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 מגדל דוד
 חוברת גופי תאורה

 26.12.18תאריך: 
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 L.01.1 סימון
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 L.02.1 סימון
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  L.03 סימון

*NEOS LED 3 - 3000K 
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 L.08 סימון

*NEOS LED 3 - 3000K 
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 L.04 סימון
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 L.05 סימון
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 L.06.1/L.06.2 סימון

*L.06.1 — 31-11˚  

*L.06.2 — 60˚  
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 L.07 סימון
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 מפרט טכני

 לאספקת גופי תאורה 
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 . התקנת גופי תאורה1

גופי התאורה יסופקו כך שיכלול את כל האביזרים הדרושים להתקנתם המושלמת בכל מצב של המוצר כשהם כוללים את כל הציוד 

 הדרוש משנק, מצברים או שנאי וכו'.

האביזרים יאפשרו לפרקו ולהתקינו בקלות מספר רב של פעמים בלא שיגרם נזק לאלמנט גמר כלשהו וללא כל צורך בפירוק   1.1

 אלמנטי גמר שונים.

יסופק הציוד הנלווה בתיבה נפרדת אוריגינלית או מארז שווה ערך שיוגש   –לגופי תאורה המכילים ציוד פריקה לא אינטגראלי    1.1

לאישור מוקדם, החיווט המקשר בין הגוף למארז יהיה תקני, יסופק ע"י הספק ויאפשר חיבור החוטים באופן הנכון בלבד. המוצרים 

 יוגשו לאישור כולל המארז הנלווה והחיווט המקשר בניהם.

 . לגופי תאורה המכילים ציוד חרום:1.1

הציוד יותקן באופן אינטגראלי אך ורק באם קיים מספיק מרווח לגישה לכל האביזרים ואין חשש להתחממות הגוף מעל טמפ' 

 לעיל. 1.1המומלצת.לגבי ציוד שיסופק במארז נפרד ראה ס"ק 

 

 . מערכת החשמל1

ביצוע כל מערך החשמל להזנת גופי התאורה יבוצע ע"פ חוק החשמל בהתאם למפרט טכני של מהנדס החשמל והנחיות   1.1

 מחלקת מאור של עירייה

 

 . גופי תאורה מיובאים1

  P.V.Cג"ת יסופקו באריזתם המקורית תוך הקפדה על איכותם. על הגופים לעמוד בתקן ישראלי . כל החווטים יהיו עם בידוד    1.1

 והחיבורים לגוף יהיו עם מהדקים.

 בתיאום עם מתכנן/ אדריכל, הג"ת יצבע בצבע גמר אפוקסי או צבע אפוי בתנור. –במידה ויש צורך בשינוי צבע  1.1

על הגופים שינתנו שו"ע להיות מאושרים אצל   –ערך לאותם גופים שבמכרז הסופי לא תינתן אפשרות לשו"ע  -יאושרו שווה   לא   1.1

 המתכנן ע"י דוגמא מחווטת ועובדת לפני אספקה לאתר.

. לאחר קבלת הצעות המחיר ובחינתם יתאם המתכנן מפגש בנוכחות היזם, מנ"פ אדריכל, קבלן ומהנדס חשמל עם המועמדים 1.1

 הסופיים לאספקת גופי התאורה לבחינת גופי התאורה והצגתם בצורה מרוכזת לפני אספקה לאתר.

 

 יצור –. גופי תאורה 1

ג.ת. אשר ייצור במיוחד עקב דרישות הפרויקט יבוצע עפ"י הנחיות המתכננים ומהנדס החשמל ויעמדו בדרישות התקן. הגוף   1.1

יעבור את כל התהליכים למיגונו מפני מפגעי מזג האוויר והתחמצנות ויצבעו באם הדבר נדרש, בתאום עם המתכננים בצבע אפור 

 תנור או אמאיל. ציוד הצתה, חיווט ובתי נורה יעמדו בדרישות התקן. כל הברגים יהיו מגלוונים או מניקל או מצופים.  

 לכל ג"ת יצור יעשה אב טיפוס שיבחן ויאושר ע"י מתכנן התאורה והאדריכל לפני יצור כל הכמות. 1.1
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 . דוגמאות5

יום מצו התחלת העבודה   13הדוגמאות של כל המוצרים יסופקו לאתר לאישור מתכן התאורה, יועץ החשמל והמהנדס תוך    5.1

כשהן מושלמות וכוללות את כל האביזרים והציוד הנלווה. לאחר האישור הראשוני יותקנו על גבי אלמנטים דומים לאלמנטים 

המתוכננים במבנה ויופעלו למשך תקופה שתקבע ע"י המהנדס. הדוגמא תהיה זהה לגמרי למוצר שבכוונת הספק/ים לספק 

ולהתקין והאישור הסופי יינתן לאחר שנבדקה עוצמת התאורה והאפקט האדריכלי של המוצר, המזמין או המתכנן ו/או המהנדס 

 שומרים לעצמם את הזכות לפסול כל דוגמת ציוד או מוצר לפי ראות עיניהם ועל הספק/ים יהיה להגיש דוגמא חדשה לאישור.

אספקת והפעלת הדוגמאות לכל המוצרים שבכתב הכמויות הינה תנאי בסיסי לקיום החוזה ובאם החליט המתכנן שהספק/ים  5.1

משתהה באספקת דוגמאות או אינו עושה מאמץ מספיק, עפ"י החלטתו של מתכנן התאורה לאשר את הדוגמאות, רשאים הנ"ל 

 לפסול הדוגמא ולפנות לספק אחר לקבלת המוצר החלופי ע"ח הספק.

 

 . אספקת שווה ערך מאושר6

בכל מקום בו מצוין שם היצרן או שמו המסחרי של המוצר מתייחס המחיר למוצע בהצעתו של הספק אך ורק למוצר מסוים זה.  6.1

מוצר אחר שאושר ע"י המתכנן כשווה ערך, מחירו ייקבע בהתאם, וזאת בין אם המוצר הוחלף בשווה ערך ביוזמת הספק / או  

 הנ"ל. השימוש בשווה ערך טעון אישור מראש. מחירו של מוצר שווה ערך אך מאושר יקבע לפני אספקתו לאתר.

כל מקרה בו מתכוון הספק בשלב הגדרת ההצעות להתבסס על המוצר שווה ערך עליו לציין זאת במפורש בהצעתו ולצרף   6.1

 להצעתו עקומות פוטומטריות, מפרט טכני של הגופים וכל פרט שיידרש ע"י המתכנן ולדאוג לאשרו עוד בשלב הגשת ההצעות.

 

 . מערכות בקרה ושליטה ממוחשבת7

 יש לתאם ציוד נלווה בשימוש במערכות בקרה ממוחשבות: 7.1

ג.ת למתח נמוך: יש לתאם סוג של שנאי מול החברה המספקת את מערכות הבקרה. ג.ת לתאורה פלורוסנטית: יש לתאם סוג 

 המשנקים מול החברה המספקת את מערכות הבקרה. 

על הקבלן המבצע וספק מערכות ממוחשבות לבצע ניסוי תאורה לבדיקת יישום שנאים על גבי הדימרים המוצאים ולאשר את 

 התוצאה עם מתכנן התאורה.

 

 ""LED. גופי תאורה לד  8

התאורה בפריטים השונים תתבסס על טכנולוגית לד. הזוכה יחויב לספק עם גופי התאורה את מנגנוני הבקרה ואת החווטים 

ת   ר ו א ת ת  נ ק ת ה ל ם  י ש ו ר ד Lה E D  . ת מ ל ש ו מ ה  ד ו ב ע ל ד  ע ת  כ ר ע מ ל ם  י ו ו ל נ ה ם  י ר ז י ב א ה ל  כ  ו

 ,Philips Lumileds ,cree, Edisonמתוצרת  LEDכל מקורות האור יהיו 

 

 על הקבלן להיות מאושר חברת לדים מוכרת לייצור גופי תאורה

 (Bin Selectionשיסופקו יהיו לאחר מיון קפדני ביותר ) LEDגווני ה 

 יהיו בעלי יכולת עמעום LEDכל מקורות האור 

 לאומית לגופי התאורה-על ספק הלדים להציג תקינה בין

 " להבטחת פעילות תקינהThermal Feedbackיהיו מוגנים בעזרת " LEDכל מעגלי ה 
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 LEDבקרה 

 לאומית למערכות הבקרה-על ספק הלדים להציג תקינה בין

 כל מערכות הבקרה יופעלו במתח נמוך בלבד

 " ) ללא ריצוד(Flicker Freeעל מערכת הבקרה להיות בעלת אפשרות עמעום מסוג "

 על הזכיין לכלול מגוון אפשרויות בקרה המתאימים הן לסוג וכמות גופי התאורה

 

 . אחריות ותקינה9

כל הגופים והציוד יהיו בעלי תקן ישראלי. בהעדר תקינה ישראלית יתקבל תקן  אמריקאי או אירופאי בהתאם לארץ הייצור גופים לא 

 יתקבל תו תקן מארצות אחרות. כל הגופים יישאו תווית או חותמת היצרן, הדגם והתקן.

ת שנים   5למשך   LEDבנוסף  לאחריות הקבלן  תינתן אחריות מורחבת לכל גופי התאורה     יט ג ו ת  ב תלםזם  ו  ת  ח בטשךז  .

וכן תכסה כל בעיה שתגרם כתוצאה מחדירת מים לכל  אחד מרכיבי הגוף וכן תכסה כל  L79 L83עוצמת האור בגופי הלד  עפ תקן  

 נזק שיגרם  לגוף התאורה כתוצאה מפגעי מזג  האוויר. 

 אחריות זו תינתן ישירות ע"י יבואן גופי התאורה בארץ  ותסופק בכתב עם הגשת הצעת המחיר/מכרז. 

 

 . הנחיות כלליות:13

 גוון הנורות והצבע יקבע ע"י המתכנן לאחר ניסוי בשטח באחריות הקבלן לספק נורות ע"פ דרישת המתכנן לצורך ניסוי התאורה.

 מחיר הגופים כולל נורות לבנות בגוון קר ,חם תוצרת אירופאית או צבעוניות תוצרת אירופאית.

 עם סיום התקנת גופי התאורה יבוצעו כיווני תאורה ע"י הקבלן הזוכה בהתאם  להנחית היועץ.

 מיקום הגופים המדויק יקבע לאחר ניסוי/ סיור משותף שיערך בשטח.


