
   
 
 
 
 
 
 
 

 א.ג.נ,
 
 
 

 אדון נכבד
 

 תנאים מוקדמים להתקנת אמצעים לכיבוי אש בבית פרטי  הנדון:
   

 
 . להלן הוראותינו להתקנת אמצעים לכיבוי אש בבית פרטי. 1
 
 : 2206מטר ת"י  30באורך  3/4גלגלון כיבוי ". 2

הגלגלון יותקן ביציאה  . 1חלק  2206בתוספת מזנק רב שימושי ת"י  מ' 30באורך  3/4. עליכם להתקין גלגלון כיבוי "2.1
. הגלגלון צריך להגיע לכל אזורי הבית, כאשר המעבר בדלתות ממרפסת הבית )חדר כביסה /יציאה משנית/ראשית(

 בלבד.
תותר התקנת צנרת פלסטיק . לפחות בתוספת ברז מהיר 1של " . הגלגלון יחובר לרשת מים קבועה ממתכת בקוטר2.2

 .צנרת מתכתהתקין במידה והצנרת קבורה, במידה והצנרת עילית יש ל
 
 גלאים עצמאיים:. 3

גלאים עצמאיים המכילים סוללת גיבוי המחוברים . מ' מכניסה לחדרי שינה 3במרחק שאינו עולה על . יש להתקין 3.1
 ומד באחד מהתנאים הבאים:לרשת החשמל ללא רכזת הע

  5חלק  1220מאושר ת"י 

   217מאושר מעבדת ANSI/UL ארה"ב 

 מאושר תקן אירופאי 
ניתן להתקין גלאי אחד  . בגמר ההתקנה יש להמציא אישור חשמלאי מוסמך על חיבור הגלאים לרשת החשמל.3.2

 למספר חדרים במידה והמרחק בינו לבין החדרים הסמוכים אינו עולה על המרחק המצוין קודם.
 
 . ק"ג: 3מטפה כיבוי אבקה  4

מיקום המטפה יסומן באופן סכמתי באזור הכניסה לבית/או  ק"ג. 3. עליכם להתקין מטפה כיבוי מסוג אבקה 4.1
  באחסון בחדר הכביסה.

 מטר מעל פני הקרקע במקום גלוי לעין ונוח לגישה. 1.5המטפה יותקן בגובה . 4.2
 . המטפה יעבור בדיקה שנתית ע"י תחזוקאי מוסמך.4.3

 
 . מנעול פרפר: 5
 בדלת יציאה מבית המגורים יותקן מנגנון שיאפשר פתיחה מבפנים ללא  -בדלת יציאה ראשית. 5.1 

 .מפתח)פרפר(       
 
  )תקרת עץ בסלון/מטבח(.:חומר מעכב בעירה 6
  755/921. כל מרכיבי העץ ירוססו בחומר מעכב בעירה  עפ"י ת"י 6.1 
 . אישור על ביצוע טיפול מעכב בעירה יועבר למשרדינו6.2 

 
 : 158מערכת גז ת"י . 7

 . 158. עליכם להעביר למשרדינו אישור בדיקת טכנאי על התקנת מערכת הגז הקיימת במבנה עפ"י ת"י 7.1
 
 :סימון בתכנית. 8

 ה בתחילת העמוד.י/רא
 
 
 

 מטפה

 גלגלון 

 ג.ע
 גלאי עשן 



 :. להלן האישורים והמסמכים הנדרשים לקראת אכלוס המבנה9
 

 גורם מאשר/בודק אופי הבדיקה ע"פ חוק/תקן ישראלי מיקום ופירוט מערכות

 מערכת גילוי עשן  
לפי סעיף  1ראה הערה בדף 

נוהלי מכ"ר פרק  3.4.8.10
 550הוראה מס'  500

 
 חברה מספקת אספקה 5חלק  1220ת"י  בתכניתכמצוין 

 מטפים, גלגלונים

 
 כמצוין בתוכנית

 )ת"י הוראות תחזוקה(
 129מטפים ת"י 
 2206גלגלונים ת"י 

 תחזוקאי מוסמך תקינות

 מערכות חשמל +
חיבור גלאים עצמאיים 

 לרשת החשמל

 
 חשמלאי מוסמך התקנה + תקינות (1954חוק חשמל ) כללי

 מערכת גז
 

 טכנאי גז התקנה + תקינות 158ת"י  מגוריםבית 
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                    וועדה מקומית לתכנון ולבניה קצרין                                                                                
  

        

 


