תחום בניה חדשה
נובמבר 2017
תקציר הנחיות למנהל פרויקט
שידורי  yesנקלטים דרך הלוויין באמצעות צלחת קליטה וממנה נפרסת תשתית ורטיקאלית לאורך המבנה,
מהתשתית מבוצעת התחברות אל הדירות.
בכל בניין ,מנהל הפרויקט בחברת הבניה יחתום על טופס (מצורף) המתאר ומאשר את העבודה באתר.
במישור הטכני -
 oחברת הבניה באמצעות קבלן החשמל תבצע את ההכנות עבור התשתית הלוויינית כפי שיופיעו
בתוכניות העבודה שיכין יועץ החשמל.
ההכנות הנדרשות בבניין:
o
o
o
o
o
o
o
o

o

שטח ציבורי של  1.2מ"ר ובו הכנה לצלחת בגג ,במפלס התחתון ,לכיוון דרום מערב הנקי ממכשולים
פיזיים.
צינור בעל דופן פנימי חלק בקוטר  50מ"מ מאזור הצלחת ועד לארון תקשורת בקומה עליונה.
שקע חשמל ציבורי ,אשר אליו תחובר מערכת קליטת השידורים של  ,yesאשר ימוקם בארון
התקשורת בקומה העליונה ,בפינה השמאלית העליונה.
הארקת יסוד ונקודת חיבור הארקה תקנית בגג קרוב לצלחת.
ארון תקשורת קומתי במידות 40*60*25
צינור בעל דופן פנימי חלק בקוטר  50מ"מ או סולם תקשורת בין הקומות.
צנרת אל ארון תקשורת דירתי מארון תקשורת קומתי בקוטר  23מ"מ.
צנרת דירתית בקוטר  20מ"מ לפחות אשר פרוסה בצורת כוכב (משמש גם את האנטנה).
שקע רשת בקרבת שקע טלוויזיה.
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תחום בניה חדשה
תאריך____________ :

אישור התקנת תשתית לקליטת שידורי לווין בבניין חדש טרם אכלוסו
שם קבלן:

ח.פ:

עיר:

שם פרויקט:

רחוב:

מספר:

קומות:

דירות:

תאריך אכלוס:

שם היזם:

רגיל  /רכבת  /פינתי  /מדורג

בניין
גוש:

גג

שטוח  /רעפים  /אחר

חלקה:

מספר תיק בניה :

סטאטוס
פרויקט:

בעלות גג

ציבורי  /פרטי

מגרש:
פקס למשלוח האישור:

הקבלן מאשר בזאת לחברת די.בי.אס .שרותי לווין ( )1998בע"מ (" )"yesו/או לנציג מטעמה להתקין בבניין צלחת
במפלס התחתון של הגג ,לקליטת שידורי לווין וכן כל תשתית אחרת הדרושה לכך ,לרבות חיבור הצלחת לחשמל
הציבורי בבניין ,אשר תאפשר לדיירי הבניין המעוניינים בכך ,להתחבר לשרותי הלוויין של  ,yesוהכול בהתאם למפורט
להלן.
הכול בכפוף למפורט להלן:
 .1ידוע לקבלן כי התקנת הצלחת תעשה על חשבון  ,yesוללא כל תשלום מצד הקבלן ו/או בעלי הדירות.
 .2ידוע לקבלן הבניין כי לפני כניסת צוות התקנות של חב'  yesלביצוע התשתית תתואם ההגעה וההתקנה עם
מנהל העבודה _______________________ טלפון ____________________________.
ולראיה באנו על החתום
היזם  /הקבלן:
שם_____________משפחה________________חותמת________________חתימה_______________
נציג :yes
שם_____________משפחה________________חותמת________________חתימה_______________
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