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הערות והנחיות כלליות:
.1
.2
.3
.4
.5

השרטוטים המופיעים במקבץ זה הינם שרטוטי תיאור מוצר כלליים ואינם שרטוטי ייצור.
עבודות ההנדסה ,הפיתוח ושרטוטי הייצור ( )Shop Drawingsהינם באחריות קבלן הריהוט.
המידות הסופיות לביצוע ייקבעו במהלך תהליך התכנון הסופי ,אל מול מתכנני קבלן הריהוט.
אין הקבלן רשאי לבצע שינויים עתידיים המשפיעים על אופיו הויזואלי ו/או התיפקודי של המוצר ,כל שינוי מחוייב ביידוע ,בתיאום ובאישור חברת .”PublicZone“ -
תכנון העמוד הסופי ,על כל חלקיו ומרכיביו ,יעמוד בכל ההנחיות וההגדרות כמפורט במסמך ההנחיות של משרד התחבורה בנושא תכנון שילוט מתחלף בתחנות תחבורה ציבורית גירסא 6.0
מתאריך .10.5.2012

.6
.7

כל פרטי החיבור והברגים בפרטי הריהוט יהיו סמויים מן העין.
על יצרן הריהוט מוטלת החובה לתכנן ,לייצר ולהתקין את פריטי הריהוט באופן שיהיו עמידים מפני פגעי מזג האוויר בתנאי חוץ (שמש ,גשם ,רוח ,לחות ,שינוים בטמפרטורה וכיוצ”ב) ,עמידות
גבוהה מפני בלאי ושחיקה ועמידות מפני השחתה מכוונת (ונדליזם) .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,היצרן יקפיד על הסתרתם של ברגים ואומים ,צביעה עמידה בפני השחתה וגרפיטי,
חסימת פתחים וחריצים וכיוצ”ב.

.8

במידה וחלקי הריהוט יכללו חלקים העשויים מתכת שאינה פלדת אל-חלד או אלומיניום ,יטופלו החלקים הנ”ל בגילוון חם (ולאחר מכן בצבע) ולא יעשו בהם קדחים ,תהליכי גריעת או הוספת
חומר או כל תהליכי ייצור נוספים לאחר מכן.

.9
.10

נושאי הבטיחות ,ההנדסה ,חוזק מבנים וחומרים הינו באחריות קבלן הריהוט .כמו כן הוא האחראי לעמידה בכל תקן ישראלי רלוונטי למוצרים.
פתרון הביסוס ביחידות הביסוס השונות ,בהתאם לתנאי הקרקע ,עומסים לפי התקן הישראל  - 414עומסים אופייניים בבניינים ותקן ת”י  1225חלקים  - 1+2חוקת מבני פלדה יהיו מתוכננים על
ידי קונסטרוקטור מטעם הקבלן ובאחריותו המלאה ,לרבות עמידה בעומסי רוח במישור החוף ,לפי התקן המקובל.

.11
.12
.13

יש לדאוג לטיפול מתאים ,להפרדה ובידוד בין סוגי מתכות שונות ,הנמצאות בסמוך אחת לשנייה במוצר ואשר עלולות לגרום לריאקציה.
על היצרן לייצר דגם מוק-אפ ולאחר מכן אב טיפוס מתפקד בשילוב חומרי הייצור המתוכננים כחלק משלבי העבודה לפני תחילת הייצור ,כמפורט במפרט הטכני.
כל חלקי האלומיניום יהיו מאלומיניום  6063-T6או זהה המתאים לתהליך אקסטרוזיה.
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רשימת השרטוטים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15

שרטוט מבטים
שרטוט פרספקטיבה
שרטוט פרספקטיבה  -פירוט גוונים
שרטוט פרספקטיבה  4 -חלופות
שרטוט מבטי צד
שרטוט מבטי פנים
שרטוט מבטי צד  4 -חלופות
שרטוט מבטי פנים  4 -חלופות
שרטוט חתך  - AAחתך העמוד
שרטוט פרט  - Aפרט עקרוני לדוגמא גלית
שרטוט חתך  - BBפרט קופסת הPIS-
שרטוט פרט  -Dציר הטיית הפאנל הסולארי
שרטוט פרט  - Cציר סיבוב הפאנל הסולארי
פרט יסוד טיפוסי עקרוני
חתך  - CCפרט יסוד טיפוסי עקרוני
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חיבור מסגרת הפאנל הסולארי יהיה על בסיס
של מערכת של שני צירים אשר תאפשר כיוון
הפאנל לזווית האופטימאלית.
מערכת זו תוסתר בחיפוי פח אלומיניום ולא
תהייה גלויה לעיני המשתמש.

פאנל פוטו-אלקטרי לקליטת קרני השמש.
גודל הפאנלים וסוגם יקבעו ע”פ דרישות
המופיעות במפרט החשמל והתקשורת.

יחידת הפאנל הסולארי יותאם פרטנית
לכל עמוד בהתאם למיקום הצבת
העמוד ביחס לכיווני השמיים .יש לתכנן
 2גרסאות ליחידה זו אשר יאפשרו
הצבה לכל ארבעת הכיוונים.

תמרור ( 505לשעבר ב:)56-
 60 * 50ס”מ.
מסגרת השלט תתאים
לתמרור מודולארי המאפשר
החלפה של חלקי השלט.

קופסת שלט  PISיכלול:
 )1מחברים ל 2-שלטי  ,PISאחד מכל כיוון.
 )2מקום למצברים של המערכת הסולארית
על הקבלן הזוכה לתכנן את הדלתות והפתחים עם
חיפויים המתאימים למניעת חדירת מים ולחות אל
פנים הקופסא.
 )3על הקבלן הזוכה לדאוג לנעילה כפולה של תא
המצברים במפתח מיוחד כך שתמנע גישה בלתי
רצויה למצבר.
עמודי הסככה:
קורות פלדה בחיפוי
אקסטרוזיית אלומיניום עם
ציפוי אנודייז.
בצידי העמוד  -האקסטרוזייה
בדוגמת פסים גלית.

חיפוי קדמת העמוד:
פח אלומיניום בגימור
ציפוי אנודייז טבעי

שלט  - PISשלט אלקטרוני
להעברת אינפורמציה בזמן אמת.
יש לתכנן את השלט כך שיאפשר
הרכבה של שלט יחיד או שני
שלטים הפונים לכיוונים מנוגדים.
קופסת החשמל תמוקם בתוך העמוד על פי
הגדרות חוק החשמל.
דלת קופסת החשמל תהייה כחלק מפח
האלומיניום של חיפוי גב העמוד .יש צורך לתכנן
נעילה אשר לא תאפשר פתיחת הקופסא.

חיפוי קדמת העמוד:
פח אלומיניום בגימור
ציפוי אנודייז טבעי

שם תכנית:

שם הפרויקט:

Jerusalem BRT

גרסא:

2

2

Solar Passenger
Information System

www.publiczone-tr.com

גודל גיליון:

תאריך עדכון:

22-01-2012

שם הקובץ:

שורטט ע“י:

A3
Adi Neuman

אושר ע“י:

PZ_JBRT_PIS_Solar_V2.PDF
לעיון:

הערות:

שרטוט פרספקטיבה
קנ“מ:

רהיט:

במקרים בהם תכניות ההצבה אינן מאפשרות
גישה לגב העמוד ,יש לתכנן ולמקם את פתח
קופסת החשמל בקדמת העמוד.

לאישור:

למכרז:

Dov Rattan
לביצוע:

 כל המידות הרשומות בשרטוטים ,הינן בס“מ. השרטוטים המופיעים בדף זה הינם שרטוטי מוצר כללי ,ואינם שרטוטי יצור.עבודות ההנדסה ,הפיתוח ושרטוטי היצור )“ (“Shop Drawingהינם באחריות
היצרן ותחת פיקוח חברת“PublicZone” :
 המידות הסופיות יקבעו במהלך התכנון הסופי ,אל מול היצרן. באחריות היצרן להמציא חישובי קונסטרוקציה ועומסים לרבות שרטוטי יצורמפורטים לאישור“PublicZone” :

© PublicZone Transportation 1995. all rights reserved.

copyright

חלקי מסגרת הפאנל
הסולארי:
פח אלומיניום עם ציפוי
אנודייז בגוון RAL 9006

חיפוי קדמת /גב הסככה:
פח אלומיניום בגימור ציפוי אנודייז טבעי
בגוון RAL 9006

חיפוי קצוות הקורה:
אקסטרוזיית אלומיניום עם
דוגמת גלים פסית בגימור
ציפוי אנודייז טבעי
בגוון RAL 9006

מסגרת תמרור ( 505לשעבר ב:)56-
פרופיל אלומיניום בגימור ציפוי אנודייז טבעי
בגוון RAL 9006

חלקי קופסת שלט ה:PIS-
פח אלומיניום בגימור ציפוי
אנודייז טבעי
בגוון RAL 9006

חיבור מסגרת תמרור ( 505לשעבר ב:)56-
פח אלומיניום בגימור ציפוי אנודייז טבעי
בגוון RAL 9006

חיפוי קצוות הקורה:
אקסטרוזיית אלומיניום עם דוגמת
גלים פסית בגימור ציפוי אנודייז
טבעי
בגוון RAL 7022
חיפוי קדמת /גב העמוד:
פח אלומיניום בגימור ציפוי אנודייז טבעי
בגוון RAL 9006

שם תכנית:

שם הפרויקט:

Jerusalem BRT

3

שרטוט פרספקטיבה  -פירוט גוונים
קנ“מ:

גרסא:

2

רהיט:

Solar Passenger
Information System

www.publiczone-tr.com

גודל גיליון:

תאריך עדכון:

22-01-2012

שם הקובץ:

שורטט ע“י:

A3
Adi Neuman

אושר ע“י:

PZ_JBRT_PIS_Solar_V2.PDF
לעיון:

הערות:

לאישור:

למכרז:

Dov Rattan
לביצוע:

 כל המידות הרשומות בשרטוטים ,הינן בס“מ. השרטוטים המופיעים בדף זה הינם שרטוטי מוצר כללי ,ואינם שרטוטי יצור.עבודות ההנדסה ,הפיתוח ושרטוטי היצור )“ (“Shop Drawingהינם באחריות
היצרן ותחת פיקוח חברת“PublicZone” :
 המידות הסופיות יקבעו במהלך התכנון הסופי ,אל מול היצרן. באחריות היצרן להמציא חישובי קונסטרוקציה ועומסים לרבות שרטוטי יצורמפורטים לאישור“PublicZone” :

© PublicZone Transportation 1995. all rights reserved.
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עמוד שלט  PISללא תמרור 505
עם חיבור חשמל.

שם הפרויקט:

עמוד שלט  PISותמרור 505
עם חיבור חשמל.

שם תכנית:

Jerusalem BRT

גרסא:

2

רהיט:

4

Solar Passenger
Information System

www.publiczone-tr.com

הערות:

גודל גיליון:

תאריך עדכון:

22-01-2012

שם הקובץ:

שורטט ע“י:

A3
Adi Neuman

אושר ע“י:

PZ_JBRT_PIS_Solar_V2.PDF
לעיון:

עמוד שלט  PISותמרור 505
עם מערכת הפעלה סולארית.

שרטוט פרספקטיבה  4 -חלופות
קנ“מ:

לאישור:

למכרז:

עמוד שלט  PISללא תמרור 505
עם מערכת הפעלה סולארית.

Dov Rattan
לביצוע:

 כל המידות הרשומות בשרטוטים ,הינן בס“מ. השרטוטים המופיעים בדף זה הינם שרטוטי מוצר כללי ,ואינם שרטוטי יצור.עבודות ההנדסה ,הפיתוח ושרטוטי היצור )“ (“Shop Drawingהינם באחריות
היצרן ותחת פיקוח חברת“PublicZone” :
 המידות הסופיות יקבעו במהלך התכנון הסופי ,אל מול היצרן. באחריות היצרן להמציא חישובי קונסטרוקציה ועומסים לרבות שרטוטי יצורמפורטים לאישור“PublicZone” :
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חיבור מסגרת הפאנל הסולארי יהיה
על בסיס של מערכת של שני צירים
אשר תאפשר כיוון הפאנל לזווית
האופטימאלית.
מערכת זו תוסתר בחיפוי פח אלומיניום
ולא תהייה גלויה לעיני המשתמש.

64

תמרור ( 505לשעבר ב:)56-
 60 * 50ס”מ.
מסגרת השלט תתאים
לתמרור מודולארי
המאפשר החלפה של חלקי
השלט.

45°

65

יחידת הפאנל הסולארי יותאם
פרטנית לכל עמוד בהתאם
למיקום הצבת העמוד ביחס
לכיווני השמיים .יש לתכנן
 2גרסאות ליחידה זו אשר
יאפשרו הצבה לכל ארבעת
הכיוונים.

פאנל פוטו-אלקטרי
לקליטת קרני השמש.
גודל הפאנלים וסוגם
יקבעו ע”פ דרישות
המופיעות במפרט
החשמל והתקשורת.

64

54

64

88
390

עמודי הסככה:
קורות פלדה בחיפוי
אקסטרוזיית אלומיניום עם
ציפוי אנודייז.
בצידי העמוד  -האקסטרוזייה
בדוגמת פסים גלית.

min. 230 cm

297

314

שלט  - PISשלט אלקטרוני
להעברת אינפורמציה בזמן אמת.
יש לתכנן את השלט כך שיאפשר
הרכבה של שלט יחיד או שני
שלטים הפונים לכיוונים מנוגדים.

18

אפיון היסודות לקיבוע העמוד
יקבע ע”פ קונסטרוקטור היצרן
בשיתוף קונסטרוקטור הפרויקט
והמזמין ומי מטעמו.

שם תכנית:

שם הפרויקט:

Jerusalem BRT

5

שרטוט מבטי צד
קנ“מ:

גרסא:

2

רהיט:

Solar Passenger
Information System

www.publiczone-tr.com

הערות:

1:25

תאריך עדכון:

22-01-2012

שם הקובץ:

שורטט ע“י:

Adi Neuman

אושר ע“י:

PZ_JBRT_PIS_Solar_V2.PDF
לעיון:

גודל גיליון:

A3

לאישור:

למכרז:

Dov Rattan
לביצוע:

 כל המידות הרשומות בשרטוטים ,הינן בס“מ. השרטוטים המופיעים בדף זה הינם שרטוטי מוצר כללי ,ואינם שרטוטי יצור.עבודות ההנדסה ,הפיתוח ושרטוטי היצור )“ (“Shop Drawingהינם באחריות
היצרן ותחת פיקוח חברת“PublicZone” :
 המידות הסופיות יקבעו במהלך התכנון הסופי ,אל מול היצרן. באחריות היצרן להמציא חישובי קונסטרוקציה ועומסים לרבות שרטוטי יצורמפורטים לאישור“PublicZone” :

© PublicZone Transportation 1995. all rights reserved.
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פני הריצוף

64

45 °

פאנל פוטו-אלקטרי
לקליטת קרני השמש.
גודל הפאנלים וסוגם
יקבעו ע”פ דרישות
המופיעות במפרט
החשמל והתקשורת.

חיבור מסגרת הפאנל
הסולארי יהיה על בסיס של
מערכת של שני צירים אשר
תאפשר כיוון הפאנל לזווית
האופטימאלית.
מערכת זו תוסתר בחיפוי פח
אלומיניום ולא תהייה גלויה
לעיני המשתמש.

65

שלט  - PISשלט אלקטרוני
להעברת אינפורמציה בזמן אמת.
יש לתכנן את השלט כך שיאפשר
הרכבה של שלט יחיד או שני
שלטים הפונים לכיוונים מנוגדים.
44

39

22°

450

11

390

314
min. 230 cm

297

עמודי הסככה:
קורות פלדה בחיפוי אקסטרוזיית
אלומיניום עם ציפוי אנודייז.
בצידי העמוד  -האקסטרוזייה
בדוגמת פסים גלית.

30

אפיון היסודות לקיבוע העמוד
יקבע ע”פ קונסטרוקטור
היצרן בשיתוף קונסטרוקטור
הפרויקט והמזמין ומי מטעמו.

שם הפרויקט:

שם תכנית:

Jerusalem BRT

גרסא:

2
Solar Passenger
Information System

www.publiczone-tr.com

1:25

תאריך עדכון:

22-01-2012

שם הקובץ:

גודל גיליון:
שורטט ע“י:

A3
Adi Neuman

אושר ע“י:

PZ_JBRT_PIS_Solar_V2.PDF
לעיון:

הערות:

שרטוטי מבטי פנים
קנ“מ:

רהיט:

6

תמרור ( 505לשעבר ב:)56-
 60 * 50ס”מ.
מסגרת השלט תתאים
לתמרור מודולארי המאפשר
החלפה של חלקי השלט.

לאישור:

למכרז:

Dov Rattan
לביצוע:

 כל המידות הרשומות בשרטוטים ,הינן בס“מ. השרטוטים המופיעים בדף זה הינם שרטוטי מוצר כללי ,ואינם שרטוטי יצור.עבודות ההנדסה ,הפיתוח ושרטוטי היצור )“ (“Shop Drawingהינם באחריות
היצרן ותחת פיקוח חברת“PublicZone” :
 המידות הסופיות יקבעו במהלך התכנון הסופי ,אל מול היצרן. באחריות היצרן להמציא חישובי קונסטרוקציה ועומסים לרבות שרטוטי יצורמפורטים לאישור“PublicZone” :

© PublicZone Transportation 1995. all rights reserved.
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פני הריצוף

64

64

54

64

450

390

390

402

88

350

297

min. 230 cm

297

314
10.68

פני הריצוף

שם תכנית:

שם הפרויקט:

Jerusalem BRT

7

שרטוט מבטי צד  4 -חלופות
קנ“מ:

גרסא:

2

רהיט:

Solar Passenger
Information System

www.publiczone-tr.com

1:25

תאריך עדכון:

22-01-2012

שם הקובץ:

גודל גיליון:
שורטט ע“י:

A3
Adi Neuman

אושר ע“י:

PZ_JBRT_PIS_Solar_V2.PDF
לעיון:

הערות:

לאישור:

למכרז:

Dov Rattan
לביצוע:

 כל המידות הרשומות בשרטוטים ,הינן בס“מ. השרטוטים המופיעים בדף זה הינם שרטוטי מוצר כללי ,ואינם שרטוטי יצור.עבודות ההנדסה ,הפיתוח ושרטוטי היצור )“ (“Shop Drawingהינם באחריות
היצרן ותחת פיקוח חברת“PublicZone” :
 המידות הסופיות יקבעו במהלך התכנון הסופי ,אל מול היצרן. באחריות היצרן להמציא חישובי קונסטרוקציה ועומסים לרבות שרטוטי יצורמפורטים לאישור“PublicZone” :

© PublicZone Transportation 1995. all rights reserved.
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45°
65
39

44

22°

450

11

390

390

402
350

min. 230 cm

297

314

297

פני הריצוף

שם תכנית:

שם הפרויקט:

Jerusalem BRT

גרסא:

22-01-2012

רהיט:

8

שרטוטי מבטי פנים  4 -חלופות
גודל גיליון:
קנ“מ:
A3
1:25
שורטט ע“י:
תאריך עדכון:
2
Adi Neuman

Solar Passenger
Information System

www.publiczone-tr.com

שם הקובץ:

אושר ע“י:

PZ_JBRT_PIS_Solar_V2.PDF
לעיון:

לאישור:

למכרז:

Dov Rattan
לביצוע:

הערות:
 כל המידות הרשומות בשרטוטים ,הינן בס“מ. השרטוטים המופיעים בדף זה הינם שרטוטי מוצר כללי ,ואינם שרטוטי יצור.עבודות ההנדסה ,הפיתוח ושרטוטי היצור )“ (“Shop Drawingהינם באחריות
היצרן ותחת פיקוח חברת“PublicZone” :
 המידות הסופיות יקבעו במהלך התכנון הסופי ,אל מול היצרן. באחריות היצרן להמציא חישובי קונסטרוקציה ועומסים לרבות שרטוטי יצורמפורטים לאישור“PublicZone” :
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חיפוי קדמת /גב העמוד:
פח אלומיניום בגימור ציפוי
אנודייז טבעי

פלטת פלדה בגלוון חם

30
6

פתחים להשחלת כבלי חשמל
ותקשורת

A

A
18

חיפוי קצוות הקורה:
אקסטרוזיית אלומיניום עם דוגמת גלים
פסית בגימור ציפוי אנודייז טבעי.

שם תכנית:

שם הפרויקט:

Jerusalem BRT

גרסא:

2

9

Solar Passenger
Information System

www.publiczone-tr.com

1:2

תאריך עדכון:

22-01-2012

שם הקובץ:

גודל גיליון:
שורטט ע“י:

A3
Adi Neuman

אושר ע“י:

PZ_JBRT_PIS_Solar_V2.PDF
לעיון:

הערות:

שרטוט חתך  - AAחתך העמוד
קנ“מ:

רהיט:

פרופיל  RHSאו מסילת  Cתקנית
פלדה בגלוון חם
מאפייני הפרופיל  ,עובי החומרים
וגודלם יקבע על ידי קונסטרוקטור
הפרויקט.

לאישור:

למכרז:

Dov Rattan
לביצוע:

 כל המידות הרשומות בשרטוטים ,הינן בס“מ. השרטוטים המופיעים בדף זה הינם שרטוטי מוצר כללי ,ואינם שרטוטי יצור.עבודות ההנדסה ,הפיתוח ושרטוטי היצור )“ (“Shop Drawingהינם באחריות
היצרן ותחת פיקוח חברת“PublicZone” :
 המידות הסופיות יקבעו במהלך התכנון הסופי ,אל מול היצרן. באחריות היצרן להמציא חישובי קונסטרוקציה ועומסים לרבות שרטוטי יצורמפורטים לאישור“PublicZone” :
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3 mm
R 2 mm

0.3 mm

R 2 mm

30 mm

R 2 mm

R 2 mm

Detail A

חיפוי קצוות הקורה
אקסטרוזיית אלומיניום עם דוגמת גלים
פסית בגימור ציפוי אנודייז טבעי.

Detail A
10:1
Section AA
1:5

שם תכנית:

שם הפרויקט:

Jerusalem BRT

קנ“מ:

גרסא:

2

רהיט:

10

שרטוט פרט  - Aפרט עקרוני לדוגמא גלית

Solar Passenger
Information System

www.publiczone-tr.com

10:1

תאריך עדכון:

22-01-2012

שם הקובץ:

שורטט ע“י:

Adi Neuman

אושר ע“י:

PZ_JBRT_PIS_Solar_V2.PDF
לעיון:

גודל גיליון:

A3

לאישור:

למכרז:

Dov Rattan
לביצוע:

הערות:
 כל המידות הרשומות בשרטוטים ,הינן בס“מ. השרטוטים המופיעים בדף זה הינם שרטוטי מוצר כללי ,ואינם שרטוטי יצור.עבודות ההנדסה ,הפיתוח ושרטוטי היצור )“ (“Shop Drawingהינם באחריות
היצרן ותחת פיקוח חברת“PublicZone” :
 המידות הסופיות יקבעו במהלך התכנון הסופי ,אל מול היצרן. באחריות היצרן להמציא חישובי קונסטרוקציה ועומסים לרבות שרטוטי יצורמפורטים לאישור“PublicZone” :
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מצברים למערכת הסולארית ימוקמו
בתוך קופסת שלטי ה.PIS-
גודל וכמות המצברים יקבעו על
פי הדרישות במפרט החשמל
והתקשורת.

Detail B

דלת בחלק העליון של מעטפת שלט ה.PIS-
הדלת מאפשרת החלפה של מצבר המערכת.
על הקבלן הזוכה לתכנן את נעילת הדלת תוך
שימוש בנעילה כפולה ומפתח מיוחד כך שלא
תתאפשר גישה בלתי רצויה למצברים.

שלט  .PISמפרט השלט יעמוד
בהגדרות המפורטות במפרט
החשמל והתקשורת.

44

39

חלקי קופסת שלט ה:PIS-
פח אלומיניום בגימור ציפוי
אנודייז טבעי
בגוון RAL 9006

22°

קופסת שלט  PISיכלול:
 )1מחברים ל 2-שלטי  ,PISאחד מכל כיוון.
 )2מקום למצברים של המערכת הסולארית
על הקבלן הזוכה לתכנן את הדלתות
והפתחים עם חיפויים המתאימים למניעת
חדירת מים ולחות אל פנים הקופסא.

שם תכנית:

שם הפרויקט:

Jerusalem BRT

קנ“מ:

גרסא:

רהיט:

11
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Detail B
1:5

1:20

תאריך עדכון:

22-01-2012

שם הקובץ:

גודל גיליון:
שורטט ע“י:

A3
Adi Neuman

אושר ע“י:

PZ_JBRT_PIS_Solar_V2.PDF
לעיון:

הערות:

חתך  - BBפרט קופסת הPIS-
2
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לאישור:

למכרז:

Dov Rattan
לביצוע:

 כל המידות הרשומות בשרטוטים ,הינן בס“מ. השרטוטים המופיעים בדף זה הינם שרטוטי מוצר כללי ,ואינם שרטוטי יצור.עבודות ההנדסה ,הפיתוח ושרטוטי היצור )“ (“Shop Drawingהינם באחריות
היצרן ותחת פיקוח חברת“PublicZone” :
 המידות הסופיות יקבעו במהלך התכנון הסופי ,אל מול היצרן. באחריות היצרן להמציא חישובי קונסטרוקציה ועומסים לרבות שרטוטי יצורמפורטים לאישור“PublicZone” :
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Detail D

°

1 5°

45°

60

Detail D
1:15

Detail D
1:15

Detail D
1:15

חיבור מסגרת הפאנל הסולארי יהיה
על בסיס של מערכת של שני צירים
אשר תאפשר כיוון הפאנל לזווית
האופטימאלית.
 )1ציר הטיית הפאנל.
 )2ציר סיבוב הפאנל.
על הקבלן הזוכה לתכנן את שני
הצירים הללו כך שיאפשרו את
תנועת הפאנל הסולארי לכל זווית
שתידרש לפי מיקום העמוד ביחס
למיקום השמש.

* הזוויות המופיעות בשרטוט זה הינן להמחשת העיקרון בלבד.
** יש לתכנן את טווח הסיבוב בהתאם לדרישות הפונקציונאליות של הפאנל הסולארי.
שם תכנית:

שם הפרויקט:

Jerusalem BRT
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שרטוט פרט  - Dציר הטיית הפאנל
קנ“מ:

גרסא:

2

רהיט:

Solar Passenger
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1:15

תאריך עדכון:

22-01-2012

שם הקובץ:

גודל גיליון:
שורטט ע“י:

A3
Adi Neuman

אושר ע“י:

PZ_JBRT_PIS_Solar_V2.PDF
לעיון:

הערות:

לאישור:

למכרז:

Dov Rattan
לביצוע:

 כל המידות הרשומות בשרטוטים ,הינן בס“מ. השרטוטים המופיעים בדף זה הינם שרטוטי מוצר כללי ,ואינם שרטוטי יצור.עבודות ההנדסה ,הפיתוח ושרטוטי היצור )“ (“Shop Drawingהינם באחריות
היצרן ותחת פיקוח חברת“PublicZone” :
 המידות הסופיות יקבעו במהלך התכנון הסופי ,אל מול היצרן. באחריות היצרן להמציא חישובי קונסטרוקציה ועומסים לרבות שרטוטי יצורמפורטים לאישור“PublicZone” :

© PublicZone Transportation 1995. all rights reserved.

copyright

Detail C

Detail C
1:15

Detail C
1:15

30°

חיבור מסגרת הפאנל הסולארי יהיה
על בסיס של מערכת של שני צירים
אשר תאפשר כיוון הפאנל לזווית
האופטימאלית.

Detail C
1:15

 )1ציר הטיית הפאנל.
 )2ציר סיבוב הפאנל.
על הקבלן הזוכה לתכנן את שני
הצירים הללו כך שיאפשרו את
תנועת הפאנל הסולארי לכל זווית
שתידרש לפי מיקום העמוד ביחס
למיקום השמש.

מבט על
1:25

מבט על
1:25

מבט על
1:25

* הזוויות המופיעות בשרטוט זה הינן להמחשת העיקרון בלבד.
** יש לתכנן את טווח הסיבוב בהתאם לדרישות
הפונקציונאליות
של הפאנל הסולארי.
שם תכנית:

שם הפרויקט:

Jerusalem BRT
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שרטוט פרט  - Cציר סיבוב הפאנל
קנ“מ:

גרסא:

2

רהיט:

Solar Passenger
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תאריך עדכון:

22-01-2012

שם הקובץ:

גודל גיליון:
שורטט ע“י:

A3
Adi Neuman

אושר ע“י:

PZ_JBRT_PIS_Solar_V2.PDF
לעיון:

הערות:

לאישור:

למכרז:

Dov Rattan
לביצוע:

 כל המידות הרשומות בשרטוטים ,הינן בס“מ. השרטוטים המופיעים בדף זה הינם שרטוטי מוצר כללי ,ואינם שרטוטי יצור.עבודות ההנדסה ,הפיתוח ושרטוטי היצור )“ (“Shop Drawingהינם באחריות
היצרן ותחת פיקוח חברת“PublicZone” :
 המידות הסופיות יקבעו במהלך התכנון הסופי ,אל מול היצרן. באחריות היצרן להמציא חישובי קונסטרוקציה ועומסים לרבות שרטוטי יצורמפורטים לאישור“PublicZone” :
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פני הריצוף

10
min.
25

C

C

דייס  20מ”מ מינ’
יסוד בטון

ברגי עיגון

שרוולים לחשמל ותקשורת

שם תכנית:

שם הפרויקט:

Jerusalem BRT
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פרט יסוד טיפוסי עקרוני
קנ“מ:

גרסא:

2

רהיט:

Solar Passenger
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1:5

תאריך עדכון:

22-01-2012

שם הקובץ:

גודל גיליון:
שורטט ע“י:

A3
Adi Neuman

אושר ע“י:

PZ_JBRT_PIS_Solar_V2.PDF
לעיון:

הערות:

לאישור:

למכרז:

Dov Rattan
לביצוע:

 כל המידות הרשומות בשרטוטים ,הינן בס“מ. השרטוטים המופיעים בדף זה הינם שרטוטי מוצר כללי ,ואינם שרטוטי יצור.עבודות ההנדסה ,הפיתוח ושרטוטי היצור )“ (“Shop Drawingהינם באחריות
היצרן ותחת פיקוח חברת“PublicZone” :
 המידות הסופיות יקבעו במהלך התכנון הסופי ,אל מול היצרן. באחריות היצרן להמציא חישובי קונסטרוקציה ועומסים לרבות שרטוטי יצורמפורטים לאישור“PublicZone” :
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“שייבה”
פתח לשרוולי חשמל
ותקשורת

פלטת בסיס

קוטר החור בפלטת הבסיס = קוטר הבורג .1.5X
קוטר החור בשייבה = קוטר הבורג  2+מ”מ.

יסוד בטון:
אפיון היסודות לקיבוע הסככה
יקבע ע”פ קונסטרוקטור היצרן
בשיתוף קונסטרוקטור הפרויקט
והמזמין או מי מטעמו.

Section CC

שם תכנית:

שם הפרויקט:

Jerusalem BRT
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חתך  - CCפרט יסוד טיפוסי עקרוני
קנ“מ:

גרסא:

2

רהיט:
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תאריך עדכון:

22-01-2012

שם הקובץ:

גודל גיליון:
שורטט ע“י:

A3
Adi Neuman

אושר ע“י:

PZ_JBRT_PIS_Solar_V2.PDF
לעיון:

הערות:

לאישור:

למכרז:

Dov Rattan
לביצוע:

 כל המידות הרשומות בשרטוטים ,הינן בס“מ. השרטוטים המופיעים בדף זה הינם שרטוטי מוצר כללי ,ואינם שרטוטי יצור.עבודות ההנדסה ,הפיתוח ושרטוטי היצור )“ (“Shop Drawingהינם באחריות
היצרן ותחת פיקוח חברת“PublicZone” :
 המידות הסופיות יקבעו במהלך התכנון הסופי ,אל מול היצרן. באחריות היצרן להמציא חישובי קונסטרוקציה ועומסים לרבות שרטוטי יצורמפורטים לאישור“PublicZone” :
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