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)تدفئة وتبرٌد ( نوع تكٌٌف تجهٌز ونصب وفحص وتشغٌل منظومة  -1
vrf ( جدٌدةVariable refrigerante flow على ان تكون من )

منشا كورٌا الجنوبٌة او من جمهورٌة الصٌن الشعبٌة من شركات 
رصٌنة ومعروفة درجة اولى على ان ٌتم التمدٌم من شركتٌن 
معروفتٌن على االلل وترفك المواصفات والكتالوكات الخاصة 

التً سٌتم تجهٌزها وٌكون المماول مسؤوال عن صحة  باألجهزة
التً سٌتم  األجهزةات الممدمة ومطابمة مع الكاتالوكات والمستند

تجهٌزها وعن شهادة المنشا والتً ٌجب ان تكون مصدلة من لبل 
الشركة المصنعة ....وٌجب ان تكون شبكة االنابٌب النحاسٌة من 

والسمن لكال النوعٌن السائل والغازي وكذلن  رحٌث االلطا
ة والعوازل واسالن االشارة والسٌطر Y-BRANCHالموزعات 

بموجب مواصفات الشركة المجهزة وٌكون المماول مسؤوال عن 
اختٌار الوحدات الخارجٌة المالئمة لكل منظومة بما ٌضمن تحمٌك 

% وفً درجة حرارة 011الحمل الكامل لكل وحداتها الداخلٌة بنسبة 
( وعلى ان Ambient-tem) ( درجة مئوٌة25  )خارجٌة لدرها

 52التصمٌم للوحدات الداخلٌة لدرها تومن االجهزة درجة حرارة 
( وٌجب ان تكون  inside design conditionدرجة مئوٌة )

منظومة منفصلة لكل طابك للسهولة والسٌطرة على الصٌانة 
والتشغٌل وكذلن فٌما ٌخص الوحدات الداخلٌة ٌجب ان تكون 

المنظومة ٌجب منفصلة عن بعضها من الناحٌة التشغٌلٌة والصٌانة .
 ( .DC( )full Inverterل بنظام االنفٌرتر للضواغط )ان تعم

 

    

وٌتم تثبٌت الوحدات الداخلٌة بموجب المخطط المعد لها او بموجب  -2
الموالع التً ٌختارها المهندس المشرف كما ٌتم تجهٌز وحدات 
داخلٌة من النوع الجداري فً حالة تعذر تثبٌت وحدات سمفٌة بسبب 

الكافً المطلوب للتثبٌت وٌتم تجهٌز كل وحدة  الفضاءعدم توفر 
.اما الوحدات الخارجٌة (Remote control)داخلٌة بجهاز تحكم 

فٌتم تحدٌد مولعها على سطح البناٌة المكونة من ستة طوابك 
الشركة المنفذة والمهندس المشرف بنصبها لبل وسرداب ارضً من 

سم ( ومصبوغة 01على لواعد حدٌدٌة مناسبة وبارتفاع الٌمل عن )
بمانع الصدا وصبغ دهنً ابٌض اللون ووضع مخمدات ) ربل ( 
اسفل كل زاوٌة من زواٌا الوحدة الخارجٌة المتصاص االهتزازات 

 الداخلٌةالناتجة اثناء التشغٌل وٌتضمن العمل ربط جمٌع الوحدات 
وجه على ان  وبأفضلبشكل جٌد  األنابٌبوالخارجٌة وتعلٌك 

متر(  باستخدام  0.2ٌن نمطة تعلٌك واخرى عن )التتجاوز المسافة ب
 لفائص واشٌاش مسننة ورول بولت حدٌدي ...

 

    

ملم لألنابٌب النحاسٌة  00ٌجب استخدام عوازل إماراتٌة سمن  -3
ملم لألنابٌب الخارجٌة ومصدر تغذٌة الوحدات  09الداخلٌة وسمن 

 الداخلٌة ٌكون من نفس مصدر المطع الخارجٌة العائدة لها.

    

لبناٌة ممر الشركة العامة    VRFجدول الكمٌات والمواصفات لمنظومة التكٌٌف نوع )) 

 (( للسمنت الشمالٌة سابما" فً الجانب االٌمن لمدٌنة الموصل
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 عملٌات اثناء االركون غاز او النمً النتروجٌن غاز استخدام وٌتم -4
 لكل االنابٌب شبكة فحص ٌتم ثم ومن.  النحاسٌة االنابٌب لحام

 ٌضمن بما( 600psi) وبضغط ٌومٌن لمدة النتروجٌن بغاز منظومة
 مع الربط بعد االنابٌب شبكة فحص ثم ومن الشبكة حصفو تنظٌف

 ساعة 52 لمدة( 600psi) وبضغط والداخلٌة الخارجٌة الوحدات
 وذلن االنابٌب لشبكة( Vacume) فحص اجراء ٌتم ثم ومن 11

(  psi 30)   الشبكة داخل الضغطخفض  ٌتم ثم الهواء من لتفرٌغها
 المهندس باشراف اعاله ورد ما كل وٌتم ٌومٌن ولمدة الصفر تحت

 الصدٌمة االنواع احسن من بالغاز الشحن عملٌة بعدها لٌتم المشرف
 الشركة مواصفات وبموجب المشرف المهندس وبموافمة للبٌئة

 الداخلٌة الوحدات من كاملة المنظومة السعر وٌشمل 1 المجهزة
 الداخلٌة الوحدات لكافة الكهربائً الربط اعمالو والخارجٌة
 وربط وتوفٌر الخارجٌة الوحدات الى الرئٌسٌة اللوحة مع والخارجٌة

 لوحات الى باالضافة الدورة لواطع من تحتاجه ما كل سٌسوتا
 الوحدات تحتاجها التً التغذٌة نماط جمٌع الى الفرعٌة لتوزٌعا

 الوحدة مع الداخلٌة الوحدات ربط ٌتم كما نظامٌة وبصورة الداخلٌة
  1 مركزي سٌطرة اشارة بكٌبل الخارجٌة

    

تجهٌز وتركٌب وتشغٌل وحدات تكٌٌف منفصلة تدفئة وتبرٌد جدٌدة  -5
 Ceiling cassete typeطرق )  2سٌت ( كامن النوع السمفً )

( كاملة مع مضخة الماء وشبكات التصرٌف وتثبٌت المطع الداخلٌة 
المغلونة والواح جبسٌة او  مع السمف الثانوي للبناٌة من نوع السكن

سم ( او ضمن سموف ثانوٌة نوع جبسم بورد  01*  01بالستٌكٌة ) 
تركً وباللتنسٌك مع مركب السموف الثانوٌة وٌشمل السعر كافة 

الحماٌة والتوصٌالت و السٌطرة والتشغٌلت من اجهزة الملحما
الكهربائٌة والمٌكانٌكٌة وٌكون المماول مسؤوال مسؤولٌة كاملة عن 

لوحة البٌانات المثبتة على االجهزة مع صحة الكتالوكات الممدمة 
المجهزة وتوفٌر الحماٌات الكهربائٌة الكافٌة للوحدات الخارجٌة 

ات الداخلٌة والخارجٌة والداخلٌة وتكون االعداد والطنٌة للوحد
بموجب المخططات والموالع المثبتة فً المخططات المرفمة بجدول 

 1الكمٌات والمواصفات 
 

    

 ولجمٌع ٌومٌن لمدة كاملة المنظومة تشغٌل ٌتم العمل انجاز وبعد -6
وٌتم  االولً االستالم عملٌة اجراء وبعدها واحد ان فً الوحدات

المنظومات الخارجٌة على محامل من  ةتثبٌت االنابٌب الخارج
خاصة بها )كٌبل تري(وبموجب المواصفات الفنٌة وتوجٌهات 

 المهندس المشرف مع توفٌر الغطاء لها.
 

    

 فترة الضمان  -7
اوال/ الوحدات الخارجٌة )الضواغط( تكون فترة الضمان لها ال تمل 

 عن خمسة سنوات .
ثانٌا / المنظومة بشكل عام ٌجب ان تخضع للصٌانة الدورٌة وتتحمل 

من  سنتٌنالصٌانة لمدة ال تمل عن  إجراءالشركة المنفذة مسؤولٌة 
وٌشمل العمل المواد الداخلة فً عملٌة الصٌانة  األولًتارٌخ االستالم 

 ذلن. األمراو التبدٌل بشكل كامل اذا تطلب 
او حسب تعلٌمات الجهة  اسلوب الكبلناللحام ب أسلوبثالثا / ٌكون 
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 المجهزة للمنظومات .
ٌوم اعتبارا من تارٌخ تولٌع العمد وتكون للمدة  72رابعا / مدة العمد 

 وزن فً المفاضلة بٌن الشركات الممدمة .
خامس" / تتعهد الشركة التً ترسو علٌها المنالصة المباشرة فً 

او تولٌع  باإلحالةالنحاسٌة مباشرة بعد التبلٌغ  األنابٌبومد  تأسٌس
 1العمد 

سادسا" / على ممدم العطاء زٌارة مولع البناٌة الكائنة فً شارع 
 "لمدٌنة الموصل وٌعتبر ملما" ومطلعا األٌمنالكورنٌش فً الساحل 
 علٌها بعد تمدٌم عطائه.

للمٌام  سابعا" /ٌتعهد ممدم العطاء بتدرٌب كادر التشغٌل للطرف االول
 باعمال الصٌانة والتشغٌل للمنظومة بعد االستالم االولً .
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 مالحظة / 

 وأربعون طن تبرٌدطن ( مائة  141أوال" / مجموع السعات للوحدات الداخلٌة تساوي ) 

 مع االضافات للوحدات الخارجٌة

 تبرٌد للوحدات الخارجٌة طن 161=1,2×141

161+141=311 

 منظومة بشكل عام.المدرة الكلٌة لل تبرٌد معدل طن 154=311
2 

ثانٌا" / ٌتم توزٌع الوحدات الداخلٌة للطوابك المختلفة بموجب مخططات خاصة ٌتم تمدٌمها      

 من لبل الشركة المنفذة وباالتفاق مع المهندس المشرف ومصادلته علٌها لبل التنفٌذ . 

ثالثا" / ٌجب على ممدم العطاء تثبٌت المبلغ الكلً للعطاء رلما" وكتابة وسوف ٌهمل 

 ي لم ٌرد فٌه المبلغ اإلجمالً للمنالصة وبالدٌنار العرالً حصرا" .العطاء الذ
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