
  
  
  
  
  
  

  הנחיות כלליות  למתכנן / אדריכל -מערכות גז לבנייני מגורים  
  
  

 תאום מלאייעשה ב הסופי  התכנון למתכנן. כלים תכנוניים ראשוניים מסמך זה להקנות מטרת 
  גז. נציג חברת אמישרא ובאישורו של

  
  כללי .1
   

  חלקים עיקריים:שני תכנון מערכת הגז בבניין מגורים מתחלק ל
  
  )2007, 1חלק  158(בהתאם לת"י  / מכלים מטלטלים) נייח תת קרקעי גר הגז (צוברמא  1.1 
 )2004, 2חלק  158(בהתאם לת"י  צנרת גז, ברזים וארונות מונים קומתיים.פירים,   1.2 

  
  

  מאגר גז .2
  

  נייח טמון צובר נייח תת קרקעי 2.1
כן ייקבעו מרחקי בטיחות מבניין מגורים שבאותו נכס וכן מבניין מגורים שבנכס ש 2.1.1

 נספח א'.לטבלה שבבהתאם 
 מטר. 1  -המרחק מדופן המיכל למעברים להולכי רגל יהיה לא קטן מ  2.1.2
  מטר. 0.5 -המרחק מאביזרי המיכל למגרש חנייה לא יהיה קטן מ 2.1.3
יינתן דגש על מבנה עם מרפסות הבולטות אל מעבר לקו הבניין הראשי. ראה דוגמא  2.1.4

 ב'. -שרטוט א' ו
מטר ואינו  10 - ) ימוקם במרחק שאינו קטן מ 3לפחות בקוטר " -נט הידאברז כיבוי אש ( 2.1.5

 .מהצובר מטר 50- גדול מ
 מטר מאביזרי הצובר. 1.5-פתחי בקרה לא ימוקמו במרחק קטן מ 2.1.6
לא ימוקם כל אביזר חשמלי לרבות פירי תקשורת, טל"כ , עמודי תאורה וכוב' במרחק  2.1.7

 מאביזרי הצובר.מטר  5- הקטן מ
באמצעות  צובר, יש להגן את הלצוברכלי רכב  התקרבותות של במידה וקיימת אפשר 2.1.8

 מטר. 0.3מחסום יציב בגובה שלפחות 
 1.5 -לא יפחת מ וכוב', ניקוזמל, קווי ביוב/מרחק תשתיות טמונות מהמיכל כגון: קו חש 2.1.9

 .מהצובר מטר
בתיאום מלא עם נציג נייח בסמיכות או מעל לחניון/מרתף תת קרקעי יהיה  צוברהתקנת  2.1.10

 .ברה בלבדהח
 הצובר לקו מתח עילי:מרחק אביזרי  2.1.11

 בהתאם להנחיות חוק החשמל. –קילו וולט)  33קו מתח עליון (מעל  2.1.11.1
  מטר. 8לפחות  –וולט)  1,000קו מתח גבוה (מעל  2.1.11.2
 מטר. 2לפחות  –וולט)  1,000 -קו מתח נמוך (מתחת ל 2.1.11.3

 20אלי של צריך לאפשר גישה נוחה לתדלוק ע"י המכלית ובמרחק מקסימ צוברהמיקום  2.1.12
 ירידה למקומות תת קרקעיים.מטר. מיקום העמדת המכלית לא יהיה בסמיכות מיידית ל
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  חדר גז – מכלים מטלטלים 2.2
  החדר ימוקם בקומת הקרקע. קיר אחד לפחות יהיה קיר חיצוני. 2.2.1
 ס"מ מעל פני הקרקע 5פת החדר תהיה בשיפוע כלפי חוץ, גובה הרצפה יהיה לפחות ריצ 2.2.2

 שמסביב.
 החדר תיפתח כלפי חוץ ללא פס מפתן. דלת  2.2.3
 . המתג יותקן מחוץ לחדר.התפוצצות נתמגוואטומה למים תאורה בחדר תותקן  2.2.4
 מכלים. 20-מ"ר לכל דירה, בחדר הגז לא יותקנו יותר מ 0.32דר יהיה לפחות שטח הח 2.2.5
 מטר. 2.1גובה החדר יהיה לפחות  2.2.6
מספר המתזים כאשר ברז הפעלה ידני יותקן מחוץ לחדר,  החדר יוגן באמצעות מתזי מים 2.2.7

 ואופן ההתקנה יתואם עם נציג החברה.
  
  

 צנרת הגז, ברזים וארונות מונים קומתיים .3
  

העובר בין הקומות יוקצה להתקנת מוני גז. גודל ס"מ  45של  יברוחב מינימאלפיר גז ייעודי  3.1
 מה וייקבע בשיתוף עם נציג החברה.הפיר עבור המונים הינו בהתאם לכמות הדירות שבכל קו

ון (מבחוץ) או בתוך הלובי ימוקם ברז גז ראשי נגיש. יובטח ניקוז מתחתית ארבכניסה לבניין  3.2
 אל האוויר החיצון. או מתחתית הפיר הייעודי הברז הראשי

, מיקום הצינור 3יש להעביר צינור ניקוז בין כל פירי הגז הקומתיים, קוטר הצינור יהיה " 3.3
היה צמוד לאחת הפאות הצידיות ובמרכזה, מוצאו בקומת הקרקע יחובר אל מחוץ בפיר י

 שרטוטראה שרטוט פיר טיפוסי ( –לבניין לאוויר החופשי (יש לקיים שיפוע שלילי עד למוצאו) 
 ').ג

 2בקוטר " PVCבין הקומות, בפאה שמול צינור הניקוז בפינה הפנימית, יתוכנן מעבר שרוול  3.4
ס"מ מעל מפלס הרצפה בפיר, לצורך העברת תשתיות הגז בין  10 -כלפחות, אשר יבלוט 

 ). שרטוט ג'ראה שרטוט פיר טיפוסי ( - הקומות 
בסמיכות לברז הראשי, תחובר הצנרת אל פס השוואת הפוטנציאליים של הבניין  (הארקת  3.5

 ייסוד).
מרחק המרחק בין ריכוז המונים בקומה לנקודת הגז במטבח יהיה קצר ככל שניתן. באם ו 3.6

 מטר יש להיוועץ עם נציג החברה. 25עולה על 
, או עילית במקרה של חדר גז, מטר 0.6צנרת הגז מהצובר אל הבניין תהיה טמונה בעומק של  3.7

  תאום התוואי יעשה עם נציג החברה.
 

  
  מרחקי בטיחות – נספח א'

  
  

מאגר נפח (גאלון)  
הגז בצובר נייח תת 

  קרקעי

/ מקלטים / / כביש ציבורי  בנין מגורים
 מבואות תת קרקעיים

 קו בניין בנכס שכן

  מאביזרי  המכל
 (במטר)

  מדופן המכל
 (במטר)

  מאביזרי  המכל
 (במטר)

 מדופן המכל
 (במטר)

250 3.00 3.00 3.34 4.00 
500 3.00 3.00 3.95 4.00 

1000 3.72 3.00 4.72 4.00 
1400 4.16 3.00 5.16 4.00 
2000 4.69 3.00 5.69 4.00 
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