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 כללי רקע .1

 מדיניותו במסגרת, ציבורית תחבורה בתחנות מתחלף שילוט התקנת מקדם "(המשרד)" התחבורה משרד

 תחום את להסדיר המשרד בכוונת. לנוסע השירות רמת ושיפור בישראל הציבורית התחבורה לקידום

 הטכני במישור המתמקדים רגולציה וכללי דרישות, הנחיות קובץ באמצעות בישראל המתחלף השילוט

 .זה במסמך ומפורטים

, המשרד מבחינת השלט לאישור סף תנאי שהן, בסיס דרישות המפרט מסמך הוא, כמשמעו, זה מסמך

  .אלו בדרישות העומד הספק מול חוזית להתקשר למזמין המאפשר

 גרסאות ניהול עקרונות .2

 האינטרנט באתר יפורסמו עדכניות גרסאות. התחבורה משרד למדיניות בכפוף לעת מעת מתעדכן זה מסמך

, (0.4, 0.4, 0.4) לנקודה שמשמאל הספרה שינוי תוך מתפרסמים מהותיים עדכונים. . התחבורה משרד של

 בכל(. 0.4,0.4) לנקודה שמימין הספרה בשינוי מתפרסמת הגרסה בלבד קטנים עדכונים ונדרשים במידה

 .4.4הגרסה הקודמת למסמך זה היא גרסה . שפורסמה הקודמת הגרסה מהי יובהר שתפורסם גרסה

   הגדרות .3

 זמן חיזוי נתוניבין היתר  וכולל שעה בכל פעמים מספר המתעדכן לציבור מידע - אמת בזמן מידע .1.4

 .ספציפי רציףומתחנהמ מסוימת נסיעה של יציאה

 המוצב מתקן –"( אלקטרוני שלט" או" שלט" או" מידע שלט" או)או ברציף  בתחנה מתחלף שילוט .1.4

 . לציבור אמת זמןמתוכנן לרבות עדכוני  מידע ומציגאו ברציף  בתחנה

 :הפחות לכל כולל המתקן

 זה מסמך, תצוגה יחידות מספר כולל והשלט במידה. טכנולוגיים מאפיינים בעל תצוגה מסך .1.4.4

 ".מסך"-כ ביחד כולן של לצירוף מתייחס

 .מאפשר הצגת המידע לציבור בשני צדדיו – צידי-שלט דו .1.4.4.4

 .מארז .1.4.4

 .או התקנה ישירה על הקיר לתלייה מהתקרהמתקן או מתקן לתליית שלטים על קיר או  עמוד .1.4.1

 ידי על ומתוחזק המסופק, ותקשורת תוכנה, חומרה התקני אוסף –"( ערכה" או) שלטים ערכת .1.1
 בסיסי, ב"שו מערכות, אפליקציה שרתי, השלט לפחות זה ובכלל, זה למסמך המשיב הספק

 הרכבתיות המידע ממערכות מידע והעברת לקבלת וממשקים תקשורת התקני, ניהול כלי, נתונים
 .בתחנות הפרוסים הכריזה ומערכות המידע שלטי אל( אמת זמן ועדכוני מתוכנן מידע)

 . נתון ברגע בשלט המסך תצוגת – דף .1.0

 אלכסוני בקו או מתחת או מעל מופיע לא תו שאף כך, ורצופה אחת בשורה תווים רצף – שורה .1.0

 .למשנהו
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  .ר"מ/בקנדלה נמדד  אשר שטח ליחידת אור עוצמת של מדד –( בהירות)  בהיקות .1.0

הכהה )לבהיקות המזערית ( הבהירה ביותר)היחס בין הבהיקות המרבית  –יחס ניגודיות  .1.3

 . שהמסך מאפשר( ביותר

  .רכבת בתחנת מסילה לאורך נוסעיםה והורדה של אהעל, למעבר המיועד משטח - רציף .1.3

שירותים נוספים ומשמש להמתנת , מרחב בתחנת רכבת בו ממוקמות הקופות -אולם   .1.3

 .הנוסעים

, כניסות ויציאות לתחנה, בתחנת רכבת המשמש למעבר הנוסעים בין האולם מרחב –מעבר  .1.44

 . 'כניסה ויציאה לרציפים וכדו

 .או השלטים\ו ערכת השלטים את המספק גורם – ספק    .1.44

 .(כהגדרתו לעיל)כולו או רק את המסך  השלט את המייצר גורם – יצרן .1.44

 

 מחייבים  מסמכיםאחריות ו .4

 

 מחייבים מסמכים 0.4

 

  יכולות על הצהרה, המוצר על נתונים הכולל, נציגו או/ו הספק י"ע שיימסר מסמך כל 0.4.4

 הסופית בגרסתו יחשב - או רכבת ישראל/ו התחבורה משרד לפניית הבהרה/מענה, וביצועים

 .מחייב כמסמך

/  סטייה יותר מאוחר בו ונתגלתהאו רכבת ישראל /ו התחבורה משרד י"ע אושר שכבר שלט 0.4.4

 להביא עלולהדבר , הדרישות מסמך של מוטעה פירוש(/ חלקית או) נכונה לא הצהרה/  סתירה

 .המוצע השלט לפסילת

 

 אחריות 0.4

 

 השלט ותכונות לנתוני היצרן או/ו הספק הצהרות לנכונות הכוללת שהאחריות, ומודגש מובהר 0.4.4

 . בארץ הספק על ומלא בלעדי באופן חלות, המוצג

/ ובטיחות המרכיבים הטכניים והטכנולוגיים של העמודכי האחריות לבדיקת תקינות , יובהר 0.4.4

חלה , המרכיבים החשמליים וכל מרכיב אחר, המרכיבים האלקטרוניים, השלט מתקן תליה 

 .או ספק השלט/ ו   הגוף המזמין את השלטעל 

 

 

 

 

 



 שימוע 

                                מדינת ישראל                 
                        

4 
 

 יסוד עקרונות .5

 

או /ו התחבורה משרד ידי על לכך שהוסמך גורם ידי על ותתוחזק תותקן, תסופק שלטים ערכת 0.4

 .רכבת ישראל

שבכוונתו  אמצעי או דגם כל על וחלות שלטיםה ערכת ספק את מחייבות זה מסמך הנחיות 0.4

 .  לספק

 שיידרשו כפי אחרים אישורים או/ו היצרן אישור את מהדרישות אחת לכל להציג נדרש הספק 0.1

 .בדרישה עמידתו על, הרלבנטיים הבדיקות במסמכי

 התחבורה משרד עשוי ספציפיים פרויקטים אישור במסגרת כאשר, לעת מעת יתעדכן המסמך 0.0

 .הפרויקט לצרכי בהתאם נוספות דרישות להציג

להעמיד  יםעשוי או רכבת ישראל/ו התחבורה משרד, זה במסמך לאמור בנוסף כי, יובהר 0.0

 .השלטים תוערכ וניהול תחזוקהה לעניין( וכדומה SLA) נוספים ותנאים דרישות
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 (המסך) התצוגה מרכיב דרישות .6

 

 כלליות טכניות דרישות 0.4

 :סוגים משני יהיו השלטים 0.4.4

 .ומקורים סגורים מעבר או אולם בתוך המוצב מתקן –( indoor) פנימי שילוט 0.4.4.4

 (.  רציף כמו) פתוח בשטח בחוץ המוצב מתקן –( outdoor) חיצוני שילוט 0.4.4.4

 

 LEDתצוגת שלטי  שלטכניות דרישות  0.4.4

ובזווית  מעלות 444 לפחות  שלאופקית  בזווית בו המוצגים הנתונים זיהוי יאפשר המסך 0.4.4.4

 השתקפות מניעת תוך היממה משעות שעה בכל המרכזי מהצירמעלות  04לפחות  אנכית של

 ו/או המסך טכנולוגית באמצעות הספק ידי על תענה השתקפות למניעת הדרישה. חיצונית

 פתרון כל או, (reflection coating-Anti)     החיצוני המשטח של" מט-שקוף" ציפוי באמצעות

 .אחר טכני

 .הרץ 04  -מ יפחת לא במסך התצוגה ריענון קצב 0.4.4.4

 התאורה לרמת בהתאם וזאת לפחות בהיקות רמות ארבע שלאוטומטי  שינוי יתאפשר 0.4.4.1

 (.הסביבתית האור רמת את הדוגם אור בחיישן שימוש ייעשה) השלט בסביבת  החיצונית

 .4:44גדול מ  : ניגודיות יחס 0.4.4.0

 (. כהה רקע על הכיתוב)  לבן/צהוב או כתום/צהוב יהיה LED -ה תאורת צבע 0.4.4.0

 EN12966 בתקן כנדרש בהיקות ברמתלפחות  יתמוך המסך -רמת בהיקות לשלטים חיצוניים  0.4.4.0

 הספק י"ע שיוצע אחר צבע עבור. כתום/צהוב צבע עבור L1 קטגוריה( 0b  טבלה 3.1 סעיף)

 .התחבורה משרד לאישור בכפוף זה וכל, לו הרלבנטי התקן בטבלת בעמידה צורך יהיה

 

 מידות ודרישות כלליות של התצוגה 0.4.1

 .אנגליתועברית שפותב אלפאנומרית תצוגה ואפשרומסך התצוגה יערכת השלטים  0.4.1.4

.  

 בשני זהה יהיה המוצג המידע. השלט צדי משני זמנית בו המידע הצגת תתאפשר צידי דו בשלט 0.4.1.4

 .הצדדים

 : סוגים משני, גופנים במגוון יתמוך המסך 0.4.1.1

 .כמו בדוגמה זו .משתנה תווים בין מרווח, קבוע הוא תו לכל השטח – קבוע גופן 1.6.1.1.6

 (.יותר מקובל) אחיד תווים בין והמרווח, משתנה תו לכל השטח – יחסי גופן 1.6.1.1.6

 :גדלים ומידות 0.4.1.0

 .מגובה התו 44% -א יקטן ממ ובעובי של"מ 40 –( אות)גובה תו מזערי  1.6.1.1.6

 .מגובה התו 44% -א יקטן ממ ובעובי של"מ 10 –( ספרה)גובה תו מזערי  1.6.1.1.6

אותיות וספרות צרות המורכבות מקו אחד . מגובהן 04% -רוחב האותיות לא יקטן מ 1.6.1.1.1

 . מגובה התו 44% -יהיו ברוחב שלא יקטן מ, ( ן, ו, י: כגון)
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 .  מ לפחות"מ 0: תוויםמרווח בין  1.6.1.1.1

 .הספרות מגובה 04% לפחות :שורות בין מרווח 1.6.1.1.6

 : מותר מרבי(  LED נורת קוטר) פיקסל ודלג 1.6.1.1.1

 .מ"מ 5  - מרכזיים פנימיים בשלטים 1.6.1.1.1.6

 מ"מ 0 – הכוונה פנימיים בשלטים 1.6.1.1.1.6

 מ"מ 4 – רציף חיצוניים בשלטים 1.6.1.1.1.1

1.6.1.1.6 Pitch (פיקסלים מרכזי בין מרחק :)הערה .בודד פיקסל מגודל 444% על יעלה לא :

יחד עם (. שלטי הכוונה ורציף)  LED – smdבטכנולוגית הקיימים דרישה זו איננה רלוונטית לשלטים 

 .בדומה לשילוט בתחנות אוטובוס pitch-זאת המשרד יהיה רשאי לדרוש בעתיד שיפור הנראות וה

 

 (indoor) יםפנימי יםשלט - דרישות פונקציונליות 0.4

 שלט מרכזי  0.4.4

את פרטי הרכבות המציג ( CDS)או בפונט קטן ( CDL) פונט גדולבשלט מידע לנוסע : ייעוד 0.4.4.4

 . 'תחנות ביניים וכו, יעד, ז"עדכוני לו, הבאות היוצאות מהתחנה

 .  שורות 44או  44או  0 -ב מידע הצגת יאפשר המסך 0.4.4.4

 :ת בשתי שורותוכותר וצגיו, העליון בחלקה, המסך שסביב במסגרת 0.4.4.1

, סמל רכבת ישראל  –במרכז השורה מימין לשמאל  כיתוב קבוע  –שורה עליונה  1.6.6.1.6

תצוגה מתחלפת של תאריך וזמן  -ובקצה השמאלי  " Departuresרכבות יוצאות "

 (.44:04 43/44/4440: בפורמט לדוגמה) עדכניים 

כיתוב קבוע של כותרות העמודות בתצוגה מימין לשמאל בשתי  -שורה טבלאית תחתונה   1.6.6.1.6

+ מעודכן , (בשורה מתחתיה) Time+ שעה , יעד, (בשורה מתחתיה) .No+  רכבת  :שורות

Est. (בשורה מתחתיה) , רציף+Plat.  (בשורה מתחתיה) , סוג+Train (בשורה מתחתיה) ,

 .Destination, (בשורה מתחתיה) Via+הערות , תחנות ביניים

 

 (DD)הכוונה  שלט 0.4.4

המציג מידע על שתי הרכבות הבאות רציפים במעבר לשלט מידע לנוסע המוצב : ייעוד 0.4.4.4

 . כולל ציון מספר הרציף אליו תגיע הרכבת, המתוכננות להגיע לרציפים אלו

 .  שורות לפחות 4 -ב מידע הצגת יאפשר המסך 0.4.4.4

 :יוצגו כותרות בשתי שורות, העליון בחלקה, המסך שסביב במסגרת 0.4.4.1

במרכז השורה מימין . רציףהסמל של חץ כלפי כיוון  –בקצה של השורה  –שורה עליונה  1.6.6.1.6

 -הנגדיובקצה " x-y Platforms ציפיםר", סמל רכבת ישראל –לשמאל  כיתוב קבוע 

 (.44:04: לדוגמה xx:yy בפורמט )תצוגה מתחלפת של זמן עדכני 

http://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://images1.ynet.co.il/PicServer2/04062007/1315501/logo1_a.jpg&imgrefurl=http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-1106200,00.html&h=116&w=116&tbnid=fxJZCSk7Rr1InM:&zoom=1&docid=zs_26y-KNPsiVM&hl=iw&ei=NIOxVO2WJ5DnaobMguAO&tbm=isch&ved=0CCQQMygEMAQ&iact=rc&uact=3&dur=3228&page=1&start=0&ndsp=20
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כיתוב קבוע של כותרות העמודות בתצוגה מימין לשמאל בשתי  -שורה טבלאית תחתונה   1.6.6.1.6

+ מעודכן , (בשורה מתחתיה) Time+ שעה , יעד, (בשורה מתחתיה) .No+ רכבת :  שורות

Est. (בשורה מתחתיה) , רציף+Plat.  (בשורה מתחתיה) ,Destination. 

 

 (outdoor)שלטים חיצוניים  –פונקציונליות דרישות  0.1

 (DD)שלט הכוונה  0.1.4

רציפים המציג מידע על שתי הרכבות הבאות ל במעבר שלט מידע לנוסע המוצב : ייעוד 0.1.4.4

 . כולל ציון מספר הרציף אליו תגיע הרכבת, המתוכננות להגיע לרציפים אלו

 .  שורות לפחות 4 -ב מידע הצגת יאפשר המסך 0.1.4.4

 :יוצגו כותרות בשתי שורות, העליון בחלקה, המסך שסביב במסגרת 0.1.4.1

במרכז השורה מימין . כיוון הרציף כלפיסמל של חץ  –בקצה של השורה  –שורה עליונה  1.1.6.1.6

 - הנגדיובקצה " x-y Platformsרציפים ", סמל רכבת ישראל –לשמאל  כיתוב קבוע 

 (.44:04: לדוגמהxx:yy בפורמט )תצוגה מתחלפת של זמן עדכני 

כיתוב קבוע של כותרות העמודות בתצוגה מימין לשמאל בשתי  -שורה טבלאית תחתונה   1.1.6.1.6

+ מעודכן , (בשורה מתחתיה) Time+ שעה , יעד, (בשורה מתחתיה) .No+ רכבת :  שורות

Est. (בשורה מתחתיה) , רציף+Plat.  (בשורה מתחתיה) ,Destination. 

 

 (DP)שלט רציף  0.1.4

מציג מידע לנוסע על שתי הרכבות , לרוחב הרציףלאורך או שלט מידע המוצב : ייעוד 0.1.4.4

 . הבאות המתוכננות להגיע לרציף

  ובנוסף שורה עליונה לתצוגת זמן שורות לפחות 1 -ב מידע הצגת יאפשר המסך 0.1.4.4

 להיכנס המתוכנות הבאות הרכבות שתי על טבלאי מובנה למידע ישמשו 1-ו 4 שורות 0.1.4.1

 .חופשית בשפה להערות תשמשאמצעית ה 4 שורה. לרציף

 :יוצגו כותרות בשתי שורות, העליון בחלקה, המסך שסביב במסגרת 0.1.4.0

 xף רצי", סמל רכבת ישראל –במרכז השורה מימין לשמאל  כיתוב קבוע  –שורה עליונה  1.1.6.1.6

Platform "בפורמט )תצוגה מתחלפת של זמן עדכני  -  קרוב לרציףובקצה ה xx:yy 

 (.44:04: לדוגמה

כיתוב קבוע של כותרות העמודות בתצוגה מימין לשמאל בשתי  -שורה טבלאית תחתונה   1.1.6.1.6

+ מעודכן , (בשורה מתחתיה) Time+ שעה , יעד, (בשורה מתחתיה) .No+ רכבת :  שורות

Est. (בשורה מתחתיה) ,תחנות ביניים ,Destination. 
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   4440נכון לינואר  –ברכבת ישראל ( LED)סוגי השלטים  0.0
 

 
 דרישות שלט סוג

8.8 

מרכ מרכזי מרכזי מרכזי

 זי

מרכ

 זי

מרכ

 זי

 רציף הכוונה הכוונה

 CDL CDL CDL CDS CDS CDS DD1  דגם

Indoor 

DD1 

Outdoor 

PD1 Outdoor 

' מס

 שורות

 שורות 2 2 28 12 6 28 12 6 

133 

 2 שורה

 תווים' מס

 לשורה

, פיזית)

 כולל

 רווחים

 (בצדדים

 88 88 88 88 88 88 48 48 56 56 

 תו גובה

 מ"במ

 .(מינ)

M=max 

T=typical 

34  68 M 

53 T 

68 M 

53 T 

68 M 

53 T 

48 M 

35 T 

48 M 

35 T 

48 M 

35 T 

58 M 

33 T 

58 M 

33 T 

58 M 

33 T 

45 M 

33 T 

 תו רוחב

 .(מינ)

 מ"במ

>68% 

 גובה

 התו

38 38 38 25 25 25 28 28 28 28 

 תו רוחב

 .(מינ) צר

 מ"במ

>28% 

 גובה

 התו

15 15 15 18 18 18 11 11 11 11 

 התו עובי

 .(מינ)

 מ"במ

 >12% 

 גובה

 התו

7.62 7.62 7.62 5 5 5 5.6 5.6 5.6 5.6 

 בין מרווח

 תווים

 מ"במ

 .(מינ)

 5.6 5.6 5.6 5.6 5 5 5 7.62 7.62 7.62 מ"מ 4

 בין מרווח

 שורות

 מ"במ

 .(מינ)

 >68% 

 גובה

 התו

44 44 44 26 26 26 35 35 48 48 

 גודל

 פיקסל

4 5 5 5 5 5 5 2 2 2 2 
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 (LCD) מידע שלטי -דרישות כלליות  0.0

 על לסירוגין מידע ומציג הקופות ליד התחנה בתוך כלל בדרך המוצב מידע שלט: ייעוד 0.0.4

 . הרכבת של שונות הודעות ועל מהתחנה הבאות היוצאות הרכבות

 .'אינץ 03או  04או  13 –גודל המסך  0.0.4

ובזווית אנכית של  מעלות 433 שלאופקית  בזווית בו המוצגים הנתונים זיהוי יאפשר המסך 0.0.1

 .מעלות  433

 :נתוני השלטים 0.0.0

 גודל מסך פרמטרים

 'אינץ 03או  04 'אינץ 13

 1920x502 1920x1080 רזולוציית מסך

 4:4,444 4:4,044 יחס ניגודיות

 cd/m2 400 nit 420 בהיקות

 40:0 40:3 (Aspect Ratio)יחס רוחב גובה 

 

 (מ"מ)

Pitch 

(mm) 

<

288% 

 גודל

 פיקסל

(NA ל- 

smd) 

5 5 5 5 5 5 5.6 

(smd) 

5.6 

(smd) 

5.6 

(smd) 

5.6 

(smd) 

 יחס

 ניגודיות

>1228 NA NA NA NA NA NA >1218 >1228 >1228 >1228 

 בהיקות

(cd/m2
) 

 תקן

EN1296

 סעיף) 6

  טבלה 7.3

4b )

 קטגוריה

L1 

413 413 413 562 562 562 3,566 3,566 3,566 3,566 

            הערות
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 ומרכיביו מהשלט פיסיות דרישות .7

 

 04 פלוס עד 40 מינוס של חיצונית טמפרטורה בטווח זמן לאורך עמדוי ומרכיבי כל על השלט 3.4

 ישירה שמש בקרינתנדרשת עמידה ( המוצבים בשטח פתוח)בשלטים חיצוניים  . צלסיוס מעלות

 .שעות 40 של( לא בצל)

 .IP65ברמת מארז שלט חיצוני יקנה הגנה .  לפחות IP45 ברמת הגנה יקנהפנימי  שלט מארז 3.4

 .(EN60529)334 בתקן ישראלי מוגדרות IP דרגות

 .העין מן וסמויים מכוסים יהיו בשלט החשמל וכבלי החשמליים החיבורים כל 3.1

 אופן התקנת השלט 3.0

 :בכל אחת מהאפשרויות הבאות נויותקשלטי רציף 

 (.כמו תאורה)המשמש לצרכים נוספים  עמוד ייעודי או על עמודהתקנה על  3.0.4

אלא אם כן אושר , לפחות מ"ס 404גובה בסיס השלט המותקן על העמוד מגובה הרצפה יהיה  3.0.4.4

 .י הרכבת באופן פרטני גובה התקנה נמוך יותר"ע

  .מטר 04 לא יפחת מ סמוכים  רציף  המרחק בין שלטימומלץ כי  3.0.4.4

  של החיצוני המעטה כי להוכיח יידרש הספק. גרפיטי-אנטי בחומר יצופו והעמוד  השלט 3.0.4.1

באחריות העמוד ) פגיעה בצבע המקוריניקוי בקלות של הגרפיטי ללא  מאפשר  והשלט העמוד

 . (ספק השילוט ככל שהעמוד סופק על ידיו

 בכלי או במפתח שימוש המחייבים נעילות/בסגרים יצוידו בתוך העמוד תא דלתות/מכסים 3.0.4.0

באחריות ספק השילוט ככל ) כאמור נגישות תתאפשר באמצעותם ורק לפתיחתם ייעודי

 . (שהעמוד סופק על ידיו

 :צידיים יכולים להיות מורכבים בכל אחת מהשיטות הבאות-דושלטים  3.0.4.0

6.1.6.6.6 Dual Sided screen – מציגים נתונים זהים )גב -אל-שני הצדדים צמודים גב. צידי-מסך דו

 (.בכל צד

6.1.6.6.6 Single Sided screen – כגון )המותקנים גב אל גב משיקולי התקנה חד צידיים שני שלטים

 .  (או התקנה על גבי עמוד שאיננו ייעודי כמו עמוד תאורה תליה מהתקרה

 .תליה על קיר 3.0.4

 .תליה מתקרה 3.0.1

 

 

 שלטהת הצב .8

  

  יםהצבת השלט אופן 3.4

 באולם תחנת הרכבת או במעבר  3.4.4
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ככל  תוך התייחסות)בתחנה  לנוסעים מרבי תקין ראיה קו שיאפשרו כך ימוקמו השלטים 3.4.4.4

 הראיה שדה את החוסמים תומכים מעמודים הנובעות האפשר להסתרות בחלק מהתחנות

 (.מסוימות מזוויות

 בכפוף ,מ"ס 444-404 גובה בסיס השלט מגובה הרצפה יהיה .TVM -ה מעליותקן  LCD שלט 3.4.4.4

 .ומיקום המידע נראות לשיקולי

 בכפוף ,מ"ס 444-404 גובה בסיס השלט מגובה הרצפה יהיה. הקופה מעליותקן  LCD שלט 3.4.4.1

 .ומיקום המידע נראות לשיקולי

אחד מהם רק מעל  LCDניתן להתקין שלט , והקופה צמודים TVMבמידה ומיקום ה  3.4.4.0

 .(TVM\קופה)

נקודה  מכלככל הניתן  וויזואלית זמין יהיה שהמידע כך האולם בעומק יותקן מרכזי LED שלט 3.4.4.0

 .מ בכפוף לאילוצי מיקום"ס 404-434 גובה בסיס השלט מגובה הרצפה יהיה. באולם

, ככל שניתן, לרציפים ירידה/העלייה לנקודת בצמוד, לרציפים המוליך במעבר יותקן DD שלט 3.4.4.0

 .ההליכה לכיוון בניצב

 רציפי הרכבת ב 3.4.4

בצורה המציגה את התוכן כלפי , (ככל שניתן) בניצב לרציףרכבת השלט יוצב  הברציפי  3.4.4.4

 .הנוסעים

 מסך: בשלט הצופה של הראיה בקומעטות ככל הניתן  הפרעות תהיינה שבו באופן יוצב השלט 3.4.4.4

 כגון סביבתיים עצמים של הפרעה ללא, לפחות מטר 40 של ממרחק בבירור יראה השלט

 . וכדומה תאורה עמודי, צמחיה

 השלטקצה  מרחק. ברציף חופשי מעבר כך שיובטחיותקנו  והשלט ברציפי הרכבת העמוד 3.4.4.1

מעבר לא יסכן את מעבר נוסעי התחנה כולל  הבטון יסוד .לפחות מטר 4 משפת הרציף יהיה 

 .נכים

 

 מגנטית-ותאימות אלקטרו הזנת השלט .9

 

 כלליות דרישות  3.4

 .הארצית החשמל רשת י"ע תהיה חשמלית השלט הזנת 3.4.4

 .נפרד לכל שלט ת "מאמיותקן  3.4.4

 הנמצא בתחנות ואשר ( גנרטור) מחולל זרםי "יופעלו השלטים עבמקרה של הפסקת חשמל  3.4.1

 .דקה מהפסקת חשמל 1 - כ לפעולה תוךייכנס 

 

 


