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 אות מיזוג אוויר"ביט CUVהתקנת מערכת  -מפרט טכני

 :UVCתכונות מנורת  .1

  מנורת הUVC  תהיה מסוגHD-  תוצרת ( שעות עבודה 100111)אורך חיים לשנתייםSANUVOX מיוצר בקנדה. 

  נורות הUVC  שעות  42ננומטר אשר תאפשר עבודה ופעולת הקרנה למשך  452יהיו בעלות אורך גל של

 .רצופות ביממה

 הנורה תהיה מסוג :Non Ozone Producing Lamps .ח אישור החברה היצרנית על "המתקין יספק למהנדס ביה

 .קיום תכונה זו

  ותינתן אחריות לשנתיים שעות 100111בגמר השנתיים תוחלף הנורה לאחרת שאורך חייה יהיה! 

  המנורההמציין אורך חיי  היצרןיש להציג לפני מהנדס בית החולים מסמך רשמי של. 

 :ספק הכח .2

 8551   -ספק הכח יעמוד בהגדרות תקן אמריקאי (UL )LABORATORIES UNDERWITERS  או כל תקן זהה

 .אחר

 שנים לכל הפחות 5-תינתן אחריות יצרן ל. 

 כך שתתאפשר גישה למפסק ההפעלה והחלפת הפיוז חיצונית במידת הצורך, א"ספק הכח יותקן מחוץ ליט. 

 אזי יותקן עם כיסוי מתאים העמיד לקרינה ולמים או לחילופין יותקן , ולגשם במידה והספק חשוף לשמש

 .א"פתח היט/פנימית בסמוך לדלת

 :כבילה .3

  הכבילה תהיה מסוגN2XY 3*1.5  י לצורך הגנתה הן בהתקנה חיצונית והן בפנימית'ג.בתוך צנרת פיי. 

 אישור יצרן .2

 כולל נורת ה, רכיבי המערכת- UVC ,יש להציג . אשר מתמחה ביצור מערכות מסוג זה יצרן/יוזמנו מחברה

 .אישור יצרן

 אירופאים או אמריקאים: יש להציג אישורי תקן למוצרים של היצרן. 

 

 :אמצעי מיגון .5

 .עובדים/ הקרנה ישירה על מפעילים/ הגנות המערכת כנגד מגע

  יש להשתמש רק במנורותUVC המיוצרות על ידי יצרן מוכר המחזיק בתקנים נדרשים . 

 אין להתקין מנורה מיצרן אחד במערכת שסופקה מיצרן אחר. 

 כך שתופסק מיידית פעולת מערכת , א"השירות של היט-סוויץ על דלתות-יותקנו מפסקי מיקרוUVC  עם פתיחת

 .(א"יותקן בכל פתח של דלת היט)הדלת 

  יותקן מפסק הפעלהON/OFF ן לצד דלת המפסק יותק. אשר יאפשר הפסקת המערכת באופן ידני מבחוץ

 .UVCא ממנה קיימת גישה למנורת ה "היט

 א שלטי אזהרה בגוון צהוב באנגלית ובעברית המתריעים על קיום קרינת "יש להדביק על דפנות ודלתות היט

UVC  . 

 א בנפרד"ט עצמאי לטובת המערכת בכל יט"א יחובר מאמ"בלוח חשמל היט ( . 1Ph,10A ) 

 ישה תותקן עינית הצצה ובקרה שתאפשר בדיקה של תקינות פעילות מנורת ה על דלת הגUVC . העינית תהיה

 .זכוכית. UVCעשויה מחומר אשר מסנן את קרינת ה 
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 :הדרכות לעובדים .6

 :ההדרכה תכלול.  UVCתבוצע הדרכה לעובדי האחזקה המטפלים ביחידות עם מנורות ה 

 .כולל אירוע שבירת הנורה, הכולל פינוי לאחר החלפת, דרך טיפול במנורה .א

 .אמצעי המיגון הקיימים ודרך החלפתם .ב

 .UVCסיכונים בחשיפה לתאורת ה  .ג

 .אמצעי מיגון אשר נדרשים .ד

 .עבודות הפעלה ותחזוקת מערכת .ה

 602או , 683מ "בסיס המתקן עליו יותקנו המנורות והאביזרים יהיו מסוג פלב .7

 

עלה ואחזקה לציוד המערכת ואופן הטיפול הנדרש להפעלה מתקין יספק בגמר התקנת המערכת הוראות הפ/ הספק .1

 .שוטפת

 .חשמלאים בעלי רישיון חשמלאי בלבד/ההתקנה תבוצע על ידי טכנאים .5
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