוכיה

עד  2יציאות

יח'

0

221

חנוכיה

עד  01יציאות

יח'

0

821

קופסת
חום
שיורי

יציאה 0

יח'

0

2111

קופסת
חום
שיורי

 2יציאות

יח'

0

2111

קופסת
חום
שיורי

 2יציאות

יח'

0

2111

קופסת
חום
שיורי

 2יציאות

יח'

0

8211

קופסת

 2יציאות

יח'

0

02111
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חום
שיורי
קופסת
חום
שיורי

 8יציאות

יח'

0

02111

קופסת
חום
שיורי

 01יציאות

יח'

0

02111

קופסת
חום
שיורי

 02יציאות

יח'

0

22111

קופסת
חום
שיורי

 02יציאות

יח'

0

22111

*המחיריםכולליםהתקנה,התחברותלצנרת,הזנותחשמל,פיקודוניקוז. 
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