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פרק  - 08עבודות חשמל ,פיקוד ובקרה
 08.1תנאים מוקדמים:
א .הקבלן מתחייב לבצע את העבודות על פי החוזה לביצוע מבנה ע"י הקבלן כנהוג
בהתקשרויות של מדינת ישראל.
ב .כל העבודות תבוצענה בהתאם למוקדמות ,למפרט הכללי הבין משרדי ,ראשי
פרקים ,מפרטים טכניים מיוחדים ,תקנים ישראלים ,תקנים מקצועיים אחרים
ותנאים אחרים .על הקבלן לרכוש לעצמו ועל חשבונו את המוקדמות והמפרט
הכללי הבין משרדי.
ג .העבודות יבוצעו בתוך אתר קיים למכון טיפול בשפכים יבנה הכולל מבנים שונים
ותשתיות שונות העובר שדרוג ולשיפוץ של מתקני טיפול ביולוגי בריאקטור מס1 .
קיים וטיפול בוצה ומסמיכים ,כשהדרישות המנחות הן לשמור על המבנים ,הציוד,
המתקנים ההנדסיים ,צנרת מים ,ביוב וכו'  .כמו כן ,יש לקבל אישור מהמפקח
לשימוש בציוד מכני ולפי שעות מתואמות מראש.
ד .יש לראות את המוקדמות ,התנאים הכלליים ,המפרט הטכני הבין משרדי,
המפרטים המיוחדים ,ראשי פרקים נוספים ,תקנים ישראליים ,כתב הכמויות
והתוכניות כמשלימים זה את זה.
ה .הקבלן לא רשאי לדרוש תוספות עבור עבודות שיש צורך לבצע בהתאם למתואר
בתוכניות ,במוקדמות ,במפרטים הטכניים ,בתקנים ובתקנות אשר אינן רשומות
בסעיפי רשימת הכמויות.
ו .על הקבלן לבדוק את כל התוכניות ואת המידות הנתונות בהן ,בכל מקרה שתמצא
טעות או סתירה בתוכניות ,במפרטים ,בשטח ובספר הכמויות עליו להודיע על כך
מיד למהנדס אשר יחליט לפי איזה מהן תבוצע העבודה .החלטתו של המהנדס
בנידון תהייה סופית ולא תתקבל שום תביעה מצד הקבלן על סמך טענה שלא ידע
מהסטיות הנידונות.
ז .אם הקבלן לא יפנה מייד למהנדס ולא ימלא אחר החלטותיו של המהנדס יישא
הקבלן בכל האחריות עבור הוצאות אפשריות בין אם נראה מראש ובין אם לא.
ח .הקבלן ילמד את התוכניות והפרטים יחד עם המפרט הטכני וכל המפרטים שיש
להם חשיבות בביצוע העבודה הנידונה הקבלן לא יוכל לדרוש תוספת או שינוי
במחיר איזה שהוא תוך טענה שלא ידע למפרע את כל הפרטים בקשר לעבודה
המבוצעת.
ט .המונח "שווה ערך" אם נזכר במפרטים ו/או בכתבי הכמויות ו/או בתוכניות,
כאלטרנטיבה למוצר מסוים הנקוב בשמו המסחרי ו/או שם היצרן פירושו שהמוצר
חייב להיות שווה ערך מבחינת הטיב והדרישות האחרות למוצר הנקוב .טיב ,סוגו,
צורתו ואופיו של המוצר" ,שווה ערך" טעונים אישורו הבלעדי של המהנדס.
י .מחירי הסעיפים ברשימת הכמויות הם מחירים שלמים וכוללים את תנאי
המוקדמות והתוכניות ,חומרים ועבודה ,הרכבה ,עיגונים ,חיבורים ,כיתורים,
חציבה בביטונים להעברת הצינורות בקירות ,תיקוני טיח וצבע מושלמים ,בכל
מקום שיידרש שימוש בציוד ,חומרי עזר הדרושים לביצוע העבודה ואשר אינם
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רשומים במפרט ,אספקה והובלה ,כל סוגי המיסים ביטוח ובטיחות ,בלי הוצאות
נראות מראש ,הרווח וכו' שתידרשנה למילוי תנאי החוזה בהשלמת העבודות
לשביעות רצונו המלאה של המפקח.
יא .חתימת הקבלן בסוף ההצעה מאשרת שהוא למד את כל המסמכים וכל התנאים
שיש בהם חשיבות בעבודה ומסכים לתנאים הרשומים ויפעל בהם בהתאם
לתנאים המוכתבים ולפי המחירים שרשם בכתב הכמויות וכי הוא מתחייב להוציא
לפועל ,לסיים ולמסור את העבודות לשביעות רצונו של המפקח.
 08.2כללי:
המפרט להלן מתייחס לביצוע עבודות חשמל במתח גבוה ,מתח נמוך ומתח
א.
נמוך
מאוד כולל פיקוד ובקרה וכן מיגון אלקטרוני ( הכנת תשתית בלבד ) עבור שדרוג
והרחבה של מתקני הטיפול הביולוגי ,טיפול בוצה וכן שדרוג מתקנים כולל במט"ש
נטופה.
העבודות יבוצעו בהתאם למסמכים הבאים:
 .1חוק החשמל תשי"ד לפי עדכונו האחרון.
 .2התקנים הישראלים העדכניים המתייחסים לעבודות חשמל ,לוחות חשמל,
והארקות .עבודות חשמל באזורים נפיצים ותקנות הבטיחות בעבודה .
 .3תקנות והוראות חח"י לישראל.
 .4התקנים האירופאיים  IECהרלוונטיים – בהיעדר תקן ישראלי.
 .5התקנים הישראלים המתייחסים למערכת תקשורת ובטיחות.
 .6התוכניות ,המפרט הטכני המיוחד ורשימת הכמויות המצ"ב.
 .7המפרט הטכני הכללי הבין משרדי בהוצאת משרדי הממשלה פרק  08לפי עדכונו
האחרון.
עדיפות בין מסמכים לפי סדר הופעתם לעיל
ב .רשימת העבודות הכלולות במפרט זה:
 .1בדיקה וטיפול בציוד מתח גבוה קיים כולל לוח מתח גבוה ושנאי חדשים וקיימים
בשטח שלא חוברו בשלב א' והבאתם למצב תקין.
 .2תיאום עם חברת החשמל ביצוע חיבור מושלם במתח גבוה.
 .3אינסטלציה חשמלית וכבלים להזנת משאבות ,ציודים וזיוודים תעשייתיים וציוד
אחר במבנה ,טיפול בוצה וכן ריאקטור קיים מס , 1 .כולל אביזרי פיקוד ,בקרה
,מאור ושקעי שירות במבנים השונים .
 .4לוחות חשמל לכח  ,פיקוד ובקרה במתח נמוך.
 .5בקרים ממוחשבים לבקרת פעולת המתקנים הכולל הטמעת המתקן בתוכנת
הבקרה המרכזית של חדר הבקרה המקומי במט"ש ובנוסף עריכת מסכים בתוכנת
ה  HMIשל המזמין .
 .6אביזרי פיקוד ובקרה.
 .7מערכת הארקות לרבות הארקת יסודות במבנים חדשים והשלמות במבנים
קיימים.
 .8מערכת גילוי אש במבנים השונים השונים וכיבוי אש בלוחות חשמל.
 .9תאורת פנים במבנים השונים ותאורת חוץ והצפה על עמודים וקירות המבנים.
 .10תשתיות תת-קרקעיות בין המבנים השונים וקווי הזנה ותקשורת תת-קרקעיים
חדשים וכן שדרוג ושיפוץ מערכת תשתית קיימת.
5

יודפת מהנדסים ( )1994בע"מ
סלימאן ווישאחי – הנדסת חשמל

738a Netofa WWTP Part B4 sections 6 (ver.2) 200923.docx

ספטמבר 2020

לביצוע עבודות לשדרוג ושיקום מט"ש נטופה לרבות עבודות הנדסה אזרחית,
עבודות אלקטרומכניות ,עבודות חשמל ובקרה ועבודות פיתוח

חשמל ובקרה

 .11העתקת תשתיות קיימות והטיית תוואי צנרת וכבלים טרם תחילת עבודות הבנייה
.
 .12מרכז בקרה ממוחשב במט"ש כולל מרכז מקביל במשרדי התאגיד הן עבור מערכת
הפיקוד והבקרה לתהליך הטיהור במט"ש .
 .13מערכת תקשורת אלחוטית בטכנולוגית  GPRSבין מרכז בקרה במט"ש ובין מרכז
מקביל במשרדי התאגיד.
 .14מערכת גלאי נפח וקרן וכן מיקרוסוויצ'ים עבור מיגון אלקטרוני .הכנת תשתיות
בלבד .
 .15כל העבודות ,הציודים והזיוודים במבנה טיפול בוצה לפי תקנות וחוק החשמל
והבטיחות לאזורים נפיצים והציוד יעמוד בדרישות מוגן פיצוץ .
CLASS 1 , ZONE 0 - EEX1 , DIVISION 1 ,INTRINSIC SAFETY
ג .אין זה מן ההכרח שהעבודה כולה תמצא את ביטויה ברשימת הכמויות ו/או
התוכניות ו/או במפרט הטכני .על הקבלן להשלים את כל המתקן על כל פרטיו גם
אם לא פורט במסמכים המצ"ב.
ד .המזמין שומר לעצמו את הזכות לחלק את העבודות בין מספר קבלנים ו/או למסור
לקבלן רק חלק מהעבודות המפורטות וזאת ללא שינוי במחירי היחידה של יתר
סעיפי המכרז.
ה .העבודה תימסר רק לקבלן בעל ניסיון מוכח של  5שנים לפחות בביצוע מתקני
חשמל ,בקרה ומיגון אלקטרוני למכוני מים וביוב ומתקני טפול בשפכים .הקבלן
יצרף אישורים רלוונטיים לכך.
 08.3הוראות טכניות לביצוע המתקן:
א .מתקן החשמל יהיה בעל אופי תעשייתי באמצעות כבלי חשמל  N2XCY/FRאו
 NYBYוכן כבלי תקשורת מסוככים ומשוריינים ,מכשור ומיגון אלקטרוני
(מצלמות וגלאים) מונחים בתעלות רשת מגולוונות או נירוסטה  316היקפיות או
סולמות כבלים או פרופילים מגולוונים  /נירוסטה  316בתוך המבנים .ירידה על
הקירות תבוצע באופן גלוי ע"י השחלת הכבלים בצנרת מרירון אשר תחוזק ע"י
שלות מגולוונות .במעבר בין קירות יונח הכבל בצינור מרירון כאמור .בכל יציאה
של כבל מתעלת רשת או סולם כבלים יש להשחילו דרך סופית אנטיגרון.
א 1.בכל חלל מבנה התעלות של כניסת השפכים וחדר המגובים המכניים יהיה
המתקן
בעל אופי כדלקמן ( כאמור ובכפוף לתכנית יועץ הבטיחות והנגישות ) :
מתקן החשמל יהיה בעל אופי תעשייתי מוגן התפוצצות באמצעות
1.1
כבלי חשמל ( FR/N2XBYמשוריינים) למתקן מוגן התפוצצות מונחים
לסולמות כבלים או מושחלים בצנרת תת קרקעית בתוך מבנה התעלות של
כניסת השפכים ומבנה המגובים  ,כבלי הנקודות בתוך המבנה יושחלו בצנרת
מוגנת התפוצצות גלויה .כבלי ההזנה יהיו מטיפוס  .. N2XBYכאמור בכל
יציאה של כבל מתעלות פח ,רשת או סולם כבלים ,יש להשחילו דרך סופית
אנטיגרון ייעודי ומיוחד מוגן פיצוץ כדוגמת יבואן  :קבוצת קשטן .
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 1.2 .Aיש להימנע מלבצע חיבורים או התפצלות בתוך חלל המוגדר כאזור נפיץ
.ואם יוכרח הדבר יבוצע ע"י קופסאות מעבר והסתעפות גלויות ,מלבניות עם מכסה
מתוברג  IP68מוגנות התפוצצות  Class 1 Div. 1תוצרת Cooper Crouse-Hinds
או ש"ע.
 .1.3 .Bכל התעלות ,סולמות ,פרופילים מתכתיים יהיו מפלב"מ AISI ( 316L
 )316Lבלבד .לא יאושרו בכל מקרה סולם/תעלה מברזל בגילוון חם או קר .הקבלן
יספק אחריות של  5שנים לכל החלקים המתכתיים מפני קורוזיה לרבות ריתוכים,
חיבורים ,עיגונים ותמיכות.
 .1.4כל האביזרים והציוד המסופקים ע"י הקבלן (להתקנה בחלל המוגדר) יהיו
מותאמים לעבודה באזור נפיץ CLASS 1 , ZONE 0 - EEX1 , DIVISION 1
 ,INTRINSIC SAFETYקורוזרבי דוגמת מכוני טיפול בשפכים .כל הציוד
אלא אם צוין אחרת יהיה אטום ברמת אטימות  IP68ובעל תו תקן ואישור
תקינות להעמדה ועבודה בחללים נפיצים.
 .1.5 .Cכל אביזרי הפיקוד יהיו אורגינליים ,אטומים ,להתקנה בסביבה רטובה
 ,IP68מוגני התפוצצות  ,בהתאם לתכנון והאפיון של המתכנן .מודגש בזאת שלא
יאושרו אביזרי פיקוד השונים מהמפורט בתוכניות גם אם הוכח שהם שווה ערך .
 1.6 .Dכל המעברים בין הקירות של חדר החשמל לבין הציודים ומעבר כבלים
ותעלות יהיה ע"י התקני מעבר ייעודיים וייחודיים לחללים נפיצים כדוגמת קשטן .
 1.7 .Eכל כניסות הכבלים ללוחות החשמל והבקרה ולכלל המנועים והזיוודים
תבוצע ע"י אנטיגרונים מיוחדים וייעודית לחללים נפיצים .
 1.8 .Fכל לוחות החשמל של ספקי החוץ ובכלל שיותקנו בחלל הנ"ל ייעמדו
בדרישות התקן והתקנות ויהיו מסוג לוחות מוגני פיצוץ והספק יעמוד בכל דרישות
המפרט הכללי והתקנות ויספק ציודים מאושרים ונושאי תו תקן לייעוד אזורים
נפיצים .
ב.
כנ"ל

הזנות בין המבנים השונים וכן הזנות למתקנים חיצוניים יבוצעו ע"י כבלים
מושחלים בצנרת תת-קרקעית חדשה או קיימת דרך שוחות נפרדות לחשמל
ותקשורת.

הזנות למתקנים חיצוניים יבוצעו ע"י כבלים מונחים בתעלות מחורצות
ג.
מפלב"ם
(נירוסטה)  316מקורית של היצרן כמפורט בתכניות .
ד.

מודגש בזאת כי עבודות הקבלן כוללות ביצוע כל החצובים והמעברים בתוך
הבניין עבור תעלות הכבלים והפרופילים וכן תיקוני טיח וצבע ללא כל תוספת
למחירי היחידה.

ה.

כל האביזרים והציוד המסופקים ע"י הקבלן יהיו מותאמים לעבודה באזור
קורוזיבי דוגמת מכוני טפול בשפכים .כל הציוד אלא אם צוין אחרת יהיה
אטום ברמת אטימות  IP67לפחות.
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ו.

קופסאות מעבר והסתעפות תהיינה גלויות ,מלבניות עם מכסה מתוברג IP67
תוצרת  PALAZULLIאו ש"ע .בנוסף יש למרוח את אזור המגע בין מכסה
הקופסא לקופסא בחומר אטום דביק דוגמת .R.T.V

ז.

כל התעלות ,סולמות ,פרופילים מתכתיים וכן קונסטרוקציה מתכתית או
חלק
מתכתי אחר יהיו מגולוונים גילוון חם בטבילת אבץ בלבד .לא יאושר בכל
מקרה גלוון קר .הקבלן יספק אחריות של  5שנים לפחות לכל החלקים
המתכתיים מפני
קורוזיה .יש להשתמש באביזרים מתלים וקונזולות אורגינליות של התעלות
והסולמות בלבד .אין להשתמש בריתוכים או חיתוכים או חרורים בתעלות או
בסולמות לאחר ביצוע הגילוון החם .מחיר התעלות והסולמות כולל מתלים,
קונזולות ,סופיות ,פניות אנכיות ואופקיות והצטלבויות וכו' אורגינליות של
יצרן התעלה.
במקומות שיקבעו ע"י המתכנן והמזמין בהם קיימת קורוזיה קשה יעשה
שימוש
בתעלות מחורצות וסולמות מפלב"ם (נירוסטה)  316מקורית של היצרן.
ח.חיבור אביזרים ומנועים :האביזרים יחוברו כאשר קטע הכבל הקרוב לאביזר
מחובר לקופסא מתכתית מגולוונת ע"י כניסות אנטיגרון  ,הכבלים יכנסו
לאביזרים דרך כניסות כבל בעלות אטימות גבוהה עם הברגה וטבעת אטימה
ודיסקיות לחיצה ובעלת גמישות גבוהה דגם אנטיגרון .הכבל יוגן מיציאה בצנרת
תת-קרקעית או מתעלת פח עד לאביזר ע"י צינור שרשורי משוריין מתכת עם
שדרה קשה דוגמת  G.Pאו ש"ע הכולל שרוולית מתכווצת בחום המבטיחה
אטימה של התקן החדירה .

חיבור לוחות מכונות  :לוחות המסופקים ע"י אחר עבור מכונות ו/או ציוד,
ט.
יעמדו בדרישות התקן הישראלי  61439ואלה שיותקנו בחלל הנפיץ של מבנה
המגובים המכניים יהיו מסוג מוגני פיצוץ ויעמדו בכל התקנות ודרישות החוק
לאזורים נפיצים.
לוחות המסופקים ע"י גורם חוץ ( ספקי ציודים ) עבור מכונות ו/או ציוד  ,כדוגמת
מגובים מכניים  ,מכונות משולבות  ,מערבלים  ,משאבות הגברה ומנטרלי ריחות
וכו' ,יעמדו בדרישות התקן הישראלי  61439ויותאמו למפרט המיוחד לעבודות
חשמל ותקשורת על כל סעיפיו ופרקיו ולפי דרישות המתכנן והמזמין לצד עמידה
בתקנות גילוי וכיבוי האש .
 .1אישור של כלל זיוודי התכולה הפנימית והחיצונית של מרכיבי הלוח
יעמדו בדרישות המפרט ויהיו זהים למרכיבי לוחות החשמל והתקשורת
של שאר מרכיבי ציוד המתקן שאושרו ע"י המתכנן .
 .2מבנה הלוח וסוגו  ,מידותיו וכל פרטיו יאושרו אך ורק ע"י מתכנן החשמל
ובכפוף להנחיות שלו ולדרישות המפרט המיוחד ולא תתקבל כל טענה של
"( לוח מכונה חלק אינטגרלי ממנה גם אם המכונה מגיעה מיצרן שנמצא
מעבר לגבולות!! " )
 .3סוג הבקר המתוכנת שמנהל ומבקר את פעולת המכונה ואשר מסופק יחד
וכחלק בלתי נפרד מהלוח וכל זיוודי הבקרה הנלווים כדוגמת כרטיסי
הרחבה  ,ספקים  ,מחברים ומתאמים וכו' יהיו מהסוג שאישר המתכנן
בלבד בכתב וכדוגמת הציוד שאושר בכלל המתקנים מטעמי אחידות
וסטנדרטיזציה.
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 .4כל הציודים המסופקים ע"י הקבלן ( מיקור חוץ ) יעמדו בדרישות
ובתקנות של חללים בעלי דרגת קרוזיביות גבוהה מאוד כדוגמת תחנות
שאיבה לשפכים גולמיים  ,אווירה ימית ובנוסף יעמדו בתקנות אווירה
נפיצה במידה ונדרש ע"י יועץ הבטיחות וכחלק בלתי נפרד ממסגרת
העבודה .
 .5כל הכרטיסים האלקטרוניים של הבקר  ,מתנע ,ווסת וכו' יצופו עם לקה
ייעודית לתוחלת חיים מותאמת לתנאי ההתקנה הקשה ובנוסף פסי
הצבירה יצופו בבדיל .
 .6הלוח של המכונה יכלול בין היתר :
 6.1סרגל מהדקים למגעים יבשים עבור העברת חיווים לכלל
פעולות ותקלות של משטר פעולת המכונה  ( .כל המפסקים
 ,מגענים  ,ממסרים וכו' ) .
 6.2מתג מנוהל מסוג  4פורטים נחושת ו  2פורטים אופטיים
לפחות עבור חיבור כל תכולת הלוח הפנימית כדוגמת מסך
נגיעה  ,בקר ,מתמרי אנרגיה וכו עם מערך התקשורת
הכללי של שאר המתקנים  SCADAע"י סיב אופטי או
לחילופין . CAT7 #50m
 6.3סליל הפלה לכל מפסקי המשאבות והמנועים שהספקם
מעל  5כ"ס ולמפסקי שירות שגודלם מעל  63Aולמפסק
הראשי בנוסף למפסק במעלה הזינה  .אשר יחוברו לבקרת
גילוי וכיבוי האש ובנוסף לממסרי יציאות של הבקר
המקומי .
 6.4התקנת מגעי עזר לכלל המפסקים  ,מגענים וממסרים
לדיווח על חיווי פעולה  /תקלה .
 6.5כל הכניסות והיציאות מסוג ממסר בלבד ! לא יאושר בקר
בעל יציאות שלא מסוג  REALYיחווטו למהדקי לד
ביציאה ובכניסה מלוח המכונה .
 6.6התקני כניסה יציאה מסוג אנטיגרון לכלל כבלי הזינה
והפיקוד .
 6.7מעגלי הפיקוד יוזנו אך ורק לאחר שנאי מבדל שיותקן
בלוח וכחלק בלתי נפרד ממנו שהספקו יתאים לכלל
הציודים המופעלים .ע"י פרט בורר המאפשר בחירה בין
אל פסק לבין שנאי מבדל לפי פרט פיקוד שהוכן ע"י
המתכנן .
 6.8ממסר חוסר ואי סדר פאזות ותקלות מתח לניטור תלת
פאזי
 6.9מגיני מתח יתר מסוג . CLASS B+C
 6.10ספק כח חיצוני  5Aלפחות עם הגנות נתיכים לכלל הזנות
ציודים בשטח כדוגמת מצופים  ,ברזים וכו' .
 6.11מנורות סימון לחיווי פעולה/תקלה לכל מנוע בנוסף לפרט
מפסק בורר הפעלה ידני /אוטמטי .
 6.12לא תאושר התנעת מנוע שהספקו מעל  5כ"ס ללא מתנע רך
דיגטלי ו/או ווסת מהירות כנדרש.
 6.13כל הווסתים  /מתנעים יחוברו בתקשורת למתג המקומי
וממנו למערך התקשורת הכללי .
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 6.14היצרן יכין טבלת רגיסטרים עבור העברת כל המידע
שמתנהל בבקר המקומי ויאפשר חיבור מלא עם מערך ה
 SCADAוכתיבה וקריאה לערכי התפעול השונים .
 6.15יוגש ספר מכונה יחד עם תכניות לאחר ביצוע והוראות
תפעול ואחזקה בשלושה עותקים .
 .7הספק יגיש תכנית העמדה של כלל הציודים בהן בכוונתו להשתמש ,
תעלות ,סטנדים להתקנת ציודים  ,סולמות וחלקי מתכת ובכפוף לרשימת
הציודים שאישר המתכנן ומופיעה במפרט המיוחד ובאומדן לאישור טרם
ביצוע המתקן ובכפוף להנחיות מתכנן החשמל .
 .8כל אביזרי הפיקוד יהיו אוריגינליים ,אטומים ,להתקנה חיצונית רמת
אטימות  IP67לפחות בהתאם לתכנון והאפיון של המתכנן .מודגש בזאת
שלא יאושרו אביזרי פיקוד השונים מהמפורט בתוכניות גם אם הוכח
שהם שווה ערך .
 .9כל הנדרש לעיל ואשר יידרש ע"י המתכנן הינו חלק אינטגרלי ממחיר
המכונה ולא יגבה עבורו כל מחיר נוסף .
כל אביזרי הפיקוד יהיו אוריגינליים ,אטומים ,להתקנה חיצונית רמת
אטימות  IP67לפחות בהתאם לתכנון והאפיון של המתכנן .מודגש בזאת שלא
יאושרו אביזרי פיקוד השונים מהמפורט בתוכניות הכלליות גם אם הוכח
שהם שווה ערך.

י.

י .1.מצופי פיקוד :מצופי הפיקוד יהיו בעלי מבנה אגס עם כבל אורגינלי באורך 12
מ' כולל מגע מחליף פנימי למתח  . 230Vמצוף זה יהיה מיועד להתקנה בבור ביוב
תוצרת  FLYGTדגם  .ENH-10מותקן ומחובר לפי תכנית הפרטים הכולל
אספקת כל הציודים הנדרשים להשלמת העבודה  ,סטנד ,כבלי נירוסטה,
משקולת בטון  ,חבקים ,ברגים והכל עשוי נירוסטה  316קומפ' .
י.2.

מפסק מגביל על שסתום אל-חוזר  :N.R.Vיהיה בנוי משני חלקים
הכוללים מפסק גבול מתכתי  IP65מותקן על זרוע נפרדת ,מגע ,6A
 . 230/24Vהמפסק יופעל ע"י גלגל הפעלה עם מגרעת שיותקן על הציר
הבולט של שסתום האל-חוזר.

י.3.

מתמרי לחץ:מתמר הלחץ יהיה יצוק מנירוסטה עם תצוגה
אינטגרלית  , LCD IP67 UVמותאם לעבודה במי שפכים הכולל
דיאפרגמה ייעודית מאוגנת לשפכים גולמיים בעלת מעבר פתוח
וחופשי של " 4 , 1מוליכים תוצרת  , ROUSMOUNTסימנס או
 GTXשל  BD SENSORSאו ש"ע .

י4.

מד מפלס אולטרא -סוני :מערכת מד מפלס אולטרא סוני תכלול גשש
בבור רטוב מטיפוס +X10יחידת מגבר/מתמר עם תצוגה ו'  3מגעים +
כבל ביניהם  +יחידת תכנות .היחידה תהיה תוצרת  PULSARדגם
 BLACK BOXאו ש"ע.

יא .כבלים:
 כל הכבלים יתאימו לתקן ישראל  547ויהיו כבים מאליו ( )FRמטיפוס N.2.X.עם מעטה חיצוני מסוג  XLPEלעבודה רצופה בטמפ' של  90מעלות צלזיוס
ובתנאי סביבה של  35מעלות בסביבה חשופה לקרני שמש  UVובמקומות בהן
יש חשיפה לגזים וכימיקלים יהיה הבידוד החיצוני מותאם לתנאי ההתקנה
כדוגמת בידוד תרמי או סילקוני או  N2XCYלעמידה בפני כימיקלים וכו'
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כבלים למנועים המופעלים ע"י ווסתי מהירות יהיו מטיפוס משוריין
.N.2X.B.Y
באחריות הקבלן הארקת שריון הכבל בקצותיו .הכבלים יהיו שלמים לכל
אורכם .אין להשתמש בקופסאות חבורים או מופות מכל סוג שהן .כבל שיפגע
במהלך העבודה יוחלף לאלתר.
 לכל כבלי הכח וההארקה יש להשתמש בנעלי כבלי בעלי תקן  DINבלבד. בחיבור כבלי מתח נמוך לשנאים יש להשתמש בסופיות כבל מתכווצותואטומות מסוג כפפה תוצרת  RAYCHAMאו ש"ע .המתכנן רשאי להורות
לקבלן להשתמש בסופיות אלו בכל מקום שיידרש על ידיו ללא כל דרישה
לתוספת מחיר מצד הקבלן.
 כל הכבלים לכח ,פיקוד ומכשור ישולטו בשני הקצוות וכן בשוחות המעבר וכןבתוואי על סולמות או תעלות כבלים כל  3מטר בשילוט סנדוויץ' חרוט אשר
יחוזק לכבל ע"י חבקים פלסטיים או שלות מגולוונות הכל לפי הוראות המתכנן.
 כבלי המכשור יהיו מסובבים ,מסוככים כל זוג בנפרד .עבור התקנה פנימיתהכבלים יהיו  2זוג  . 2X2X20AWGעבור התקנה חיצונית ו/או תת-קרקעית
הכבלים יהיו  2X2X16AWGיסופקו עם מעטה  NYBYומעטה נוסף נגד
עכברים דוגמת אלו של סילבן סחר או ש"ע.
יב.

תאימות :EMC
כל הציוד שיסופק ע"י הקבלן אם בלוחות החשמל ואם בהתקנות חיצוניות
יהיו בנוי לתאימות אלקטרומגנטית ( )EMCולפי תקני  IECהרלוונטיים.
הקבלן יציג
אישור מתאים לכל ציוד מוצע על ידו.

יג  .מוגן התפוצצות :
מגדיר ציוד חשמלי מוגן התפוצצות לפי השיטה האמריקאית NFPA 70
 .1999 Edition National Electrical Codeבמסמך זה ,כל אביזר ,חלק או
ציוד שיוגדר "מוגן התפוצצות" חייב לעמוד בסיווג לפי השיטה האמריקאית.
CLASS 1 , ZONE 0 - EEX1 , DIVISION 1 ,INTRINSIC SAFET
 08.4ווסתי מהירות:
כל ווסתי המהירות יותאמו לעבודה באזור מכון טפול בשפכים כולל ציפוי בדיל
לפסי נחושת וציפוי לקה לכרטיסים אלקטרוניים.
א .ווסת מהירות אלקטרוני:
ווסת המהירות מיועד לשנות מהירות סביב המנוע ע"י שינוי תדר ומתח
ושמירה
על יחס אופטימלי ביניהם .הווסת יסופק בתוך ארון נפרד בדרגת אטימות
IP54
ויותאם לעבודה באזור מתקני טפול בשפכים כולל הגנת כרטיסים
אלקטרוניים
ופסי נחושת .היחידה תצויד במשנק טורי בכניסה למניעת הרמוניות
ברשת.
היחידה תכלול:
 כניסת ויסות :זרם  4-20MAאו מתח .0-10V כניסת התנגדות מפוטנציומטר. מגעי הפעלה :הפעל אוטומטי,הפעל ידני,היפוך כיוון. מגעי אינדיקציה :פעולה ,תקלה , READY ,הפעלת מגען טורי ,הפיכת כיוון ויציאה אנלוגית  4-20MAעבור התדר של הוסת.
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כיוון התנעה/הדממה וקצב עלית/הורדת מהירות.
בקרת והגבלת זרם/מומנט  /מתח/תדר.
תצוגת .LCD
רישום תקלות.
טמפרטורת סביבה  50מעלות לפחות.
הגנות :זרם יתר ,מתח יתר ,חוסר מתח ,זרם נמוך ,בידוד מנוע ,חוסר
פזה וטמפרטורת ווסת ,זליגה לאדמה.
בסיס סוקל ללוח.
מנתק בעומס מתאים להספק הווסת עם ידית מצמד.
הווסת יהיה דוגמת תוצרת  ,SIEMENS ,ABBשניידר .

ב .מתנע אלקטרוני רך:
המתנע הרך יתבסס על מערכת טריסטורים הקוטעים את גל המתח
בהתאם להצתה  .היחידה תהיה מסוגלת להניע ולהדמים מנוע הגדול ב
 10%מהערך הנקוב שלה ,ללא מגען מקצר.
היחידה תכלול:
 כיוון זמן התנעה והדממה בקרה והגבלת זרם/מומנט תצוגת  LCDבעברית רישום תקלות  ,הפעלת מגען טורי  ,הפיכת כיוון .  RESETידני הגנות :מספר התנעות ,זרם יתר ,מתח יתר ,חוסר מתח ,זרם  ,נמוך,חוסר פזה ,טמפרטורת מתנע גבוהה.
 מגען מקצר אינטגרלי.היחידה הדיגטלית תהיה דוגמת  RVS-DXשל סולקון .או ש"ע
מאושר .
 08.5חפירות:
החפירות עבור הצנרת יהיו בעומק  110ס"מ מרום הסופי של הקרקע או הכביש או
המדרכה לצורך זה אין להבדיל בין החפירה לחציבה .בכל מקום במפרט ובכתב
הכמויות בו מוזכרות חפירה ,פרוש חפירה ו/או חציבה בכל סוגי העפר והסלע.
החפירה תרופד בשכבה של  10ס"מ חול ים נקי לפני הנחת הצנרת ובשכבה נוספת
לאחר הנחתם .יש להדק את החול ולהניח שכבה רצופה של בלוקים מלאים בהתאם
לפרט בתוכנית .מעל שכבת המילוי הראשונה יש להניח סרט סימון פלסטי עם סימון
"כבלי חשמל מ.נ ".כנדרש ,ולסתום את החפירה בעפר ולהדק עד להגשת צפיפות
 97%מוד לפחות ,ולבצע תיקון אספלט במידה ויידרש .פני האספלט הסופיים יתאימו
לגובה פני הכביש.
על הקבלן לקבל אישור המפקח לתוואי לפני ביצוע החפירה .על הקבלן לוודא
תוואים ומהלכים של צנרת תת-קרקעית קיימת .האחריות להימנע מפגיעה במע' תת
קרקעיות קיימות חלה על הקבלן ועליו בלבד .כל תקלה במע' קיימות שתגרם
כתוצאה מעבודות הקבלן תתוקן מיד על ידו ועל חשבונו.

 08.6צנרת תת קרקעית וכבלים:
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א .הצנרת התת קרקעית תהיה פלסטית חלקה מטיפוס  PVCקשיח ותכלול חוט
משיכה מניילון  8מ"מ.
ב .הצנרות יונחו בחפירה על גבי שכבת החול הראשונה זה ליד זה .על הקבלן לקבל
אישור לחפירה ולאופן הנחת בצנרת לפני סגירת החפירה .אין לכסות חפירה לפני
קבלת אישור המפקח לכך.
צנרת חשמל:
ג - .צנרת בקוטר  50או  80מ"מ לחשמל תהיה מטיפוס שרשורי דופן כפולה רב
שכבתית כדוגמת מגנום .
 צנרת בקוטר מ  110 P.V.Cמ"מ ,דרג .SN16 צנרת בקוטר מ  160 P.V.Cמ"מ ,דרג SN16 צנרת בקוטר מ  200 P.V.Cמ"מ ,דרג .SN16ד .צנרת לתאורת חוץ תהיה שרשורית ,דופן כפולה מטיפוס מגנום .קוטר לפי תכנית.
ה .צנרת תקשורת:
 צנרת בקוטר  50או  75מ"מ תהיה מטיפוס חלק כפיף מפוליאתילן י.ק.ע 13.5מאושרת ע"י בזק.
 צנרת בקוטר  110מ"מ תהיה מ P.V.C -דגם מריפון או ש"ע.ו  -קטעי חיבור הצנרת (מופות) יבוצע ע"י ציהור (מופה) תקנית אורגינלית בהתאם
לסוג הצינור ומיוצר ע"י אותו יצרן צינור .יש להמציא דוגמא לאישור המתכנן
והמפקח לפני תחילת ביצוע העבודה.
 08.7חומרים וציוד:
א .כל החומרים ,האביזרים והמכשירים שיסופקו ע"י הקבלן יהיו חדשים
ומאושרים ע"י מכון התקנים וח"ח.
ב .על הקבלן להגיש דוגמאות מכל החומרים שיש בדעתו להשתמש בהם לאישור
המהנדס או המפקח .כל אביזר או חומר שימצאו פסולים יוחלפו מיד ע"י הקבלן
ועל חשבונו.
ג .ציוד ולוחות המתח הנמוך יהיו מתוצרת " "EATONאו " "SCHNEIDERאו
 ABBאו שווה איכות מאושר ע"י המתכנן .מאמ"תים יהיו בעלי כושר ניתוק בקצר
של  10KAלפי  IEC898לפחות (אם לא צוין אחרת) .ובכפוף לנדרש בסכמות החד
קוויות .
ד .כל הציוד המיועד להתקנה באזור המוגדר כאזור נפיץ יעמוד בתקן של התקנות
מסוג זה ויחייב אישור מוקדם של המתכנן .
 08.8בריכות/שוחות מעבר:
13

יודפת מהנדסים ( )1994בע"מ
סלימאן ווישאחי – הנדסת חשמל

738a Netofa WWTP Part B4 sections 6 (ver.2) 200923.docx

ספטמבר 2020

לביצוע עבודות לשדרוג ושיקום מט"ש נטופה לרבות עבודות הנדסה אזרחית,
עבודות אלקטרומכניות ,עבודות חשמל ובקרה ועבודות פיתוח

חשמל ובקרה

הבריכות תהיינה עגולות ו/או מלבניות עשויות בטון טרומי עם תקרה וטבעת עליונה
ומכסה עגול .קוטר הבריכות ועומקן כמצוין בתוכנית אך לא יקטן מ  60ס"מ (מעבר
אדם).
הבריכות להתקנה בכביש או באזור נסיעת כלי רכב תהיינה למשקל  40טון עם מכסה
מתכתי.
הבריכות בשטחי מדרכות או גינון תהיינה למשקל  12.5טון עם מכסה בטון טרומי.
כניסת צנרת לשוחות תהיה דרך פתח אותו יחצוב הקבלן בדופן ובחלק התחתון של
השוחה ,כולל סתימת החציבה ע"י בטון.
הבריכה תונח על שכבת ריפוד חצץ בעובי כ  20ס"מ .
הקבלן ישלט את הבריכות ע"י הטבעת פליז עם אותיות בגודל  5ס"מ בה כתוב סוג
הבריכה ומס' לפי התכניות ( .חשמל ,תקשורת וכו').
 08.9תאומים אישורים ובדיקות:
א .הקבלן יתאם עם המפקח והמזמין את לוח הזמנים לביצוע העבודות ואת זמני
החיבור והניתוק.
ב .עם השלמת העבודה יזמין הקבלן בדיקה של מהנדס בודק למתקן שהקים.
הבודק אשר יבצע בדיקה אחת או מספר בדיקות כבל שיידרש ע"י המזמין יתקן
מיד כל ליקוי שיתגלה בבדיקות עד לקבלתו הסופית של המתקן ע"י הבודק.
ג .בדיקת המהנדס הבודק אינה באה במקום הבדיקה ע"י המתכנן ו/או מפקח ו/או
נציג המזמין ואינן פותרות את הקבלן מביצוע כל התיקונים שידרשו על ידם.
העבודה תחשב כגמורה רק לאחר שאושרה הן ע"י הבודקים וכן ע"י המתכנן
והמזמין.
ד .הבדיקה של המהנדס הבודק והתאומים עם חברת החשמל כלולים במחיר
העבודה ולא ישולם עבורם בנפרד.
 08.10תנאים מקומיים:
א .על הקבלן לבדוק לפני הגשת הצעתו את כל התנאים הקשורים בביצוע העבודה
ואפשרויות הביצוע במקום .הצעתו של הקבלן תשמש אישור לכך שהקבלן מכיר
את כל התנאים בנוגע למכשולים וקשיים בהתקנה וכו' ופוטר את נותן העבודה
מכל תביעה העלולה להתעורר בקשר לכך.
ב .על הקבלן לדאוג משך כל תקופת העבודה לשמירה נגד תאונות במקום ולמנוע
בכל האמצעים העומדים לרשותו כל תקלה או פגיעה באדם או ברכוש כתוצאה
מעבודתו .הקבלן ישא בכל האחריות ובכל ההוצאות במקרה שתוגש תביעה
לפיצויים מפעולותיו ,מחדליו ,עבודתו וציודו בין אם יבוצע על ידו ,על ידי פועליו,
שליחיו ,באי כוחו או קבלני משנה או באי כוחם אשר להם יימסר חלק כלשהו
מהעבודה.
 08.11הארקות
 .1עבודת הקבלן כוללת ביצוע מערכת הארקה מושלמת במכון הטפול כולל פסי
השוואת פוטנציאלים מתאימים מנחושת בחתך כנדרש .כל פסי ההשוואה
יחוברו ביניהם ע"י מוליכי נחושת מונחים במובלים טמונים באדמה .כמו כן כל
המבנים הקרובים יחוברו ביניהם ע"י פס מגולוון  40/4מ"מ מונח באדמה וזאת
על מנת ליצור משטח פוטנציאלים אחיד בכל המט"ש.
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מודגש בזאת כי ההארקה בכל לוח משנה תחובר לפס השוואת פוטנציאלים
מקומי אולם יבוצע איפוס אחד בלבד בלוחות מתח נמוך ראשיים בתחנת
הטרנספורמציה.
כל פס השוואת פוטנציאלים בכל מבנה יחובר אל:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

צנרת מים ( או שפכים).
אלקטרודות הארקה (נוספות בהתאם לאישור המהנדס).
חלקי מתכת וקונסטרוקציה.
יציאות מגולוונת ממערכת הארקת יסודות.
עבודת הקבלן כוללת ביצוע מערכת הארקות יסוד לפי דרישת המזמין
כמפורט בתקן וכמפורט להלן.

 .2הארקת יסודות
א .טבעת הארקת היסוד ,תהיה פס ברזל שטוח  100ממ"ר (למעט הקטעים
המסומנים בהם החתך שונה) ,מרותכת לעליות מהכלונסאות או מהיסודות
העוברים ,מרותכת כל  4מטר לחישוקי קורת היסוד וכוללת יציאות חוץ כמתואר
בתכנית.
ב .יציאות החוץ תהיינה פסים  4X40מגולוונים מרותכים לטבעת הארקת
היסוד ,ויוצאים אל מחוץ למבנה בגובה פני הקרקע כ  20-30ס"מ מעל רום קרקע
סופיים  .הפס יוצמד לקורת היסוד בתוך קופסא מתכתית ( ראה פרט בתכנית
הארקות) ,ע"י פיליפס " 1/4כולל שילוט.
ג .כל ברזלי האורך העולים מהכלונס ירותכו אל טבעת חובקת עשויה פס
ברזל 4X40 ,מ"מ .מטבעת זו תבוצע עליה בראש הכלונס ע"י פס כנ"ל אל טבעת
הארקת היסוד כמפורט בסעיף א'.
ד .בכל רשת תחתונה של כל יסוד עובר ,ירתך הקבלן את אחד מברזלי האורך אל כל
ברזלי הרוחב ,וכן את אחד מברזלי הרוחב אל כל ברזלי האורך .מרשת זו יעלה
פס ברזל  4X40מ"מ אל טבעת הארקת היסוד ההיקפית כמפורט בסעיף א'.
 08.12סימון ושילוט:
כל האביזרים ,גופי תאורה ,קופסת חבורים ,חבורי קיר ,לוחות חשמל מפסקי בטחון
ישולטו בשילוט סנדוויץ' חרוט דו-גווני .גוון השילוט יהיה כתב שחור עם רקע לבן
כאשר אביזרי החרום יהיו כתב לבן עם רקע אדום .השילוט יקבע למקומו ע"י ברגי
פח או מסמרות פלסטיות מתאימות .רשימת שילוט תוגש למתכנן לפני ביצוע.
כל הכבלים ישולטו כאמור בסעיף כבלים .כל נקודות ההארקה תשולטנה ע"י שילוט
" הארקה לא לנתק" .כל התוואים התת-קרקעיים יסומנו ע"י שילוט מיציקת מתכת
מותקן על מבנים או מוטבע באספלט או במשטח הבטון .כל השילוט הנ"ל כלול
במחיר העבודה ולא ישולם עליו בנפרד.
 08.13לוחות חשמל:
א .כללי:
א .לוח החשמל הפיקוד במידה וידרשו יבנו להעמדה לרצפה מעל תעלת
השירות מפח מגולוון /צבוע .הלוחות ייוצרו לפי ת"י  61439דוגמת RITAL
או  ELSTEELשל שניידר או  TABULAשל ארדן או  X-ENERGYשל
מולר או ש"ע מאושר ,רמת מידור  2 Bעם מחיצות הפרדה בין התאים  .הלוח
יורכב ע"י מפעל לוחות אשר הוסמך לכך ע"י יצרן הלוח ונושא תו תקן כיצרן
מרכיב לאותה עבודה מבוצעת או לחילופין הצהרת תקן ללוח המיוצר .
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הלוח יבנה מתאים מודולריים בגובה  210ס"מ ורוחב כנדרש ,עם דלתות
מלאות המאפשרות רמת אטימות  IP55לפחות .הלוח יצבע באבקה
אלקטרוסטטית בתנור .הלוח יכלול פלטות פנימיות מגולוונות לכל הרוחב
עשויות פח דקופירט מגולוונת להתקנת הציוד ע"י הברגה בלבד .פסי
הצבירה יהיו בחלק העליון ,המהדקים בחלק התחתון הלוח יכלול סוקל
מברזל  Uבגובה  10ס"מ לפחות מגולוון הכלול במחיר הלוח.
ב .ארון המעבר למשאבות יבנה מארון פוליאסטר משוריין  IP65מבנה כפול
תוצרת ענבר דגם  FGIכאשר כל ציוד יותקן בקופסת  C-Iמפוליקרבונט.
הארון יוצב על סוקל מקורי של הלוח ויחוזק באמצעות יציקת בטון בתחתית
הפילר.

ג .הוראות כלליות לבניית לוחות:
 .1לוחות החשמל ייוצרו ע"י יצרן בעל הסמכה ממכון התקנים לעמידה בתקן
 61439לייצור לוחות לזרם מעל  250Aוכן הסמכה לייצור לוחות מיצרן
מקור .
 .2לוחות החיבורים יבנו בהתאם לתרשימים העקרוניים ותרשימי החיבורים
שבתוכניות .מידות הלוח תהיינה מתאימות לצורכי האביזרים הדרושים
כמפורט בכתב הכמויות ועוד מקום שמור .30%
 .3התרשימים שבתוכנית באים לציין את סידור הלוחות עקרונית בלבד.
תכנית מפורטת עם ציון התוצרת של כל אחד מהאלמנטים המורכבים עליו
ומידות הלוח תעובד ע"י היצרן ותוגש לאישור המהנדס לפני תחילת העבודה.
רק לאחר אישור התוכניות רשאי היצרן לגשת לביצוע הלוחות .עם גמר הביצוע
ימסרו יחד עם כל הלוחות  3עותקים של מערכת התוכניות הנ"ל.
 .4הלוחות יכללו פסי צבירה לפאזות והארקה עם ברגים ודסקיות פליז
בורג נפרד לכל מוליך .העומס יחולק שווה בין הפאזות .כל המעגלים
ומוליכי הפיקוד יצוידו במהדקים .עד  25ממ"ר מהדקי מסילה35 ,
ממ"ר ומעלה עם בורג להתחברות ע"י נעלי כבל.
 .5מוליכים שחתכם  10ממ"ר ומעלה יחוברו לפסי צבירה באמצעות נעלי
כבל ודסקיות פליז .מפסקים של  250אמפר ומעלה יחוברו לפסי צבירה
באמצעות פסים מבודדים גמישים ומהדקים מתאימים .כבלי
אלומיניום יחוברו ללוח באמצעות מהדקי אלומיניום/נחושת או לשות
מתאימות לפי גודל הקו.
 .6הדקי הכניסה של המפסק הראשי בכל לוח יכוסו ע"י פנל פלסטי שקוף
משולט בסימון החץ .כן יכוסו פסי צבירה בחלקים אחרים בלוח
העלולים לגרום התחשמלות ע"י מגע מקרי.
 .7כל האביזרים והמפסקים ישולטו בשלטי סנדוויץ' חרוטים שיחוברו
לפנלים ולדלתות ע"י ברגים או מסמרים (לא בדבק) .בנוסף לשילוט יש
לסמן את כל האביזרים במדבקה עם ציון מס' המופיע בתוכנית.
 .8היצרן ידאג להבטחת הסלקטיביות והגנות לזרם יתר וזרם קצר בין
המפסקים החצי אוטומטיים בלוחות החשמל .ציוד החשמל המוצע
חייב להתאים לדרישה זו.
 .9הפנלים יחוזקו באמצעות סגרים קפיציים (פרפרים) או בעלי ראש גדול
לסגירה בחצי סיבוב עם הבטחה המונעת שחרור הבורג מהפנל.
 .10בחלק העליון של כל הלוחות יותקנו מכסים (גגונים) עם כניסות כבל
מוכנות
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מראש בנוי מחומר פלסטי חסין אש .לכל כבל תהיה כניסה נפרדת .מכסים אלו
יהיו תוצרת "לגרנד" דגם  CABSTOPאו ש"ע.
 .11בלוחות לזרם  250Aומעלה יוגשו לאישור המתכנן יחד עם תכניות
הביצוע גם החישובים הבאים:
א .חישוב טרמי של הטמפרטורות המתפתחות בלוח בעומס מלא לפי תקן
•
IEC947
•

ב .חישוב עמידות מכנית של הלוח בכוחות המתפתחים בעת זרמי הקצר
הנקובים .במידה ולא הוגדר זרם הקצר יעשה החישוב לפי זרם קצר 25KA

•

בלוחות זרם  3x63Aומעלה תבוצע הכנה להתקנת גילוי אש אוטומטי.
בלוחות לזרם  3x100Aומעלה תבוצע הכנה להתקנת מערכת כיבוי אש
אוטומטית בגז .FM200

•

א .9.מודגש בזאת כי כל מרכיבי הלוחות לרבות צביעה יתאימו לאווירה
קורוזורית קשה דוגמת אלו של מכוני טפול בשפכים .הקבלן ויצרן הלוח
מאשרים נתון זה בהצעתם.
 . 8.14תיק מתקן ( :) AS MADE
הקבלן יערוך וימסור ללקוח שני עותקים מודפסים ועותק דיגיטאלי של תיק
מתקן מלא אשר יכלול לפחות:
• תכניות ("לאחר ביצוע" )  As Madeעבור המתקן ולוחות החשמל.
• מפת מדידה של המתקן עם סימונים של תוואים תת קרקעיים בפורמט
DWG
• מפרטים טכניים מלאים לציוד ,דפי קטלוג של כל הציוד והמכשור
המסופק ,כולל כל פרטי הביצוע שהוכנו ע"י הקבלן.
• עותק דיגיטלי ומודפס של כלל מערך תוכנת הניהול  HMIומסך המגע .
• עותק דיגיטלי ומודפס לתכנת הבקר .
• ספר הדרכה בעברית לתפעול המתקן.
• דפי הסבר לאיתור תקלות ראשוני ואופן הטיפול הנדרש .
• רשימת חלקי חילוף והגדרת כמות מלאי  ,רשימת ספקים  ,טלפונים וכו' .
• תיק בטיחות .
• אישור קונסטרוקטור לאחר תום ביצוע לכל התעלות ,גשרים מעברים וכו'.
• אישור מהנדס חשמל על תכניות  As Madeועל תקינות הביצוע של
הלוחות כולל דוח של צילום תרמו גרפי ללוחות בהעמסה מלאה .
• עותק דיגיטלי ומודפס מכל החומר הנ"ל הכולל כל התכניות  ,המפרטים
וכו' .

 08.15מדידה וכמויות:
א .העבודה תימדד עם השלמתה ללא כל תוספת עבור הפחת ,שאריות או חומרים
שנפסלו .מחירי העבודה המפורטים ברשימת הכמויות כוללים גם את כל חומרי
העזר כגון :ברגים ,שלות ,מהדקים ,כניסות כבל וכו' ולא ישולם עבורם בנפרד.
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ב.המזמין שומר לעצמו את הזכות לספק חלק מהציוד ו/או החומרים ללא כל שינוי
במחירי היחידה של יתר הסעיפים.
ג .מחירי העבודות חריגות יחושבו על בסיס מחיר חוזה .על הקבלן להגיש ניתוח
מחירים מפורט לכל דרישת תשלום חריגה.
ד .עבודות חריגות שלא ניתן לתמחר בהתבסס על מחירי חוזה ישולמו לפי מחירון
דקל פחות  15%וללא כל תוספת רווח של קבלן ראשי.
ד .כאמור ביצוע כל החציבות והמעברים וכן תיקוני טיח וצבע כלולים במחיר
העבודה ולא ישולם עבורם בנפרד.
 .08.16מערכת גילוי וכיבוי אש :
א .כללי:
מערכת גילוי אש ועשן באמצעות גלאי עשן מטיפוס אופטי אנלוגי ממוענת בכל
שטח מבני המט"ש  .רכזת גילוי אש מטיפוס רכזת אנלוגית ממוענת תמוקם בחדר
חשמל ראשי או בכניסה למבנה המנהלה ותחובר בתקשורת לכל הרכזות האחרות
בשאר המבנים כך שתהווה מערכת אחת ואחידה כפי שיקבע ע"י יועץ הבטיחות .
גילוי אש ועשן תתאם לדרישות ת"י  ,1220ולדרישות מכון התקנים .החברה
המציעה תהיה בעלת  . ISO 9002כל הציוד המוצע יידרש לעמוד בתקנות להתקנה
באווירה נפיצה וקוריוזיות במיוחד הכולל הצהרה בכתב של היצרן על כשירות
הציודים שלו להתקנה בתחנות שאיבה/מט"שים לשפכים גולמיים .
א 1.המערכת תכלול את המרכיבים הבאים:
 .1גלאי עשן.
 .2לחצני אזעקת אש ,פנימיים וחיצוניים.
 .3צופרי אזעקת אש.
 .4נורות סימון גילוי אש.
 .5כיבוי אוטומטי בלוחות חשמל.
 .6מרכזית גילוי אש כתובתית אנלוגית חדשה.
 .7פנל התראות ראשי .
 .8צנרת וחיווט קומפלט של המערכת.
ב .תיאור המתקן:
 .1כל האביזרים (גלאים ,צופרים ,לחצנים) יסומנו בשלטי סנדוויץ'
חרוטים הכוללים מס הגלאי ומספר המעגל עליו הוא מחובר עפ"י
המספור בצג הרכזת.
 .2הקבלן ישמור על ניקיון בעת עבודתו .כל יום בסוף היום וגם במהלך
היום עם סיום העבודה במתקן מסוים ינקה הקבלן את האזור
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באמצעות שואב אבק באופן שלא יישאר זכר לעובדה שבמקום
בוצעו עבודות.
ג 8.פירוט טכני של הרכזת:
מערכת גילוי אש ממוענת:
כללי
א.
ב .מערכת גילוי האש תהיה מטיפוס אנלוגי ממוען (ADDRESSABLE
.)ANALOG
ג .מערכות גילוי וכיבוי האש יהיו מערכות "פתוחות" הניתנות לתחזוקה על
ידי לא פחות מ 30-חברות תחזוקה המוסמכות במכון התקנים.
ד .המערכת תבקר גלאים מטיפוס פוטו-אלקטריים וחום מסוג אנלוגי עם
תושבת אחידה שתאפשר התקנת כל אחד מסוגי הגלאים המוזכרים
בתושבת אחידה .נורית ההתראה האינטגרלית של הגלאים תימצא בראש
הגלאי ותאפשר זווית ראיה של  360מעלות.
ה .המערכת תבקר מעגלי מבוא/מוצא כתובתיים מסוג חד-ערוצי ורב-ערוצי
אשר יכללו ממשק לגלאים קונבנציונליים ,מפסקים ,אמצעי התראה,
הפעלה ולוחות סינופטיים.
ו .המעגלים יוזנו באמצעות קו בקרת הגלאים ( )SLCובמרחב כתובות זהה.
ז .המערכת המוצעת תישא תו-תקן ישראלי ותתאים או תישא אישורים
בינלאומיים אחרים כדוגמת  ULאו .EN-54
ח .המערכת תאפשר דיווחים והתרעות באמצעות צופרים כתובתיים,
מערכת כריזת חירום אינטגראלית ,הודעות  SMSודואר אלקטרוני.
ט .לוח הפיקוד והבקרה.
י .התצוגה תכיל צג גביש נוזלי ( )LCDגרפית של  64X260פיקסלים ותווים
אלפא-נומריים ,נוריות תצוגה ,ומקשי תכנות ותפעול .התצוגה ולוח
המקשים יענו על דרישות ת.י .EN-54,UL864 ,1220
יא .מערכת הבקרה תאפשר שליטה של עד  1016כתובות של התקני מבוא
ומוצא.
יב .מערכת הבקרה תאפשר חיבור כרטיסי קו מדגמים שונים למימוש עד 8
לולאות בקרה ( .)SLCכל לולאה תאפשר בקרה עד  127התקנים מסוג
כתובתי ובכללם גלאים והתקני מבוא מוצא.
יג .המערכת תאפשר עבודה בטופולוגיה חופשית ,חיווט ב– CLASS A-
 STYLE 7או חיווט ב.CLASS B-
יד .הרחבת קיבול המערכת מעבר ל 1016 -כתובות תיעשה ע"י שימוש
ברכזות נוספות ,המחוברות ברשת המאופיינת בתקשורת מהירה.
הרכזות מחוברות ברשת "שוויונית" ( )Peer-to-Peerכך שניתן לתכנת
בנפרד כל רכזת שתציג ותגיב לאירועים ברכזות אחרות המוגדרות
כשותף .ניתן לחבר ברשת עד  32מערכות.
טו .לוח הבקרה יכלול שעון זמן המאפשר הפעלה מותנית בזמן של החייגן
האוטומטי ושינוי רגישות הגלאים במשטר יום /לילה בהתאם לשעות
העבודה במשך היממה ,בהתאם לחגים ולימי השבוע (שישי/שבת).
טז .שעון הזמן משמש בנוסף לרישום והדפסת אירועים במערכת כגון שעת
אזעקה ,תקלה ,ביצוע פעולות כגון :השב ,השתקת צופרים ,ביצוע תכנות
ועוד .המערכת תאפשר חיבור למחשב שבו מותקנת תוכנת בקרה
לשליטה כללית.
יז .התוכנה כוללת תצוגה גרפית צבעונית של מבנה המערכת תוך ציון גרפי
של נקודות האזעקה ובליווי טקסטים המתארים את אופי המקום
19
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חשמל ובקרה

ופעולות חירום שיש לנקוט בהן בשעת אזעקה ,תכנות המערכת ,שליטה
מרחוק וניהול אירועים.
ניתן יהיה להפיק במערכת דו"חות אירועי מערכת כגון אזעקה ,תקלה
וכו' .הדוחות כוללים את נתוני האירוע ,זמן האירוע ,סוג ההתקנים,
הכינויים ופרטים נוספים .אירועים אלה ניתנים להצגה במסך המערכת
או לחילופין ניתנים להדפסה.
לולאות הבקרה ()SLC LOOP
לולאות הבקרה במערכת יבוקרו ע"י כרטיס קו חד או דו-ערוצי ,הכולל
יחידת עיבוד עצמאית .סוג ומספר כרטיסי הקו ,יקבע על פי מספר
ההתקנים (מסוג כתובתי) והתצורה של המערכת .כרטיסי הקו מבצעים
את פעולות הבקרה והתקשורת הדו-כיוונית אל ההתקנים.
מעגל הקו האנלוגי  SLCמוגן אלקטרונית בפני קצר .המעגל ינתק את
הלולאה במצב קצר ויחזור לפעולה רגילה עם סילוק הקצר באופן
אוטומטי.
מעגל הקו יכלול נוריות  LEDלבקרה המאפשרות לאנשי תחזוקה
להבחין בין מצבי העבודה השונים.
כרטיס הקו יתקשר עם הגלאים והמודולים המותקנים על הקו ויספק
להם מתח על זוג חוטים יחיד.
כרטיס הקו יתשאל את כל הגלאים הקשורים אליו בצורה שוטפת
ויאפשר הודעות כלליות ( .(Broadcastהכרטיס יאפשר תגובה לאזעקה
בזמן הקטן מ 3 -שניות ,כולל ביצוע אימות אזעקה ( Fire Alarm
)Verification
מערכת עיבוד מרכזית ()C.P.U.
מערכת העיבוד המרכזית תפקח על כל כרטיסי חוג בקרה ,ספק הכוח,
מטען המצברים וכל הציוד המקושר לרכזת ובכלל זה צגים ,ממשקים
וכו' .תקלה ניתוק או הוצאה של אחד המרכיבים הנ"ל תאובחן ותדווח
מידית.
מערכת העיבוד המרכזית תאפשר ביצוע הפעלות מותנות בין התקנים
ברמת הלולאה ,בין לולאות ,בין כרטיסי לולאה ובין מערכות בקרה
המחוברות ביניהן ברשת.
מערכת העיבוד המרכזית תכלול שעון זמן אמתי ניתן להציגו ולהדפיסו
וכן זיכרון לא מחיק ממנו ניתן יהיה לדלות דיווחים עפ"י שיוכם
לתאריך.
מערכת העיבוד תכלול זיכרון ( )HISTORYלאירועי אזעקה ותקלה
בנפרד .כל זיכרון אירועים יכיל לפחות  250אירועים אחרונים במערכת.
נתונים אלה יהיו ניתנים לתצוגה באמצעות מקשי המערכת ותצוגת ה-
 LCDאו להדפסה באמצעות מדפסת.
המערכת תכלול תפריט תצוגה גרפי/אנלוגי ( )MONITORלהצגת
הפרמטרים האנלוגיים של ההתקנים ,לרבות נתוני קריאה עכשוויים ,ספי
יחוס ,ספי אזעקה ופרטי ההתקן.
ארון
לוח הבקרה יהיה מותקן בארון פלסטי "כבה מאליו" דקורטיבי וניתן
יהיה להתקנה על הקיר או בתוך הקיר ,בהתאם למיקום שיקבע ע"י
המתכנן או המפקח.
הארון יכלול פתחים מודולריים לכבלים נכנסים.
בדלת הארון יהיה פתח המאפשר ראיית כל האתראות החזותיות .שימוש
במקשים יוגבל באמצעות קודי גישה ברמות שונות.
לארון יהיה סידור נעילה כולל מנעול מפתח.
גודל הארון יהיה תואם את דרישות הקיבולת של מערכת המותקנת תוך
אפשרות להגדלה עתידית של לפחות .50%
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לו .קווי קלט – פלט
לז .כל קווי הקלט והפלט אל לוח הבקרה וממנו ,ורכיבי הבקרה יהיו
מבוקרים בשיטה של בקרה עצמית מתמדת למקרה של נתק ,קצר ,או
תקלה אחרת .קיום תקלה כזו יתבטא בצורת קולית וחזותית ברורה על
הלוח שתבדיל בין תקלות ברכיבי המערכת השונים :גלאים ,קוים ,טעינה
וכו'.
לח .רמות גישה
לט .למערכת יהיו  4רמות גישה עם קוד כניסה לכל אחת מהרמות .הגישה אל
הלוח לצורך ניתוקו או נטרול חלקים ממנו יוכל להתבצע רק ע"י טכנאי
מסמך בעזרת קוד כניסה מתאים וגם אז הניתוק יצביע בהתראה קולית
חזותית על הניתוק הקיים.
מ .אזורים לוגיים
מא .המערכת תאפשר הגדרה של עד  499אזורים לוגיים ,אשר יאפשרו
הפעולות בהתניות שיתוכננו מראש באמצעות התוכנה ,לרבות הפעלות
מותנות בין רכיבים המחוברים פיזית לרכזות שונות.
מב .לוח הבקרה
מג .התצוגה ולוח המקשים מכילים צג גביש נוזלי ( )LCDגרפית של 64X260
פיקסלים ותווים אלפא-נומריים ,נוריות תצוגה ,ומקשי תכנות ותפעול.
התצוגה ולוח המקשים יענו על דרישות ת.י  .EN-54,UL864 ,1220רכזת
הגילוי תכלול לוח מקשים מקומי ומערכת תכנה  BUILT–INשבעזרתם
ניתן יהיה להגדיר בשטח ,או לבצע שינויים בעת הצורך של האזורים
ופונקציות ההפעלה השונות הנדרשות מהמערכת ללא צורך בביצוע שינוי
חומרה או תכנה כלשהם.
מד .מרכזיית הגילוי תכלול מערכת  ALARM VERIFICATIONלמניעת
התראות שווא וכמו כן תכלול קדם-התראה ) (PRE-ALARMלצורך
זיהוי מהיר במידה ומתפתחת שריפה.
מה .מרכזיית הגילוי תכלול מערכת לבדיקה עצמית לבדיקת תקינותה של
המערכת ומרכיביה השונים.
מו .ניתן יהיה להעביר כל כרטיס קו בנפרד למצב  TESTמבלי שיפריע הדבר
לקליטת אזעקות מכרטיסים אחרים.
מז .ניתן יהיה לחבר למרכזיה עד  16לוחות התראה משניים בעזרת קו
תקשורת דו –גידי ( (RS-485אשר יספק את כל האינדיקציות הנדרשות
מכל האזורים המחוברים אל לוח הבקרה הראשי.
מח .מרכזית הגילוי תכלול יחידת בקרה להפעלת פונקציות שונות כמו:
הפעלת מערכות כיבוי ,הפעלת חייגן אוטומטי ,הפעלת צופרים ,הפעלת
מדפי אש ,הפעלת מגנטים לסגירת דלתות ,הפעלת ושליטה על מפוחים
וכו'.
מט .המערכת תאפשר הכללה של ספקי כוח מסוג כתובתי אופציונליים אשר
יאפשרו את הגדלת הספקי המערכת ובכללם מערכות מצברים לעת
חרום .ספקים אלו יאפשרו הספקת אנרגיה גבוהה להתקנים מרוחקים,
תוך מניעת הפסדים ע"ג קווים ארוכים או שימוש בקווי הזנה עבים
ויקרים.
נ .הספקים יכללו בקרה על הזנת מתח הרשת ,טעינת הסוללות ומצבן
ומוצא  24Vלהתקני ההפעלה בשטח .נתוני הבקרה ישודרו ויוצגו אל
הרכזת ויחידת העיבוד המרכזית באמצעות לולאות הגילוי האנלוגיות
הסטנדרטיות.
נא .מרכזיית הגילוי תכלול ספק כוח ומטען מצברי המבוקר ע"י יחידת
העיבוד המרכזית של הרכזת .הבקרה תכלול את בדיקת יכולת הסוללות
להספקת הזרמים הנדרשים לכלל המערכת .המרכזייה תכלול סידור
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להעברה אוטומטית ממתח הרשת למצברים ולהפך ,ללא הפרעה בפעולת
המערכת.
נב .מרכזיית גילוי האש תכלול יציאת  ,RS-232אשר יאפשרו את חיבור
המערכת למחשב ולהדפסת אירועים וצג גרפי.
נג .מרכזיית גילוי האש תכלול יציאת  TCP/IPאשר תאפשר דיווחים
ושליטה באמצעות רשתות אינטראנט  /אינטרנט.
נד .לוח הפיקוד והבקרה יאפשר ביצוע הפעולות וזיהוי המצבים הבאים:
נה .פעולת המערכת במצב תקין.
נו .הצגת אירועי אזעקה.
נז .הצגת אירועי תקלה תוך פירוט סוג ו/או סיבת התקלה (אבחון אוטומטי
ע"י מעבדי המערכת).
נח .הצגת כמות אירועי האזעקה ,פקוחים ,סטטוסים ,תקלות ,ניטרולים
ובדיקות .יוצג האירוע הראשון והאירוע האחרון שהתרחשו .כל הנ"ל
יופיע על גבי התצוגה הראשית בחלון אחד.
נט .ביצוע הפעלות מותנות ומורכבות בין התקני המערכת המחוברים אליה
ישירות או המחוברים לרכזת אחרת המשתייכת לרשת הרכזות האמורה.
ס .קביעת רגישות יום ,רגישות לילה וסף קדם-אזעקה ניפרד לכל גלאי .כמו
כן ניתן יהיה להגדיר מועדי חגים אשר בהם המערכת תעבוד במשטר
רגישות לילה לאורך כל היממה.
סא .תכנות שעות יום/לילה לכל יום בשבוע בנפרד עם אפשרות מעבר ידני
יזום בין המצבים.
סב .קביעת השהיות להתקנים אשר מותרים להשהיה עפ"י התקן ובערכים
המתחייבים מכך.
סג .אבחנה בין קדם-אזעקה לבין התראת ניקוי לגלאים.
סד .עדכון סף אזעקה אוטומטי בהתאם לתנאי סביבה משתנים
(.)Drift Compensation
סה .ביצוע אימות אזעקה (.)Alarm Verification
סו .תגובה מהירה לאזעקה  3 -שניות כולל אימות אזעקה.
סז .תכנות המערכת ניתן לביצוע באופן מלא באמצעות לוח המקשים וצג
המערכת או לחילופן ,באמצעות תוכנה מבוססת חלונות ומחשב אשר יזין
את הנתונים בערוץ ה.RS-232 -
סח .המערכת תאפשר נטרול  /הפעלה ברמת ההתקן הבודד /ברמת האזור/
ברמת הקבוצה /מוצאי המעגל הראשי ברכזת.
סט .כתובת התקן כתובתי מבוססת תוכנה ( )Soft Programmingואינה
עושה שימוש בהתקנים מכניים כגון מפסקים או מנופים מכניים.
ע .חיווט המערכת ניתן לביצוע בכל טופולוגיה ובכללה – ,CLASS-A
 CLASS-Bו.Free Topology -
עא .כל התקני המערכת לרבות הגלאים השונים ,כרטיסי המבוא/מוצא ,ספק
כוח כתובתי ומבודדה הלולאות יהיו מבוקרי מיקרו-מחשב.
עב .המערכת תכלול אפשרות לתכנות אוטומטי ( Automatic Filed
 )Programming Featureהמאפשרת את הפעלת המערכת לאחר
התקנתה תוך דקות בודדות.
עג .המערכת תאפשר חיבור של עד  32רכזות ברשת שוויונית ()Peer-to-Peer
תוך תצוגה ושליטה על כלל המערכת מכל אחת מהרכזות ולוחות המשנה
המחוברים אליהם.
עד .בדיקת הגלאים האנלוגיים תבוצע אוטומטית וברציפות על ידי מערכת
הבקרה ובנוסף ניתן יהיה להפעיל בדיקה יזומה באמצעות הרכזת ,או על
ידי מפסק מגנטי עבור "."walk test
עה .התקנים
עו .גלאי עשן אנלוגי ירוק
22
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עז .גלאי העשן יהיה מטיפוס פוטואלקטרי אנלוגי כתובתי ירוק המיועד
לפעול עם הרכזת.
עח .הגלאי יהיה "ירוק" וידידותי לסביבה ולא יכיל התקן רדיואקטיבי
הקיים בגלאי היוניזציה.
עט .הגלאי יכלול מבוך ומערכת של משדר-מקלט אינפרה אדומים המגלים
החזרות אור מחלקיקי העשן אשר נכנסים אל תוך המבוך (נפיצה).
פ .הגלאי יבוקר ע"י מיקרו-מחשב פנימי אשר יבצע עיבוד אות ראשוני
ומשדרו אל הרכזת לצורך ביצוע אזעקות עפ"י ערכי הרגישות אשר נקבעו
ברכזת.
פא .גלאי העשן יבצע תיקוני סטייה ) (DRIFT COMPANSATIONבאופן
אוטומטי עם היווצרות משקעי אבק במבוך הגלאי עד לנקודה בה הגלאי
אינו יכול לבצע תיקונים .בנקודה זו תתקבל התרעת תקלת ניקוי לגלאי.
פב .הגלאי יישא את תו התקן הישראלי ו/או תקן מערבי בתוספת אישור
מת"י להתקנה ועמידה של המערכת בדרישות ת"י .1220
פג .נתונים חשמליים
פד .מתח-עבודה  24Vdcמאופנן.
פה .זרם עבודה  290מיקרו-אמפר ממותג.
פו .זרם עבודה באזעקה  2.6mAלערך  -ממותג .ללא נורית סימון.
פז .תחום טמפרטורה לעבודה מ  -100C -עד 600C
פח .רגישות  0.8 - 2% / feet -ניתנת לכיוון מלוח הבקרה.
פט .זרם מיתוג מקסימאלי לעומס חיצוני50mA
צ .צופר התרעה כתובתי למערכות אנלוגיות
צא .יחידת הצופר הכתובתי למערכות אנלוגיות ,תשלב בתוכה צופר התרעת
אש ,נורית סימון בעלת עוצמת אור גבוהה ומעגל מוצא כתובתי אנלוגי.
צב .התקנת היחידה תהיה פשוטה וקלה.
צג .הצופר יוזן באמצעות  4גידים – זוג להזנת הקו האנלוגי  SLCוזוג למקור
מתח  24DC Vלצורכי הפעלת הצופר ,מתח זה יוזן מהרכזת או מספק
כח כתובתי מקומי.
צד .במצב עבודה רגיל ,מהבהבת נורית הסימון כאינדיקציה לתקשורת
ופעולה תקינה.
צה .הצופר יהיה מאושר ע"י יצרן מערכת הגילוי (לוח הבקרה).
צו .גלאי גז
צז .גלאי המימן יהיה רגיש לפליטת מימן  H2הנפלט בחדרי מצברים.
צח .גלאי הפרופאן בוטן יהיה רגיש לדליפות של גז הבישול.
צט .הגלאי יכלול ממסרים לחיבור למערכת גילוי האש.
ק .אפשרות גילוי של .0-100% LEL
קא .גלאי למימן יהיה מוגן התפוצצות.
קב .גלאי הגז יהיו בעלי דרגת אטימות מינימלית של .IP-65
קג .הגלאי יהיה מאושר ע"י יצרן מערכת הגילוי (לוח הבקרה).
קד .גלאי הגז יהיו תוצרת חברת  SENSITRONו/או ש"ע אשר נבדקו
ומתאימים לדרישות התקן הישראלי .1220
קה .גלאי קרן יפעל על פי העקרונות הבאים
קו .גלאי אקטיבי מטיפוס קרן אשר כולל משדר ומקלט .המשדר קרן מסוג
אינפרא רד.
קז .הגלאי יכיל מנוע סרבו אשר יתכוונן וייתקן אוטומטית ובאופן רציף את
הקרן בין המשדר למקלט.
קח .הגלאי יפעל על עקרון חסימת הקרן בין המשדר למקלט אשר תגרם ע"י
העשן.
קט .התקנה  -על הקיר כ 50 -ס"מ מהתקרה למעט אם נקבע אחרת בתכנון
המפורט.
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קי .טמפרטורת עבודה מינימלית נדרשת :בין  -15ו 55+ -מעלות צלסיוס.
קיא .יעמוד בדרישות תקן ישראלי ת"י .1220
קיב .הגלאי יהיה מאושר ע"י יצרן מערכת הגילוי (לוח הבקרה).
קיג .הפעלת גלאי בהתאם לתכנון תגרום ,מידית או לאחר השהייה (עם
אפשרות ויסות זמן ההשהיה) ,לפעולות הבאות:
קיד .צפירה עולה ויורדת בלוח הבקרה הראשי והמשני ובכל יתר הצופרים
שבמערכת.
קטו .סימון האזור בלוח הבקרה הראשי ובלוח המשני.
קטז .סימון הגלאי שפעל ע"י נורית סימון בגלאי.
קיז .הפעלת נוריות הסימון המקבילות לגלאי שפעל (אם ישנו).
קיח .הפעלת כל פעולות החירום ,כגון :הפסקת מערכות המזוג אויר,
הפסקת מערכת החשמל ,חיוג אוטומטי ,אזעקת אש באמצעות מערכת
רמקולים" ,פיקוד הכבאים" למעליות ,מדפי עשן ,כיבוי אוטומטי אזורי
ועוד (אופציה) ,הפעלת מפוחים להוצאת עשן ,במידה ויהיו כאלה,
הפסקת חשמל בלוח ראשי במידה ונדרש ,שחרור דלתות מגנטיות.
קיט .בכל מקרה בו תופסק ידנית אחת מפעולות החירום לצורכי מתן שרות
אחזקה ,תדלק נורית סימון ,שתיכבה עם החזרת המצב לקדמותו.
קכ .הפעלת לחצן יד תגרום מיד לכל הפעולות כפי שצוינו לעיל ,או חלקן אם
נקבע אחרת\.
קכא .גלאי כבל
קכב .גלאי הכבל יהיה מסוג טמפרטורה קבועה ומורכב משני חוטי תיל
נושאי זרם המופרדים ע"י בידוד רגיש לחום .גלאי הכבל יהיה מאושר
.UL/FM
קכג .כל קטע של גלאי כבל יסתיים בקופסת חיבורים ,ארון חיבורים ,נגד
סוף קו או כל אלמנט אחר המהווה חלק ממערכת גילוי האש.
קכד .ניתן להשתמש בקטעים של תילים רגילים כאשר הכבל עובר באזורים
בהם אין סכנת אש.
קכה .טמפרטורת ההפעלה של הכבל תיבחר בהתאם לטבלה הבאה:
טמפ' הפעלה גלאי
טמפ' סביבה
כבל
מרבית
68.3 °C
37.8°C
87.8 °C
65.6 °C
137.8 °C
93.3 °C
קכו .האורך המרבי המותר לכל אזור של גלאי כבל לא יעלה על  120מ'.
קכז .בכל מקום בו נדרשת תמיכה של גלאי הכבל כשהוא באוויר – יש
להשתמש בכבל נושא המסופק עם גלאי הכבל.
קכח .התקנת גלאי הכבל תעשה בהתאם להוראות היצרן ובאמצעות אביזרי
התקנה מקוריים שלו.
קכט .גלאי הכבל יחובר ל LOOP-מעגלי גילוי-אש ,ע"י יחידת כתובת
 ADDRESSABLEהנמדדת בנפרד מגלאי הכבל.
קל .הגלאי יהיה מאושר ע"י יצרן מערכת הגילוי (לוח הבקרה).
קלא .יחידת מבוא ממוענת
קלב .יחידת כתובת תאפשר חיבור מקורות אחרים מערכת גילוי האש כגון:
גלאי גז ,גלאי כבל ,F.S. ,מגע יבש או קבוצת גלאים מטיפוס
 COLLECTIVEל LOOP-וכך יתאפשר להגדיר כתובת זיהוי ADDRESS
וחיבורם למעגל הגילוי הממוען.
קלג .יחידת הפעלה ממוענת
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קלד .יחידת כתובת הכוללת מוצא מבוקר ,ממסר מגע יבש לצורך הפעלות
כגון :הפעלת כיבוי-אש והפסקות חירום להזנות חשמל.
קלה .ספק כוח כתובתי אנלוגי
קלו .מאפשר הפצת  24 Vמגובה סוללות ,כולל בעת נפילת מתח רשת ,מתח
סוללות והגנה מזרמי יתר ע"י הגנה אלקטרונית.
קלז .נוריות סימון גלאים
קלח .מנורות הסימון יהיו מיועדות להתחבר במקביל לנורות הקיימות
בתושבת הגלאי .הנורית תתחבר במקביל לנורית לחיבור הנורית החיצונית.
קלט .מנורות הסימון תותקנה בקופסה וזאת תהיה מיועדת להתקנה על/או
תחת הטיח ,או מותאמת לשילוב בתקרה אקוסטית .הקופסה תהיה פתוחה
עם פתח ומעבר אטימה עבור כניסת הכבל.
קמ .נוריות סימון עבור גלאים בתוך לוחות החשמל יותקנו על תקרת הלוח
ובחזיתו.
קמא .נורית הסימון תהיה מאושרת ע"י יצרן מערכת הגילוי (לוח הבקרה).
קמב .לחצנים לאזעקת אש/הפעלת כיבוי
קמג .לחצני גילוי אש יותקנו בגובה של  1.6מ' מהרצפה.
קמד .לחצני הגילוי והכיבוי יבוקרו בצורה רצופה על ידי מרכזית הגילוי
למקרה של נתק או קצר.
קמה .הפעלת אזורי גילוי/כבוי באמצעות לחצן תדאג להפעלת אינדיקציה
ויזואלית בלוח הגילוי/כיבוי שתציין את אזור ההפעלה והגילוי.
קמו .הלחצן יהיה מסוג "ממוען".
קמז .לחצן האזעקה יהיה מדגם הבולט לעין בצבע אדום .ללחצן יותקן
מכסה שקוף אשר יש צורך לשברו או להסירו כדי לבצע את הלחיצה וכדי
למנוע את הפעלתו בשוגג ,ויסומן בהתאם לייעודו בשפה העברית.
קמח .תהיה אפשרות זיהוי הלחצן לאחר הפעולה.
קמט .החזרת הלחצן למצב רגיל תוכל להיעשות רק ע"י האדם שהוסמך
לכך.
הלחצן יהיה מאושר ע"י יצרן מערכת הגילוי (לוח הבקרה).
קנ.
מערכת כיבוי אש:
.3

.4

.5
.6
.7
.8
.9
25

מערכת כיבוי אש בלוחות חשמל ,תבוצע ע"י גז  FM200במיכלים
תקניים ובמשקל המתאים לנפח הלוח עפ"י המצוין בכתב הכמויות
ועם ברז שחרור ,מד לחץ ,צנרת פיזור ,נחירים וציוד פיקוח.
הפעלת המערכת ע"י  2גלאים מחוברים בהצלבה באופן אוטומטי
באמצעות סיגנל ממערכת גלוי אש או ידנית באמצעות מערכת
מכנית המחוברת למיכל.
מתקין המערכת יהיה אחראי לאמצעי הבטיחות הבאים:
כמות הגז שתיפלט בעת הפעלת המערכת לא תעלה על ריכוז נפחי
של .7%
תהיה השהיה בין ההפעלה האוטומטית של מערכת הכיבוי לבין
פתיחת המגוף.
מיד עם מתן האות להפעלה אוטומטית של המערכת יופעל גם צופר
האזעקה.
ציוד השחרור של הגז מהמיכל ,הצנרת ונחירי הפיזור יתוכננו כך
שמשך פליטת הגז לאזור המוגן לא יעלה על  10שניות.
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 .10הצנרת תהיה צנרת פלדה ללא תפר סקידיול צבועה בצבע יסוד
ובצבע אדום עליון יש לנקות את הצנרת באמצעות לחץ אויר לפני
התקנת נחירי הפיזור.
 .11כל רכיבי המערכת יתאימו לתקן  NFPA 12Aויישאו אישור .UL
 .12מחיר מערכת כיבוי אש כולל הספקת המיכל ,הצנרת נחירי הפיזור,
ברזים ציוד המדידה והפיקוח ,העתקנה וחבור מכני וחשמלי ,כבלי
החבור ,החיזוקים ,המתלים וכל העבודות וחומרי העזר הדרושים
להשלמת מערכת הכיבוי והפעלתה.
ג .שירותי אחזקה למערכת גילוי וכיבוי אש:
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7

כללי:
עם הגשת מכרז זה ימסור הקבלן כתב התחייבות על נכונותו
ואפשרותו לתת שירותי אחזקה למערכות .העבודה ו/או העבודות
תבוצענה ע"י צוות עובדים מאומן ובקי בעבודות הרכבה ואחזקה
של המערכת המפורטת במכרז זה .בנוסף לאמור במוקדמות לפרק
זה רואים את עבודות האחזקה ככוללות:
בדיקות וטיפולי מנע שגרתיים תקופתיים לפי הוראות האחזקה של
היצרן והתקן הקובע.
תיקון תקלות לפי הזמנת הלקוח.
אחזקת מלאי חלפים אוריגינליים הנדרשים ע"י היצרן.
ניהול רישום מדויק של כל עבודות האחזקה המבוצעות במערכת.
מתיקון תקלות במערכות יבוצע ע"י הקבלן מידית עם קבלת
ההודעה ובכל מקרה תוך פרק זמן שלא יעלה על  24שעות.

ד .בדיקת ניסיון הפעלה:
 .1עם השלמת המערכת יבצע הקבלן בדיקה בהשתתפות המהנדס
המתכנן ,הפקח ונציגי היזם ,הבדיקה תכלול גם תדרוך מלא לאנשי
האחזקה.
 .2באחריות הקבלן העברת המערכת בדיקה מלאה של מכון התקנים
הישראלי ותיקון כל הליקויים שיתגלו .מחיר הבדיקה כלול במחיר
המערכת ולא ישולם עבורם בנפרד.
ה .אחריות הקבלן:
 .1הקבלן יהיה אחראי לטיב העבודה לרכיבים ולפעולה התקינה של
המערכת לשביעת רצון המזמין למשך  36חודשים מתאריך קבלתה
הסופי של המערכת באתר .הקבלן יהיה אחראי לציוד ,להובלתו
ואחסונו.
 .2מחירי תקופות האחריות יכללו:
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.3

כל העבודות והחומרים הדרושים באתר לביצוע עבודות אחזקה
בהתאם למפרט הטכני.
דמי השימוש בכלי העבודה והציוד מדידה לרבות ציוד הקבלן.
הוצאות נסיעה לאתר וממנו.
הוצאות כלליות הן ישירות והן עקיפות של הקבלן.
הוצאות הקשורות בניהול הרישום של עבודות האחזקה.
רווח הקבלן.

.1

הקבלן יגיש תכנית ביצוע לאישור לפני התחלת ביצוע העבודה
ולאחר שסייר באתר ולמד את המבנה.
הקבלן ידאג ויהיה אחראי לכך שהמתקן יתאים לדרישות תקן 1220
חלק  , 11 ,1, 3והוראות מכון התקנים.
עם השלמת העבודה יזמין הקבלן את מכון התקנים לבדיקה של כל
המתקנים שהקים לרבות מערכת הכיבוי בלוח החשמל ויתקן כל
ליקוי שיתגלה עד לקבלת אישור סופי שלמכון התקנים .לא תשולם
תוספת עבור בדיקות חוזרות.
עם השלמת העבודה יספק הקבלן תכניות עדות למתקן שבצע,
משורטטות באוטוקד  .2000הקבלן ימסור את תכניות העדות ב – 3
עותקים וכן את הקובץ דיגיטלי ע"ג מדיה אופטית (.)CD/DVD
העבודה תחשב כגמורה רק לאחר שאושרה הן ע"י מכון התקנים והן
ע"י המתכנן ולאחר שנמסרו תכניות העדות.

.4
.5
.6
.7
.8
.9
 .10הצעת הקבלן למערכות כיבוי אש תכלול את המרכיבים הבאים:
 .11תכנון המערכת.
 .12שרטוט הרשתות עד הגלאים או הלחצנים.
 .13פרוט הציוד המוצע כולל קטלוג עם סימון האביזרים הנכללים
בהצעה.
 .14אספקת הציוד למערכת ,התקנת המערכות והרצתן ,מתן אחריות
ושירות לאחר מכן לתקופה של  36חודשים לפחות.
 .15רשימת כמויות מפורטת עם מחירי יחידה .הרשימה תכלול את כל
הציוד והאביזרים הכבלים שבדעת הקבלן להשתמש בהם .לרבות
מגבירים ,מפצלים ,מסנפים ,וכל העבודות הדרושות להשלמת
המערכות.
 .16מסירת תיעוד טכני מלא לנציג המזמין ולמהנדס היועץ עם מסירת
המתקן.
ו .אישורים ובדיקות:

.2
.3

.4

.5

 08.17גופי תאורה :
א .מחירי גופי התאורה בכתב הכמויות כוללים אספקה כולל ציוד ההדלקה
אלקטרוני מלא ,מצתים ,נורות ,קבל כופל הספק וכל הנדרש .ההתקנה
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שתשולם בנפרד תכלול את כל חומרי העזר כגון מיתלים ,מוטות הברגה,
חיזוקים ,סופיות כבל ,כבלים מסתלסלים או כבלים מיוחדים קופסאות
הסתעפות וכל הנדרש קומפלט.
ב .מחיר התקנת גופי התאורה השקועים בתקרות אקוסטיות כולל ביצוע
פתחים בתקרה האקוסטית בהתאם למידות של גוף התאורה המוצע ע"י
הקבלן וכולל התעלות המותאמות לסוג הגוף .וכן מוטות הברגה לתליית
הגוף לתקרת בטון.
ג .מפרט טכני לגופי התאורה:
הערה :בכל מקום שמוזכרת המילה " ספק" הכוונה היא לספק אחד או יותר אשר
יבחרו על ידי הקבלן לצורך אספקת גופי תאורה ,כפי שמצוין בכתב הכמויות.
כל ספק או יצרן שלא מוזכר או מצוין בכתב הכמויות חייב לעבור אישור מוקדם של
המתכנן והמפקח לפני העסקתו על ידי הקבלן.
ג .1.מחיר גופי התאורה המוצע ע"י הספק כולל ציוד הדלקה ,מצתים ,נורות,
משנקים ,קבל כופל הספק וכל חומרי העזר הדרושים להתקנה מושלמת של
הגופים ע"י הקבלן כגון סופיות ,מיתלים ,תומכים ,כבל מסתלסל  +בלדחין
(לגופים תלויים) וכל האביזרים האוריגינליים הנדרשים להתקנה מושלמת של
הגוף לפי הוראות היצרן.
ג .2.כל ציוד ההדלקה יחובר אל גופי התאורה באמצעות שקע/תקע .כמו כן כל הציוד
יותקן בקופסא אוריגינלית של היצרן כך שהחלפת קופסת או מגש ציוד תבוצע
במהירות ללא צורך בשימוש בכלים.
ג .3.ספק גופי התאורה מטעם הקבלן ידריך את קבלן החשמל שבחר בו באופן
מפורט לרבות קיום סדנת הדרכה במפעל/משרדים של הספק לגבי אופן התקנת
גופי התאורה כולל שימוש באמצעי הדרכה מצורפים לגופים או מסופקים ע"י
הספק אוריגינליים של היצרן וזאת על מנת לאפשר התקנה מושלמת של הגופים
ללא גרימת נזק לגופי התאורה או לתקרות או ציוד אחר בבנין ,וכן על מנת
לאפשר תנאי עבודה אופטימליים לגוף התאורה בהתאם להוראות היצרן תוך
תפוקה פוטומטרית אופטימלית של הגוף לפי תכנון היצרן.
ג .4.ספק גופי התאורה מטעם הקבלן יצרף להצעתו קטלוגים ו/או  CDלפי דרישת
המתכנן כולל עקומות פוטומטריות ממוחשבות לכל גוף מוצע על ידו .לא תתקבל
כל הצעה ללא צירוף מסמכים אלו.
ג .5.ספק גופי התאורה יבצע חישובי תאורה ממוחשבים ומפורטים כולל הדמיה
תלת-מיימדית לכל גוף תאורה בפרויקט לפי דרישת המתכנן והמזמין לרבות
חישוב רמות תאורה אנכיות ,אופקיות ורמת סינוור .חישובים אלו יבוצעו הן
בשלב המשא ומתן עם המזמין ללא כל התחייבות של המזמין לרכישת גופי
התאורה והן בשלב אישור הגופים במידה והספק והקבלן יבחרו על ידי המזמין.
ביצוע חישובים אלו יהיה על חשבון הספק והקבלן ללא כל תשלום או חיוב מצד
המזמין גם אם הספק והקבלן לא יבחרו ע"י המזמין לאספקת כל גוף תאורה
שהוא .המתכנן יעביר לפי דרישה ,לספק גופי התאורה תוכניות ממוחשבות
בתוכנת  AUTOCADלמתקן התאורה בכל חלק של המפעל לצורך ביצוע
חישובים אלו.
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ג .6.הקבלן והספק מטעמו יציעו גופי תאורה שהינם יעילים מבחינה פוטומטרית
חוסכי אנרגיה ואמינים לאורך זמן ,בעלי רמת סינוור מינימלית .הקבלן יצרף עם
הצעתו מקדם יעילות/נצילות לכל גף ,וכן רמת הגבלת סינוור לפי דרישת המתכנן
והמזמין.
ג .7.יש להתייחס למושג "שווה ערך" לגבי גופי התאורה כך שהגוף החליפי יהיה זהה
לגוף המצוין בכתב הכמויות הן מבחינת טיב ,איכות ,פוטומטריה ,נתונים
חשמליים ונתונים מכניים.
ד .נורות וציוד:
ד .1.גופי התאורה יתבססו בעיקרם על נורות פלורסצנט חסכוניות ,יעילות
מסוג  T5או  PLוכן על תאורת  LEDמתקדמת.
ד .2.ציוד הפלורסצנט לכל הגופים יהיה מטיפוס משנקים אלקטרוניים בלבד
תוצרת  TRIDONIX , OSRAMאו ש"ע .כל המשנקים הנ"ל יצוידו
ברכיבים למניעת נזק למשנק בזמן קצר (נתיך) ,מתח יתר ,מתחי פולסים
(ספייקים) וכן בזמן מתחי יתר כתוצאה מפגיעת ברק.
ד .3.כל נורות הפלרוסצנט יהיו בעלי מקדם מסירת צבע גבוה שלא יפחת מ <82
.RA
ד .4.צבע הנורות (טמפ' הצבע ב  )Kיבחר לקראת אספקת הגופים ע"י המתכנן
האדריכל והמזמין לאחר ביצוע ניסויי תאורה .צבע הנורות יותאם לפי
המטרה והאזור/פונקציה בבנין.
ד .5.באחריות ספק גופי התאורה התאמת ציוד ההדלקה לסוג הנורות
הפלורסצנטיות
הזעירות ( )PLהמוצעים על ידו כולל המצאת אישור אוריגינלי של יצרן
הגוף.
ד .6.כל הנורות המסופקים ע"י ספק גופי התאורה יהיו מתוצרת מפעלים
אירופאיים/אמריקאיים/יפניים של אחת החברות הבאות:
.PHILIPS , G.E. ,OSRAM
ה .ניסוי תאורה:
ה .1.ספק גופי התאורה מטעם הקבלן אחד או יותר יבצעו ניסוי תאורה לגופים
המתוכננים בבנין לפי הדגמים המוצעים על ידו וכן לפי הדגמים המצויינים
בכתב הכמויות וזאת לפי דרישת המתכנן והמזמין.
ה .2.לצורך כך יוקצה ע"י המזמין לכל ספק שטח בבנין לצורך התקנת הגופים
המוצעים על ידו .מספר הגופים מכל דגם שהספק מחייב להתקין יהיו לפי \
החלטת המתכנן אך לא יפחתו מ  4גופים לכל דגם.
ה .3.מודגש בזאת כי בכל אישור גופי התאורה מכל סוג ובכל ניסוי תאורה על הקבלן
להמציא ולהציג את הגופים המקוריים המצויינים בכתב הכמויות לפי הדגמים
המפורטים וזאת בנוסף לדגמים שווה ערך במידה וברצונו להציע כאלה .לא
יבדק כל גוף שווה ערך במידה והגוף המקורי המפורט בכתב הכמויות לא יוצג
או יותקן לניסוי במקביל לגוף השווה ערך המוצע על ידי הקבלן.
ה .4.ספק גופי התאורה יספק את הדוגמאות לקבלן החשמל אשר יתקין את
הדוגמאות בהתאם להוראות ספק גופי התאורה ויחבר אותם לחשמל.
בגמר ניסוי התאורה יפורקו הגופים וימסרו לספק.
מודגש בזאת כי עלות הגופים  ,הנורות הובלת הגופים אל הבנין וחזרה
למחסן הספק וכן כל נזק שיגרם לגופים אלו הינו באחריות ספק גופי
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התאורה בלבד והקבלן.
המזמין אינו מחויב ברכישת הדוגמאות או בכיסוי כל נזק שיגרם להם בזמן
הניסוי או בכיסוי כל עלות נוספת שתיגרם לספק הגופים לרבות עלות שעות
העבודה של נציגיו.
ה .5.בניסוי גופי התאורה תבוצע בדיקה רמות התאורה המתקבלות מהגופים
השונים ,רמות הסינוור ,איכות התאורה ,איכות הגופים והמראה האסטטי
של הגופים.
ו .בחירת גופים:
ו .1.בבחירת גופי התאורה ע"י המזמין יבוצע שקלול של איכות הגופים ,תוצאות
ניסוי התאורה ,המחיר המוצע ע"י הספק לגוף ,זמן האספקה של הגופים ,וכן
זהות ונתונים ספק גופי התאורה והיצרן המוצעים מבחינה  :פיננסית,
אחריות ,גודל ויכולת מתן שירות על ידו לאורך זמן.
השיקולים הנ"ל הינם בלעדיים ופנימיים והמזמין אינו מחויב להציגם מפני
ספקי גופי אורה או קבלן החשמל או הקבלן הראשי.
מודגש בזאת כי המזמין רשאי לפסול כל גוף מוצע שווה ערך ללא כל מתן
הסבר לקבלן קבלן חייב לספק את הגופים המפורטים בכתב הכמויות או לפי
בחירת האדריכל ללא הסתייגות.
ו .2.מודגש בזאת כי המזמין רשאי לבחור בספק אחד או במספר ספקים
לאספקת גופי תאורה בהתאם לדגמים שיבחרו על ידו ובהתאם לשיקולים
שפורטו לפני כן ,וזאת ללא כל שינוי במחירים המוסכמים.
לא .עמודי התאורה החדשים לתאורת הצפה יהיו עגולים מודרגים בגובה 8
או  10מטר .כל העמודים יהיו מפלדה מגולוונים באבץ חם בטבילה בעלי תו
תקן ישראלי .העמודים יעברו טפול וציפוי נוסף להתאמה להתקנה באזורים
קורוזרביים דוגמת מכוני טפול בשפכים לפי מפרט חברת פ.ל.ה או ש"ע.
הקבלן ימציא אשור בכתב לאחריות של  7שנים מפני קורוזיה מיצרן
העמודים .כל עמוד יכלול תא ציוד עם פנל נסגר ע"י בורגי אלן מצופים
קדמיום .בתא הציוד יותקן פס הארקות אשר יחובר לפס מגולוון הארקת
יסוד עמוד לפי פרט בתוכנית פרטים.
בתא הציוד תהיינה  2זרועות להתקנת מגש הציוד וכן בורג הארקה "5/ 16
מצופה קדמיום מרותך לגוף העמוד.
יסוד הבטון של העמוד יהיה ב  15לפחות יצוק לפי מידות בתוכנית פרטים.
בבסיס יותקן  4ברגי יסוד מצופים קדמיום .העמודים יותקנו כשהם
מפולסים ע"י  4אומים תחתונים  +דיסקיות ומהודקים ע"י  4אומים נוספים
 +דיסקיות  +דיסקיות קפיציות  +אום נוסף נגד שחרור .החלק הנותר של
הבורג יצופה בזפת קרה נגד חלודה  +יוטה .המרווח בין יסוד הבטון והפלטה
יאטם ע"י בטון.
 08.18אינטגרציה בתקשורת למערכות נוספות במבנה :
במסגרת חוזה זה נדרש הקבלן להתקין ולהפעיל בצורה מושלמת חיבור בתקשורת
אל המערכות הבאות :
א .מתגים תעשייתיים (סוויץ') מנוהל עם מספר יציאות כנדרש  ,אשר יותקנו
בכל התחנות ובמוקד הראשי.
ב .מודם סלולרי  GSMאו  GPRSלפס רחב בטכנולוגיית דור , G3
.HSUPA
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ג.
ד.
ה.
ו.

ז.

חשמל ובקרה

מערך קליטה ושידור הכולל תורן לשיפור איכות ויחידת הגברת קליטה
(אנטינה) כיוונית.
יחידת הגנה לפריצה ולמניעת כניסות לא מורשות ותוכניות זדוניות
לרשת תקשורת דוגמת .FORTINET
בנית והגדרת רשת תקשורת אירגונית (ענאן)  APNלתקשורת בין תחנות
ומוקד צפייה.
בנית והגדרות רשת תקשורת פנימית בתחנה  /מתקן הנדסי המחברת כל
מערכות הביטחון וההתראות בתחנה ,כולל הרשאות לכניסות מורשות
דרך רשת תקשורת כללית בין התחנות ושידור התראות למוקד ולאנשים
מורשים.
תוכנת עיבוד ושידור תכני וידאו בצורה אופטימלית ותמונות ממערכת
ההקלטה בתחנה להקלטה במוקד צפייה באיכות  HDולהתגברות על
הפרעות ונחיתות ברשת סלולרית.

 8.18.1מתג תקשורת (סוויטץ'):
א .בכל תחנה ובמוקד צפייה יותקן ויסופק מתג תעשייתי למטרת חיבור כל
מערכות הביטחון בתחנה ושילובם ברשת תקשורת מקומית בתחנה.
ב .המתג יהיה מטיפוס תעשייתי ומנוהל בעל מספר כניסות כנדרש ו2 -
כניסות נוספות שמורות.
ג .המתג יהיה מיועד להתקנה על פס  DINובעל יכולת עבודה בסביבה קשה
בתום טמפ'  -5עד  70מעלות ורמת לחות .95%
ד .הפורטים יהיו מנוהלים  ENTERNET TCP/IPובתקשורת TX
.10/100/1000 POE
ה .מתח עבודה  24VDCהמתג כולל ספק כח . 230/24V
ו .המתג יהיה מחברות מוכרות ומתוצרת אמריקאית או אירופאית או
יפנית בלבד דוגמת  HPאו שניידר או . CISCO
 8.18.2מודם סלולרי:
א .בתחנה יסופק ויותקן מודם סלולרי אשר יאפשר תקשורת בין התחנה ובין
מוקד ראשי.
ב .המודם יתאים לתקשורת סלולרית פס רחב  GSM ,GPRSבטכנולוגיית
דור .HSUPA G3
ג .במודם הנ"ל תהיינה הכנה עבור  2כרטיסי  SIMלאפשרות שידור
וקליטה באמצעות  2חברות סלולריות שונות.
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ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

ט.

י.

חשמל ובקרה

המודם יהיה מטיפוס תעשייתי לעמידה בסביבה קשה בטווח טמפרטורות
 5עד  70מעלות וברמת לחות  95%ומיועד להתקנה על פס .DIN
המודם יהיה בעל הכנה לחיבור יחידת מגבר אות (אנטינה).
המודם יהיה מתוצרת חברה מוכרת אמריקאית או אירופאית או יפנית
דוגמת  HPאו  CISCOאו  AIRLINKאו .DIGI
כניסת אנטינה תהיה מוגנת נגד קצר או פגיעת ברקים או מתחי יתר.
המודם יהיה מיועד לעבודה בסביבה חשמלית רועשת ,הכוללת הפרעות
ברשת או שדות מגנטים והרמוניות כמו מנועים ווסתי מהירות ומתנעים
רכים.
המודם יהיה בעל יכולת זיהוי וניתוב התחברות תקשורת לכרטיס SIM
(ספק תקשורת) בעל איכות קליטה ושידור טובה יותר ללא השפעה
בהעברת המידע והתכנים לשרת הראשי במשרדי התאגיד.
כרטיסי ה SIM -יהיו משתי חברות תקשורת וותיקות עם מערך תקשורת
עצמאי כמו פלאפון ,סלקום ,אורנג' .לא יאושר ספק תקשורת ווירטואלי.

 8.18.3יחידת הגברת אות:
יחידת הגברת אות מורכבת מהאלמנטים הבאים
 8.18.3.1תורן לשיפור קליטה:
א .התורן עשוי מצינור פלדה מגולוון בקוטר  2אינץ' ובגובה  6מטר ועובי
דופן  4מ"מ ושלם לכל אורכו.
ב .התורן יקבע לגג תחנה או בנין בנקודה הכי גבוהה על בניין תחנה או
בריכה .מותקן על בסיס מפלנץ' (פלטת פלדה עגולה) עגול בקוטר  50ס"מ
ועובי דופן  20מ"מ ,ההתקנה תיעשה על הגג ללא קידוחים בגג מבנה או
מוצמדת לדופן גג באמצעות מחברים אומגה מתאומים.
ג .התורן יעוגן לבניין באמצעות מתיחה ע"י כבל פלדה בקוטר  8מ"מ מגולוון
לפחות .המתיחה תהיה לשלוש פינות לפחות.
ד .לתורן תבוצע הארקה נגד בקרים ע"י מוליך  10ממ"ר מבודד מתחתית
התורן עד יציאת חוץ ממערכת הארקת יסודות מבנה או לאלקטרודה
עצמאית בהתאם להנחיית המתכנן.
 8.18.3.2יחידת הגברת אות פסיבי (אנטינה):
א .לראש התורן הנ"ל תותקן אנטנה מטיפוס אנטנה כיוונית ועומדת
בתדרים  9DBIומתאימה לאפנון תדרים לתקשורת דור . G3

32

יודפת מהנדסים ( )1994בע"מ
סלימאן ווישאחי – הנדסת חשמל

738a Netofa WWTP Part B4 sections 6 (ver.2) 200923.docx

ספטמבר 2020

לביצוע עבודות לשדרוג ושיקום מט"ש נטופה לרבות עבודות הנדסה אזרחית,
עבודות אלקטרומכניות ,עבודות חשמל ובקרה ועבודות פיתוח

חשמל ובקרה

ב .האנטנה תכלול כבל קואקסיאלי המתאים לשידורי  RFבתחום תדרים
 1800MHZעד  2100MHZועומד בתקן .SMA
ג .מחיר האנטנה כולל מחיר יחידת הגנת מתחי יתר וברקים דוגמת CN-
UB-280DCתוצרת PHOENIX CONTACT
ד .האנטנה תעמוד בכל התקנים הישראליים והבין-לאומיים לתקשורת
סלולרית.
ה .הצבת האנטנה הנ"ל תהייה בכפוף לאישורים והנחיות משרד התקשורת
וכל הגורמים הרלוונטיים הנוגעים לדבר.
 8.18.3.3יחידת הגנה לרשת אירגונית:
במוקד ראשי או במשרד התאגיד תסופק ותוקן יחידת הגנה לרשת אירגונית
מכניסות לא מורשות או מתוכניות זדוניות.
יחידת ההגנה תהיה דוגמת . FORTINET 6OS UTM
מחיר יחידת ההגנה כולל תכנונה ,הגדרתה כולל הגדרת מדיניות אבטחה
והרשאת כניסות בהתאם לדרישות וצרכי התאגיד.
 .8.18.4משטר עבודת מערך תקשורת:
א .מערך התקשורת מיועד לחיבור בין אתרים משניים ומרוחקים למוקד
ראשי להעברת התראות ממערכות אבטחה בתחנה כולל קליטתם
ואחסונם בשרת במשרדי התאגיד.
ב .מערך התקשורת בעל יכולת לשידור התראות מהתחנה למוקד בתאגיד
ולכל מוקד נוסף אשר יקבע על ידי התאגיד כמו מוקד "עיר ללא אלימות"
ובנוסף לכך לשידור התראות בהודעות  SMSאו במייל למחשבים ניידים
או טאבלטים או סמרטפונים של אנשים בעלי תפקיד בתאגיד.
ג .המערך מיועד לאפשר כניסה מבוקרת לצפייה בשידור ישיר לתחנות
ממוקד צפייה או מכל מקום אחר בעל הרשאה לכניסה מאושר על ידי
התאגיד.
ד .מערך התקשורת מיועד לשדר נתונים תכנים מהתחנות גם לשינוי
פרמטרים או כניסות מורשות לאתר ע"י אנשי התאגיד.
ה .מערך התקשורת מיועד לשדר התראות על תקלות במערכות האבטחה
שאינן פריצות או מעשה חבלה כדוגמת :
 .1נתק בהזנת חשמל.
 .2נתק באחד מאפיקי תקשורת (.)SIM
 .3נתק בתקשורת ברשת מקומית בתחנה.
 .4חוסר בטעינת מצברים.
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.5
.6
.7
.8
.9

חשמל ובקרה

התראה על הפסקת או הפרעות בהקלטה ב .N.V.R -
התראה על תקלה או נתק באחת המצלמות.
התראה על תקלה או נתק ברכזת פריצה או באחד מאביזריה.
התראה על תקלה או נתק ברכזת בקרת כניסות או באחד
מאביזריה.
התראה על תקלה או נתק או הפעלת מערכת גילוי אש או כיבוי
אש.

 .8.18.5הוראות כלליות למערכת תקשורת:
8.18.5א  .כל הציוד והחומרים המסופקים לאתר יהיו חדשים ובאריזתם
המקורית .כל האביזרים יהיו מסומנים בשם יצרן דגם מוצר.
8.18.5ב .כל הציוד יותקן בקופסאות אטומות וארונות אטומים ,עם כניסות
כבלים מטיפוס אנטיגרון לאבטחת ורמת אטימות . IP66
8.18.5ג כל הציוד יהיה עם אחריות  3שנים  ,כל הציוד יהיה עם ניסיון של 3
שנים לפחות באתרים זהים לאתרי התאגיד.
הקבלן יציג עם מתן הצעתו את פרטי הציוד המוצע על ידו ,הניסיון
הקודם עם ציוד זה כולל המלצות ממקומות בהם הותקן ציוד זה.
מודגש בזאת כי  ,כל ציוד שאין לו ניסיון מוכח בשטח דוגמת הפרויקט
הנדון והכולל לפחות  3פרויקטים הכוללים  20יחידות קצה כל אחד,
העובדות לפחות  3שנים באופן מלא ומושלם עם המלצות מוכחות
מהמזמינים השונים  ,לא יאושר ויפסל על הסף ללא כל יכולת ערעור של
הקבלן.
.8.18.5ד באחריות הקבלן השגת כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים להפעלת
המערכת עפ"י חוק להפעלה מושלמת.
 8.18.6המערכת תכלול:

34

•

 -מקלט/משדר סלולרי.

•

 -ספק/מטען כולל סוללות גיבוי.

•

 -תורן בגובה מינימלי של  3מטר עם אנטנות.

•

 -מתאם תקשורת בין הבקר המתוכנת בתחנה לבקר התקשורת הסלולרי.

•

 -התקנה וחיווט כל הנ"ל בתוך לוח החשמל באופן מושלם קומפלט.

•

 -הגדרת הבקר במרכז הבקרה של התאגיד כולל קליטת היחידה ,ביצוע

•
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•

הנדרשים כולל הצגת מסכים מלאים ,הכל דרך רשת האינטרנט וכל תווכיהתקשורת .

•

 כמות המסכים ,הגרפים ,טבלאות ,נתונים וכו' תיקבע ע"י המתכנןוהמזמין בתיאום ע"י ספק היחידה.

•

מודם שליחת הודעת  SMSישירות מהיחידה אל טלפונים סלולריים שלהמפעילים להתראה על תקלות בנוסף לאלו שישלחו ממרכז הבקרה.

 8.18.6.1תצוגת רב מודד דיגיטלי :
מערכת הבקרה תציג את נתוני יחידת רב מודד דיגיטלי למדידת פרמטרים
עבור שלוש פאזות עם יחידת תצוגה אשר תאפשר הצגה בו זמנית של מדידת
כל פרמטר עבור שלוש הפאזות.
היחידה תתחבר דרך מתאם תקשורת מובנה ללולאת התקשורת הקרובה.
תקשורת בין יחידת.
יתאפשרו קריאות הן ידניות והן ישירות ממערכת הבקרה  ,הנתונים יהיו
גלובליים ותתאפשר התייחסות כל אחד מהבקרים לנתונים אלו.
להלן הפרמטרים הנדרשים לקריאה :
 מתח ממוצע בין פאזות ()V זרם ממוצע כולל () A הספק אקטיבי () KW זווית מופע  -1( COS Pעד )+1 מתח לכל אחת מהפאזות ) V ( R S T זרם לכל אחת מהפאזות ) A ( R S T הספק לכל אחת מהפאזות ) KW( R S T הספק ( ) KVA הספק ראקטיבי ( ) KVAR תדר () HZ הספק שיא ביקוש ( ) KVA( ,) KWמדידת מקסימום וכן בפרקיזמן של ½ שעה.
כל הנתונים הנ"ל ירשמו בגרפים כפונקציה של זמן כל  10דקות וכן ניתן יהיה
לבצע עם נתונים אלו כל פעולה מתמטית נדרשת.
 8.18.6.2אל פסק
תסופק מערכת אל פסק  UPSלתא הבקר הראשי ולתאי בקרי
•
המשנה.
ייעוד האל פסק הינו ייצוב ואספקת מתח  230 VACרציף
•
להפעלת
•
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חשמל ובקרה

•

זמן גיבוי כ  30דקות .

•

תווך טמפרטורה בפעולה  10- , + 50 :מעלות צלזיוס.

•

מצברי החירום יהיו נטענים מסוג ג'ל ללא טיפול המיועדים .

•

המצברים שיסופקו יהיו טריים בני  4חודשים לכל היותר.

יסופקו מכשירים בטכנולוגית ~ ON-LINEכך שהמעבר בין
•
ההזנה לא יגרום להפסקת פעולת
מקורות
הצרכנים ,איפוס ( )RESETאזעקות שווא וכד'.
• הזנה ממתח רשת או מגנראטור.
• מתח כניסה .V230 AC+-15%
• היחידה תהיה כדוגמת גמטרוניקס סדרת  GNTאו ש"ע מאושר
הכולל כרטיס תקשורת וחיבורה לסוויץ' המקומי ולמערכת שידור
ההתראות וחיווים לתקלות והפרעות .
הציוד יוגן מפני התופעות הבאות :
-

הפרעות ,שינויים ועיוותים במתח הרשת.
פגיעת ברק ועליה במתח הרשת.
תקלה פנימית  -כולל חום יתר.
טעינת יתר של המצברים.
ניתוק עומס אוטומטי.
קצר ,עומס יתר וכל חריגה אחרת ביציאה.

התראות וחיוויי תקלה:
 מערכת גיבוי המתח תפיק חיוויים באופן מקומי ומרוחקדרך התקן התקשורת .
 חיווי קולי וחזותי על מעבר בין מתחי ההזנה. התראה על התרוקנות המצברים כ  - 10דקות לפני נפילה.מתג תקשורת (סוויטץ'):
ז .באתר התחנה יותקן ויסופק מתג תעשייתי למטרת חיבור כל מערכות
הזיווד והבקרה בתחנה ושילובם ברשת תקשורת מקומית בתחנה.
ח .המתג יהיה מטיפוס תעשייתי ומנוהל בעל מספר כניסות כנדרש ו2 -
כניסות נוספות שמורות.
ט .המתג יהיה מיועד להתקנה על פס  DINובעל יכולת עבודה בסביבה קשה
בתום טמפ'  -5עד  70מעלות ורמת לחות .95%
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י .הפורטים יהיו מנוהלים  ENTERNET TCP/IPובתקשורת TX
.10/100/1000
יא .מתח עבודה  24VDCהמתג כולל ספק כח . 230/24V
יב .המתג יהיה מחברות מוכרות ומתוצרת אמריקאית או אירופאית או
יפנית בלבד דוגמת פיניקס או שניידר או . CISCO

 08.19 .Gמערכת בקרה מרכזית למט"ש:
 08.19.1 .Hתאור המערכת:
במט"ש קיימת מערכת בקרה המפקדת על פעולות המכון.
נדרש לשדרג מערכת זו לצורך קליטת ציוד חדש ושדרוג מערכת קיימת.
המערכת הנדרשת עבור בקרת מכון הטפול כוללת בקרים עצמאיים מותקנים בלוח
הראשי ובלוחות המשנה בעלי יכולת עבודה ברשת ובעלי אפשרות בקרה אוטונומיים.
המערכת המתוארת תהיה מתוצרת  . MODICON M580דוגמאת הקיים באתר.
מערכת הבקרה תורכב ממערך בקרים מבוזרת ,כאשר לכל בקר יכולת תפקוד
עצמאית לחלוטין על המתקנים המבוקרים שבשליטתו וכן יכולת העברת נתונים
למרכז הבקרה.
הבקרים יחוברו ברשת תקשורת מסוג  MODBUS ETHERNET TCP/ IPאל
מרכז בקרה מרכזי קיים אשר יעבור שדרוג ויתווסף אליו שרת מקביל אשר יוצב
במבנה משרדים עם עמדת צפייה נוספת במשרדי החברה הכלכלית.
שני המרכזים יעבדו במקביל כולל חיווי מלא ,יכולת שליטה עם אפשרות קביעת
עדיפות בתוכנה לכל מרכז .העברת הנתונים ממרכז ראשי במט"ש אל מרכז
במשרדים תיעשה ע"י יחידת שידור סלולרית בטכנולוגית  GPRSאו כל טכנולוגיה
אחרת שתיבחר ע"י המזמין.
המסך במחשבים יהיה בעל יכולת תצוגה גרפית צבעונית וכן הצגת טבלאות
סטטיסטיות.
התראות מהמערכות יתקבלו בצירוף צפצוף יירשמו ב HARD DISK -ותהייה
אפשרות להדפיסם כולל מיון לפי תיאור ותאריך ופרמטרים אחרים שיבחרו ע"י
המזמין בזמן הטמעת המערכת.
המערכת תהייה בעלת כושר קליטת נתונים אנאלוגיים ודיגיטליים .במקרה של
תקלה בתקשורת ,ימשיכו הבקרים לתפקד עצמאית ויאגרו את הנתונים עד לחידוש
הקשר .עם חידוש הקשר המערכת תאסוף את הנתונים להשלמת "התמונה המלאה".
נדרשת מערכת בה קבלת ההחלטות הינה ברמת הבקר ,מערכות בהן יש צורך
להפעלת הלוגיקה נדרש מחשב מרכזי  -לא יתקבלו.
המערכת תהייה בעלת כושר גידול והרחבה ע"י תוספת בקרים ו/או כרטיסי , I/O
ללא צורך בשינוי קווי התקשורת הקיימים ,גידול  I/Oלא ידרוש החלפת בקר.
 08.19.2תפקיד המערכת:
א .הצגת מצב פעולה של כל המתקנים והמנועים וכן אביזרי מכשור ובקרה
כולל רגשים לפרמטרים שונים כגון מדי מפלסי ,מדי  PHוכו' בכל
המט"ש.
ב .הצגת כל ההתראות במרכז הבקרה כולל תיאור מפורט של מהות ומיקום
התקלה.
ג .רישום,מיון והפקת דו"ח אזעקות היסטורי.
ד .הפעלה מרחוק של המערכות המבוקרות.
ה .הפעלת מערכות על בסיס תוכנית לוח זמנים או החלפת תורניות הכל לפי
קביעת מתכנן התהליך .
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ו .הצגה גרפית במרכז הבקרה של המערכות המבוקרות כולל תיאור מיקום
המערכות במט"ש ונתוני מדידה בזמן אמת.
ז .איסוף ורישום נתוני מדידה  ,בקרה ומצבי פעולה שונים של המערכות
המבוקרות כולל אפשרות הצגת הנתונים בצורה גרפית ביחס לזמן.
ח .קבלת אינדיקציות ממערכות ולוחות עצמאיים שאינם מבוקרים ע"י
מערכת הבקרה דוגמאת לוחות מגובים מיכניים וכו'.
ט .קבלת אינדיקציה על טמפרטורה , PH ,מוצקות ,עכירות ,מפלס ,לחץ וכו'.
י .דיווח פעולה ונתוני מערכת גילוי עשן.
יא .חיבור למערכת בקרת עצמאית שתסופק עם חלק מהציוד הכוללות בקר
ממוחשב פנימי בתקשורת,הצגת כל נתוני היחידה על מסכים גרפיים
במרכז הבקרה,כולל התראות (במידה וידרש).
יב .חיבור למערכות החשמל במבנה.הצגת הנתונים הנמדדים ממכשירי
 SATECכגון :מתחים,זרמים,כופל הספק הספקים חשמליים.
יג .התחברות בתקשורת  RS232למרכזית גילוי עשן המסופקת ע"י אחרים
והצגת כל הנתונים המתקבלים על גבי המסכים הגרפיים של מרכז
הבקרה.
יד .אפשרות דיווח והעברת נתונים באמצעות שליחת הודעות SMS
לטלפונים סלולריים כולל אפשרות לשליטה דו-כיוונית ממכשירי
סמארטפון.
ט"ו .חבור למרכז בקרה מקביל של תאגיד כפרי גליל תחתון מחוץ לאתר
ועבודה במקביל למרכז הבקרה באתר.
ט"ז .במקרה של תקלה בתקשורת יעבדו הבקרים באופן עצמאי.

 08.19.3תצוגה גרפית :
המערכת תאפשר הצגת המערכת ומרכיביה השונים בצורה גרפית סינופטית .
בצבעים וברזולוציה גבוהה .נדרשת תמיכה מלאה של התוכנה במסכים שטוחים
וברזולוציה גבוהה .התוכנה תאפשר הצגת קבוצה לוגית של נקודות בקרה
ומדידה
על גבי תמונה גרפית ועדכון הנתונים על המסך בזמן אמת.
התוכנה תאפשר לעבור מתמונה לתמונה בצורה היררכית בשיטת ה – ZOOM
כך שניתן יהיה לעבור בצורה פשוטה וקלה מהמערכת הכוללת לתת-מערכות
בצורה אינטר אקטיבית וללא צורך בהקלדת פקודות מילוליות.
התוכנה הגרפית תאפשר שירטוט צורות גיאומטריות מכל סוג וטקסט בצורה
וצבעים ובגדלים משתנים .התוכנה תאפשר שימוש בצורות גרפיות השמורות
בספריה לשימוש חוזר.
לצורך הדפסת היסטוגרמות תותקן מדפסת צבעונית.
 08.19.4להלן תיאור הדרישות המינימליות הנדרשות ממערכת הבקרה :
 .1ביזור ועצמאות הבקרים :
לכל בקר נדרשת יכולת עבודה עצמאית ללא תלות במרכז הבקרה.
בכל בקר יהיה שעון פנימי ונתוני תוכנת הבקר ישמרו בזיכרון הבקר בזמן
נפילת מתח ההזנה ללא צורך בסוללת גיבוי.
 .2נוריות תצוגה מקומיות :
נידרש שהבקר המוצע יכלול נוריות תצוגה שיאפשרו לנמצא ליד הבקר לדעת
מה מופעל.
 .3תקשורת בתקן תעשייתי :
38

יודפת מהנדסים ( )1994בע"מ
סלימאן ווישאחי – הנדסת חשמל

738a Netofa WWTP Part B4 sections 6 (ver.2) 200923.docx

ספטמבר 2020

לביצוע עבודות לשדרוג ושיקום מט"ש נטופה לרבות עבודות הנדסה אזרחית,
עבודות אלקטרומכניות ,עבודות חשמל ובקרה ועבודות פיתוח

חשמל ובקרה

א RS-485 .לטווח מינימלי של  1000מטר בין מרכז בקרה לבקר כל שהוא
ללא צורך בהוספת מתאמי תקשורת ,מודמים ,מגברים וכו' .תקשורת
זו תשמש בין הבקר לרבי-מודדים או לבקרים בלוחות שיסופקו ע"י
אחרים.
ב .תקשורת מסוג  MODBUS ETHERNET TCP / IPבין הבקרים.
יעשה שימוש בכבלים מסוג סיב אופטי למניעת הפרעות
אלקטרומגנטיות במערכת.
ג .חיבור הבקרים לתקשורת יבוצע ע"י מתג מנוהל )(managed switch
תעשייתי דרגת הגנה  IP20דוגמאת  ConneXiumשל שניידר (מס' קט'
 ,(TCSESB083F2CU0בעל  6מבואות נחושת  RJ-45ושתי מבואות
אופטיים  multimodeלחיבור לסיבים אופטיים עד למרכז הבקרה.
 .4מתקון הבקר :
מתקון הבקר צריך לאפשר החלפת הבקר במידת הצורך בצורה קלה ופשוטה.
 .5תכנות הבקר :
נידרש שהבקר המוצע יתוכנת ממרכז הבקרה בצורה ידידותית בעזרת עכבר.
 .6זמן תגובה :
נדרש שזמן התגובה הכולל של הבקר לביצוע משימות מדידה ,תוכנת
•
בקרה
ודיווח בתקשורת אל מרכז הבקרה והבקרים האחרים לא יעלה על  2שניות.
יכולת הבקר לשלוט על מספר רב של נק'  I/Oע"י הוספת כרטיסים.
 .7זמן תגובה 30KHZ
 .8זמן סריקה של הבקר יהיה לפחות  0.37מיקרו שניה
 .9עבודה עם מספרים ברזולוציה של לפחות 32BIT
 08.19.5אינטגרציה בתקשורת למערכות נוספות במבנה :
במסגרת חוזה זה נדרש הקבלן לפתח ,להתקין ולהפעיל בצורה מושלמת חיבור
בתקשורת אל המערכות הבאות :
א .תצוגת רב מודד דיגיטלי :
מערכת הבקרה תציג את נתוני יחידת רב מודד דיגיטלי למדידת פרמטרים
עבור שלוש פאזות עם יחידת תצוגה אשר תאפשר הצגה בו זמנית של מדידת
כל פרמטר עבור שלוש הפאזות.
היחידה תתחבר דרך מתאם תקשורת מובנה ללולאת התקשורת הקרובה.
תקשורת בין יחידת.
יתאפשרו קריאות הן ידניות והן ישירות ממערכת הבקרה  ,הנתונים יהיו
גלובלים ותתאפשר התייחסות כל אחד מהבקרים לנתונים אלו.
להלן הפרמטרים הנדרשים לקריאה :
 מתח ממוצע בין פאזות ()V זרם ממוצע כולל () A הספק אקטיבי () KW זווית מופע  -1( COS Pעד )+139
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 מתח לכל אחת מהפאזות ) V ( R S T זרם לכל אחת מהפאזות ) A ( R S T הספק לכל אחת מהפאזות ) KW( R S T הספק ( ) KVA הספק ראקטיבי ( ) KVAR תדר () HZ הספק שיא ביקוש ( ) KVA( ,) KWמדידת מקסימום וכן בפרקיזמן של ½ שעה.
כל הנתונים הנ"ל ירשמו בגרפים כפונקציה של זמן כל  10דקות וכן ניתן יהיה
לבצע עם נתונים אלו כל פעולה מתמטית נדרשת.
 08.19.6מערכת חיוג ומסר :
במסגרת עבודה זו נדרש הקבלן להתקין ולהפעיל מערכת חיוג להתראות כולל שליחת
הודעות קוליות והודעות  SMSלטלפונים סלולריים.
בזמן קבלת התראה במרכז הבקרה הראשי תבצע המערכת חיוג אוטומטי אל מספר
טלפון(אחד או יותר) ותודיע במסר קולי את הודעת ההתראה וכן תשלח הודעת SMS
כאמור .
כל הודעת אזעקה במערכת הבקרה הממוחשבת תשודר במסר קולי ,האחראי יוכל
באופן יזום להתקשר טלפונית אל מרכז הבקרה ,ומערכת הבקרה תשמיע לו באופן
אוטומטי באמצעות מענה קולי ע"פ דרישה בצורה ידידותית את כל הודעות התקלה
וההתראה הקיימות במערכת המסר הקולי.
המערכת תכלול לפחות  600הודעות קוליות.
באחריות הקבלן לספק את כל ציוד הממשק והתוכנות המתאימות ליצירת השילוב
המתאים.
למתקשר אל מערכת ההודעות הקוליות תהיה שליטה מלאה על העברת ההודעות
לשני הכיוונים.
החיבור מטלפון חיצוני אל המערכת יאושר ע"י הקשת קוד אישי ,כל כניסה אל
המערכת תדווח על האדם ע"פ הרשאתו ומספרו.
 08.19.7בקרים:
 .1דרישות כלליות
 1.1בקרת המתקן תבוסס ,על בקר מתוכנת ) (PLCבעל רמת אמינות גבוהה
 1.2תכנות בשיטת "דיאגרמת – סולם" ו"-דיאגרמת מלבנים" תוך שימוש
בפונקציות מיוחדות ייעודיות .התכנות באמצעות מחשב  IBM-PCאו
תואם .לצורך זה יכלול ה CPU -פורט לתקשורת למחשב עבוד פעולות
“ ”Programmingו “.”Monitoring
 1.2הבקר יתמוך בפרוטוקולים הבאים:
.Modbus, , CANopen, , Ethernet Modbus TCP/IP, Fipway
כמו-כן הבקר יוכל לתמוך בו זמנית ב, Ethernet Modbus TCP/IP:-
.Modbus RS232/485 CANopen
מול פנל תצוגה ותפעול מקומי ,מול בקר תקשורת אלחוטית ומול יחידת
מדידות חשמל .
 1.2הבקר יהיה  MODICON M580דוגמת הקיים.
 .2תנאי סביבה והתקנה
 2.1הבקר יותקן בתוך לוח מ.נ .בקרבת לוחות ומתקני חשמל תעשייתיים
 2.2טמפ'  0ועד  70מעלות צלסיוס.
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2.3
2.4
2.5

2.6
2.7
2.8
2.9

חשמל ובקרה

לחות יחסית עד . 95%
עמידות ברעשים חשמליים עפ"י תקן  ICS-2-230או בדיקות שו"ע
לרעשים
חשמליים.
עמידות לפי תקנים בינ"ל ) (NEMA,IEEEבהפרעות אלקטרומגנטיות,
כולל אלו
הנובעות מהמצאות בסביבת מקורות אנרגיה אלקטרומגנטיים גדולים,
מכות זרם
בפסי צבירה ובכבלי כח בסמוך לציוד הבקרה.
עמידות בפני רעשים חשמליים אלקטרומגנטיים הנובעים מהפעלת ציוד
הלחמה.
עמידות ברעידות ובהלמים מכניים עפ"י תקנים מוכרים כגון IEEE :ו-
NEMA
הגנה בפני הפרעות RF
עמידות בתנאי ההרמוניות במתקן.

 .3נתונים חשמליים
 3.1מתח הזנה .24V DC
 3.2עבודה תקינה של הבקר בתחום של  +/-20%מהמתח הנומינלי.
 3.3בעת הפסקות ו/או הפרעות חשמל תשמור התוכנה ויישומית בבקר
למשך  10שנים לפחות .גיבוי באמצעות סוללת ליתיום ,אורך חיים 10
שנים לפחות.
 .4יחידת העיבוד המרכזית )(CPU
הבקר יסופק עם כל הציוד והאביזרים הנדרשים לצורך פעולה משולמת עפ"י דרישות
מפרט זה ויכלול את הציוד והפונקציות כפי שיפורטו להלן (דרישות מינימום):
 4.1נוריות חיווי
• RUN
• ERROR
• I/O FAULT
• TER
• FIP ACTIVE
• תקלה/התרוקנות סוללות הגיבוי-חווי חיצוני או מגע פנימי בתוכנה לחצן
RESET
 4.2קיבולת I/Q
• הבקר יהיה בעל יכולת טיפול הכוללת ב I/O -לפחות בהרכב טיפוסי של:
•  I/Q 2040דיסקרטי
•  I/Q 156אנלוגי
• תמיכה בכרטיסים מיוחדים – שקילה ,בקרת תנועה בשני צירים וכרטיסי
אינקודר במהירות 200khz
 4.3 .Iתכונות
• זמן סריקה מהיר יותר מ 3-מילישניות ל 1k -תוכנה
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•
•
•
•
•

חשמל ובקרה

אפשרות למחזור סריקה מהיר לחלקים נבחרים בתוכנית ממהיר יותר מ0.8-
מילישניות ל  1kתוכנה.
תכנות יתאפשר גם ב ”on-line“ -תוך כדי פעולה נורמלית ) (RUNשל
המערכת דרך פורט תקשורת טורי ודרך תקשורת . Ethernet
תכנות הבקר יתבצע כאמור באמצעות מחשב אישי ,לפיכך אספקת הבקר
תכלול אספקת חבילת התוכנה המיועדת לתכנות באמצעות מחשב אישי.
אורך מילה  16ביט
שעון זמן אמיתי בחומרה – שנה/חודש/יום/שעה/דקה/שניה כולל גיבוי ל3-
שנים ,דיוק מינימלי –  1שניה/חודש

פונקציות בתוכנה – דיאגרמת הסולם

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.1 .Jפונקציות בסיסיות
ממסרים רגילים
ממסרי LATCH
TRANSIT
מונים
קוצבי זמן
אוגר הזזה )(SHIFT REG
(MASTER CONTROL RELAY) MCR
DRUM
תנאי והצבה )(IF,LET
השוואה :גדול מ ,:קטן מ ,:שווה ל ,:שונה מ,:
פעולות לוגיותAND,OR,NOT,XOR :
פעולות מתמטיות /, X,-,+ :שורש
התמרה  BCDלבינארי ובינארי לBCD -
חישוב ,תצוגה ופעולות במספרים עם שברים עשרוניים (FLOATING
)POINT
 5.2 .Kפעולות במטריצות

•
•
•
•

הצבה )(LET
השוואה )(IF
פעולות מתמטיות :אוגר מול אוגר
פעולות לוגיות :אוגר מול אוגר
 5.3 .Lבקרת חוג סגור

• חוגי בקרה  PIDייעודיים – התוכנה תכלול  8חוגי בקרה לפחות ותאפשר
הפעלת חוגי בקרה ע"י הגדרת הפרמטרים בלבד לרבות אפשרות כיול
אוטומטית ()Auto tuning
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• Cascade PID
 5.4 .Mפעולות במבנה התוכנה
•
•
•
•

SKIP
JUMP/GO TO
SUBROUTINE
(INTERRUPTלדגימת כניסות מהירות)

 .Nתיעוד
אפשרות למתן שמות/כתובות לכל נקודה פיזית ,או מחושבת ולכל 5 – RUNG
תווים .שמות אלו יופיעו בכל אופני הפעולה ב ON-LINE -וב. OFF-LINE -
אפשרות הפקת תיעוד מלא ומפורט של התוכנה היישומית ,לרבותCROSS :
. REFERENCES
זיכרון
זיכרון חופשי למשתמש מסוג  RAMלכתיבת תוכנה (דיאגרמת הסולם) בקיבולת של
 196Kמילים לפחות וכמו כן זיכרון חופשי למשתמש עבור ממסרים ,טיימרים ,מונים
ואוגרים לאחסון נתונים בקיבולת של  196Kרגיסטרים לפחות.
תקשורת – פרוטוקולים תוכנה וחומרה
הבקר יכלול יכולת ואמצעי תקשורת כמפורט להלן:
 8.1תקשורת לתכנות
יציאת תקשורת מה CPU -במשטר  Uni-Telway/ETHERNETלמחשב
לצורך תכנות ו/או מעקב אחר התוכנה.
 8.2פונקצית MASTER
▪ ליצירת תקשורת עם רכיבי בקרה
חיצוניים כגון:
▪ ווסתי מהירות )(CANOPEN
▪ תקשורת בין בקרים ( (Modbus RS485/
MB+ /Ethernet TCP/IP
▪  HMIומערכות Modbus ( SCADA
)Ethernet TCP/IP
▪ רכיבי אלחוט Modbus RS232
▪ אפשרות שליטה והפעלה מרחוק
באמצעות מודם טלפוני.
FIPIO 8.3
▪ פונקציות מובנות לתקשורת מלאה עם ווסתי
 ALTIVARהכוללות פקודות לווסתים,
דיאגנוסטיקה מלאה של הווסת ,דיאגנוסטיקה של
התקשורת וקריאת כל הרגיסטרים של הווסת וזאת
ללא כתיבת תוכנה ע"י הגדרת דגם הווסת בלבד!
▪ פונקציה מובנת ליצירת  GETWAYל .AS-I
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▪ פונקציה מובנת לסריקת .Distributed I/O
Ethernet 8.4
• פונקציה מובנת לסריקת .Distributed I/O
מאפשרת קריאה וכתיבה לכל רכיב ע"י הגדרת
כתובת הרכיב ותחום הרגיסטרים ללא כתיבת
תוכנה.
כרטיסי כניסות ויציאות
כרטיסי הכניסות והיציאות יתמכו ביחידות חיווט מהיר ( (TeleFastהכוללות הגנות
וגישורים אשר מתואמים לעבודה מול הכרטיסים השונים לרבות תמיכה ב"-החלפה
בזמן עבודה".
יחידות החיווט הנ"ל מותאמות לחיווט של גידים של עד  1.5*2מ"מר.
כל כרטיסי הכניסה והיציאה דיסקרטיים או אנלוגיים יהיו מבודדים  .לא יתקבלו
כרטיסים לא מבודדים.
תוכנה:
כתיבת התוכנה תבוצע ע"י חברה בעלת נסיון של  5שנים לפחות בכתיבת תוכנה
למערכות דומות  .החברה תיבחר ע"י המתכנן מתוך רשימה שהקבלן יגיש .המתכנן
רשאי להורות לקבלן על העסקת חברת תוכנה לפי קביעת המתכנן ובהתאם למחיר
היסוד בכתב בכמויות והקבלן יבצע זאת ללא כל דרישה כספית נוספת.
המחירים המצוינים בכתב הכמויות כוללים את כל העבודות הנדרשות לרבות
תאומים מול מתכנן התהליך והמזמין ,השתתפות בעריכת תפ"מ לתהליך כולל הרצת
המערכות ,שינויים כפי שידרשו ע"י המזמין עד לקבלת המתקן באופן מושלם ע"י
המזמין ומתכנן התהליך.
 08.20יחידת תקשורת סלולרית ( :אופציונאלי במקרה של חוסר תקשורת קווית )
יחידות התקשורת בטכנולוגית ( GPRSלפחות) מיועדת לחבר כולל העברת נתונים
בין מרכז הבקרה הראשי במט"ש ובין מרכז בקרה משני במשרדי החברה הכלכלית.
המרכז הראשי יעדכן את המחשב הנייד של המנכ"ל או המהנדס הראשי באמצעות
תקשורת דרך רשת האינטרנט במוקד החברה הכלכלית.
להלן מפרט טכני ליחידת התקשורת הסלולריות:
א .טכנולוגית תקשורת סלולרית ( GRPSלפחות) ע"י התפרצות בשינוי
פרמטרים מסוימים או בסריקה לפי זמן מנמלי של  15דקות ,כפי שיקבע
במרכז הבקרה .
ב .היחידה תחובר אל מרכז הבקרה או הבקר הראשי ע"י פורט תקשורת
טורית  RS485או  TCP/IPתקבל את הנתונים ממרכז הבקרה או הבקר
הראשי ע"י רגיסטר מידע מוגדר ותשדר רגיסטר זה למרכז בקרה בתאגיד
או למחשבים ניידים .לכל יחידה תהיה יכולת העברת נתונים וקבלת
הוראות הפעלה ממרכז ראשי או משני המרכזים בו זמנית הכל בהתאם
להגדרת המתכנן והמזמין .מודגש בזאת כי היחידה תאפשר העברת
רגיסטרים ממרכזי הבקרה ליחידות לצורך הפעלתם מרחוק.
ג .כמו כן תכלול כל יחידת קצה אופציה לתוספת כרטיס מגעים יבשים
וכניסות בדידות להעברת נתונים דיגיטליים ע"י שידור מגעים יבשים
ליחידת קצה אחרת או למרכז הבקרה הכל לפי החלטת המתכנן והמזמין.
ד .מפרט טכני של היחידה :
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כל יחידות השידור יכללו את האלמנטים הבאים:
 מתאם תקשורת טורית לבקר. כבלי חיבור וגישור מודם סלולרי כולל  SIMבטכנולוגית ( GPRSלפחות) ספקו מטען כולל הכנה להזנת מתח 230V מצברי גיבוי  48שעות. הכנה להרחבה ותוספת כרטיסי I/O עמידות בסיבובם  -5÷ + 60ובלחות 95% אנטנה וכבל באורך  ,וגובה כנדרש כולל תורן כנדרש. עמידות בסביבה חשמלית רועשת,הכוללת מתנעים ומשני תדר. כל הציוד יותקן בקופסא אטומה עם כניסות כבל אנטי-גרין לרמת אטימות.IP66
ה .כל יחידת תקשורת תעביר למרכז הבקרה סטטוס שלה עצמה כדלהלן:
 קשר תקין /לא תקין. חוסר מתח אספקה. מצברי גיבוי תקינים  /לא תקינים . אפשרות תכנות יחידת הקצה מהבקר או ממרכז הבקרהו .מחיר היחידה יכלול אספקה ,התקנה ,חיבור ,הפעלה ,תוכנות ,חיבור לרשת
 ,SIM ,GPRSתשלום דמי שימוש ברשת סלולרית וכל העבודות הנדרשות
להפעלה מושלמת של היחידה לפי דרישות המתכנן  /המזמין.
ז .כל ציוד התקשורת יהיה דוגמת המסופק ע"י החברות  :טופקו ,אפקון ,שניידר ,
סימנס או ש"ע ויהיה מוכח ופועל בשטח לפחות  3שנים .הקבלן יציג עם מתן
הצעתו את פרטי הציוד המוצע על ידו ,הניסיון הקודם עם ציוד זה כולל המלצות
ממקומות בהם הותקן ציוד זה.
מודגש בזאת כי כל ציוד שאין לו ניסיון מוכח בשטח דוגמת הפרויקט הנדון והכולל
לפחות  3פרויקטים הכוללים  20יחידות קצה כל אחד העובדות לפחות  3שנים
באופן מלא ומושלם עם המלצות מוכחות מהמזמינים השונים לא יאושר ויפסל על
הסף ללא כל יכולת ערעור של הקבלן.
ח .באחריות הקבלן השגת כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים להפעלת המערכת
עפ"י חוק להפעלה מושלמת .
 08.20.1תפעול ,שרות ואחריות של מערכת הבקרה והתקשורת האלחוטית:
עם הגשת מכרז זה ימסור הקבלן בכתב התחייבות למתן שרותי תפעול ואחזקה
לכל מערכת הבקרה והתקשורת הסלולרית  .העבודה ו/או העבודות תבוצענה ע"י
צוות עובדים מאומן ובקי בעבודות התפעול ותחזוקה ותכלול:
היענות לקריאת תיקון וטיפול ע"י המזמין בפרק זמן שלא יעלה על 6
קנא.
שעות כאשר התיקון יבוצע בפרק זמן שלא יעלה על  24שעות מאז קבלת
הקריאה .
הקבלן מחויב באחזקת מלאי חלפים אוריגינליים הנדרשים ע"י היצרן.
קנב.
בדיקה וטיפולי מנע שגרתיים תקופתיים שלא יפחתו מהזמנים
קנג.
המפורטים להלן:
• בקר קצה המתקן ההנדסי  6 -חודשים כולל בדיקת חומרה ותוכנה .
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• יחידות תקשורת סלולרית  3 -GPRSחודשים  ,כולל בדיקת חומרה
ותוכנה
• מרכזי בקרה – חודש אחד.
הבדיקות יכללו את תקינות המערכת ,סימולציות תקלות וניסוי,
קנד.
עדכון ושדרוג תוכנה כפי שידרש ע"י המזמין ,אספקה והתקנה
טפול,
של תוכנות מעודכנות בגרסאות עדכניות לתוכנות הקיימות וכן תוכנות
חדשות כפי שידרש ע"י המזמין לצורך תפעול מושלם של המערכת וכל
העבודות הנדרשות ע"י המזמין או המתכנן על מנת להביא את כל המערכת
למצב עבודה תקין כאשר המערכת תכלול את הציוד והתוכנות העדכניות
ביותר.
תדריך שוטף של אנשי התחזוקה כולל העברת הדרכות תקופתיות
קנה.
המזמין.
לנציגי
• עבודות הקבלן כוללת כאמור תפעול ,שרות ואחריות כוללת ל  3שנים עם
אופציה להארכה ע"י המזמין ל  3שנים נוספות .המחיר המוצע ע"י הקבלן
יכלול:
• כל שעות העבודה ,הכלים וחומרי העזר לביצוע תחזוקה וטפול כולל
קריאות שרות יזומות ובדיקות תקופתיות  ,וכן שעות והוצאות נסיעה של
אנשי האחזקה.
• אספקה והתקנה מושלמת של כל החלקים הפגומים כולל חלקי חלוף
אוריגינליים הן למערך הבקרים והן למערך יחידות התקשורת ומרכז
התקרה.
• כל ההוצאות הישירות והבלתי ישירות של הקבלן לצורך ביצוע עבודת
הטפול והאחזקה.
• כרטיסי  SIMליחידות הקצה .
• עדכוני תוכנה והפעלה של כל מערך הבקרים ויחידות התקשורת כפי
שידרש ע"י המזמין מעת לעת ,כולל כיולם  ,שינויים ,התאמות לשביעות
רצון המזמין .
• ביצוע סימולציות תקלות ובדיקת תפקוד המערכת.
• אספקה והתקנה של גרסאות מעודכנות לתוכנות הקיימות בבקרים,
במרכז הבקרה וביחידות התקשורת ,וכן תוכנות חדשות כפי שידרש ע"י
המזמין.
• כל התדריכים ,ההסברים ,העזרה ,הליווי ולימוד אנשי התחזוקה של
המזמין בהפעלת המערכת והטפול בה.
• כל התשלומים לחברת /חברות סלולריות עבור זמן אויר לשימוש כל
המערכת כולל תשלומים תקופתיים ,תשלומים עבור רישיונות וכל תשלום
אחר הנדרש ע"י חברת הסלולר לתפעול מלא של המערכת.
• כל תשלום נוסף הנדרש מהקבלן ע"י הרשויות או ספקים הקשורים
במערכת.
רווח קבלן:
קנו.
המזמין רואה בתשלום החד -פעמי לתחזוקה ושרות של המערכת ל  3שנים
כסכום סופי שישולם לקבלן ללא כל זכות לתבוע תשלומים נוספים בגין
עבודות מסוימות או חלקים או תשלומים לחברת סלולר או כל גוף אחר ,או
בגין הפסד כספי או כל הוצאה נוספת של הקבלן.
 08.21מתקני מתח גבוה:
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 08.21.1כבלי מתח גבוה והנחתם:
הכבלים יהיו חד גידים מאלומיניום או מנחושת מסוככים ובעלי בידוד פלסטי למתח
עבודה  .30KVכבלים אלו יהיו מטיפוס LINKED POLYTHYLENE
)( N2XSY , CROSS (X.L.P.Eנחושת) כדוגמת  DRAKAאו KABELMETAL
או  PIRRELIאו ש"ע.
יש להשתמש בקטעי כבל שלמים ,לא תורשה מופה להארכה .על הקבלן לקבל אישור
לאופן הנחת הכבלים לפני סגירת ביצוע .אין לכסות תעלות פח לפני קבלת אישור
המפקח לכך.
.08.21א .סופיות כבל :RAYCHEM
סופיות הכבלים יהיו אורגינליות כולל כל האביזרים המקוריים ותהיינה מסוג
 THEERMOFITתוצרת  RAYCHEMדגם  Eעם חמש צלחות כ"א לראש כבל
חיצוני ,ושלוש צלחות כ"א לראש כבל פנימי.

.21.08ב .מחברי כבל :ELASTIMOLD
סופיות הכבלים בחבור לשנאי תהיינה ע"י שקע/תקע תוצרת  ELASTIMOLDגודל
הסופיות  200Aעם מבנה ישר או זוויתי בהתאם לשיטת החבור לשנאי .הסופיות
תכלולנה מקום להתקנה נורות סימון אורגינליות עבורן.
 08.21.3ממסר משולב :DGPT
ממסר זה יהיה משולב לבקרת הנושאים הבאים :
 המצאת גז ( פרוק שמן) מפלס שמן נמוך ( לחץ נמוך של מפלס השמן )טמפ' גבוהה לאזעקה טמפ' לאזעקת מתח השנאיממסר זה יכלול גם מחוג לסימון הטמפ' בשנאי  ,הממסר יותקן לגוף השנאי (גשש
וצינור כניסה לשמן ) .הממסר יכלול ארבעה מגעים נפרדים ,מחליפים2A ,230V ,
כ"א להתראה בפני  4הפונקציות המבוקרות ( גז ,מפלס ,טמפ'  ,לאזעקה ,טמפ'
להפלה ) ממסר זה היה דוגמת  OCREVאו ש"ע.
 08.21.4ציוד עזר לחדר מתח גבוה:
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הקבלן יספק ערכת כלים לטיפול במתקן המ.ג .הכוללת ארון פח  ,כפפות גומי,
משקפי מגן תקניים 2 ,מטפי כיבוי אש פראון  1301בעלי קיבולת  2KGכל אחד ,כובע
מגן תקני וערכת קצר פנימית בכוללת  3מוטות קצר ,ערכת קצר פנימית עם חיבור
נייד להארקה כולל מוט להתקנת המע' ,מוט לבדיקת המצאות מתח עם נורת ביקורת
ולחצן ניסוי כולל מע' ניסוי עצמית.
הקבלן גם יפרוס על הרצפה בחזית לוח המתח הגבוה שטיח גומי המתאים למתקני
המתח בגבוה .כל הציוד הנ"ל יהיה מתאים לעבודה במתח של .30KV
 08.21.5הפרדות ,מחיצות רשת:
בחדר מתח גבוה ראשי ובתחנת הטרנספורמציה יבנה הקבלן מחיצות רשת להפריד
בין השנאים ,לוח המתח הגבוה ולוחות מתח נמוך .מחיצות אלו תהיינה עשויות
מפרופילי  RHSורשתות קרפ הכל בהתאם לפרט .המחיצות תהינה עד לגובה  2מטר
ניתנות לפירוק .משקופי הרשתות תהינה מפרפולים  RHS 35x35x4חלקן עם צירים,
משמשות לדלתות וכן סידור נעילה עבור מנעולי תליה ,המנעולים יהיו מתאימים
למפתח אחיד .מחיצות ודלתות אלו יצבעו לאחר ניקוי מברשת בשתי שכבות צבע
יסוד ושתי שכבות צבע סופי.
 08.22מפרט מיוחד:
שמירה על מתקנים קיימים ועבודה במתקן חי וקיים :
• על הקבלן לבצע עבודותיו בזהירות מרבית על מנת לא לפגוע במתקנים ,מבנים,
מערכות ציוד ,צנרת ומערכות אינסטלציה במידה והם קיימים בשטח העבודה
או בסמוך לו.
• על הקבלן לברר מראש  ,אצל כל הגורמים הרלוונטיים  ,אצל המזמין ומחוץ לו
את מיקומם של המתקנים והמערכות לעיל וכו' ,העלולים להיפגע במהלך ביצוע
העבודות.
• בכל מקרה של תקלות במתקנים וכו' ,על הקבלן להפסיק את העבודה ולהודיע
לממונה על כך כדי לקבל ממנו הוראות לטפול הנדרש והמשך העבודה.
• כל נזק שייגרם ע"י הקבלן יתוקן מיד ע"י הקבלן ועל חשבונו.
• מובהר בזאת כי העבודה מבוצעת במתקן חי וקיים ופעיל ויש לשמור על רציפות
פעולת המט"ש הקיים תוך פעולות השיקום והשדרוג ,מחיר הקבלן כולל כל
העבודות ההרמה  ,הניתוק והחיבור הזמניות ולא ישולם עבורן בנפרד.
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• מחירי הקבלן מתייחסים לביצוע כל העבודות בכל שעות היממה כפי שיידרש
ע"י המזמין .לא תשולם לקבלן כל תוספת עבור ביצוע העבודה בשעות שאינן
שעות העבודה הרגילות .במידה ויידרש יעבוד הקבלן בשעות עבודה חריגות כגון
לילה ,ימי שישי ,שבתות וחגים וזאת בהתאם לדרישת המזמין ללא כל תוספת
מחיר .וזאת בכדי לשמור על פעילותו התקינה והכשירה והרציפה של המט"ש
הקיים .
• העסקת קבלני המשנה ע"י הקבלן טעונה אישור הממונה בכתב ומראש .הקבלן
יגיש רשימת קבלני המשנה ,שבכוונתו להעסיק בפרויקט ,לאישור הממונה תוך
שבוע ימים מקבלת ההודעה על תחילת העבודה.
• השימוש באמצעי הרמה כלשהוא (במות הרמה ,מנופים/עגורנים ,וכו') ,
חלקיהם והמשא אשר עליהם  ,כלול במחיר היחידה ולא ישולם עבורו בנפרד .
• ביצוע עבודות זמניות של שאיבה ,אספקת והתקנה של המשאבה ( חשמלית או
דיזל ) העתקת ציודים  ,שינוי תוואי כבלים  ,ניתוקי כבלי זינה וחיבור מחדש ,
אספקת מקטעי כבלים זמניים הינם כלולים במחיר היחידה ולא ישולם עבורם
בנפרד .
 08.23מערכות מיגון ואבטחה אלקטרונים:
הערות :
מערכת בקרת הכניסה ומערך הפריצה והטמ"ס של מט"ש נטופה יתואם עם המנהל
ולפי הסטנדרט של כלל מתקני המזמין ויבוצע בהתאם להנחיות והוראות המנהל
והמתכנן .
• מערכות המיגון ואבטחה מורכבת ממערכת גילוי פריצה אשר מותקנת במט"ש.
• המערכת תתפקד באופן עצמאי ללא תלות באתר אחר ומחוברת למרכז בקרה ראשי קיים
של המזמין לצורך העברת אינפורמציה והתראות.
.08.23.1.מערכת פריצה
מערכת גילוי ופריצה מבוססת על מערכת בקרה וניהול תחנה רכיבי הגלאי יחובר לבקר
המט"ש .
רכיבי הגילוי יוזנו מספקי כח  12VDCהמחובר למערכת  UPSמלוח חשמל הראשי
במט"ש .
רכ יבי הגילוי יעבירו התראות למרכז בקרה באמצעות מגעים יבשים בכרטיס כניסות בבקר
ראשי ,הפעלת הסירנה תבוצע ע"י מגע יבש בכרטיס יציאות בקר.

 08.23.2פירוט רכיבי הגילוי
 .1מפסקי גבול מגנטיים
 .2גלאי נפח להתקנה פנימית
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 .3גלאי קרן מפוזרים באתר להתקנה חיצוניים.
 08.23.3מפסק מגנט מיקרוסוויטץ':
 מאפייני מפסקים מגנטיים HIGH SECURITY HEAVY DUTYשקועים או בהתקנה גלויה וצורת התקנתם:
 התקנת המפסק תהיה על משקוף הדלת ,והמגנט עצמו יותקן עלהדלת עצמה .המפסק יהיה מסוג המותאם להתקנה על דלתות מתכת
( )HIGH SECURITYאו שקועים לדלתות אלומיניום או עץ,
המגנטים יהיו מתוצרת:
 SENTROLאו  ADEMCOבלבד .דפי אפיונם יצורפו להצעת המחיר.
-

המפסק יופעל (יעבור למצב אזעקה) כאשר תיגרם תזוזת הדלת
(התרחקות הדלת מהמשקוף עקב פתיחתה 1 ,ס"מ ויותר מצד מנעול
הדלת.

-

המפסק והמגנט יותקנו מצדו הפנימי של האתר ובחלקו העליון של
משקוף הדלת ומצד המנעול.

-

המפסק לא יופעל (לא יעבור למצב אזעקה) מתנודות הדלת כאשר
היא נעולה.

-

המפסק יהיה עם מכסה לחבורים החשמליים ,כך שלא תתאפשר
גישה לחיבורי המפסק ללא פירוק המכסה ,ובעל צינור שרשורי
מתכתי אינטגראלי.

-

המפסק יכלול מפסק טמפר (תקלה) במקרה של ניסיון פגיעה בו.

-

המפסק יעבוד בטמפ' סביבה של  0-60מעלות צלזיוס.

-

המפסק יופעל במתחים והזרמים הבאים:
א .מעגל סגור 7W 0.25-100 VDC
ב .מעגל פתוח  ,20 VDCעד מתח זה לא תגרם פריצה.

-

אורך חיים של המפסק  1,000,000מחזורי עבודה (פתיחת וסגירת
המפסק).

 08.23.4גלאי נפח פסיביים ANTI MASK
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-

גלאי הנפח יהיה מסוג א.א פסיבי ,רגיל ,וילון או  360מעלות /או
 ANTI MASKלהתקנה בחללים פנימיים .מיקום מדויק ותואם עם
המתכנן או המפקח או המזמין.

-

זווית הזיהוי של הגלאי הפסיבי 120 :מעלות לגלאי רגיל ,או ANTI
 MASKאו  5מעלות לגלאי וילון או לגלאי תקרתי  360מעלות.
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-

לגלאים יהיה תו  U.Lאו  VDEאו  .U.L.Cהגלאים יהיו בעלי איכות
גבוהה ,לא יורשה שימוש בגלאים באיכות פחות מטובה ביותר
כדוגמת .TAKEX ROKONET,OPTEX ,NAPCO

-

גלאי הנפח יוזן ממקור מתח  12 VDCשל רכזת ההתרעות.

 רגישות הגלאי לגילוי ורמת אזעקות השווא לא יושפעו משינוי VDC3
 הגלאי יהיה מוגן במפסק מלכוד (טמפר) ופתיחתו לו הרגעית תפעילהתרעה במערכת .חיבור הטמפר יהיה במצב  24שעות.
בגלאי  ANTI MASKה MASK -יחובר במצב  24שעות.
-

הגלאי יהיה בעל מספר אונות גילוי .אופיין הגילוי שלו יהיה יותר מ-
 20מטר אורך הטווח לגלאי הרגיל ,ו 15 -מטר לפחות לגלאי וילון ,ו-
 8מ' קוטר גלוי לגלאי תקרתי בגובה התקנה של  2.8מ'.

-

לגלאי יהיה כושר גילוי בכל נקודה שהיא בשטח הגילוי הנדרש כולל
מתחת לגלאי עצמו.
הגלאי יופעל בכל עת בה אדם יעבור בהליכה ,יזחל או ירוץ ,באזור
הגילוי ,ללא תלות בלבושו או גודלו ,בחציית שתי אונות ובטמפ'
סביבה מ 0-36 -מעלות צלזיוס.

-

אלמנט הגילוי של כל גלאי יהיה ELEMENT
( DETECTORפירו חשמלי כפול)

-

בגלאי הנפח לא תגרמנה אזעקות שווא ולא תרד רמת הגילוי עקב
רעשים אלקטרומגנטיים וחשמליים או שינויים בטמפרטורת
הסביבה החיצונית השוררת באתר בכל ימות השנה.

-

בגלאי הנפח תהיה נורית חיווי ( .)LEDנורית זאת תדלק כאשר הגלאי
נמצא במצב אזעקה .מטרת חיווי זה להקל בזמן כוונון ובדיקת
הגלאי .תהיה אפשרות לביטול והחזרת חיווי זה בצורה פשוטה וקלה
ע"י מפסק או חוט קצר.

-

DUAL

ממסר אזעקה של הגלאי יהיה משוך בזמן רגיעה וישוחרר עקב
נפילת מתח ו/או מצב אזעקה בגלאי .FAIL SECURE
-

מצב חיבור החיווט לגלאי יהיה  N.C.ברגיעה ויעבור למצב N.O.
באזעקה.

-

לגלאי יהיה מונה פולסים 1 .עד  3פולסים

-

51

הקבלן מתבקש להעביר דף אופיין הגלאים ביחד עם הצעת המחיר.

-

הגלאי יכיל עדשת פילטר כנגד השפעת סנוור ישיר (רעש לבן).

-

בכל מקום שתידרש התקנה בזווית או מצב ייחודי יצורף לגלאי התקן
המאפשר התקנה זו (כלול במחיר הגלאי ,כן כלולה במחיר יחידת
כתובת).
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-

גובה התקנת הגלאי יהיה עפ"י הנחיות היצרן.

-

עדשות הניתנות לכוונון ,יכוונו לגובה הנדרש לגילוי באזור בגלוי
הנדרש.
נגדי שמירת קו יותקנו בתוך הגלאי.
הגלאי יהיה בעל תכונת  ,ANTI MASKאשר יחובר במצב  24שעות
בחיווי נפרד מגילוי רגיל ,ויתריע כאשר מנסים לכסות את הגלאי
בצורה כלשהי בכל שעות היממה ובכל שיטות הכיסוי עד טווח של 50
ס"מ מהגלאי.

-

 .08.25.3ארון ציוד אזורי
-

הארון יהיה מסוג מתכתי עשוי מפח מגולוון ,עובי דופן  3מ"מ וצבוע
בשתי שכבות צבע מקשר ובשתי שכבות צבע סופי על בסיס
פוליאסטר ,לפי מפרט  109Aלצביעה ימית .והוא יהיה מסוג כספת
בעל דפנות כפולות ומורכבות בצורה אנטי וונדאלית למניעת פריצות
 ,בארון יותקן כל הציוד התומך למצלמות  ,פריצה ולתקשורת
למרכז הבקרה .אשר יופרדו בשלושה מחיצות אופקיות ושלושה
דלתות פנימיות עם רתקים לכל מערכת דלת קדמית  :מתכתית על
צירים עם מנעול .תלייה ורתק כפול למניעת פריצות ומעשה וונדאלי
 .עבורו דופן אחורית קבועה מותאמת להתקנה בעמידה במידות
 80/210/60ס"מ  .לפי פרט שיאושר ע"י המתכנן בלבד .

-

כל פרטי מערכת החשמל ישולטו בעברית אודות תפקידם והמעגל
החשמלי אותו הם משרתים .השילוט ייעשה באמצעות מדבקות
פוליאסטר שהודפסו במדפסת ייעודית .החיווט בתוך הארון יעבור
בתעלות נפרדות עבור ז"י ,ז"ח ובקרה.

-

ממדי הארון יותאמו לציוד המותקן בו ולתנאים התרמיים שציוד
זה יוצר.

 הארון יהיה בעל מידה שתבטיח שמירה על טמפרטורה מתאימהלהגדרות הציוד המותקן בו ויותקנו בו התקני תחלופת אויר כגון
מאווררים .פתחי אוורור יכוסו בסבכה דקורטיבית (במידת הצורך
יותקנו מאווררים להוצאת אוויר חם).
 בארון יותקן שקע יציאת מתח  230V ACסטנדרטילשימוש טכנאי .שקע זה יהיה מוגן באמצעות ממסר פחת ומאמ"ת ,כולל
גוף תאורה  LED 1X18Wעם ממיר דו-תכליתי לתאורות חרום.
-

הציוד יותקן בארון כך שתתאפשר שליפת כל אחד מהמכשירים
המותקנים מבלי לפרק מכשירים אחרים או חיווט (לצורך תחזוקה).
יש לשמור מקום שמור ( )30%עבור ציוד עתידי.
 . 08.23.6אל פסק

 23.6.1תסופק מערכת אל פסק  UPSלמוקד הראשי ולארונות האזוריים.
 23.6.2יעוד האל פסק הינו ייצוב ואספקת מתח  230 VACרציף להפעלת
מכשור חשמלי בעת הפסקת חשמל.
 23.6.3זמן גיבוי למוקד הראשי  -שעה.
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 23.6.4זמן גיבוי לארון אזורי  -חצי שעה.
 23.6.5תווך טמפרטורה בפעולה  10- - + 50 :מעלות צלזיוס.
 23.6.6מצברי החירום יהיו נטענים מסוג ג'ל ללא טיפול המיועדים לשימוש בחדר
מאויש.
 23.6.7המצברים שיסופקו יהיו טריים בני  4חודשים לכל היותר.
 23.6.8יסופקו מכשירים בטכנולוגית ~ ON-LINEכך שהמעבר בין מקורות
ההזנה לא יגרום להפסקת פעולת הצרכנים ,איפוס ( )RESETאזעקות שווא וכד'.
 23.6.9הזנה ממתח רשת או מגנראט
 23.6.10מתח כניסה .V230 AC+-15%
 .08.24הציוד יוגן מפני התופעות הבאות :
-

הפרעות ,שינויים ועיוותים במתח הרשת.
פגיעת ברק ועליה במתח הרשת.
תקלה פנימית  -כולל חום יתר.
טעינת יתר של המצברים.
ניתוק עומס אוטומטי.
קצר ,עומס יתר וכל חריגה אחרת ביציאה.

היחידה תהיה כדוגמת גמטרוניקס סדרת  GNTאו ש"ע מאושר הכולל כרטיס
תקשורת וחיבורה לסוויץ' המקומי ולמערכת שידור ההתראות וחיווים לתקלות
והפרעות .
 .08.24.1התראות וחיוויי תקלה:
-

מערכת הגיבוי המתח תפיק חיוויים באופן מקומי ומרוחק
דרך הרשת.
חיווי קולי וחזותי על מעבר בין מתחי ההזנה.
התראה קולית וחזותית במחשב במקרה של תקלה ביחידת
הגיבוי.
התראה על התרוקנות המצברים כ -10דקות לפני נפילה.

 . 08.25כבלים
 08.25.1כבל תקשורת
א .הכבלים להתקנה פנימית במתקנים סגורים :כבלים נטולי הלוגנים ומעכבי
בעירה ( )HALOGEN FREE FLAME RETARDANTמסוככים
בסיכוך כפול המכילים  4זוגות עם מוליכים  23 AWGמאוזנים ,כל
זוג מסוכך וסיכוך רשת כללי של לפחות  50%כיסוי נומינלי ,לפי תקן .IBM
ב .התקנה חיצונית תת-קרקעית יתאימו לאמור בסעיף הקודם ,למעט חתך
הגידים אשר יהיה  ; 20 AWG)3בתוספת מעטה שחור עשוי פי.וי.סי
 NYBYבעובי דופן מתאים .חומר המעטה יעמוד בדרישות ת"י 473
ג .כבלי גישור עבור שקעי קצה/לוחות ניתוב (: PATCH CORDS
כבלים גמישים נטולי הלוגנים ומעכבי בערה ( HALOGEN FREE
 RETARDANT FLAMEמסוככים המכילים  4זוגות מאוזנים.
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המוליכים יהיו בקוטר מינימאלי של  .AWG 26)3בנוסף יתחייב
הספק לספק מגשרים תואמים לשקעי הציוד האקטיבי שיותקן
באתר .הכבלים יסופקו במגוון צבעים על פי דרישת T,PZ
 08.25.2כבל תקשורת רב-גידי:
עובי ממוצע של בידוד החוטים לפחות  1-1.25מ"מ ,עובי
ממוצע של המעטה לפחות  1-0.9מ"מ.
בידוד החוטים יהיה בצבעים שונים ,עמיד בתחום טמפ' של  C70עד C-10
הכבל יהיה מסוג כבל רב גידי גמיש ,במעטה  ,PVCלהתקנה תת-קרקעית
מוגן  UVלהתקנה חיצונית.
המוליכים יהיו שזורים ,מנחושת אלקטרוליטית מורפית
ומבודלת ,לפחות  22(AWG)3במשה  0.254 7מ"מ (בהתאמה לעומס
המתוכנן) ,לפחות  2מוליכים בכבל.
 08.26מערך תקשורת ייבנה מהמרכיבים הבאים:
ח .מתגים תעשייתיים (סוויץ') מנוהל עם מספר יציאות כנדרש  ,אשר יותקנו בכל
התחנות ובמוקד הראשי.
ט .מודם סלולרי  GSMאו  GPRSלפס רחב בטכנולוגיית דור . HSUPA , G3
י.

מערך קליטה ושידור הכולל תורן לשיפור איכות ויחידת הגברת קליטה
(אנטינה) כיוונית.

יא .יחידת הגנה לפריצה ולמניעת כניסות לא מורשות ותוכניות זדוניות לרשת
תקשורת דוגמת .FORTINET
יב .בנית והגדרת רשת תקשורת אירגונית (ענאן)  APNלתקשורת בין תחנות
ומוקד צפייה.
יג .בנית והגדרות רשת תקשורת פנימית בתחנה  /מתקן הנדסי המחברת כל
מערכות הביטחון וההתראות בתחנה ,כולל הרשאות לכניסות מורשות דרך
רשת תקשורת כללית בין התחנות ושידור התראות למוקד ולאנשים מורשים.
יד .תוכנת עיבוד ושידור תכני וידאו בצורה אופטימלית ותמונות ממערכת
ההקלטה בתחנה להקלטה במוקד צפייה באיכות  HDולהתגברות על הפרעות
ונחיתות ברשת סלולרית.
 08.26.1מתג תקשורת (סוויטץ'):
יג .בכל תחנה ובמוקד צפייה יותקן ויסופק מתג תעשייתי למטרת חיבור כל
מערכות הביטחון בתחנה ושילובם ברשת תקשורת מקומית בתחנה.
יד .המתג יהיה מטיפוס תעשייתי ומנוהל בעל מספר כניסות כנדרש ו 2 -כניסות
נוספות שמורות.
טו .המתג יהיה מיועד להתקנה על פס  DINובעל יכולת עבודה בסביבה קשה בתום
טמפ'  -5עד  70מעלות ורמת לחות .95%
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טז .הפורטים יהיו מנוהלים  ENTERNET TCP/IPובתקשורת TX
.10/100/1000 POE
יז .מתח עבודה  24VDCהמתג כולל ספק כח . 230/24V
יח .המתג יהיה מחברות מוכרות ומתוצרת אמריקאית או אירופאית או יפנית
בלבד דוגמת  HPאו שניידר או . CISCO
 08.26.2מודם סלולרי:
יא .בתחנה יסופק ויותקן מודם סלולרי אשר יאפשר תקשורת בין התחנה ובין מוקד
ראשי.
יב .המודם יתאים לתקשורת סלולרית פס רחב  GSM ,GPRSבטכנולוגיית דור
.HSUPA G3
יג .במודם הנ"ל תהיינה הכנה עבור  2כרטיסי  SIMלאפשרות שידור וקליטה
באמצעות  2חברות סלולריות שונות.
יד .המודם יהיה מטיפוס תעשייתי לעמידה בסביבה קשה בטווח טמפרטורות  5עד
 70מעלות וברמת לחות  95%ומיועד להתקנה על פס .DIN
טו .המודם יהיה בעל הכנה לחיבור יחידת מגבר אות (אנטינה).
טז .המודם יהיה מתוצרת חברה מוכרת אמריקאית או אירופאית או יפנית דוגמת
 HPאו  CISCOאו  AIRLINKאו .DIGI
יז .כניסת אנטינה תהיה מוגנת נגד קצר או פגיעת ברקים או מתחי יתר.
יח .המודם יהיה מיועד לעבודה בסביבה חשמלית רועשת ,הכוללת הפרעות ברשת
או שדות מגנטים והרמוניות כמו מנועים ווסתי מהירות ומתנעים רכים.
יט .המודם יהיה בעל יכולת זיהוי וניתוב התחברות תקשורת לכרטיס ( SIMספק
תקשורת) בעל איכות קליטה ושידור טובה יותר ללא השפעה בהעברת המידע
והתכנים לשרת הראשי במשרדי התאגיד.
כ.

כרטיסי ה SIM -יהיו משתי חברות תקשורת וותיקות עם מערך תקשורת

עצמאי כמו פלאפון ,סלקום ,אורנג' .לא יאושר ספק תקשורת ווירטואלי.
 08.26.3יחידת הגברת אות:
יחידת הגברת אות מורכבת מהאלמנטים הבאים:
 08.26.4תורן לשיפור קליטה:
ה .התורן עשוי מצינור פלדה מגולוון בקוטר  2אינץ' ובגובה  6מטר ועובי דופן 4
מ"מ ושלם לכל אורכו.
ו.
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התורן יקבע לגג תחנה או בנין בנקודה הכי גבוהה על בניין תחנה או בריכה.
מותקן על בסיס מפלנץ' (פלטת פלדה עגולה) עגול בקוטר  50ס"מ ועובי דופן 20
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מ"מ ,ההתקנה תיעשה על הגג ללא קידוחים בגג מבנה או מוצמדת לדופן גג
באמצעות מחברים אומגה מתאומים.
ז.

התורן יעוגן לבניין באמצעות מתיחה ע"י כבל פלדה בקוטר  8מ"מ מגולוון
לפחות .המתיחה תהיה לשלוש פינות לפחות.

ח .לתורן תבוצע הארקה נגד בקרים ע"י מוליך  10ממ"ר מבודד מתחתית התורן
עד יציאת חוץ ממערכת הארקת יסודות מבנה או לאלקטרודה עצמאית בהתאם
להנחיית המתכנן.
 08.26.5יחידת הגברת אות פסיבי (אנטינה):
ו.

לראש התורן הנ"ל תותקן אנטנה מטיפוס אנטנה כיוונית ועומדת בתדרים
 9DBIומתאימה לאפנון תדרים לתקשורת דור . G3

ז.

האנטנה תכלול כבל קואקסיאלי המתאים לשידורי  RFבתחום תדרים
 1800MHZעד  2100MHZועומד בתקן .SMA

ח.

מחיר האנטנה כולל מחיר יחידת הגנת מתחי יתר וברקים דוגמת CN-UB-
280DCתוצרת PHOENIX CONTACT

ט .האנטנה תעמוד בכל התקנים הישראליים והבין-לאומיים לתקשורת סלולרית.
י .הצבת האנטנה הנ"ל תהייה בכפוף לאישורים והנחיות משרד התקשורת וכל
הגורמים הרלוונטיים הנוגעים לדבר.
 08.26.6יחידת הגנה לרשת אירגונית:
במוקד ראשי או במשרד התאגיד תסופק ותוקן יחידת הגנה לרשת אירגונית
מכניסות לא מורשות או מתוכניות זדוניות.
יחידת ההגנה תהיה דוגמת . FORTINET 6OS UTM
מחיר יחידת ההגנה כולל תכנונה ,הגדרתה כולל הגדרת מדיניות אבטחה והרשאת
כניסות בהתאם לדרישות וצרכי התאגיד.
 .08.26.7משטר עבודת מערך תקשורת:
ו.

מערך התקשורת מיועד לחיבור בין אתרים משניים ומרוחקים למוקד ראשי
להעברת התראות ממערכות אבטחה בתחנה כולל קליטתם ואחסונם בשרת
במשרדי התאגיד.

ז.

מערך התקשורת בעל יכולת לשידור התראות מהתחנה למוקד בתאגיד ולכל
מוקד נוסף אשר יקבע על ידי התאגיד כמו מוקד "עיר ללא אלימות" ובנוסף
לכך לשידור התראות בהודעות  SMSאו במייל למחשבים ניידים או טאבלטים
או סמרטפונים של אנשים בעלי תפקיד בתאגיד.

ח.
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המערך מיועד לאפשר כניסה מבוקרת לצפייה בשידור ישיר לתחנות ממוקד
צפייה או מכל מקום אחר בעל הרשאה לכניסה מאושר על ידי התאגיד.
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ט .מערך התקשורת מיועד לשדר נתונים תכנים מהתחנות גם לשינוי פרמטרים או
כניסות מורשות לאתר ע"י אנשי התאגיד.
י.

מערך התקשורת מיועד לשדר התראות על תקלות במערכות האבטחה שאינן
פריצות או מעשה חבלה כדוגמת :
 .10נתק בהזנת חשמל.
 .11נתק באחד מאפיקי תקשורת (.)SIM
 .12נתק בתקשורת ברשת מקומית בתחנה.
 .13חוסר בטעינת מצברים.
 .14התראה על הפסקת או הפרעות בהקלטה ב .N.V.R -
 .15התראה על תקלה או נתק באחת המצלמות.
 .16התראה על תקלה או נתק ברכזת פריצה או באחד מאביזריה.
 .17התראה על תקלה או נתק ברכזת בקרת כניסות או באחד מאביזריה.
 .18התראה על תקלה או נתק או הפעלת מערכת גילוי אש או כיבוי אש.

 .08.27הוראות כלליות למערכת תקשורת:
 . 08.27.1כל הציוד והחומרים המסופקים לאתר יהיו חדשים ובאריזתם המקורית .כל
האביזרים יהיו מסומנים בשם יצרן דגם מוצר.
 .08.27.2כל הציוד יותקן בקופסאות אטומות וארונות אטומים ,עם כניסות כבלים
מטיפוס אנטיגרון לאבטחת ורמת אטימות . IP66
 08.27.3כל הציוד יהיה עם אחריות  3שנים  ,כל הציוד יהיה עם ניסיון של  3שנים
לפחות באתרים זהים לאתרי התאגיד.
הקבלן יציג עם מתן הצעתו את פרטי הציוד המוצע על ידו ,הניסיון הקודם עם
ציוד זה כולל המלצות ממקומות בהם הותקן ציוד זה.
מודגש בזאת כי  ,כל ציוד שאין לו ניסיון מוכח בשטח דוגמת הפרויקט הנדון
והכולל לפחות  3פרויקטים הכוללים  20יחידות קצה כל אחד ,העובדות לפחות
 3שנים באופן מלא ומושלם עם המלצות מוכחות מהמזמינים השונים  ,לא
יאושר ויפסל על הסף ללא כל יכולת ערעור של הקבלן.
 08.27.4באחריות הקבלן השגת כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים להפעלת המערכת
עפ"י חוק להפעלה מושלמת.
•

מערכת מצלמות במעגל סגור (טמ”ס):
א .מערכת הטמ”ס תהיה עצמאית ונפרדת לצפייה מרחוק ,הקלטה מקומית כולל
שידור והקלטת במערכת (שרת) הממוקמת במרכז הבקרה .מערכת הטמ”ס תהיה
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ב.
ג.

ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

ט.

י.
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מתוצרת יצרני ציוד ידועים כדוגמה  BOSCHאו  SAMSUNGאו ש"ע .הציוד
יהיה תוצרת ארה"ב או אירופה או יפן.
מערכת ההקלטה תהיה מסוג  NVRעפ"י בחירת המזמין הכולל עמידה בתנאי
הסייבר לפי המלצת הרשות ורישיונות בהתאם .
השידור יתבצע בחיבור לנקודת תקשורת נתונים נפרדת והצגת סיגנל וידיאו
פורמט דחיסה  .H265מערכת תהיה בעלת ממשק מלא למערכת שו''ב .התראות
ממערכת הטמ”ס יועברו לבקר באתר ע”ג תקשורת אנלוגית מיציאת תקשורת
אנלוגית .4~20mA
מצלמות דיגיטליות ( )IPצבעוניות איכותיות להתקנה בתנאי חוץ בזיווד אנטי-
וונדאלי או בזיווד קשיח.
מערכות הקלטה ושחזור דיגיטליות.
מיקום המצלמות באתר ייקבעו בעת התכנון המפורט לאחר סיור עם הספק
במתקן.
מתח הזנה למערכת הטמ"ס ,יסופק ממערכת אל פסק (  (UPSאשר תוזן מלוח
החשמל הראשי באתר.
המצלמות הנדרשות מיועדות להתקנה באתר התחנה .ההתקנה מסוג התקנה
חיצונית ומיועדת לכיסוי שטח פתוח במתקן (גדרות ,שערים ,מיכל דלק ,משאבות
ומגופים ,ציוד חיצוני).
נדרש כי כל מצלמה שתותקן תאפשר זיהוי ברור וחד משמעי של הדמות ו/או
החפץ הנצפה .האחריות כוללת על טיב התמונה חלה על הספק ועליו להבטיח
אספקה והתקנה הטובה ביותר של כל מצלמה שתפעל בכל תנאי התאורה
(יום/לילה) ותנאי הסביבה האופייניים לאתר ,לשביעות רצונו של המפקח.
המצלמות תפעלנה בתאורה הקיימת באתר .התקנת מצלמה תהיה מותאמת
לתנאי הסביבה בגזרת הכיסוי אליה היא מיועדת .הספק יבצע בנוכחות המפקח
בדיקה לכיסוי גזרות הצפייה של כל מצלמה וכן סוג עשה לכל מצלמה.

י"א המחירים בכתב הכמויות מתייחסים לרכיבים השונים של מערכת
המצלמות אספקה והתקנה והובלה לאתר כולל כל החומרים ,האביזרים,
הציוד והכלים ,חיווט הכבלים ,מגברי קו ,שנאי בידוד שילוב במערכות
אחרות ,הרצה וכל יתר הדרוש להפעלת מערכת הטמ"ס בהתאם לדרישות
התאגיד ולשביעות רצונו המלאה.
י"ב מתן אחריות ושירות למערכת במשך שנתיים מסיום העבודה וקבלת המתקן
על ידי המזמין.
רכיבי המערכת:
מצלמות:
א .מצלמות צבע קבועות להתקנה מותאמות לתנאי חיצוניות ((ׂOUTDOORכולל
זיווד מתאים אשר יותקנו באתרי התאגיד על עמודי תאורה או על קירות חיצוניים.
המצלמות הנ"ל יהיו מטיפוס אנלוגיות או מצלמות  IPבהתאם לדרישות המזמין.
ב .מצלמות צבע פנימיות ( DOMEמצלמות כיפה) להתקנה בתוך מבנים (תחנות).
המצלמות הנ"ל יהיו מטיפוס אנלוגיות או מצלמות  IPבהתאם לדרישות המזמין.
ג .מצלמות צבע זעירות (מצלמת צינור) להתקנה סמויה באתרים מוסתרים
באלמנטים יעודים להם .המצלמות הנ"ל יהיו מטיפוס אנלוגיות או  IPבהתאם
לדרישות המזמין.
 .1מערכת צפייה והקלטה  HVRאו .NVR
 .2מודם סלולרי לשידור אותות וידיו.
 .3ארון ציוד.
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 .4התחברות לשרת ראשי המרכז הבקרה.
מצלמות דיגיטליות IP
מצלמות מסוג גוף ( )BOXבמארז  Antivandalמתכתי או פלסטי מוקשח בעל תקן
אטימות ( IP65מוגן אבק ומים) או מצלמות מסוג  DOMEעם עדשות מובנות במארז
 Antivandalמתכתי או פלסטי מוקשח בעל תקן אטימות ( IP67מוגן אבק ומים).
נתונים טכניים עיקריים למצלמות:
• מצלמות דיגיטאליות ( )IPצבעוניות איכותיות לדוגמה סידרה
 NBN-832תוצרת  BOSCHאו  QNV 7080Rתוצרת . SAMSUNG
• רזולוציה מינימלית של המצלמות לפחות  4( 1280x960מגה פיקסל).
• תמיכה בפרוטוקולים דחיסה .H265,MPG-4,MJPEG
• מהירות צפייה מינימאלית .25FPS
• תמיכה בהזרמת וידיאו לפחות ב  2-ערוצים נפרדים (.)2 simultaneous stream
• סוג אלמנט1/3-inch , CMOS :
• יציאה לצמצם אוטומטיDC drive :
• יחס אות לרעש >db50
רגישות f/1.2; 2,850ºK; SNR > 20 Db :
0.10 lux
Color (1x/33ms) .1
0.005 lux
Color SENS (15x/500ms) .2
0.05 lux
Mono (1x/33ms) .3
0.0013 lux
Mono SENS (15x/500ms) .4
Wide Dynamic Range (WDR) 120 dB
Anti-Bloom Technology
• יציאת אודיו ומיקרופון מובנה.
•
•
•
•
•
•
•

•
•

פוקוס אחורי אוטומטי Auto Back Focus (ABF) :
מתח עבודה  PoE (IEEE 802.3af class 2) :או 24 VAC
אנליטיקה מובנת במצלמה כולל חיישני מעקב (.)VMD
הקלטה ע"ג כרטיס זיכרון  SDהקלטה ב FOLL IMAGE -ללא תלות במצב
צפייה.
מגעים יבשים להעברת התראות.
תמיכה בזיכרון פנימי .SD CARD
פרוטוקולי נתמכים TCP/IP, UDP/IP (Unicast, Multicast IGMP), :
UPnP , DNS , DHCP, RTP, RTSP, NTP, IPv4, SNMP
v2c/v3,QoS,HTTP,HTTPS, LDAP (client), SSH, SSL, SMTP,FTP,
and
)802.1x (EAP
כרטיס רשת100Mbs :
מהירות תריס1~1/77,000 sec :
Progressive scan

עדשות:
עדשות קבועות חומר העדשה :זכוכית אופטית מלוטשת.
פילטרים :העדשות יסופקו עם פילטרים  IRופילטרים  NDהמונעים סנוור הנובע ממקור
אור כמו נורית פלורוסנט  ,נורות להט ,פנסי מכוניות חולפות והכול לפי מיקום המצלמה
והצורך
59

יודפת מהנדסים ( )1994בע"מ
סלימאן ווישאחי – הנדסת חשמל

738a Netofa WWTP Part B4 sections 6 (ver.2) 200923.docx

ספטמבר 2020

לביצוע עבודות לשדרוג ושיקום מט"ש נטופה לרבות עבודות הנדסה אזרחית,
עבודות אלקטרומכניות ,עבודות חשמל ובקרה ועבודות פיתוח

חשמל ובקרה

אורך מוקד :העדשות תהיינה באורך מוקד קבוע  4מ"מ 3.6 – 4.5( ,מ"מ )  6מ"מ 8 ,מ"מ,
 12מ"מ 25 ,מ"מ או תואמות בעבור מצלמות " 1/2ו1/4" -
צמצם אוטומטי מהירות צמצם :צמצם אוטומטי אלקטרוני לתגובה מהירה מ  1.5 -שניה
השפעת אור :השפעת אור על הצמצם האוטומטי תהיה על פי ממוצע אור בשטח הנצפה יחס
פתיחה:
 F 1.8לפחות לעדשות  4-12מ".
התאמה למצלמות :מיועדות למצלמות " 1/2או " 1/3או " 1/4בהתאם לסוג המצלמה
הערה:
עבור מצלמות מגה פיקסל יותאמו עדשות המיועדות למצלמות מגה פיקסל בנוסף למוגדר
מעלה.
עדשות ( Varifocalאורך מוקד משתנה)
חומר העדשה :זכוכית אופטית מלוטשת .פילטרים:
העדשות יסופקו עם פילטרים  IRופילטרים  NDהמונעים סנוור הנובע ממקור אור כמו
נורית פלורוסנט ,נורות להט ,פנסי מכוניות חולפות והכול לפי מיקום המצלמה והצורך
צמצם :אוטומטי
מהירות צמצם :צמצם אוטומטי אלקטרוני לתגובה מהירה מ  1.5 -שניה
השפעת אור:
השפעת אור על הצמצם האוטומטי תהיה על פי ממוצע אור בשטח הנצפה
יחס פתיחה F 1.8 :לפחות לעדשות  4-12מ".
התאמה למצלמות :מיועדות למצלמות " 1/2או " 1/3או "1/4
אורך מוקד :העדשות תהיינה באורך מוקד משתנה:
•  2.8 /6מ"מ מותאם למצלמות ".1/3
•  3.5 / 8מ"מ מותאם למצלמות ".1/3
•  5 / 50מ"מ מותאם למצלמות ".1/3
(בעבור מצלמות " 1/2ואו " 1/4נדרש הקבלן להגיש עדשות תואמות לאורך
מוקד כמצוין).
כיוון העדשה  -לאחר ההתקנה ניתן יהיה לקבע את ה  Zoom -והFocus -
זיווד מצלמות אנטי ונדאלי –  OUTDOORלמצלמות חיצוניות מבנה:
•
זיווד מוקשח עשוי אלומיניום אנודייזד בעובי  2מ"מ לפחות או מחומרים פלסטיים
•
מתועשים קשיחים ובעל חלון עשוי פוליאתילן בעובי  6מ"מ לפחות אשר ישמור על
המצלמה והעדשה כנגד שבירה ,חבטות ,ניסיון שינוי כיוון ,התזת מים וכו' .החלון הקדמי
ימנע שריטות ויבטיח שדה ראיה בהתאם לנדרש.
גודל:מותאם לגודל המצלמה ויאפשר הזזת המצלמה קדימה/אחורה בתוך הזיווד
כניסת כבלים:
• כניסות הכבלים יעשו דרך פתחים אטומים ומוגנים מפני השפעות מזג אויר.
• חיבור הכבלים יעשה רק דרך צינור שרשורי משוריין ,גמיש ואטום
גישה :הגישה למצלמה תהיה עילית לכיוונן התקנה ותחזוקה ותתאפשר רק לאחר פתיחת
ברגים ייעודיים ,כולל נעילה.
אביזרים כלולים :מחמם ומאוורר מבוקרים ע"י תרמוסטט מותאם לתנאי השטח
( Sun Shroudלהגנה מפני סנוור ע"י קרני השמש והקטנה של הטמפרטורה הפנימית של
הזיווד).
מטריצה וירטואלית.
מערכת ניהול ושליטה תכלות מטריצת מיתוג וידאו ממוחשבת וירטואלית.
המטריצה תהיה מתוצרת יצרן מוכר כדוגמת SAMSUNGאו  BOSCHאו  SONYאו
 NECאו ש"ע.
ניתן להתבסס על מטריצה במערכת ההקלטה ובלבד שתכיל את כל הפונקציות הנדרשות:
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 .1סוג המטריצה וירטואלית ניתוב אותות מטריצה אשר תאפשר ניתוב של 24
אותות וידאו מהמצלמות אל  6מסכים 3:מסכי פלזמה 3 ,מוניטורים בשולחן.
 .2המטריצה תאפשר שליטה על מצלמות .
הגדרות כלליות:
המערכת תהיה מסונכרנת במלואה באופן שתתקבל תמונה ברורה וחדה וללא תופעות "
גלגול "התמונה על גבי המסכים.
המטריצה תאפשר ביצוע הפעולות הבאות:
א .ניתוב של כל מצלמה לכל מסך .תצוגה מחזורית של מצלמות ,חלוקת המצלמות
והמסכים לקבוצות וביצוע מיתוג בקבוצות.
ב .קביעת תכניות מוגדרות מראש של אופן הצגת המצלמות כגון :הצגה לפי
אירועים בקבוצות וכדומה.קביעת תסריטים שונים לאופן הצגת מצלמות ע"ג
המסכים בהתאם לסוג ההתראה המתקבלת ממערכת איסוף ההתרעות.
ג .קביעת קצב סריקה של מצלמות בחלוקה לקבוצות כולל קביעה למצבי
ומשך צפייה בתמונה בכל מסך.
ד .אפשרות הצגה על המסך של תאריך ,שעה ,מספר מצלמה וכינויה.
ה .ניתוב מצלמות מוגדרות מראש למערכת הקלטה.
ו .מיתוג מצלמות להקלטה לפי אירועים והתניות מוגדרות מראש.
ז .גילוי ומתן התראה על אובדן אות הוידיאו בכל חלק מחלקי המערכת.
ח .קביעת עדיפות בניתוב מצלמות לכניסות התראה.
ט .המערכת תהיה מסנכרנת במלואה באופן שתתקבל תמונה ברורה וחדה ללא תופעות
של "גלגול" התמונה על גבי המסכים .במיוחד חשוב הדבר בהצגה סימולטאנית של
מספר קבוצות מצלמות על קבוצת מסכים וכן בסנכרון של מצלמות המחוברות
היחידות המבוזרות.
י .זמן תגובה 100 ms -מקסימום
ניתן יהיה לחבר למטריצה מספר עמדות הפעלה– ולקבוע עדיפויות בין עמדות
השליטה.
אינטגרציה
המטריצה תפעל באינטגרציה מלאה מול מערכות בקרת ושליטה ומערכות האזעקה ,מערכת
בקרת כניסות או כל מערכת אחרת במתקן כך שהתרעה המתקבלת באחת המערכות תעלה
על המסכים את המצלמות הרלוונטיות עפ"י תרחישים שנקבעו מראש.
מערכת הקלטת וידיאו דיגיטלית ()NVR
מערכת ההקלטה תהייה תוצרת ארה"ב ,אירופה או יפן מיצרן ידוע כמו, SONY -
 BOSCHאו  SAMSUNGאו .NEC
מערכת ההקלטה תאפשר הקלטה רצופה מ 8 -או  16מצלמות .IP
המערכת תאפשר ביצוע הפעולות הבאות:
א .צפייה בוידיאו בזמן אמת.
ב .הקלט וידאו  +ערוץ אודיו  +שידור אירועים והתראות.
ג .אחסנת המידע המוקלט.
ד .ביצוע שיחזור וניהול וידאו.
ה .הגדרות פרמטרים במערכת בהרשאה מתאימה.
ניתן יהיה לבצע את כל הפעולות הנ"ל במקביל באיכות צפייה והקלטה 25 Frames/sec
לפחות .המערכת תכלול דיסק קשיח שיאפשר שמירת הקלטה מכל הכניסות למשך שבועיים
בנוסף ,הקבלן יידרש לספק מערכת גיבוי אוטומטית שתאפשר גיבוי לכל החומר הנמצא ע"ג
הדיסק הקשיח למשך שבועיים לפחות.
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הגיבוי יבוצע כאמור באופן אוטומטי ללא התערבות המפעיל ויהיה ע"ג דיסק קשיח או
מדיה אחרת שתוצע לאישור המפקח.
כמו התקן  USBאו אמצעי אחר כגון כונן  CDלמערכת תהיה אפשרות לשמור ולשדר
למרכז הבקרה אירועים של כ  30דקות לפחות( אגירת הנתונים תהא באיכות ההקלטה )
( מחיר המערכת יכלול את האמצעים הנ"ל ).
התמונות המוקלטות תישמרנה על גבי הדיסק באופן שיאפשר חיפוש ואיתור מידי של
התמונה המוקלטת או קטע המוקלט הנדרש ,על פי פרמטרים שונים של חיפוש.
מערכת תאפשר הקלטה דיגיטלית וצפייה בתפוקות המצלמות בזמן אמת איכות ותאפשר
זיהוי ברור של אנשים  ,High - resolutionהתמונה תהיה ברמה גבוהה
ועצמים ,הן בצפייה והן בשחזור.
 .1המערכת תאפשר צפייה בתמונות המוקלטות תוך כדי המשך ביצוע ההקלטה וללא
) (triplexהפרעה לתהליך ההקלטה.
ממשק המשתמש יהיה פשוט ונוח להפעלה ,יתמוך בצפייה בחלוקות מסך או במסך מלא
לפי בחירה.
נדרשת אפשרות לחיבור אמצעי חמרה חיצוני להורדת קבצים נבחרים.

 08.28אחריות:
א .הקבלן יהיה אחראי למתקן שהקים למשך  12חודשים מתאריך קבלת
העבודה ע"י המפקח .במשך תקופת האחריות יתקן הקבלן כל ליקוי או פגם
שהתגלה בציוד שהתקין מיד ועל חשבונו.
ב .בכל מקרה של תקלה חוזרת או פגם חמור יחליף את האביזר בחדש.
ג .תקופת האחריות תחל מחדש למשך שנה על כל אביזר או תיקון
שבוצע.

עבודות בקרה
הקבלן אחראי לשלב את המודול הראשון על כל מרכיביו ואת מערך סחיטת הבוצה החדש במערכת
הבקרה המרכזית של המט"ש .לשם כך יהיה עליו להתקשר עם מהנדס הבקרה של המט"ש מוריס מלכה
טל  054-5494-947שמכיר היטב את מערכות הבקרה הקיימות ואת האופן בו ניתן לשלב את פעולת
המודול הראשון יחד עם שאר חלקי המט"ש .למעשה המודול הראשון כבר היה משולב בעבר במערכת
הבקרה יחד עם המודול השני ,ניתן לראות זאת במסכי הבקרה הקיימים שלעיל.
להלן מספר מסכי מערכת  HMIכפי שהם במצב הנוכחי.
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מעבר למחיר שינקוב הקבלן בהצעתו בנוגע למערכות הבקרה ,לא יוכרו לו הוצאות נוספות בגין תוספת
ושילוב של מתקנים של המודול הרשון בתוך מערכת הבקרה הקיימת.

הנני מאשר שהמתקן יבוצע בהתאם למפרט זה
שם הקבלן_________:
תאריך___________:
חתימת הקבלן_________:
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