الشروط والمواصفات الفنية ألعمال تأهيل المتحف الوطني بحلب عام 2018
أولا :أعمال صيانة داخل مبنى المتحف:

.1

أعمال إزالة ألواح الصاج المعدني:
• على المتعهد فك وإزالة ألواح الصااااامع المعدمو الموفودم فو مدمت المتلق والامعة الةااااامملبة مأل ال م
المعدمو الموفود فو الامعة إلى مستودع المدب بة وذلك لسب توفبهمت فهمز اإلة اق
• بتم تفمبع ا لواح تمهبدا لت لبلهم إلى مستودعمت المدب بة

.2

أعمال تقديم وتركيب واجهات زجاج مقسى سماكة /10/ملم ألبواب أجنحة المتحف:
• على المتعهد تادبم وت كبب وافهة مأل الزفمع الماسى سممكة /10/ملم وذلك عمد المدمت ال ئبسو للمتلق الو مو وكمفة أ واب
ا فملة ووافهة فممح ممق ت التم بخ
• بفب أأل بكوأل الزفمع مصمع ة كمت و مبة ذات مواصفمت عملبة المستوى ماو ومملو مأل الةوائب والتموع وبفب أأل تكوأل
فمبع لوافه مسمف م ممعمة وتتم تاسبته (المعملفة ملل ا م) وذلك عأل ب تع بض الزفمع الملدأل لعملبة تسمبأل تلبهم عملبة
ت بد س بعة ممم بمتج عمه غ عملو ملس ح مع ةد مكمفئ فو الم كز.
• وب اعى األ بكوأل الزفمع الماسى فو تع ه للكس األ بتممث الى ةظمبم غب مؤذبة
• باوم المتعهد أمذ الابمساامت على الواقع إلمفمز العمت دقة ووف أف اات ة ا و المهمة وفود فهمز اإلة ا اق وعلى مسااؤولبة
المتعهد.
• باوم المتعهد ت كبب ا لواح الماصااوصااة مسااتمدام مفص ا ت أو سااكك لسااب المكمأل وبث ت الافت وتلسااب اامأل مد مللامت
ال مب الزفمفو و مد السكك

.3

أعمال تقديم وتركيب سكك معدنية لزوم تثبيت الزجاج
• على المتعهد تادبم وت كبب سااكك معدمبة مصااموعة مأل الك وم عد أمذ أج فهمز اإلة ا اق لزوم تث بت اللوح الزفمفو الماسااى
لبث تؤمذ ا عمد على الواقع لزوم تث بت الزفمع.
• هذه السكك تتألق مأل مف اه ع ض بممسب مع سمك الزفمع .

.4

أعمال تقديم وتركيب ملحقات باب زجاجي (ماكينة -مسكة-قفل -مفصالت)
• على المتعهد تادبم وت كبب ممكبمة (فهمز الفتح واالغ ق) موع ( )MABأو مم بعمدله تث ت فو ا
ال مب المث تة فو ا سفت
االلواح فمم بم ع هم عض واس ة زوابم م م بة ولسب
• المفص ت بتم تث بتهم فو االعلى واالسفت على فو ال مب وت
تعلبممت الة كة المصمعة.
• بتم تادبم وت كبب مللامت ال مب الزفمفو (مسكة والافت) مأل الك وم تع ض على فهمز اإلة اق للموافاة علبهم ق ت ت كب هم.
• بتم تادبم وت كبب المفص ا ت وتث بتهم أعلى وأساافت ال مب ولسااب تعلبممت الة ا كة المصاامعة.بتم ت كبب قفت مممسااب والمسااكة
وذلك لسااااب الصااااو م الم فاة وتكوأل المكم ت كملمفصاااا ت والدالئت واالقفمت واغ بة االقفمت والمام ض ومام ض دفع ال مب

ا

اااااو والةااااا ك

ض وتتصااات مع مفصااا ت

1

والواح لممبة ال مب الساااافلبة واللمكممت فمبعهم مأل المواد مفسااااهم .م لظة هممة :العدد الوالد هو ع م م عأل (ممكبمة ومسااااكة
وقفت ومفص ت)

.5

أعمال تقديم وتركيب زجاج مقسى للنوافذ سمك /4/ملم:
• على المتعهد تادبم وت كبب لو ماساااى سااامك 4/مم /موع مصااا ج أو مم بعمدله لموافذ قمعمت الع ض فو المتلق وفو المم ات
الداملبة الم لة على ال مثبو وموافذ الامعمت الم لة على المم ات بتم ت كب ه مأل المم ع كمم هو مث ت فو ا صت.
• بتم فك إ م اللدبد الم كب علبه ال لو والمث ت واسااااااا ة اغو عد ذلك بتم ت كبب ال لو الفدبد ومأل ثم إعمدم تث بته على
اإل م المم فو واس ة ال اغو.
• على المتعهد تادبم عبمة مأل ال لو الم لوب لبتم فلصاااهم مأل ق ت فهمز اإلةااا اق وال بتم العمت إال موافاة فهمز اإلةااا اق على
موعبة وفودم ال لو .
• باص ال لو لسب قبمسمت الموافذ على الواقع ومأل ثم تتم أعممت التاسبة.
• تست عد ا لواح (المةعو م –ذات الفتت)

.6

أعمال تقديم وتركيب جوان مطاطي لزوم تثبيت الزجاج
• على المتعهد تادبم وت كبب فواأل م م و وذلك لموافذ المم ات الداملبة الم لة على ال مثبو وموافذ الامعمت الم لة على المم ات
(مب و بأل أو مم بعمدله) على ةكت ل ق  Uلص ا ً لبث بمفذ مثت اإل م الادبم الموفود فو المتلق
• ق ت ال دء ت كبب الفواأل الم م و بتم تمظبق إ م الممفذم مأل امبم ال لو المكسو .
• بتم تثب ت الفواأل الم م و دامت إ م الممفذم اللدبدج ةكت متاأل وفبد.

.7

أعمال تقديم وتركيب ستائر رول قماشية للنوافذ:
• على المتعهد تادبم وت كبب ستمئ وت قممةبة لموافذ المتلق كت أقسممه
• وهو مصموعة مأل قممش أفم و على ستبك ومعملج وف أ قى المواصفمت وم مد للل ب وكمفة العوامت الفوبة ومزود كمفة
االكسسوا ات اإلب ملبة ال زمة أو مم بعمدلهم ع م م عأل ك م وت لبلتق علبهم الاممش وممكبمة لل كة الستم م لألعلى وا سفت
ومبو سلب (فمزب )للل كة
• وبتم امتبم اللوأل مأل ق ت اإلدا م لسب االلواأل المتوف م على أال بزبد عأل لومبأل فو لمت عدم توف لوأل والد على أأل بكوأل أس
الستم م مأل الصمع أو ا لممبوم وال ك ات (الممكبمة) أفم بة لص ا ً وت فض كت ستم م ال تكوأل مواصفمتهم الفمبة م م اة للة و
المو وعة.
• بتم ت كب هم فو المتلق وتث ت امم على الفدا أو على الساق لسب الموقع وتوفبهمت فهمز االة اق وتلدد ا عمد مأل الموقع
وبتم است مهم عد تف ب هم مأل فهمز اإلة اق.
• بفب تادبم عبمة مأل الستم م ق ت ال دء ملعمت لإلدا م وفهمز اإلة اق لتى بتم التف بب مم بمسفم مع و ع الموافذ والوافهمت
الزفمفبة للم مى و لبث تل و الغمبة مأل ت كب هم.
• بادم السع على أسمس المت الم ع وبدمت فبه (ثمأل ال وت الاممةو ومب مأل السلب والممكبممت وكت التفهبزات وأفو الت كبب
والمات وأفو سامئت كت مم بلزم إلتممم العمت على أكمت وفه).

.8

أعمال تقديم وتركيب أسقف مستعارة داخلية:
• على المتعهد ت كبب وتمفبذ أساااااق مسااااتعم م داملبة وذلك لتغ بة كمفة ا ساااااق ال بتومبة فو قمعمت المتلق لل م ابأل ا

ااااو

وا وت وال هو مع إمكممبة الفك والت كبب واإلص ا ح سااهولة وبمكأل أأل ب كب علبهم كمفة أفهزم اإلمم م وفتلمت التكبق وأفهزم
اإلمذا تكوأل موزعة ةكت ممسفم وأمب وذلك لسب توفبهمت فهمز اإلة اق.
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•
•
•
•
•
•
•

ق ت ال دء ملعمت بتم مصب السامئت ال زمة مع م اعمم كمفة ة و ا ممأل للعممت.
مت  60×60سممكة  2.5سم لبث تكوأل مفبفة الوزأل م صموعة مأل ال صوق الزفمفو غ
بتم تمفبذ ا ساق على ةكت
ء عمزت
ة م لبة
عملو كثمفة مأل ( 160-60كغ/ساام, )3ظه ال ة م أل مساابج مأل الصااوق الزفمفو ومأل ا ساافت
وماموم وقم ت للتمظبق ملممء الفمت وبمكأل إعمدم ئه عد فت م مأل الزمأل لبستعبد وماه.
ت كب ا ساااق على ةا كة معدمبة م فوعة واسا ة لوامت تصاات للساااق ال بتومو وتث ت فبه وتساامح فع وتمزبت الساااق لساب
ال لب لبث بكوأل أفابم ً  % 100وذلك واسااا ة أدام مم اااة تفمع فو سااالكبأل معدمببأل متصااالبأل ملةااا كة العمودبة والسااااق
ال بتومو.
ب كب  3×3tubeعلى ملب الصاامالت ال ئبساابة الداملبة مأل فهة الموافذ بسااتمدم كمصااد لتث بت الساااق المسااتعم فو الوس ا
ولصاااا ه عو اااام ً عأل الفد األ المم فبة كوأل أ اق الساااااق م ك ة ةااااكت ممئت إلى ا على د فة  55لتأمبأل إمم م كمفبة مأل
الموافذ الملب ة ملصمالت
بتم م اعمم تأمبأل م و دكت التكبق بأل الفس المتدلو والساق المستعم وذلك مفس ا عمد واال تفمعمت الم ك ة لملبم ً
بتملت السااااق المساااتعم فو الصااامالت ل ات موزعة على كمفة الصااامالت كمم فو المم م فوعة  /20/سااام إلى أعلى لتؤمأل
إمم م ممفبة ومؤ م مأل ا سفت ب tubeألممبوم قبمس  5×10لبع بهم ةكت فمملو
ممبزات هذه ا ساق:
 مامومة لل و ة مس ة ال تات عأل %85عمد د فة ل ا م 40د فة مئوبة ودوأل أأل تملمو أو تتاوس. تعمت على امعكمس ال وء مس ة  %85وامتةم ال وء مفس المس ة هذه ا ساق ممصة للصوت مس ة عملبة فدا ً وتعمت على ماموته وعدم لدوث صدى أو ا تداد مس ة.% 80 ا ساق تلا أممأل الل ب مس ة عملبة فدا ً سهلة الفك والت كبب وزمهم قلبت إذ بت اوح وزأل المت الم ع مع السكك ( 5كغ/م)2 -ال تتعم ض المواد المستمدمة مع مت ل مت ال بئة مأل ائلة واةعمع.

.9

أعمال تقديم وتركيب زوايا لزوم األسقف المستعارة:
• على المتعهد تادبم وت كبب زوابم لزوم ا ساق المستعم م
• ب كب  3×3 tubeعلى ملب الصاامالت ال ئبساابة الداملبة مأل فهة الموافذ بسااتمدم كمصااد لتث بت الساااق المسااتعم فو الوسا
ولصاااا ه عو اااام ً عأل الفد األ المم فبة كوأل أ اق الساااااق م ك ة ةااااكت ممئت إلى ا على د فة  55لتأمبأل إمم م كمفبة مأل
الموافذ الملب ة ملصمالت

.10

أعمال اصالح وتركيب أسقف مستعارة داخلية:
• على المتعهد فك وإزالة فمبع ا ساق المستعم م التملفة ولسب توفبهمت فهمز ا ة اق.
• ق ت ال دء ملعمت بتم مصب السامئت ال زمة مع م اعمم كمفة ة و ا ممأل للعممت.
• بتم ت كبب ةاا كة معدمبة م فوعة واساا ة لوامت تصاات للساااق ال بتومو وتث ت فبه وتساامح فع وتمزبت الساااق لسااب ال لب
لبث بكوأل أفابم ً  %100وذلك واس ة أدام مم ة تفمع فو سلكبأل معدمببأل متصلبأل ملة كة العمودبة والساق ال بتومو.
• بتم م اعمم تأمبأل م و دكت التكبق بأل الفس المتدلو والساق المستعم وذلك مفس ا عمد واال تفمعمت الم ك ة لملبم ً
مت ا ساق المستعم م الصمللة مأل ال وا العلوبة لبعمد ت كب هم واستكممت الممقص فو هو المتلق وذلك عد ت كبب
• بتم فك
السكك ال زمة الفدبدم المادمة مأل هذا ال مد
• بتم اف اء صبممة لكممت الساق والتأكد مأل امسفمم ا فزاء مع ع هم وث متهم
• بتم تفمبع ا ساق التملفة تمهبدا لت لبلهم مع ا مامض

.11

أعمال تقديم وتركيب أسقف مستعارة للممرات:
• على المتعهد ت كبب وتمفبذ أساق مستعم م للمم ات وذلك لتغ بة كمفة ا ساق ال بتومبة فو المم المم فو لوافهة المتلق على
ةكت صفمئح مأل ا لممبوم ع ض 20سم و أ وات ممتلفة مأل ممدم ا لممبوم غب قم لة للصدأ وغب قم لة للل كة
• ق ت ال دء ملعمت بتم مصب السامئت ال زمة مع م اعمم كمفة ة و ا ممأل للعممت.
• مع إمكممبة الفك والت كبب واإلصاااا ح سااااهولة وبمكأل أأل ب كب علبهم كمفة أفهزم اإلمم م تكوأل موزعة ةااااكت ممساااافم وأمب
وذلك لسب توفبهمت فهمز اإلة اق.
• ت كب ا ساق على ة كة معدمبة م فوعة وا س ة أ س ك معدمبة ت سمح فعت ا ساق أفابة وثم تة ت صت لل ساق ال بتومو وتث ت
فبه
• ممبزات هذه ا ساق:
 غب قم لة للصدأ م لبة دهمأل ل ا ج مفبفة الوزأل مث تة مع الة ا كة المعدمبة ةااكت فبد وال تساامح ل كة صاافمئح ا لممبوم ا قم ً وهذا بعمو أمهم ال تتأث عوامت ال بعة مألعواصق وأم م
3

-

قم لة للفك والت كبب والصبممة
تتا ت كمفة أفهزم اإلمم م
مامومة للل ب

.12

أعمال تقديم وتنفيذ دهان أكريليك:
• على المتعهد تادبم وتمفبذ دهمأل اك لبك مم كة (فوتأل أو مم بعمدله) على أأل بتم امتبم اللوأل مأل ق ت فهمز اإلة اق واإلدا م.
• ق ت ال دء ملعمت اف اء أعممت تغ بة للمزائأل والا ع ا ث بة الك ب م والثم تة والتو ال بمكأل مالهم وتغ بة مفمتبح الكه مء وا فهزم
الكه مئبة الم ك ة على الفد األ وفو لمت اللمفة إلى فك عض ا فهزم الكه مئبة وإعمدم ت كب هم عد االمتهمء مأل العمت وذلك
مستمدام ممبلوأل موع سمبك للممبتهم مأل آثم الدهمأل و عد االمتهمء مأل العمت بفب إزالة مام الدهمأل مأل أ بمت ا فملة ةكت
كممت.
• بتم ال دء أعممت الدهمأل تمظبق فد األ الغ ق فبدا ً إلزالة الغ م وا وسمخ المت اكم ثم تلق الفد األ فبدا ً و ق لق ممعم.
• بتم لق الفد األ فبدا ً و ق الزفمع وتفهبزهم لل دء أعممت الدهمأل للم مى ثم بتم تمفبذ أعممت تلاب معفومة أك بلبك فو أممكأل
التةاامت فو الفد األ وفو ا ممكأل التو تلتمع لذلك
• عد ففمق المعفومة التلاب بتم عمت ث ث وفوه معفومة لكممت الفد األ و عد ففمق كت وفه بتم است مه مأل ق ت فهمز اإلة اق
• ثم بتم ء وفه أسمس أك بلبكو أ بض(مم كة فوتأل أو مم بعمدلهم) فوق المعفومة على الفد األ الم اد تمفبذ أعممت الدهمأل علبهم
لبث بت ك هذا الوفه لمدم ال تات عأل  12سمعة.
• ثم بتم اللق فبدا ً ق ت تمفبذ أعممت الدهمأل علبه.
• ثم بتم ء أ عة وفوه مأل الدهمأل ا ك بلبكو مم كة (فوتأل أو مم بعمدله) ع لمعه لبث بسلم كت وفه إلى فهمز اإلة اق وال
بتم االمتامت إلى الوفه الثممو إال عد التأكد مأل الففمق وفودم التمفبذ وم م اته لمم و د أع ه وبفب أأل تكوأل الفد األ لهم د فة
والدم مأل اللمعة لبث ال بظه ةفمفبة أو امتصمص فو أممكأل المعفومة واال بت تب على المتعهد الابمم أعممت دهمأل إ مفبة لتى
إزالة العبوب وعلى مفاته الممصة
• م لظمت هممة بفب على المتعهد التابد هم أثممء التمفبذ:
 على المتعهد تأمبأل السامئت المممس ة للعمت تلدد أوقمت العمت سمعمت الدوام ال سمو إال إذا اقت ت ال و م غب ذلك لبث بتم اللصوت على موافاة م بة مأل ق تالمدب بة للعمت مم ع أوقمت الدوام ال سمو
ً
 بفب تادبم الدهمأل ا ك بلبكو مأل ع وات ممتومة لص ا ومسفت علبهم مم كة الدهمأل وتم بخ الصمع وتفتح الع واتمأل المتلق و وفود فهمز اإلة اق.
 بتم مل الدهمأل االك بلبكو ملممء مس ة  %5كلد أقصى للممء لبث ب فض كملوممت الدهمأل الغب ملااة لمم و د أع هوبتلمت المتعهد مسؤولبة إت فهم.
 بتم تمفبذ الدهمأل ا ك بلبكو لسب الموعبمت والة و الوا دم أع ه و مم بتممسب مع ا لواأل المتوافدم فو المتلق وبتم تلدبداللوأل أثممء التمفبذ مأل ق ت فهمز اإلة اق.
 بتم ت ب ألواأل الدهمأل آلبم ً واس ة اللمسب االلكت ومو. بتم تسلبم المعفومة الممصة ملدهمأل ووفه ا سمس وأوفه الدهمأل إلى فهمز اإلة اق كت وفه على لده وبسفت على دفتالو ةة البومو.
 التأكبد على موعبمت الدهمأل الوا دم أع ه مع ا لواأل التو تمسفم مع ألواأل الامعمت. -تمظبق الغ ق عد االمتهمء مأل أعممت الدهمأل.

.13

أعمال تقديم وتنفيذ جلي البالط واألرضيات لمبنى المتحف
أ بمت المتلق الداملبة وذلك كمم بلو:
على المتعهد فلو
وتساى
معفومة (اسممت أ بض وغ اء أ بض) و ةكت بتممسب مع لوأل ال
مم م  / 1 /ثم الابمم معفمة س ح ال
فلو ال
المعفومة ملممء ولمدم ث ث أبمم.
ثم الفلو مم م /2 /ومم م  / 3 /وفه والد
و ةكت بكوأل مملو مأل أج ف وح أو آثم الف بة
ومم م  / 4 /وفهبأل لتمعبم ال
ثم تأتو م للة التمكبت والتلمبع مستمدام صفمئح ال صمص لبث تلق هذه الصفمئح على دسك الف بة وممدم ا سبد المةأل ثم تم
مل وت والع ض معدت ثمممو م ات لكت اتفمه وس بم ً لتى ملصت على اللمعة الم لو ة و عدهم بة ق الس ح
الف بة فوق ال
وبمظق مأل ممتج عملبة الفلو
ا ممكأل التو ال بمكأل لدسك الف بة أأل بصلهم (الزوابم المبتة والممم ال باة) بتم فلبهم وتلمبعهم مستمدام آلة الفلخ.
بتم تفمبع مواتج الفلو (الكممة) مأل أكبمس ممبلوأل تمهبدا ً لت لبلهم فو هذا ال مد.
بتم فلو الوز ات أسفت الفد األ وقواعد التممثبت اللف بة الموفودم فو الامعة مستمدام الصم وخ وتلسب كت مت بأل وت مت
م ع.

•
•
•
•
•
•
•
•
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.14

أعمال تقديم وتنفيذ زريقة اسمنتية للجدران
• على المتعهد تادبم وتمفبذ ز باة إسااممتبة سااوداء على ث ثة وفوه للفد األ المت ا م وأممكأل التمدبد الكه مئو وفو ا ممكأل التو
بلددهم فهمز اإلة اق
• ق ت الم مة ا م أعممت الو قة اإلسااممتبة بفب تمظبق الفد األ مأل كمفة ا وساامخ وق ت ساامعتبأل مأل الم مة ا م الس ا وح ممء غزب
لبث تتة ع ملممء
• تمفذ اة ةااة المساامم مسااتمدام مومة مأل ال مت وا سااممت عبم  300كغ /م 3وتكوأل مسا ة الممء فبدم لبث تع بهم ال اوم
المممس ا ة لتسااهبت عملبة ةااهم والتو تتم مسااتمدام المس ا بأل لبث بمتج لدبمم س ا لم ذو ملمس مةااأل وتساااى هذه ال اة ملممء
و ة مممس ة لفت م بومبأل أو ث ثة
م مة م عد ففمفهم على أأل ت اى
• ال اة الثممبة:هو اة ال ممة وتمفذ مومة عبم  350كغ  /م 3وبساااااااتعمت فو مدهم المملج والادم وبتم تمفبذ ال اة لبث تمأل
الف اغمت الموفودم و سممكة ال تات عأل  1سم ت ش اة ال ممة ملممء ةكت متواصت ولمدم ث ثة أبمم ق ت تمفبذ ال اة ا مب م
• ال اة الثملثة :هو اة ال هم م وهو ع م م عأل ز باة سوداء عبم  350كغ  /م3
• ثم بتم دهأل ال اة الثملثة ممدم ذات أسمس إسممتو فوق الز باة الفدبدم فو الساق والفد األ ثم تمعم لتص ح فمهزم للدهمأل فوقهم
• بتم تسوبة الس وح ةكت فبد لتمسفم مع ا فزاء الادبمة.

.15

أعمال تقديم وتركيب بالط حجر زهري لقواعد التماثيل:
مت ممم لتل بس ا لاواعد الموفودم فو قمعة مم ج فو ا ممكأل الممقصاااااااة لاواعد التممثبت لبث
• على المتعهد تادبم وت كبب
تكوأل م م اة للموع واللوأل الموفود لكت قمعدم فو الامعة
• بفب أأل تكوأل ال مت مفلبه وملمعه ق ت الت كبب
 3سم أو لسب السممكة الموفودم لتست عد ال مت المكسو م والمماو م أو التو أصم هم الع ب
• بفب أأل تكوأل سممكة ال
مستوبم ً تمممم ً و اللصمقمت مستابمة
مومة عبم  350كغ  /م 3وب ش ملممء الغزب ق ت الت كبب فبدا ً وبكوأل ال
• ب كب ال
ومتوازبة وع هم  3مم

ثانيا أعمال صيانة دورات المياه

.16

أعمال قلع سيراميك قديم في دورات المياه مع الترحيل
• على المتعهد الابمم أعممت قلع ال و س أل لكممت الفد األ فو اللممممت و ةكت س بع وتفمبع الممتج وماله إلى مم ع لدود المدبمة
اإلدا بة و واس ة أكبمس وتمظبق الفد األ ةكت فبد.

.17

أعمال تعزيل المجرور:
• بتم اف اء أعممت صبممة وتعزبت للمف و

.18

أعمال تقديم وتمديد أنابيب مياه حلوة قطر(¾) انش:
غ  25م (¾امش)  pprإلى الم مت التو فوق المغمست والم موت والتوالبتمت
• على المتعهد تادبم وت كبب أمم بب أم
موع الاس ت مللو مع العزت بتم لف وتلدبد مسم ا مم بب لسب المم الم ف
• بفب أأل تكوأل ا مم بب مملبة مأل الففوات والتةاامت
• بتم لف وتلدبد مسام ا مم بب لساب أج المهمدس المةا ق وبتم ت كب هم واسا ة ا ك أو المامصامت أو ا كواع وبتم تث بتهم
على الفد األ واس ة أ واق مأل اللدبد الم س تتممسب مع ق الاس ت
الم مت مبمه للوم م دم وسمممة و هم ملمزاأل والسممأل الكه مئو.
• بتم
• ق ت إمفمء إج قسااام مأل ةااا كة ا مم بب بفب إم ااامعهم وتف ب هم على اااغ ( 5م ) وبتم إم اع الهواء مأل التمدبدات وتت ك
ملبئة ملممء لعدم أبمم لفلصهم
• بتم وصت تلك التمدبدات ة كة المبمه ا سمسبة والمزاممت الموفودم على س ح المتلق

.19

أعمال تقديم وتركيب لولب رئيسي
• على المتعهد تادبم وت كبب لولب ئبسو بو ع فو دو ات المبمه  25م ppr
• بادم السع على أسمس العدد وبدمت فبه (ثمأل اللولب ـااااا أفو بد عمملة للوصت والت كبب ـااااا أ مح وهوالك ـااااا مع كت مم بلزم
إلتممم العمت على أكمت وفه).

واس ة اللف مع تمظبق المف و

لتممبأل التص بق الفبد لدو ات المبمه
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.20

أعمال تقديم وتركيب سيراميك جدران لدورات المياه
• على المتعهد تادبم وت كبب ساااااااب امبك لفد األ دو ات المبمه موع إمم اتو أو مم بعمدله وبلدد لومه وأ عمده مأل ق ت فهمز
اإلةااااا اق على أأل بكوأل ماو ومةاااااوج فبدا ومملبم مأل الفتمت لبث تع ض عبمة ممه ق ت التمفبذ المتبم هم والموافاة علبهم مأل
ق ت فهمز اإلة اق.
• ق ت ت كبب ال سب امبك بتم تمفبذ ةة م سمم على كمفة فد األ ال لوك وذلك تم ةبأل الفد األ ف ا ةو لدبد وتمظبق الل صمقمت
والف اغمت تمهبدا لل ةة.
• ت ش الفد األ ملممء الغزب لبث تة ع ملممء وبتم تسوبة الفد األ ةكت فبد ثم تمفذ اة ةة المسمم مستمدام مومة ال مت
واالسممت عبم  350كغ  /م 3و سممكة ال تات عأل  2سم وتكوأل مس ة الممء فبدم لبث تع بهم ال اوم المممس ة لتسهبت عملبة
ةهم
• وتتم تسوبة الفد األ ةكت فبد دوأل وفود املممءات وبتم است م الس وح على الزئ ابة لبث بمتج لدبمم س لم ذو ملمس مةأل
و ة مممس ة لفت م بومبأل أو ث ثة.
فدا وتساى هذه ال اة ملممء م مة م عد ففمفهم على أأل ت اى
• ثم ب كب السااب امبك عد و ااعه وماعه ملممء لمدم ال تات عأل /24/ساامعة وبكوأل الت كبب مومة عبم  350كغ /م 3و لبث أأل
اللصااامقمت عمد الت كبب ةااامقولبة فوق ع اااهم وملتلمة تمممم وفمبع الم و المتةاااكلة مساااتابمة ومتعممدم كمم بفب األ تمأل
السب امبك وإعمدم ت كب ه مفدداً.
ة السب امبك وإذا ظه أج ت بت وفب فك
المومة كممت الف اغ ملق

.21

أعمال تقديم وتركيب سيراميك أرضيات وجه غرانيت لدورات المياه بدون لمعة
• على المتعهد تادبم وت كبب سب امبك أ بمت وفه غ امبت دوأل لمعة وملفبة فمم موع أوت م ولد قبمس  /60×60/سم دوأل
لمعة لممع االمزالق.
• ب اعى اإلق ت مأل ال مت الماصوصة قد اإلمكمأل و مبت ال بات عأل  %1تسل إلى المصم ق.
• بفب أأل بكوأل الساااب امبك متفممس اللوأل والةاااكت مملبم مأل الع وق المتةاااااة والساااوس ومملو مأل الفتمت وبلدد اللوأل مأل ق ت
فهمز اإلة اق وبف ج الت كبب مومة عبم 300كغ /م.3
• ق ت الم مة م ملت كبب بمظق وفه ا سمس فبدا وبتم و ع م (ملمتة وز ادم) وتأمبأل المبوت المممسب للس ح ملو المص ق
وبماع السب امبك ملممء لمدم ال تات عأل  24سمعة وتو ع المومة سممكة (2ـ  )3سم.
• عد االمتهمء مأل ت كبب السب امبك وق ت م و  /48/سمعة على الت كبب بصم إلى ت وبب اللصمقمت و ة اسممت صمفو ثم
بثم على ش السب امبك ملممء لمدم أس وع عد الت كبب.
• بفب ممع الم و فوق السااب امبك أثممء العمت ولتى االمتهمء الت وبب وتممسااك السااب امبك وفو لمت ظهو أج عبب فو الت لب
بفب على المتعهد فك هذه ا فزاء وإعمدم ت كب هم.

.22

أعمال تقديم وتركيب حبسات لدورات المياه:
• على المتعهد تادبم وت كبب ل سة م م ت كو ع ض /20/سم سمك /3/سم تث ت عمد مدمت دو ات المبمه
• بتم الت كبب مستمدام مومة عبم 300كغ /م3مع م اعمم استوائبة الل سمت

.23
•

•
•
•

.24

تقديم وتركيب تواليت عربي:
على المتعهد تادبم وت كبب م لمض ع و مع أدواته مأل الفمم الم لو مل و سااااااالبأل و مو لموج أو مم بعمدله على أ عمد
/33×58/سااام عم ال بات عأل ( 30سااام) وله مأل ا على ةااافة مساااتوبة وع ب اااة ومأل ا سااافت فوهة ق  4امش ذات ق ة
وت ال بات عأل  4سم لتدمت قو السبفوأل المعد للتص بق.
بفب أأل تكوأل الم البض تممة ال لو ملسمء مملبة مأل العبوب والةع والكسو وأأل بكوأل ةكلهم مسمعدا على تص بق المبمه
ممهم س عة وأأل تكوأل قم لة للتمظبق سهولة.
ب كب للم لمض سبفوأل ( )Sمأل ال ستبك وال بات ق ه عأل  /"4/ت عم لو عبة التص بق وال بات العزت الممئو للسبفوأل عأل
(5سم).
ب كب الم لمض الع و واسااااااا ة مبزاأل الزئ على قمعدم مأل ال بتوأل العمدج بغمس فبهم لبث بمأل ال بتوأل فمبع الف اغمت
تلت الم لمض كمم بفب أأل تدمت ق ة الم لمض مأل فوهة السبفوأل لتى الم زم وبلكم لولهم مومة اإلسممت ا بض.

أعمال تقديم وتركيب تواليت افرنجي معلق:
• على المتعهد تادبم وت كبب توالبت اف مفو معل أفم و ابمس وس مع ة مق وكمفة تفهبزاته ومللامته المؤلفة مأل:
 بتم ممء فدا لوك م تفمع مممسب لبتم إمفمء صمدوق ال د دامله مستمدام لوك لسب أصوت المهمة6

مأل الفدا ال لوك ةكت ممفو

•
•

 بكوأل صمدوق ال د ممفو مأل الفدا موع ك وهو ألمممو أو مم بعمدله (مزاأل) بث تتمممم ً ام ً للمواصفمت المذكو م فو الكتملوك
اللممم المهمئو كمم فو الكتملوك)
 قمعدم تث بت التوالبت (ة ا الامعدم على ا تفمع  33سم مأل توالبت معل له ة ا مفة دامله ولسااب امتبم فهمز اإلة ا اق مع ت كبب غ مء سااتبك بممسااب التوالبت مللفم وبو ااعسك إب ملو أو مم بعمدله للتوالبت فو مكمأل مممسب.
بفب أأل بكوأل الم لمض مملبم مأل التموفمت والع وق ا م ى وأأل بكوأل ال و سااا أل لممع ممسااافم اللوأل مملو مأل التةااااامت
والتمسبممت كمم بفب أأل بكوأل ةكت الم لمض مصمم لبث تكفو دفعه والدم مأل صمدوق ال د لتص بق مم فبه وتمظبفه.
بث ت الم لمض على الفدا واسااااا ة اغو مأل ال ومز الم لو ملمبكت وبكوأل فو قمعة الم لمض ثاوب ممصاااااة معده لهذه
ال اغو ب اعى أأل بكوأل التث بت فبدا بممع ته بب المبمه.

.25

أعمال تقديم وتركيب مغسلة جدارية معلقة:
• على المتعهد تادبم وت كبب مغسلة فدا بة معلاة مع عمودهم الفدا ج وكمفة المللامت ال زمة ( وم ومصفمه ووص ت ك وم)
• بتم تث بت المغسااالة على الفدا واسااا ة مومة مأل االساااممت ا بض الصااامفو عبم 250كغ/م 3وبفب تومو الدقة اإلتامأل فو
باة تث بتهم.
• بتم ت كب هم ةااكت متاأل وصاالبح وتوصاابلهم مع ة ا كة التص ا بق وتف ب هم مأل ق ت المهمدس المة ا ق ق ت اساات مهم للتأكد مأل
ص لبتهم

.26

أعمال تقديم وتركيب خالط دورات المياه مع الكسسوارات
• على المتع هد ت ادبم وت ك بب م غ وهو أل مممو او مم ب عمدله (فبتبس) فدا ج م لمس فو دو ات الم بمه وفو الم كمأل الذج
بلدده فهمز اإلةااااااا اق وبتم امتبم المموذع عد ع ض عدم مممذع على فهمز اإلةااااااا اق بتم امتبم والد ممهم مع تادبم كمفة
اإلكسسوا ات ال زمة وبتم الوصت مع ة كة التمدبدات
• بتم تادبم وت كبب م وم ك وم 4/3امش بوصت مع الم بتم تث بته على الفدا لسب ا صوت
• بتم ت كب ه ةااكت فمو ومتاأل وصاالبح مع وصااله مع ةا كة التمدبدات وبتم تف ب ه مأل ق ت المهمدس المةا ق ق ت اساات مه وفو
لمت وفود أج عذ فو الم بفب تغبب ه.

.27

أعمال تقديم وتركيب خالط مغاسل شك
• على المتعهد تادبم وت كبب م ةاااااااك للمغمسااااااات غ وهو ألمممو (فبتبس) أو مم بعمدله وذلك فو دو ات المبمه مع تادبم كمفة
اإلكسااااسااااوا ات ال زمة (ثمأل لولب ممسااااو م اغ وهو ألمممو عدد )/2/وبتم امتبم المموذع المكوأل مأل لمفبة والدم للسااااممأل
وال م د وبلدد الةكت لسب أج المهمدس المة ق
بتم ت كب ه ةكت متاأل و صلبح مع و صله مع ة كة التمدبدات وبتم تف ب ه مأل ق ت المهمدس الم ة ق ق ت ا ست مه وفو لمت
•
وفود أج عذ فو الم بفب تغبب ه.
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.28

أعمال تقديم وتركيب بلوعات ومصفاة نحاس ملبسة كروم
• على المتعهد تادبم وت كبب لوعمت ةااااااا ا ملمس م لبة ك وم مع فواأل وعكس وغ مء

ااااااامأل دو ات المبمه مع تادبم كمفة

اإلكساااساااوا ات ال زمة وتف ب هم عد الت كبب لتصااا ح فمهزم ل ساااتعممت وبتم وصااالهم مع ةااا كة التصااا بق ةاااكت متاأل ممعم ً
للتس ب.

.29

أعمال تقديم وتركيب مرايا سعودية  /5/مم
• على المتعهد تادبم وت كبب م ابم لللممممت على كممت المسااااملة فوق كت مغساااالة ابمس بتممسااااب مع أ عمد المغساااالة ولسااااب
توفبهمت فهمز اإلة اق سممكة  /3/ملم مملبة مأل الةوائب والتموفمت وأج عبوب أم ى
• بتم ة ق اإل م المم فو للم آم لمسمفة  2سم ولكت مغسلة على لدى
• بتم ت كبب لممت لدبد لبث ت علبه الم ابم

.30

أعمال تقديم وتركيب سخان وطني سعة  50ليتر
• على المتعهد تادبم وت كبب ساااااممأل كه مئو و مو ممتمز ( ب ااااام أو ممبعمدله) لبث بكوأل الفزء الداملو ملمس موع أوت مع
كمفة اإلكسسوا ات ال زمة (مأل توصب ت كه مئبة وقم ع ف مسو ةدم  24أم ب و عل ة قوا ع مف دم) و ت كب ه على فدا
اللممممت ةكت فبد فو المكمأل الملدد لسب أج المهمدس المة ق وبتم توصبله مع ة كة المبمه.
•

.31

بفب أأل تكوأل سعة السممأل 50لت .

تقديم وتركيب شراق ( اسبراتور)
• على المتعهد تادبم وت كبب ة اق ( )50×50موع أوت ذو ةف ات
•

بتم عمت فتلة

اامأل الفدا بأل اللممم والمسااتودع لتأمبأل م و دكت التهوبة الموفه ملو الوافهة الةاامملبة (الفمم بة) للمتلق

لبتم وصله مع الة اق وبتم تث بته ةكت فبد وفمو مع توصبله مفتمح الكه مء الممص ه.

.32

أعمال تقديم وتركيب منجور خشبي مع البخ:
• على المتعهد تادبم وت كبب مب م ة و موع سوبد أو مم بعمدله ول سب ا عمد الموفودم فو الواقع بفب أأل بكوأل الم ةب مملبم
مأل ا لبمق الملتوبة والمم والسااااوس والثاوب ومملبم مأل العاد ال اااام م وفبوب الصاااامغ كمم بفب أأل بكوأل ألواأل متفممسااااة
ب كب الكةق أ عمد ( )10× 5سم وبصمع ال مب لسب المموذع الموفود لملبم
• بفب أأل تكوأل التعمةب والماو وغب ذلك مأل أقسمم اللصمقمت والوص ت دقباة ال صمع وتعمت ةكت فمو وقوج ومتبأل بتألق
ال مب مأل د فة والدم ساااااممكة ( )5سااااام وبتم تث بت ال مب مفصااااا ت ك وم أ بض عدد ( )3تث ت كت مفصااااالة ث ث اغو
وبساتعمت قفت ممفو إب ملو فز م أو مم بعمدله مع  3مفمتبح مع مساكمت ك وم مأل الدامت والمم ع وبتم امتبم المودبت واللوأل
مأل ف ت فهمز اإلة اق.
• بتم خ ال مب والكةق المة و واللمفب لسب ا صوت وذلك لفه وو ع المعفومة ال زمة ثم التلوبمة المممس ة (لسب أج
فهمز اإلة اق) ثم ال خ لسب أصوت الصمعة
ً
• بفب أأل بكوأل التمفبذ فبدا ً والس وح ممعمة تمممم واللوأل ممسفم ومتواف لكمفة الس وح
• ال بتم ت كبب الممفو المة و إال عد موافاة فهمز اإلة اق على الفودم وس مة المةب.

.33

أعمال تقديم وتركيب باب ألمنيوم لدورات المياه
• على المتعهد تادبم وت كبب أ واب فمب مأل ا مواع ا فم بة المتوف م فو السوق المللبة سممكة  /8/مم مع إ م مأل ا لممبوم
• بتم تصمبع ا واب مأل قوا ع فمب بتم تث بتهم على هبكت مأل ا لممبوم موع أوت م موخ ل ا ج لوأل ومز أ عمد /6.5×4/سم
مع مل أل ألممبوم أ عمد  /4×3/سم
• بتم تث بت لوح الفمب مأل الوس ام ع ألممبوم مممسب
• بتم ت كبب االكسااسااوا ات ال زمة (مفصا ت عدد + /3/غمت مع فوزم +مسااكة داملبة  +كموتةااوك تث بت) مأل أف اات ا مواع
ا فم بة الموفودم فو السوق المللو
• بتم الت كبب لبث بكوأل اتفمه الفتح مممس م مع المكمأل
8

ثالثا ا أعمال صيانة خزائن العرض

.34

أعمال بخ خشب خزن العرض
• ق ت ال دء ملعمت بتم اف اء صااااااابممة ةااااااامملة للمزائأل وتث بت ا فزاء المفكوكة ممهم و عد ذلك بتم خ كمفة أفزاء المزائأل مأل
المم ع وأ بة المزامة التو ستو ع علبهم الا ع ا ث بة ووافهتهم مأل الدامت
• ثم بتم لق وتمعبم الساااا ح المم فو للمةااااب لتى الوصااااوت إلى اللوأل ا صاااالو للمةااااب وبتم إزالة كمفة ال وزات مل باة
المممس ة وف أصوت المهمة
• بتم معفمة السا وح المةا بة وام ء كمفة الةاااوق والفواصاات معفومة ممصااة ثم تدهأل دهمأل الساال مع و ااع صا غة ذات لوأل
مممسب (تلوبمه مأل لب الفوز) وبتف على اللوأل أثممء التمفبذ مأل ق ت فهمز اإلة اق
• عد االمتهمء مأل دهأل المعفومة و السل بتم مسلهم م مة م ا عة قممش ممةق ثم تت ك ث ثة أبمم لتى تفق
• ثم بدهأل المةب عد ذلك ممدم السل الس بع وذلك على وفهبأل أو ث ثة أج لتى التغ بة مع اللق بأل كت اة وأم ى
• و عد ذلك بتم دهأل المةب ممدم ال ومدكس ا فم و على وفهبأل مستمدام ال خ
• بفب م اق ة كت م للة مأل الم الت السم اة واست مهم على لدم وبتم العمت وف أف ت ة و الصمعة
• بادم الساااع على أسااامس المت الم ع وبدمت فبهم (ثمأل المواد ال زمة – افو بد عمملة وا مح والهوالك وكت مم بلزم إلتممم
العمت على أكمت وفه)

.35

أعمال تقديم وتركيب زجاج مقسى لخزائن العرض سمك /6/ملم:
•

على المتعهد تادبم وت كبب لو ماسى سمك 6/مم /موع مص ج أو مم بعمدله لمزائأل الع ض فو المتلق وبستعمت معفومة موع
أفم و لتث بت ال لو فو المزائأل ذات الوافهمت المة بة
أمم المزائأل ذات الاواعد المةا بة فبتم تث بت ال لو مسااتمدام إب وكسااو عملو المامومة أوساابلكوأل لتث بت ألواح الزفمع مع ع ااهم
ال عض
على المتعهد تادبم عبمة مأل ال لو الم لوب لبتم فلصاااهم مأل ق ت فهمز اإلةااا اق وال بتم العمت إال موافاة فهمز اإلةااا اق على
موعبة وفودم ال لو .
باص ال لو لسب قبمسمت المزائأل على الواقع ومأل ثم تتم أعممت التاسبة.
تست عد ا لواح (المةعو م –ذات الفتت)

•
•
•
•

.36

أعمال تقديم وتركيب زجاج مقسى سماكة/8/مم للخزن
•

على المتعهد تادبم وت كبب لو ماسى سمك 8/مم /موع مص ج أو مم بعمدله لمزائأل الع ض فو المتلق وبستعمت معفومة موع
أفم و لتث بت ال لو فو المزائأل ذات الوافهمت المة بة
أمم المزائأل ذات الاواعد المةا بة فبتم تث بت ال لو مسااتمدام إب وكسااو عملو المامومة أوساابلكوأل لتث بت ألواح الزفمع مع ع ااهم
ال عض
على المتعهد تادبم عبمة مأل ال لو الم لوب لبتم فلصاااهم مأل ق ت فهمز اإلةااا اق وال بتم العمت إال موافاة فهمز اإلةااا اق على
موعبة وفودم ال لو .
باص ال لو لسب قبمسمت المزائأل على الواقع ومأل ثم تتم أعممت التاسبة.
تست عد ا لواح (المةعو م –ذات الفتت)

•
•
•
•

.37

أعمال تقديم وتركيب زجاج ألسقف الخزائن سمك  /4-3/ملم
•
•
•
•

.38

على المتعهد تادبم وت كبب لو ساااااق المزائأل المةاااا بة فو قمعة مم ج ساااامك 4-3/مم /موع مصاااا ج أو مم بعمدله لمزائأل
الع ض فو المتلق وبساااتعمت معفومة موع أفم و لتث بت ال لو على اإل م المةااا و الموفود عد اف اء صااابممة ةااامملة لذلك
اإل م والتأكد مأل س مة مفص ته وقم لبة الفتح واإلغ ق ةكت فبد وآمأل.
على المتعهد تادبم عبمة مأل ال لو الم لوب لبتم فلصهم مأل ق ت فهمز اإلة اق وال بتم العمت إال موافاة فهمز اإلة اق على
موعبة وفودم ال لو .
باص ال لو لسب قبمسمت المزائأل على الواقع.
تست عد ا لواح (المةعو م –ذات الفتت)

أعمال تقديم وتركيب ألواح كونتبالك ألسقف الخزائن سمك  /1/سم
• على المتعهد تادبم وت كبب ألواح كومت ك سمك  /1/سم مل سة مب مبأل مأل الوفهبأل
9

•
•
•

بتم تث تهم فو أعلى المزائأل ةكت فبد وملكم وبتم قصهم لسب قبمسمت المزائأل على الواقع.
وبتم تف بغ ا لواح لسب توزبع أفهزم اإلمم م الم اد تث بتهم مأل ا عممت الكه مئبة وف توفبهمت فهمز اإلة اق
بادم السع على أسمس المت الم ع وبدمت فبه (ثمأل المواد ال زمة -أفو بد عمملة للت كبب -أفو مات -أ مح وهوالك).

.39

أعمال تقديم تركيب ورق جدران لزوم خزائن العرض
• على المتعهد تادبم و ق فد األ قم ت للتمظبق والمسااااح فو أ اااابمت ووافهمت مزائأل الع ض وبتم امتبم اللوأل لسااااب أج
فهمز اإلة اق وأمممء المتملق
• بتم قص وتث بت الو ق ق ت و ع الا ع ا ث بة وذلك لسب أج أمممء المتملق

.40

أعمال تقديم تركيب أقفال لخزن العرض
• على المتعهد تادبم وت كبب أقفمت ممفبة للمزائأل موع أفم و مزودم مفمتبح على مسااااااامتبأل لبث تؤمأل اللممبة وا ممأل ال زمبأل
للا ع ا ث بة
• بتم ت كبب الافت ةكت فبد.

.41

أعمال تقديم وتنفيذ بليكسي غالس لزوم العرض سماكة /1/سم:
على المتعهد تادبم لبكسو غ س سممكة  /1/سم ةفمق أفم و لزوم الع ض مأل المزائأل أو للة ولمت
بتم قص ا لواح ألفمم وقبمساااامت ممتلفة لسااااب تعلبممت فهمز اإلةاااا اق وأمممء المتملق مم بتممسااااب مع التبمفمت الع ض لكت
مزامة أو ق عة أث بة.
بتم التلمبع وف أصوت المهمة

•
•
•

.42
•
•
•
•

.43
•
•
•
•

أعمال تقديم وتنفيذ بليكسي غالس لزوم العرض سماكة /5/ملم:
على المتعهد تادبم لبكسو غ س سممكة /5/ملم ةفمق أفم و لزوم الع ض مأل المزائأل أو للة ولمت
بتم قص ا لواح وت ةكبلهم وت صمبمهم ودمفهم لت ةكبت ق ع ألفمم وقبم سمت ممتلفة ل سب تعلبممت فهمز اإل ة اق وأمممء المتملق
مم بتممسب مع التبمفمت الع ض لكت مزامة أو ق عة أث بة.
عد تمفبذ االةكمت الم لو ة بتم التلمبع وف أصوت المهمة
بتم تث بت عض الا ع مأل المزائأل ةكت فوق أو تد ّ ع لسب توفبهمت فهمز اإلة اق وأمممء المتملق
أعمال تقديم وتنفيذ بليكسي غالس لزوم العرض سماكة /3/ملم:
على المتعهد تادبم لبكسو غ س سممكة /3/ملم ةفمق أفم و لزوم الع ض مأل المزائأل أو للة ولمت
بتم قص ا لواح وت ةكبلهم وت صمبمهم ودمفهم لت ةكبت ق ع ألفمم وقبم سمت ممتلفة ل سب تعلبممت فهمز اإل ة اق وأمممء المتملق
مم بتممسب مع التبمفمت الع ض لكت مزامة أو ق عة أث بة.
بتم تث بت عض الا ع مأل المزائأل ةكت فوق أو تد ّ ع لسب توفبهمت فهمز اإلة اق وأمممء المتملق
عد تمفبذ االةكمت الم لو ة بتم التلمبع وف أصوت المهمة

األعمال الكهربائية
أعمال تقديم وتركيب نقطة ضوئية:
.44
باصد ملما ة ال وئبة الوالدم تادبم وتفهبز كمفة التمدبدات ةكت ممفو ومستات مأل اللولة الف عبة إلى الما ة ال وئبة وكذلك تادبم مم
بلزم مأل قسم ت وأس ك وعلب تف بع ومفمتبح ووص ت لبث تكوأل الما ة فمهزم لت كبب وتةغبت أفهزم اإلمم م الما م وتاسم ا عممت
وف مم بلو:
 -1الاسم ت ال ستبكبة:
وتكوأل مأل الموع ولو اتبلبأل و أق م مممس ة ووزأل ال بات عأل ( 140غ لكت مت ولو) ملمس ة لـ ( 16مم) و ملابمسمت الم بمة فو
فدوت مظمم التمدبدات الكه مئبة لمام ة المهمدسبأل وتكوأل الاسم ت مأل موع غب قم ت ل ةتعمت.
اة الز باة وال بتوأل (إأل لزم ا م )
تمدد الاسم ت ممفبة فو الساوق العمدبة وا عمدم والفد األ وذلك عد الابمم تلدبد المسم وة
ومأل ثم تث بت هذه الاسم ت فو أممكمهم ةكت متبأل وفبد مستمدام ل سمت معدمبة ممصة بلو ذلك إعمدم الز باة إلى مم كممت علبه
ةكت مظممو وال بسمح ثمو ا مم بب إال فو ا كواع المفبفة (أقت مأل  )450وبلظ إف اء توصبت الاسم ت مم ع علب الوصت
المظممبة.
وفو لمت تعذ تمفبذ التمدبدات ملةكت الممفو والمذكو أع ه و موافاة المهمدس المة ق فإمه مأل الممكأل استمدام مفم ج ستبكبة
ممصة ذات غ مء ستبكو ملكم وقم لة للتث بت على الفد األ وا ساق ةكت ظمه واس ة اغو وذات ما ع كمفو لبث تتسع
لألس ك الممددم فبهم ةكت م بح.
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أمم التمدبدات الكه مئبة فهزم اإلمم م الم ك ة على ا ساق المستعم م فبتم استمدام مفم ج معدمبة معلاة على لوامت ا ساق
المستعم م ك ت ت ج وبمدد ممهم أس ك تغذبة أفهزم اإلمم م و ابمسمت مممس ة وهذه ا عممت ممتلق تفمصبلهم تتم موافاة وإة اق
المهمدس المة ق على التمفبذ والمعبأل مأل ق ت اإلدا م.
بستمدم فو الم مى مآمذ كه مئبة أمواع ممتلفة:
 مآمذ ألمدبة عمدبة للتمدبدات الممفبة أو الظمه م وتكوأل مزودم ا ب أ و وبكوأل اللد ا دمى لعبم المآمذ (16أم ب 220 -فولت) وذات غ مء و لوأل مممسب.
 مآمذ ألمدبة مأل موع ةوكو ممفبة ومزودم ا ب أ و و عبم ( 16أم ب  220 -فولت) وت كب فو المم ات و ال ماال و والممةى.
 مآمذ ألمدبة ملمبة د ال و ة لهم غ مء ملكم مع فواأل ممص وتصمع مأل ال كملبت أو ال ستبك عبم (16- 10أم ب - 220فولت) ومزودم ا ب أ و ت كب فو اللممممت والمغمست.
-

وتكوأل مواصفمت المآمذ فمبع أمواعهم مأل أف ت ا مواع ا فم بة الموفودم فو السوق المللبة.
مأل قسم ت مستالة ممب أوت كمم بفب عدم تةكبت للامت

م لظة :بفب فصت تمدبدات المآمذ عأل تمدبدات اإلمم م كت على لدا
مأل هذه الاسم ت.
بلدد ق الاس ت المممسب لعدد وما ع المواقت المعزولة المستمدمة فو التمدبدات الممفبة فو الفدوت التملو:
4
3
المقطع 2
القطر
2
11
11
11
 1.5مم

5
11

11

11

11

11

2

11

13

16

16

2

13

13

16

21

16

21

21

29

2

 2.5مم
 4مم
 6مم

2

 10مم

 -2ا س ك:
تكوأل ا س ك المستعملة مأل الملمس المعزوت مل ستبك مأل الموع ) (NYAوذات عمزلبة ( 1000فولت) و ملمام ع الملددم على
المم مت بممع وصت ا س ك مأل ا مم بب مهمم كممت ا س مب وبسمح ه فا فو علب التف بع والتوزبع و واس ة فمكسبوممت
مظممبة م م اة لمام ع ا س ك الممدودم فبهم .وعمد مد ا س ك مأل ا مم بب (الاسم ت) بفب ا مذ عبأل االعت م ة و ا ممأل
مأل ا مم بب وأأل تت ك مسمفة ( 30سم) على وت السلك
بة (زالزت) وبتم ذلك أأل ال تةد ا س ك ةكت ك ب
للهزات ا
لبث ال تما ع هذه ا س ك أثممء الهزم ا سمسبة أو الهزات اال تدادبة.
تلدد فمبع مام ع ا س ك الف عبة لإلمم م ( 2.5مم )2وإمم م المع و مت ( 4مم )2والمآمذ ـ ( 4مم )2فو كمفة مم مت اإلمم م
والمآمذ فو هذه الد اسة مستثممء عض مام ع التمدبدات والمةم إلبهم على المم مت.
وتعت ما ة المأمذ والمع و مت عفو الما ة ال وئبة وبتم اعت م كت فهمز ما ة وئبة غض المظ عأل المسمفة أو ال عد.
 -3المفمتبح:
وتكوأل مأل أف ت ا مواع ا فم بة المتوف م فو ا سواق ذات ةكت فمبت والتو بواف علبهم مهمدس اإلة اق ومأل الموع الذج بتلمت
ةدم تبم ال تات عأل ( 10-16أم ب –  250فولت) دوأل ا تفمع فو د فة ل ا تهم وب اعى أثممء وصلهم أأل باوم المفتمح ا ع
ووصت ال و ولبس اللبمدج ت كب هذه المفمتبح على ا تفمع ( 160سم) عأل س ح ا ض وتكوأل ممفبة وذات قمعدم مأل ال و سلبأل
وق ع ملمسبة فبدم ممقلة ومامومة ل هت اء.
بفب فصت تمدبدات المآمذ عأل تمدبدات اإلمم م كت على لدا مأل قسم ت مستالة ممب أوت وتمدد الاسم ت فممب ع هم ال عض
و لبث ال تةكت للامت.
 -4علب التف بع:
تكوأل مصموعة مأل ا لممبوم أو مأل لدبد الصب أو مم بعمدلهم مأل ال ستبك المتبأل وذات ةكت دائ ج أو م ع و ابمس مممسب ق م
باة م ءمة وتزود غ مء ملكم اغو غب قم لة للصدأ وفواأل
الاسم ت الواصلة لهم وعددهم وبتم وصت العلب مع ا مم بب
كموتةوك لتأمبأل كتممة فبدم لهم.
• شروط عامة لتنفيذ أعمال النقطة الضوئية:
 .1بفب أأل تكوأل فمبع ا عممت وا دوات الكه مئبة مستوفبة لة ا مأل والس مة الممصة م ف اد والسكمأل وأأل أبة أ ا قد تمفم
س ب عدم التابد وفود اللممبة الكمفبة بتلملهم المتعهد.
 .2بفب أال تتعم ض التمدبدات الكه مئبة مع ا عممت اإلمةمئبة والمعمم بة وبل للمهمدس الكه مئو (مأل ق ت اإلة اق) ت دبت أو تغب
االتفمه تكلبق المتعهد م بم ً إذا ت لب العمت إف اء ذلك وفو لملة عدم قبمم المتعهد إتامأل العمت وإمفمزه صو م تتف مع الة و
الفمبة بل عمدئذ إمفمز أو إف اء التعدبت ال زم على مفاة المتعهد مهمم لغت التكملبق.
 .3فو لملة وفود امت ق مم بأل المصو ات والة و الفمبة فبعتمد أج المهمدس المة ق.
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التغذبة

 .4على المتعهد التابد هذه المواصفمت والمم مت ال مزبة لممتلق التمدبدات الكه مئبة مع م اعمم الوصوت إلى مام
و م التمفبذ.
واالستعممت أمسب ال ق لسب
 .5بتوفب على المتعهد إزالة فمبع التمدبدات الكه مئبة وا فهزم مأل موقع العمت الما وت لبلهم مم ع المدبمة وتعت تلك ا عممت
مأل مأل المام ال وئبة وأفهزم اإلمم م ملكممت أج تسلبم المواد الصمللة إلى أمممة المستودع وت لبت م ق ذلك مم ع لدود
المدبمة لفمبع تلك اإلعممت ملتمسب مع االة اق.
 .6بتوفب اللفمظ على فمبع التمدبدات الممصة غ ق أمممء المتملق الصمد م مأل اللولة الكه مئبة  T1-3واللولة  TWمع اف اء
صبممة لفمبع المام لغ ق أمممء المتملق واللممممت فو م الممةى.
 .7بتم امفمز العمت ملةكت ا ف ت.
التغذبة الكه مئبة المستمدمة ث ثبة ا وا  -توت ( 380/220فولت) _ ت دد(  50ه تز ).

.45

أعمال تقديم وتركيب شبكة هاتفية (نقطة هاتفية):
-

و للمتلق وهذه العلب أ عمد مممس ة وفام ً لعدد الم و .

مع اللولة الف عبة لل م ا
بتم اعتممد علب توزبع ف عبة ت
ت كب العل ة على ا تفمع  220سم و عد  30سم عأل زاوبة الفدا .
بفب أأل تكوأل تمدبدات ة كة الهمتق ممفصلة ومستالة عأل تمدبدات ة كتو اإلمم م والمآمذ الكه مئبة وبتم التمدبد لبث ال تتةكت
للامت.
تكوأل فمبع المواقت المستعملة فو التمدبدات الداملبة مأل الملمس و ا ال بات عأل  0.5×2مم 2ومعزولة عمزت ستبكو موع
.NYZ
تكوأل ا مم بب الصمعدم لهذه التمدبدات مأل ال ستبك وعمدمم بص ح عدد الم و ( )10أو أكث بف ت استعممت الكوا ت دالً مأل
المواقت المف دم كمم بممع إف اء أج وصت مأل الاسم ت وال بسمح هم إال فو علب التف بع.
تكوأل فمبع المآمذ الهمتفبة مأل الموع  RJ 45وتكوأل المواقت المعدمبة فبهم ذات أ عمد وأةكمت وفواصت بمهم ممملفة لتلك العمئدم
للمآمذ الكه مئبة لتمببزهم عأل المآمذ الكه مئبة.
تتكوأل اللولة الهمتفبة مأل صمدوق لدبدج ممفو فو اللمئ أو ظمه وذج مب تمفصلو بغل افت وهو بلوج فو الدامت على
مفمع وصت (فمكسبوممت) مث ت على صفبلة مأل الفب وب لغ عدد أدوات الوصت فبه عدد ا س ك الواصلة إلبه.
تمدد الكم ت الواصلة بأل العل ة ال ئبسبة وعلب الهمتق الف عبة على الفد األ أو ململة على لوامت سافبة مع مقو تمدبدات
التبم ال عبق فوق الساق المستعم إأل وفد.
على المتعهد أأل باوم تمدبد ة كة الهمتق ووصلهم ملعل ة ال ئبسبة وأفهزم الهمتق وإف اء كمفة التمدبدات ال زمة لبث بلا
ذلك التةغبت الصلبح والم موأل دوأل تةوبش أو فبج وتلت إة اق مهمدس التمفبذ.
وتعت ما ة الهمتق مأل اللولة الهمتفبة إلى كت مآمذ همتق غض المظ عأل المسمفة أو ال عد.

أجهزة اإلنارة الداخلية:
تم امتبم أفهزم اإلمم م الم بمة أدممه فو ال م

ا

و والممةى فو المتلق وتةمت المممذع التملبة:

أعمال تقديم وتركيب جهاز إنارة أنبوبي ليدي ):F1(1x26 W
.46
ب كب مأل كو مبش ال ل ات السافبة فو المدمت وصملة الع ض والم بمة على المم
-

لم ة أم و بة زفمفبة (مبوأل) لبدبة الكت ومبة مست معة  26وا لوأل ةمسو أو أ بض و وت  120سم.
سوكة مممس ة مع كمفة المواد والمتمممت ال زمة لت كبب وتث بت وعمت الفهمز ةكت صلبح.
بتم تغذبة الفهمز م مة م مأل ألد م و الة كة الكه مئبة ( 220فولت  50ه تز).

جهاز إنارة مربع ليدي نموذج ):F4(36 W
.47
ب كب مأل ا ساق المستعم م فو المدمت وصملة الع ض والم بمة على المم
-

مت .بتألق الفهمز مأل:

مت وله المواصفمت التملبة:

فهمز إمم م لبدج م ع الةكت أ عمده  60×60سم است معته  36وا .
بلتوج الفهمز على ة بلة لبدبة مغ مم غ مء ستبكو مغةى مإل مفة لملوت كه مئو.
بتم تغذبة الملوت الكه مئو للفهمز م مة م مأل ألد م و الة كة الكه مئبة ( 220فولت  50ه تز).
ت كب هذه ا فهزم كمملة فو الفتلمت الممصصة لهم فو ا ساق المستعم م وفو ا ممكأل الملددم على المم
المهمدس المة ق مع كمفة المواد والمتمممت ال زمة لت كبب وتث بت وعمت الفهمز ةكت صلبح.

مت و إة اق
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جهاز إنارة دائري ليدي نموذج ):FC(18 W
.48
ب كب مأل ا ساق المستعم م وبوزع ملةكت الم بأل على المم
-

مت وله المواصفمت التملبة:

فهمز إمم م لبدج دائ ج الةكت ق ه  21سم است معته  18وا .
بلتوج الفهمز على ة بلة لبدبة مغ مم غ مء ستبكو مغةى مإل مفة لملوت كه مئو.
بتم تغذبة الملوت الكه مئو للفهمز م مة م مأل ألد م و الة كة الكه مئبة ( 220فولت  50ه تز).
ت كب هذه ا فهزم كمملة فو الفتلمت الممصصة لهم فو ا ساق المستعم م وفو ا ممكأل الملددم على المم
المهمدس المة ق مع كمفة المواد والمتمممت ال زمة لت كبب وتث بت وعمت الفهمز ةكت صلبح.
مموذع فهمز اإلمم م  P2له مفس مواصفمت الفهمز مموذع  FCالم كب على الملب المم فو للمتلق.

مت و إة اق

جهاز إنارة سقفي إلنارة الحمامات نموذج ):I1(24 W
.49
ب كب الفهمز على الساق إلمم م اللممممت وله المواصفمت التملبة:
-

 32سم.
بتألق الفهمز مأل كلوب لبدج دائ ج سافو است معته  24وا ق ه المم فو
وبتم تث بت الفهمز ةكت فبد واس ة اغو و بو ا مممسب فو المواقع وف المم مت الم فاة.
بتم تغذبة الفهمز م مة م مأل ألد م و الة كة الكه مئبة ( 220فولت  50ه تز).

جهاز إنارة جداري إلنارة المغاسل والحمامات نموذج ):I2(18 W
.50
ب كب الفهمز على الفدا فو اللممممت فممب المغمست وبوزع ملةكت الم بأل على المم
-

مت وله المواصفمت التملبة:

بتألق الفهمز مأل كلوب فدا ج مصموع مأل الك وم اس وامو الةكت أع ه زفمع مغةى له مأل فمم ه قمعدم وذ اع صغب م
( ولهم لوالو  3سم) است معته  18وا .
بلتوج الفهمز على ة بلة لبدبة مغ مم زفمع مغةى بتغب لوأل إ مءم الفهمز لث ث ألواأل :أ بض _ ةمسو _ ممتل أ بض
وةمسو وبتم التلكم م لواأل عأل ب مفتمح التةغبت مع كمفة المواد والمتمممت ال زمة لت كبب وتث بت وعمت الفهمز ةكت
صلبح.
بتم تغذبة الملوت الكه مئو للفهمز م مة م مأل ألد م و الة كة الكه مئبة ( 220فولت  50ه تز).
وبتم تث بت الفهمز ةكت فبد واس ة اغو و بو ا مممسب فو المواقع وف المم مت الم فاة.

أجهزة إنارة المعروضات وخزائن العرض :بستمدم إلمم م المع و مت ومزائأل الع ض أفهزم إمم م على الملو التملو:

.51

أعمال تقديم وتركيب جهاز إنارة نقطي ليدي قابل للتوجيه في خزائن العرض:
 بث ت مأل مزائأل الع ض إمم سافبم ً أو فمم بم ً أو على أ بة المزامة لبث بكوأل توفبه اإلمم م على المع و مت ةكت م مةأو غب م مة وفام ً لموع المع و مت و بعتهم وتوزبعهم مأل المزائأل .بتلا ذلك مستمدام عدد مممسب مأل ا فهزم بت ءم
مع لفم و بعة المزامة والمع و مت.
 است معة الفهمز الوالد  5-3وا موع لبدج ة بلة. بتم امتبم لوأل الفبض ال وئو الةمسو و د فة لومبة مأل  4000-3500كلفأل. بتم تغذبة الملوت الكه مئو للفهمز م مة م مأل ألد م و الة كة الكه مئبة ( 220فولت  50ه تز). الا الداملو للفهمز  7.5-6.5سم والا المم فو  9-8سم وبمكأل استمدام فهمز لفم أصغ لسب توفبهمت االة اقعلى أ ض الواقع.
 مزود الفهمز عمكس داملو على ةكت م آم مصموع مأل ا لممبوم وقم ت للتوفبه وهو ذو ةكت دائ ج مغل . بادم الفهمز كمم ً مع فمبع العممص والمواد ال زمة لتةغبله وتث بته فو المواقع المممس ة مأل مزائأل الع ض. تغذى أفهزم إمم م مزائأل الع ض مأل م و تغذبة مستالة مأل اللولمت الف عبة فو الصمالت كمم هو م بأل على المم متوبتم تةغبت ا فهزم المذكو م واس ة قوا ع م ك ة مأل اللولة التم عة لهم و موافاة المهمدس المة ق.
 كمم بتم التلكم عملبمت التةغبت فهزم إمم م المع و مت لكت مزامة واس ة لسمس توافد أو لسمس ل كة واس ة بلبهمممس ة مأل م ع اللسمس ومتواف مع اللمت.
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-

.52

أعمال تقديم وتركيب سكة خاصة لإلنارة الموجهة:
-

-

.53

بتم إمم م المع و مت المم فبة فو صملة الع ض ولدباة المتلق الداملبة واس ة أفهزم إمم م موفهة ت كب على سكك ممصة
فو المواقع التو تات و ذلك.
تكوأل سكة اإلمم م مصمعة مأل مواد معدمبة متبمة ومامومة للتلق وتلتوج السكة على مفم ج بمكمهم أأل تؤمأل تغذبة ث ثة
ممم ع .وكذلك بمكمهم تل بك أفهزم اإلمم م الم ك ة علبهم ةكت م و (على امتداد السكة) لتأمبأل اإلمم م المممس ة للمع و مت.
تغذى السكة مأل لولمت التغذبة الف عبة عأل ب مفمتبح تةغبت تو ع فو مواقع مممس ة .تزود السكك ملعممص ال زمة
وال و بة لتث بتهم مبكممبكبم ً على الفد األ أو تعلباهم على ا ساق وفو عض المواقع بتم تث بت السكك على لوامت أو أذ ع
مسمفة مممس ة بلددهم فهمز اإلة اق على أ ض الواقع إ مفة إلى توصبلهم ملة كة الكه مئبة لتأمبأل التغذبة .بتم تلدبد ا تفمع
السكة وتوفبه أفهزم اإلمم م الم ك ة علبهم ةكت بممسب المع و مت مأل لبث لفمهم و بعتهم و مع فة وموافاة فهمز
اإلة اق.
تادم سكة اإلمم م كمملة وتث ت ةكت فبد ومتاأل فو المواقع التو بلددهم فهمز اإلة اق مع تادبم كمفة المللامت والعممص
ال زمة لتةغبت ا فهزم التو ست كب علبهم ةكت كممت وذلك إة اق وموافاة المهمدس المة ق وف المم مت الم فاة.
بتم ت كبب السكك على الفدا أو على أ اق لوامت الساق المستعم أو أ اق ال ل ات ولسب توفبهمت فهمز اإلة اق
على أ ض الواقع.

أعمال تقديم وتركيب أجهزة إنارة نقطية خاصة تركب على سكة اإلنارة:
-

.54

بتم معملفة فتلمت أفهزم اإلمم م لمزائأل الع ض فو لمت عدم است دات اللوح المة و فو ساق المزائأل.
بتم إمم م المزائأل ال لو بة واس ة أفهزم لبدبة ذات است معة تسموج است معة الس وت مأل الموع ذو الذ اع وتث ت على فوامب
المع و مت وبعممت معمملة الس وت كفهمز.
وبتم إمم م مزائأل الماود واس ة ة ب لبدج على ملب المزامة مأل الدامت مع الملوت المممسب وكت مم بلزم لتةغبت اإلمم م
ةكت كممت وفبد وبعممت معمملة الس وت كفهمز.

تتم اإلمم م واس ة أفهزم إمم م ما بة ت كب على السكة المذكو م أع ه.
بتألق مأل أ لبك ممة لل وء قم ت للت كبب على سكة اإلمم م ولم ة س وت لبدبة مست معة  30وا وذو عمكس داملو على ةكت
م آم والفهمز مصموع مأل ا لممبوم أو مأل مواد قم لة لتلمت الل ا م وقم ت للتوفبه و لوأل أسود أو ف و.
بتم تغذبة الفهمز مأل السكة التو سب كب علبهم.
بادم الفهمز كمم ً مع فمبع العممص والمواد ال زمة لتةغبله وتث بته فو المواقع المممس ة على السكة وذلك إلمم م مع و مت
ملددم وبف ت أأل بكوأل م ع الفهمز مأل ا ةعة فوق ال مفسفبة مممف م ً وذلك لتمفبض تأثب تلك ا ةعة على المع و مت
وبف ت أأل بكوأل لوأل الفبض ال وئو الصمد ةمسو و د فة لومبة مأل  4000-3000كلفأل.
بادم الفهمز مع كمفة مللامته وب كب إة اق وموافاة مهمدس اإلة اق.
بتم ت كبب ا فهزم على السكك المذكو م ولسب توفبهمت فهمز اإلة اق على أ ض الواقع.

أعمال تقديم وتركيب بروجكتور أرضي نموذج :P5

فهمز أ
التملبة:
-

و ت كب إلمم م التممثبت فو قمعة مم ج ومدمت المتلق على قواعد المع و مت أو فو اال ض وف المم

مت ولهم المواصفمت

فهمز إمم م أ و لبدج ذو عمكس داملو لت كبز الفبض ال وئو .
است معة الفهمز الكلبة  10وا وفهد تغذبة  220فولت.
قمعدم الفهمز مصمعة مأل معدأل غب قم ت للصدأ لوأل صمصو أو اسود مأل المم ع.
بتلمت الل ا م وذو كتممة ومامومة للغ م وال و ة د فة ال تات عأل .IP 65
الفبض ال وئو الصمد عأل الفهمز البات عأل  700لومأل .
د فة اللوأل عملبة أصف ةمسو .
الا المم فو الكممت 25سم .
الا الداملو 13سم .
اال تفمع  8.5سم .
بادم الفهمز كمم ً مع فمبع العممص ال زمة لعمله وتث بته وامت م ه مع تأمبأل الة ائح اللبدبة والملوت للصبممة ملمستا ت.
بتم الت كبب والتةغبت واالمت م تلت إة اق وموافاة مهمدس اإلة اق.
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.55

أعمال تقديم وتركيب بروجكتور أرضي نموذج :P6

فهمز أ
التملبة:
-

.56

و ت كب إلمم م التممثبت فو الامعة ومدمت المتلق على قواعد المع و مت أو فو اال ض وف المم

مت ولهم المواصفمت

فهمز إمم م أ و لبدج ذو عمكس داملو لت كبز الفبض ال وئو .
است معة الفهمز الكلبة  5وا وفهد تغذبة  220فولت.
قمعدم الفهمز مصمعة مأل معدأل غب قم ت للصدأ لوأل صمصو أو اسود مأل المم ع.
بتلمت الل ا م وذو كتممة ومامومة للغ م وال و ة د فة ال تات عأل .IP 65
الفبض ال وئو الصمد عأل الفهمز البات عأل  580لومأل .
د فة اللوأل عملبة أصف ةمسو .
الا المم فو الكممت 10سم .
الا الداملو 7.5—7سم .
اال تفمع  9سم .
ً
بادم الفهمز كمم مع فمبع العممص ال زمة لعمله وتث بته وامت م ه مع تأمبأل الة ائح اللبدبة والملوت للصبممة ملمستا ت.
بتم الت كبب والتةغبت واالمت م تلت إة اق وموافاة مهمدس اإلة اق.

أعمال تقديم وتركيب حساس تواجد:

تادبم وت كبب لسمس ل كة (  )sensorةكت ظمه على مزائأل الع ض المتلفو وال وست ات أو على الفدا لسب مسم الزوا وإعمدم
الت مبم إلى مم كمأل علبة وبتم ت كبب هذه ا فهزم على مزائأل الع ض أو فو ا ممكأل التو بلددهم فهمز اإلة اق وله المواصفمت التملبة :
 فهد الدمت .input = 220-240 v , 50 Hz-

فهد الم ع .output = 220 – 240 v , 50 Hz
لزمة تغ بة ال بق  180 ---360د فة .
زمأل العمت مأل  1ثممبة إلى  15دقباة .
است معة اللمت . watts1200
مسمفة التغ بة مأل  12 - 6مت .
د فة اللممبة .IP=44
د فة ل ا م العمت مأل  40 -10د فة على ا قت .
بلتوج مفتمح تلكم ملزمأل وآم

ةدم اإل مءم .

إ مءم التةغبت مأل  1000-10لوكس .
اللسمس قم ت للتوفبه والدو األ للتلكم زاوبة لزمة التغ بة لل بق.

-

بتم تغذبة اللمت عأل ب
ال بلبه مأل م ع اللسمس.

-

بل لإلة اق امتبم المموذع المممسب كمم بتم ت مبم أممكأل تو ع ا فهزم ةكت فبد ملفد األ أو أعلى مزامة الع ض
و مال تفمع الذج ب اه اإلة اق مممس م ً على أ ض الواقع.
بادم الفهمز كمم ً مأل صممعة أو بة مم هو متوف م سواق المللبة وا سواق المفمو م مع المة ات الفمبة.

-

بلبه تتلمت است معة اللمت لكت فهمز أج بتم وصت اللمت عأل

ب م ع ال بلبه ودمت

بل لإلة اق إلغمء الكمبة التو ب اهم غب مممس ة لسب مت ل مت العمت وال بل للمتعهد ملم مل ة أج تعوبض عأل ذلك.
بتم تةغبت اللسمس فو أغل بة ا ممكأل واس ة قوا ع فو اللولمت الكه مئبة فو كت فممح فو المتلق.
كمم بتم تأمبأل قمعدم مممس ة لللسمس فو ا ممكأل السافبة لتوفبه زاوبة اللسمس لب م

مسم الزوا .

بتم تادبم أكث مأل مموذع ل متبم والتف بب مع المة ات الفمبة.
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أعمال تقديم وتركيب جهاز إنارة طوارئ:
كت فهمز
أفهزم مستالة ت كب على الفد األ فو المم ات والمدامت والصمالت (وف المواقع الم بمة على المم مت) .بتم
مع أق ب ما ة مأل الة كة الكه مئبة ( 220فولت _  50ه تز) للتلسس وفود الفهد الكه مئو مأل فهة ول ستفمدم ممه فو
ةلأل مدم م الفهمز مأل فهة أم ى .مواصفمت هذا الفهمز:
 بغذى الفهمز مأل مدم م فمفة موع مبكت كمدبوم ( 12فولت) ملكمة اإلغ ق وقم لة للةلأل متو عة ممه وذات سعة كمفبةإلمم م لم ة توفب فلو بسممت لوأل أ بض ( 12فولت  11وا ) لمدم ال تات عأل ث ث سمعمت عمت.
 بلتوج الفهمز على ملوت تغذبة مع دا م ةلأل الكت ومبة لةلأل المدم م المذكو م. بلتوج الفهمز على دا م الكت ومبة تاوم تلسس اما مع تبم الة كة الكه مئبة العممة وفو هذه اللملة تاوم الدا م تةغبت لم ةالفلو بسممت تلامئبم ً وتغذبتهم مأل المدم م .ولدى عودم التبم الكه مئو تاوم الدا م إبامق تةغبت لم ة الفلو بسممت والعودم لةلأل
المدم م مأل الة كة الكه مئبة ومزود لم ة إةم م للوصت مع الة كة.
 هبكت الفهمز مصموع مأل ال ولو ك ومبد. د فة الكتممة .IP=40-42 -بادم الفهمز كمم ً مع كمفة العممص والمتمممت ال زمة لت كبب وتث بت وعمت الفهمز ةكت صلبح.

أعمال تقديم وتركيب جهاز إنارة للحراسة نموذج ):FS(5 W
.58
كلوب إمم م فدا ج مصفو لبدج ب كب على الفد األ وبتم توزبعه ملةكت الم بأل على المم
-

مت له المواصفمت الفمبة التملبة:

بلتوج على ة بلة لبدبة مست معة  5وا .
تغذبة الفهمز  220فولت  50ه تز.
تكوأل موعبة الفهمز مأل أف ت ا مواع ا فم بة المتوف م فو السوق المللبة.
بلتوج الفهمز على كمفة العممص والمتمممت ال زمة لت كبب وتث بت وعمت الفهمز ةكت صلبح.
وفو لمت عدم توف مموذع الفهمز بل لإلة اق امتبم المموذع المممسب دوأل العودم ج فهة كممت .

مالحظات:
• تتغذى أفهزم اإلمم م فهد  220فولت وت دد  50ه تز وبم غو أأل تكوأل كمملة وفمهزم للعمت.
• تادم ا فهزم مع فمبع لوازم تث بتهم أو تعلباهم أمم ا فهزم الم ك ة فو ا ساق المستعم م (فو ا مكمة الم بمة على المم مت)
فتث ت واس ة اغو م ك ة على السكك اللمملة لتلك ا ساق وف توفبهمت المهمدس المة ق.
باة سلبمة ودقباة تلمفظ على تعلب الفهمز ةكت أمبأل وصلبح وبتم ذلك موافاة المهمدس المة ق.
• تث ت ا فهزم
• م بأل فو ملل دفت الة و الفمبة مممذع مات لة فهزم اإلمم م الوا دم فو الد اسة .وبل لفهمز اإلة اق امتبم مممذع إمم م
أم ى وف مم تفده مممس م ً دوأل ال فوع إلى أج فهة.
• على المتعهد أمذ موافاة فهمز اإلة اق على أةكمت مممذع أفهزم اإلمم م ق ت اعتممدهم وتو بدهم.
• تكوأل موعبة أفهزم اإلمم م مأل أف ت ا مواع ا فم بة وبتم تزوبد فمبع ا فهزم ملمم ال بممو لمواصفمت الفهمز أج مم
.color lux

أعمال تقديم وتركيب كابل كهربائي :NYY
بتم توصبت اللولة ال ئبسبة مللولمت الف عبة واس ة كم ت موع ) (NYYمأل الموع الو مو الابمسو الممتمز وف المام ع التملبة والم بمة
على المم مت:
5X6 mm2 .59

.60
.61
.62
.63

4X6 mm2
2

(4X16)+16 mm

(4X25)+16 mm2

(4X35)+16 mm2
تمدد الكم ت ) (NYYظمه م وغب مت اك ة على لوامت معدمبة ذات غ مء مأل الصمع المثاب تث ت على الفد األ إأل كمأل سب الكم ت
ق ب الفدا أو تث ت على اللوامت فو الساق إذا كمأل سب الكم ت عبدا ً عأل الفدا وتكوأل المسمفة بأل الكم ت واآلم ال تات عأل ق
و كمم بتم توصبت
الكم ت أو استمدام كم ت ت ج ذات قبمسمت مممس ة لفم الكم ت مأل ا ساق المستعم م أو فو الا و وال م ا
و أق م مممس ة ق م الكم ت الموزعة على اللولمت الف عبة.
الكم ت مأل اللولة  TMال ئبسبة فو موقعهم الفدبد فو ال م ا
كمم بتم توصبت الكم ت ل ابة المواقع وف المم الم ف ولسب توفبهمت فهمز اإلة اق.
16

مالحظة :بتم تمدبد الكم ت  4x6 mm2مأل لولة المولدم إلى اللولة  TWو لولة الم ممت عأل
أم ب مع فمبع االكسسوا ات ال زمة علمم ً أأل سع الام ع ملمت على الكم ت.
كمم بتم امفمز العمت ملةكت ا ف ت.

ب قم ع ق ب بدوج ث ثو ةدم 63

أعمال تقديم وتركيب كابل كهربائي مسلح  NYBYبقطر ):(4X240 mm2
.64
بتم تغذبة اللولة الكه مئبة ال ئبسبة ) (TMمأل م كز التلوبت الممص ملم مى واس ة كم ت موع ) (NYBYذات الما عX240 [ :
 ]4mm2والم بمة على المم مت مأل الموع الو مو الابمسو الممتمز.
تمدد هذه الكم ت مدفومة فو ممدق عماه ( 80سم) عد أأل تف ش قمعدته اة مأل ال مت الكلسو الممعم سممكتهم ( 10سم) بأل لولة
الت دبت اآللو واللولة ال ئبسبة على فدا م كز التلوبت مأل الفهة الفمو بة للمتلق بتم التمدبد على ملب الم مى المم فو للمتلق مأل
لولة الت دبت إلى اللولة ال ئبسبة  TMو مفس مسم الكم ت الادبم عد إزالة الكم ت الادبم لبث بتم تسلبمه إلى مستودع المدب بة أصوالً.
تو ع الكم ت المم م فو ممدق والد على مس والد مع إعمدم تأهبت المسم ومم بلتمفه مأل اسممت واإلكسسوا ات ال زمة لبث ال
بات ال عد بأل كم ت وآم عأل ( 15سم) ثم تغ ى الكم ت اة مأل ال مت الكلسو الممعم سممكتهم ( 20سم) وب دم الممدق دمم ً فبدا ً كمم
بلمت كت كم ت م مو على مسمفمت ال تزبد عأل ( 5م) مقمت مأل الصمع بكتب علبهم ما ع الكم ت وعدد مواقله ووظبفته.
مأل أم وب مأل ا مت مبت فو الممم التو بم فبهم الكم ت تلت ب أو بفمو تمدبدات أم ى مدفومة.
بو ع الكم ت الم مو
وبتم إزالة الكم ت ال ئبسو مأل الم كز إلى لولة الت دبت ومأل لولة الت دبت إلى اللولة الكه مئبة ال ئبسبة  TMفو المكمأل الادبم وت لبله
لصملح المدب بة.
كمم بتم امفمز العمت ملةكت ا ف ت.
• شروط عامة لتنفيذ أعمال الكابالت الكهربائية:
 فمبع الكم ت الداملة إلى الم مى بفب أأل تدمت مأل فتلة والدم ق ب ة مأل اللولة ال ئبسبة (كمم هو م بأل على مم مسمو فو اللولة ال ئبسبة.
ا غلفة المعدمبة لهذه الكم ت مع ال م ا
الكم ت) وت
 تتم ع الكم ت مسم هم م ت صمعدم مأل الصمع لبث تث ت علبه واس ة ة ائ مأل ال ستبك كت ( 60سم). ب اعى عدم تاوس الكم ت وةدهم ةكت مفبق وتت ك مسمفة ( 30سم) على ا قت فو مهمبة كت كم ت كملتبم و لبث ال تةكتللاة وتسوى المهمبة ةكت فبد وتفهز ؤوس ملمسبة (كوسمت) تتلمت التبم المم ملكم ت وفو المواقع الظمه م تث ت الكم ت
واس ة كولبمت مممس ة.
 باع على عمت المتعهد وصت الكم ت مأل اللولة ال ئبسبة ومأل اللولة ال ئبسبة إلى اللولمت الف عبة واس ة ؤوس كم تفبداً.
مأل (الملمس) إذا كممت م ات اللولمت مأل الملمس و لبث بكوأل ال
 ت قم الكم ت فو دابة اللولة وفو مهمبة الكم ت موز مةم هة لل موز الوا دم فو المم مت. -تمفذ ا عممت ةكت دقب وفبد ومواف للة و الفمبة وتمفذ وتف ب أممم المهمدس المة ق المكلق مأل ق ت اإلدا م.

أعمال تقديم وتركيب وصالت حرارية لكابالت اللوحات الفرعية في القبو:
.65
بتم إف اء وص ت ل ا بة للكم ت المغذبة للولمت الف عبة فو ق و المتلق الصمد م عأل اللولة  TMفو موقعهم الادبم مع الكم ت
و وأق م الكم ت هو:
الصمد م عأل اللولة  TMفو موقعهم الفدبد فو ال م ا
5X6 mm2
(4X16)+16 mm2
(4X25)+16 mm2
(4X35)+16 mm2
وبتم الوصت واس ة كوسمت ك س ملمسبة ا مممسب مع ق كت كم ت أج بتم وصت فو الكم ت والدمج بمهمم مأل الكوس المممسب
كمم تتم عملبة الك س واس ة مك س ةكت ملكم وبتم الوصت تفموت بأل عممص الكم ت المف دم مسمفة ال تات عأل  20سم.
وبتم عدهم عزت كت وصلة ممدم عمزلة مأل ممدم  PVCل ا بمً .و عدهم بتم ت ب ممدم عزت الكومم فوق اة  PVCوبتم عزت الكومم
واس ة توات ةكت فمو وملكم وف المم الم ف .
 .66أعمال فك ونقل وتركيب لوحة كهربائية رئيسية :TM
و مع كمفة مكوممتهم ومستلزممتهم وممم فهم مأل الكم ت الف عبة المغذبة
بتم مات اللولة ال ئبسبة  TMمأل ق و المتلق إلى ال م ا
باة مممس ة وتلا ا ممأل والس مة العممة مع
للولمت الف عبة لكممت الموقع وف المم مت الم فاة وبتم الث بت فو موقعهم الفدبد
إف اء الصبممة لكممت اللولة وف مم بلو:
 صبممة مامببس الفهد والتبم ولم مت اإلةم م أو است دالهم مع ملوالت التبم :مابمس الفهد  _ 5/500ملوالت تبم  _ 5/1500مابمس تبم .5/1500
ت كب على ال م ات الملمسبة و أق م مممس ة لدمت الاوا ع الف عبة للولة.
 كلب سمتمممس ة للوصت مع الاوا ع.
 بتم تغذبة دمت الاوا ع الف عبة واس ة كم ت مف دم ةع بة مممس ة لةدم الاوا ع وكوسمت17

 صبممة لممالت ال م ات مممس ة مع ما ع ال م ات.لممم ع الاوا ع مع كم ت اللمت و أق م متوافاة مع فمبع أق م الكم ت.
 صبممة فمكسبوممت ال صبممة م دت الفهد مم هو مةم ه للادبم. بتم صبممة أقفمت اللولة ملكممت. بتم صبممة الامعدم اللدبدبة اللمملة للولة مع عملبة الدهمأل ةكت فبد. بتم تث بت اللولة ةكت فبد ومتبأل مع كمفة اإلكسسوا ات ال زمة لبث تلا الس مة.القواطع اآللية:
بفب أأل بكوأل للاوا ع اآللبة المواصفمت التملبة:
 مظمم التصمبع :وف المواصفمت الدولبة  IEC 974وا و و بة .EN 60 974 اللممبة د التممس الم مة  :وف المواصفمت الدولبة  IEC 529د فة اللممبة .IP20 ة و ال و ة :أ -الثم ت :وف المواصفمت الدولبة  IEC 68فزء .2-3ب -الدو ج :وف المواصفمت الدولبة  IEC 68فزء .2-30
 د فة ل ا م العمت عمد اللمت الكممت. -5/+50 Co : العم الكه مئو 20000 :عملبة. العم المبكممبكو 6000 :عملبة. مموذع الا ع K :إق ع المل كمت و  Bل ابة التفهبزات. المزدوفة الل ا بة عبم بة 0.7/1 Inom :مأل التبم االسمو. المزدوفة المغمم بسبة عبم بة 6/14 Inom :مأل التبم االسمو لمموذع . K 5/10 Inomمأل التبم االسمو لمموذع . B
 اللممبة د الصدممت الكه مئبة عمد  1000 Vوف المواصفة الدولبة .IEC 536 فهد العزت 1000 :فولت. فهد العمت 380 :فولت. ت دد العمت 50 :ه تز. بفب أأل تتلا االمتامئبة فو الفصت. است معة (ةدم) الا ع للاوا ع م بمة فو الفدوت التملو:جدول استطاعات (شدات) القطع للقواطع في اللوحات الكهربائية
اسم اللولة

قم ع
ئبسو
50
50
18

قوا ع دا ات ئبسبة

قوا ع ف عبة

ث ثبة

ألمدبة

ث ثبة

ألمدبة

36
36
-----

-------------

18
---------

--------6

-----

-----
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 TMاللولة ال ئبسبة
 TNاللولة بأل الم كز والت دبت
 TWلولمت اإلمم م المم فبة
لولمت اإلمم م والمآمذ:
----18
T1-3,T1-4
 بتم است دات الاوا ع التملبة مأل اللولة: .aقم ع كه ومغمم بسو معبم ج ث
 .bقم ع كه ومغمم بسو معبم ج ث
 .cقم ع كه ومغمم بسو معبم ج ث
 .dقم ع كه ومغمم بسو معبم ج ث
 .eقم ع كه ومغمم بسو معبم ج ث
 .fقم ع كه ومغمم بسو معبم ج ث
 .gقم ع كه ومغمم بسو معبم ج ث

ثو
ثو
ثو
ثو
ثو
ثو
ثو

ةدم  800أم ب و ةدم ق ع  50كبلو أم ب
ةدم  300أم ب و ةدم ق ع  36كبلو أم ب
ةدم  225أم ب و ةدم ق ع  36كبلو أم ب
ةدم  200أم ب و ةدم ق ع  36كبلو أم ب
ةدم  100أم ب و ةدم ق ع  36كبلو أم ب
ةدم  80أم ب و ةدم ق ع  18كبلو أم ب .
ةدم  32أم ب و ةدم ق ع  18كبلو أم ب .

.
.
.
.
.

فمبع الاوا ع السم اة مأل الموع .MCCB
 .hقم ع كه ومغمم بسو ث ثو موع  MCBةدم  25أم ب و ةدم ق ع  6كبلو أم ب .
 .iقم ع كه ومغمم بسو ألمدج موع  MCBةدم  25أم ب و ةدم ق ع  6كبلو أم ب .
 .jمأمذ ألمدج ل ا ج ب كب على سكة ةدم  16أم ب .
 .kمأمذ ث ثو ل ا ج ب كب على سكة ةدم  16أم ب .

عدد/1/
عدد/1/
عدد/1/
عدد/1/
عدد/6/
عدد/7/
عدد/1/
عدد/1/
عدد/1/
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 .lبتم صبممة فواصم لم مت اإلةم م ةكت كممت.
و أسفت اللولة مم بتممسب مع أق م الكم ت ةكت فبد وملكم مع و ع سمت اسممتو
بتم إف اء الثاوب ال زمة بأل الا و وال م ا
لوت الفتلمت م تفمع ال بات  20سم وسممكة  15سم مع فمبع اإلكسسوا ات ال زمة.
مالحظة :فمبع العممص الكه مئبة للولة مم عدا الكم ت هو مأل الموع ا و و و.
أعمال تقديم وتركيب لوحات كهربائية فرعية لإلنارة والمآخذ:
بتم ت كبب مفموعة مأل اللولمت الكه مئبة الف عبة لإلمم م والمآمذ فو المواقع الملددم على المم
 .67اللولة الكه مئبة T1-3

.68
.69
.70

مت:

اللولة الكه مئبة T1-4
اللولة الكه مئبة TW

اللولة الكه مئبة  TNبأل الم كز ولولة الت دبت
تتكوأل كت لولة ف عبة مأل مزامة معدمبة مصمعة مأل الصمع المزئ سممكة ( 1.5مم) و د فة لممبة  .IP-56تو ع ممهم فمبع
التفهبزات العمئدم لهم و لبث تكوأل ذات سعة مممس ة للعممص التو ست كب ممهم وتفهز مب أمممو ذو مفتمح و مب أوس ذو مفمصت
قم لة للدو األ لبث بسمح ملوصوت لممتلق ا فهزم مأل الملق وتكوأل فمبع ا فهزم الم ك ة على هذه اللولمت مأل الموع الممفو بكوأل
الوصت لممتلق ا فهزم واس ة أس ك معزولة مأل الملمس مل ستبك وبفهز كت قم ع مقة ستبكبة للداللة على الم الذج بتلكم
ه ومأل ا ف ت أأل تكوأل هذه اللولمت مصموعة مأل اللدبد المزب  .وتلوج هذه اللولمت على التفهبزات الم بمة فو المم مت وتوصت
و مع فواصم وقواعدهم للم مت اإلةم م فو فمبع اللولمت الف عبة.
فمبع الا ع المعدمبة إلى ة كة ا
بعبأل ما ع ا س ك والا مأل الملمسبة لبث ال تتفموز ةدم التبم ( 2أم ب لكت مم.)2
بفب أأل بكوأل لفم اللولة كمفبم ً الستبعمب مكوممتهم مإل مفة إلى ( )20%لفم إ مفو للتوسع .تزود اللولة فهمز لممبة مأل التوت
الزائد مأل المموذع ) (Cو ) (Bوف المم مت وب كب وف المة م الفمبة العمئدم للفهمز وتلت إة اق المهمدس المة ق المعبأل مأل ق ت
اإلدا م.
 ق مأل التفمبع:بةت أأل تكوأل ق مأل التفمبع مصموعة مأل الملمس الماو مأل الةوائب (د فة ماموم عملبة فدا ً  )%99.9وتكوأل مام عهم
لبث تتلمت التبم المم كمم بفب أأل تكوأل مأل صممعة أفم بة ب اعى فو ت كبب ق مأل التفمبع الم لظمت واالعت م ات
التملبة:
 -1بفب أأل تكوأل الا مأل ال زمة للوصت بأل مفموعة الا مأل ال ئبسبة والام ع ال ئبسو ذات ما ع بممسب ملوالت التبم
التو ت كب علبهم ولسب تعلبممت المهمدس المة ق.
 -2تث ت ملوالت التبم على الا مأل المذكو م أع ه ةكت فبد و اوم لبث ال تتل ك مأل مكممهم تلت تأثب االهتزاز
واالفهمدات الم اة علبهم وبفصت بمهم وتداأل ألدهم مأل ا سفت وا م مأل ا على.
 -3بكوأل ما ع الا بب المفمع ال ئبسو ( 10×100مم) وعلى ع ض اللولة.
 -4بكوأل ما ع الا مأل الواصلة بأل ق مأل التفمبع ال ئبسبة وقوا ع الممم ع ( 10×50مم).
 -5ب كب الا بب اللبمدج فو أسفت اللولة وبمتد على ع هم وبكوأل ما عه ( 10×100مم).
 -6بفب م اعمم التوازج والتعممد بأل فمبع الا مأل وكذلك التممظ صو م دقباة
 -7ال بفوز إف اء أج وص ت فو ق مأل التفمبع ال ئبسبة أو الف عبة.
ق مأل التفمبع اغو فوالذبة مغلفمة مع للاتبأل عمدبتبأل وللاة لكت غو.
 -8بستعمت ل
 -9تمفذ التوصب ت الثمموبة لدا ات الابمس والتلكم أس ك ذات ألواأل ممتلفة وذات ما ع ملمسو ةع ج مادا ه ( 1مم)2
معزولة مل ستبك.
 -10تفهز اللولة مب أمممو ذو مفتمح و مب أوس ذو مفمصت قم لة للدو األ لبث بسمح ملوصت إلى ا فهزم مأل الملق
وتكوأل فمبع ا فهزم الم ك ة على هذه اللولة مأل الموع الممفو.
 -11بفب أأل بكوأل لفم اللولة كمفبم ً الستبعمب مكوممتهم مإل مفة إلى  %20لفم إ مفو للتوسع.
تزود اللولة فهمز لممبة مأل التوت الزائد مأل المموذع ) (Bالذج له تبم تف بغ لدود ) .(60 KAب كب فهمز اللممبة على التف ع مع
الام ع ال ئبسو وف المة م الفمبة الم فاة ملفهمز المذكو وتلت إة اق المهمدس المة ق المعبأل مأل ق ت اإلدا م.
لبث ب بأل المم الكه مئو للولة الاوا ع اآللبة الث ثبة والمف دم وتبم الا ع واللولمت الف عبة التو تلمبهم.
تكوأل فمبع الاوا ع ال ئبسبة وف المم مت مأل الموع  MCCBوالاوا ع الف عبة هو مأل الموع  MCBوأأل تكوأل لكت لولة ث ث
لم مت إةم م لأل وا الث ثة ومأمذ ألمدج وث ثو مأل الموع الممفو مأل كت لولة.
بتم توصب ت الاوا ع الف عبة واس ة مس م ث ثو توزع ا وا الث ثة لللموالت فو فمبع اللولمت الف عبة.
اللولمت الكه مئبة الف عبة:
و . T1-3, T1-4
فو ال م ا
و لولة اإلمم م المم فبة . TW
فو ال م ا
لولة كه مئبة  TNبأل الم كز ولولة الت دبت مأل الفهة الفمو بة للمتلق.
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مالحظة :فمبع اللولمت الف عبة بكوأل ممم فهم مأل الفهة العلوبة للولة مم عدا اللولة بأل الم كز ولولة الت دبت واللولة  T1-5بكوأل
لهمم فتلتمأل علوبة وسفلبة و ذلك تكوأل فمبع فمكسبوممت الدمت والم ع و أق م مممس ة مأل ا على مع و ع اكسسوا غ مئو مأل
الصمع مأل مفس صمع اللولة و مفس اللوأل.
مالحظة :فمبع العممص الكه مئبة للولمت مم عدا الكم ت هو مأل الموع ا و و و.
مالحظة :على الممفذ تأمبأل ا فهزم والعممص والاوا ع الكه مئبة للولة  TMمم هو مممثت للعممص الادبمة فو اللولة  TMوفو لمت
عدم تممثت العممص الفدبدم مع الادبمة باع على عمت الممفذ إلداث أ واب داملبة ومم فبة للولة مم بت ئم مع العممص الفدبدم.
أعمال تقديم وتركيب جهاز حماية من التوترات الزائدة:
.71
وباصد هم لممبة فمبع ا فهزم واللولمت مأل ا تفمع الفهد الزائد والذج بمتج عأل تبم الصمعاة المم فو ا فسمم المعدمبة الموفودم فو
الم مى هذا مإل مفة لعملبمت الوصت والفصت فو الة كة والتو تؤدج إلى توت ات زائدم تعمت على تلق ا فهزم.
طريقة الحماية:
للممبة ا فهزم الكه مئبة فو الم مى مأل التوت ات الزائدم بم غو تزوبد الم مى أفهزم اللممبة ال زمة لهذا الغ ض ولتلاب اللممبة الكلبة
تو ع أفهزم اللممبة على م الت متعددم مأل الة كة الكه مئبة وبمكممم تصمبق أفهزم اللممبة على الةكت التملو:
 -1للم مى
أفهزم لممبة على دمت اللولة ال ئبسبة توت ( 230/400فولت) وتدعى مف غمت تبم الصمعاة (Lightning Over
) current arresterمموذع ).(B
 -2مف غمت الفهد الزائد ) (Over Voltage arresterمموذع ) (Cوتستمدم فو اللولمت الف عبة.
 بم غو لممبة اللولة ال ئبسبة  TMمف غمت مموذع ) (Bكمم هو م بأل على المم مت. بم غو لممبة اللولمت الف عبة مف غمت مموذع ) (Cكمم هو م بأل على المم مت.لدى امتبم فهمز اللممبة بم غو أأل تلدد الثوا ت ا سمسبة التملبة لكت عمص لممبة:
 الفهد االسمو ا عظم المستم ).(Rate Voltage تبم التف بغ اإلسمو – مستوى اللممبة – زمأل االستفم ة.وقد اعتمدمم فو الد اسة أفهزم اللممبة ذات المواصفمت التملبة:
جهاز حماية نموذج )(B
وبةمت المف غ الذج بو ع على مدمت اللولة ال ئبسبة توت ( 380فولت).
مت الصواع الم مة م وغب الم مة م
وبعمت على لممبة اللولة ال ئبسبة التو تغذبهم الملولة مأل التبم ات والفهود الزائدم الممتفة مأل
ومأل التوت الزائد الممتج عأل عملبمت الفصت والوصت ولهم الممبزات الفمبة التملبة:
 مفموعة معبة (ث ث أ وا  +لبمدج):( 220فولت)
التوت اإلسمو
ال بزبد عأل ( 280فولت متمموب)
توت الا ع
تبم التف بغ اإلسمو على الموفة ال بات عأل ( 60كبلو أم ب )
أقت مأل ( 2.5كبلو فولت)
الفهد المت او
أقت مأل ( 30مممو ثممبة)
زمأل االستفم ة
كلد أدمى  40-لتى  75+د فة مئوبة
د فة ل ا م العمت
( 25كبلو أم ب )
تبم الث مت فو لملة الاص
بم غو أأل تلوج هذه المف غمت على دا تو لممبة :الدا م ا ولى لللممبة المةمة وهو ع م م عأل ثغ م هوائبة مأل أفت التبم ات والتوت ات
العملبة الدا م الثممبة لللممبة الممعمة وهو ع م م عأل فمب ستو مأل أفت قص الموفمت المت ابة أو مأل أفت التبم ات والفهود ا مفض.
جهاز حماية نموذج )(C
ت كب كم للة ثممبة على التوت ات ( 220فوات) ولهم الممبزات التملبة:
 مفموعة ألمدبة ال و أو ث ثبة (ث ث أ وا  +لبمدج)( 220فولت)
التوت اإلسمو
ال بزبد عأل ( 280فولت متمموب أو  350فولت مستم )
توت الا ع
تبم التف بغ اإلسمو على الموفة (أك مأل  15كبلو أم ب )
أقت مأل ( 1كبلو فولت)
الفهد المت او
أقت مأل ( 30مممو ثممبة)
زمأل االستفم ة
كلد أدمى  40-لتى  75+د فة مئوبة
د فة ل ا م العمت
( 25كبلو أم ب )
تبم الث مت فو لملة الاص
بم غو أأل تلوج هذه المف غمت على دا م لممبة لللممبة الممعمة وتتكوأل مأل فمب ستو فت قص الموفمت المت ابة أو مأل أفت التبم ات
والفهود ا مفض.
وبفب أأل تصمع مأل أغلفة ستبكبة كتبمة تتلمت الل ا م العملبة التو قد تصد لدى م و التبم ات وأأل تكوأل مزودم تممسمت بمكأل
وصلهم إلى أفهزم اإلمذا عمد لصوت توت زائد و مؤة ات وئبة أو لومبة (ممفذم ةفمفة) ت بأل لملة امهبم الفهمز عمد م و تبم ات
أك كثب مأل تلمله اإلسمو وغب قم لة للفتح أج مصمتة.
تستمدم هذه ا فهزم للممبة اللولمت الكه مئبة الف عبة فو الم مى.
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تكوأل أفهزم اللممبة  Bو  Cهو مأل الموع ا و و و.
أعمال صيانة لشبكة التأريض:
.72
بتم صبممة ة كة التأ بض للولة ال ئبسبة  TMمأل م ت:
بة لألوتمد لبث ال تتفموز  4 -2أوم مع اف اء التعدبت لتلاب المامومة الم لو ة .
 قبمس المامومة ا وصت م س تأ بض ملمسو عم ج مفدوت ا  50مم 2للة كة مأل موقع اللولة ال ئبسبة فو الا و الى الموقع الفدبد فوال م اال و ةكت ملكم وبمدد مع مسم الكم ت وكذلك تأ بض اللولة الكه مئبة بأل الم كز ولولة الت دبت مأل ما ة
التأ بض الا ب ة ممهم فو الفهة الفمو بة للمتلق ةكت ملكم وبتم التمدبد فو اال ض على عم ال بات عأل  60سم مع اللف
وال دم .
 كمم بتم وصت كم ت التأ بض للولمت الف عبة مأل موقع اللولة الادبمة فو الا و مع موقع اللولة فو ال م اال و ةكتملكم واس ة كم ت ةع ج ا 16 NYAمم 2وبمدد مع مسم الكم ت المعدت.

أعمال صيانة لوحة التعريف لمبنى المتحف:
.73
بتم صبممة لولة التع بق على وافهة م مى المتلق الو مو للب وف مم بلو:
 بتم است دات مصم بح اإلمم م المممس ة مع المتمممت ةكت كممت. بتم صبممة الة كة الكه مئبة ملكممت واس ة كم ت ا ال بات عأل  2.5مم.2 بتم تغذبة اللولة عأل ب كم ت موع  NYMHأو .NYLH بتم تغذبة لولة التع بق مأل اللولة الكه مئبة .TW بتم صبممة اللولة مث تمت مممس ة. بتم إزالة لولة التع بق الموفودم فوق المدمت ال ئبسو للمتلق مأل المم ع. .74أعمال تقديم وتركيب مفتاح إنارة كهربائي:
بتم تادبم وت كبب مفتمح إمم م كه مئو وف المم مت الم فاة مأل أف ت ا مواع ا فم بة المتوف م فو ا سواق ذات ةكت فمبت والتو
بواف علبهم مهمدس اإلة اق ومأل الموع الذج بتلمت ةدم تبم ال تات عأل ( 10أم ب –  250فولت) دوأل ا تفمع فو د فة ل ا تهم
وب اعى أثممء وصلهم أأل باوم المفتمح ا ع ووصت ال و ولبس اللبمدج ت كب هذه المفمتبح على ا تفمع ( 160سم) عأل س ح ا ض
وتكوأل ممفبة وذات قمعدم مأل ال و سلبأل وق ع ملمسبة فبدم ممقلة ومامومة ل هت اء.
 بفب فصت تمدبدات المآمذ عأل تمدبدات اإلمم م كت على لدا مأل قسم ت مستالة ممب أوت وتمدد الاسم ت فممب ع همال عض و لبث ال تةكت للامت.
 .75أعمال تقديم وتركيب مأخذ كهربائي:
بتم تادبم ت كبب مآمذ كه مئبة وف المم مت الم فاة أمواع ممتلفة:
 مآمذ ألمدبة عمدبة للتمدبدات الممفبة أو الظمه م وتكوأل مزودم ا ب أ و وبكوأل اللد ا دمى لعبم المآمذ ( 16أم ب 220 -فولت) وذات غ مء و لوأل مممسب.
 مآمذ ألمدبة مأل موع ةوكو ممفبة ومزودم ا ب أ و و عبم ( 16أم ب  220 -فولت) وت كب فو المم ات و ال ماال و والممةى.
 مآمذ ألمدبة ملمبة د ال و ة لهم غ مء ملكم مع فواأل ممص وتصمع مأل ال كملبت أو ال ستبك عبم (16- 10أم ب - 220فولت) ومزودم ا ب أ و ت كب فو اللممممت والمغمست.
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