הכנת תשתית לחימום מים בגז – הנחיות כלליות לאדריכל
מטרת מסמך זה הינה להקנות כלים תכנוניים ראשוניים למתכנן )אדריכל והיועצים השונים(.
 .1כללי.
תשתית להתקנת מחממי מים מיידים מתחלקת לארבעה נושאים:
 .1.1מיקום מחמם המים.
 .1.2מערכת הגז.
 .1.3מערכת מים.
 .1.4חשמל.
התכנון הסופי יעשה בתאום מלא ובאישורו של נציג חברת אמישראגז.
 .2מיקום מחמם המים.
 .2.1המחמם יותקן במיקום המאפשר ללקוח גישה נוחה להפעלת המכשיר ולתיקון על ידי
טכנאי.
 .2.2התקנת מחמם המים על קיר חיצוני מותרת בתנאי שמתחת למחמם תהייה רצפה.
 .2.3גובהו של המחמם מהרצפה אל חלקו התחתון יהיה בין  0.5-1.6מטר ,אלה אם יש אמצעי
בטיחותי המאפשר גישה נוחה ובטיחותית למחמם )סולם ,מדרגות וכדומה(.
אסור להתקין מחמם במיקום המחייב את הלקוח לבצע פעולות לא שגרתיות ,כמו
קפיצה מסוכנת מעבר למסתור הכביסה ,טיפוס על סולם לא בטיחותי או גישה לא
בטיחותית וכדומה ,אלה אם יש ללקוח אמצעים בטיחותיים המאפשרים גישה בטוחה.
כל חריגה מהמצוין לעיל יגובה בפתרון הולם ובטיחותי )יש לקבל את אישור חברת
אמישראגז(.
 .2.4מסתור כביסה.
 .2.4.1מומלצת התקנה במסתור הכביסה מעל חבלי הכביסה.
 .2.4.2דוד החשמל יותקן במיקום שיאפשר את התקנת המחמם והתקנת ארובה אל
כיוון החוץ.
 .2.4.3הקולטן ברצפת מסתור הכביסה יצא בשפיכה אל האוויר החופשי ,במידה
ומסיבה כלשהיא לא ניתן לחבר את הקולטן אל האוויר החופשי יש לוודא כי
מתקיימים כל הכללים הבאים:
 .2.4.3.1כאשר סף מפתן הרצפה הינו מעל  5ס"מ נדרש לייצר רצף אופקי )קדח
בקוטר  "3לפחות( משיק לרצפת המסתור.
 .2.4.3.2הקולטן יהיה מרוחק אופקית ככל הניתן ממיקום המחמם )לפחות  0.5מטר(.
 .2.5ארובה.
 .2.5.1ישנה חובת התקנה של ארובה.
 .2.5.2אורך ארובה מקסימאלי הינו  5מטר לאחר הזווית )כל זווית נוספת שוות ערך
לאחד מטר אורך ארובה(.
 .2.5.3מוצא הארובה יהיה מרוחק מרחק של  40ס"מ* לפחות מכל פתח בבניין ומוצאו
יהיה מופנה אל מחוץ לבניין ולא אל פתח של דירה שכנה.
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 .2.5.4מוצא הארובה יהיה מרוחק מרחק אופקי של  25ס"מ לפחות ומרחק של  45ס"מ
לפחות מכל חומר שאינו עמיד בטמפרטורה של  60°צ' לפחות.
* מכשיר בעל ארובה כפולה
 .3מערכת הגז.
 .3.1תכנון מאגר הגז הינו באחריות "אמישראגז".
 .3.2תכנון קוטר צינור הגז והתקנתו באחריות "אמישראגז" ,יש לתאם תוואי צנרת מפיר הגז
אל מיקום המחמם בתוואי הקצר ביותר.
 .3.3מיקום מוצא צינור הגז בסמוך למיקום מחמם המים.
 .4מערכת המים.
 .4.1מים קרים כניסה צד ימין ,מים חמים יציאה צד שמאל.
 .4.2מיקום נקודות המים  30ס"מ תחת המחמם ובמרכזו ,במרחק של  20ס"מ אחד מהשני.
 .4.3קוטר צינור המים יתאים לספיקה של  20ליטר לדקה ויתוכנן על פי התקן הרלוונטי .
 .5חשמל.
 .5.1ציוד חשמלי )מפסקים ,שקעים ,מזגן וכו'( יותקנו במרחק של  0.5מטר לפחות מברזי הגז
או מעליהם.
 .5.2הספק חשמלי של המחמם בזמן עבודתו הינו  70וואט.
 .5.3מיקום נקודת חשמל )שקע( בקרבת המכשיר )עד  1מטר( ומעל ברזי הגז.
שיתוף הפעולה ותכנון מוקדם עפ"י העקרונות המפורטים מעלה הינו הכרחי להצלחת הפרויקט.
נציג אמישראגז ישמח לעזור בכל נושא שיידרש:
שם_______________________:
תפקיד_____________________:
טלפון______________________:
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התקנה טיפוסית במסתור כביסה

עדכון 06.10.15

נספח  - 1הכנת תשתית לחימום מים בגז – הנחיות כלליות לאדריכל

עמוד  3מתוך 3

