מפרט גופי תאורה

גשר גיא בן הינום

1-3-22

מפרט כללי ותנאי בסיס עבור מכרז לאספקת גופי תאורה -לפיתוח  /רחוב
ספק התאורה יעמוד בתנאים הבאים:
 .1כל גופי התאורה יהיו מבוססי LED
 .2כל גופי התאורה יהיו מוגני מים  IP 65לפחות
 .3כל גופי התאורה יעמדו בתקנים הבאים CE; ETSI; LM79; LM80 :תקן פוטוביולוגי וכן אישור מכון
התקנים הישראלי
 .4כל גופי התאורה יהיו ברמת מסירת צבע גבוהה –  CRI 80לפחות.
 .5כל הדרייברים יהיו מוגני מים  ip65לפחות ,ויהיו מתוצרת ברמה גבוהה כולל אישורי מכון תקנים.
 .6גוון האור ייקבע סופית ע"פ ניסויי תאורה.
 .7אורך חיי הנורות בכל הגופים לא יקטן מ  50000ש"ע בדעיכה של עד .20%
 .8אחריות לכל הגופים ,לרבות גוף התאורה ,הדרייבר ,הנורות וכל שאר האביזרים –  10שנים.
 .9הגופים שאופיינו לפרויקט יהיו מתוצרת ברמה גבוהה ,ויהיו מיובאים ע"י יבואן רשמי ובעל שם עם ותק
של  6שנים לפחות בארץ.
 .10מחיר גופי התאורה כולל את אספקת הגוף ,כולל כל האביזרים קומפלט לפעולה מלאה ומושלמת של
גוף התאורה ,כולל כל אביזרי ההתקנה קומפלט לכל מתקן או עמוד בפרוייקט ,כולל אספקת הגופים
והאביזרים עד לאתר בתיאום עם קבלן החשמל ומנהל הפרוייקט.
 .11ספק התאורה ימציא למזמין  10ימים לפני מועד הגשת המכרז ובתיאום עם מנהל הפרויקט אפיון
מפורט של כל גופי התאורה אותם הוא מציע ,הן גופים המופיעים במכרז כמקור והן גופים שווי ערך,
הפירוט יכלול את תמונת הגוף ,שם היצרן והדגם ,ונתונים פוטומטרים כגון ניצולת האור דיאגראמה של
פיזור האור וכו" וכן את כל האישורים הנדרשים בסעיפים .2-5
 .12ג"ת שווה ערך יהיה כזה שאושר ע"י יועץ התאורה ,מהנדס החשמל ,המפקח והאדריכל.
 .13אין המזמין מתחייב לאשר ג"ת שווה ערך ואינו מתכוון לתת הסבר לאישור או אי אישור ג"ת כלשהו.
 .14ספק גופי התאורה יצרף להצעתו את כל האישורים והאסמכתאות לדרישות המפורטות בסעיף  3גם
לגופי תאורה המוגדר במסמך זה כג"ת מקור.
 .15ספק גופי התאורה ימציא חישובי אור עם גופי התאורה שהוא מספק לפי תכניות יועץ התאורה.
 .16ספק גופי התאורה ימציא את כתב ההזמנה מהחברה היצרנית ממנה הוא מייבא.
 .17יש להעביר את כל גופי התאורה פיזית לאישור יועץ התאורה והמפקח תוך  10ימים מיום חתימת
החוזה.
 .18יש לספק את קופסאות הביטון לגופי התאורה השקועים בקיר או ברצפה תוך עשרה ימים ממועד
חתימת החוזה ,בצרוף גוף התאורה המקורי.
 .19אספקת גופי התאורה תעשה לפי לוחות הזמנים והסיכומים עם מנהל הפרויקט.

בכבוד רב,
עמיר ברנר ,יועץ תאורה.

1/3/2022
אומדן גשר גיא בן הינום
גופי תאורה
כל גופי התאורה המוזכרים במסמך זה כפופים למפרטים המצורפים ומחייבים את הספק!!

א .גופי תאורה
סעיף

סימון
1

1

תיאור

גוף תאורה רציף חלבי מוגן מים
דוגמת FLEX VENUS NIKE
VARIO LED LINEAR
בהספק של W/m 800lm/m 8
 3000kאן ש"ע מאושר כולל
פרופיל ייעודי רציף כולל
דרייבר.וכל אביזרי החשמל
ואביזרי ההתקנה .אלתם

2

גוף תאורה מוגן מים ספוט מתכוונן
מותקן על עמוד קונסטרוקטיבי
ומתחת לפרגולות דוגמת D-LED
 HIVEבהספק של W 36
 3000LM 3000Kאו ש"ע מאושר
כולל דרייבר ,וכל אביזרי החשמל
ואביזרי ההתקנה.

3

גוף תאורה מוגן מים צמוד קיר
מאיר אסימטרי ה דוגמת SIMES
 NANOLED INCASSOבהספק
של  W 38LM 3000K2.2לדים
תוצרת  CREEאו ש"ע מאושר
כולל דרייבר וכל אביזרי החשמל
ואביזרי ההתקנה .ריג'נט

5

גוף תאורה שקוע רצפה עגול זווית
הארה  90מע' דוגמת SIMES
 PLANOבהספק של W 10.1
 317LM 3000Kלדים תוצרת
 CREEאו ש"ע מאושר כולל
דרייבר וכל אביזרי החשמל
ואביזרי ההתקנה.

2

3

יח'

מ"א

יח'

יח'

4

יח'

כמות

49

26

83

29

מחיר יח'

סה"כ

6

גוף תאורה מוגן מים שקוע רצפה
עגול זווית הארה 28מע' דוגמת
MEGAPLANO SIMES
בהספק של W 715LM 10.5
 3000Kלדים תוצרת  CREEאו
ש"ע מאושר כולל דרייבר וכל
אביזרי החשמל ואביזרי ההתקנה.

7

פס לד  RGBWWמוגן מים רציף
לתאורת הגשר ניתן לעמעום
נשלט  DMXדוגמת IGUZZINI
UNDERSCORE INOUT
בהספק של W/M 116LM/M 8.8
 .RGBWW 120DEGאו ש"ע
מאושר כולל דרייבר וכל אביזרי
החשמל ואביזרי ההתקנה .רשתות
תאורה

5

6

יח'

מ"א

סה"כ לגופי תאורה

6

804

ב .מערכת שליטה ובקרת תאורה
סימון תיאור

יח'

1

101

מחשב תאורת מייצג עם יכולת
שליטה על גופי תאורה ,עם 512
שליחות  dmxוכן על מודולים
 DALIנשלט  RS 232או DMX
או כל פרוטוקול תקשורת מקובל
אחר ,המחשב יוכל להריץ 4
תכניות במקביל לפחות ,המחשב
לא יהיה תחת מערכת הפעלה
 windowsדוגמת PHAROS
 , LPC 1כולל מחשב נייד
לתקופת התכנות ,כולל מתאם ל
 DMXכולל מתאם ל DALI

יח'

2

102

מפצל ומגבר 512DMX
 SPLITTERעם  6יציאות
תקשורת

יח'

3

103

4

104

5

105

כבל תקשורת  DMX 512כולל
מחברים.
כבל  CAT6כולל מחברים
ארון ציוד תקני למערכת הבקרה
במידות רוחב/עומק  60ס"מ גובה
 120ס"מ כולל כל הזיווד הפנימי
לרבות פסי התקנה  19uדלת
ננעלת וכל אביזרי ההתקנה
התקשורת החיבורים העיגון
והחשמל לפעולה מלאה ושלמה.
סה"כ מערכת שליטה

כמות

1

2
מ"א
מ"א

1000
100

יח'
1

מחיר יח'

סה"כ

ג .התקנת מערכת שליטה ובקרה לתאורה אדריכלית
סעיף סימון תיאור
התקנת כל מערכת מחשוב
התאורה האדריכלית ,לרבות כל
חלקי מערכת השליטה ,חיבורם
לספקים וציוד התקשורת בחדר
הציוד ולמחשב התאורה ,השחלת
 106כבלי התקשורת ,חיבור מחשב
1
התאורה ,וכן כיוון המערכת ע"י
טכנאי בעל נסיון של חמישה
פרוייקטים דומים ,עד הפעלת
המתקן לשביעות רצונו של
המזמין.

2

107

יח'

כמות

קומפ'

1

תכנות מחשב התאורה ע"י מתכנת
מקצועי ומוכר ,עד לשביעות רצונו
ככל
של המזמין ,ובדיקות ותיקונים
קומפ'
שיידרש
1
סה"כ לסעיף– התקנת המערכת

מחיר יח'

סה"כ

מפרטים טכניים
סימון ג"ת בפרויקט
1
שרטוט

תמונת גוף התאורה

מידות גוף התאורה
לפי תכנית
אורך
עומק

 1.67ס"מ

רוחב

 1.82ס"מ

יצרן  /ספק
LED LINEAR
אלתם
אביזרי התקנה
כולל כל אביזרי
החשמל ואביזרי
ההתקנה ,לרבות
פרופיל התקנה,
דבקים ,קליפסים,
מחברים וכל הדרוש
להתקנה בתוך מאחז
מתכת ובכל מקום
בפרויקט
סוג נורה ובסיס
תקן
LED
תקינה אירופית,
אישור מכון התקנים
הישראלי ובתוקף
שנה קדימה ממועד
האספקה.
יצרן נורה מאושר
נצילות אורית
תוצרת  CREEאו
 100לומן לוואט
ש"ע מאושר

תיאור הגוף
גוף תאורה חלבי רציף מוגן מים

מק"ט
דגם
E590 Vario led flex
nike
צבע הגוף
IP
לפי בחירת האדריכל
67

מיקום ותפקיד בפרויקט
במאחז היד באזורי הכינוס /
כניסות

זווית הארה
דיפוזית

אביזרים אופטיים
ללא

IK
10

דרישות מיוחדות
כולל כל אביזרי
החשמל ואביזרי
ההתקנה ,כולל כבל
הזנה דו גידי 0.75
ניאופרן גמיש אורך
6מ' .כל מחברי
ההזנה והתקשורת
יהיו מוגני מים 67IP

הספק W
8 W/M

מתח V
12/24

הספק אורי LM
lm/800

גוון הנורה
3000 K

ציוד חשמלי נלווה
דרייבר חיצוני מוגן
מים

יצרן ציוד מאושר
MEANWELL

סימון ג"ת בפרויקט
2
שרטוט

תמונת גוף התאורה

תיאור הגוף
גוף תאורת שטיפה מוגן מים

מידות גוף התאורה
רוחב

 13.1ס"מ

גובה

 13.7ס"מ

יצרן  /ספק
D-LED
די לד
אביזרי התקנה
כולל כל אביזרי
החשמל ואביזרי
ההתקנה.
תקן
תקינה אירופית,
אישור מכון התקנים
הישראלי ובתוקף
שנה קדימה ממועד
האספקה.
נצילות אורית
 83לומן לוואט

מיקום ותפקיד בפרויקט
ברחבת הכניסה הצפונית לגשר
ומתחת לפרגולות

דגם
Hive

מק"ט

זווית הארה
רחבה ,צרה

אביזרים אופטיים
ללא

IP
67

צבע הגוף
לפי בחירת הלקוח

IK

סוג נורה ובסיס
LED

הספק W
36W

מתח V
230V

דרישות מיוחדות
כולל כל אביזרי
החשמל ואביזרי
ההתקנה
הספק אורי LM
3000Lm

יצרן נורה מאושר
תוצרת luxeon
 rebbelאו ש"ע
מאושר

גוון הנורה
3000k

ציוד חשמלי נלווה
דרייבר מוגן מים

יצרן ציוד מאושר
meanwell

סימון ג"ת בפרויקט
3
שרטוט

תמונת גוף התאורה

תיאור הגוף
גוף תאורה שקוע קיר מוגן מים

מידות גוף התאורה
קוטר

 6ס"מ

עומק

 11ס"מ

יצרן  /ספק
, SIMES
אביזרי התקנה
כולל כל אביזרי
החשמל ואביזרי
ההתקנה.
תקן
תקינה אירופית,
אישור מכון התקנים
הישראלי ובתוקף
שנה קדימה ממועד
האספקה.
נצילות אורית
 86לומן לוואט

מק"ט

מיקום ותפקיד בפרויקט
מדרגות וטרסות

זווית הארה
 S3374..Hאסימטרית

דגם
NANO LED
INCASSO
IP
66

צבע הגוף
לפי בחירת האדריכל

IK
08

סוג נורה ובסיס
LED

הספק W
2.2W

מתח V
230

יצרן נורה מאושר
תוצרת  CREEאו
ש"ע מאושר

גוון הנורה
K3000

ציוד חשמלי נלווה
דרייבר אינטגרלי
מוגן מים

אביזרים אופטיים
ללא
דרישות מיוחדות
כולל קופסת השקעה
לקיר ככל שיידרש
וכבל הזנה דו גידי
 0.75ניאופרן גמיש
אורך  6מ'.
הספק אורי LM
38LM

יצרן ציוד מאושר
MEANWELL

סימון ג"ת בפרויקט
5
שרטוט

תמונת גוף התאורה

מידות גוף התאורה
 19ס"מ
קוטר
עומק

תיאור הגוף
גוף תאורה שקוע מוגן מים עגול

מיקום ותפקיד בפרויקט
להארת קירות בפיתוח

 10ס"מ

יצרן  /ספק
 SIMESשטיניץ
לירד
אביזרי התקנה
כל אביזרי החשמל
ואביזרי ההתקנה.

דגם
PLANO

זווית הארה
מק"ט
 90 S.5781W.19מע'

IP
67

צבע הגוף
לפי בחירת הלקוח.

IK
10

סוג נורה ובסיס
LED

הספק W
W10.1

מתח V
230V

גוון הנורה
3000K

ציוד חשמלי נלווה
דרייבר אינטגרלי
מוגן מים

תקן
תקינה אירופית,
אישור מכון התקנים
הישראלי ובתוקף
שנה קדימה ממועד
האספקה.
יצרן נורה מאושר
נצילות אורית
תוצרת  CREEאו
 85לומן לוואט
ש"ע מאושר

אביזרים אופטיים
ללא
דרישות מיוחדות
כולל קופסת השקעה
 /ביטון וכל אביזרי
החשמל ואביזרי
ההתקנה.
הספק אורי LM
1200 LM

יצרן ציוד מאושר
TCI

סימון ג"ת בפרויקט
6
שרטוט

תמונת גוף התאורה

מידות גוף התאורה
 26ס"מ
קוטר
עומק

תיאור הגוף
גוף תאורה שקוע מוגן מים עגול

מיקום ותפקיד בפרויקט
להארת עצים בפיתוח

 10ס"מ

יצרן  /ספק
 SIMESשטיניץ
לירד
אביזרי התקנה
כל אביזרי החשמל
ואביזרי ההתקנה.

דגם
MEGA PLANO

מק"ט

IP
67

צבע הגוף
לפי בחירת הלקוח.

IK
10

סוג נורה ובסיס
LED

הספק W
W10.5

מתח V
V230

גוון הנורה
3000K

ציוד חשמלי נלווה
דרייבר אינטגרלי
מוגן מים

תקן
תקינה אירופית,
אישור מכון התקנים
הישראלי ובתוקף
שנה קדימה ממועד
האספקה.
יצרן נורה מאושר
נצילות אורית
תוצרת  CREEאו
 85לומן לוואט
ש"ע מאושר

זווית הארה
 28 S.5789Hמע'

אביזרים אופטיים
ללא
דרישות מיוחדות
כולל קופסת השקעה
 /ביטון וכל אביזרי
החשמל ואביזרי
ההתקנה.
הספק אורי LM
715 LM

יצרן ציוד מאושר
TCI

סימון ג"ת בפרויקט
7
תמונת גוף התאורה

מידות גוף התאורה
לפי מטר
אורך
רוחב

 1.6ס"מ

עומק

 2ס"מ

יצרן  /ספק
 IGUZZINIרשתות
תאורה

מיקום ותפקיד בפרויקט
להארת הגשר ונתיב ההליכה בו
בתאורה מחליפת צבע

תיאור גוף התאורה
פס לד גמיש מוגן מים
RGBWW

דגם

מק"ט
AQUA-3007RGBW

זווית הארה
 120מעלות

אביזרים אופטיים

IP
68

צבע הגוף
X

IK
10

דרישות מיוחדות
כולל כל אביזרי
החשמל ואביזרי
ההתקנה.

הספק W
8.8W/M

מתח V
24

הספק אורי LM
116LM/M

גוון הנורה
 – RGBWWיש
לספק את גוון
הלבן ב 3000
קלוין

ציוד נלווה לנורה
דרייבר  RGBWניתן
לעמעום נשלט DMX

יצרן ציוד מאושר
D-LED

אביזרי התקנה
פרופיל מתכת לפי
תכנון אדריכלי וכל
אביזרי החשמל
ואביזרי ההתקנה
סוג נורה ובסיס
תקן
LED SMD
תקו אירופי  +אישור
מכון תקנים ישראלי
ובתוקף שנה קדימה
ממועד האספקה ,גם
על הגוף וגם על
הדרייבר.
יצרן נורה מאושר
נצילות אורית
CREE
13.2LM/W

