מרכז רפואי ברזילי אשקלון – צנרת מים חמים
מתקני תברואה,
 17.0תיאור העבודה
החלפת צנרת מים חמים ביציאה מחדר דודים לבניין ישן .
 17.0.10עבודת החלפת הצנרת תכלול אספקה והתקנה מושלמת של קווי המים החמים כולל בידוד הצנרת.
התקנת הצנרת תבוצע במקביל/מעל לצנרת הקיימת ,חיבור החדש וניתוק הצנרת יבוצעו לאחר בדיקות הלחץ
וחיטוי הצנרת ,עבודת ניתוק וחיבור הצנרת תבוצע בשעות הערב .כל עבודות המנוף להורדה הרמה של
הצנרת יהיו כלולים במחיר היחידה ולא ישולם כחריג  (.כולל גם את עבודות הפירוק) .לאחר חיבור הצנרת
תפורק ותפונה לאתר פסולת מורשה הצנרת הישנה.
כל העבודות שידרשו ציוד לעבודה בגובה ,ציוד הרמה ,במת הרמה או כל אביזר אחר שנצטרך להתקנת הצנרת
בצורה מושלמת לא יתומחרו בנפרד והם כלולים במחיר היחידה .כל הפעולות הרשומות לעיל כלולות במחירי
היחידה.

 17.0תנאים כלליים
17.0.0

רשימת מסמכים

מפרט זה מהווה חלק בלתי נפרד מהמסמכים הבאים:
 הצעת הקבלן. החוזה שיחתם עם הקבלן. מפרטים כלליים: המפרט הכללי הבין-משרדי פרקים.57 ,34 ,16 ,11 ,08 ,07 ,01 ,00 : תקן ישראלי .1205 הל"ת (הוראות למתקני תברואה). נוהל  W-01התקנת מז"חים – הנחיות תכנון ואחזקה (בהוצאת מינהל תכנון מוסדות רפואה). נוהל  H-01מערכות חום (בהוצאת מינהל תכנון מוסדות רפואה). מפרט  W-02מערכות תברואה בבתי חולים – הנחיות תכנון ואחזקה בהוצאת המינהל לתכנון בתי חולים. הנחיות משרד הבריאות בנושאי תברואה ,לרבות: דיגום מים. מניעת זרימה חוזרת. מניעת התרבות חיידקי לגיונלה. מתקני הכלרה. מערכת אספקת מים לדיאליזה (צנרת בלבד). -כתב כמויות.
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17.0.0

ביצוע העבודה

כל העבודות תבוצענה בהתאם למפרטים ולתקנים ובהתאם לסיור בשטח .
לקבלן לא תהא כל זכות תביעה בגין השינויים גם אם הם עומדים בסתירה להיקף
החוזה הכולל ו/או כתב הכמויות.
לפני תחילת ביצוע עבודות על הקבלן לאתר ולגלות את כל החיבורים לקווים הקיימים ,לברר אפשרויות ביצוע
ולהגיש לאישור פרטי ביצוע .כל זה יבוצע במועד שיאפשר ביצוע העבודות ללא עיכובים.
במידה וקיימת אי התאמה בין המדידה ונתוני התכנון על הקבלן לידע מידית את המפקח לצורך קבלת פתרון
מהמתכנן.
יש לקבל אישור מוקדם מהמפקח לכל הציוד המסופק ,גם אם נרשם דגם ויצרן מסוים במפרט ,בתכניות או
בכתב הכמויות.
ציוד יותקן באופן שתתאפשר גישה נוחה להכנסה והוצאה ,טיפול ואחזקה.
ציוד אשר לגביו קיימות הוראות היצרן ,יותקן ויופעל בהתאם להוראות אלה.
העבודה תבוצע בצורה מקצועית נאותה ,לקבלת מערכת מושלמת ופועלת ,גם אם לא מצא הדבר את ביטויו
בתכניות או במפרטים.
כל האמור לעיל כלול במחירי היחידה השונים.
17.0.3

ביקורת העבודה

המפקח רשאי לדרוש מהקבלן תיקון ,שינוי והריסה של עבודה אשר לא בוצעה בהתאם לתכניות או להוראותיו
והקבלן יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תוך התקופה שתקבע על ידו.
המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראים לו כבלתי מתאימים לעבודה וכמו כן רשאי לדרוש
בדיקה ובחינה של כל חומר נוסף לבדיקות הקבועות בתקנים הישראליים.
המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללותה ,או חלק ממנה ,או עבודה במקצוע מסוים ,אם לפי דעתו
אין העבודה נעשית בהתאם לתכניות ,המפרט הטכני או הוראות התכנון.
המפקח יה יה הקובע היחיד והאחרון בכל שאלה שתתעורר ביחס לטיב החומרים ,לטיב העבודה ולאופן ביצועה.
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הקבלן יתן הודעה מוקדמת בכתב למפקח לפני שהוא עומד לכסות איזו עבודה שהיא בכדי לאפשר לו לבדוק את
אופן הביצוע הנכון של העבודה הנדונה לפני כיסוייה .במקרה שלא תתקבל הודעה כזאת  -רשאי המפקח להורות
להסיר את הכיסוי מעל העבודה או להרוס כל חלק מהעבודה על חשבון הקבלן.
כל הפעולות הללו כלולות במחירי היחידה.
17.0.4
א.

מסירת המערכת

שילוט צנרת יהא כמתואר במפרט הצביעה .השילוט יבוצע בהדבקה ,במרחקים שלא יעלו על  3מ' וליד
כל תפנית או הסתעפות .השלט יציין את כיוון הזרימה בתוך הצינור.

ב.

הקבלן יפעיל ,יווסת ויכייל את המערכת ויכין אותה למסירה לאחר שעברה הרצה במשך שבעה ימים
לפחות והיא עובדת באופן תקין.

ג.

כל הפעולות הרשומות לעיל כלולות במחירי היחידה.

17.0.5

תאום

העבודה תבוצע בתאום עם המפקח ,מחלקת אחזקה ,המהנדס ,קצין בטחון ,קבלן הבניה ,קבלנים נוספים
הפועלים באתר ובתאום עם המשתמשים באתר .אי לכך יקפיד הקבלן על הנושאים הבאים:
 תיאום העבודה עם המפקח במקום .ייתכן ויהא צורך לעבוד בימים ובשעות לא רגילים .אין לנתק או לחברקווים לפני תיאום ואישור מראש ובכתב.
 תיא ום וביצוע עבודה בשלבים שהינם תוצאה של עבודות המבוצעות ע"י קבלנים אחרים או בשל הצורךלהבטיח רציפות אספקות.
 לא לעבוד בעבודות רועשות בשעות שהדבר מפריע למשתמשים בבנין ובסביבתו .שעות הפעילות לעבודותרועשות יקבעו על ידי המפקח בהתאם לתנאים בשטח.
 לא להניח חומרים וציוד במקומות המפריעים לתנועה החופשית. למנוע פגיעה ברכוש ובנפש ולנקוט בכל אמצעי הבטיחות הדרושים.בעבור פעולות אלה לא תשולם לקבלן כל תוספת.
17.0.6

אחריות

הקבלן אחראי לטיב העבודה ,החומרים וכו' ולפעולה תקינה של המתקן .משך תקופת הבדק והאחריות לצנרת,
למערכות האלקטרו מכניות ולכל הקשור למפרט זה ,הינה למשך שנתיים או לפי תנאי החוזה ,או לפי המצוין
במפרט הטכני (לדוגמא  10שנים אחריות לצנרת פלסטיק מסוגים מסויימים) ,הגבוה מביניהם.

מפרט החלפת צנרת מים חמים Doc.

4
השירות והאחזקה יבוצעו על ידי המשתמש בהתאם להוראות התפעול והאחזקה שיתן הקבלן והפעולות ירשמו
בתיעוד כפי שיידרש .פעולות אלה אינן גורעות מאחריותו של הקבלן המבצע.
ביצוע העבודות על פי המפרט והתכניות אינו מוריד מהקבלן אחריות מלאה לפעולת המתקנים והוא האחראי
הבלעדי לתקלות הנובעות משגיאות בתכניות ובמפרטים שקבלן בעל ידע מקצועי מסוגל לגלותן .לצורך מתן
הסברים יפנה הקבלן למתכנן עד שפעולת המתקנים תהא נהירה לו.
העובדה שהמתכנן הביע דעתו בזמן בחירת החומרים או הציוד או שאישר את העבודה במהלכה אינה משחררת
את הקבלן מאחריות מלאה.
תחילת תקופת הבדק והאחריות מיום קבלת המתקן (בכתב) על-ידי המזמין.
17.0.7

בטיחות

הקבלן ידאג לגידור ,שילוט ,תאורה ,הצבת תמיכות וכל שאר האמצעים הדרושים לשם קיום בטיחות מלאה
לעובדיו ,עובדים אחרים במקום ,אנשי המקום ,עוברי אורח וכו' ,הן בשעות העבודה וכן לאחריה ,וזאת בהתאם
לחוקי משרד העבודה ,חברת החשמל או כל גוף ממשלתי או עירוני אחר.
הקבלן יגיש את כל האישורים לעבודה בגובה הרלוונטיים לפני תחילת העבודה.
מנהל העבודה של הקבלן יהיה בעל רשיון של ממונה בטיחות בתוקף.
לפני תחילת העבודה יחתום הקבלן על טופס הצהרת בטיחות.
עבודות אלו כלולות במחירי היחידה השונים.
17.0.8
א.

בטיחות אש לעבודות בחום

על הקבלן חלה חובה בלעדית לנקוט בכל האמצעים הנדרשים על מנת להבטיח את אזור ביצוע
"העבודות בחום" מפני דליקה או התפוצצות וזאת על ידי פינוי ציוד ,פינוי רכב ,דלק ,צמחיה ,אמצעי
בידוד והגנה על ציוד וחומרים מפני דליקה.

ב.

עבודות בחום מתייחסות לביצוע עבודות כלשהן הכרוכות בריתוך ,הלחמה או חיתוך באמצעות חום
או שימוש באש גלויה ,או כל עבודה שעלולה לגרום להווצרות דליקה /אש וכו'.

ג.

על הקבלן המבצע עבודות בחום למנות אחראי מטעמו (להלן " -האחראי") אשר תפקידו לוודא כי לא
תבוצענה עבודות בחום שלא בהתאם לנוהל זה.

ד.

בטרם תחילת ביצוע העבודות בחום יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות בחום ויוודא הרחקת
חומרים דליקים מכל סוג ,ברדיוס של לפחות  10מטר ממקום ביצוע העבודות בחום ,כאשר חפצים דליקים
קבועים ,אשר אינם ניתנים להזזה ,יכוסו במעטה בלתי דליק.

ה.

האחראי ימנה אדם אשר ישמש כצופה אש (להלן " -צופה האש") המצויד באמצעי כיבוי מתאימים לכיבוי
החומרים הדליקים הנמצאים בסביבת מקום ביצוע העבודות בחום .תפקידו הבלעדי של צופה האש כאמור
יהיה להשקיף על ביצוע העבודות בחום ולפעול מייד לכיבוי של התלקחות העלולה לנבוע מביצוע העבודות
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בחום כאמור.
ו.

צופה האש יהיה במקום ביצוע העבודות בחום החל מתחילת ביצוען עד לתום לפחות  30דקות לאחר סיומן
על מנת לוודא כי לא נותרו במקום כל מקורות התלקחות.

ז.

למען הסר ספק מובהר בזה כי אי קיום נוהל זה על ידו עלול לפגוע בזכויותיו על-פי פוליסת הביטוח אשר
נערכה בגין ביצוע הפרוייקט.

ח.

כל הפעולות בנושא שהוגדר לעיל כלולות במחירי היחידה השונים.

17.0.9

ציוד וחומרים

כל הצנרת ,הספחים ,האביזרים וכל פריט ציוד חייבים לקבל אישור מוקדם של המפקח לפני אספקתם.
לצורך האישור ימסור הקבלן חומר טכני מפורט לאישור .רמת פרוט החומר הטכני תקבע על ידי המפקח.
ציוד וחומרים יסופקו רק מרשימת הציוד שהוגדר במפרט הטכני וכתב הכמויות.
כאשר בכתב הכמויות ישנן מספר אלטרנטיבות (כגון סוללות של יצרנים שונים "חמת"" ,מדגל" ,משאבות של
יצרנים שונים וכו') יכול המזמין להחליט במהלך הביצוע באיזו חלופה לבחור או שיוכל לשלב בין החלופות.
מודגש בזאת כי צנרת ,ציוד ,אביזרים ,חומרים וכו' יאושרו רק בתנאי שהינם מוכרים ,בעלי תו תקן ישראלי או
שהם מיוצרים במערב אירופה או בארצות הברית או שהם מיובאים ממדינות אלו והם נושאים תו תקן מארץ
היצור שלהם ,כי קיים בארץ ניסיון חיובי מוכח עבורם בארץ במשך  3שנים לפחות וכי הספק הינו מנוסה
ומחזיק מלאי מתאים להבטחת אספקה שוטפת של חלפים לציוד.
מודגש כי כל הצנרת ,הציוד ,האביזרים והחומרים הבאים במגע עם מים המיועדים לשתיה ושימוש סניטרי
אחר יהיו מותאמים למטרתם ועומדים בתקן ישראלי .5452
17.0.01

התחברויות למערכות קיימות

מאחר ובמסגרת עבודה זו ישנן פעולות התחברות לקווי צנרת פעילים קיימים ישולם בנפרד עבור כל פעולת
התחברות (אם להתקנת ברז בקו פעיל קיים או לחיבור קו חדש או הסתעפות מקו פעיל קיים) ,זאת באם מופיע
סעיף נפרד לכך בכתב הכמויות .במידה ולא מופיע סעיף נפרד ההתחברות כלולה במחיר הצינור /האביזר.
התחברות לקווי צנרת לא פעילים (קווי אספקה ללא לחץ דהיינו לא פועלים או קווי שפכים וניקוז ללא זרימה)
כלולה במחירי היחידה של הצנרת.
מודגש במפורש שאין לבצע כל פעולה של חיבור ,ניתוק ,הפסקה או הפעלה ללא תאום מוקדם וליווי צמוד של
נציג המזמין ,המפקח ו/או נציגי הרשויות המוסמכות בזמן ביצוע העבודה המסוימת.
כל פעולת התחברות חייבת לכלול לפחות את השלבים הבאים:
א.

תאום מוקדם של המועד עם המפקח ונציג המזמין (מנהל האחזקה ,מהנדס וכו').

ב.

קבלת אישור מוקדם בכתב.

ג.

ביצוע עבודת הניתוק /חיבור וכו' רק בנוכחות נציג המזמין והמפקח.

ביצוע פעולות אלו אינן גורעות מאחריותו המלאה והמוחלטת של הקבלן.
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בכדי למנוע תקלות בעת ביצוע התחברויות יש להבטיח כי:
-

כל החומר הדרוש לרבות כלי עבודה רזרביים נמצאים במקום.

-

צנרת החיבור מוכנה.

 צוות אנשים מתאים מוכן לביצוע העבודה.17.0.00

הזמנת פקוח חיצוני

על הקבלן לתאם הזמנת בקורת חיצונית על ביצוע מתקני התברואה (נציגי הרשות ,מכון התקנים ,הטכניון או
כל גוף אחר שקבעה הרשות ועמה חתם המזמין הסכם לפיקוח).
האחריות לתאום עם מבצעי הבדיקה ונציגי הרשות והאחריות לביצוע הבדיקה וקבלת האישורים הדרושים
תהא של הקבלן בלבד.
מודגש כי אי מילוי תנאי זה עשוי למנוע או לעכב קבלת תעודת גמר ועל הקבלן יהא לשאת בכל ההוצאות
הכרוכות בכך.
17.0.03
א.

מחירים

הכמויות
הכמויות המופיעות בסעיפי כתב הכמויות הן באומדן בלבד .המזמין רשאי לשנות ללא הגבלה את הכמויות
על ידי הגדלה ,הקטנה או ביטול סעיפים ,בכל אחד מסעיפי כתב הכמויות .התשלום יהא בהתאם למדידה
הסופית של העבודות שבוצעו למעשה ,בהתאם לשיטות המדידה המפורטות ועל פי מחירי היחידה.

ב.

עבודות נוספות/חריגות
עבודה נוספת/חריגה ,שאינה מופיעה בתכניות ושאינה מפורטת במפרט ו/או בכתב הכמויות החוזי ,ואשר
דומה לעבודות המופיעות בסעיפי כתבי הכמויות ,יילקח מחירה כ"פרורטה" לסעיפי כתב הכמויות.
עבודה אשר לדעת המפקח אי אפשר למדוד ו/או לקבוע את מחירה על בסיס סעיף דומה בכתב הכמויות
תשולם על פי מחירון דקל מעודכן (בסיסי ,ללא מקדמים) ובהפחתה של .10%
עבודה שאין עבורה סעיף מתאים במחירון דקל תשולם על פי מחירון מעודכן של מאגר מחירי שיפוצים
ותחזוקה של דקל ,ללא מקדמים ,ובהפחתה של .15%
במידה ולא נמצא סעיף מתאים באחד המחירונים יערך ניתוח מחירים ,אשר יאושר על ידי המפקח .קביעת
המפקח הינה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
אי הסכמה באשר למחיר לא תהווה עילה לקבלן שלא לבצע את העבודה או לעכב את ביצועה.

ג.

חלופות
כאשר בכתב הכמויות מופיעות מספר חלופות לפריטים דומים (לדוגמא סוגי צנרת או מדגמים שונים)
באפשרות המזמין לבחור כל כמות מכל סעיף במחיר הסעיף.

ד.

תוקף המחירים
מחירי היחידות בכתב הכמויות יהיו בתוקף בכל המקרים והתנאים המפורטים להלן:
.1

בשל ביצוע העבודה ברציפות או בפיצולים.
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.2

בשל שינויים והשלמות בתכניות בין תכניות הצעת המחיר ותכניות הביצוע אשר בעטיים עשויים
לחול שינויים בכמויות של האביזרים וחומרי העזר (ספחים ,אביזרי צנרת ,אמצעי חיבור,תמיכות,
חומרי אטימה וכו') אשר אינם נמדדים בנפרד.

.3
ה.

בשל הארכת לוח הזמנים לביצוע ,על פי החלטת המזמין.

מחירים לסעיפים זהים
כאשר סעיפים זהים מופיעים בפרקים שונים בכתב הכמויות ,ומחירם אינו זהה בכל הפרקים ,המחיר
עבורם יהא הנמוך מבין אלו שהקבלן יציע.
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ו.

עבודות רג'י
עבודות אשר לא פורטו במסמכי החוזה ואשר עשויות להדרש במהלך ביצוע העבודה (כגון הרכבת ציוד
שלא תוכנן מראש וכו') ,תבוצענה ברג'י בהתאם להחלטת המפקח.
התשלום עבור עבודות אלה יהא בהתאם לשעות עבודה של הפועלים ,לסוגיהם השונים ,שיעסקו בביצוע
העבודות וזאת בתנאי שעבודות אלה תרשמנה ביומן העבודה ותאושרנה על ידי המפקח.
המחיר לשעת עבודה כולל את כל מרכיבי שכר העבודה של הפועלים ,את כל הכלים והחומרים הנדרשים,
הוצאות נסיעה ,הוצאות ניהול העבודה ,הוצאות כלליות אחרות ורווח הקבלן.
מחיר שעות רג'י כולל עבודה בכל שעות היממה והלילה.

ז.

רכישת חומרים וציוד
רכישת חומרים וציוד אשר אינם כלולים במפרט ואשר הקבלן ידרש לרכשם ,ישולמו בהתאם לחשבונות
הספקים שיגיש הקבלן ובתוספת  12%כהוצאות טיפול ,הובלה ,העמסה ופריקה ,אחריות לתקופה
הנדרשת בחוזה וכל הוצאה אחרת הקשורה באספקת המוצר למקומו ,אחריות למוצר ורווח הקבלן.

17.0.04
א.

אופני מדידה

אופני המדידה ותכולת המחירים כפי שהם מופיעים בפרק זה ובסעיפים השונים במפרט המיוחד מתייחסים
לכל סעיפי העבודה הכלולים בכתב הכמויות ,אלא אם כן נאמר בהם במפורש אחרת .כאשר אופן המדידה
ותכולת המחירים מוגדרים בגוף סעיף כתב הכמויות ,תהא להגדרה זו עדיפות ,אם ובמידה ויש שוני או
סתירה בינה לבין הנאמר בפרק זה.

ב.

תיאורי היחידות בסעיפים השונים בפרק זה ובכתב הכמויות הינם תמציתיים בלבד .רואים את מחירי
היחידה ככוללים את מלוא התמורה עבור ביצוע העבודה ,אספקת החומרים ,חומרי העזר וכל הדרוש
לביצוע מושלם ולפעולה תקינה של הציוד .מתן פירוט חומרי עזר ו/או עבודת עזר הנתון בפרק זה ו/או
בסעיפי כתב הכמויות אינו גורע מכלליות האמור לעיל.

ג.

התשלום יבוצע על פי מדידה בפועל.

ד.

שינוי באמצעים ובשיטות עבודה ,ביוזמת הקבלן לא ישמשו עילה לשינוי מחיר היחידה לעבודה נתונה.

ה.

לא תשולם כל תוספת עבור חומר או עבודה שטיבם עולה על המינימום הדרוש.

ו.

לא תשולם כל תוספת עבור עבודה במידות גדולות מהנדרש בתוכניות או במפרט.

ז.

על המפקח לאשר בחתימתו כל אחד מדפי המדידה .יש להקפיד שלא לבצע פעולות כלשהן ,אשר מונעות
את בדיקת המדידות.

ח.

המזמין רשאי לדחות ביצועם של קטעי צנרת או מערכות או חלקי מערכות למועד אשר נראה לו וזאת
ללא כל התחייבות כספית כלפי הקבלן וללא כל שינוי במחירי היחידה.

ט.

המזמין לא יקבל כל דרישה לתשלום נוסף מצד הקבלן עקב חוסר ידיעתו את התנאים הקיימים במתחם
העבודה או צורת פעולתו.

י.

סעיפי מכלול שונים (כגון ציוד או אביזר הנמדד עם הצנרת שלו כיחידה מושלמת) כולל את כל הנדרש
על פי הגדרת הסעיף ,על פי המופיע בתכנית/סכמה ,ההתחברויות ,ניתוקים וכו' וקבלת חומר ועבודה
מושלמים על פי הגדרת המכלול.

יא.

מחירי הסעיפים בכתב הכמויות כוללים גם את כל האמור במפרטים הכלליים ,בתכניות ובמפרט המיוחד
לקבלת מוצר מושלם.
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17.3.4
א.

תמיכות ומתלים

תמיכות ומתלים יהיו על פי המפורט בסעיפים  07012-07016ובשאר הפרקים הרלוונטיים במפרט הכללי
הבינמשרדי.

ב.

במבנים של בתי חולים ,בהם יש להבטיח את שרידותן והמשך תפקודן של מערכות התברואה ,הכיבוי,
הגזים הרפואיים וכו' יש לבצע תמיכות לצנרת ולציוד בהתאם להנחיות לטיפול במערכות לא סטרוקטורליות
בבתי חולים למניעת נזקים במקרה של רעידת אדמה בהוצאת מינהל התכנון במשרד הבריאות ,במהדורה
העדכנית.

ג.

תמיכות צנרת תהיינה חרושתיות מגולוונות תוצרת "יוניסטרט"" ,רוקו" או "מופרו" וכל סדרת האביזרים
הנלווה .התמיכות יבוצעו עבור צינורות בודדים ועבור קבוצות של צינורות ,בהתאם לתוואי הצנרת .התמיכות
יחוזקו לאלמנט קונסטרוקטיבי במבנה ויהיו מותאמות לעומס הצנרת.

ד.

תמיכות הצנרת יתוכננו לעומס של פי  3מהעומס המכסימלי המותקן עליהן (כל הצינורות מלאים במים).

ה.

כל נקודת חיבור לתקרה קונסטרוקטיבית תהא באמצעות פלטה ו 2 -ברגים לפחות מותקנים בבטון
מותאמים לעומס.

ו.

יש לבצע בדיקת עומס מדגמית לתמיכות על פי הנקודות שיקבע המפקח.
הבדיקה תעשה באמצעות העמסת נקודת החיבור לתקרה בעומס כפול מהעומס המתוכנן באותה הנקודה.
כמות הבדיקות בהתאם להחלטת המפקח.

ז.

כל צינור המונח על גבי תמיכה חייב להיות מחוזק אליה .אין להניח צנרת חופשית על גבי תמיכה.

ח.

מערכת התמיכות חייבת לקבל את אישור הקונסטרוקטור לפני הביצוע.

ט.

בכל שינוי כיוון מאנכי לאופקי (תחתית פיר לדוגמא) יש לבצע תמיכה לקו היורד ו 2 -תמיכות על הקו האופקי
בצמוד לשינוי הכיוון.
במידה והדבר מתאפשר רצוי לבצע רגל תמיכה עד הרצפה הקונסטרוקטיבית.
בשינוי כיוון של צנרת גשם יש לבצע תמיכה לעומס פי  5מעומס הקו האנכי כשהוא מלא מים.

י.

מרחקי תמיכה מכסימליים בין הצינורות הינם בהתאם לסוג הצנרת (פלסטיק ,נחושת ,יצקת ,פלקה וכו')
ועל פי הנחיות התקן והוראות היצרנים ,כאשר החמור מביניהם הוא הקובע.

יא .בהתקנה חופשית של צנרת שפכים יש לבצע תמיכה מתחת לכל ראש ובכל נקודת התפשטות.
יב .בהתקנה קשיחה של צנרת שפכים יש להבטיח כי כל התמיכות יעמדו בכוחות המתפתחים לאורך הצינור
בעת ההתפשטות.
יג.

צנרת פלסטיק קשיחה (פי.וי.סי ,פוליפרופילן HDPE ,וכו') תתמך בעזרת שלות מתאימות ובמרחקי תמיכה
מומלצים על ידי היצרנים (בערך כל  10 - 15קטרים אך לא יותר מ 2 -מ' בין התמיכות) .התמיכות אפשרנה
התפשטות הצנרת ,ימנעו מעבר רעשים למבנה וישמרו על שלמות הצנרת.
כחלופה ניתן לתמוך את הצנרת ברציפות על גבי זויתן מגולוון ואותו לתמוך במרחקים בדומה לצנרת מגולוונת.
על התמיכות להיות מאושרות על ידי היצרנים.

יד .צינורות חמים (מים חמים ,קיטור ,מי עיבוי ,הסקה) יתמכו בשיטה שתאפשר התפשטות חופשית ומבוקרת
לצינור ובאופן שהבידוד ומעטפת הפח לא יפגעו (מובילי החלקה ,נקודות קבע וכו') .במידה והדבר לא
מתאפשר יש להתקין אביזרי התפשטות מתאימים .כאשר מותקנים אביזרי התפשטות או כאשר הצנרת
מתוכננת עם רגל או אומגת התפשטות (הצינור הניצב מהווה התפשטות לקו האורכי) יש לתמוך בהתאם
את כל נקודות הקבע ולאפשר תנועת החלקה חופשית של הצנרת על גבי התמיכות (כוחות לאורך ציר הצינור).
טו .במקומות בהם מבוצעים קונזולים לתמיכת קבוצת צינורות יגיש הקבלן לאישור את פרטי הקונזול.
המר חקים בין הקונזולים על פי המרחק המינימלי הנדרש לפי סוג וקוטר הצינורות .במידה והקונזול תומך
בצינור אשר אותו יש לתמוך במרחק קצר יותר מאשר המרחק בין הקונזולים יש לחזק את הצינור עם מתלי
ביניים.
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טז .כאשר הצנרת מותקנת בתוך קירות גבס או חומר דומה יש להתקין תמיכות מיוחדות ,חרושתיות מגולוונות,
הנשענות על הרצפה ו/או מערכת תמיכות הקיר (ניצבים) .התמיכה בקירות הגבס הינה עבור צנרת ,ברזים,
קבועות ,ראשי מקלחת וכל המתקנים .התמיכה תוצרת חברת .KNAUF ,BURDA
יז.

צנרת פלסטיק גמישה וצנרת נחושת רכה (מגלילים) יש לתמוך ברציפות לכל האורך על ידי סולמות
מזויתנים .מגשי פח או פלסטיק וכו' (בדומה לצנרת החשמל) .המגשים יתמכו כל  2מ' לכל היותר.

יח .צינורות גלויים על גבי קירות עם חיפוי חרסינה/קרמיקה יחוזקו באמצעות תמיכות בודדות (חבק ומוט
הברגה) עשויות נירוסטה או מצופות כרום.
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יט .צנרת נקזים מברזל יציקה או מפוליאתילן ) (HDPEיש לתמוך ליד כל ספח באופן קבוע ,בהתאם להנחיות
היצרנים.
כ.

צנרת ניקוז מזגנים גלויה אופקית יש לתמוך באופן רצוף באמצעות פרופיל מגולוון (לצורך אבטחת שיפוע אחיד).

כא .כל אמצעי התליה יבודדו מהחובקים ,למניעת רעש ולמניעת מגע בין מתכות שונות ,על ידי גומי בעובי  3מ"מ.
כב .אין לתמוך צינור אל צינור אחר.
כג .הצנרת תותקן באופן שלא תשען על הציוד או תיצור מאמצים העשויים לגרום נזק לציוד.
כד .מרחק מינימלי בין צנרת לצנרת או להפרעה כלשהי הינו  50מ"מ .המדידה מפני השטח החיצוניים של
ההפרעה (קיר ,אוגן ,אביזר ,בידוד וכו').
כה .צנ רת גלויה מעל הקרקע תתמך באמצעות תמיכות כנ"ל אשר יעוגנו אל בסיסי בטון יציבים שיבנה הקבלן.
עומק הבסיסים בקרקע  50ס"מ לפחות בתוך קרקע יציבה.
כו .כל התמיכות והבסיסים ,עבודות חיזוק למניעת נזקים בבתי חולים במקרה של רעידת אדמה ,סולמות או
זויתני תמיכה ,נקודות קבע ,מובילי החלקה ,אביזרי התפשטות ,בדיקות העמסה וכו' כלולים במחירי היחידה
השונים .רק העמודים (לפי הפרט) משולמים בנפרד.
17.3.5
א.

בידוד (צנרת חמה)

צינורות חמים עד טמפ'  90Cºמבודדים באמצעות שרוולי בידוד אלסטומרי ,בלתי דליק "ענביד"" ,ארמפלקס"

פוליאוריתן מוקצף.
השרוולים יהיו שלמים ויושחלו על הצנור.
עובי הבידוד:

לצנורות גלויים  50מ"מ או  70מ"מ כמצוין בכתב הכמויות.
לצנורות סמויים  9מ"מ.

ב.

הגנה על הבידוד הגלוי במקומות סגורים כגון תקרות מונמכות ,תהא באמצעות עטיפת סרט פלסטי
בחפיפה של .60%
הגנת הבידוד הגלוי בשאר המקומות כגון פירים ,חדרי מכונות ,חיצוני וכו' תהא באמצעות עטיפת פח.

ג.

צנרת קיטור ומי עיבוי מבודדים באמצעות קליפות צמר סלעים דחוסות ומוקשות .עובי הבידוד כמצויין
בכתב הכמויות .הבידוד עם עטיפת פח מגולוון צבוע.

ד.

עטיפת פח מגולוון תהא בעובי  0.6מ"מ לצינורות בקוטר עד " 1.5ובעובי  0.8מ"מ לקטרים גדולים יותר.
חפיפת החיבורים בין הפחים  3ס"מ .כוון חיבורי האורך בין הפחים יעשה באופן שלא יאפשר חדירת מים
לבידוד.

מפרט החלפת צנרת מים חמים Doc.
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ה.

עטיפת הפח צבועה כפי שמופיע בסעיף "צביעה" להלן ובגוון שיקבע ע"י המפקח .הצביעה תהא חרושתית.

ו.

בצינורות חיצוניים יש לקדוח חורים בקוטר  5מ"מ בתחתית הבידוד כל  3מ' (לניקוז מים במידה וחדרו
לחלל הבידוד).

ז.

מדידה
בידוד ועטיפת פח נמדדים בהתאם למפרט הכללי  0700.08וללא הורדה עבור אביזרים ושסתומים לא
מבודדים .אוגני חציצה כלולים במחיר הבידוד .לא תשולם תוספת עבור בידוד ועטיפת פח של זויות,
הסתעפות וכו' .עטיפת סרט פלסטיק כלולה במחיר הבידוד .צביעת הפח כלולה במחיר עטיפת הפח.

17.3.6
א.

קבועות סניטריות

הקבלן יספק לשטח ,לצורך קבלת אישור המפקח ,האדריכל והמתכנן ,דוגמאות של כל הקבועות הסניטריות,
לרבות הברזים והסוללות ,אותם הוא עומד לספק .יש לדאוג לקבלת אישור במועד אשר יאפשר אספקה
לשטח במועד (בעיקר לגבי קבועות מיובאות שאינן נמצאות באופן קבוע במלאי).
הדוגמאות המאושרות ישמרו בחדר מיוחד עד גמר הפרויקט.
הציוד שיסופק יהא אך ורק מתוך הציוד שהוגדר בכתב הכמויות ובמפרט.

ב.

הקבלן ידאג לקבל אישור נתוני חיבור מדויקים לכל קבועה לפני ביצוע ההכנות לחיבורה.

ג.

מרכזי הכלים  ,הגבהים ,המיקום המדויק והפרטים יהיו בהתאם לתכנית האדריכלות ובמידה וישנן תכניות
אדריכלות פנים גם בהתאם אליהן .אין להתקין קבועות ללא מידע מדויק על מיקומן.

ד.

כאשר הקבועות מותקנות על גבי או בתוך מחיצות גבס או חומר דומה יש להתקין תמיכות מיוחדות,
חרושתיות ,מגולוונות ,הנשענות על הרצפה ו/או על מערכת תמיכות הקיר (ניצבים).
כיורים יש לתמוך באמצעות מנשא חרושתי מפלדה מגולוונת.
ברזים סמויים וצנרת יש לתמוך עם מנשא חרושתי מפלדה מגולוונת.
מערכת התמיכות תוצרת .BURDA

ה.

כל הפעולות הרשומות לעיל כלולות במחירי היחידה השונים של הקבועות.

17.3.7
א.

צנרת  -כללי

הצנרת תותקן בתוואי הנדרש בתכניות .מפאת קנה המידה הקטן מתוארים הקווים בדרך כלל באופן סכמטי
ולא מסומנים כל אביזרי הצנרת הדרושים.

ב.

כל הקטרים הנתונים במידות אינץ ,בתכניות ,במפרטים ובכתב הכמויות ,מתייחסים לקוטר נומינלי של הצינור.
קוטרי צינורות פלסטיק וקטרי צנרת נחושת (לפי תקן ארופאי) הנתונים במ"מ ,מתייחסים לקוטרם החיצוני.

ג.

כל הצנרת ,הציוד והאביזרים המיועדים לשתיה ושימושים סניטריים יהיו בעלי אישור לשימוש במי שתיה
בהתאם ל -ת.י.5452 .

ד.

הקבלן יבדוק וינקה את הצינורות לפני הרכבתם ויסתום את קצותיהם הפתוחים יום יום אחרי גמר העבודה.
הקבלן יסתום צינורות גשם ו/או ביוב המורכבים בתקרות או בעמודים בפקקים מתאימים.
הקבלן יבדוק וינקה את הצינורות לפני חיבורם ולפני הפעלת המתקן.

ה.

הקבלן יתקין ביקורות בהתאם להל"ת ולתקן  1205כדרישת מינימום .בתכניות לא מסומנות ביקורות.
מודגש בזאת כי קלות פתיחת מחברי צנרת (יצקת ללא ראש) אינה תחליף לעין ביקורת כנדרש.

ו.

יש להתקין מחברי התפשטות ונקודות קבע בכל המקומות בהם הדבר נדרש על פי סוג הצינור ואופן
ההתקנה ובהתאם להנחיות יצרן הצנרת .הדברים אינם מסומנים בתכניות.

ז.

צנרת דלוחין ושפכים במילוי תהא עטופה בטון למניעת שקיעה ולהגנה מפני פגיעה.
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ח.

הצנרת תותקן כך שלא תפריע לגישה לציוד ולמעבר .מרחק מינימלי בין צנרת להפרעה הינו  60ס"מ.
מעבר גובה מינימלי מתחת צנרת הוא  2מ'.
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ט.

יש להתקין אביזרי חיוץ תקניים בחיבורי צנרת מסוגי מתכות שונים ובמקומות בהם הדבר נדרש על פי
התקנים.

י.

צנרת גלויה תבוצע כך שלכל צינור תהא גישה לצורך תיקון או החלפה מבלי שיהא צורך לפרק צינורות
אחרים.

יא .חיבורי צנרת לציוד יעשו על-פי הוראות היצרנים ובאישור המפקח .צנרת תותקן באופן שלא תשען על
הציוד אלא תיתמך בנפרד.
יב .יש לבצע הכנות בצנרת החודרת דרך רצפה או קירות עוד לפני ביצוע היציקה (הכנת המעבר ,ההסתעפויות
וכו' או השארת פתחים /הנמכות) .ההכנות תאטמנה בפקקים והן תהיינה עשויות באופן שתתאפשר
התחברות עתידית אליהן מבלי לפגוע ביציקת הבטון .לא תשולם תוספת עבור סגירת הקצוות בפקקים.
יג .כ ל הצנרת המתכתית והציוד יחובר למערכת ההארקה כנדרש בחוק החשמל .במקרה של אביזרי חיוץ
בצנרת יש לחבר למערכת ההארקה את כל הקטעים.
יד .יש לשמור על מרחקי בטיחות מינימליים בין צנרת התברואה ובין צנרת הגזים הרפואיים .באזורי הצטלבות
תת קרקעיים יש לבצע עטיפות בטון לצנרת כאשר הדבר נדרש על פי תקני הבטיחות או תקנים אחרים.
טו .משחררי אויר יותקנו בנקודות הגבוהות בהן עשוי להילכד אויר .ברזי ניקוז עם פקק יותקנו בנקודות הנמוכות.
טז .המזמין רשאי ,על פי שיקול דעתו ,במהלך העבודה ובגמר העבודה לבצע עד  5בדיקות הרס לכל אחד מסוגי
הצנרת( .חיתוך מקטע ובדיקה של איכות הריתוך /הלחמה) .תוצאה לא טובה תגרום לפסילת העבודה.
יז.

המזמין רשאי ,ע"פ שיקול דעתו ,לבצע בדיקות מדגמיות לריתוכים והלחמות באמצעות צילומי רנטגן.
הבדיקות יעשו על פי תקן  .ANSI-31.3הבדיקות תבוצענה בתחילת העבודה ,במהלכה או בסופה ובמכון
שיבחר על ידי המזמין.
הריתוכים שלא יעמדו בתקן יחתכו ויבוצעו מחדש .חוות הדעת של מכון הבדיקה הינה הקובעת.
במידה ואחוז הפסילות יהא גבוה ,לפי קביעת המהנדס ,הרתכים יפסלו והקבלן יחליפם.
כל הבדיקות על חשבון הקבלן (בדיקה ראשונה ,שניה וכו') עד קבלת תוצאה מתאימה.

יח .בעת ביצוע בדיקות הלחץ יש לנתק את הצנרת ,הציוד ואביזרים (חדשים וקיימים) העלולים להנזק בעת
ביצוע הבדיקה.
יט .בצנרת אוורור אופקית (קו אוורור משותף) תבוצע בדיקת לחץ באויר בלחץ  0.5אטמ' במשך  1שעה לפני
שהצנרת תחובר אל הנקודות השונות אותן היא מאווררת.
כ.

לאחר גמר עבודת התקנת הצנרת יש לבצע שטיפה יסודית של כל המערכות על-פי הנחיות הל"ת.
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כא.

מדידה
הצינורות ימדדו לאורך צירם כשהם מונחים ומחוברים במקומם בניכוי אורך הספחים כגון זויות ,הסתעפויות
וכו' ובניכוי אורך האביזרים כגון ברזים ,מסננים וכו' כאשר הם נמדדים בנפרד.
כאשר הספחים והאביזרים אינם נמדדים בנפרד לא ינוכה אורכם מאורך הצנרת.
צינורות גלויים ,סמויים או במילוי נמדדים באופן זהה.

כב .תכולת המחירים
מחירי הצינורות למיניהם כמוצג בכתב הכמויות יחשבו ככוללים גם את:
 כל הספחים ,כגון הסתעפויות ,זויות ,מעברים ,מופות התפשטות וכו' ,אלא אם יוחד לעבודות אלוסעיף מיוחד בכתב הכמויות.
 כל אמצעי החיבור כגון בנדים ,אוגנים ,מופות חיבור ,מחברי קוויק-אפ ,מחברי ויקטאוליק ,רקורדיםוכדומה וכל אמצעי הקביעה ,התמיכה וחומרי העזר.
 פקקים (מולחם או מוברג) בהכנות צנרת. מחברי התפשטות למיניהם במידה ולא מתאפשרת התפשטות חופשית של הצנרת. אביזרי קיבוע על פי התקנים והנחיות היצרן ,לצנרת גלויה ,סמויה ,יצוקה בבטון וכו'. תיקוני בידוד ,צבע ,ציפוי ,איטום וכו' לצנורות שנפגעו. חפירה וחציבות בקירות ,ברצפה ,מתחת לרצפה ,בקרקע. הכנת שרוולים מראש או קידוח (יהלום) באלמנטים טרומיים לאחר שסופקו לאתר. קידוח מעברים במקרים בהם בפרויקט חדש לא הוכנו מראש. קידוח (כוס יהלום) בכל מעברי הקירות ובכל עובי קיר בפרויקט קיים ובמקומות שלא הוכנו המעבריםבפרויקט חדש.
 שרוולים למעבר צנרת בקירות בלוקים  /בטון. סגירת מעברי צנרת דרך קירות גבס בהתאם לפרטים מאושרים על ידי יצרן הגבס ובהתאם להנחיותיועץ אקוסטיקה.
 פרוק וסילוק כל הצנרת הגלויה והחשיפה (בתקרות ,בפירים וכו') המתבטלת. פרוק וסילוק צנרת סמויה כאשר זו מפריעה לצנרת החדשה. פרוק קבועות סניטריות ,ציוד ,מערכות תברואה ,מתקני הסקה וכו' המתבטלים.מסירת ציוד למזמין (ע"פ דרישה) או סילוק מהשטח.
 אביזרי חיוץ לצנרת. חיבור הצנרת למערכת הארקה כנדרש בחוק. עטיפת פלסטיק לצנרת מגולוונת ונחושת סמויה. אטימת מעברים דרך אזורי אש ,לרבות קולרים מיוחדים לצנרת פלסטיק. אטימת מעברים דרך אזורים מוגנים לפי הוראות (פיקוד העורף). תיקון החדירות השונות שנעשו עד לרמה של שליכט. צביעת צנרת ואביזרים. עטיפת בטון לצנרת במילוי. -עטיפת בטון לצנרת במקרי חציה והצטלבות תת קרקעיים.
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כג .עבודות נוספות
התחברות לצנרת פעילה קיימת או התקנה של אביזר כגון מגוף בצנרת פעילה קיימת תכלול את התאום
ואת ניתוק הקווים וניקוזם ,התאמת מידות וביצוע תיקוני צבע ,בידוד וכו' בגמר העבודה.
עבודות אלו ימדדו בנפרד וישולמו בנוסף למחיר הצנרת .בעבודות אלו נכללת גם תוספת עבור עבודה
בשעות בלתי סבירות במידה ויידרש .עבודות אלו ישולמו רק באם מופיע עבורן סעיף נפרד בכתב הכמויות.
התחברות לצנרת לא פעילה (צנרת עם ברז ניתוק לפני החיבור ,צנרת קיימת אך ללא זורם ,צינורות אוורור
וכו') כלולה במחיר הצנרת.

17.3.8
א.

צינורות מגולוונים

צינורות פלדה מגולוונים ללא תפר סקדיול  40לפי ת.י ,593 .מחוברים
בריתוכים.

ב.

ריתוך צנרת יעשה תוך שימוש באלקטרודה מתאימה.

ג.

צינורות סמויים (בקירות ,במילוי) וצינורות בקרקע יהיו עם ציפוי חרושתי תלת-שכבתי מפוליאתילן שחול
תוצרת  APC GALתוצרת "אברות" או שווה ערך.

ד.

צינורות במילוי יהיו עם עטיפת בטון ,יצוק בין סרגלים ,בהתאם לפרט.

ה.

צינורות בקרקע יהיו מוגנים עם הציפוי החרושתי עד גובה  10ס"מ מעל פני הקרקע בנקודה בה הצינור יוצא
מהקרקע.

ו.

כאשר צנרת מגולוונת מותקנת בשילוב עם צנרת נחושת (הנחושת בהמשך הזרימה) יש להתקין אביזרי חיוץ
תקניים.

ז.

הצינורות בקרקע יהיו עם עטיפת חול  15ס"מ מסביב.

ח.

תבוצע בדיקת לחץ של  12אטמ' במשך לפחות  15דקות.
במשך השהיית לחץ הבדיקה לא יופיעו בצנרת סימני דליפה ולא תהיה ירידת לחץ.
ביצוע הבדיקה בהתאם לת.י 1205.6 .נפסח ג' ,סעיף ג.1-

17.3.04
א.

אביזרי צנרת

אביזרי הצנרת במערכות השונות יהיו מתאימים לתנאי עבודה מינימליים של:
מים קרים ,חמים ,הסקה וכו' :לחץ עבודה  16 -אטמ'
טמפ' עבודה 100˚C -
קיטור:

ב.

על פי תנאי העבודה (טמפ' ,לחץ).

האביזרים יהיו מתוצרת ישראל ונושאי תו תקן או תוצרת מערב אירופה או ארה"ב בלבד ונושאי תו תקן
מארץ היצור שלהם.

ג.

כל האביזרים המיועדים לשימוש למי שתיה ושימושים סניטריים יהיו עשויים מחומרים המתאימים לשימוש
במי שתיה בהתאם לתקן ישראלי .5452

ד.

חיבורי אביזרים ,אלא אם צוין אחרת ,יהיו :עד קוטר "( 2כולל) בהברגה ,מקוטר " 3ומעלה מאוגן.

ה.

כל אביזר שאינו מאוגן יהא ניתן לפירוק על -ידי התקנה של רקורד ,לאחריו ,בכיוון הזרימה ,או בינו ובין
מיכל או מתקן שאליהם הוא מחובר.
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ו.

ברזים
)1

ברזים כדוריים 2 ,או  3חלקים ,עשויים מברונזה או מפליז עמיד לדה-צינקיפיקציה עם אטם טפלון.
הכדור מצופה כרום או עשוי מנירוסטה .מעבר מלא .ידית ההפעלה עשויה מתכת.

)2

ברזים כדוריים מפלדה מטיפוס  3חלקים עם אטם מתאים לסוג וטמפרטורת הנוזל .הכדור מצופה
כרום עם מעבר מלא .ידית ההפעלה עשויה מתכת.

)3

ברזי פרפר עשויים ברזל יציקה ,עם גלגל הפעלה ותמסורת ,ציר נירוסטה  ,304מדף מצופה רילסן,
תושבת מגומי ניאופרן (אלא אם צויין אחרת בכתב הכמויות).
ברזים המותקנים מחוץ למבנה צריכים להיות מתאימים להתקנה חיצונית.
ברזים בצנרת כיבוי אש יהיו מאושרים .FM/UL

ז.

אל  -חוזרים
)1

בקטרים עד ":2

טיפוס דיסקית מוחזרת קפיץ ,גוף פליז ,קפיץ נירוסטה ,אטימה רכה ,מוברג.

)2

קוטר " 3ומעלה:

טיפוס דיסקית מוחזרת קפיץ ,גוף מיציקה ,ציפוי אפוקסי ,קפיץ נירוסטה,

)3

אל חוזרים המותקנים אחרי משאבות יהיו מטיפוס שקט במיוחד.

טיפוס שקט (אטימה רכה) ,מאוגן או מותקן בין אוגנים.

ח.

מונע זרימה חוזרת (מז"ח) ואל חוזר כפול
מונע זרימה חוזרת ואל חוזר כפול יהיו מסוג התואם את דרישות משרד הבריאות ומאושר על ידו מיא"מ.
מונע זרימה חוזרת יהא מטיפוס אזור לחץ מופחת ,עשוי יצקת ברזל מצופה אפוקסי או ברונזה או פלסטיק
עד " 2למטרות טכניות כגון השקייה ,מיזוג אוויר וכו'.
התקנה על ידי מתקין מוסמך בלבד ועל פי הנחיות משרד הבריאות.
כל מז"ח ואל חוזר כפול ייבדקו על ידי בודק מוסמך לאחר התקנתם ואישור הבדיקה יצורף לתיק המתקן.
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ט.

מסננים
)1

קטרים עד ":1.5

)2

קטרים מעל ":2

מבנה אלכסוני ( ,)Yגוף ברונזה ,רשת נירוסטה עם חורים  0.6-0.8מ"מ
או כמצוין בכתב הכמויות ,מוברג ,פקק ניקוז.
מבנה אלכסוני ( ,)Yגוף פליז /ברונזה /יציקת ברזל כמצוין בכתב הכמויות,
רשת נירוסטה עם חורים  1.5מ"מ או כמצוין בכתב הכמויות ,ברז ניקוז כדורי,
מאוגן.

י.

שסתומי בטחון
מטיפוס מוחזר קפיץ וידית משיכה או סיבוב ,או מטיפוס הידראולי עם דיאפרגמה .גוף השסתום עשוי פליז
עם חיבורי הברגה .התושבת ניתנת להחלפה .קפיץ עשוי נירוסטה .כיול השסתומים יעשה על -ידי היצרן
במפעל .השסתומים יהיו מצויידים עם חותם המונע שינוי הכיוון.

יא.

משחררי אויר
גוף עשוי פליז .ברז ניתוק כדורי לפניו.
משחררי אוויר לקוי מים קרים חיצוניים יהיו עשויים ברזל יציקה או פלסטיק עמיד בתנאי חוץ.

יב.

אביזרי בקרה
)1

מד לחץ
טיפוס בורדון ,גוף נירוסטה או דלרין .סקלה " ,4תחום מדידה כפול מתחום עבודה .מד הלחץ
מצוייד בסיפון ובברז ניתוק כדורי עם שחרור אויר.

)2

מד חום
לוח שנתות גבוה ב 30 -מעלות מתחום העבודה .כיס (נדן) נירוסטה.
טיפוס בי-מטל :סקלה " 2.5לפחות ,גשש נירוסטה ,גוף נירוסטה.
טיפוס תעשייתי :גוף אלומניום או פליז ,מילוי כוהל ,גשש נירוסטה.

)3

קפילרי:

סקלה " 2.5לפחות ,קפילרה וגשש נירוסטה.

דיגיטלי:

קפילרי ,גשש נירוסטה,גוף פלסטיק ,צג מואר.

מונה מים
מונה מים יהיה מוצר מדף מתוצרת מוכרת .מונה מים יהיה מסוג שיוגדר בכתב הכמויות .עד קוטר
" 2החיבור יהיה בהברגה עם רקורד ,מעל " 3חיבורי אוגן .מונה המים יהיה עמיד בתנאי חוץ.
למונה "חכם" המשדר את הנתונים למקום אחר ,יוכנו תשתיות בקרה.

יג.

הגדרת סוג האביזרים שהובאה לעיל הינה מינימלית ומיועדת לסעיפים ולפריטים עבורם לא צוינו הגדרות
נוספות במפרט או בכתב הכמויות.
כאשר בכתב הכמויות מצוין שם יצרן בודד או מספר יצרנים ,חובה על הקבלן לספק אך ורק מוצר זה
ולא כל מוצר שווה ערך.

יד.

מדידה
האביזרים למיניהם נמדדים ביחידות ,מורכבים במקום .מחירם כולל אוגנים נגדיים ,רקורדים וסידורי חיזוק
או התקנה מתאימים.
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