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  - Types of Constructionסוגי מבנים -  - 402.6.  1
 

 
Anchor building – a building that is separate from the mall, but serves the mall, i.e. Kohl’s, Sears, etc – is 
required to have a fire wall at the attachment to the mall, unless the anchor building is the same use as the mall, 
then a 2-hour fire barrier is needed. 

 - אין הגבלה - בתנאי שבנין Types I, II, III, IV - מבנים מסוג - Anchor Buildingהשטח של בניין קניון מקורה, כולל בנין היסוד - 
 מטר לפחות ובנין היסוד אינו בולט 18הקניון המקורה שאליו  מחובר בנין היסוד ומוסכי חנייה מוקפים מכל הצדדים ע"י חלל פתוח של 

 קומות מעל מישור הרחוב יענה 3 - מישור ייחוס שנמצא מעט מעל הרחוב. גובה ושטח בניין היסוד מעל Grade Plane מעבר ל-
 לדרישות הבטיחות. 

 
  מטר.12 מטר מותר להקטין עד 18 - חלל פתוח קבוע של Reduced Open Spaceחלל פתוח מוקטן -  - 402.6.1

 
 - לבין הקניון. אין Tenant - אינו נדרש בין חללי הדיירים - Fire Resistance Rated Separationהפרדה של קיר אש -  - 402.7

 צורך בקיר אש בין עמדות להכנת מזון וחללי דיירים סמוכים או בינם לבין הקניון.
 - ייחשבו Open Parking Garage איש וחניון פתוח - 9 - משמש לחניית כלי רכב עד Attached Garageחניון צמוד -  - 402.7.1

  שעות.2כבניין נפרד אשר מופרד מקניון המקורה עם חוסם אש של 
 Fire - כל חלל של דייר יופרד מחללים של דיירים אחרים ע"י מחיצת אש - Tenant Separationsהפרדה בין דיירים -  - 402.7.2

Partition.בהתאם לכללי הבטיחות. קיר הפרדה של חלל דיירים אינו נדרש בין חלל הדייר לבין הקניון -  
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Fire Rated Partitioning  -1/2 hour & 1 hour fire rated partitioning systems are mainly used in locations 
where compartment is required, or to provide emergency fire routes. They are manufactured either from a 
plasterboard system, that can be painted, or have a wall cover.  The alternate system is a double skin steel 
system with insulation between the two steel panels. Both are highly versatile and suit any environment. Both 
systems have a wide range of doorways - single, double & sliding doors available, and a selection of window 
modules. Heights of up to 10m can be achieved. Just call us for more details.  

 - בניין יסוד יופרד מקניון מקורה עם קיר אש בהתאם לכללי Anchor Building Separationהפרדה של בניין היסוד -  - 402.7.3
 הבטיחות. 

חוץ מאשר הפרדה בין  - Opening between Anchor Building & Mallפתחים בין בניין היסוד לבין הקניון -  - 402.7.3.1
  - אין צורך בהגנה.Type IA, IB, IIA, IIB - של יחידות שינה והקניון, פתחים בין בניין היסוד מבנה מסוג - Group - R1קבוצה - 

 - גימור של קיר/תקרה בתוך הקניון והיציאות שלו יהיו לו מינימום מקדם התפשטות להבה - Interior Finishגימור פנימי -  - 402.8
Minimum Flame Spread Index - וכן מקדם התפתחות עשן , Smoke Developed Index של - Class B. 

 - בניין הקניון המקורה והבניינים המחוברים אליו יהיו Automatic Sprinkler Systemמערכת מתזים אוטומטית -  - 402.9
 מצוידים במערכת מתזים אוטומטית ויענו לדרישות הבאות -

 
  -דרישות למערכת מתזים אוטומטית

 
 Alternative. מערכת הכיבוי במתזים תושלם לפני האכלוס. חללים שאינם מאוכלסים יוגנו גם כן אלא אם יש להם הגנה חלופית - 1

Protection. 
. הגנת מתזים של הקניון תהיה בלתי תלויה מזו המסופקת לחללי הדיירים או בניין היסוד. כאשר חללי הדיירים מצוידים באותה מערכת, 2

 הם יבוקרו בצורה בלתי תלויה.
 

  - בניין הקניון המקורה יהיה מצויד במערכת הידרנטיםStand Pipe Systemמערכת הידרנטים -  - 402.9.1
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  - Smoke Controlבקרת עשן -  - 402.10
 

  - יש לספק מערכת בקרת עשן בהתאם לכללי הבטיחות.Atriumכאשר קניון מקורה מכיל אטריום - 
 

  - קיוסקים ומבנים דומים (ארעי/קבוע) יעמוד בדרישות הבאות -Kiosksקיוסקים -  - 402.11
 . קיוסק בעיר או מבנה אחר לא ימוקם בתוך הקניון.1
 .Suppression/Detection Devices. קיוסק או מבנה דומה הממוקם בתוך הקניון יצויד באביזר גילוי/כיבוי - 2
  מטר.6. מינימום הפרדה אופקית בין קיוסקים/קבוצות ומבנים בתוך הקניון יהיה 3
  מ"ר.28. כל קיוסק/מבנה דומה/קבוצות יהיה בעל שטח מקסימאלי של 4

 14 מטר ובשטח מעל 3 - מבנים העולים בגובה מעל Children's Playground Structuresמבנה משחקים לילדים -  - 402.12
 מ"ר יהיו בהתאם לכללי בטיחות.

  - יהיה בנוי מחומר לא בעיר או עם חומר בעיר שעונה לדרישות הבאות -Materialsחומרים - . 1
 

  -דרישות לחומרים של מבנה משחקים לילדים
 
 . עץ מטופל במעכב אש.1
 . פלסטיק מעביר אור שעונה לדרישות הבטיחות.2
 .Kilowatts קילו-וואט - 100. פלסטיק מוקצף בעל קצב שחרור חום עד 3
 .Class A - העונה לגימור ציפוי פנימי - Aluminum Composite Material - ACM. חומר מרוכב אלומיניום - 4

   
 .Flame Propagation. טקסטיל העונה לדרישות התקדמות להבה - 5
 - Soft Contained Play Equipment Structures. חומרים פלסטיים שנועדו להרכיב רכיבים קשוחים של מבנה  המכיל חומר רך - 6

 kW/m2 קילו-וואט/מ"ר - 400כמו - צינורות, חלונות, לוחות, צמתים) שיש להם קצב שחרור חום עד 
 . kW קילו-וואט - 100 - קצב שחרור חום עד Ball Pool Ballsברכת כדורים - . 7
 .Flame Propagation - עם קריטריון של התפשטות להבה - Fabric - יכוסה באריג - Foam Plasticsפלסטיק מוקצף - . 8
 .Interior Floor Finish. כיסוי הרצפה המכסה את מבנה מגרש המשחקים לילדים יעמוד בדרישות גימור פנימי של רצפה - 9
 - מבנה של מגרש משחקים לילדים הממוקם בתוך הקניון יצויד במערכת כיבוי/גילוי אש כמו Fire Protectionהגנת אש - . 2

 בקיוסקים.
  מטר.6 - מבנה משחקים של ילדים יהיה בעל הפרדה אופקית ממבנים אחרים בתוך הקניון של Separationהפרדה - . 3
  מ"ר.28 - מבנה משחקים של ילדים יהיה בשטח עד Area Limitsהגבלת שטח - . 4
 

  -Security Grills & Doorsרשתות ביטחון ודלתות -  - 402.13
 

 רשתות ביטחון/דלתות מחליקות - אנכיות/אופקיות -שהם חלק מאמצעי יציאה יענו לדרישות הבאות -
 

  -דרישות בטיחות לרשתות ביטחון/דלתות - אנכיות/אופקיות
 
 . הם יישארו במצב פתוח לגמרי במשך האכלוס ע"י הציבור.1
  איש עם חלל עם יותר מיציאה אחת.50 איש המאכלסים חלל עם יציאה אחת/10. הם לא יועברו למצב סגור כאשר יש מעל 2
 . הדלתות/רשתות יהיו ניתנות לפתיחה מבחוץ ללא צורך בשימוש בידע מיוחד או מאמץ.3
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 - או גלגול אנכי Horizontal Sliding יציאות ומעלה נדרשות - לא יותר ממחצית היציאות מותר שיכללו החלקה אופקית - 2. כאשר 4
 -Vertical Rolling.דלתות/רשתות -  
 

 מ"ר יצויד במקור אספקת חשמל בהיכון שמסוגל 4645 - קניון מקורה מעל Standby Powerמקור חשמל בהיכון -  - 402.14
 .Emergency Voice/Alarm Communication Systemלהפעיל את מערכת התקשורת של קולית/אזעקה - 

 מ"ר יצויד במערכת תקשורת קולית/אזעקה בחרום - אשר תהיה 4645 - מערכת תקשורת קולית/אזעקה - קניון מקורה מעל 402.15
 נגישה לשירותי הכיבוי ותעמוד בדרישות בטיחות.

 - כל שלט המותקן על חלל דייר עם הפנים אל הקניון יהיה מוגבל בשטחו לפי כללי Plastic Signsשלטי פלסטיק -  - 402.16
 הבטיחות.

 
  -כללי בטיחות לשלטי חזית

 
  משטח החזית של הקיר הפונה אל הקניון.20%. השטח יהיה עד 1
  מטר.1 מטר, רוחב עד 1. גובה השלט יהיה עד 2
  ס"מ מדייר שכן.50. שלטי הפלסטיק יהיה ממוקמים במרחק מינימום של 3
 Flame Spread. מקדם התפשטות להבה - 3430c - מעל Self Ignition Temperature. יעבירו אור, עם טמפרטורת הצתה עצמית - 4

Index מקדם התפתחות עשן - 75 - עד ,Smoke Developed Index 450 - עד. 
  - קצוות והחלק האחורי של שלטי לסטיק בקניון יהיו בתוך מסגרת פלדה.Encasementמסגרת - . 5
 . kW קילו-וואט - 150 - ועם שחרור חום עד Flame Retardant. פלסטיק קצף - יהיו עם מערב אש - 6
 .Kg/m3 ק"ג/מ"ק - 320. מינימום צפיפות של פלסטיק מוקצף המשמש שלטים לא יהיה פחות מ-7
  מ"מ.12.7. עובי של פלסטיק מוקצף יהיה עד 8
 

 - חדרים/שטחים המכילים בקרה של Fire Department Access to Equipmentנגישות של שרותי כבאות לציוד -  - 402.17
 מערכות מיזוג אוויר/מערכות כיבוי אש/מערכות גילוי/מערכות כיבוי אחרות/מערכות בקרה יזוהו לצורך השימוש של שרותי הכבאות.

  -High Rise Buildingsבניינים רבי קומות -  - 403. חלק 2
 

  המבנה של בניין רב קומות יעמוד בדרישות הבאות - -Constructionקונסטרוקציה -  - 403.2
 

  -דרישות על עמידות מבנה רב קומות
 

 - ההפחתה המותרת בעמידות מבנים לאש Reduction in Fire Resistance Ratingהפחתה בעמידות מבנה לאש - . 403.2.1
 Supervising Initiating- עם אביזרי הפעלה - Sprinkler Control Valvesמותרת במבנים שיש להם שסתומי בקרת מתזים - 

Devices - אביזרים להפעלת זרימת מים ,Water Flow Initiating Devices.לכל קומה -  
. 601 - ההפחתה של מינימום עמידות אש נדרשת של אלמנטי בניין יהיו בהתאם לטבלה Types of Constructionסוגי מבנים - א. 

 והיא מותרת כדלהלן -
 - מותר להוריד את עמידות האש למינימום Type - IA מטר, עמידות האש של אלמנטי הבניין בסוג מבנה - 128. בניינים עד גובה של 1

 .Type IBשמותר באלמנטים של בניין מסוג - 
 - מותר להפחית לעמידות אש של Type IB - עמידות האש של אלמנטי הבניין בסוג מבנה - Group - F1, M, S-1. ביתר הקבוצות - 2

 .Type IIAסוג מבנה - 
 - Fire Barriers מטר, עמידות האש הנדרשת של חוסמי האש - 128 - בניינים עד גובה של Shaft Enclosuresמעטפת פירים - ב. 

 & Exit Enclosures - חוץ מאשר מעטפות יציאה ומעטפות פיר מעליות - Enclosing Vertical Shaftsהעוטפים את הפיר האנכי - 
Elevator Hoist-ways Enclosures-שעה כאשר יש בבניין מערכת מתזים בתוך הפירים בפסגת הפיר ובכל קומה 1 - מותר להוריד ל 

 שנייה.
  - ישנן דרישות בטיחות לעמידות סיסמית.Seismic Considerationsשיקולים סיסמיים -  - 403.2.2
-Structural Integrity of Exit Enclosures & Elevator Hoistשלמות מבנית של מעטפת יציאות/פיר מעלית -  - 403.2.3

Way Enclosures - בניינים רבי קומות עם תפוסה בקטגוריה - Category III, IV מטר - מעטפות 128 - ובכל הבניינים מעל גובה 
 יציאה/פירים של מעלית יענו לדרישות הבאות -
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  - מטר128דרישות בטיחות למבנים מעל גובה 

 
  - הקיר שיוצר את מעטפת היציאה/פיר המעלית יעמוד בדרישות בטיחות.Wall Assemblyמבנה קיר - . 1

    
 

- פני הקיר היוצר את מעטפת היציאה/פיר המעלית שאינו חשוף לחלק הפנימי Wall Assembly Materialsחומרי הרכבת הקיר - . 2
 של מעטפת היציאה/פיר המעלית ייבנה בהתאם לאחת השיטות שלהלן -

 
  -שיטות הבנייה של הקיר

 
 .Level -2 ברמה - Impact Resistance Construction - של עמידות מבנה להלם - Layers 2 שכבות - 2. יכיל לפחות 1
 .Level -3 - ברמה - Impact Resistance Construction - של עמידות מבנה להלם - One Layer. יכיל שכבה אחת - 2
 . Level - 3 - ויעמוד ברמה - Multiple Layers. יכיל מספר שכבות - 3
 
 .1,2 הסעיפים הקודמים 2 - יעמדו בדרישות בטיחות של Concrete & Masonry Wallsקירות בטון - . 3
  - כל קיר אחר שמספק עמידות בהלם יעמוד בדרישות הבטיחות.Other Wall Assembliesקירות מסוג אחר - . 4
 

  -Spray Fire Resistant Materials - SFRMחומרי ריסוס לעמידות באש -  - 403.2.4

   
 403.2.4 - של חומר מרוסס עמיד אש בהתאם לטבלה - Bond Strengthחוזק הקשר - 
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 Kg/m2 5 ק"ג/מ"ר = pound/ft2 = 5 - ליברה/רגל מרובע = psf 430 מטר - חוזק הקשר - 128בניינים עד גובה 

  ק"ג/מ"ר.psf =10 1000 מטר - חוזק הקשר - 128בניינים בגובה מעל 
 - בניינים ומבנים יצוידו במערכת מתזים אוטומטית בהתאם Automatic Sprinkler Systemמערכת מתזים אוטומטיים -  - 403.3

 .Secondary Water Supplyלדרישות הבטיחות כולל מערכת אספקת מים משנית - 
 - כל אזור מערכת Number of Sprinkler Risers & System Designתכנון מערכת ומספר מתזים/הידרנטים -  - 403.3.1

 מעלים מותקנים 2. כל מעלה יספק מתזים בכל קומה שנייה. אם יותר מ-Risers מעלים - 2 מטר יצויד ב-128מתזים בבניין מעל גובה 
 - מעלה של מתזים ימוקם Riser Locationמיקום המעלה - לאזור - מתזים על קומות סמוכות לא יקבלו אספקה מאותו מעלה. 

 במעטפת היציאה שנמצאת רחוקה ביותר.
 2 - תחובר למינימום של Water Supply to Required Fire Pumpsאספקת מים למשאבות כיבוי אש דרושות -  - 403.3.2

. צינורות אספקה נפרדים יחברו בין מקור אספקת המים ברחובות שונים - הממוקמים Minimum 2 Water Mainsמקורות אספקה - 
והמשאבות. כל חיבור וצנרת אספקה בין החיבורים והמשאבות יהיה בגודל כדי לספק את הספיקה והלחץ הנדרשים להפעלה ע"י 

 המשאבה.
Water supply to required fire pumps. Required fire pumps shall be supplied by connections to a minimum of 
two water mains located in different streets. Separate supply piping shall be provided between each 
connection to the water main and the pumps. Each connection and the supply piping between the connection 
and the pumps shall be sized to supply the flow and pressure required for the pumps to operate. 
 

  -Emergency Systemsמערכות חרום -  - 403.4
 

 גילוי, אזעקה, ומערכות חרום של בניינים גבוהים יעמדו בדרישות הבטיחות.
 

  -  יעמוד בדרישות הבטיחות.Smoke Detectionגילוי עשן -  - 403.4.1
  - יעמדו בדרישות הבטיחות.Fire Alarms Systemsמערכות אזעקת אש -  - 403.4.2
 - תעמוד בדרישות Emergency Voice/Alarm Communication Systemמערכת תקשורת בחרום קולית/אזעקה -  - 403.4.3
 הבטיחות.
  - בהתאם לדרישות הבטיחות.Emergency Responder Radio Coverageרדיו חרום -  - 403.4.4
  - מרכז פיקוד ושליטה יעמוד בדרישות הבטיחות. Fire Commandפיקוד אש -  - 403.4.5
 - לפנות עשן בעת פעולת הצלה לאחר אש ופעולות שיפוץ כלליות, בניינים ומבנים יצוידו Smoke Removalפינוי עשן -  - 403.4.6

 במערכות מכאניות/טבעיות של אוורור להרחקת תוצרי עשן בהתאם לדרישות הבאות 
  - דרישות למערכת פינוי עשן

 
 מטר של 15 מ"ר לכל 3.7 מטר. שטח חלון ההפעלה/פנל יהיה לפחות 15. זיהוי, לוח/פנל להפעלה ידנית יפוזר בהיקף של כל קומה כל 1

 היקף.
 החלפות בשעה). אוויר נפלט יהיה אל מחוץ למבנה ללא אוויר 4 דקות (15. ציוד אוורור מכאני נייד המבטיח החלפת אוויר אחת תוך 2

 חוזר לחלקים אחרים בבניין.
 

  - בהתאם לדרישות הבטיחות.Standby Powerמקור אספקת חשמל בהיכון -  - 403.4.7
 
 - Fire Barriers שעות קיר חוסם אש - 2. אם מערכת היכון היא גנרטור שנמצא בתוך הבניין - המערכת תמוקם בחדר נפרד עטוף ב- 1

 פקוח על המערכת עם התנעה ידנית תהיה במרכז שליטה ובקרה.
  - להן העומסים המסווגים עבור מערכת חשמל בהיכון.Standby Power Loadsעומס של מערכת חשמל בהיכון - . 2
 

  -עומסים של מערכת חשמל בהיכון
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 . כוח ותאורה למרכז בקרה ושליטה על האש.1
 Ventilation & Automatic Fire Detection Equipment for Smoke-Proof. אוורור ומערכת גילוי אש למעטפת מוגנת עשן - 2

Enclosures. 
 . מערכת חשמל בהיכון עבור מעליות.3
 

 - בהתאם לכללי הבטיחות. Emergency Power Systemsמערכות חשמל בחרום -  - 403.4.8
 
  - Emergency Power Loadsעומסי חשמל בחרום - . 1
 
 . שלטי יציאה ותאורה של אמצעי יציאה.1
 . תאורה של תא המעלית.2
 . מערכת חרום קולית/אזעקה.3
 . מערכת גילוי אש.4
 . מערכת אזעקת אש.5
 . משאבות כיבוי אש חשמליות.6
 

  - Means of Egress & Evacuationsאמצעי יציאה ופינוי -  - 403.5
 

 מטר או 9 - הפרדה ע"י מרחק של Remoteness of Exit Stairway Enclosuresהרחקת מעטפת מדרגות יציאה -  - 403.5.1
 3 נקודות קרובות של מעטפת יציאה. בבניינים עם יותר מ-2 אורך אלכסון של הבניין - הקטן מביניהם. המרחק יימדד בקו ישר בין 1/4

 - Interlocking/Scissor Stairs מעטפות מדרגות יציאה יעמדו בדרישות אלה. מדרגות משולבות/מספריים - 2מדרגות יציאה - לפחות 
 ייחשבו כיציאת מדרגות אחת.

 
Scissor Stair is a set of 2 interlocking stairways providing two separate paths of egress located within one 
stairwell enclosure. 

 מטר, 128 - בגובה מעל Group - R2בניינים שאינם בקבוצה -   - Additional Exit Stairwayמדרגות יציאה נוספת -  - 403.5.2
חדר מדרגות אחד נוסף יותקן בהתאם לדרישות הבטיחות בנוסף למספר למינימום מספר היציאות הדרוש. הרוחב הכולל של כל 

קומבינציה של חדר המדרגות שנשאר עם הפחתת חדר מדרגות אחד לא יהיה פחות מדרישות הבטיחות. מדרגות מספריים לא ייחשבו 
 כחדר מדרגות יציאה נוסף.

 - מותר שיינעלו מצד חדר המדרגות. דלתות שאינן Stairway Door Operationהפעלת דלתות של חדר מדרגות -  - 403.5.3
 נעולות מצד חדר המדרגות ניתן יהיה לפתוח אותן סימולטנית ללא שחרור נעילה ממרכז פיקוד אש.

 - טלפון או מערכת תקשורת דו דרכית המחוברת לתחנת Stairway Communication Systemמערכת תקשורת בחדר מדרגות - 
 ההשגחה תצויד בכל קומה חמישית בכל חדר מדרגות שבו דלתות חדר המדרגות נעולות.

 מטר עד חדר מדרגות 23 - כל קומה שיש לה מרחק מעל Smoke-Proof Exit Enclosuresמעטפת יציאה מוגנת עשן -  - 403.5.4
 מוגן תענה לדרישות הבטיחות.
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  - בהתאם לדרישות הבטיחות.Luminous Egress Path Markingsסימון יציאה מואר של מסלול יציאה -  - 403.5.5
  - לא נדרש.Emergency Escape & Rescueמילוט והצלה בחרום -  - 403.5.6

 
 בהתאם לכללי הבטיחות. - Elevatorsמעליות -  - 403.6

 
 מטר מעל הקומה הנמוכה 36 - בניין עם קומה מאוכלסת מעל Fire Service Access Elevatorנגישות לשרותי כבאות -  - 403.6.1

 ביותר בו נמצא רכב כיבוי אש, תהיה לפחות נגישות אחת למעליות.
  - מותר.Occupant Evacuation Elevatorsמעלית לפינוי אנשים -  - 403.6.2

  - Atriumsחלל גדול מקשר בין מספר קומות -  - 404. חלק 3
 

 
  - Generalכללי -  - 404.1

 
 .Atrium -הנקראים אטריום - Vertical Openings - מדובר בפתחים אנכיים - Group - Hחוץ מבניינים מקבוצת - 

 
  - Definitionsהגדרות -  - 404.1.1

 
 'קומות או יותר ואינו חדר מדרגות, מעלית, פיר מעלית, מדרגות נעות, פיר אינסטלציה לחשמל, 2 - פתח המחבר בין Atriumאטריום - 

 .Mezzaninesצנרת, מיזוג אוויר. הוא סגור בפסגתו ואינו מוגדר כקניון. הקומות שמדובר כאן אינן כוללות מרפסות, קומות ביניים - 
 

 . הקישוטים צריכים להיות חסיני אש. Low Fire Hazard - קומת האטריום תשמש לסיכון אש נמוך - 404.2
  - בהתאם לכללי הבטיחות.Automatic Sprinkler Protectionהגנת מתזים אוטומטית -   - 404.3
  - בהתאם לכללי הבטיחות.Fire Alarm Systemמערכת אזעקת אש -  - 404.4
  - מערכת תותקן בהתאם לכללי הבטיחות.Smoke Controlבקרת עשן -  - 404.5
  שעה.1 - חללי אטריום יופרדו מחללים שכנים ע"י קיר חוסם אש של Enclosure of Atriumsמעטפת של אטריום -  - 404.6
  - ציוד שנועד לספק בקרת עשן יחובר למערכת אספקת חשמל בהיכון.Standby Powerאספקת חשמל בהיכון -  - 404.7
 - ללא אפשרות של הפחתה Class - B - של קירות ותקרות של האטריום לא יהיה פחות מ- Interior Finishגימור פנימי -  - 404.8

 בגלל הגנת מתזים.
  מטר בחלק הנמוך של האטריום. 60 - מרחק ההליכה אל היציאה לא יעלה על  Travel Distanceמרחק הליכה - - 404.9

  - Combustible Storageאחסון בעיר -  - 413. חלק 4
 

  - Generalכללי -  - 413.1
 

  - צריך לעמוד בדרישות הבטיחות.Rack Storage, או אחסון במדפים - High Piled Stockאחסון ערמות גבוהות - 
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 - המשמשים לאחסון חומרים Attic, Under Floor & Concealed Spacesעליית גג, מתחת לרצפה וחללים נסתרים -  - 413.2
 שעה. פתחים יוגנו מכלולים שנסגרים מעצמם והם ממבנה לא בעיר או שהם מליבה 1בעירים יוגנו בצד האחסון ע"י מבנה עמיד אש של 

  מ"מ.45של עץ בעובי לפחות של 

  -Hazardous Materialsחומרים מסוכנים -  - 414. חלק 5
 

דרישות בטיחות אלה ייושמו בבניינים/מבנים שיש בהם ייצור, תהליך, חלוקה, שימוש, אחסון של  -Generalכללי -  - 414.1
 חומרים מסוכנים.

  - יעמדו בדרישות בטיחות.Group - H - בניינים ומבנים עם תפוסה מקבוצה - 414.1.1
 - התכנון הבטוח של תפוסה של חומרים מסוכנים תלוי בחומר עצמו. לכל חומר יש דרישות בטיחות  Materialsחומרים -  - 414.1.2

  - יאוחסנו ויחולקו בהתאם לכללי בטיחות.Level 2, Level 3משלו. ארוסולים רמה - 
 - יינתן דו"ח על הצפי של מקסימום כמות של חומרים מסוכנים שיאוחסנו, יהיו בשימוש במערכות מידע נדרש - 414.1.3

. שיטות ההגנה מסכנות אלה, כוללת 307.1.2 וטבלה 307.1.1סגורות/פתוחות, יסווגו בהתאם לסוג החומרים המסוכנים בהתאם לטבלה 
 - Group. לבניינים/מבנים עם תפוסה מקבוצה - Group - H, מערכות כיבוי אש, תפוסה של קבוצת - Control Areasלשטחי בקרה - 

H - תוכניות לקומות נפרדות - Separate Floor Plans כדי לזהות את מיקום של התכולה והתהליכים כדי לבטא את טבעו גל כל חלק - 
 בניין/מבנה עם התפוסה שלו.

 יעמדו בדרישות הבטיחות שלהלן. - Control Areasשטחי בקרה -  - 414.2
 יופרדו אחד מהשני ע"י קירות חוסמי אש. - Construction Requirementsדרישות מבנה -  - 414.2.1
 414.2.2 - בהתאם לטבלה Percentage of Maximum Allowable Quantities ממקסימום כמות מותרת - % - 414.2.2
 .414.2.2 - מקסימום מספר שטחי בקרה בתוך בניין בהתאם לטבלה 414.2.3
. צורת הקומה של שטח 414.2.2 - בהתאם לטבלה Fire resistance Rating Requirementsדרישות עמידות אש -  - 414.2.4

  שעות לפחות.2הבקרה ומבנה התמיכות בקומה של שטח הבקרה יהיה עם עמידות אשל של 

 
 - הכמות הכוללת של מוצקים לא Group - S - ושטחי אחסון בקבוצת  - Group - Mחומרים מסוכנים בקבוצת -  - 414.2.5

 וטבלה 307.1.1בעירים ושל נוזלים לא דליקים/לא בעירים - מותר שהיא תעבור את הכמות המותרת המקסימאלית בהתאם לטבלה 
 - בהנחה שהחומרים מאוחסנים בהתאם לכללי הבטיחות ואינם Group - H - ללא סיווג של הבניין או השימוש כקבוצה - 307.1.2

 - מכירות קמעונאיות, אחסון בתוך בניין של נוזלים דליקים/בעירים לא Group - M. בקבוצת - 414.2.5.1עוברים את המותר בטבלה - 
. בהנחה שהחומרים המאוחסנים הם בהתאם לכללי הבטיחות. מקסימום הכמות של 414.2.5.2יעלה על המקסימום המותר בטבלה 

 בקמעונות, שטחי אחסון צמודים לקמעונות ושטחי אחסון קמעונאי יהיו בהתאם לכללי Group - M -מוצרים ארוסוליים מקבוצת - 
 הבטיחות. 

  - Ventilationאוורור -  - 414.3
 - שבהם חומרי נפץ, חומרים קורוזיביים, חומרים בעירים, חומרים דליקים, אבק Group - Hחדרים, שטחים, חללים של קבוצת - 

ברעילות מאד גבוהה, ערפל, עשן, אדים או גזים יכולים לשחרר תוך כדי תהליך, שימוש, שינוע, אחסון יאווררו מכאנית בהתאם לכללי 
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הבטיחות. תעלות המובילות אדים דליקים/נפיצים, עשן או אבק יוצאו ישירות אל מחוץ לבניין בלי להיכנס לחללים אחרים. תעלות פליטה 
 לא יעברו דרך תעלות.

 Lower Flammable מגבול הנפיצות התחתון - 25% - תעלות המשנעות אדים/עשן בעלי מרכיב דליקות פחות מ- Exceptionחריג - 
Limit - LFL .מותר שיעברו דרך חללים -  

פליטה הנוצרת בתחנת עבודה תהיה מוגבלת לשטח שבו יוצרה. מקום זה של אספקה ופתחי פליטה יהיו בהתאם לכללי הבטיחות. אוויר 
נפלט המזוהם ע"י חומר מאד רעיל יטופל לפי כללי הבטיחות. שסתום ניתוק ידני של ציוד האוורור יותקן מחוץ לחדר סמוך לדלת הגישה 

 Ventilation System Emergencyהראשית לחדר. המפסיק יהיה מסוג של זכוכית נשברת וישולט - מערכת אוורור מפסיק חרום - 
Shutoff. 
  - Hazardous Material Systemמערכת חומרים מסוכנים -  - 414.4

 Controls shall be Designed toבקרים יתוכננו כדי למנוע חומרים להיכנס/לצאת ממערכת תהליך הריאקציה -במועד, בקצב, במסלול
Prevent Materials from Entering/Leaving process/Reaction Systems at other than the Intended Time, Rate, Path. 

 .Fail Safeבקרה אוטומטית תהיה בטוחה במצב כשל - 
  - Inside Storage, Dispensing & Useאחסון פנימי, חלוקה, שימוש -  - 414.5

 
  - יהיו בהתאם לכללי הבטיחות.307.1.2, 307.1.1מעל הכמות המקסימאלית המותרת לשטח מבוקר בהתאם לטבלאות 

 כאשר כמות של חומרים מסוכנים הם מעבר למקסימום 414.5.1 - בהתאם לטבלה Explosion Controlבקרת נפיצות -  - 414.5.1
  או במקומות בהם המבנה, החדר, החלל מאוכלס למטרות  הקשורות בסיכוני התפוצצות.307.1.1המותר בטבלה 

  - כאשר נדרש בהתאם לכללי הבטיחות.Monitor Control Equipmentמדידת ציוד בקרה -  - 414.5.2
  - תצויד בה.Group - H - קבוצה - Automatic Fire Detection Systemsמערכות גילוי אש אוטומטיות -  - 414.5.3
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במקום שקיים אוורור מכאני, מערכות טיפול, בקרת  - Standby/Emergency Powerאספקת חשמל בחרום/בהיכון -  - 414.5.4
 טמפרטורה, אזעקה, גילוי - מערכות כאלה יצוידו בהם.

 - חדרים, בניינים, שטחים לאחסון של Spill Control, Drainage & Containmentבקרת גלישה, ניקוז והכלה -  - 414.5.5
חומרים מסוכנים מוצקים/נוזלים יצוידו עם אמצעי בקרת גלישה ולהכיל את ניקוז הגלישה ומערכת פריקת מים לתוך שטח האחסון - 
Rooms, Buildings or Areas Occupied for the Storage of Solid/Liquid Hazardous Materials shall be provided 

with a Means to Control Spillage and to Contain or Drain off Spillage and Fire Protection Water Discharged in 
the Storage Area 

 
בהתאם לכללי  - Outdoor Storage, Dispensing & Useאחסון, חלוקה, שימוש מחוץ למבנה -  - 414.6

 הבטיחות.
 

  - בהתאם לכללי הבטיחות.Weather Protectionהגנה מפני מזג אוויר -  - 414.6.1
 
  - לא יחסמו יותר מצד אחד של המבנה.Wallsקירות - . 1
 

  מהיקף המבנה.25% - קירות יורשו לחסום חלק של מבנה מרובה צדדים, בהנחה שהשטח החסום אינו עולה על Exceptionחריג - 
 
 - המרחק מבניין/מבנה, דרך ציבורית, אמצעי יציאה לדרך ציבורית לא תהיה פחות Separation Distanceמרחק הפרדה - . 2

 מהמרחק הנדרש אל מחוץ לאחסון חומר מסוכן או שטח אחסון ללא הגנת מזג אוויר.
  מ"ר.140 - המבנה הכולל עם שטח עד Noncombustible Constructionמבנה לא בעיר - . 3
 

  - תותקן.Group - Hגילוי והודעה של מצב חרום בקבוצת -  - Emergency Alarmsאזעקת חרום -  - 414.7
 

 - מערכת אזעקה חרום ידנית תותקן בבניינים, חדרים, שטחים המשמשים לאחסון של חומרים מסוכנים. Storageאחסון -  - 414.7.1
אמצעי התחלה בחרום יותקנו על כל יציאה/נגישות ליציאה של בנייני, חדרי שטחי האחסון.  הפעלה של אביזר התנעה בחרום ישמיע קול 

 מקומי להזהיר את האוכלוסייה על מצב חרום הקשור בחומרים מסוכנים.
 - משונעים דרך 3,4 - כאשר חומרים מסוכנים בדרגה - Dispensing, Use, Handlingחלוקה, שימוש שינוע -  - 414.7.2

 מטר 45מסדרונות או מעטפת יציאה, תהיה מערכת טלפונים בחרום, תחנת התראה ידנית מקומית או אביזר התנעת אזעקה במרחקים עד 
 בכל יציאה או דלת נגישות ליציאה במסלול השינוע. האות תהיה באמצעות תחנה מקומית ותתחיל אזעקה קולית מקומית.

 - מערכת אזעקה בחרום תפוקח ע"י מרכזיה/תחנה מרחוק או תתחיל אות קולי/חזותי בהשגחה של Supervisionפקוח -  - 414.7.3
 המקום.

  -Groups - H1, H2, H3, H4, H5בוצות -  - ק415. חלק 6
 

  - Scopeהיקף -  - 415.1
 

הדרישות שלהלן מתייחסות לאחסון/שימוש של חומרים מסוכנים מעל הכמות המותרת בשטח מבוקר בהתאם לדרישות הבטיחות. 
  - יעמדו בדרישות בטיחות.Group - Hבניינים/מבנים עם תפוסה של קבוצת - 

 
  -Definitionsהגדרות -  - 415.2

 
 - מכשיר אנליטי דוגם ללא הפרעה. מותר שהאנליזה תיעשה Continuous Gas Detection Systemמערכת רציפה לגילוי גז - . 1

 . דקות30על בסיס מחזורי במרווחי זמן שאינם עולים על 
 - בניין קומה אחת נפרד ללא מרתף - המשמש לאחסון/שימוש של חומרים מסוכנים ונמצא Detached Buildingבניין נפרד - . 2

 במרחק בטיחותי ממבנים אחרים.
 - באזור בטוח באתר - אותות יוצאים מציוד חרום ומתקבלים ומאויש Emergency Control Stationתחנת בקרה בחרום - . 3

 בצוות מקצועי.
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 - ציוד שמספק אמצעי פליטה מקומי של גזים, עשן, אדים, ערפל. מעטפת כזו כוללת - Exhausted Enclosureמעטפת מרוקנת - . 4
. כדי לתפוס את המזהמים המקומיים שיכולים להשתחרר. חדרים מצוידים Exhaust Fume Hoodמנדפי מעבדה, מנדף פליטת עשן - 

 באוורור כללי - אינם מהווים מערכות פליטה של מעטפת.
 - שיש בו תהליך המשתמש Semiconductor - שטח בתוך אולם הרכבה של חצאי מוליכים - Fabrication Areaשטח הרכבה - . 5

  כמו חדרי הלבשה ומשרדים שקשורים ישירות Ancillaryבחומרי ייצור מסוכנים. שטחים כאלה מותר שיכללו חדרי/שטחי עזר - 
 לאולם ההרכבה.

 מגבול דליקות תחתון - 25% - ריכוז של המרכיב הדליק באוויר שעולה על Flammable Vapors/Fumesאדים/עשן דליק - . 6
Lower Flammable Limit - LFL. 

 - מעטפת לא בעירה סגורה המשמשת בידוד סביבתי לגלילי גז דחוסים באחסון/שימוש. דלתות ומפרצי Gas Cabinetארון גז - . 7
 גישה להחלפת גלילים וגישה לווסתי לחץ הם חלק ממערכת זו.

  
 
  - חדר סגור, מאוורר, נפרד - שרק גזים דחוסים מאוחסן בו.Gas Roomחדר גז - . 8

   
 - מוצק, נוזל, גז הקשור עם ייצור חצאי מוליכים שיש לו Hazardous Production Material - HPMייצור חומר מסוכן - . 9

 . משמש למחקר, מעבדה, תהליך ייצור - אשר המוצר הסופי שלו אינו מסוכן.Class 3,4דרגת סיכון לבריאות, דליקות, אי יציבות - 
 - או Class I,II - נוזל הורכב מחומר מסוכן שהוא נוזל דליק - HPM - Flammable Liquidייצור חומר מסוכן - נוזל דליק - . 10

 .Class IIIBנוזל בעיר - 
 - וחומר של ייצור Group - H5 - חומר שצמוד לחדר שמאוחסנים בו מקבוצת - HPM Roomחדר של ייצור חומר מסוכן - . 11

 .Group - H2, H3, H4מסוכן מאוחסן/בשימוש ומסווג לקבוצות - 
 - ריכוז של מזהם באוויר אשר Immediately Dangerous to Life & Health - IDLHמסוכן מיידית לחיים/בריאות - . 12

יוצר איום של מוות, מיידי, השפעה בריאותית מושהה בלתי הפיכה, או השפעה שיכולה למנוע הימלטות מסביבה כזו. ריכוז מזהם זה הוא 
  - Particles Per Million - PPM(volume/volume)על סיס רעילות/דליקות. מבוטא בחלקיקים למיליון - חל"מ (נפח/נפח)- 

  .Milligrams Per Cubic Meter - Mg/M3או מ"ג/מ"ק - 
  בלחץ אטמוספירי - כולל נוזל דליק/בעיר.200c ונקודת רתיחה מעל 200c - חומר שיש לו נקודת התכה מתחת ל- Liquidנוזל - . 13
 -לאחסון נוזלים דליקים/בעירים בכלים סגורים.Group-H3 -חדר המסווג קבוצת-Liquid Storage Roomחדר אחסון נוזלים - . 14
 - חדר שבו נוזלים דליקים/בעירים Liquid Use, Dispensing & Mixing Roomחדר לשימוש, חלוקה, ערבוב נוזלים - . 15

  - בשימוש, מחולקים, מעורבבים במיכלים פתוחים.Class I,II,IIIAמסוג - 
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 - מינימום ריכוז שבו אדים באוויר והתקדמות להבה תקרה בנוכחות Lower Flammable Limit - LFL. גבול דליקות תחתון - 16
 .Lower Explosive Limit - LELמקור הצתה - נקרא גם תחום נפיצות תחתון - 

, לחץ של 210c - טמפרטורה של Normal Temperature & Pressure - NTPטמפרטורה ולחץ נורמאליים (סטנדרטיים) - . 17
  אטמוספירה.1

 - ריכוז של מזהם באוויר מבוטא בחל"מ או במ"ג/מ"ק - Physiological Warning Threshold Levelסף אזהרה פיזיולוגי - . 18
 Quick Actingשמייצג את הריכוז שבו אנשים יכולים לחוש בנוכחות המזהם בגלל ריח, צריבה, או תגובה פיזיולוגית מהירה - 

Physiological Response - כאשר בשימוש עם גבול חשיפה מותר .Permissible Exposure Limit - PEL סף האזהרה - 
 .PELהפיזיולוגי קשור לחומרים שיש להם 

  - מעבר עטוף המשמש להעברת חומרים בייצור מסוכן ואינו משמש כאמצעי ליציאה.Service Corridorמסדרון שרות - . 19
 .200c - בטמפרטורה מעל Sublimes - חומר שנקודת התכה, מפרקת או ממריאה - Solidמוצק - . 20
  - Storage, Hazardous Materialsאחסון חומרים מסוכנים - . 21

 א. שמירה, אחזקה, עזיבה של חומרים מסוכנים במיכלים סגורים, צילינדרים.
 ב. מיכלים המספקים חומר באמצעות חיבורים סגורים למיכל.

  - מיקום חומר לשימוש כולל מוצק/נוזל/גז.Use Materialחומרים בשימוש - . 22
. תחנת עבודה - חלל מוגדר המשתמש בתהליך ייצור של חומר מסוכן באולם הרכבה - נוהל של מעבדה, מחקר. ארון בטיחותי לאחסון 23

חומרים מסוכנים משרת את תחנת העבודה הוא חלק מתחנת העבודה. תחנת עבודה מותר שתכלול ציוד אוורור, אביזר כיבוי אש, אביזר 
 גילוי.

 - תמוקם על רכוש בהתאם לכללי Group - H - תפוסה של קבוצה - Fire Separation Distanceמרחק הפרדה לאש -  - 415.3
  מקיר בהיקף יהיה קיר חיצוני - 25% - לפחות Groups - H2, H3הבטיחות. בקבוצות - 

Fire separation distance. Group H occupancies shall be located on property in accordance with the other 
provisions of this chapter. In Groups H-2 and H-3, not less than 25 percent of the perimeter wall of the 
occupancy shall be an exterior wall. 

בניינים המכילים   - Group Occupancy Minimum Fire Separation Distanceקבוצת מינימום מרחק הפרדה -  - 415.3.1
 - מחייב מרחק הפרדה מינימאלי המצוין להלן. המרחק יימדד מהקיר העוטף את התפוסה לקו הבניין - Group - Hתפוסה של קבוצת - 

Lot Line כולל אלה בדרך ציבורית. מרחק לקו הבניין כדי לקבוע את הגנת פתח הקיר החיצוני אינם משמשים כדי לקבוע את מינימום - 
 מרחק הפרדת האש עבור בניינים באתר שבו חומרי נפץ מיוצרים/בשימוש כאשר הפרדה נקבעה לפי כללי הבטיחות.

 1איור
 - בניינים המכילים את החומרים הבאים כאשר הם מופרדים לפי Exceptionsחריג -  מטר. 23 - לפחות Group - H-1קבוצת - . 1

, חומרים ריאקטיביים לא Class 4 - פירוקסידים אורגניים, חומרי נפץ לא מסווגים, חומרים ריאקטיביים לא יציבים - 415.3.1טבלה - 
  - דטונטיביים, חומרים פירופוריים דטונטיביים.Class 3יציבים - 

  מ"ר ולא נדרש למקם בבניין נפרד.93 מטר. כאשר שטח האחסון עולה על 9 - לפחות Group - H2קבוצת - . 2
 ).415.3.2 מטר. כאשר נדרש בניין נפרד (טבלה - 15 - לפחות Group - H2, H3קבוצת - . 3
 - תפוסה הכוללת חומרים עם מאפיינים של חומרי נפץ יופרדו בהתאם לכללי הבטיחות. כאשר אין Group - H2, H3קבוצת - . 4

 .415.3.1מרחק ספציפי - המרחק הנדרש לא יהיה פחות מהמרחק הנדרש בטבלה - 
 - 415.3.2 - אחסון של חומרים מסוכנים מעבר לכמות שמופיעה בטבלה - Group - 1,2,3בניינים נפרדים מקבוצת -  - 415.3.2

 - אין דרישה לקיר והגנת פתח המתבסס על מרחק 415.3.2תהיה בהתאם להנחיות הבטיחות שלהלן. כאשר בניין נפרד נדרש ע"י טבלה 
 הפרדה לאש.

  - Group - H1הנחיות ספציפיות לקבוצה -  - 415.4
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 בגובה ויהיו ללא מרתף. גגות יהיו מחומר מבנה 1יהיו בתוך בניינים המשמשים שאינם משמשים למטרות אחרות, לא יהיו יותר מקומה 
. קבוצת -   - עם בידוד טרמי כדי למנוע מחומרים רגישים להגיע למצב של טמפרטורת התפרקותLightweight Constructionקל - 

Group - H1 יעמדו 307.1.2 - המכילים חומרים שהם סיכון פיזי/בריאותי בכמות  מעל המקסימום המותר לשטח בקרה לפי טבלה 
 .Group - H1,H4בדרישות הבטיחות של קבוצות - 

 - של פירוקסידים אורגניים, חומרים פירופוריים, וחומרים Floors in Storage Roomsרצפה בחדרי אחסון -  - 415.4.1
 ). 1 (ראה איורLiquid Tight Noncombustible Constructionריאקטיביים בלתי יציבים יהיו במבנה לא בעיר - אטום לנוזלים - 

 
  - Group - H2,H3הנחיות ספציפיות לקבוצה -  - 415.5

 - יהיו בתוך בניינים שאינם משמשים למטרות אחרות, לא יהיו יותר מקומה 415.3.2המכילות חומרים מסוכנים בכמות העולה על טבלה 
 - המכילים חומרים המגיבים עם מים יהיו עמידים לחדירת מים. צנרת המשנעת נוזלים לא Group - H2,H3אחת, ללא מרתף. קבוצת - 

 - צנרת הגנה מאש - Exceptionחריג - תהיה מעל או דרך שטחים המכילים חומרים מגיבי מים, אלא אם בודדו במנה עמיד נוזלים. 
Fire Protection Piping. 

 - עבור פירוקסידים אורגניים, מחמצנים, חומרים פירופוריים, Floors in Storage Roomsרצפה בחדרי אחסון -  - 415.5.1
 חומרים לא יציבים ריאקטיביים, מוצקים/נוזלים מגיבי מים יהיו במבנה לא בעיר, אטום לנוזלים.

 - החדר ייבנה בצורה שהוא מתנגד לחדירה של מים באמצעות השימוש חומרים Water Proof Roomחדר מוגן מים -  - 415.5.2
 מוגני מים. צנרת המובילה מים חוץ מאשר מערכת כיבוי אש במתזים לא תהיה בחדרים אלה.

 תהיה בהתאם לדרישות שלהלן - - Group - H2הנחיות ספציפיות לקבוצה -  - 415.6
 -  בהתאם Combustible Dusts, Grain Processing & Storageאחסון ותהליך של אבק, גרעינים בעירים -  - 415.6.1

לדרישות שלהלן - לבניינים שחומרים שמיצרים אבק בעיר מאוחסנים/משונעים. בניינים שמאחסנים/משנעים אבק בעיר יעמדו בדרישות 
 הבטיחות.

 - בניינים ייבנו עם מגבלת גובה ושטח לפי טבלה Type of Construction & Height Exceptionסוג מבנה וחריגות גובה - . 1
 יהיו Grain Elevator. הגובה והשטח של מעלית גרעינים - Type I, II - חוץ מאשר אלה שנבנו מסוג - Group - H2 לקבוצה - 503

 מטר וחוץ מזה - בשטחים מבודדים, מקסימום הגובה של מבנה מסוג 20 - גובה מקסימאלי יהיה Type IVבלתי מוגבלים. בסוג מבנים - 
 -Type V מטר.26 - יוגדל עד  
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  - Grinding Roomsמטחנות -  - 415.6.1.2

  
 שעות 2כל חדר וחלל שמתקיימת בו פעולת טחינה שמייצרת אבק בעיר יהיה עטוף עם קירות חוסמי אש. מינימום עמידות אש תהיה 

  מ"ר.279 שעות עמידות באש כאשר השטח הוא גדול מ-4 מ"ר ו-279כאשר השטח הוא עד 
, אטום Dirt Tight - ציוד העובר דרך המעטפת של חדרים/חללים יהיה בנוי אטום ללכלוך - Conveyorsמסועים -  - 415.6.1.3

 , מחומר בלתי בעיר בהתאם לכללי הבטיחות.Vapor Tightלאדים - 
  - אוורור מכאני.Explosion Controlבקרת פיצוץ -  - 415.6.1.4
 מטר בתוך קו הבניין, חוץ 9, יהיו במרחק של עד Malt Houses - בית לתת - Grain Elevatorמעלית גרעינים -  - 415.6.1.5

 מאשר כאשר מוקם לאורך מסילת ברזל.
. כאשר יש Type IB מטר מקיר קו בנין פנימי ייבנה מסוג - 9 - הממוקמים במרחק קטן מ- Coal Pocketsכיסי פחם -  - 415.6.1.6

 Type מטר ומסוג - 20 מטר מקיר קו בנין פנימי, או כאשר מוקם לאורך מסילת ברזל, מינימום בסוג המבנה יהיה בגובה עד 9יותר מ- 
IV. 

 - אחסון, שינוע, תהליך של נוזלים בעירים ודליקים Flammable & Combustible Liquidsנוזלים בעירים/דליקים -  - 415.6.2
  - יהיו בהתאם לדרישות הבאות -Groups H2, H3בקבוצות - 
 תפוסות ומעלה והכמות של נוזל 2 - שטח מיכל האחסון ממוקם בבניין של Mixed occupanciesתפוסה מעורבת - . 415.6.2.1

 עוברת את המקסימום המותר של שטח בקרה אחד, השימוש יופרד מתפוסות שכנות.
 - כאשר מיכלי אחסון הממוקמים בתוך בניין עד קומה אחת מעל המישור ברחוב, הגבלת הגובה Height Exceptionחריגה בגובה - . 1

 .Group - Hלא מתקיימת לקבוצת - 
 - מיכלי אחסון יהיו מחומר לא בעיר ומוגנים מנזק פיזי. קירות חוסמי אש מסביב למיכל מותרים Tank Protectionהגנת מיכל - . 2

 כאמצעי הגנה מפני נזק פיזי.
 - מיכלי אחסון יהיו בהתאם לכללי הבטיחות.Tanksמיכלים - . 3
  - יהיו מצוידים במערכת מתזים אוטומטית.Group - H - קבוצה - Suppressionכיבוי - . 4
 - מאצרה אטומה לנוזלים המתאימה לסוג הנוזל המאוחסן בו. השיטה של בקרת גלישה, בקרת Leakage Containmentמאצרה - . 5

 ניקוז, ומיכל משני יהיו בהתאם לכללי הבטיחות.
 - משמשים לאחסון נוזלים Double Wall Storage - חדרים שבהם האחסון במיכל קיר דופן כפולה - Exceptionחריגה - 

  לא יידרשו שיהיה להם מאצרה.Class I, II, IIIAבעירים/דליקים מסוג - 
 - מערכת אזעקה אוטומטית לציין דליפה במיכל האחסון והחדר. האזעקה תשמיע קול בעוצמה Leakage Alarmאזעקת דליפה - . 6

 מעל רמת הרעש בסביבה, בכל נקודת כניסה לחדר שבו ממוקם המיכל הדולף. הכניסה תשולט - אזהרה, כאשר האזעקה A דציבל15של 
 Warning, When Alarm Sounds, the Environment within the Roomפועלת, האווירה בתוך החדר עלולה להיות מסוכנת - 

May be Hazardous . 
  - יוצא אל מחוץ לדלת החדר.Class I, II, IIIA - אוורר של מיכל אחסון לנוזל סוג - Tank Ventאוורר המיכל - . 7
 יצוידו באוורור מכאני. מערכת האוורור Class I, II, IIIA - שטח האחסון של נוזלים מסוג - Room Ventilationאוורור החדר - . 8

 המכאני תהיה בהתאם לכללי הבטיחות. 
  - אוורר ניפוץ יצויד בהתאם לכללי הבטיחות.Class I - במקום שמאחסנים נוזלים מסוג - Explosion Ventingאוורור ניפוץ - . 9
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 -  הם יתוכננו ויובטחו שריכוז הנוזלים/האדים לא Tank Opening other than Ventsפתחי מיכל חוץ מאווררים - . 10
 משוחררים לתוך הבניין.

 - בנייה והתקנה של מתקן  Liquefied Petroleum Gas - LPG - Facilitiesמתקנים לגז פחמימני מעובה - גפ"מ -  - 415.6.3
 גפ"מ יהיה בהתאם לכללי הבטיחות. 

  - בנייה והתקנה של מתקן ניקוי יבש יהיה בהתאם לכללי הבטיחות.Dry Cleaning Plantsמתקן של ניקוי יבש -  - 415.6.4
 

 ייבנו בהתאם לכללי הבטיחות. - Group H3, H4קבוצות -  - 415.7
 

 - אחסון, שינוע, תהליך, העברה של נוזלים Flammable & Combustible Liquidsנוזלים בעירים/דליקים -  - 415.7.1
  - יהיו בהתאם לכללי הבטיחות.Group - H3דליקים/בעירים - קבוצה - 

  שעה.1 - חדרים אלה יופרדו משטחים אחרים עם קיר חוסם אש לפחות Gas Roomsחדרי גז -  - 415.7.2
 - רצפה בחדר אחסון של נוזלים קורוזיביים וחומרים עם רעילות Floors in Storage Roomsרצפה בחדרי אחסון -  - 415.7.3

 גבוה/רעילות מאד גבוהה יהיו אטומים לנוזל, מבנה בלתי בעיר.
 - חומרים אלה Separation Highly Toxic Solids & Liquidsהפרדה של מוצקים/נוזלים בעלי רעילות גבוהה -  - 415.7.4

  שעה.1אשר אינם מאוחסנים בארון אחסון חומרים מסוכנים יבודד מאחסון של חומרים מסוכנים אחרים עם קיר חוסם אש לפחות 
 

  - Group - H5קבוצה -  - 415.8
 

  - בהתאם לכללי הבטיחות.Generalכללי -  - 415.8.1
  - Fabrication Areaשטח הרכבה -  - 415.8.2

  - Hazardous Materials in Fabrication Areasחומרים מסוכנים באזורי הרכבה - . 1
 - של חומרים מסוכנים המאוחסנים ובשימוש בשטח אחד של הרכבה לא יעלה על Aggregate Quantitiesכמות מצטברת - א. 

 - לא ישימה כאשר שטח 415.8.2.1.1 - הגבלת הכמות לכל קטגורית סיכון בטבלה Exceptionחריג - . 415.8.2.1.1הכמות בטבלה - 
 וטבלה 307.1.1ההרכבה מכיל כמויות של חומרים מסוכנים שאינה מעל הכמות המקסימאלית המותרת בשטח מבוקר לפי טבלה 

307.1.2.  
 - HPM - מקסימום הכמות של חומרים מסוכנים בייצור - Hazardous Production Materialsחומרים מסוכנים בייצור  - ב. 

 .307.1.2 וטבלה 307.1.1המאוחסנים בשטח הרכבה אחד לא יעלה על המקסימום המותר בטבלה 
 
 - יופרדו 415.8.2.1.1 - שטחי הרכבה, אשר גודלם מוגבל ע"י כמות החומרים המסוכנים המורשית בטבלה Separationהפרדה - . 2

  שעה לפחות. 1אחד מהשני , ממסדרונות - עם קיר חוסם אש בעמידות 
 - קומות מאוכלסות בשטחי הרכבה ימוקמו בגובה פני מישור Location of Occupied Levelsמיקום של קומות מאוכלסות - . 3

 הרחוב או קומה אחת מעליו.
 - חוץ מאשר לפני שטח, רצפה בתוך שטח הרכבה תהיה מחומר לא בעיר. פתחים דרך הרצפה בשטח הרכבה מותרים Floorרצפה - . 4

 - משמשים רק לציוד מכאני הקשור ישירות לשטח הרכבה זה. Interconnected Levelsשיהיו בלתי מוגנים כאשר הקומות המקשרות - 
 רצפה היוצרת חלק מהפרדה תהיה אטומה לנוזלים.

 - פירי מעלית, פירי אוורור - יהיו עטופים. חדירת צנרת Shafts & Openings Through Floorsפירים ופתחים דרך רצפה - . 5
 קומות. החלל העגול מסביב לחדירה של כבלים, מגשי כבלים, צנרת, תעלות - תהיה 2ותעלות בתוך שטח הרכבה לא תעבור יותר מ- 

אטומה בגובה הרצפה כדי להגביל את תנועת האוויר. שטח ההרכבה, כולל שטחים שדרכם עוברות תעלות וצנרת ייחשבו כיחידת מיזוג 
 .Single Conditioned Environmentאוויר אחת - 

 - של שטח רצפה יסופק לכל אזור M3/S/M2 מ"ק/שנייה/מ"ר - 0.0051 - אוורור פליטה מכאני בקצב של Ventilationאוורור - . 6
שטח ההרכבה שבו מייצרים/מאחסנים/משתמשים בחומרים מסוכנים. מערכת תעלות אוויר פליטה של שטח הרכבה אחד לא יהיה מחובר 

 2למערכת תעלות אחרת מחוץ לשטח ההרכבה בתוך הבניין. מערכת אוורור תסופק כדי לתפוס ולפלוט גזים/עשן/אדים - בתחנות עבודה. 
או יותר פעולות בתחנת עבודה לא יהיו מחוברות לאותה מערכת אוורור כאשר חומר אחד או שילוב של החומרים המסולקים יכולים 

לגרום לשרפה, פיצוץ, ריאקציה של כימיקאל מסוכן בתוך מערכת תעלת הפליטה. תעלות פליטה החודרות הפרדות יהיו מוכלות בפיר של 
 עמידות אש שוות ערך. תעלות פליטה לא יחדרו קירות אש. מדפי אש לא יותקנו בתעלות פליטה. 
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 - Transporting Hazardous Materials to Fabrication areasהעברת חומרים מסוכנים של הייצור לשטח ההרכבה - . 7

חומר מסוכן של הייצור יועבר לשטח הרכבה דרך מערכת צנרת עטופה, דרך מסדרון שרות או בתוך מסדרון המותר בחריג. 
 שינוע/העברה של חומר תוצר מסוכן בתוך מסדרון יהיה לפי כללי הבטיחות. 

  - Electricalחשמל - . 8
 - ציוד חשמלי ואביזרים בתוך שטח הרכבה יעמוד בדרישות בטיחות חשמל. הדרישות של אזורים מסוכנים - Generalכללי - א. 

Hazardous Locations מהנדרש. ומספר החלפות האוויר בכל אזור 4 - אינה צריכה להיות מיושמת כאשר החלפת האוויר הממוצעת פי 
  פעמים מהנדרש. השימוש באוויר ממוחזר מותר.3הוא לפחות 

  - לא יקבלו חשמל ללא מערכת אוורור מתאימה.Workstationsתחנות עבודה - ב. 
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יופרדו משטחי הרכבה. לא יכלו חומרי ייצור מסוכנים ולא ישמשו להעברת חומרים אלה, חוץ  - Corridorsמסדרונות -  - 415.8.3
 - בשטחי הרכבה קיימים שבוצע בהם שינוי, חומרי ייצור מסוכנים מותרים Exceptionחריג - מאשר דרך מערכת צינורות סגורה. 

 להעברה במסדרונות קיימים - כפוף לתנאים הבאים -
  - נעשית יעמדו בדרישות הבטיחות למשך הזמן -Alteration - סמוכים לשטח הרכבה שבו העבודה המשתנה - Corridorמסדרון - . 1

 א. לאורך הקיר המשותף של המסדרון ושטח ההרכבה.
 ב. למרחק לאורך המסדרון עד לנקודת הכניסה של חומרים תוצר מסוכנים לתוך המסדרון המשרת את אותו שטח הרכבה.

 - תהיה מערכת טלפונים, מערכת אזעקה מקומית ידנית או אביזר התנעת Emergency Alarm Systemמערכת אזעקת חרום - . 2
 מטר מרווח בכל דלת יציאה. האות יופעל ע"י ממסר מרכז/תחנה שרות מרחוק או מתחנת 46אזעקה אחר בתוך המסדרון ולא יותר מ- 

 בקרה בחרום וגם יפעיל אזעקה קולית מקומית.
 שעה לפחות תפריד את המעבר דרך - ממסדרון יציאה. 1 - דלת עם סגירה עצמית עם עמידות אש לש Pass Throughמעבר דרך - . 3

 מעבר דרך ייבנה כנדרש לגבי מסדרונות ויוגן במערכת כיבוי אש אוטומטית.
 

  - Service Corridorמסדרון שרות -  - 515.8.4
 

 .Group - H5 - מסדרון שרות יסווג כתפוסה מקבוצה - Occupancyתפוסה -  - 415.8.4.1
  - מסדרון שרות יופרד ממסדרון רגיל. מסדרון שרות לא ישמש כנדרש במסדרון רגיל.Use Conditionsתנאי שימוש -  - 415.8.4.2
  החלפות אוויר/בשעה.6 - מסדרון שרות יאוורר מכאנית - לפחות Mechanical Ventilationאוורור מכאני -  - 415.8.4.3
 - מקסימום המרחק מכל נקודה במסדרון שרות ליציאה, מסדרון נגישות ליציאה, Means of Egressאמצעי יציאה -  - 415.8.4.4

 מספר 0.5 יציאות. לא פחות מ- 2 מטר אורך. יהיו לפחות 1 מטר. דרך ללא מוצא יהיה עד 23דלת לתוך שטח הרכבה לא יעלה על 
 אמצעי היציאה הנדרשים בשטח הרכבה. דלתות ממסדרון שרות ייפתחו בכיוון היציאה ויהיו מסוג סגירה עצמית.

 ס"מ רחב יותר מאשר העגלה- 850 ס"מ, או 155 - במסדרון שרות יהיה לפחות Minimum Widthמינימום רוחב -  - 415.8.4.5
Cart - מלגזה/Truck יחידות רוחב).3 ס"מ עונה על דרישות 165 אשר בשימוש המסדרון (צביקה - המלצה על  

 - מקסימום מותר לכל אזור מבוקר לא יישום לנדרש בתהליך Emergency Alarm Systemמערכת אזעקת חרום -  - 415.8.4.6
 ייצור חומרים מסוכנים.

  - מערכת אזעקת חרום במסדרון שרות עם לפחות אביזר אזעקה אחד בכל מסדרון שרות.Service Corridorמסדרון שרות - א. 
 - אזעקות חרום למסדרון נגישות Exit Access Corridor & Exit Enclosureמעטפת יציאה ונגישות יציאה של מסדרון - ב. 

 יציאה ומעטפות יציאה יענו לדרישות הבטיחות.
 - HPM -Hazardous Production Materialsתוצרי ייצור מסוכנים-  - Liquid Storage Roomsחדרי אחסון נוזלים - ג. 

  - אזעקות חרום לחדרי אחסון נוזלים ותוצרים מסוכנים של ייצור וחדרי גז יהיו בהתאם לכללי הבטיחות.Gas Roomsוחדרי גז - 
  - מערכת טלפון חרום, תחנת משיכה ידנית לאזעקה מקומית מותרות.Alarm initiating Deviceאביזר התחלה של אזעקה - ד. 
  - הפעלה של מערכת אזעקת חרום תשמיע קול מקומי ותעביר אות לתחנת בקרה בחרום.Alarm Signalsאות אזעקה - ה. 

 
  - Storage of Hazardous Production Materialsאחסון של תוצרי ייצור מסוכנים -  - 415.8.5

 
 - או ארון Storage Cabinet - אחסון תוצרים ייצור מסוכנים בשטחי הרכבה יהיה בתוך ארון אחסון - Generalכללי -  - 414.8.5.1

. אחסון תוצרי ייצור מסוכנים בכמות העולה על המותר יהיה בחדרי אחסון Workstation או בתוך תחנת העבודה - Gas Cabinetגז - 
 בהתאם לחומר Gas Rooms - או בחדרי גז - HPM Rooms - או בחדרי תוצרי ייצור מסוכנים - Liquid Storage Roomsנוזלים - 

 המאוחסן. האחסון של חומרים מסוכנים אחרים יהיה בהתאם לכללי הבטיחות.
  - Constructionמבנה -  - 414.8.5.2

 - יופרדו משטחים אחרים ע"י קיר חוסם אש בנוי בהתאם HPM Rooms & Gas Roomsתוצרי ייצור מסוכנים וחדרי גז - א. 
  מ"ר.28 שעה לשטח עד 1 מ"ר, ועמידות אש של 28 שעות לשטח מעל 2לכללי הבטיחות. עם עמידות אש מינימום של 

 - ייבנו בהתאם לדרישות הבאות -Liquid Storage Roomsחדרי אחסון נוזלים - ב. 
  מ"ר יהיו עם לפחות דלת חיצונית אחת שתשמש כנגישות לשרותי הכבאות.46. חדרים מעל 1
 שעה לחדרים בשטח 1. חדרים יופרדו משטחים אחרים ע"י קירות חוסמי אש שייבנו בהתאם לכללי הבטיחות. עמידות אש לפחות של 2

  מ"ר.14 שעות עמידות אש לחדרים בשטח מעל 2 מ"ר, ו-14עד 
Wainscotting 0F, כיסוי פנלים מעל הרצפה ומתחת לקיר - Shelving. מדפים - 3

 - בשטחים כאלה יהיו ממבנה בלתי בעיר או מעץ 1
  מ"מ.25בעובי 

                                                           
1 A facing or paneling, usually of wood, applied to the walls of a room. The lower part of an interior wall when finished in a material different from that of the upper 
part. 
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  - לא ימוקמו במרתף.Class I. חדרים המשמשים לאחסון נוזלים דליקים - 4
 

 - חוץ מאשר פני שטח, רצפה של תוצרי ייצור מסוכנים וחדרי אחסון נוזלים תהיה ממבנה בלתי בעיר ואטום לנוזלים. Floorsרצפה - ג. 
  של רצפה תהיה מחומר לא בעיר.Raised Gratingסף מוגבה - 

 
 - חדרי תוצרי חומרים מסוכנים, חדרי אחסון נוזלים, חדרי גז יהיו עם קיר חיצוני אחד שיהיה במרחק Locationמיקום -  - 415.8.5.3

  - סמוכים לדרך ציבורית.Lot Lines מטר מקו בניין, כולל קו בניין - 9עד 
  - היכן שנדרש לפי כללי הבטיחות.Explosion Controlבקרת פיצוץ -  - 415.8.5.4
 יציאות דרושות מחדרי תוצרי ייצור מסוכנים, חדרי אחסון נוזלים, חדרי גז, יציאה חת 2 - באזור שיש Exitsיציאות -  - 415.8.5.5

 תהיה ישירות אל החוץ של הבניין.
 דקות 45 - בתוך קירות חוסמי אש, כולל דלתות למסדרונות, יהיו מסוג סגירה עצמית עם עמידות אש של Doorsדלתות -  - 415.8.5.6

 לפחות.
 - אוורור פליטה מכאני יצויד בחדר אחסון נוזלים, חדר תוצרי ייצור מסוכנים, וחדרי גז בספיקה Ventilationאוורור -  - 415.8.5.7

 החלפות אוויר בשעה - הגדול מבין השניים. אוורור פליטה 6 של שטח רצפה או Liter/Sec/M2 - ליטר/שנייה/מ"ר - 0.044של - 
 לחדרי גז יתוכנן לפעול בלחץ שלילי ביחס לשטח הסביבה ולכוון את אוורור הפליטה למערכת פליטה.

 - לחדרי תוצר ייצור מסוכנים, חדרי אחסון נוזלים, חדרי גז. Emergency Alarm Systemמערכת אזעקת חרום -  - 415.8.5.8
אביזר התנעה של מערכת אזעקת חרום תותקן מחוץ לדלת היציאה של חדרים אלה. הפעלה של אביזרי התנעת אזעקת חרום תשמיע קול 

של אזעקה מקומית ותעביר אות לתחנת בקרת חרום. מערכת טלפון חרום, מערכת ידנית במשיכה להפעלת אזעקה מקומית מותרים 
 כאביזרי התנעה של אזעקת חרום. 

 
  - Piping & Tubingצנרת -  - 415.8.6

 
  - צנרת של תוצרי ייצור מסוכנים יעמדו בדרישות הבטיחות.Generalכללי -  - 415.8.6.1
  - Supply Piping & Tubingצנרת אספקה -  - 415.8.6.2

 - מערכת HPM having a Health Hazard Ranking - 3-4תוצרי ייצור מסוכנים שיש להם סכנת בריאות מדורגת - . 1
המספקת את הנוזלים/גזים הנ"ל ירותכו, חוץ מאשר לחיבורים, למערכת שהם בתוך מעטפת מאווררת אם החומר הוא גז, או ניקוז למיכל 

 אם החומר הוא נוזל.
 - צנרת אספקה של תוצרי ייצור מסוכנים בתוך מסדרון שרות תהיה Location in Service Corridorsמקום במסדרון שרות - . 2

 חשופה ונראית לעין.
 1 - כאשר תוצרים ייצור מסוכנים נוזלים/גזים עוברים בצנרת בלחץ מעל Excess Flow Controlבקרה על זרימת יתר - . 3

. כאשר הצנרת יוצאת מתוך חדר אחסון נוזלים, חדר תוצרי ייצור Excess Flow Valveאטמוספירה, יש להתקין מספיק זרימת יתר - 
מסוכנים, חדרי גז, שסתום זרימת יתר ימוקם בתוך חדר אחסון נוזלים, חדר תוצרי ייצור מסוכנים, חדר גז. כאשר הצנרת מתחילה מערום 

 -Bulk.שסתום זרימת יתר ימוקם קרוב למקור הערום -  
 

 - התקנה של צנרת Installations in Corridors & Above Occupanciesאינסטלציה במסדרון ומעל תפוסה -  - 415.8.6.3
 של תוצרי ייצור מסוכנים בתוך חלל שמוגדר ע"י קירות, רצפה, גג מסדרון או בחלל נסתר מעל התפוסה, יהיה לפי כללי הבטיחות שלהלן

  מ"מ.152. מתזים אוטומטיים יותקנו בתוך החלל שגובהו הקטן ביותר הוא 1
  החלפות אוויר בשעה. החלל לא ישמש להעביר אוויר משטח אחר.6. אוורור לפחות של 2
 מתחת לצנרת זו. המאצרה תתוכנן Receptor. כאשר הצנרת המשמשת להעברת נוזלים של תוצרי ייצור מסוכנים, תותקן מאצרה - 3

  שעה לא תשמש כחלק מהמאצרה.1לאסוף כל דליפה ולנקז אותה למקום בטוח. מעטפת בעלת עמידות של 
 - Group - H5. צנרת אספקה של תוצרי ייצור מסוכנים וקווי פסולת לא מתכתיים יופרדו מהמסדרון ומהתפוסה חוץ מאשר קבוצה - 4

 שעה. כאשר קיר גבס בשימוש, חיבורים על הצנרת  של המעטפת אינם נדרשים להיות עם סרט 1ע"י קיר חוסם אש עם עמידות אש של 
 -Tape.בהנחה של שהחיבורים נמצאים מעל אלמנטי מסגרת. פתח נגישות לתוך המעטפת תוגן במכלול עמיד אש -  
. שסתום ניתוק לחרום בטוח במצב תקלה מופעל מרחוק או אוטומטי או ידני עם נגישות - יותקן על צנרת שונה מקו פסולת במקומות 5

 הבאים -
 א. בחיבורי הסתעפות לתוך שטח ההרכבה.

 ב. בכניסות למסדרונות.
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 - ברוחב Ferrous - חצייה רוחבית של מסדרון ע"י צנרת אספקה שנמצאת בתוך מעטפת של צינור מתמגנט - Exceptionחריג - 
 המסדרון לא צריך למלא אחר הדרישות הנ"ל.

 
 

 
  - זיהוי של צנרת וקו פסולת של תוצרי יצור מסוכנים כדי לציין את סוג החומר המשונע.415.8.6.4

 
  -Continuous Gas Detection Systemsמערכות רציפות לגילוי גז -  - 415.8.7

 
 PELעבור גזים של תוצרי ייצור מסוכנים כאשר סף האזהרה הפיזיולוגי של הגז הוא גבוה יותר מאשר החשיפה המקסימאלית המותרת - 

 - עבור הגז ועבור גזם דליקים.
  - בשטח המזוהה  בסעיפים שלהלן -Where Requiredהיכן נדרש -  - 415.8.7.1

  - מערכת רציפה לגילוי גז כאשר גז בשימוש בשטח הרכבה.Fabrication Areaשטח הרכבה - . 1
  - כנ"ל.HPM Roomsחדרי תוצר ייצור מסוכן - . 2
 - מערכת רציפה לגילוי גז Gas Rooms, חדרי גז - Exhausted Enclosure- פליטת מעטפת -  Gas Cabinetארונות גז - . 3

 תותקן בארון גז ופליטת מעטפת. מערכת רציפה לגילוי גז תותקן בחדרי גז כאשר גזים אינם ממוקמים בתוך ארונות גז או פליטת מעטפת.
 - כאשר גזים מועברים בצנרת מונחים בתוך חלל מסוים בתוך קיר של מסדרון ורצפה או תקרה מעל Corridorsמסדרונות - . 4

 המסדרון, מערכת רציפה לגילוי גז תותקן כאשר צנרת ממוקמת בתוך המסדרון.
 - מערכת רציפה לגילוי גז אינה נדרשת להעברות רוחביות ארעיות של מסדרון ע"י צנרת אספקה שעטופה בצינור Exceptionחריג - 

 ממגנט ברוחב המסדרון.
 

 - המערכת צריכה להיות מסוגלת למדוד את מצב Gas Detection System Operationהפעלת מערכת גילוי גז -  - 415.8.7.2
 החדר את השטח או את הציוד שבו יש גז בריכוזים הבאים -

 - הערכים יימדדו בתוך מעטפת הפליטה, Immediately Dangerous to Life & Health - IDLHסכנת חיים מיידית - א. 
 מעטפת מאווררת, ארון גז.

 - הערכים יימדדו בשטח שמחוץ למעטפת הנפלטת, אוורור Permissible Exposure Limit - PELגבול חשיפה מותר - ב. 
 המעטפת, ארון הגז.

 - Lower Flammable Limit - LFLגבול דליקות תחתון -  של 25%ג. עבור גזים דליקים סף המדידה של ריכוז האדים מעל 
 כאשר המדידה היא בתוך/מחוץ למעטפת הנפלטת, מעטפת מאווררת, ארון הגז.

 ד. מדידה של גזים מאד רעילים וגזים רעילים תתאים לכללי  הבטיחות.
 

  ביניהם.10,000 ו-רעילות ב- חל"מ - שזה יחס של %צביקה - יש לשים שאותו מכשיר צריך למדוד דליקות ב-
 
 - מערכת גילוי הגז תפעיל אזעקה מקומית ותעביר את האות לתחנת בקרת חרום כאשר מצב למשך זמן קצר של Alarmsאזעקות - . 1

. האזעקה תפעיל מערכת חזותית/קולית ותספק התראה בתוך השטח ומחוצה לו Short Term Hazard Conditionסיכון התגלה - 
 באזור שבו התגלה הגז. האזעקה הקולית תובחן מכל יתר האזעקות הקוליות.
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 - מערכת גילוי הגז אוטומטית תנתק את שסתום הניתוק במקור של צנרת אספקת Shutoff of Gas Supplyניתוק אספקת הגז - . 2
הגז המתייחסת למערכת אותה מודדים ויש גז שהתגלה כאשר מצב של סיכון למשך זמן קצר התגלה. סגירה אוטומטית של שסתום ניתוק 

 תענה לדרישות הבאות -
א. כאשר נקודת הדגימה לגילוי הגז מפעילה את מערכת אזעקת הגז היא בתוך ארון הגז או מפליטת המעטפת, שסתום הניתוק בארון הגז 

 או מעטפת נפלטת לגז הספציפי שהתגלה ייסגר אוטומטית.
ב. כאשר נקודת הדגימה של גילוי הגז מפעילה את מערכת אזעקת הגז היא בתוך חדר ומיכלי גז דחוס אינם בתוך ארון גז או מעטפת 

 נפלטת, שסתומי הניתוק כל קווי הגז עבור הגז הספציפי שהתגלה ייסגרו אוטומטית.
ג. כאשר נקודת הדגימה של גילוי הגז מפעילה את מערכת אזעקת הגז היא בתוך מעטפת סעפת צנרת חלוקה, שסתום הניתוק המספק 

 לסעפת של הגז הדחוס בתוך המיכל של הגז הספציפי שהתגלה ייסגר אוטומטית.
 - כאשר נקודת דגימת הגז מפעילה את מערכת אזעקת הגז נמצאת באזור השימוש או בתוך מעטפת של שסתום הגז Exceptionחריג - 

 של ענף בהמשך לסעפת חלוקת הגז, שסתום הניתוק של הענף הממוקם במעטפת סעפת צנרת החלוקה ייסגר אוטומטית.
 

  - Manual Fire Alarm Systemמערכת אזעקת אש ידנית -  - 415.8.8
 

. הפעלת מערכת האזעקה תפעיל אזעקה מקומית אשר תעביר אות לתחנת בקרת חרום. Group - H5תצויד בבניין המכיל קבוצת - 
 מערכת אזעקת האש תתוכנן ותותקן בהתאם לכללי הבטיחות.

 
 תצויד בבניין בהתאם לדרישות הבטיחות שלהלן - - Emergency Control Stationתחנת בקרת חרום -  - 415.8.9

 
  - תחנת בקרת חרום תמוקם באתר מחוץ לשטח ההרכבה.Locationמיקום -  - 415.8.9.1
  - צוות מאומן יהיה ברציפות הצוות של תחנת בקרת חרום.Staffingצוות -  - 415.8.9.2
 - תחנת בקרת החרום תקבל איתות מציוד החרום של מערכות הגילי והאזעקה. ציוד חרום שכזה - Signalsאיתות -  - 415.8.9.3

 מערכות גילוי ואזעקה יכללו את הדברים הבאים -
 א. מערכת מדידה ואזעקה של מתזים אוטומטיים.

 ב. מערכות אזעקות אש ידניות.
 ג. מערכות אזעקת חרום.

 ד. מערכות רציפות לגילוי גז.
 ה. מערכות גילוי עשן.

 ו. מערכות אספקת חשמל בחרום.
 .Class 3ז. מערכות גילוי ואזעקה אוטומטיות של נוזלים פירופוריים ונוזלים מגיבי מים - 

  - במערכות אוורור פליטה של ארונות גז.Class 3ח. אזעקת מערכת פליטה לאוורור של נוזלים פירופוריים ונוזלים מגיבי מים 
 

  - Emergency Power Systemמערכת אספקת חשמל בחרום -  - 415.8.10
 
. מערכת אספקת חשמל בחרום תתוכנן לספק חשמל אוטומטית למערכות חשמליות Group - H5תצויד באזור עם תפוסה של קבוצה -  

 חיוניות כאשר מערכת אספקת החשמל הרגילה מופרעת.
 - תצויד בכל ציוד המופעל בחשמל ומחובר למעגלי Required Electrical Systemמערכות חשמליות חיוניות -  - 415.8.10.1

 בקרה של המערכות הבאות -
 . מערכת אוורור של פליטת תוצר ייצור מסוכנים.1
 . מערכת אוורור של ארונות גז של תוצרי ייצור מסוכנים.2
 . מערכת אוורור מעטפת פליטה של תוצרי ייוצר מסוכנים.3
 . מערכת אוורור חדרי גז של תוצרי ייצור מסוכנים.4
 . מערכת גילוי גז של תוצרי ייצור מסוכנים.5
 . מערכת אזעקת חרום.6
 . מערכת אזעקת אש ידנית.7
 . מערכת מדידה ואזעקה של מערכת מתזים אוטומטית.8
 .Class 3. מערכת גילוי ואזעקה אוטומטיים של נוזלים פירופוריים ונוזלים מגיבי מים 9

  במערכות אוורור פליטה של ארונות גז.Class 3. מפסיקי אזעקת זרימה של נוזלים פירופוריים ונוזלים מגיבי מים 10
 . מערכות מופעלות חשמל בשימוש, אחסון, שינוע של תוצרי ייצור מסוכנים הנדרשים לפי כללי הבטיחות.11
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 של 50% - מותרות לתכנון כדי לפעול במהירות של Exhaust Ventilation systemsמערכות אוורור פליטה -  - 415.8.10.2

 המהירות הרגילה על מערכת אספקת חשמל בחרום כאשר יש תצוגה של רמת הפליטה אשר מבטיחה אווירה בטוחה.
 

 Automatic Sprinkler Systemמערכות מתזים אוטומטיות המגינות על תעלות פליטה של תוצרי ייצור מסוכנים -  - 415.8.11
Protection in Exhaust Ducts for HPM -  

 
 - מערכת מתזים אוטומטית תצויד בתעלות פליטה Exhaust Ducts for HPMתעלות פליטה של תוצרי ייצור מסוכנים - . 1

 המעבירות גזים, אדים, עשן, ערפל, אבק - שנוצר מתוצרי ייצור מסוכנים.
 
 - Metallic & Noncombustible Nonmetallic Exhaust Ductsתעלות פליטה מתכתיות ולא בעירות ולא מתכתיות - . 2

 מערכת מתזים אוטומטית תצויד בתעלות פליטה מתכתיות/בתעלות פליטה לא מתכתיות ולא בעירות כאשר כל התנאים הבאים ישימים - 
 

  מ"מ.254א. כאשר שטח החתך הגדול ביותר הוא לפחות 
 ב. כאשר התעלה בתוך הבניין.

 ג. התעלות מעבירות גזים, אדים, עשן - דליקים.
 
 - מערכת מתזים אוטומטיות תצויד Combustible Nonmetallic Exhaust Ductsתעלות פליטה לא מתכתיות בעירות - . 3

  מ"מ לפחות.254בתעלות פליטה בעירות לא מתכתיות כאשר שטח החתך הגדול ביותר הוא 
 מטר בתעלות אופקיות 4 - מערכות מתזים יותקנו במרווחים של Automatic Sprinkler Locationsמיקום מתזים אוטומטיים - . 4

 ובכל שינוי כיוון. בתעלות אנכיות - מתזים יותקנו בפסגת ובכל קומה שנייה.
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