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 כללי –פרק א' 
 

 

 הגדרות .1

"קבלן": כל מקום המזכיר "קבלן", הכוונה לקבלן מיזוג אוויר, חימום ואוורור של העבודות  .1.1

 המתוארות במפרט זה.

מפקח": כל מקום המזכיר "מפקח", הכוונה לבא כח המזמין, המפקח על העבודה " .1.2

 המתוארת במפרט זה.

 "מפרט": כל מקום המזכיר "מפרט", הכוונה למפרט כללי + מיוחד. .1.3

 כללי .2

תוכניות עבודה )תוכניות הקבלן(: לפני הכנת תוכניותיו, על הקבלן לבדוק ולאמת את נתוני  .2.1

 האתר הרלוונטיים לעבודתו.

שינויים ואישורים: הקבלן יתכנן את כל הפרטים הדרושים עבור הציוד המסופק על ידו וכן  .2.2

את פרטי החיבורים השונים הקשורים בין ציודו למערכות אחרות, במידה ואלה לא מבוצעות 

 על ידו. כגון: פרטי חיבור לביוב, חשמל וכו'.

יגיש הקבלן למפקח בשלושה תוכניות העבודה המפורטות כולל רשימת ציוד, דפי קטלוגים,  .2.3

העתקים לאישור לפני התחלת ביצוע העבודה. אישור התוכניות אינו פוטר את הקבלן 

מאחריותו לטיב העבודה, החומרים, הציוד והחלקים. הקבלן לא יתחיל בביצוע העבודה לפני 

 קבלת אישור מהמפקח.

 ית המלאכה.הקבלן לא יעביר ציוד לאתר לפני שהמפקח יבדוק ויאשר את הציוד בב .2.4

על הקבלן מגיש ההצעה לבקר במקום, לפני מתן הצעתו. לבדוק תוכניות המתכנן, תוכניות  .2.5

אדריכלות, חשמל וכל הפרטים הנוגעים לביצוע העבודה הנדרשת, כגון: דרכי גישה אל האתר 

 ובתוכו, אפשרויות האחסון והשינוע.

טים ולתוכניות התאמה למפרטים ולתוכניות: המערכת תבוצע בהתאמה מלאה למפר .2.6

המאושרות לביצוע. כל שינוי במפרטים או בתוכניות הנ"ל, הקבלן חייב לבקש עבורם אישור 

 בכתב מהיועץ, בין שהשינוי הוצע על ידי הקבלן, המזמין או המפקח.

 טיב העבודה .3

העבודה המבוצעת על ידי הקבלן, תבוצע ברמה גבוהה לפי הוראותיו ולשביעות רצונו של  .3.1

תהיה הסמכות לדחות כל עבודה אשר תראה בעיניו כבעלת איכות ירודה. המפקח. למפקח 

על הקבלן יהיה לתקן כל עבודה או להחליף כל ציוד אשר יידחה על ידי המפקח ללא כל 

 תיאום נוסף.
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במקרה שיש חילוקי דעות בין הקבלן למזמין ו/או בין הקבלן למפקח ביחס לפירוש הנכון של  .3.2

 טתו של המפקח בלבד.המפרט והתוכניות, תקבע החל

במידה וברצון הקבלן למסור חלק מביצוע העבודה לקבלן משנה, יהיה עליו לקבל על כך  .3.3

הסכמה מוקדמת מצד המפקח. ,למרות הסכמה זו לא תיפגם אחריות הקבלן כלפי המזמין 

 לגבי עבודת קבלן המשנה.

הסוג הזה, כל העבודות יבוצעו אך ורק על ידי עובדים מוסמכים ומנוסים בעבודות מ .3.4

 ובהשגחתו המתמדת של מנהל העבודה מטעם הקבלן.

המפקח יהיה רשאי להורות על הרחקתו של מנהל העבודה ו/או כל עובד של הקבלן, שלדעתו,  .3.5

אינו מוכשר להוציא לפועל את העבודה ברמה מקצועית מתאימה או, שהתנהגותו אינה 

 נאותה בעיניו.

 לוח זמנים ותיאום .4

יום מחתימת החוזה לוח זמנים מפורט לביצוע העבודות  15פקח תוך הקבלן יגיש לאישור המ .4.1

הכלולות במפרט זה ובתוכניות. לוח הזמנים יוכן בשילוב ובתיאום עם לוח הזמנים של 

 המזמין כפי שאושר על ידי המפקח.

מערכות שרטוטים מושלמות  3עם סיום העבודה ולפני מסירתה הסופית, על הקבלן לספק  .4.2

בודה, כפי שבוצעה למעשה, ולמוסרם למפקח. הקבלן ישמור לעצמו באתר ומעודכנות של הע

 מערכת תוכניות אחת, אשר בה יסמן כל שינוי שיעשה תוך כדי ביצוע.

 הוראות הפעלה והדרכה .5

לפני מסירת המתקן ימסור הקבלן למפקח שלושה העתקים מודפסים וכרוכים של הוראות  .5.1

 הפעלה ותחזוקה.

ויורה הקבלן את מפעיל המתקן מטעם המזמין כל הנדרש לפני מסירת המתקן, ידריך  .5.2

להפעלה ואחזקה תקינה של המתקן. תקופת הדרכה של יום אחד תבוצע עם גמר העבודה 

 וההפעלות, ללא תוספת במחיר.

 בדיקת ויסות .6

הקבלן יבצע את כל הבדיקות והויסותים של הציוד והמתקנים הדרושים לשם קבלת  .6.1

, כמו כן יבצע את כל הבדיקות הדרושות בהתאם לחוקים, התפוקה והתפעול בהתאם למכרז

הוראות ותקנות של הרשויות המוסמכות. על הקבלן להמציא תוצאות בדיקות שנעשו בכתב 

 למפקח.
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 הגנה .7

פגיעות אפשריות מבמשך כל תקופת הביצוע על הקבלן להגן על המתקן או כל חלק ממנו,  .7.1

עים על ידי הקבלן עצמו או על ידי גורמים העלולות להיגרם תוך כדי תהליכי העבודה המבוצ

 אחרים.

7.2.  

 אחריות ושירות .8
 מיום קבלת המתקן. אחריותו תסתיים רק לאחר שיצא  לוש שניםהקבלן אחראי למשך ש .8.1

 אישור בכתב לגבי פעולה תקינה של כל המערכות וכל חלק ציוד שסופק על ידו.

דרושים בציוד ובחלקים הקבלן מתחייב לבצע על חשבונו את כל התיקונים וההחלפות ה .8.2

 במשך תקופה זו.

שעות מזמן קבלת הודעה  24הקבלן מתחייב במשך תקופת האחריות להיענות לקריאה תוך  .8.3

 על תקלה ולבצע את התיקון מיידית.

למזמין הזכות להזמין אנשי מקצוע אחרים או לתקן את התקלה בעצמו אם הקבלן לא  .8.4

של התיקונים והחלפת ציוד מהקבלן, נענה תוך פרק הזמן הנ"ל ולתבוע את ההוצאות 

 ידי המפקח.-בהתאם לחשבונות מאושרים על

הקבלן מתחייב בזה שבידו מלאי חלקי חילוף, חלקי מכונות, חומרים וציוד העלולים  .8.5

 להידרש לתיקון המתקן לפי דרישת המפקח.

פת האחריות כוללת מתן שירות מונע לכל חלקי המתקן, כולל שימון וגירוז, ניקוי או החל .8.6

מסננים, מתיחת רצועות, חיזוק ברגים, ביטול נזילות, החלפת מייבשים, ניקוי מעבים 

 ומחליפי חום, מילוי גז ושמן, תיקוני צבע לאחר ניקוי החלודה, ביקורת וכיול. 

 הקבלן יבקר לפחות פעם בשלושה חודשים במהלך שנת האחריות לצורך טיפול ואחזקה. .8.7

 הגנה בפני קורוזיה וחלודה .9

כת שתסופק על ידי הקבלן כגון: ברזל וקונסטרוקציה, תמיכות ומתלים, תקבל כל מער .9.1

טיפול הגנה מפני חלודה וקורוזיה. ההגנה כוללת הכנת שטחים לצבע באמצעים מכניים 

וממיסי שומנים, צביעה בצבע אפוקסי בתנור או לחילופין גלוון בחום, ושכבה עליונה של 

 .צבע עליון בגוון שיקבע על ידי המפקח

 כל הברגים והאומים במתקן יהיו מפליז, פלב"מ או מצופים קדמיום. .9.2

 המגע בין שתי מתכות שונות יובטח נגד קורוזיה באמצעות מבודד חשמלי כגון טפלון. .9.3

 סילוק שיירים ולכלוך .10

הקבלן ידאג לסלק שיירים ונפל ממקום העבודה תוך מהלך העבודה. עם סיום העבודה  .10.1

 חלוטין.ישאיר הקבלן את המקום נקי ל
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 ניעת רעש ורעידות מ .11

 

רעידות וקבלן יוודא שכל הציוד שיסופק ו/או יותקן במסגרת חוזה זה, לא יגרום רעש ה .11.1

 בלתי סבירים. 

קבלן על המידה ופעולת הציוד תגרום לפי דעת המפקח רעש או רעידות מופרזות, יבצע ב .11.2

ם, בולמי זעזועים שתיקימחשבונו שינויים הדרושים לביטול הרעש והרעידות כגון תוספת 

 או החלפת הציוד.

 1, יותקנו על בולמי זעזועים קפיציים בעלי שקיעה סטטית של "צח טיפול באווירליחידות ה .11.3

או שווה ערך. דגם הבולמים ייקבע לפי  ”VM“או תוצרת  ”MASON“כדוגמת תוצרת 

ם משקל הציוד ומספר הבולמים ליחידה. בולמי הזעזועים יהיו בולמי זעזועים פתוחי

 .”SLF“דגם  ”MASON“למניעת קצר אקוסטי כדוגמת תוצרת 

או   ”TORRINGEN“חיבור תעלות אויר ליחידות יהיה ע"י חיבור גמיש כדוגמת תוצרת  .11.4

 .שווה ערך מאושר

תליית צנרת בחדר המכונות: הצנרת המחוברת למשאבות תחובר לריצפה באמצעות בולמי  .11.5

 ”PC30N“דגם   ”MASON“כדוגמת תוצרת , "1/2זעזועים מניאופרן בעלי שקיעה סטטית 

 או שווה ערך מאושר. ראה פרט.

מעבר צנרת ותעלות אויר דרך קירות: במעבר צנרת דרך קירות יש לעטוף את הצינורות  .11.6

מ"מ. את הגומי יש לעטוף בשרוולי פח ולמלט במלט את  10בגומי ארמפלקס בעובי 

ש לעטוף את התעלות בגומי הרווחים בין הצינור לקיר. במעבר תעלות דרך קירות י

 מ"מ ולמלט במלט את המרווחים בין התעלה לקיר. ראה פרט. 10ארמפלקס בעובי 

 ביצוע מעבר תעלות וצנרת כלול במחיר היחידה ולא ישולם בנפרד. .11.7

 שלוט .12

על הקבלן להתקין שילוט ליד כל ציוד במערכת כגון: מפסקים, לחצנים מנורות סימון,  .12.1

 מיזוג אויר, משאבות, מפוחים.ממסרים ומאבטחים, יחידות 

השלטים יהיו מבקליט חרוט כתובים לבן על גבי שחור. תוכן הסימון יהיה כפי שיאושר על  .12.2

 ידי המפקח. חיבור השלטים על ידי מסמרות בלבד.

סימון הצנרת יהיה בגוונים בהתאם למפרט הטכני הכללי לרבות הדבקת חיצי כיוון זרימה  .12.3

 וציון לסוג הנוזל והמערכת.

 בודות חשמלע .13

 עבודות חשמל .13.1

כל עבודות החשמל יבוצעו בכפיפות לחוק החשמל ולתקנות ולדרישות במפרט כללי  .13.1.1

 לעבודות חשמל.
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. מנועים לכל יחידה( 2) מנועים: הקבלן יספק וירכיב מנועי חשמל עבור כל הציוד .13.1.2

יו הרץ. המנועים יה 50וולט ותדירות  380המנועים יהיו לפעולה בזרם חילופין תלת פזי 

ללא התחממות יתר. המנועים  50%בעלי יכולת עמידה בפני עמסות יתר רגעיות בשיעור 

ייבחרו לפעולה שקטה ויוחלפו אם לדעת המפקח פעולתם גורמת לרעש מפריע. לפני 

 הזמנת המנועים חייב הקבלן לקבל אישור היועץ לגבי יצרן וסוג המנועים המוזמנים.

עבודה יגיש הקבלן לאישור המפקח בשני העתקים תוכניות יצור לוחות: לפני ביצוע ה .13.1.3

 תוכניות יצור מפורטות: 

 אין להתחיל ביצור הלוחות לפני קבלת אישור המפקח לתוכניות. .13.1.3.1

 .  A3בפורמט סטנדרטי   1:10התכניות בק"מ  .13.1.3.2

 קווי של כל הלוחות, לרבות לוחיות הפעלה מרחוק.-תרשים חשמלי חד .13.1.3.3

 ים והגידיםתרשים פיקוד מפורט עם מספור כל המהדק .13.1.3.4

 תוכניות מבנה הלוחות. עם ציון מפרט הצביעה והגוון הסופי. .13.1.3.5

 פרוט הציוד. .13.1.3.6

 רשימת השלטים בלוחות השונים. .13.1.3.7

הקבלן יתקין את החיווט החשמלי הדרוש מלוחות החשמל אל כל המנועים ומכשירי  .13.1.4

 הוויסות על אביזריהם השונים.

 " או שווה ערך.צינורות החשמל הגלויים על הקירות יהיו צינורות "מרירון .13.1.5

צינורות החשמל מחוץ למבנה והגלויים לאטמוספירה יהיו צינורות משוריינים  .13.1.6

 מגולוונים.

 סיום הצינורות לאביזרים יהיה בצינורות גמישים. .13.1.7

 בלבד. XLPEעשויים  N2XYכל מתקן החשמל יבוצע בכבלים  .13.1.8

ו ויסומן המוליכים יהיו בצבעים שונים, כל חוט יהיה מסומן בתג מסופרר בשני קצותי .13.1.9

 בתכניות החיווט בהתאם.

כל הזנות החשמל ליחידות מיזוג האויר ינותקו בשעת פרוץ שריפה במבנה. הפסקת  .13.1.10

הקבלן יעביר את כל המתקן . ההזנה תהיה באמצעות גלאי עשן או גלאי שריפה

בקורת חברת החשמל וימציא אישור על כך למזמין. הביקורת כלולה במחיר 

 תוספת. היחידות ולא תשולם עבורה

 פיקוד .13.2

מערכת הפיקוד תהיה מושלמת על כל פרטיה בהתאם לשרטוטים ולמפרט ותכלול את  .13.2.1

 כל האביזרים הדרושים לפעולה תקינה של המערכת.

המערכת תותקן בהתאם להמלצות היצרן. הציוד ותוכניות הפיקוד יקבלו אישור  .13.2.2

 .היועץ והאוניברסיטהמוקדם של 
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 לוח חשמל .13.3

אוטומטים עם מגעי עזר כנדרש לפעולה אוטומטית  המתנעים יצוידו במפסיקים .13.3.1

לפחות, ומצוידים בממסרים נגד יתרת זרם.  רקילו אמפ 15ומיועדים לזרמי קצר של 

המגענים והממסרים יהיו תוצרת "טלמכניק" צרפת או שווה ערך מאושר והמותאמים 

 ( מיליון פעולות.3ולשלושה )  AC3 ןלגודל המנועים לאפיי

כל מנוע נורה אדומה לסימון תקלה, מנורה ירוקה לציון פעולה  הלוח יכלול עבור .13.3.2

תקינה, כל מנוע או אביזר הפעלה יצויד במ"ז בורר פקוד בעל שלושה מצבים: 

 הפעלה, ידני או אוטומט.

 וולט מוארק. 230/24או  230/230כל מעגלי הפיקוד יוזנו מטרנספורמטור  .13.3.3

ח על המוליך )ולא רק על ידי בורג(, המהדקים יהיו מסוג מהדקי שורה, מטיפוס לחץ שט .13.3.4

פסי דין  25%עם סימון על גבי מהדק. לא יהיו מהדקים מעבר לדלת. הקבלן ישאיר 

 ריקים להתקנת ציוד בעתיד.

לא יעברו כבלים בתוך הלוח אלא לצד הלוח. המכשירים על הדלת עם כיסוי הגנה.  .13.3.5

 חות.ס"מ לפ 20/30/3בדלת יותקן תיק לתוכניות מידות הכיס יהיו 

 אמפר גלאי אש בלוח 63הקבלן יתקין בלוחות מעל  .13.3.6

מ"מ לפחות. יותקנו  2מבנה הלוחות:  הלוחות ייוצרו מארגז פח דקופירט בעובי  .13.3.7

מחיצות פח מלאות לכל עומק הלוח, להפרדה בין השדות. על הדלתות יותקנו אך ורק 

דה, לחצנים הציוד הבא: ידיות מצמד למפסקים  ראשיים, נוריות סימון, מכשירי מדי

ובוררים למערכות הפיקוד. הלוחות ייצבעו פעמיים בצבע יסוד + צבע סופי אפוקסי 

 בשיטה אלקטרוסטטי בגוון קרם בהיר באם לא צויין אחרת

אמפר  מערכת גילוי  וכיבוי אש אוטומטית בהצפה בגז  100הקבלן יתקין בלוחות מעל  .13.3.8

PM 200ה , המערכת תותקן בהתאם בהתאם למפורט בהנחיות- NFPA  2001מספר 

 .  הגלאי ומערכת הכיבוי כלולים במחיר הלוח.

 הפעלה ויסות ומסירה .14

הפעלה: עם סיום העבודה על הקבלן להודיע על כך למפקח ותיקבע תקופת ניסיון ומבחן של  .14.1

ימי המבחן ידריך הקבלן את  10ימים לבדיקת הפעולה התקינה של המערכת. במהלך  10

ערכת לרבות התגברות על תקלות, טיפול ואחזקה וכל הנדרש המזמין על אופן פעולת המ

 להפעלה נכונה של המערכת.

בדיקה וכוון: מערכת תעלות ומפזרים ייבדקו לתפוקה נדרשת, טבלת כמויות האוויר של כל  .14.2

המפזרים ותריסי אויר חוזר וצח כפי שנמדדה בפועל תימסר למפקח עם ציון הכמויות 

לת המתקן על ידי המפקח. כל המנועים ייבדקו בעומס מלא ומהירות זרימת אוויר לפני קב

 וכן ייבדקו כל אביזרי הביטחון ליתר זרם.
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ימי המבחן, יזמין את המפקח  10מסירה: כאשר החליט הקבלן שעבודתו הסתימה, כולל  .14.3

עותקים של חוברת אחזקה והפעלה  4וימסור לו את המתקן. בעת המסירה ימסור הקבלן 

 כלול:של המתקן. החוברת ת

 הסבר כללי של המתקן. .14.3.1

 תיאור פעולה ובקרה. .14.3.2

 הוראות הפעלה. .14.3.3

 הוראות אחזקה. .14.3.4

 תוכניות חשמל מעודכנות. .14.3.5

 קטלוגים של כל הציוד והאביזרים. .14.3.6

תכניות עבודה סופיות ומדויקות כפי שבוצע בפועל. התוכניות יכללו את כל המערכות  .14.3.7

 אשר סופקו ע"י הקבלן.

תאריך, שעה, טמפרטורה יבשה חוץ, טמפרטורה יכלול: שם מבצע הבדיקה, דוח הפעלה  .14.4

 לחה חוץ.

 כל המנועים ייבדקו לזרם בעומס מלא וכן ייבדקו כל אביזרי הביטחון ליתר זרם. 

 לכל מנוע יש לציין: 

 זרם מנוע רשום.   

 זרם מנוע נמדד.             

 כיוון מאמ"ת מנוע             

 ביט"א יש לרשום:

 לי על המסננים.מפל לחץ לפרסוסטט הבד  

 בדיקה מפסק זרימה.  

 טמפרטורה יבשה בחדר.  

 טמפרטורה לחה בחדר.  

 הגנה מפני התפשטות אש .15

 .1001תותקן מחומרים  בלתי דליקים לפי ת"י  שתבוצע מערכת מיזוג אויר .15.1

ויעמדו  921-ו 755יהיו בלתי דליקים כנדרש בת"י  שיבוצעו חומרי הבידוד לצנרת והתעלות .15.2

של  (NAME PLATE)לפחות. הקבלן יעביר למפקח את תויות הזיהוי  V.3.3בסיווג 

 חומרי הבידוד לאישור.

 .מלוח גילוי בבנין בעת אירוע שריפה יודממו יחידות הא"צ .15.3

ס"מ  12מעברי צנרות )חשמל, גז, מים( יאטמו בין קומה לקומה ע"י תקרות בטון מזוין  .15.4

 ן ראשי באחריות קבלן מיזוג.לפחות תוך השארת שרוולים מינימליים לצנרת ע"י קבל

 הגנה מפני אש. ראה גם סעיף לוחות חשמל וסעיף מערכת תעלות. .15.5
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 גילוי אש .19

    מערכות מ"א מרכזיות ומערכות אספקת אויר צח יושבתו אוטומטית במקרה  .19.1

 .האות יגיע מלוח גילוי הקיים בבנין אשיתרשריפה ע"פ חיווי ממערכת הבקרה ה

הבידוד במערכת מיזוג האוויר ו ת הציפוייםהצנרת, המובילים לרבו חומרי .19.2

 755. ובכל אופן סיווג חומרי הבידוד והציפוי ע"פ תקן ובצנרת המים יהיו בלתי דליקים 

 .V.3.3יהיה 

 .1001תקן ישראלי מערכת המובילים לרבות תריסי האש תעמוד בדרישות  .19.3

 מערכת פיקוד, בקרה, גילוי וכיבוי אש: .19.4

קומה. רכזת האש תחווט לרכזת בותקן בתעלות תרכזת גילוי אש ועשן  .19.4.1

 הראשית של המבנה ותיתן אינדקציה במקרה של שריפה או עשן בתעלות.

או פיצול תעלה המוביל אוויר מעל שתותקן במסגרת מכרז זה  בכל תעלה  .19.4.2

 רמ"ד יותקן גלאי עשן. 2,000

 , יחידות המיזוג יופסקו אוטומטית.אירוע אשבמקרה של  .19.4.3

 מערכת תעלות ובידודה .16

בהתאם למפרט הכללי  )רק בתחום חדר המכונות( בלן יבצע מערכת תעלות מבודדותהק .16.1

 על כל חלקיו. 1001. ותקן ישראלי ת"י  1506,  1505סעיפים 

 כל המידות המסומנות בשרטוטים פירושם מידה פנימית של התעלה. נטו למעבר אויר. .16.2

התאמה בבניין,  הרכבת התעלות תהיה בהתאם לשרטוטים. במקרה של שינוי הנובע מאי .16.3

 או כתוצאה משינוי בבניין, על הקבלן לקבל אישור המפקח.

בזמן הבנייה על הקבלן לסגור באופן זמני את קצה התעלות הפתוחות על מנת למנוע  .16.4

 חדירת לכלוך ומכרסמים.

של המפרט הכללי. תעלות המיזוג  1505מערכת התעלות ללחץ נמוך תהיה כמתואר בפרק  .16.5

לא כל סדקים או סימני התקפלות. עובי הפחים וסוג התפרים תיוצרנה מפח מגלוון ל

יהיו כמפורט בתוכניות ובהתאם למפרט הכללי.  בכל ההתפצלויות )גם אם לא מסומן 

 בתוכנית( יורכב מדף מפלג )ספליטר(. הניתן לכיוון ע"י מנגנון שמחוץ לתעלה.

 1.0ות בעובי בידוד תרמי לתעלות: הבידוד יהיה משמיכות צמר זכוכית בלתי דליק .16.6

של המפרט  15061אינטש, ועטיפה של נייר אלומיניום לחסימת אדים כמתואר בפרק 

 הכללי.

בידוד אקוסטי: הבידוד האקוסטי יהיה מסיבי זכוכית )בעל דופן קשיחה( מוגן נאופרן  .16.7

שעומד  ק"ג למ"ק לפחות, בלתי דליק 32", במשקל מרחבי של ductlinerמותז, מסוג "

לתעלות  2אינטש לתעלות פנימיות ובעובי " 1.0לפחות, בעובי  5.3.3בדרגה  755בת"י 

 של המפרט הכללי. 15068בחוץ .כמפורט בסעיף 
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מדפי וויסות אוויר: הקבלן יתקין מדפי וויסות במקומות כמסומן בתוכניות. המדפים  .16.8

י ויים פח מגולוון בעוביהיו ידניים. המדפים יהיו מדגם רב כפות בעלי תנועה נגדית עש

מ"מ, הצירים מצופים קדמיום והמסבים מטפלון. המדפים יבטיחו אטימות  1.5

מוחלטת. המדפים יסופקו עם אוגנים, אטמים וחיזוקים להתקנה מושלמת. מדפים 

להפעלה ביד יותקנו עם סידורי נעילה ושילוט לציון מצב פתיחה. מדפים להפעלה 

 , זרועות ומנופים מתאימים להנעת המדפים.אוטומטית יצוידו בבסיס למנוע

 הארקת כל תעלה ותעלה כלולה במחיר היחידה. .16.9

חיבורים גמישים בין היחידות לתעלות כלולים במחיר היחידה לא ישולם מחיר עבור  .16.10

ס"מ. מחוזקות  10חיבורים גמישים. חיבורים גמישים יהיו מרצועות "אקסלון" ברוחב 

הגמיש. הגמיש מוצר מוגמר של מפעל מוכר  יציידס"מ משני  3עם סרגלי פח ברוחב 

דין" או שווה ערך מאושר. בחיבור של תעלת אספקה או כל תעלה עם -כדוגמת "דורו

 אויר קריש להוסיף בידוד של ע"ג הגמיש.

 יחידה טיפול אוויר )יט"א( .17

היחידה תתוכנן כך שתוכל לשמור  99.9%ברמה של יחידת טיפול האוויר תספק אוויר מסונן  .17.1

טמפרטורה ולחות אשר תתאים לשמור על תנאי פנים כמפורט בסעיף "תנאי תכנון". על  

 כמויות אוויר כמפורט בשרטוטים יסופקו באופן קבוע.

הקבלן יבנה ויתקין יחידות כמפורט במפרט ובתוכניות. היחידות ייבנו מתאים נפרדים על  .17.2

 :בין היתר . היחידות יכילושל היחידה בחלקים מנת לאפשר הכנסה והוצאה

 תיבת מפוחים. .17.2.1

 .מסננים מקדימיםתיבת  .17.2.2

 תיבת מסננים ראשיים. .17.2.3

 , סוללת מים קרים, סוללת מים חמים.סוללתתיבת  .17.2.4

 ברזים ומפעילים פרופורציונלים לסוללת מים קרים ולסוללת מים חמים .17.2.5

 שלד היחידה יהיה עשוי מפרופילים אלומיניום אנודאיז מבודד עם גומי נגד הזעה. .17.3

 מ"מ, מעטה פנימי מפח מגולוון 1.5ה כפול , מעטה חיצוני מפח מגולוון בעובי פנלים עם מעט .17.4

מ"מ צבועים )לאחר ווש פרימר( בצבע אפור בהיר אם לא צויין אחרת. ביחידות  1.25בעובי 

 . 2המותקנות מחוץ לחלל הממוזג עובי הבידוד "

מוסים(. דלתות גישה אטומים הננעלים על ידי ידיות )ולא סגרים קוס יהיו  ביקורותפתחי   .17.5

יהיו עם כפוף כפול ואטם גומי ספוגי. כל תיבה תחובר האחת אל השניה על ידי אגני 

 זויתנים וברגים מצופים קדמיום עם אטמי נאופרן בין האגנים.

מאיץ  מפוחים צנטרפוגלים מסוג "פלאג" עם משנה מהירות.תיבת המפוחים תכיל שני  .17.6

.  F.P.M 1800מהירות יציאה לא תעלה על  .המפוח יהיה בעל כפות נטויות אחורה

 המפוחים יותקנו על בסיס צף בתוך תיבת המפוחים.
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עם פינות מולחמות בבדיל ושיפוע  2תכיל בריכת ניקוז. עובי תחתית הבריכה " תיבת סוללות .17.7

 עם סיפון. פנים הבריכה יהיה מרוח בזפת. 1-2/1מותאם לניקוז, ויציאה בקוטר "

, המסננים יהיו ניתנים להוצאה F.P.M 130רות שלא תעלה על המסננים מתאימים למהי .17.8

 אינטש לפחות. 2קלה משני צידי תא הערבוב. המסנן יהיה בעובי 

התקנת יחידה למיזוג אוויר: הקבלן יתקין ויחבר את היחידה כמפורט בתוכנית. כמו כן  .17.9

ון של יספק ויתקין את כל החומרים והעבודה הדרושים או רצויים לפעולה משביעת רצ

 הציוד. היחידה תוצב על בסיס בטון יצוק )על ידי אחרים(.

היחידה תותקן על גבי בולמי זעזועים קפיציים אשר יותקנו לרגלי היחידה. העבודה בסעיף 

זה כוללת את כל החיבורים לצנרת מים קרים, ניקוז, חיבורים גמישים לתעלות אוויר 

יכללו את התקנתם של כל האביזרים חיווט חשמלי למנועים ולפיקוד. חיבורי הצנרת 

המפורטים, כל חיבורי התעלות יבוצעו באמצעות שרוולים גמישים. צנרת ניקוז באמצעות 

 צינור מגולבן עם סיפון עד למחסום הרצפה הקרוב.

במחיר יחידה נכלל כל המערכות המוזכרות, גמישים וכל קונסטרוקציה שתידרש להצבת  .17.10

 היחידה.

יותקן רגש לחץ שימדוד את ירידת לחץ  cfm5,000 -גדולה מ ביט"א אשר כמות האוויר .17.11

האוויר העובר דרך המסננים ויפעיל נורה אדומה לסימון מסננים סתומים ביט"א. מחיר 

 הרגש כלול במחיר היחידה.

 

 צנרת מים קרים/חמים .18

 הקבלן יבצע התאמה של צנרת המים הקיימת ליחידות החדשות. .18.1

ט הכללי, השרטוטים, וכתב הכמויות. הקבלן ירכיב התקנת צנרת מים קרים בהתאם למפר .18.2

את הצנרת בצורה מקצועית בהתאם להמלצות היצרן. כל הצנרת תותקן במקביל או בניצב 

לקירות. שנויים בקוטר יעשו באמצעות מעברים אקצנטריים. התחברות של פרטי הציוד 

יוד. הצנרת השונים תעשה באמצעות אוגנים, על מנת לאפשר פירוק נוח ומהיר של הצ

 בכוון הזרימה. 0.2%תותקן תוך שמירה על שיפוע  

כל הצנרת האופקית תהיה תלויה או צמודה לקיר על ידי אביזרי תליה מגולוונים בהתאם  .18.3

לתוכניות המצורפות. אביזרי התליה יקבעו במרחקים אשר יבטיחו קשיחות מספקת וימנעו 

 ל המערכת.שקיעות, ויחד עם זאת יאפשרו התפשטות והתכווצות ש

 ללא תפר. 40כל צנרת המים הקרים תהיה מצינורות פלדה סקדול  .18.4

הקבלן יספק ויתקין את כל האביזרים והברזים עבור המערכות כפי שסומנו עקרונית  .18.5

 בתכנית, במפרט או בדרישות, על מנת לווסת ולבקר את הזרימה בכל מערכות הצנרת.

להסרת חלודה ולכלוך. מבחוץ הצנרת ינוקו באופן יסודי מבפנים ומבחוץ  תכל הצינורו .18.6

תיצבע ע"י שתי שכבות צינכרומט. מבפנים ימשחו הצינורות בשמן. הצינורות יגיעו נקיים 

 וסגורים בפקקים למניעת חדירת לחות ולכלוך.
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חבור הצנרת יעשה ע"י ריתוך חשמלי או באמצעות אוגנים. תהליכי הריתוך בהתאם  .18.7

 סקו בעבודה יהיו בעלי הסמכה ע"פ ת"י.לדרישות התקן הישראלי. הרתכים שיוע

מרבי. כל ריתוך ינוקה מסיגים  ןהצנרת יש לדאוג לניקיו יקוו ךבעת ביצוע הרכבה וריתו .18.8

ויעבור הקשות בפטיש כדי להסיר שיירי שלקה מהצד הפנימי והחיצוני. לאחר ההקשות יש 

 לסלק את שהלקה והסיגים באמצעות אויר דחוס.

 להתקין ברזים אוטומטיים לשחרור אויר.בכל המקומות הגבוהים יש  .18.9

 בידוד צנרת מים קרים/חמים .19

 אין לבודד צנרת במקום הריתוך/החיבור לפני קבלת אישור המפקח על ביצוע בדיקת לחץ. .19.1

כל צנרת המים על הגג או מחוץ למבנה תבודד בפוליאוריטן מוקצף בתוך שרוול פח מגולוון  .19.2

הבידוד כמפורט. במקום התמיכה תיקבע טבעת  מ"מ. הפח צבוע בצבע לבן, עובי 0.6בעובי 

 חומר בידוד קשיח, על מנת להבטיח את העברת כובד הצינור לתמיכה.

כל צנרת המים במבנה באזורים לא ממוזגים תבודד בצמר סלעים בעובי כמפורט אשר תוגן  .19.3

מ"מ עם תוספת סיליפס נגד הזעה אשר תצבע לבן בגמר  0.6בתבנית פח מגולוון בעובי 

 דה.העבו

בידוד צנרת יימדד במטרים לאורך ציר הצינור. כל תוספת עבור בידוד קשתות, הסתעפויות  .19.4

 וכד'. להלן טבלת הבידודים לפי מיקום וקוטר.

 
בתוך המבנה באזורים לא  חדר מכונות או גלוי על הגג מקום

 ממוזגים

 בתוך המבנה באזורים ממוזגים

 גמר יעוב חומר גמר עובי חומר גמר עובי חומר קוטר

פוליאוריטן  "2עד 

 מוקצף

פח  "1

מגולוון 

מ"מ  0.6

 צבוע

דואלטמפ 

)צמר 

 סלעים(

פח  "1

מגולוון 

מ"מ  0.6

ציפוי 

 סיליפס

וידופל

 קס

  p.v.cסרט  אינטש¾ 

חפיפה 

50% 

2”-3” " 2” " " 2” " " 1” " 

4”-8” " 2” " " 2” " " 1” " 

 

 

 בדיקת לחץ .20
ות ולמתקן הקירור יש לבצע שטיפת המערכת עם גמר הרכבת הצנרת ולפני חיבורה למשאב .20.1

עד שהמים יצאו נקיים לחלוטין. לאחר ביצוע השטיפה, יש לבצע בדיקת לחץ למערכת. הלחץ 

נפילת לחץ  ההשעות לא היית 24שעות. אם במשך  24אטמוספירות ויוחזק  במשך  8-יועלה ל

מפקח לקבלת אישור אטמוספירה ולא התגלו דליפות מים, יזמין הקבלן את ה 1/2-גדולה מ
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שטיפות לפחות לסילוק זיהומים ושאריות ריתוך  2על בדיקת הלחץ. לאחר מכן יבצע הקבלן 

מהצנרת. השטיפה תתבצע במים בלחץ גבוה. רק לאחר קבלת מים צלולים יזמין הקבלן את 

 הצנרת. ןהמפקח לאישור ניקיו

 לאחר הבדיקה יסיים הקבלן את עבודות הבידוד וחיבור המערכת. .20.2

 סתומים, מגופים, מסננים ואביזריםש .21

אינטש יהיו בהברגה עם רקורד  2ברזים ואביזרים לצנרת מים בקוטר שאינו עולה על  .21.1

 אינטש האביזרים יהיו מצוידים באוגנים. 2לפרוק הציוד. מעל 

כל הברזים יהיו עם ראש מוגבה לאפשר בידוד. האביזרים יהיו עם מושבים ודסקיות  .21.2

 להחלפה. םהניתני

אינטש ומעלה יהיו מגוף פרפר תוצרת "רפאל" תמסורת חלזונית ותו תקן  3ם מקוטר מגופי .21.3

 מהדגם המתאים למים קרים/חמים עם סימון פתוח/סגור.

אטמוספירות, עם  12אינטש ומטה יהיו כדוריים בנויים ללחץ עבודה של  2-1/2מגופים  .21.4

 כדורים מפלב"מ ואטימת טפלון תוצרת הבונים או שווה ערך מאושר.

 חוזרים יהיו מטיפוס שקט עם קפיץ מועמס.-שסתומים אל .21.5

 . לפי תקן 4מנגנון ובורדון של " 4מדי לחץ מסוג תעשיתי )לא מיני במארז מוגדל( בקוטר " .21.6

EN 837-1  

 

 

 

 מיוחד –פרק ב' 

 היקף ותיאור העבודה .1

המערכות המתוארות במפרט ובשרטוטים תורכבנה במגדל חיות בקמפוס  .1.1

 האוניברסיטה.

 מתייחס לעבודות החלפת יחידות אוויר צח קיימות בחדר המכונות.המפרט  .1.2

 מרכיבי המערכת: .1.3

 יחידות אוויר צח סוללות מים קרים/חמים. .1.3.1

 עבודת פחחות/ תעלות אוויר .1.3.2

 צנרת מים מבודדת ואביזרים .1.3.3

 לוחות חשמל ומערכת בקרה .1.3.4

 מצב היום: .2

ם/חמים במקום פועלת מערכת יא"צות )יח' אוויר צח( המוזנות ממערכת מים קרי .2.1

מרכזית. היחידות ממוקמות בחדר מכונות ומספקות אוויר מטופל באמצעות מערכת 
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תעלות מרכזית המסתעפת דרך פיר מרכזי לכל קומה, לאחרונה נוסף בכל קומה מאייד 

חשוב לציין שאחת ממטרות העבודה היא א"צ מסוג וי.אר.אף, מעבים ממוקמים על הגג. 

אפשר ללא שינוי מהותי בהן )דבר זה גם הכתיב לנצל את התעלות הקיימות עד כמה ש

 את תפוקות וגודל היחידות החדשות(.

 

 :אור העבודהת .3

ללת החלפת יחידות אוויר צח הממוקמות בחדר המכונות בשלוש יחידות והעבודה כ .3.1

 "ד.רמ 12,000לספיקה של  חידותי 2ו רמ"ד,  7,000חדשות. יחידה לספיקה של 

ביקור במקום, ביצוע מדידות בחדר המכונות, הכנת : על הקבלן לעמוד הדרישות הבאות .3.2

הכנת תכנית להנפת ציוד המיזוג )בחלקים( אל תוך פרטי חיבור בין התעלות ליחידות, 

 חדר המכונות.

וכן כל הנתונים על ציוד  הפירוט בסעיף הקודםהעברת כל החומר שהוכן על סמך כמו כן,  .3.3

 המיזוג המתוכנן לאישור המתכנן.

 מיזוג תבוצע בשלבים ותתואם עם הפיקוח בשטח.התקנת ציוד ה .3.4

חת והתקנה של יט"א חלופית במקומה, בנוסף תותקן יט"א כל שלב יכלול פירוק יט"א א .3.5

 חדשה ללא צורך בסילוק יחידה קיימת.

 יפרק ויפנה את היט"אות הקיימות לרבות צנרת המים.הקבלן  .3.6

הקבלן ירכיב בתוך חדר  את היט"אות בחלקים אל תוך שטח חדר המכונות,הקבלן יניף  .3.7

 המכונות את היחידות ולאחר מכן יחבר אותם למעגל המים.

 

 

 

 יחידות א"צ: .4

 חמים מים סוללתסוללת מים קרים+רמ"ד  7000יא"צ  .4.1

 טון קירור 52 תפוקת קירור

 7,000 ספיקת אוויר ]רמ"ד[

 1,000 לחץ ]פאסקל[

 50/8 טמפ' אספקת מים קרים/חמים ]מ"צ[

 35/25 ]מ"צ[   db/wbכנס )קיץ(טמפרטורת אויר נ

 5.5/3.5 ]מ"צ[  db/wbטמפרטורת אויר נכנס )חורף(

 32/12 טמפרטורת אויר יוצא קיץ/חורף ]מ"צ[

 כפות אחורה פלאגמפוחי  2 מפוח

 99.9% רמת סינון
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 חמיםמים סוללת רמ"ד סוללת מים קרים+ 12,000יא"צ יחידות  2 .4.2

 טון קירור 90 תפוקת קירור

 12,000 ויר ]רמ"ד[ספיקת או

 1,000 לחץ ]פאסקל[

 50/8 טמפ' אספקת מים קרים/חמים ]מ"צ[

 35/25 ]מ"צ[   db/wbטמפרטורת אויר נכנס )קיץ(

 5.5/3.5 ]מ"צ[  db/wbטמפרטורת אויר נכנס )חורף(

 32/12 טמפרטורת אויר יוצא קיץ/חורף ]מ"צ[

 כפות אחורהפלאג מפוחי  2 מפוח

 99.9% רמת סינון

 

 .30%ת ב ולוגדעם סוללות מ *היחידות יסופקו

   ,גובה היחידה יותאם לגובה תקרה במקוםמ' 3.5*אורך היחידות לא יעלה על 

 

 חשמל: .4.3

 יכלול הזנת חשמלראשי במקום הלוח הקיים, הלוח לוח חשמל הקבלן יכין  .4.3.1

 ., בנוסף הלוח יזין את כל הציוד המוזן כיום מהלוח הנוכחילכל יא"צ ופיקוד

 יתקין לוח פיקוד שיכלול בקר שליטה על כל היחידות. הלוח יכלול: הקבלן .4.3.2

 בורר מצב: ידני/מופסק/אוטומטי. במצב ידני ניתן להפעיל כל יחידה מהבקר.  .4.3.3

הלוח צריך לכלול מנגנון הפסקת פעולה של היחידות במקרה אירוע אש. הקבלן  .4.3.4

 יבדוק מה האמצעים הקיימים היום במקום ויתכנן את הלוח בהתאם.

 על כל היחידות וזה כולל: ובקרה ממערכת אינטרנטיתהבקר יאפשר שליטה  .4.3.5

 הדלקה וכיבוי..4.3.5.1

 רצויה.ולחות קביעת טמפ' .4.3.5.2

 ספיקת אוויר.4.3.5.3

 זמני הפעלה.4.3.5.4

 חיוויי מצב פעולה וחיווי תקלה. .4.3.5.5

  יחידת אוויר צח 3-קודת בקרה בלוח חשמל לנ .4.3.6

 i/o מצב/ערך תאור

DI DO AI AO 

    3 מחשב/ידני בורר פיקוד בלוח

   3  הפעל/הפסק הפעלת יחידה

    3 פועל/מופסק מפסק לחץ הפרשי על היחידה

    3 תקין/תקלה תקלה כללית
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 HZ   6 6 משנה תדר

  Cº   3 רגש טמפ' אוויר אספקה

  Cº   3 רגש טמפ' בכניסת אוויר )חוץ(

  Cº 3  3 רגש טמפ' אחרי בין סוללות קרים/חמים

  3  3 % רגש לחות תעלת אספקה

  3  3 תקין/תקלה רגש זרימה

 3    % פיקוד שסתום מים קרים

  3   % חיווי שסתום מים קרים

 3    % חמיםפיקוד שסתום מים 

  3   % חמיםחיווי שסתום מים 

  Cº 3  3 אספקה מים קריםטמפ' 

  Cº 3  3 חזרה מים קריםטמפ' 

  Pa 3  3 אספקה מים קריםרגש לחץ 

  Pa 3  3 חזרה יםמים קררגש לחץ 

  Cº 3  3 חמים אספקהמים טמפ' 

  Cº 3  3 חמים חזרהמים טמפ' 

  Pa 3  3 חמים אספקהמים רגש לחץ 

  Pa 3  3 חמים חזרהמים רגש לחץ 

    6 הפעל/הפסק מפסק לחץ הפרשי על המסננים

      התרעות משותף לכל לוח החשמל

    1 תקין/תקלה התרעה ממע' גילוי אש

 12 51 3 49  כ לפני רזרבהסה"

 3 4 1 6  רזרבה

 15 55 4 55  סה"כ עם רזרבה

 

  מתאם לבקרת מבנה של בקר הכולל בלוח החשמל יותקן

( המאפשר של חברת "ישומי בקרה"האוניברסיטה )ע"פ פרוטקול 

לבקרת  החשמל הפעלה/כיבוי וקבלת האינדיקציות המופיעות בלוח

 המבנה הראשית.

 זוג התחברות מלאה לבקרת המבנה. באחריות קבלן המי

 תפ"מ ליחידת אוויר צח: .4.3.7

 כאשר המערכת מופעלת יופעל מפוח היחידה ברציפות.  .4.3.7.1

 רגש לחץ אוויר בתעלת האספקה יהיה חיווי לפעולת המערכת. .4.3.7.2

 כשהמערכת מופעלת וזרימת האוויר תקינה תופעל מערכת בקרת הטמפרטורה. .4.3.7.4

 .PIDכל אופיוני הפיקוד יהיו 

  .תעלת האספקה יקבע לפעולת היט"ארגש הטמפ' ב .4.3.7.5



 תכנון מערכות מזוג אויר, קרור, איוורור והסקה , "מבעוישקין תכנון 
 09-7888422, פקס: 09-7888424, טל: 46740, הרצליה, 11בת שבע 

E-mail: contact@avishkin.co.il 
 

 

 17 

 
במצב קירור יפקד רגש הטמפרטורה  על ברז הפיקוד של המים המקוררים 

)ניתן  Cº 12)של נחשון הקירור( לשמירת טמפרטורה קבועה ביציאה של 
 לשינוי ( , כך שמצב הברז יהיה פרופורציונלי לדרישת הקירור.

של ופק בלחות יחסית רגש הלחות בתעלת האספקה יוודא כי האוויר המס
תינתן  80%, במקרה של ירידת לחות מתחת ל5%בטווח סטייה של  95%

 .התרעה בבקר של תקלה
)של  חמיםיפקד רגש הטמפרטורה  על ברז הפיקוד של המים ה חימוםבמצב 

)ניתן  Cº 32( לשמירת טמפרטורה קבועה ביציאה של חימוםנחשון ה
 .החימוםונלי לדרישת לשינוי ( , כך שמצב הברז יהיה פרופורצי

 30%רגש הלחות בתעלת האספקה יוודא כי האוויר המסופק בלחות יחסית 
תינתן התרעת  20%, במקרה של ירידת הלחות מתחת ל5%בטווח סטייה של 

 תקלה בבקר.

 

 

הקבלן יחבר כל יחידה אל הניקוז שיוכן עבורה על ידי אחרים. הקבלן  ניקוזים: .5

לכה. במידה ויגלה אי תקינות בפעולת הניקוז הוא יבדוק ויבטיח שהניקוז פועל כה

יתריע על כך באוזני המפקח. הקבלן יוודא שמי העיבוי מהמעבים על הגג מנוקזים 

 כנדרש ואינם מהווים מפגע סביבתי.

 הערות מיוחדות .6

יחידות האוויר צח יתוכננו להנפה בחלקים, הרכבה סופית תבוצע בתוך חדר  .6.3

 המכונות.

 בוצע רק לאחר מדידה בשטח.תת תחילת תכנון היחידו .6.4

כך שיובטח רמת סינון של  מסנניםדרגות  4יחידות האוויר צח יסופקו עם  .6.5

99.9%: 

 לפני המפוח:

 .)מותקן לפני המפוח( מסנן דרגה ראשונה מסוג דורלסט -

 .)מותקן לפני המפוח( מסנן דרגה שניה מסוג קרטון -

 אחרי המפוח:

 ן אחרי המפוח(.רון" )מותקטובלמסנן דרגה שלישית מסוג " -

 )מותקן אחרי המפוח(. HEPA מסוג  רביעיתמסנן דרגה  -

 לו"ז: .7

 שבוע -פירוקים+הכנת בסיסים.7.1

 שבועיים -התקנות והפעלות.7.2
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 שבוע-וויסותים.7.3
 

 עבודות הפירוקים יתחילו רק לאחר קבלת אישור לציוד וסיום הרכבתו במפעל.
 

 סיום עבודה ומסירה .8

מערכת בנוכחות המפקח, ונציג הקבלן. בעת יקורת קבלה תיערך לאחר הפעלת ה. ב7.1

ימים ותיערך  7 הביקורת ירשם פרוטוקול. תיקון הערות אם תהיינה יבוצע בתוך

 ביקורת חוזרת.

הקבלן יספק תיק  עת ביקורת הקבלה תופעל המערכת ותיבדק על כל חלקיה.. ב7.2

 יכלול תכניות עדות.ש העתקים( 3) מתקן

 


