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 רשות שדות התעופה 
 לייצור חשמל עצמי PVסולארי   מתקן – נתב"ג

 
 הנחיות כלליות, תכולת העבודה -כללי   -   1.0
 הנחיות כלליות להקמת הפרויקט - 2.0
 מפרט מיוחד לעבודות חשמל - 3.0

 המפרטים הכלליים לעבודות בנין "הספר הכחול" נמצאים לעיון אתר האינטרנט  -
 של משהב"ט.

 החלקים הנ"ל משלימים את עצמם וכל האמור בהם מחייב את הקבלן.
 קונסטרוקציהמפרט  - 4.0
 לעבודות התחזוקהמפרט  - 5.0
 OFF GRIDבדיקות  - 6.0
 ON GRIDבדיקות  - 7.0
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 כללי 1.0

בשדה  PV פוטוולוטאית מתקן סולארי בטכנולגיית מפרט זה דן בעבודות חשמל לצורך הקמת  1.1
 התעופה נתב"ג .

 במהדורתו העדכנית. 08מפרט זה על כל נספחיו מהווה השלמה למפרט הכללי למתקני חשמל  1.2

; ציוד בלוחות יהיה אחת מתוצרות הבאות: 61439לוחות חשמל יעמדו בדרישות תקן ישראלי  1.3
SIEMENS, ABB, EATON, SCHNIEDER ELECTRICרת , מכשירי מדידה יהיו מתוצ

SATEC  אוSCHNIEDER. 

ידי מכון התקנים -, כולל קופסאות, מהדקים יהיה מאושר לשימוש עלDCכל ציוד המיתוג, כולל ציוד  1.4
  וולטאיים-למתקנים פוטו

המערכת תוקם על מבנה בו ישנה חשיבות אדריכלית לנראות. על הקבלן לקחת בחשבון תכנון מערכת  1.5
 ע"פ הנחיות היתר הבנייה בלבד.

 וטה הינו המפרט המיוחד המהווה הבהרה והשלמה למסמכי המכרז.המפרט הל 1.6
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   הנחיות כלליות להקמת הפרויקט 2.0
 

 תאור כללי  2.1
 

 תאור המתקן 2.1.1

, מחוברת במספר חיבורי מ"נ אל לוחות במערך 3MWp-5MWpבהספק של  PVמערכת  
החיבור מתייחסת לחיבור בלוחות מתח  סכימתיובהר כי  בשלב זה החשמל של שדה"ת. 

סכימה הלוחות הרלבנטיים לחיבור  ו לקראת ביצוע הפרוייקט.נמוך קיימים אשר אותר
אין בשלב זה כוונה להתקנת שנאים וחיבור מצורף למפרט הטכני.  המתקנים ומיקומם

 ללוחות מ"ג. 
ים ציבוריים המתקנים נועדו לאפשר ייצור חשמל בהתאם להחלטה של הרשות לשירות   

המאפשרת הקמת מתקנים לייצר חשמל מבוזר באנרגיה  25.12.12מיום  10חשמל שמספרה 
או בשיטה אחרת,  "") בשיטת "מונה נטוPV" -וולטאית (להלן -מתחדשת בטכנולוגיה פוטו

 כמפורט במסמכי המכרז.
 שלבים עיקריים: 2-המתקן יוקם ב          

כאשר במסגרת  . קילואוט 50 -בהספק של כ הקמה של מתקן פילוט – שלב הפילוט .א
חיבורי חשמל בין  ללא Aריים יעוגנו על חלק קטן מגג סככת אסולההפנלים הפילוט, 
ע"פ הנחיות תעוגן המערכת בהספק המלא לגג)  באופן בו( רק עיגון פיזי לגג עצמו  הפנלים 

 חודשים לפחות.  3, ולמשך רש"תמיקום מדוייקות כפי שיתקבלו מ

כי לא קיים אפקט הפילוט כאמור לא יחובר לרשת בשלב הפילוט אלא נועד לוודא מתקן 
מהפנלים הסולאריים הן לכיוון מגדל הפיקוח והן לעיניי הטייסים בדרכם לנחיתה.  סנוור

המשך ביצוע הפרוייקט יותנה כאמור באישור גורמי נתב"ג וחט' המבצעים של רש"ת 
מגדל הפיקוח וחטיבת המבצעים לא תאשר את קרי לפיילוט. במידה והפיילוט ייכשל, 

שהותקנו על הגג לצורכי רש"ת תרכוש את הפנלים הפרוייקט בגלל בעיות סינוור, אזי 
או במקום של רש"ת או וולטאי באתר אחר -מתקן פוטוהפילוט, ותנחה את הקבלן להקים 

במקרה כזה, ובגין פירוק הפנלים מהגג והתקנת המתקן  .לפי שיקול דעתהאחר של נתב"ג 
באתר אחר של הרשות,  הקבלן יזכה לקבל תוספת מחיר , כפי שנקבעה בהסכם 

ההתקשרות, עבור כמות הקילוואטים שהותקנה בפילוט באופן יחסי למחיר של ההספק 
 המלא של המערכת. 

ל הפיקוח על היעדר סינוור, חטיבת המבצעים ומגדעם קבלת אישור  – שלב ביצוע המלאב.  
הקבלן יבצע רש"ת יאשרו את המשך ביצוע הפרוייקט המלא והצלחת הפילוט, ו

 את כלל פוטנציאל הייצור בסככות התמך שימקסםתכנון והקמה מלאה של מתקן 
 ע"פ היתר הבנייה שהתקבל.

 
 

 קילוואט  1במסגרת הצעת הקבלן עבור כל  -  העבודהתכולת פירוט  2.2

 מכלליות האמור בהסכם, במסגרת העבודה תבוצענה, בין היתר, העבודות הבאות מבלי לגרוע  
במסגרת המחיר הפאושלי אותו הציע הקבלן בהצעתו וזאת באמצעות אנשי מקצוע כפי המפורטים 

 בהסכם ההתקשרות: 

פרט העיגון יאושר מראש ע"י  .למישור הגג וולטאיים-והתקנה של פנלים פוטועיגון אספקה  2.2.1
 ההנחיות והעקרונות שניתנו ע"י הקונסטרוקטור של המבנה.רש"ת ע"פ 

מתחת למישור הגג התקנת מהפכים  - (DC/AC Inverters)אספקה והתקנה של מהפכים  2.2.2
במת ממירים, כוללת בין היתר: ובמקומות שאושרו מראש ע"י גורמי הרשות. ההתקנה 

אספקה והתקנה של לוחות חשמל, מגיני  , וכד' / גגון ממיריםסגור במנעול,  "כלוב" ממירים
 .ברק/ מתח יתר

ושינוים בלוחות  DC, לרבות קופסאות לפי הצורך אספקה והתקנה של לוחות מתח נמוך 2.2.3
 הקיימים במערך המתקן.
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 .ACומתח  DCמתח ספקה והתקנה של כבילת  2.2.4

 .מתחת למישור הגג אספקה והתקנה של סולמות כבלים/תעלות פח מגולוונות 2.2.5

מיוחדים, הארקה של כל ציוד חשמלי, כולל  DCביצוע אינסטלציה חשמלית, כולל כבלי  2.2.6
 ., בהתאם לתקינת חח"יפנללכל הארקה ביצוע 

כל מה  –ביצוע עבודות חשמל בחדרי החשמל, השלמת מערכת הארקה, עבודות נוספות  2.2.7
רך חיבור ידי מהנדס בודק או נציג מדור בודקים של חברת החשמל לישראל לצו-שיידרש על

 .החשמלהמתקן לרשת 

מסמכי בהתאם  פנלים על גגה לעיגון אלומיניוםמ כל פרטי האיגוןאספקה והתקנה של  2.2.8
  לתכנון המאושרהמכרז ו

, , סולם עליה לגג ובטיחות לעבודות בטחון הנפות לגג, אספקה והתקנה של אמצעיביצוע  2.2.9
לפי דרישות בטיחות / חח"י והכל  –וגישה מסודרת לבמות הממירים , אמצעי גידור ושילוט 

 / רש"ת.

התקנת קו חיים תקני ו/או פיגומים ו/או שימוש במתקן הרמה לצורך עבודה בטוחה בזמן  2.2.10
 ביצוע ההתקנות

 ביצוע נקודות חשמל ומאור לפי הצורך. 2.2.11

ביצוע בדיקה מקדימה לפני תכנון מפורט ע"י מהנדס חשמל מטעם הקבלן כולל הגשת דו"ח  2.2.12
 למצב מתקן החשמל הקיים במבנה.  מסודר למזמין המתייחס

לצורך אישור התכנון המפורט ואישור בודק חשמל בהתאם להסדרה, פניה לחברת חשמל  2.2.13
של חברת חשמל לאישור התקנת המערכת לפני תחילת ביצוע העבודות, כולל כל האגרות 

 הנדרשות לחח"י בגין בדיקה זאת.

לטובת חיבור המתקן לרשת פנייה לחברת חשמל לצורך אישור המתקן בתום ההתקנה  2.2.14
לחברת חשמל עבור כל האגרות הנדרשות לטובת חיבור המערכת לרשת  החשמל ותשלום

יובהר כי תשלום האגרות במלואן  ., כולל ליווי חברת החשמל במהלך הבדיקותהחשמל
 יחול על הקבלן והוא נדרש לקחת זאת בחשבון.

וי בלוחות קיימים, שילוט לוחות ביצוע עבודות חשמל בחדר חשמל של המזמין, לרבות שינ 2.2.15
ידי מהנדס -כל מה שיידרש על –בכל המתקן, השלמת מערכת הארקה, עבודות נוספות 

. החשמלבודק או נציג מדור בודקים של חברת החשמל לישראל לצורך חיבור המתקן לרשת 
 .בדיקת המערכת, בדיקה של מהנדס בודק, ביקורת חח"י

חיבור המתקן וליווי כלל הליך בדיקת המתקן ועד  תאום סופי עם נציגי חברת החשמל, 2.2.16
 שמל.חלרשת ה

 .בסוף כל יום עבודה ניקיון הגגפינוי ו 2.2.17

באם נדרש עדכון היתר הבנייה אזי הקבלן יגיש תוכנית  –בסיום ההקמה  4קבלת טופס  2.2.18
 .לנדרש בהתאםמעודכן  לקבלת היתריחד עם אנשי רש"ת שינויים וידאג 

  בהתאם להסדרה יני החשמל במשרד התשתיות הלאומיותהשגת היתר הפעלה ממנהל עני 2.2.19

 ON GRID-ו  OFF GRIDהפעלה והרצת המערכת כולל בדיקות  2.2.20

עבור כל ניטור ובקרה באמצעות מודם סלולארי מנייה חכמה , אספקה והתקנת מערכת  2.2.21
מנייה חכמה בעלת יכולת להציג נתוני צריכה לצד נתוני יחידת הכוללת נקודת חיבור ללוח , 

או כפי  ור מהמערכת הסולארית וחישוב כספי ע"פ אמות מידה של הסדרת מונה נטוייצ
. המערכת תשדר נתונים לענן ותציג את נתוני הצריכה והייצור שיוחלט על ידי רש"ת

 ,שבועי ,היומי החיסכון.מערכת תוכנה של המונה החכם תציג את בממשק אינטרנטי. 
 פי על ,החשמל מחברת החשמל לעלות וואההש ידי לבמונחים שיקליים, ע ושנתי חודשי

, אפשרות . יובהר כי עלות התקנת המונים בכל נקודת חיבור ללוח ז"תעו שעותהתפלגות 
גישה לנתונים על ידי נציגי רש"ת, יצוא נתוני הייצור ומעקב על כל מרכיבי המערכת וחיבור 
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הסימים והתקשורת ועלות  בגין התוכנהוכן עלות השירות  למערכת הבקרה של רש"ת 
 שנים יכללו בעלות המתקן.  5למשך תקופה של 

הפנלים קבוצה של על גב  נו שיותקפנל טמפ'  יומד, מדי קרינה טמפ' סביבה  ימדמספר  2.2.22
 מוצלל במהלך השנה כולה.  םשאינ יםעל גבי פנל נו יותק –לטובת מדידת טמפ' הפנל 

 לן בהתחייבויות.כמות תיקבע בהתאם לצורך המדידה להוכחת עמידת הקבה

במישור מקביל למישור הקולטים  נושיותקומד רוח מד קרינת שמש מסוג פירנומטר  2.2.23
 ובמיקום שאינו מוצל במהלך השנה כולה. 

ישמור את הנתונים  בקר שיאסוף את הנתונים מהממיר ומכשירי המדידה המצויינים לעיל 2.2.24
לל תוכנה לשליפת דק ויעביר אותם ברשת לשמירה בשרת המזמין, כו 5במרווחים של 

 הנתונים מהבקר לפי דרישה. 

 ביצוע חפיפה מסודרת ,מושלמת ועניינית לקבלן האחזקה החדש בתום תקופת האחזקה . 2.2.25

מרכיבי ל לעבור כעדכניות מלאות וחתומות  AS MADEמסירת ספר מתקן ותוכניות  2.2.26
 מערכתה

 
 :    ותכולת עבודות החשמלהיקף  2.3

חוק בטיחות בעבודה בכל שלבי עבודות ההנפה ועבודות מוסמך לפי הקבלן ימנה מנהל עבודה 
חשמלאי הנדסאי שעסק בביצוע העבודה ומתמצא בכל בנוסף ימנה   הקונסטרוקציה על הגגות.

זמן העבודות עד מערכות החשמל בשטח ובלוחות החשמל יהיה נוכח בשטח במהלך כל 
  הפעלת המתקן גם אם נסתיימו כל עבודות ההתקנה שבאחריות הקבלןל

, מתקן TURN KEY PROJECTלמסור למזמין, בשיטת במסגרת עבודתו נדרש הקבלן   
ספק, להוביל, לבצע התקנה מכנית וחשמלית, לבדוק, על הבין היתר עובד, בדוק ומאושר. 

 להפעיל ולמסור למזמין את המתואר להלן: 
 
 

 אינסטלצית הזנות והתקנת מובילים שונים למערכות שונות. -

 כבלים.תעלות וסולמות  -

 .מתקן חשמל כח, הארקה, מאור -

 בדיקות והפעלות כמפורט במסמכי המכרז. -

 .5000KWpולא יעלה על  3000KWpשלא יפחת מ כולל וולטאים בהספק -פנלים פוטו -

 AJBקופסאות  -

 המותקנים בתוך תעלות פח מחורצות עם מכסה DCכבלי  -

 GJBקופסאות  -

  DC/ACמהפכי מתח  -

 ננעלים (ראשי לכל ממיר) ACמנתקי  -

 המותקנת בתוך תעלות פח מחורצות עם מכסה ACכבילת  -

 לוחות חשמל לריכוז מוצא ממירים. -

 כפי המוזכר מעלה ( מנייה חכמה) של המתקןוניטור מערכת בקרה  -

אינסטלציה חשמלית כגון הארקות, הזנות עזר לטובת ציודים כגון מזגנים, מפוחים, בקרים וצג,  -
 ומעגלים סופיים.תאורה 
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 סתירה בין מסמכים 2.4

בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, דו משמעות, אפשרות לפרוש שונה בין מסמכי ונספחי המכרז   
 חוזה.ההשונים יהיה סדר העדיפויות בין המסמכים כמפורט במסמכי 

 

 הוראות כלליות 2.5

 הינם:מפרטי העבודה במהדורתם העדכנית המהווים חלק בלתי נפרד ממפרט זה  

 חוק החשמל תשי"ד ותקנות שפורסמו מכח החוק עד ליום הביצוע. 2.5.1

 . 08המפרט הכללי לעבודות חשמל  2.5.2

 .VDEתקן גרמני  2.5.3

 ., תכניות, טכני למכרז מפרטתקן ישראלי, סדר עדיפות המסמכים הינו חוק החשמל,  2.5.4
 .IECבהעדר תקן ישראלי יקבע תקן 

דו בתקנים בין לאומיים כגון: כל הציוד והמכשור המסופקים במסגרת מכרז זה יעמ 2.5.5
NEMA, IEEE, IEC -  לגבי רעשים והפרעות מסוגE.M.I  ו- R.F.I כן בדרישות -וכמו

כן נדרש שרמת ההרמוניות לגבי כל ציוד שיסופק לא -התקנים לגבי רמת ההרמוניות, כמו
 בזרם. THD - 5%תעלה על 

מכים, תיעוד ממוחשב, כל הציוד והעבודות וכן כל התפוקות השונות הנלוות כולל מס 2.5.6
יהיו מיועדים לתפקוד ותפעול מלא ומושלם, ללא מגבלת זמן או מגבלה  -תוכנות, וכו' 

כלשהי אחרת. בכל מקרה של כשל מתחייב הקבלן לתקן את הנדרש מיידית ולשפות את 
 המזמין בעבור נזקים שנגרמו לו.

 

 אספקת ציוד 2.6

 ייצור אחרון.כל הציוד והחומרים יהיו חדשים לחלוטין מדגם  2.6.1

סוגי הציוד והחומרים יהיו מוכרים בשוק ועומדים בכל התקנים והדרישות כמפורט  2.6.2
 במסמכי המכרז השונים. כל סוגי הציוד יוגשו לאישורו של המפקח, טרם רכישה.

במקרה ובבדיקות הדגימה, בבדיקות באתר או בכל בדיקה אחרת של המפקח יפסלו  2.6.3
דרישות, יסלק הקבלן את החומר ו/או המוצר הפגום חומרים או מוצרים עקב אי עמידתם ב

 שעות מהאתר ויביא במקומו אחר וזאת על חשבונו. 24תוך 

במפרט הטכני המיוחד מופיעות דרישות מינימום לציוד. מודגש שבמידה ולצורך הפעלת  2.6.4
המערכת ו/או עמידה בדרישות הפונקציונליות והטכניות יש צורך בציוד נוסף ו/או בציוד 

ונים, תכונות וביצועים משופרים לעומת דרישת המינימום, על הקבלן לספק את בעל נת
 הציוד המשופר ללא שינוי במחיר יחידה ו/או תוספת תשלום כלשהי.

הקבלן מצהיר בחתימתו על מסמכי מכרז זה שעליו לקיים בקרה פנימית על טיב ורמת  2.6.5
 המוצרים והחומרים הן במפעלי הייצור והן בשטח.

באחריותו של במקום מסודר וסגור ויאובטח על הגג או פק לאתר יאוחסן כל ציוד שסו 2.6.6
 בהתאם לנהלי נתב"ג. אחריות על שלמות הציוד והימצאו מוטלת על הקבלן בלבד.הקבלן 

 

 הצגת תיק תכנון, אישור תוכניות, ציוד ועבודות 2.7

ואישורם יהיו כפופים להליכים המפורטים בנספח "נהלי בדיקה ואישור  קבלה ומסירת תוכניות 
 מתקנים" ובסדר המפורט להלן:

אספקת רשימה מפורטת של הציוד כולל קטלוגים טכניים ו/או כל פרט אחר שיידרש עבור  2.7.1
 בצוע העבודות נשוא מכרז/חוזה זה לרבות לוחות חשמל וציוד פקוד ובקרה.
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הצורך ואישור רשימת הציוד יכין ויגיש הקבלן תוכניות לאחר בדיקה, עדכון במידת  2.7.2
מפורטות לביצוע שיכללו כל פרטי הציוד שאושרו. על הקבלן לבדוק התאמת התוכניות 
למציאות לפני ביצוע העבודה בפועל. בכל מקום שיגלה הקבלן סתירה או אי התאמה חייב 

ההוצאות שידרשו  הוא להודיע על כך מיד למפקח. באם לא עשה כך ישא הקבלן בכל
 לתיקון.

. הקבלן לא יבצע הזמנת לאישור המזמיןמערכת ההקבלן יגיש תכנון מפורט עבור כל   2.7.3
חומרים כלשהם לפני אישור התכנון המפורט ע"י המזמין.  התכנון יכלול את כל הנדרש 
ואת כל אלמנטי המערכת כפי שמצויינים במפרטים הייעודיים וכפי שאושרו בהסכם 

 ההתקשרות.

תכנון המפורט יכלול גם  את כל הדרישות והמפרטים וההנחיות המעודכנות ביותר של ה 2.7.4
חברת החשמל לישראל בנוגע למערכות סולאריות פוטו וולטאיות. התכנון המפורט יכלול 

 גם בין היתר  :

 

 תכנון מפורט של תוכנית העמדת הפנלים על גג המבנה. כולל חתכים אופייניים 2.7.4.1
התכנון יהיה עפ"י המאושר בתוכנית ההיתר שניתן  .ותפוקות צפויות למתקן

למערכת . כל חריגה מהתוכנית תובא לבדיקה ואישור המזמין. יש להציג 
ולתת ביטוי בתוכנית להמלצות ממונה הבטיחות בנושאי הבטיחות הקבועים 

 והזמניים שינקטו על הגג כגון קו חיים וכו' ...

( רשימה) של כל העבודות  בהגשת התכנון המפורט יציג הקבלן תוכנית 2.7.4.2
 הנוספות שעליו לבצע באתר עפ"י הנחיית המזמין .

 .מחוזית\עפ"י היתר הבנייה כפי שאושר בוועדה המקומית הקבלן יתכנן 2.7.4.3

חישוב תפוקה מירבית של המערכת בהתחשב בזווית ההצבה של הפנל ע"פ  2.7.4.4
 היתר הבנייה, בכל ההצללות וההפרעות האפשריות הצפויות  .

כולל חישוב של , PVSYSלפי דוח שבת לתפוקה מקסימאלית, הדמיה ממוח 2.7.4.5
התפוקה המכס' הצפויה במתקן למשך שנה קלנדרית בהתפלגות חודשית, 
כולל התייחסות לנושא הצללות ככל שקיימות והתפתחות הצללה לאורך 

 שעות היממה בימים קצרים וארוכים של השנה.  

וגדר ע"י מהנדס המתכנן דו"ח חישוב מפלי מתח בכל נקודה ונקודה, אשר ת 2.7.4.6
 )1%(מפל מתח לא יעלה על 

+ פרטים   1:50ו  1:100תכנון מפורט של הקונסטרוקציה של המערכת  בנ"מ  2.7.4.7
 . 1:10טיפוסיים ב 

תוכנית מפורטת להעמדת הממירים  + תוכנית ארון טיפוסי להגנת הממירים  2.7.4.8
רשים. הן מפגעי מזג אויר והן הגנה מפני גניבות או גישה של אנשים לא מו

 לרבות מיקום תאורה וכח. 

ממירים ,הספק כמות , פנלים רשימת טבלת עומסים מפורטת הכוללת: כמות 2.7.4.9
 ושם יצרן/ ספק.

רשימת פנלים הכוללת : סוג הפנל , כמות , הספק הפנל , מתחי ייצור  (מתח   2.7.4.10
DC .זרמים, שם / חברה / יצרן של הפנלים ( 

לוח ראשי לבניין / או מקור  מאסף, חתכי כבלים לכניסות ויציאות, מיקום 2.7.4.11
 ההזנה לארון (לוח ראשי קיים), מיקום מונה ייצור, מיקום מונה צריכה.

תכניות הארקה : סכמה חד קווית מפורטת הכולל חתכי כבלים/ גידים  2.7.4.12
,מיקום פס הארקות ראשי להגשה עבור משרד התשתיות, תכניות הארקות 

התייחסות לחיבורי הארקה של , תכנית פרטי הארקה, לרבות DCלמערך ה 
 הציוד.
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תוכנית כבלי חשמל ראשיים ומשניים. תוואי הכבלים הראשיים והמשניים  2.7.4.13
 בודה. יתואם עם המזמין מיידית לאחר קבלת צו התחלת ע

תכנון מפורט של תשתיות חשמל, תעלות/ סולמות. ציון סוג הציוד אשר  2.7.4.14
הפרטים לבצוע יותקן, הכנת תכניות מפורטות למערך ההתקנה כולל כל 

 המתקן. 

 תוכנית להצבת סולם עלייה תקני לגג כפי הנידרש ע"י חברת חשמל.  2.7.4.15

 פירוט כלל אלמנטי הבטיחות כגון פרט של קו חיים והצבתו על הגג וכד' 2.7.4.16

רשימת חלפים עיקריים לצורכי אחזקה וחלקי חילוף בהיקף מספק, אשר   2.7.4.17
בודות האחזקה יאוחסנו במחסני הקבלן, לצורך ביצוע שוטף והולם של ע

מהיקף  2%ובהיקף שלא יעלה על  הנדרשות,  כמקובל בחוזי תחזוקה,
 העבודות.

ציון מיקום המהפכים כולל תכנון מפורט של כלוב / ארון כמפורט במפרט  2.7.4.18
 החשמל.

, עריכת תכניות לוחות קיימים DCתכניות לוחות חשמל לרבות קופסאות  2.7.4.19
 בהם שולבו מפסקי המערכת

 ולל מיקום הצבת הרגשיםכ תכנית בקרה וניטור 2.7.4.20

 תכנית חד קווית כללית של כלל המתקן 2.7.4.21

 תכנון העמדת כל האלמנטים הקיימים על הגג אשר יועתקו ע"י הקבלן. 2.7.4.22

 . PDFו   DWGעותקים מודפסים + שרטוט ממוחשב בקבצי   3 -תכניות יוגשו לאישור ב 2.7.5

הטכני יס ות במהדורתן האחרונה יהוו הבסהציוד המאושר והתוכניות לביצוע המאושר 2.7.6
 לביצוע העבודה.

 
 
 
 
 
 
 
 

 בדיקת עבודות וקבלת המתקן והעבודה 2.8

 כללי 2.8.1

 בדיקת העבודות תכלול את השלבים הבאים: 

 באתר היצרן. –בדיקת ציוד לוחות מ"נ  א.
המפקח יהיה נוכח בבדיקת הלוחות ויכין דו"ח בדיקת הלוחות. מובהר כי לוחות לא  ב.

 אישור בכתב ע"י המפקח.ירדו לאתר העבודה אלא לאחר שיימסר 

 בדיקת מתקן והפעלה בשטח ע"י הקבלן. ג.

 בדיקת מתקן ותפעולו בשטח ע"י המפקח והמתכנן ד.

הקבלן יגיש לאשור חברת החשמל כל המסמכים והתכניות טרם ביצוע, יבצע ויכין  ה.
 את כל הדרוש להגשת המתקן לביקורת חברת החשמל לפני חיבורו לרשת החשמל.

בדיקת מתקני החשמל (בנוסף לבדיקת חח"י) תבוצע על ידי מהנדס בעל רשיון  ו.
"מהנדס חשמל בודק" יבדוק את כל מתקני החשמל שבוצעו ויאשר חיבורם למתח, 

 ידי הקבלן . -הבדיקה ובדיקות חוזרות של המתקן (במידה ותידרשנה) ישולמו על
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לפני הזמנת הבודקים. הקבלן יבדוק את כל המתקנים ויתקן את כל הליקויים  ז.
הקבלן יגיש לבודקים כל עזרה נחוצה בציוד, מכשור ואנשים לביצוע הבדיקות. 

הקבלן יתקן כל ליקוי שיתגלה בבדיקות, כל זאת במסגרת מחירי היחידה וללא כל 
 חיוב נוסף.

בדיקת מתקני חשמל חדשים תבוצע ע"י חברת החשמל. התשלום עבור הבדיקה  ח.
התשלום יבוצע ע"י וע"ח  –בור בדיקות חוזרות באם ידרשו יבוצע ע"י הקבלן ,ע

 הקבלן.
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 בדיקות שגרתיות 2.8.2

 :להלן כמפורט, תעל הקבלן לבצע בדיקות שגרתיו  
 .500Vבדיקת בידוד המתקן ע"י מגר  .1
 בדיקות טיב הארקה ורציפות הארקה לגבי כל מתקן/אביזר מתכתי. .2
 בדיקות סדר פאזות. .3
למפסקי זרם אוטומטי,עפ"י הרשום בתכניות ולאחר מדידת זרם  כיול ההגנות .4

העבודה בהעמסה בעבודה רגילה. מדידת הזרם תעשה באמצעות מכשיר מדידה 
 מדויק.

בדיקת חיבור מכשירי הפיקוד למקומם הנכון ואימות נקודות החיבור שלהם עפ"י  .5
 תוכנית החיבורים.

 בדיקת תקינות מנורות הסימון והמחוונים. .6
 בדיקת תקינות החיווט החשמלי. .7
 בדיקת יציבות התקנת הציוד והעדר רעידות. .8
 לוח ואביזרים, בהתאמה לתוכניות ולהנחיות התקנה ע"י חח"י. –בדיקת שילוט  .9

 בגמר הבדיקות יגיש הקבלן למפקח בכתב דו"ח מסכם עם תוצאות הבדיקות.  

 בדיקה תפעולית 2.8.3

תפעולית של המתקן אשר תכלול הפעלת כל חלקי  בגמר העבודה יבצע הקבלן בדיקה  
המתקן לפי תוכניות,הפעלת כל אביזר ואביזר בדיקת ההגנות וחיבורים, בדיקה זו תערך 

ע"י הקבלן כדי לוודא נכונות החיווט וההתקנות. הקבלן יערוך דו"ח בדיקה וימסור אותו 
 למפקח לאחר השלמת הבדיקה התפעולית.

 הפעלת מתקנים 2.8.4

מערכת חשמלית אותה ביצע הקבלן לא יחשבו כמושלמים  שום מתקן או 2.8.4.1
ומסירתם לא תחשב סופית, אלא אם כן חוברו לרשת החשמל ופעולתם 

אושרה כתקינה הן מבחינה בטיחותית (התאמה לדרישות התקן/המפרט 
כאשר המערכת החשמלית תבצע את המוטל  הטכני) והן מבחינה תפעולית.

 עליה לשביעות רצונו של המפקח.

 בודה והמתקן יחשבו כמושלמים אם וכאשר יתקיים המתואר להלן:הע 2.8.4.2

שנרשם בה שהמתקן בוצע לפי  -הקבלן יגיש הצהרת "חשמלאי מבצע"  .1
התוכניות ובהתאם לחוק החשמל ורשויות מוסמכות אחרות כפי שנקבע 
במסמכי המכרז השונים ולאחר שבוצעה קליטת חיבור החשמל, ולאחר 

 נבדקה.שפעולת כל פריטי הציוד 
 הקבלן יצרף להנ"ל את רישום תוצאות בדיקת הכבלים והארקות.

 (הקבלן יספק את כל הכלים והמכשירים הדרושים לבדיקות).

הקבלן יצרף לנ"ל את דו"חות הבדיקות השגרתיות והבדיקה התפעולית  .2
 שצוינו לעיל.

 הקבלן סיים את כל עבודות התיקונים כפי שנדרשו ממנו ע"י המפקח. .3

ן ומסר למפקח את תוכניות המתקן בהן הוא סימן את כל הקבלן הכי .4
השינויים ו/או תוספות לפי הביצוע בפועל (תוכניות עדות), כנדרש 

 במסמכי המכרז/חוזה.

 הקבלן ביצע בדיקה סימולטיבית שנייה בנוכחות המפקח. .5
 :הערה  

הבדיקה מוגדרת כבדיקה שנייה ומאחר ועל הקבלן לבצע בעצמו, בתיאום   
ת המפקח, את סדרת הבדיקות הראשונה כפי שמתואר לעיל, לתקן ובנוכחו

את כל הטעויות ולאחר מכן לבצע כאמור בנוכחות המזמין ולפי דרישתו 
 בדיקה שנייה.
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 מסירת המתקן  וחיבור המתקן לרשת 2.8.4.3

במסגרת העבודה על הקבלן להכין את המתקן לחיבורו לרשת, הנ"ל יכלול בין 
חי חח"י בנושא מניה והכנות לקליטת ציוד היתר תיאומים מוקדמים עם מפק

(במידה ומדובר על הסדרת מונה נטו). ככל שלא, אזי יפעל מול מהנדסים חח"י.
 בודקים שיאושרו ע"י הרשות.

 סיוע לעובדי חח"י בביצוע עבודות בחדרי מניה וסביבתם. -
 ביצוע התממשקות לציוד מיתוג/בקרה של חח"י. -
בהתאם לדרישות חח"י/משרד  PVשילוט מתקן החשמל כולל מתקן  -

 התשתיות.
 ביצוע בדיקות וכיולים בהתאם לדרישות חח"י. -
 הגשת חומר טכני של כל הציוד שהותקן. -

 קבלת המתקן 2.9

קבלת המתקן על ידי המפקח תיערך אך ורק לאחר שתושלמנה הבדיקות למיניהן ויסופקו  2.9.1
סרו כל ספרי למפקח כל תעודות הבדיקה, האישורים ואישורי ההפעלה וכן לאחר שימ

 המתקן, ספרי הפעלה,תכניות לפי ביצוע הכל קומפלט לשביעות רצון המפקח .

 & ON GRIDהקבלן יזמן את המפקח לקבלת המתקן לאחר השלמת ההקמה והבדיקות  2.9.2
OFF GRID  .שייערכו על ידי הקבלן 

 המפקח יערוך טופס קבלה ראשונית עם רשימת הסתייגויות לתיקון בתוך פרק זמן שיקבע  
במשותף עם הקבלן, ובכל מקרה במסגרת זמן הביצוע. לאחר פרק הזמן הנ"ל יערוך המפקח 

ביקורת קבלה נוספת ויאשר המתקן. היה ולא מולאו כל ההסתייגויות ותהיינה דרושות 
ביקורות נוספות, כפוף להחלטתו הבלעדית של המפקח, תנוכה מחשבון הקבלן עלות 

 ומוחלטת של העבודות לשביעות רצון המפקח. הביקורות הנוספות עד להשלמה סופית

 מצורפות לנספח זה. ONGRIDו   OFF GRIDפרוטוקולים של בדיקות  2.9.3

 

 הדרכה 2.10

 הקבלן יבצע הדרכה במועד ובהיקף שיקבע ע"י המפקח. 2.10.1

הקבלן יתקין שלטי אזהרה ,הוראות אזהרה והפעלה עיקריות מעל עמדות תפעול ,לוחות  2.10.2
 עשן וכריזה.אש ו. חשמל מ.ג. + מ.נ.  , מרכזיות ג

 הקבלן יתרגל את הצוות בזיהוי ואיתור תקלות ובנוהל הטיפול. 2.10.3

 
 ציוד : תקופת הבדק, אחריות  2.11

שנים לכלל רכיבי המערכת ולתפוקות כפי שהתחייב במסמכי  5אחריות קבלן מלאה למשך  2.11.1
ההצעה הכספית. כלל ההוצאות לביצוע השירותים, תיקונים להשגת התפוקות הינם 

חודשים לאחר קבלה סופית  2הקבלן ועל חשבונו בלבד. תקופת הבדק תתחיל באחריות 
 והפעלה מסחרית.

שינופקו על תידרש מהקבלן להציג אחריות יצרני ויבואני ציוד עיקרי לאמור לעיל, בנוסף,  2.11.2
 כדלהלן: שם רשות שדות התעופה 

 שנים. 52למשך כולל תפוקה ליניארית העומד בדרישות להלן , פנלים ה ןאחריות יצר 2.11.3
-ר תאים פוטוושנים לפחות בייצ 8יאושרו לאספקה פנלים של יצרן בעל ניסיון מוכח של 

 .כולל מס. סידוריים וולטאיים ופנלים

  לשם הוכחת עמידתו של המציע בדרישות טכניות אלו, יצרף המציע את המסמכים הבאים: 2.11.4
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 מסמכים המוכיחים את וותק היצרן, כאמור. 2.11.4.1

 אישור בכתב מאת היצרן בדבר החזקת משרד / יבואן רשמי בישראל  2.11.4.2

 התחייבות של היצרן לתפוקה לינארית, כאמור לעיל. 2.11.4.3

 אישור בדבר קיומו של כיסוי ביטוחי, כאמור בסעיף. 2.11.4.4

 .PID FREEאישור בדבר עמידת היצרן במבחן  2.11.4.5

 אישורי עמידה בתקנים כפי שמופיעים בפירוט הטכני 2.11.4.6

). המסמך יפרט את תנאי האחריות שמספק היצרן ויכלול Warrantyהצגת מסמך אחריות ( 2.11.5
 התייחסות לנקודות הבאות:

 משך האחריות לשלמות המודול 2.11.6

 משך האחריות לתפוקת המודול וגרף הדגרדציה 2.11.7

 תנאי הפיצוי במימוש האחריות   2.11.8

 .שנים 20לתקופה של ליצרני ממירים נדרשת אחריות  2.11.9

ן איננו עומד ביעדי התפוקה שנקבעו. המדידה לרש"ת עומדת זכות קיזוז במידה והקבל 2.11.10
תעשה אחת לשנה. הקיזוז יכול להיעשות מאבן הדרך לתשלום , אחת לשנה, בגין שירותי 

 התחזוקה המגיעה וממימוש ערבות הבדק. מנגנון הקיזוז כמפורט בתנאי המכרז.

 

 ובתקופת הבדק (הרצה) טיפולים ואחזקה בתקופת טרום הבדק 2.12

,החל מהגעת הציוד לאתר ועד סיום תקופת  (הרצה)קופת טרום הבדקטיפולים ואחזקה בת 2.12.1
 יצרני הציודים השונים.\הבדק, יהיו ע"ח הקבלן לפי הנחיות ספקי

על מנת לשמור על ערך המתקנים ופעולתם התקינה והבטיחותית עפ"י  2.12.2
החוקים/תקנים/תקנות/הנחיות הרשויות המוסמכות, יבצע הקבלן את הנדרש בהוראות 

למתקנים הבודדים ועל פי הוראות היצרנים למערכות כוללות, כפי שבא לביטוי היצרנים 
 בספר המתקן שיאושר ע"י המזמין

 
 תנאי סביבה 2.12.3

         טמפרטורת סביבה -
  400C שעות) 24-(ממוצעת ל 
            
      500C מירבית 

          לחות יחסית -
   95% 

         גובה מעל פני הים  -
 מ' 250  
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 מפרט מיוחד לעבודות חשמל 3.0

 08.03פרק  08מובילים, בהתאם למפרט  -צינורות  3.1

יהיו  -מעל תקרות תותב, בפירים, במחיצות ובחללים  -צינורות בהתקנה סמויה וחשיפה  3.1.1
 מטיפוס פלסטי  כפיף כבה מאליו.

חיבור מכונות ואלמנטי פיקוד יבוצע באמצעות צינור משוריין שרשורי עם ציפוי פלסטי  3.1.2
מתוצרת  SPמתוצרת "יוניפלקס" או מסדרת    metal flexible(TMA)סדרתמ

Adaptaflex  או מסדרתLT-PVC  מתוצרתKOPEX עם אבזרים חרושתיים מתאימים ,
בקצותיו. האבזרים מתוצרת יצרן הצינורות. יש לדאוג שהציפוי לא ייפגם בעת ההתקנה.  

 כמו כן יש להאריק הצינור.

 פיפים במבנים:גוון צינורות פלסטיים כ 3.1.3
 ירוק ;  –חשמל  .1
 כחול ; –תקשורת  .2
 אדום ; –גילוי וכיבוי אש  .3
 לבן ; –רמקולים ואינטרקום  .4
 חום ; –מחשוב  .5
 צהוב ; –מערכות ביטחון (כדוגמת מערכות הגנה בפני פריצה)  .6

 08.03.08פרק -בהתאם לתת -  צינורות תת קרקעיים  3.1.4

 כדלקמן:הצינורות יהיו מהסוגים  .1
 כמפורט להלן: 1531צינורות ואבזרים מפוליאתילן לפי המיון והסיווג בת"י  א.

1. HDPE מחומר בתולי 
 מופחת חיכוך .2
 UVמוגן קרינת  .3
 אינו מעכב בעירה  .4
 13.5יק"ע  .5
 עמידות בלחץ הידראולי פנימי לזמן קצר   .6

 .10לחץ דרג  532/858צינורות מפי.וי.סי. קשיח לפי ת"י  ב.
 ("קוברה"). 4519שכבתיים לפי ת"י -צינורות פלסטיים דו ג.
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 הנחת צינורות .2
מתקן בצינורות  – 08.03.08הנחת הצינורות בחפירים תבוצע לפי הדרישות בפרק   

 קרקעיים. מילוי שכבות, ריפוד וכיסוי   יהיה כאמור להלן:-תת
 תחת לצינורות. ס"מ מ 10בעובי  444ריפוד חול המתאים לדרישות מפמ"כ  א.
 ס"מ מעל הצינורות. 10כיסוי חול כנאמר לעיל בעובי  ב.
 ס"מ לפחות בין שכבות של צינורות. 5שכבת ריפוד חול כנאמר לעיל בעובי  ג.

 שכבות המילוי החוזר של החומר החפור יהיו כאמור  ד. 
 .08בפרק 

עות מ"מ ומעלה יופרדו האחד מהשני באמצ 110צינורות פי.וי.סי בקוטר  ה.
תומכות אוריגינליות של יצרן הצינורות. התומכות יותקנו במרחק שלא יעלה 

 מטר ביניהם. 2על 
באזורים חוליים יעוגנו צינורות גמישים לקרקעית באמצעות מוטות כפופים  ו.

מטר ביניהם. צינורות גמישים בין שני תאים יהיו  2במרחק שלא יעלה על 
 רציפים וללא חיבורים.

נחו בקווים ישרים ובעומקים כנדרש במסמכי החוזה, בכל מקרה לא הצינורות יו  
יפחת העומק מהמפורט בתקנות החשמל בדבר התקנת מובלים. שיפוע הצינורות בין 

 שני תאים יהיה אחיד   אלא אם נדרש אחרת.
 חיבור צינורות .3

שקע או אמצעות אבזר -צינורות פלסטיים קשיחים יחוברו בשיטת תקע א.
שתי מתאים. האטימות תושג באמצעות טבעת גומי, העומדת (מופה) חרו

, אשר תורכב בתוך החריץ של השקע ותלחץ על 1חלק  1124בדרישות ת"י 
קצה הצינור, או באמצעות טבעות גומי אשר יורכבו בין המופה ושני קצות 

 הצינורות.
יחוברו באמצעות מצמד. המצמד  1531צינורות גמישים המיוצרים לפי ת"י  ב.

בר. חיתוך  12-ל COMFIT. המצמד יהיה מדגם 5283מוד בדרישות ת"י יע
 הצינורות יהיה בניצב לצירם.
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 כניסות לתאים ולארונות .4
 המרחק בן דפנות הצינורות בכניסות לתא או לארון יהיה  א.

 מ"מ. 50
 :532מ"מ ומעלה, לפי ת"י  110קצות צינורות מפי.וי.סי. בקוטר  ב.

ויתחברו בתוך מחבר שוחה חרושתי אשר יותקן  בקיר  יסתיימו –בקיר  .1
 מבנה.ה התא

ס"מ מהריצפה. אטימת קצות  20יבלוט הצינור באורך  –בריצפת מבנה  .2
 הצינורות תבוצע  באבזר חרושתי.

 :1531קצות צינורות מפוליאתילן לפי ת"י  ג.
 ס"מ מהדופן הפנימי של התא. 20 -יבלוט הצינור באורך כ –בקיר תא  .1
 ס"מ מהרצפה. 20יבלוט הצינור באורך ברצפת מבנה  .2
 ס"מ מהקיר. 5יבלוט הצינור באורך  –בקיר המבנה  .3

 .5283אטימת קצות הצינורות תבוצע עם אבזר חרושתי מתאים לדרישות ת"י   
בהתאם להוראות במסמכי החוזה.  – 4519קצות צינורות המתאימים לת"י  ד.

 אבזר חרושתי מתאים. אטימת קצות הצינורות תבוצע עם
 בדיקה וניקוי צינורות . 5

לאחר גמר ההנחה וחיבור לתאים, יש לנקות את פנים הצינור ולוודא שהצינור  א.
 שלם ונקי לכל אורכו.

 לאחר הבדיקה והניקוי, יש להשחיל בצינורות חבלי משיכה כמפורט להלן.  ב.
תו משאריות חול לאחר הניקוי, יש להעביר בכל צינור מברשת מתכת ולנקו ג.

 וצרורות עפר. גליל בדיקה יהיה במידות כדלקמן:
 מהקוטר הפנימי של הצינור. 90%קוטר חיצוני של הגליל יהיה  .1
 מהקוטר הפנימי של הצינור. 300%אורך הגליל יהיה  .2
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 סגירת הצינורות .6
לפני כיסוי החפירה ולאחר הבדיקה והניקוי כמפורט לעיל, יש לסגור את קצות   

בארונות  הצינורות עם פקקים  חרותים כאשר חבל המשיכה קשור למכסה.
ובתאים ייסגרו קצות צינורות באמצעות פוליאוריתן מוקצף או שיטה אחרת 

 ידי המפקח.-שתאושר על
 

 חבלי משיכה 3.1.5

. בכל הצינורות הריקים בתוך מבנה, יש להתקין חבלי 753חבלי משיכה יתאימו לת"י  
  מ"מ לפחות. 4וטר משיכה מפוליפרופילן בק

קרקעית יש להתקין חבלי משיכה מפוליפרופילן -בכל הצינורות הריקים המותקנים תת  
  מ"מ לפחות. 8בקוטר 

קצותיו של חבל המשיכה יסתיימו בתוך התאים (שוחות) או התעלות. בכל מקרה יושאר   
ס"מ לפחות. יש להבטיח את החבל בפני חזרתו  100מחוץ לצינור חבל באורך 

לצינור.בצינורות תת קרקעיים שבהם יושחלו כבלים יושחל במקביל לכבל החשמל חוט 
 משיכה כמתואר עבור צינור ריק. 

 קופסות מעבר והסתעפות 3.1.6

 כל הקופסות והמכסים יהיו פלסטיים.  א.
 קופסות בפירים, בחללי תקרות  ובהתקנה גלוייה יהיו מרובעות,  ב.

של "גוויס" או מסדרת  44GWמסדרת  לפחות IP44, בדרגת הגנה של 850ºC -ל
HP  מתוצרתSpelsberg  "("אטקה") או דגם "כניסותd-xxp  מתוצרת "ע.ד.א

 5מתוצרת "ניסקו". לכל קופסה יחוברו  T-XPדגמי TITANפלסט" או מסדרת 
 צינורות לכל היותר. כל הכניסות לקופסות יבוצעו דרך "פטמות".  

מעל כל גוף  –יבוצעו דרך קופסות הסתעפות  חיבורים לגופי תאורה בתקרות תותב ג.
תאורה תותקן קופסה. קופסות הסתעפות ליד גופי תאורה בתקרות גבס יהיו ניידות 

 (לא מקובעות).
 מאחרי כל גוף תאורה, על או בתוך הקיר, תותקן קופסה שקועה בקיר. ד.
תקרות המכסים יחוזקו לקופסות באמצעות ברגים. מכסי קופסות בפירים ובחללי  ה.

 ניתן לחבר לקופסות באמצעות אזיקונים,במקום באמצעות ברגים.

 מהדקים 3.1.7

, 1.5כל המהדקים יהיו עם הידוק משטח (לא הידוק נקודתי עם בורג). מהדקים למוליכים  
. מהדקים למוליכים בחתך גדול יותר יהיו WAGOממ"ר יהיו מתוצרת  6 -ו 4, 2.5

 יקס" או "וילנד" או "לגרנדמודולריים על מסילות, כדוגמת תוצרת "פנ

 תעלות וסולמות 3.1.8

 של המפרט הכללי: 08.03.08פרק -בנוסף לאמור בתת  
יהיו מתוצרת "לירד" או ת.מ.פ. או "נאור" או "מולק   סולמות כבלים ותעלות פח א.

מ"מ לפחות. גלוון הסולמות,  1.5, עובי דופן OBO BETTERMANלפידות" או 
. התעלות יהיו מחורצות עם מכסים מחורצים. 918התעלות והאבזרים לפי ת"י  

 יהיו עם מכסה רציף..  DCתעלות המיועדות להובלת כבלי 
 -יהיו מטיפוס כבד של  -לקירות ולתקרות  -תמיכות, חיזוקים, רגליות ומתלים  

) או ת.מ.פ או "מולק לפידות". התעלות ואבזריהן יהיו מתוצרת M.K.F"לירד" (
 אותו יצרן.

בורים באמצעות ריתוך בין סולמות או בין תעלות, או חיבורים אין לבצע חי 
 לתמיכות.

 .IBOCOשל  TAיהיו מדגם  תעלות פלסטיות ב.
 יהיו עם מחברים ואבזרים מקוריים של יצרן התעלות.   תעלות רשת ג.
יהיו מטיפוס כבד של  -לקירות ולתקרות  -תמיכות, חיזוקים, רגליות ומתלים  

.מ.פ או "מולק לפידות". קטעי תעלות יחוברו ביניהם ) או תM.K.F"לירד" (
 לא באמצעות ריתוך. -מחברים לפחות  3באמצעות 
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ס"מ. גוון  200ס"מ כל  3יבוצע באמצעות פס צבוע ברוחב  סימון תעלות למנ"מ ד.
 הצביעה לפי הגוון הרשום לצינורות המערכת.

תקשורת ייעודית בתת תעלות פח למתח מסונן (אדום) יהיו כמפורט לתעלות פח ל ה.
 .18שבפרק  1803פרק 

 
 
 

 תאי בקרה 3.1.9

בין אם הם לחשמל ובין  –של המפרט הכללי 08.03.09.02התאים יהיו בהתאם לסעיף  א.
 אם הם לתקשורת למיניה.

ס"מ (כולל שכבת  125 -ס"מ (פנים), עומק  60 -מידות תא עגול לא יפחתו מ: קוטר  ב.
 החצץ).

 סימון תוואי 3.1.10

תוואי בשטחים פתוחים יבוצע באמצעות עמודי מתכת עם שלטים, ראה פרט סימון  א.
בתכניות. יותקנו עמודים בנקודות הקצה והתפנית של  הקווים ובנוסף לכך ברווחים 

מובלט  2מ' בין הנקודות הללו. הזקף יהיה צינור פלדה בקוטר " 100מ' עד   50שבין 
-גן היטב בתוך יסוד בטון מסוג במ' כשקצהו התחתון מעו 1.80מפני הקרקע בשיעור 

ס"מ לפחות. הצינור ימולא חול נקי וייסתם בקצהו  45X45X40במידות של  15
 העליון בפקק בטון.

יש לנקות היטב את קטע הצינור המובלט מהיסוד ולצבעו כמפורט לגבי צביעת 
ס"מ.  25לבן (צבעי זיהוי), בקטעים של -תעשה בגוונים של  אדום צינורות.הצביעה

 –מ"מ עם כתובת  "כבל חשמל"  3בקצה והעליון של הזקף יותקן שלט פלסטי בעובי 
 אותיות אדומות על רקע לבן.  

במפרט  08א. של פרק  080183סימון תוואי בשטחים עם ציפוי יבוצע כמתואר בסעיף  ב.
 הכללי לעבודות חשמל.

 0804פרק  08בלים ומוליכים מתח נמוך, בהתאם למפרט כ 3.2

 כללי  3.2.1

 . N2XY-FR3כבלי פיקוד בתוך המבנים  יהיו מטיפוס  א.
 .N2XRY-FR3כבלי פיקוד תת קרקעיים יהיו מטיפוס  ב.
 .XY-FR32Nכבלים למעגלים סופיים יהיו מטיפוס  ג.
 .N2XY-FR3כבלים להזנת לוחות יהיו מטיפוס  ד.
 .1/0.6KVיתאים למתח של  בידוד הכבלים ה.
 ממ"ר ויותר יהיו שזורים. 10מוליכים בחתך  ו.
 חיבור מוליכים:  ז.

 3Mממ"ר ויותר יותקנו ראשי כבל מתוצרת "רייקם" או  16למוליכים בחתך  )1
-("אל CELLPACKמתוצרת  SKH2או מסדרה   DSG-CANUSAאו 

 קם").
בנה או החודרים למבנה ממ"ר ויותר, המותקנים מחוץ למ 16לכבלים בחתך  )2

או  3Mמבחוץ, יותקנו מפצלות מתכווצות ("כפפות") מתוצרת "רייקם" או 
DSG-CANUSA  או מסדרתSEH4  מתוצרתCELLPACK קם").-("אל 

לכל הכבלים המתחברים ללוחות יותקנו סופיות מתכווצות (אם לא הותקנו  )3
 להם מפצלות מתכווצות) מתוצרת כנ"ל. 

נרת תת קרקעית, בשני קצוות הצנרת תבוצע אטימה עפ"י פרט כבל המושחל בצ ח. 
בתכניות שיאושר ע"י המפקח ,בין הכבל לחלל הצנרת למניעת חדירת גופים זרים, 

 חול וכו'. 
 מחיר האטימה בשני הקצוות  כלול במחיר מ"א כבל ולא ישולם בנפרד.

 כבלי פיקוד יהיו עם גידים ממוספרים. ט.

 כבלי פקוד ובקרהדרישות מיוחדות לחווט  3.2.2
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החווט של המערכת (למעט בתוך לוחות חשמל) יבוצע באמצעות כבלים. כל כבל ילך  א.
 לא תהיינה קופסאות חיבור והסתעפות באמצע הקו. -מנקודה מוגדרת אחת לשנייה 

ותקשורת, יותקנו בתעלת מתכת מוארקת,  כבלי פיקוד, מכשור, בקרה, סיגנאלים ב.
 מ' לפחות מתוואי כבלי הכח. 1נפרדת, במרחק 

 .I/Oאין לכלול בכבל רב גידי אחד, סוגים שונים של  ג.
 לפחות. 20%ד.     כל כבל רב גידי יכלול רזרבת גידים בשעור של 

ות ומסוכך חווט לכניסת פולסים ולכניסה אנלוגית יבוצע בכבלי דו גידי מפותל בזוג ה.
רציף מהאביזר לבקר. הכבל יוארק לפס סיכוך בצד  -ממ"ר  1בחתך מינימלי של 

 הלוח.

 וולטאית :-ובתוספת התייחסות פוטו 08.05פרק   08הארקות והגנות אחרות, בהתאם למפרט  3.3

 הארקת יסוד 3.3.1

 , טבעת גישור תבוצע ע"י מוט פלדה עגול (ברזל זיון) בקוטרהארקת יסוד תבוצע ע"י אחרים 
 מ"מ לפחות, שיוטמן במיוחד לצורך ביציקת קורת  היסוד.   12

בחדרי חשמל מתח גבוה ושנאים יוכן ע"י אחרים מוצא מהארקת יסוד, פלח מגולבן,  3.3.2
 כמסומן בתכניות, לפלח זה יחובר פס ריכוז הארקות.

כל מודול יוארק בהתאם להנחיות היצרן, מהבורג הייעודי  -הארקת המערך הפוטו וולטאי 3.3.3
הקונסטרוקציה. קונסטרוקצית נשיאת הפאנלים וכל שירות מתכתי נוסף יוארק. תעלות אל 

DC   יוארקו בעזרת גיד חשוף לאורך התעלה ומהדקים קנדיים. מהפכים יוארקו לפי
הוראות היצרן, לרבות גוף המהפך.באחריות הקבלן תיאום טכני ווידוא נושא הארקות מול 

 אישור התכנון.חח"י והגשת תכניות הארקות במסגרת 

במידה ויבחר הקבלן במודול אשר יתברר כי מצריך תוספת יחידות הארקה יעודיות  3.3.4
 לממירים, תחול העלות על הקבלן בלבד.

 ככל שיידרש. – 08.10פרק  08מתקני חשמל מתח גבוה, בהתאם למפרט  3.4

 כבלים מתח גבוה 3.4.1

 עם מוליכי נחושת XLPEהכבלים יהיו כבלים חד ו/או תלת גידיים  .1
Y2)F(N2XS. 

 .36/52KVדרגת בדוד של הכבל תהיה  .2
 מבנה הכבל יהיה כדלהלן: .3

מוליך יהיה בנוי ממוליכי נחושת אלקטרוליטית שזורים, כאשר הקבלן יציין את  •
 מספר הגידים לכבל.

 שכבת עטיפה חצי מוליכה חיצונית/פנימית העוטפת את הגיד. •

 שכבת בידוד העוטפת את השכבה הקודמת. השכבה עשויה  •
 .XLPEמחומר 

 שכבת מוליך העוטפת את השכבה הקודמת. •
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 שכבת סרט סופח לחות •

 שכבת מצע •

 סיכוך נחושת. •

 מיועדת להתקנה קשה, עם תוסף נגד עכברים. PVCשכבת בדוד חיצונית  •

 הכבל יהיה עם סרט סימון פנימי המסמן את אורך הכבל. •

 .90°Cהכבל יהיה מיועד לעבודה בטמפ' של  •

 קרקעית ולהתקנה חיצונית.-הכבל יהיה מיועד להתקנה תת •

 וכן לפי דרישות  IEC-60840הכבל יבוצע ויבדק לפי דרישות  •
 .1516ת"י 

 עבודות התקנת כבל מ.ג. יכלולו: 3.4.2
התקנת הכבלים תהיה כפופה להוראות יצרן הכבלים ולהוראות העדכניות של כללי  .1

 .08חב' חשמל וכמפורט במפרט הכללי לעבודות חשמל  –רשת הארצית ה
 150X1ס"מ, לחתך  75ממ"ר= 95X1רדיוס כיפוף מזערי של הכבלים : לחתך  .2

 ס"מ. 75ממ"ר=
ככל אין לבצע מופות חיבור בין כבלים, אלא במקרים בהם אורך הקטע אינו מאפשר  .3

ם בצוע ע"י המפקח ויסומן הספקת הכבל ע"ג תוף אחד, בצוע מופה יאושר טר
 בתכניות עדות לבצוע,מחיר המופה כלול במחירי מ"א כבל מ.ג. ולא תשולם בנפרד.

כבלי מ.ג. שיבחרו ע"י המפקח יבדקו במעבדת מפעל "סנרג'י"  בשדרות לעמידה  .4
בתקנים, הובלת התופים ותשלום הבדיקות יהיו  ע"ח הקבלן, דוח הבדיקות יימסר 

 למפקח.
בידוד הכבלים על  V5000ת הכבלים ,חובה על הקבלן לבדוק ב"מגר" טרם הנח .5

התופים,הבדיקה בין כל מוליך לסיכוך, תוצאה צריכה להיות "אין סוף", לאחר 
התקנת הכבל תיערך בדיקה זהה חוזרת ובדיקה נוספת בין הסיכוך לאדמה ב"מגר" 

V1000 קות ימסרו דוחות הבדי -לוודא תקינות בידוד המעטה החיצוני של הכבל
 למפקח.

עמודי סימון תוואי הנחת הכבל , יותקנו ע"י הקבלן בכל פניה בתוואי ו/או במרקים  .6
 מ' בין עמודים וכמסומן בתכניות. 25-50של 

הקבלן יגיש תכניות עדות ערוכה וחתומה ע"י מודד מוסמך לתואי/מיקום הנחת  .7
 בועים וכו'.הכבלים וצנרת, לרבות רישום מידות מציר כביש, מבנים ק

כבל המושחל בצנרת תת קרקעית ,בשני קצוות הצנרת תבוצע אטימה עפ"י פרט  .8
בתכניות שיאושר ע"י המפקח ,בין הכבל לחלל הצנרת למניעת חדירת גופים זרים, 

 חול וכו'. מחיר האטימה בשני הקצוות  כלול במחיר מ"א כבל ולא ישולם בנפרד.
התקנת ראשי כבלים מ"ג כדוגמת \כלול אספקת -מחיר מ"א כבל מ"ג מכל סוג שהוא  .9

 אלסטימולד הנדרשים לבצוע והשלמת עבודות מ"ג.

 ) מתח גבוה ללוח יכלול:XLPEחיבור כבל ( 3.4.3

 פתיחת והכנת הכבל. •

 אספקה של ראש כבל אלסטימולד להתקנה פנימית. •

 ביצוע ראש כבל אלסטימולד באופן מקצועי. •

 חיזוק הכבל וחיבורו ללוח, כולל אספקת חבקי קשירה תוצרת קוסוני או ש"ע. •

 אספקת כל חומרי העזר הדרושים, כגון: נעלי כבל, שלות, תמיכות לחיזוק הכבל וכו'. •

 הארקת הסיכוך. •
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 ) מתח גבוה לשנאי  יכלול:XLPEחיבור כבל ( 3.4.4

 פתיחת והכנת הכבל. •

 .52KV -ת לאספקה של ראש כבל אלסטימולד להתקנה חיצוני •

 ביצוע ראש כבל אלסטימולד באופן מקצועי. •

 חיזוק הכבל לסולם, כולל אספקת חבקי קשירה תוצרת קוסוני או ש"ע. •

 חיבור הכבל לשנאי. •

 אספקת כל חומרי העזר הדרושים, כגון: נעלי כבל, שלות, תמיכות לחיזוק הכבל כו'. •

 הארקת הסיכוך. •

 אטימת מעברי אש 3.5

 בלים בין אזורי אש.האטימה תבוצע עבור מעבר כ 3.5.1

 ס"מ לפחות. 10עובי האטימה תהיה  3.5.2

האטימה תכלול צמר סלעים דחוס וכן חומר אטימה למעבר אש. סה"כ החומר ימנע מעבר  3.5.3
 שעות. 3אש דרכו למשך 

 המדידה תעשה לפי מ"ר ללא קשר בכמות האטימות וגודלן. 3.5.4

 המחיר יכלול: 3.5.5

 אספקת החומרים. -

 ביצוע מושלם של האטימה. -
 

 PVציוד מיתוג וכבל זרם ישיר להתקנה במערכת  3.6

 ידי מכון התקנים.-כל ציוד המיתוג יאושר על 3.6.1
 דוגמאת חיווט יוגשו לאישור המפקח. 

 לחיצות הפלאגים יבוצעו באמצעות ציוד מקורי של יצרן הפלאגים בלבד.
, חישוב זרם נומינלי של המאמ"תים יבוצע IEC 60898המאמ"תים יעמדו בדרישות תקן 

של היצרן, כאשר כושר המפסק בזרם נומינלי ייחשב  DERATINGתאם לטבלאות בה
 תוספת זרם. 30%מעלות צלסיוס לפחות עם  70בטמפרטורת עבודה של 

 או ש"ע מאושר תוצרת ABB S800הציוד יהיה כדוגמאת 
SCHNIEDER ELECTRIC  אוEATON- וולט  1000למתח עבודה שלDC  ,לפחות

מעלות לפחות. לא יאושר שימוש במנתק נתיכים כמנתק ראשי, אלא  70טמפרטורת סביבה 
 יאושר שימוש במאמ"ת בלבד כאמצעי ניתוק ראשי.

 :DCידי הקבלן שני סוגים של לוחות -כחלק מהעבודות יסופקו על 3.6.2

 אשר מרכז את הסטרינגים. AJBלוח  -

 ור למהפכים.לצורך חיב AJB -אשר מרכז את לוחות ה GJBלוח  -
 יורכב מהציוד הבא: AJBלוח 

 מנתקי נתיכים. -

 או ש"ע. TMAX 160PVמדגם  MOULDED CASE –מנתק בעומס  -
 .CLASS 2מגן מתח יתר  -
- .  מהדקים לחיבור כבלים (בלוק תוצרת תמח"ש)
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. PGהכבלים יחוברו ללוח באמצעות חיבורי   (גלאנדים)
.  הגלנדים יהיו בהתאם למפורט במפרט הטכני

ויורכבו מהציוד הבא:-יסופקו על GJBלוחות   ידי הקבלן 

 או ש"ע. ABBתוצרת  S800PVמדגם  AJBמפסקי לוחות  -

 או ש"ע. TMAX PVמנתק בעומס  -
 .CLASS 2מגן מתח יתר  -
 מדי זרם. -
 מהדקים לחיבור כבלים. -
 מבנה הלוח, יהיה לוח פח או פוליאסטר מאושר חח"י/מכון התקנים. -

 של הועדה הבין משרדית.  08על כל הלוחות יחול פרק לוחות מיתוג ובקרה במפרט  3.6.3
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 כבלי מ"נ 3.7

Temperature range -40°C to +120°C 
             +140°C (3,000hr) 

Nominal Voltage 600/1000V AC 
900/1500V DC 

AC test voltage, 50Hz 4000V 

Minimum bending radius 4D 

Approval VDE, TÜV, UL 

Resistivity UV 
ozone 
weather 
hydrolysis 

Flame-resistant VDE 0482-332-2 
EN 60332-1 

Sc Temperature 250°C 

Construction: -double-insulated 
-bare-copper 
- class 5,IEC 60228 
- class 5, VDE 0295 
- TPE Insulation 
- PUR Sheath 
- halogen free 
-abrasion-resistant sheath 

Approved cross-sections (mm2
) 1x4, 1x6, 2x4, 2x6, 2x10, 1x16, 

1x25 

Approved Manufacturers Helukabel, General Cable, Draka, 
Multi-Contact, Huber+Suhner or 
equal. 

 וולטאים-פנלים פוטו 3.8
 וולטיים.-במסגרת החוזה יספק הקבלן מודולים (פנלים) פוטו

, בהתאם ונדרשים לאישור המזמין כמות המודולים והספקם ניתנים לשיקול דעתו של הקבלן
 לדרישת ההספק של המתקן בלבד.

 
Power Output (WP) 165 up to 350 +3% 
Technology Mono-crystalline, Poly-crystalline, Thin Film 
Warranty on power output Up-to 0.5% per year 

12 years – not less than 90% of the 
minimum peak power 
25 years – not less than 80% of the 
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minimum peak power 
Remedy by replacement 

  
Certifications UL 1703 or IEC 61215 by SII known 

laboratory 
Encapsulated Solar Call Efficiency (qc) Min 15% for crystalline 
Module Efficiency Maximum power Min 13.2% for crystalline 
Electrical construction Framed flat plate module including series 

and parallel connected mono or poly 
crystalline solar-cells with by-pass diodes 

Mechanical construction Anodized aluminum alloy frame 
Cover White tempered glass , anti-reflection 

coating, weather proof film, EVA resin  
Electrical connections Pre-assembled cables for (+) and (-),  

1 meter length each, cable according to DC 
cable spec with integrated twist locking IP67 
water proof connectors 

Junction box IP67 
Operating temperature -40° to +85°C 
Nominal operating cell temperature 45°C 
Pmax derating Up to –0.47%/°C 
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Voc derating Up to –0.4%/°C 
Isc derating Up to +0.06%/°C for poly-crystalline 

Up to +0.02%/°C for mono-crystalline  
Power Rating at 200W irradiance 15% of nominal power 
Fire rating 
PID 

Class C 
PID Free – Test Warranty 

Safety certification IEC 61730 
Conformity CE marked / UL listing: cULus by SII known 

laboratory 
Manufacturer certification ISO 9001: 2008 

ISO 14001: 2004 
העמדת המודולים: מיקום המודולים, כיוונם, זווית ההתקנה ייקבעו ע"י הקבלן בהתאם לדרישות  3.9

ובהתאם  היצרן של המודולים ואילוצים של השטח. תכנון הקבלן בכפוף לאישור ע"י מתכנן המזמין
כנית ההעמדה הסופית, כולל ציון זוויות, אזימוט, . יש להגיש לאישור המזמין את תולהיתר בנייה

 משטחי מודולים, וכו'.\מרחקי תחזוקה בין שורות
יודגש כי הפנלים הינם ציוד חשמלי לכל דבר ועניין, אי לכך יש צורך להאריק את הפנלים באמצעות 

ות גיד הארקה תתבצע באמצעות גישור בין כל פנל באמצע –ממ"ר לפחות לפה"פ של הבניין  16גיד 
 ממ"ר אל הקונסטרוקציה וחיבור הקונסטרוקציה לפה"פ. 16גמיש בחתך 
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 DC/ACמהפך  3.10

 פאזיים, מהפכים חייבים להיות מאושרים ע"י חח"י/מכון התקנים-המהפכים יהיו מהפכים חד/תלת
 .ועל ידי המזמין

 Input parametersא. 
Nominal Power (W) Up to 72,000W 
Operating MPPT input voltage range (V) 200-850 
  
Maximum input voltage (V) 
Maximum input current (A) 

1000 
36 

Activation voltage (V) Adjustable 120-350 
No of independent MPPT trackers Minimum 2 
Maximum input power per each MPPT (kW) Up to 24 
No of DC inputs Up to 8 (totally up to 4 MPPT) 
Thermally protected DC side varistor 2 for each MPPT  
DC switch Integrated, minimum 1000 VDC 

 Output parametersב. 
Nominal AC power (VA) 
Maximum output current (A) 

Up to 60000 
72 per phase 

AC grid connection three phase 
Nominal AC voltage range (V) 400 V three phase 
Maximum AC voltage range (V) 216-259 per phase 
Nominal AC frequency (Hz) 50 
AC side varistor 2 (phase-neutral / phase-PE) 
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Line Power Factor Min 0.98 
AC current distortion <2% at rated power 
Max efficiency (Europiean) 97.5% 
Feed in power threshold (W) 20 
Night time consumption (W) <2 

 Environmental conditionsג. 
Cooling Natural cooling 
Ambient temperature (°C) -25-+60°C 

(output power derating allowed 
above 50°C) 

Operating altitude 2,000m ASL 
Acoustical noise (dBA) <50 @ 1 meter 
Environmental IP rating IP65 / Nema 4X 
Relative humidity 0-100% condensing 
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 Standards & Codesד. 
 Grid-tied operation only 
 Israel Electrical Company approval for use in PV 

systems- compulsory 
UL UL 1741 
CSA CSA-C22.2 N.107.1-01 
VDE VDE 0126 
IEC IEC 61683, 61000 
EN EN 50081, 50082 
Certification CE certification or UL listed 
AC AC 4777 
Mechanical 
construction 

Stainless Steel Enclosure 

Cable Entry Bottom only allowed, with appropriate weather proof 
glands or plugs 

Protection - DC Reverse polarity 
- Anti-Islanding protection (loss of mains) 
- Over-voltage Protection V<50% 0.1 sec 
                                      V>50% 0.05 sec 
- Integrated DC load disconnecting unit 
- Insulation monitoring device for floating DC system 
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 Voltage and Current disturbanceה. 
Grid Connection Grid-tied (Island mode prohibited) 
THDI (%)  
Total: 2 
Odd harmonics  
H<11 4 
11<h<17 2 
17<h<23 1.5 
23<h<33 0.6 
Even harmonics  
H<10 1.0 

10<h<32 0.5 
Voltage flicker According to IEC 61000-3-5 
DC current at AC side Up to 0.5% 

 Display & Communicationו. 
Display Front-mounted LCD display with real-time updates of 

operating parameters 
Communication RS-485 for Remote monitoring and Data logging 
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Approved Manufacturers Xantrex, Fronius, Power-One, SMA, Kako, Danfoss 
ABB or equal,  
Israel Electric Company approval for Grid-Tied 
inverters for use in PV applications is compulsory   

Local Representative 
 

 
 

על הנציג להחזיק צוות תמיכה טכנית  שיכלול  טכנאים שאומנו 
 ןידי היצר-והוסמכו על

על הנציג המקומי להתחייב ולהחזיק חלקי חילוף למהפכים במשך 
 שנים לפחות 20

מהפכים מכל סוג בו יעשה  4על הנציג המקומי להחזיק במלאי 
 שימוש לצורכי אחזקה בלבד (לא מלאי מכירה)

הנציג המקומי צריך להיות מסוגל לבצע פעולות התקנה, הכנסה 
 לשירות ותפעול של המהפכים שיסופקו

שנים  5הנציג המקומי צריך להחזיק מעבדת שירות בעל ניסיון של 
 לפחות המתמחה בתיקון ציוד אלקטרוניקת הספק ומהפכים בפרט

על הנציג המקומי לקיים תוכנית הדרכות סדירה לציודים 
 ידו.-המסופקים על

זמן תגובה של הנציג המקומי לתקלה מסוג כלשהו צריך להיות 
 יום עסקים הבא.
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לא יאושר חיתוך  –בשרשור פנלים יאושר שימוש בפלאג זהה לפלאג של הפנל  – DCפלאגים לכבלי   3.11
 פלאגים של פנלים ושימוש בקופסאות התסעפות 

Connector Bayonet lock 
Protection IP67 
Temperature range -40°C to +85°C 
Material  
    Contact 
    Casing 

 
Cu Sn 
PC (Poly carbonate) 
UV resistant 

 קופסאות הסתעפות  3.12

Protection IP65 
Temperature range -40°C to +85°C 
Working current Up to 20A 
Working voltage 600V 
Insulation voltage 3,000V 
Safety Class II 
Material 
   Terminal 
   Casing 

 
Cu Sn certified UL/CSA/ENEC 
PC (poly carbonate) 
UV resistant 

 גלנדים  3.13

Protection Classification IP68- 5 bar 
Temperature range -30°C - + 85°C 
Certification EN 50262 
Material 
   Casing 
   Moulded seal 
 

 
Polyamide PA6 
Neoprene 

  : קונסטרוקציה נושאת.  4
 

הקבלן נושא באחריות מלאה ליציבות המערכת הסולארית על גג המבנה אליו היא  .א
 5שנים עבור הקונסטרוקציה הנושאת וכן  10כולל מתן אחריות מלאה למשך מחוברת. 

 שנים עבור איטום הגגות בנקודות עיגון מקונסטרוקציה לגג.

תותקן המערכת. יינתן אישור של הקונסטרוקטור מטעם הקבלן לגבי יציבות הגג עליו  .ב
הקבלן ימסור תכנון מפורט לאישור המזמין ויוכיח את יציבות המערכת 

הקונסטרוקטיבית של המערכת הסולארית בהיבט המשקל העצמי והן בהיטב יציבות 
מול הועדה  4המערכת מפני כוחות רוח כמקובל לאזור הפרויקט וכן יחתום על טופס 

קטור מטעם הקבלן תחליף את חתימת הקונסטרו המקומית כאחראי לביקורת.
החתימה הקיימת של המהנדס על גבי היתר הבנייה שניתן.  הקבלן יוציא מכתב לועדה 

 כאמור לעיל.

הקבלן ינקוט בכל האמצעים הנדרשים ע"מ להבטיח יציבות המערכת ,עיגונה לגג, ידאג  .ג
בה. לכך שגם במזג אויר בלתי צפוי לא יתנתקו אלמנטים ויהוו בעיה בטיחותית לסבי
בעת סיום ההתקנה ינפיק הקבלן כאמור אישור של מהנדס הקונסטרוקציה אשר 

 מאשר את ההתקנה באופן תקני וסופי . 
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מסילות מחברים,  -כל האלמנטים הנושאים את לוחות הפנלים ובאים עימם במגע (כגון .ד
 זרועות וכו' ..) יהיו עשויים אלומיניום. כל אלמנטי הקונסטרוקציה יהיו מאלומיניום

 כפי שמיוצרות ע"י מפעל מאושר לייצור אלמנטי קונסטרוקציה מאלומיניום. 

. פרופילים מוגמרים יתאימו 1חלק   211פרופילי אלומיניום יתאימו לדרישות מפמ"כ  .ה
. כל הברגים EN 485. פחי אלומיניום יתאימו לדרישות תקן 2חלק   4402לדרישות ת"י 

נדרש אום, יכללו אום, דיסקית ודיסקית יהיו מפלדה בלתי חלידה, שלצורך הידוקם 
 קפיצית. 

 PVהקונסטרוקציה הנושאת על רכיביה השונים תתוכנן ותיבדק לנשיאת מערכת ה .ו
)  4.3.3סעיף  412בתוספת עומסים הנגזרים ממשקל עצמי ועומס ושימושי (ע"פ ת"י 

גגות ) הן לגגות בטון והן ל 2008במהדורתו המעודכנת ( 414ולעמידה ברוח ע"פ ת"י 
הן תכנון מפורט והן  -אחרים .כל זאת יעשה ע"י מהנדס הקונסטרוקציה של הקבלן 

 .ניהול הביצוע ופיקוח צמוד באתרי ההתקנה

 
אשר תוגש בפירוט כולל לגג המערכת ועיגון לביסוס ופרטים הקבלן יגיש שיטה  .ז

 שרטוטים לאישור המזמין וכל זאת כמובן באמצעות ובחתימת מהנדס הקונסטרוקטור
 צריכה לעמוד בתנאים הבאים: העיגוןשל הקבלן. שיטת 

. פרט חדירת הקונסטרוקציה לגג ושיטת האיטום המוצעתאישור המזמין ל •
 שנים למערכת אותה הציב. 5יובהר כי הקבלן יעניק אחריות איטום של 

 מניעת פגיעה בשכבות האיטום הקיימות על הגג, ככל שקיימות. •

ות רוח ללא גרימת נזק לאיטום הגג לעמידה בכוח  PVריסון מערכת ה •
 ולמערכותיו בכלל.

 חישוב משקלים כפונקציה של העמסה מותרת של הגג. •

באיטום , או לכל  מתן אפשרות עתידית להזזת המערכת באופן זמני ולטיפול •
 צורך אחר על הגג

 
 הוראות כלליות .ח

וחלקים  כל הציוד והחומרים  שהובאו לגג ויונחו אך ורק על גבי משטחי עץ נקיים .1
 על מנת לא לפגוע בגג . 

חל איסור מוחלט לבצע ניסור, הלחמה ואו ריתוך של אלמנטים מתכתיים כל שהם  .2
 בתחום גגות 

כל חומרי הגלם הדרושים לצורך ביצוע העבודה יועלו לגג בעזרת מנוף בעל כושר  .3
לקבל אישור ממהנדס הקונסטרוקציה שלו את תכנית  הנפה מתאים. על הקבלן

 חת חומרי הגלם ע"ג הגג.מיקום הנ

לא תותר שיטה אחרת להעלאת חומרי הגלם הדרושים לביצוע העבודה לגג למעט  .4
הנפת בעזרת מנוף בכושר הנפה מתאים, ועל הקבלן לוודא נגישות מנוף לאתר 

 העבודה . 

. למרכבי הקונסטרוקציה הנושאתויעוגנו  על הגגתעלות כבלי חשמל יתמכו גם הם  .5
 .UVלים מקרינת התעלות יגנו על הכב

כל החומרים, חלקים, כבלים וכדומה הכוללים חלקי פלסטיק ו/או בידוד פלסטי  .6
 , יהיו מוגנים מקרינת השמש. UVו/או חומרים הרגישים לקרינת 
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 חשמלעבודות נוספות עפ"י דרישת חברת חשמל שהן תנאי לביצוע חיבור לרשת ה .7
ות עבודה וטיב חומרים יבוצעו עפ"י אמות המידה המפורטות להלן מבחינת שיט

 ובאישור מהנדס הקונסטרוקציה של הקבלן .

כל תחום שטח העבודה כולל הגג יפונה משיירי חומרים כל שהם וינוקה במסגרת  .8
 הכנות למסירת המתקן.

 

: במסגרת המסמכים הנדרשים   AS MADEתעוד המערכת והכנת ספר מתקן   .ט
או  1:50של גג הבנין בקנ"מ של  AS MADEלחשבון סופי על הקבלן להגיש תכניות 

. הקבלן ימסור למזמין את תיעוד המתקן כפי שבוצע בפועל וכן ספר מתקן לכל  1:100
מתקן ומתקן על כל נושאיו (חשמל ,קונסטרוקציה וכו' ...) וכן תצהיר המהנדס 

קונסטרוקציה (מטעם הקבלן)  שבו יצהיר המהנדס על עמידה בכל הנדרש ממנו ע"פ 
התכנון והבניה בכל הנוגע לתכנון המערכת ואחריותו ליציבות ותפקוד  האמור בחוק

 המערכת.

 
 
 

 

 

 
 

 מפרט תחזוקה ושרות למערכות סולאריות  5.0

 תחזוקת הפנלים .א

 :וראות היצרן או עפ"י המפורט להלןיש לבצע את תחזוקת הפנלים עפ"י ה .1

יש לבצע שטיפת הפנלים במים רכים (ללא אבן), באמצעים המאושרים ע"י יצרן  פעמים בשנה 6  .2
 הפנלים (אין לשטוף בקיטור/בלחץ).

 לאחר השטיפה יבוצע יבוש ע"י מטלית מיוחדת נקייה, אשר אינה משאירה סימני טיפות.  .3

 יש לנקות את המשטח עליו מותקנת המערכת, הניקיון יבוצע ע"י שטיפה במים נקיים  .4

 בדוק אחת לשנה חיזוק מוליכי הארקה בין פנל לפנל ובין הפנל בשורה לבין הלוחיש ל .5

 בדיקת תקינות הפנלים, מחברים, בדיקה ויזואלית לדפורמציה, פגמים, כתמים  וכו'... .6

 תחזוקת ממירים:  .ב

 יש לבצע הבדיקות והתחזוקה  עפ"י הוראות היצרן לכל מרכיבי המערכת .1

 יש לבדוק תפקוד הממירים, כניסות ויציאות.  .2

 יש לבדוק חיבור הכבלים ולבצע חיזוק אחת לחצי שנה. .3

 יש לבדוק ויזואלית אטימות המערכת. .4

 יש לנקות את ארון הממירים והורדת חלודה במידה והצטברה .5

 ניקיון יבש של מאווררי הממירים.  .6

 ת לחצי שנה.יש לבדוק חיבור כבלי תקשורת חיזוק החיבורים יבוצע אח .7

 
 תחזוקת לוח חשמל וציוד חשמל :  .ג
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 יש לבדוק אחת לשנה בדיקה טרמוגרפית של הפנלים, לוח וציוד החשמל .1

 יש לבצע בדיקה ויזואלית ללוחות, תפקוד הלוחות, ניקיון וחיבורים.  .2

 יש לבצע חיזוק והידוק ברגי חיבור ועגינה אחת לשנה. .3

 בדיקות התנגדות הארקה לגודל המערכת .4

 תקינות קופסאות מאסףבדיקת  .5

 יש להציג אישור מהנדס בודק על תקינות המתקן אחת לשנה. .6

 (אחת לשנה) :תחזוקת קונסטרוקציה וכללי  .ד

 שקיעות וכדומה ע"י בדיקה ויזואלית. -יש לבדוק תקינות הקונסטרוקציה הנושאת  .1

 יש לחזק בורגי עיגון וחיבור אחת לשנה. .2

 יש לבדוק חיבור הפנלים לשלד המערכת .3

 יש לבדוק חיבור בין פרופילי החיבור לפלטת הבטון. .4

 יש לבדוק חוזק סולמות, כלוב ממירים, מדרכים ומעקה ככל שקיימים.  .5

 יש להציג אישור מהנדס קונסטרוקטור ליציבות המערכת אחת לשנה. .6
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 Grid-Off –בדיקות טרם החיבור לרשת החשמל  -נספח  6.0

 
 בדיקות מכאניות .א

 
  בדיקת שילוט )1

 
 

תיאור  מס'
 הבדיקה

 נכשל\עבר תוצאה מדודה תוצאה צפויה קריטריון הבדיקה

1 
כבלים 

 ומובילים

יש לוודא התקנת שלטי  -מובילים 
חובה על המובילים בהתאם לייעוד 

 ולתקנות.

השילוט על המובילים יציב, 
מחומר מתאים לחשיפה 

ובמרחקים של  UVלקרינת 
 מ'  3

  

יש לבדוק סימון כתובת  - DCכבלי 
המערך ומספר הממיר אליו הוא 

 מ'. 50מחובר בשני הקצוות ובכל 

הכבלים ניתנים לזיהוי 
 לאורך התוואי.

  

2 
מפסקים, 

 DCלוחות 
 וממירים

כתובת בדוק שילוט  - DCלוחות 
ומספר סטרינג. בדוק קיום וחוזק 

 התקנת שילוט שהגיע מיצרן הלוחות.

קיים שילוט עמיד בתנאי 
חוץ, מתאפשר זיהוי ברור 

 של שלטי אזהרה וזיהוי.

  

בדוק סימון סטרינגים  –מפסקים 
 בהתאם לתכנית ההצבה.

השילוט ברור ועמיד לתנאי 
 חוץ.

  

בדוק מספור מתאים על  –ממירים 
הממיר ועל המפסק השייך אליו. בצע 

זיהוי פיזית ע"י הפעלה וניתוק 
 הממיר.

מספר המפסק נכון למספר 
 הממיר אליו הוא שייך.

  

בדוק שלטי בטיחות ושלטי  –כללי 
 חובה.

שלטי בטיחות ואזהרה 
 ברורים וקריאים.

  

3 
שילוט 

 הארקה

בדוק שילוט מזהה בקופסאות פסי 
 ההשוואה.

הקופסא ניתנת לזיהוי 
 כתיבת הארקה.

  

בדוק סימון כתובת המוליכים 
 בלוחות ובפסי ההשוואה.

ניתן לזהות את שייכות 
 ויעוד המוליך. 

  

בדוק שלטי "הארקה לא לפרק" 
 בנקודות החיבור הראשיות.

נקודות החיבור ניתנות 
 לזיהוי.

  

 
 
 

 בדיקת חיזוק מכאני. )2
 

 נכשל\עבר תוצאה מדודה תוצאה צפויה קריטריון הבדיקה הבדיקהתיאור  מס'

1 
 פנלים 

 (כל המערכים)

תעד נזקים כלשהם בתכנית 
 ההצבה.

   אין נזקים לתיעוד.

בצע בדיקה ויזואלית ובסרט 
מדידה (היכן שנדרש) מפני 
עיוותים הנובעים מלחצים 

 מכאניים על המסגרת.

   לא קיימים עיוותים בכלל.

בכלים מתאימים את  בדוק
הידוק בורגי הפנלים למסילות עד 
 ליצירת מגע מלא בין המשטחים.

כל הברגים קיימים 
ומחוזקים וקיים מגע מלא 
 בין המשטחים ללא חופש.

  

הזז את הפנל ידנית לבדיקת 
 חוסן ההתקנה.

   לא ניתן להזיז את הפנל.

 ממירים 2
בדוק יציבות גב העבודה 

ע"י הפעלת כוח ויזואלית ופיזית 
 מתון.

   הגב יציב ולא ניתן להזזה.
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בדוק את גב העבודה מפני 
עיוותים, פגיעות מכאניות, גלוון, 

והתקנה ישרה באמצעות פלס 
מכויל.  בדוק שאין סכנת פציעה 

 מגרדים ופינות חדות.

לא קיימים עיוותים, קיים 
גלוון תקין גם בנקודות 
ריתוך (אם בוצע). אין 

מכאניות והגב ישר פגיעות 
ומפולס. לא קיימים גרדים 

 וסכנת פציעה.

  

בדוק שגובה התקנת הממירים 
תואם למידות המינימום 

 מ'. 0.5-2.0ומקסימום 

הממירים מותקנים בתחום 
 המידות התקין.

  

בדוק שדרגת ההגנה של הממיר 
(IPxx)  תואמת למקום

 981ההתקנה. העזר בטבלת ת"י 
 בספר חוק ותקנות החשמל.

מקום התקנת הממיר 
 תואם לדרגת ההגנה שלו.

  

בדוק את שלמות הממיר, העדר 
שריטות ופגיעות, כל הברגים 

 במקומם.

הממיר שלם וללא פגיעות. 
 וכל הברגים במקומם.

  

בדוק את חוסן ההתקנה ע"י 
 מתון.הפעלת כוח פיזי 

הממיר יציב ולא ניתן 
 להזיזו.

  

 -בדוק מפני חסימת פתחי אוורור
בצע מדידת מרווחים והשווה 

לתכנית הצבת הממירים 
 והוראות היצרן בספר ההתקנה.

פתחי האוורור פנויים 
והמרווחים תואמים 

למידות בתכנית הביצוע 
 והנחיות היצרן.

  

בדוק שמדבקות הזיהוי גלויות 
 לחלוטין.

מדבקות הזיהוי גלויות 
 לחלוטין.

  

3 

שלמות ויושר 
הקונסטרוקציה 
הנושאת, בדיקת 

עגונים 
 ודיאגונלים.

בדוק את כיוון ההתקנה ע"י 
שימוש במצפן והתאמה לתכנית 

 הביצוע.

הקונסטרוקציה מותקנת 
 בהתאם לתכנית הביצוע.

  

, העדר (במידה וקיים)בדוק גלוון
 שלפוחיות ושריטות עמוקות

הגלוון מושלם, לא קיימות 
שלפוחיות ושריטות 

 עמוקות.

  

בדוק העדר עיוותים, כיפופים, 
סימני קורוזיה והתקנה לא 
ישרה. העזר בסרט מדידה 

 ובפלס.

לא קיימים עיוותים 
וכיפופים. ההתקנה ישרה 

ומפולסת. (בהתאם לאיכות 
 הגג).

  

בדוק  קיומן של יריעות בידוד 
בין  ואיטום נקודות חדירה
 הקונסטרוקציה והגג.

קיימות יריעות בידוד בכל 
נקודות המגע. כל נקודות 

 החדירה אטומות היטב.

  

 
 
 
 
 
 

  

כל הברגים קיימים ומחוזקים 
עד ליצירת מגע מלא בין 

המשטחים. קיימות דסקיות 
אומים "ניילוק" \משוננות

 למניעת שחרור.
הפעל כוח פיזי מתון לבדיקת 

 חוסן ההתקנה.

הברגים קיימים כל 
ומחוזקים כולל אמצעי 

הנעילה. הקונסטרוקציה 
 יציבה ולא ניתנת להזזה.

  

בדוק רציפות של מסילות 
ושנקודות ההארכה חוברו 

 בהתאם להוראות היצרן.

חיבור הארכות ורציפות 
התעלות נעשו באופן תקין 
 ובהתאם להוראות היצרן.

  

  החיתוכים ישרים ותקינים, בדוק חיתוך סופי המסילות, 
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העדר גרדים  השלמת פקקים,
 וחלקים בולטים.

בכל סוף מסילה הותקן פקק 
(בהתאם לסוג החומר), אין 

 גרדים וחלקים בולטים.
בדוק קיום דיאגונלים בהתאם 

לתכנית הביצוע ובדוק את אופן 
 חיזוקם לשלד.

קיימים דיאגונלים מחוזקים 
 בהתאם לתכנית הביצוע. 

  

בהתאם לתכנית בדוק עגונים 
 הביצוע של החיזוקים.

העגונים מותקנים בהתאם 
 לתכנית הביצוע.

  

בדוק את חוזק העוגנים, הידוק 
בורגי המהדקים, פיצול גידים 

בכבל המתיחה ודרגת מתיחתו 
בהתאם להנחיות 
 הקונסטרוקטור.

העוגנים מחוזקים היטב 
למבנה, כל בורגי המהדקים 
מחוזקים היטב, לא קיימים 
פיצולי גידים בכבל המתיחה 

ודרגת מתיחתו תואמת 
 להנחיות הקונסטרוקטור.

  

4 
שלמות וחוזק 

 DCמובילים  

תוואי המובילים תואם לתכנית 
 הביצוע.

 \קיימת התאמה מלאה
 שינויים מאושרים ע"י

 המתכנן.

  

בדוק את התאמת סוג המוביל 
וחוסנו למקום ההתקנה 

 והסכנות הצפויות.
 

למקום  המוביל מתאים
 ההתקנה.

  

בדוק את שלמות המובילים, 
גלוון, רציפות בין חלקים, העדר 

וגרדים בנקודות עיוותים 
פגיעות ושלמות החיתוך , 

 המכסים והצמדתם.

המובילים שלמים, רצופים 
לכל אורכם, אין עוותים 

ופגיעות. קיים גלוון מלא וכל 
המכסים שלמים ומקובעים 

 היטב לתעלה.

  

רציפות חשמלית בין בדוק 
חלקים מתכתיים והארקתם 

לאדמה. וודא שפירוק מכסה לא 
יפגע ברציפות הארקה לחלקים 

 אחרים.

כל חלקי המוביל מחוברים 
 היטב להארקה.

וקיימת רציפות חשמלית גם 
 לאחר פירוק מכסים.

  

5 
תקינות והתקנת 

 DCכבלים      

בדוק שחתך הכבלים תואם 
קווית -לתכנית החשמל החד

 לביצוע.

חתך הכבלים תואם לתכנית 
 הביצוע.

  

בדוק את שלמות הכבלים והעדר 
 פגיעות בבידוד.

לא קיימות פגיעות בבידוד 
 הכבלים.

  

בדוק שהכבלים מונחים 
ותפוסים לתעלה במרווחים 
שווים ובאופן מסודר וללא 

 הצלבות.

כל הכבלים תפוסים לתעלה 
במרווחים שווים ולא 

 קיימות הצלבות.

  

 

  

בדוק שבתוך המוביל קיימת 
הפרדה מלאה בין כבלים 

מסוימים לכבלים מיעוד שונה 
 (לדוגמא: תקשורת וחשמל, 

AC וDC.( 

לא קיים כל ערוב בין כבלים 
 מיעוד שונה וסוג מתח שונה.

  

בדוק את התקנת הכבלים 
בהתאם לתקנות: הגנה מפגיעה 

מכאנית, שימוש בסופי חוט 
והתאמה לגודל המבטח 

 בראשית קו ההזנה.

לא קיימת סכנה לפגיעה 
מכאנית בכבלים, בכל 

המוליכים השזורים 
הגמישים הותקנו סופי חוט 

ושטח חתך המוליך תואם 
 לגודל המבטח.

  

 סולמות  6
בדוק שהסולמות מותקנים 

 בהתאם לתכנית הביצוע.
מיקום הסולמות תואם 

 לתכנית הביצוע.
  

  הסולם מתאים למקום אליו בדוק שהסולם תואם למקום 



 

C:\Users\A35YOMR\Desktop\SOLAR POWER NATBAG\מפרט טכני למכרז.docx 
 

 
 

ולחוקי העבודה  ההתקנה
בגובה: טבעת ביטחון החל 

מ', הסולם בולט מטר  2מגובה 
מעל גובה הגג ובעל נקודות 

 אחיזה בגובה זה.

הוא הותקן, קיימת טבעת 
מ',  2ביטחון החל מגובה 

הסולם בולט מעל הגג מטר 
אחד לפחות עם נקודות 

 אחיזה.
 בדוק את נקודות הקיבוע למבנה
וחוסנם. בדוק התאמת הברגים 
לסוג הקיר, וודא שהסולם אינו 

מחובר לחלקים הניתנים 
 לפירוק.

 
 

כל נקודות העגון מחוזקות 
למבנה, הברגים מתאימים 

לסוג הקיר ואין נקודות עגון 
לחלקים מתפרקים או 

 הניתנים לפירוק.

  

בדוק שלמות, גלוון, גרדים 
וחלקים חדים ומנגנון מניעת 

 טיפוס.
טפס על הסולם בזהירות ובחן 

 את כל השלבים. 

הסולם שלם לחלוטין, קיים 
גלוון תקין ומלא, לא 

קיימים גרדים וחלקים 
חדים העשויים לגרום 

לפציעה, מנגנון הנעילה 
ומניעת טיפוס פועל בצורה 
 תקינה ומקיים את ייעודו.

  

 כלובים 7

בדוק את מידות הכלוב בהתאם 
לתכנית הביצוע והנחיות 

 המתכנן. העזר בסרט מידה.

מידות הכלוב תואמות 
 לתכניות וההנחיות.

  

בדוק שמתאפשרת פתיחה מלאה 
של כל דלתות הלוחות וקיימת 
גישה לכל החלקים המותקנים 

בתוכו בהתאם למידות 
המינימאליות הכתובות בחוק 

ותקנות החשמל. (התקנת לוחות 
 -, פרק ג'1000Vבמתח עד 

 מרווחים ומעברים)

כל הפרעה לדלתות  אין
הלוחות, קיימת גישה מלאה 

ונוחה לכל הציוד המותקן, 
המידות הפנימיות תואמות 

 לתקנות.

  

בדוק שלמות, התקנה ישרה 
(העזר בפלס), גלוון, גרדים 

 וחלקים חדים.

הכלוב שלם ומותקן בצורה 
ישרה, כל חלקיו מגלונים 

כולל נקודות ריתוך, לא 
קיימים גרדים או חלקים 

 חדים שניתן להיפצע מהם.

  

בדוק את סגירת הדלתות 
 ומנגנוני הנעילה.

כל הדלתות נסגרות בצורה 
חלקה וללא הפעלת כוח. 

מנגנוני הנעילה פועלים 
בצורה חלקה ותוך התאמה 

 מלאה.

  

8 
 מדרכים

 ( אם קיים )

בדוק התאמה לתכנית הביצוע 
 ושההתקנה ישרה.

קיימת התאמה מלאה 
 בצורה ישרה.ומדרך מותקן 

  

בדוק חוסן התקנה ע"י הפעלת 
 כוח פיזי מתון.

החלקים קבועים למקומם 
 באופן יציב.

  

בדוק שכל הברגים במקומם 
ומחוזקים עד להצמדה מלאה 

 בין המשטחים.

כל בורגי העגון במקומם 
וקיים מגע מלא בין 

 המשטחים.

  

שלמות,  -בדוק באופן ויזואלי
 ועוותים.רציפות, גלוון 

קיימת שלמות של המדרך, 
אין מרווחים בין החלקים, 

קיים גלוון תקין ואין 
 עיוותים במבנה המדרך.

  

בדוק שקיימת רציפות בין כל 
החלקים המתכתיים והמדרך 

ממ"ר  16כולו מחובר במוליך 
לפחות לפס ההשוואה של 

קיים חיבור במוליך הארקה 
ההשוואה בין המדרך לפס 

וקיימת רציפות חשמלית בין 
 החלקים.
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 הקונסטרוקציה.

 קופסאות חשמל 11

בדוק שהקופסאות ממוקמות 
 בהתאם לתכנית ההצבה לביצוע.

קיימת התאמה עם סטייה 
 מ'. 1בטווח של עד 

  

בדוק שכל בורגי החיזוק 
 במקומם ומחוזקים היטב.

כל קופסאות החשמל 
 מחוברים ויציבים במקומם.

  

הנובעים מחיזוק  בדוק עיוותים
יתר או התקנה על מישור שאינו 

 אחיד.

אין כל עיוות בקופסא 
 והקופסא אינה מתנדנדת.

  

בדוק העדר חורים וסדקים 
הפוגעים באטימות. בדוק הידוק 

אנטיגרונים ושבוצע קידוח 
 מתאים לפי מידתם.

אין חורים וסדקים. 
האנטיגרונים מהודקים 
היטב ומותקנים בקדח 

 למידתם.מתאים 

  

12 
שרשור כבילה בין 

 הפנלים

בדוק התאמה לתכנית הצבה 
לביצוע. השווה בין חיצי הסימון 

 בתכנית לשרשור בפועל.

   קיימת התאמה מלאה.

בדוק את חיבורי השרשורים ע"י 
התאמת המחברים והצמדתם 
המלאה, נסה למשוך מעט את 

 הכבלים וזהה חופש תנועה חריג.

כל המחברים מחוברים 
בצורה נכונה והחיבור יציב 

וחזק. אין חופש תנועה 
 במשיכת הכבל.

  

 חיבור הארקות 13

בדוק חיבור גישורי הארקה בין 
הפנלים לקונסטרוקציה. וודא 

חיבורים \שימוש בשייבה חצויה
מובדלים ושייבה מחורצת. בדוק 

רציפות במכשיר בודק רציפות 
נקודת בין מסגרות הפנלים אל 

 החיבור הראשית.

 10כל פנל מגושר במוליך 
ממ"ר לקונסטרוקציה עם 

שייבה מחורצת ושייבה 
נעל חיבור מובדל. \חצויה

קיימת רציפות בין מסגרת 
הפנל לחיבור הארקה 

 הראשי של הקונסטרוקציה.

  

בדוק חיבור הארקות לכל חלקי 
תעלות המתכת כולל המכסים. 

(בתעלות בעלות חיבורים 
גלווניים בין החלקים ניתן לחבר 

 מוליך הארקה בנקודה אחת.)
 

כל חלקי המתכת מחוברים 
להארקה וקיימת רציפות 

 חשמלית בין החלקים.

  

בדוק את חיבור מוליך ההארקה 
) פנימי 1לממיר בשתי נקודות: 

) חיצוני לגוף 2עם כבל ההזנה 
 ממ"ר. 16הממיר במוליך 

בצע בדיקת רציפות לפס 
 בלוח האיסוף. ההשוואה

הארקות הממיר מחוברות 
 בצורה תקינה. 

קיימת רציפות חשמלית בין 
 גוף הממיר לפס ההשוואה.

  

בדוק את חיבור מוליכי 
ההארקה לשלד הקונסטרוקציה 

וודא רציפות בין חלקי השלד 
 בבודק רציפות.

המוליך מהודק היטב בבורג, 
אום ושייבה מחורצת 

וקיימת רציפות מלאה בין 
 חלקי השלד.

  

14 
בדיקת ניקיון 

 בסיום התקנה.

וודא פינוי משטחים, קרטונים, 
 לכלוך ושאריות התקנה מהגג.

הגג פנוי לחלוטין מציוד 
ושאריות התקנה ובוצע 

 ניקיון ע"י הקבלן המבצע.

  

בדוק את שלמות הגג ובחן 
והשווה נזקים לתיעוד ותמונות 

 טרום התקנה.

הגג אינו פגוע כתוצאה 
כל הפגיעות \מההתקנה

טופלו ותוקנו לשביעות רצון 
 הלקוח.

  

הפנל נקי וללא שכבת אבק.  בדוק את ניקיון הפנלים.
 ולכלוך שונה.

  

בדוק ויזואלית שכל תעלות 
הכבלים נקיות מלכלוך \הניקוז

 וחלקי התקנה.

כל התעלות בגג נקיות 
 לחלוטין משאריות התקנה.
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 :חשמליותבדיקות  .ב
 

 :DCבדיקות צד  )1
 

הבדיקות החשמליות יבוצעו במכשירי מדידה שעברו כיול במעבדה מוסמכת בשנה האחרונה. טווח הסטייה של 
 .2%מכשירי המדידה לא יעלה על 

 נכשל\עבר תוצאה מדודה תוצאה צפויה קריטריון הבדיקה תיאור הבדיקה מס'

 בדיקות הארקה 1

רציפות הארקה לפנלים: בצע 
בדיקת רציפות חשמלית במד 

רציפות ובחוט מאריך בין נקודת 
החיבור הראשית של ההארקה 

לקונסטרוקציה לבין נקודת 
החיבור של גישור ההארקה 

 למסגרת הפנל.

חיווי רציפות מלאה 
 במכשיר המדידה.

  

רציפות הארקת התעלות: בצע 
בדיקת רציפות חשמלית במד 

רציפות ובחוט מאריך בין נקודת 
החיבור הראשית של ההארקה 

לתעלה לבין קטעי התעלה 
 ולמכסים.

חיווי רציפות מלאה 
 במכשיר המדידה.

  

רציפות הארקת הממירים: בצע 
בדיקת רציפות חשמלית במד 

רציפות ובחוט מאריך בין נקודת 
החיבור הראשית של ההארקה 

לגוף הממיר ל פס ההשוואה בלוח 
 הממירים.

חיווי רציפות מלאה 
 במכשיר המדידה.

  

בדיקת רציפות הארקה בין פס 
ההשוואה הראשי 

לקונסטרוקציה: בצע בדיקת 
רציפות חשמלית במד רציפות 

ובחוט מאריך בין הפה"פ הראשי 
לבין פס ההשוואה בגג ובינו לבין 

נקודות החיבור בפרטי 
 הקונסטרוקציה.

 

חיווי רציפות מלאה 
 במכשיר המדידה.

  

2 
בדיקת בידוד 

 מוליכים

 DCבצע בדיקת בידוד מוליכי 
במכשיר בודק בידוד במתח 

1000V 
הבדיקה תתבצע בלוח הסטרינגים 

כאשר כל המפסקים מנותקים 
והקו הנמדד אינו מחושמל. יש 

לבצע מדידה בין: פלוס והארקה, 
מינוס והארקה ובין הפלוס 

 והמינוס.
אין לקבל תוצאה נמוכה 

 . 100MΩמ

   100MΩגבוה מ 

3 

מדידת מתח 
סטרינג בריקם 

 ע"פ טופס
)X-E-C-007( 

לכל  DCבצע מדידה במד מתח 
סטרינג כאשר כל המפסקים 
מנותקים והמדידה מתבצעת 

 בכניסה להדקי המפסק.
התוצאה המתקבלת צריכה להיות 

מקורבת למספר הפנלים בטור 

המתחים  עפ"י תחום
 שהוגדר בתכנון המתקן.
(יוגדר במסמך בדיקות 

 ספציפי) 
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כפול מתח הריקם של פנל בודד. 
(תלוי בתנאי הסביבה בזמן 

 המדידה)
 
 

 :חתימת נכונות הבדיקה
 

 הבדיקה נמצאה תקינה וניתן להמשיך את פעולתו של המתקן. ☐

 נמצאו ליקויים בעלי משמעות נמוכה, ניתן להמשיך בהפעלת המתקן ובמקביל להשלים את התיקונים. ☐

 גבוהה. לא להמשיך את פעולתו של המתקן עד לאחר תיקון כל הליקויים.נמצאו ליקויים בעלי משמעות  ☐
 
 

  הלקוח   נציג מנהל הבדיקה                                                                                      
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 Grid-On – קבלהבדיקות  -נספח  7.0

 בדיקות מכאניות .א
 

 בדיקת שילוט )1
 

תיאור  מס'
 הבדיקה

 נכשל\עבר תוצאה מדודה תוצאה צפויה קריטריון הבדיקה

1 
כבלים 

 ומובילים
יש לבדוק סימון כתובת  – ACכבלי 

 מ'. 50הכבל בשני הקצוות ובכל 
הכבלים ניתנים לזיהוי 

 לאורך התוואי.
  

 ACלוחות  2

שילוט אזהרה, בדוק מספור  בדוק
מתאים על הממיר ועל המפסק 

השייך אליו. בצע זיהוי פיזית ע"י 
 הפעלה וניתוק הממיר.

מספר המפסק נכון למספר 
הממיר אליו הוא שייך. 
שלטי האזהרה ברורים 

 וקריאים.

  

הפחיות ניתנות לקריאה  בדוק פחיות זיהוי בחזית הלוח.
 והתקנתם יציבה.

  

שלטי בטיחות ואזהרה  שלטי בטיחות ושלטי חובה.בדוק 
 ברורים וקריאים.

  

 
 בדיקת חיזוק מכאני. )2

 
 נכשל\עבר תוצאה מדודה תוצאה צפויה קריטריון הבדיקה תיאור הבדיקה מס'

1 

לוחות חשמל 
AC-DC 

 
(בדוק העדר מתח 

לפני תחילת 
הבדיקה במכשיר 

 מדידה תקין).

בדוק שדרגת ההגנה של הלוח 
(IPxx)  .תואמת למקום ההתקנה

בספר חוק  981העזר בטבלת ת"י 
 ותקנות החשמל.

מיקום הלוח תואם לדרגת 
 ההגנה המצוינת עליו.

  

בדוק את שלמות הלוח, העדר 
שריטות ופגיעות, כל הברגים 

 במקומם.

הלוח שלם וללא פגיעות וכל 
 הברגים במקומם.

  

בדוק את חוסן ההתקנה ע"י 
 מתון.הפעלת כוח פיזי 

   הלוח יציב ולא ניתן להזיזו.

בדוק שגובה אמצעי הניתוק 
 מ'. 0.5-2.0תואם לחוקים: 

גובה אמצעי הניתוק הינו 
 בתחום המותר.

  

בדוק שכל הברגים בלוח 
מחוזקים היטב. השתמש בכלים 
מתאימים לביצוע הבדיקה. נסה 
 למשוך מעט את המוליך החוצה.

כל הברגים בלוח מחוזקים 
והמוליכים לא ניתנים 

 להזזה ומשיכה. 

  

בדוק שאין עיוותים כתוצאה 
מחיזוק יתר של בורגי המעטפת 

ושהדלתות והפנלים נסגרים 
 בקלות וללא הפעלת כוח. 

לא קיימים עיוותים וכל 
הדלתות והפנלים נסגרים 

 כהלכה.

  

בדוק את אטימות הלוחות מפני 
ומים. בדוק את הידוק חול, אבק 

 ותקינות כניסות הכבלים לארון.

לא קיימים חורים 
ומרווחים המאפשרים 
כניסת חול, אבק ומים 

(בהתאם לדרגת ההגנה). 
וכל כניסות הכבלים 

 מהודקות ותקינות.

  

 

2 

שלמות וחוזק 
 ACמובילים    

 -במידת הצורך (
נדרש להוסיף 

גם  התיחסות

תוואי המובילים תואם לתכנית 
 הביצוע.

 \קיימת התאמה מלאה
 שינויים מאושרים ע"י

 המתכנן.

  

בדוק את התאמת סוג המוביל 
וחוסנו למקום ההתקנה והסכנות 

 הצפויות.

המוביל מתאים למקום 
 ההתקנה.
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לנושא תשתית 
AC  ,כבילה ,

חפירה, מילוי, 
 הידוק ושיקום)

 
בדוק את שלמות המובילים, גלוון, 

בין חלקים, העדר עיוותים  רציפות
ופגיעות ושלמות המכסים 

 והצמדתם.

המובילים שלמים, רצופים 
לכל אורכם, אין עוותים 

ופגיעות. קיים גלוון מלא 
וכל המכסים שלמים 

 ומקובעים היטב לתעלה.

  

בדוק רציפות חשמלית בין חלקים 
מתכתיים והארקתם לאדמה. 
וודא שפירוק מכסה לא יפגע 

 קה לחלקים אחרים.ברציפות האר

כל חלקי המוביל מחוברים 
 היטב להארקה.

וקיימת רציפות חשמלית 
 גם לאחר פירוק מכסים.

  

3 
תקינות והתקנת 

 ACכבלים      

בדוק שחתך הכבלים תואם 
קווית -לתכנית החשמל החד

 לביצוע.

חתך הכבלים תואם 
 לתכנית הביצוע.

  

בדוק את שלמות הכבלים והעדר 
 בבידוד.פגיעות 

לא קיימות פגיעות בבידוד 
 הכבלים.

  

בדוק שהכבלים מונחים ותפוסים 
לתעלה במרווחים שווים ובאופן 

 מסודר וללא הצלבות.

כל הכבלים תפוסים 
לתעלה במרווחים שווים 

 ולא קיימות הצלבות.

  

בדוק שבתוך המוביל קיימת 
הפרדה מלאה בין כבלים מסוימים 

לכבלים מיעוד שונה (לדוגמא: 
 ).DCו AC תקשורת וחשמל, 

לא קיים כל ערוב בין 
כבלים מיעוד שונה וסוג 

 מתח שונה.

  

בדוק את התקנת הכבלים בהתאם 
לתקנות: הגנה מפגיעה מכאנית, 

שימוש בסופי חוט והתאמה לגודל 
 בראשית קו ההזנה.המבטח 

לא קיימת סכנה לפגיעה 
מכאנית בכבלים, בכל 

המוליכים השזורים 
הגמישים הותקנו סופי 

חוט ושטח חתך המוליך 
 תואם לגודל המבטח.

  

בדוק אם קיימים גידים מפוצלים 
 בכבל הפלדה. 

לא קיימים גידים 
 מפוצלים.

  

בדוק שלא קיימים מכשולים 
הפרעה לאורך תוואי הכבל ושאין 

 לניידות לאחר ההתחברות לכבל.

לא קיימים מכשולים לכל 
אורך התוואי ואין הפרעה 
 לניידות לאחר ההתחברות

  

 קופסאות חשמל 4

בדוק שהקופסאות ממוקמות 
 בהתאם לתכנית ההצבה לביצוע.

קיימת התאמה עם סטייה 
 מ'. 1בטווח של עד 

  

בדוק שכל בורגי החיזוק במקומם 
 ומחוזקים היטב.

כל קופסאות החשמל 
מחוברים ויציבים 

 במקומם.

  

בדוק עיוותים הנובעים מחיזוק 
יתר או התקנה על מישור שאינו 

 אחיד.

אין כל עיוות בקופסא 
 והקופסא אינה מתנדנדת.

  

בדוק העדר חורים וסדקים 
הפוגעים באטימות. בדוק הידוק 

אנטיגרונים ושבוצע קידוח 
 מתאים לפי מידתם.

חורים וסדקים. אין 
האנטיגרונים מהודקים 
היטב ומותקנים בקדח 

 מתאים למידתם.
 
 
 

  

 

 חיבור הארקות 5

 :בדיקת הארקה בלוח מוזן
o  בדוק את חיבור מוליך

 ההארקה ללוח המוזן. 
o  וודא ששטח חתך המוליך

מתאים לגודל המפסק 

o  מוליך ההארקה
מחובר בצורה תקינה 

ומחוזק היטב לפס 
 ההשוואה.

o  שטח חתך המוליך
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 הראשי. 
 

תואם לגודל המפסק 
 הראשי.

בדוק את חיבור כבלי ההארקה 
לפה"פ הראשי. בדוק חיזוק ברגים 

ואומים ואת הצמדות נעלי 
אומגות לפס. הוזז את \הכבל

 המוליך כדי לזהות חופש.

נעלי הכבל מהודקים היטב 
לפס ולא מתאפשרת 

 הזזתם.

  

6 
בדיקת מערכת 

תקשורת 
 והפעלת ניטור

בדוק חיבורי התקשורת בין 
הממירים ליחידת התקשורת על 

 פי התכנון

חיבורי התקשורת על פי 
 תכנון

  

בדוק המצאות כרטיסי תקשורת 
 בכל הממירים

בכל הממירים קיימים 
 כרטיסי תקשורת

  

בדוק המצאות יחידת התקשורת 
ראוטר \המרכזית  ונקודת רשת

 בארון התקשורת

יחידת התקשורת ונקודת 
ראוטר קיימים \הרשת

 בארון התקשורת

  

 
 

 בדיקות חשמליות .ב
 

 :DCבדיקות צד  )1
 

 הבדיקות החשמליות יבוצעו במכשירי מדידה שעברו כיול במעבדה מוסמכת בשנה האחרונה.
 .2%טווח הסטייה של מכשירי המדידה לא יעלה על 

 
 נכשל\עבר תוצאה מדודה תוצאה צפויה קריטריון הבדיקה תיאור הבדיקה מס'

1 

מדידת מתח על 
כל סטרינג 

 בריקם
(עפ"י טופס 

 מדידה מצורף)

לכל  DCבצע מדידה במד מתח 
סטרינג כאשר כל המפסקים 
מנותקים והמדידה מתבצעת 

 בכניסה להדקי המפסק.
התוצאה המתקבלת צריכה להיות 

מקורבת למספר הפנלים בטור 
כפול מתח הריקם של פנל בודד. 

בתנאי הסביבה בזמן (תלוי 
 המדידה)

יש לבצע תחילה מדידה של  -חשוב
 מתח בריקם וזרם קצר לפנל בודד.

עפ"י תחום המתחים 
 שהוגדר בתכנון המתקן.
(יוגדר במסמך בדיקות 

 ספציפי) 

  

 
 

 : ACבדיקות צד  )2
 

1 

 AC בדיקת צד 
לפני הפעלה 
(עפ"י טופס 

 מדידה מצורף)

במפסק   ACבצע בדיקת מתח
 הראשי של המערכת

מתחי הרשת תקינים וניתן 
 לחבר מתח לכלל הלוחות

  

2 

 ACבדיקת מתח 
בלוחות ראשיים 

ומשניים של 
המערכת (עפ"י 

טופס מדידה 
 מצורף)

בצע הפעלה של המפסק 
הראשי(וודא כי המפסקים 

) offהראשיים בכל הלוחות במצב 
 ACולאחר מכן בצע בדיקת מתח 

 בכניסה ללוחות.

מתחי הרשת תקינים בכל 
הלוחות וניתן להפעיל את 

 המערכת.

  

3 
-בדיקות ניתוק
חיבור מתקני 

 חשמל

בצע בדיקת הפעלה למפסקים 
ובדוק הפעלה נכונה בכל מצבי 

 המפסק.

פעולת חיבור וניתוק 
 תקינים.
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הפעל את מצב הבדיקה של כל 
 TRIPמפסק ע"י לחיצה על לחצן 

 ובדוק ניתוק והחזר לפעולה.

פעולת חיבור וניתוק 
 תקינים.

  

בדיקה של מפסק מגן הפועל בזרם 
 דלף(פחת) ע"י מכשור מתאים

   הפחת פועל באופן תקין

 
 בדיקות הפעלה: )3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

בדיקות הפעלה 
 של הממירים

בצע הפעלה של הממירים על פי 
בדיקת מתח  -הוראות היצרן

 -ו  DCבכניסת הממירים בצד 
AC  .לפני הפעלה 

*הפעל את הממירים באופן בו 
לממירים    DCתרים מתח 

 לממירים. ACולאחריו מתח 

 AC-וה  DC-מתחי ה
בכניסה לממירים תקינים 

 ועל פי תכנון
 
 

  

בזמן הפעלת הממירים וודא כי 
המאוורר(במידה ויש) מופעל למס' 

 שניות לבקרה

בקרת הפעלת המאוורר 
 פעלה

 

  

תקינות פעולת בצע בדיקת 
יש לוודא תחילה שאין  -הממירים

חיווי על הממירים שמראה 
במידה ויש  -הודעה)\עלתקלה(נורה

 אנא פעל על פי הוראות היצרן

הממירים לא מתריע על 
 תקלה

  

בצע בדיקה שאין כל רעש חריג 
 -שנשמע מהממירים בזמן עבודתם

במידה ויש אנא פעל על פי הוראות 
 היצרן

חריג הנשמע אין כל רעש 
 מהממירים

  

2 

בדיקת זרמים 
בכניסה לממיר 

A+B  עפ"י)
טופס מדידה 

 מצורף)

 DCבצע מדידה ע"י מד זרם 
בכל   B-ו A  בכניסה 

ממיר(במידה ויש יותר מזוג אחד 
בכניסה יש לבדוק על כל הזוגות) 

התוצאה המתקבלת צריכה להיות 
מקורבת למספר הסטרינגים 
        במקביל וזה ע"י חישוב של  

זרם של סטרינג  Xמס' סטרינגים 
 אחד.

עפ"י תחום המתחים 
 שהוגדר בתכנון המתקן.
(יוגדר במסמך בדיקות 

 ספציפי)

  

3 
בדיקת מערכת 

התקשורת 
 והפעלת הניטור

בדוק מתח ההזנה על ידי רב מודד 
בנקודת ההזנה ליחידת התקשורת 

 ולראוטר בלוח התקשורת

ניתן  -מתח ההזנה תקין
 לחבר ציוד

  

בדוק חיבור לאינטרנט באתר ע"י 
חיבור מחשב נייד לנקודת 

 לראוטר\הרשת

ניתן  -האינטרנט פעיל
 לחבר ציוד

  

בדוק קיום תקשורת בין יחידת 
התקשורת לכל הממירים באתר 

 תולמערכת המטאורולוגי

קיים קשר תקין בין כל 
הממירים והמערכת 

 תהמטאורולוגי

  

בדוק האם המערכת מעבירה 
 נתונים לפורטל

הנתונים מתקבלים 
 בפורטל באופן תקין
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4 
בדיקת חיישנים 

במערכת 
 מטאורולוגית

בדוק תקינות התקנת החיישנים 
 על פי הגדרות יצרן.

החיישנים מותקנים על פי 
 הגדרות יצרן

  

בדוק הפעלת החיישנים על ידי 
 קבלת הנתונים למערכת הניטור

מתקבלים נתונים 
 מהחיישנים

  

בדוק תקינות הנתונים על פי 
 הוראות היצרן

הנתונים המתקבלים 
 מהחיישנים תקינים

  

5 
 IRבדיקות 

(עפ"י טופס  
 בדיקה מצורף)

לכל לוחות החשמל  IRבצע בדיקת 
באתר כאשר  DC-ו  ACבמתח 

 40%האתר בהספק עבודה של 
לפחות, ומלא את הטופס לבדיקות 

IR 

בכל   IRהתבצעה בדיקת 
הלוחות, טופס הבדיקות 
 מלא ולא נמצאו כשלים.

  

6 

יחס  בדיקת
(על  PR -ביצוע

 )PRפי נספח 
 

  PR-בדוק את יחס הביצוע 
 המערכת על פי נספח המצורף.

 PR -יחס הביצוע
המערכת מתאים ליחס 

 המינימלי המובטח

  

 
 

 :חתימת נכונות הבדיקה
 

 פעולתו של המתקן.הבדיקה נמצאה תקינה וניתן להמשיך את  ☐

 נמצאו ליקויים בעלי משמעות נמוכה, ניתן להמשיך בהפעלת המתקן ובמקביל להשלים את התיקונים. ☐

 נמצאו ליקויים בעלי משמעות גבוהה. לא להמשיך את פעולתו של המתקן עד לאחר תיקון כל הליקויים. ☐
 
 
 נציג הלקוח                       מנהל הבדיקה                                             
 
 
 
 :אישורים שיש לצרף )ג

 
a. אישור מנהל בטיחות בחשמל 
b. אישור בדיקת לוחות חשמל  
c. דו"ח בדיקת לוחות חשמל IR  
d. דו"ח בדיקת פנלים IR  
e.  בודק מוסמך מטעם חברת החשמלאישור 
f. כולל אישור מכון התקנים אישור כיבוי אש אם רלוונטי 
g.  חתום מטעם הקבלן תקינות המתקןדו"ח קונסטרוקטור על 
h. ( כולל מס. קטלוגיים וקבלה מטעם ספקי הציוד) אחריות יצרנים  
i. ה מטעם מנהל החשמל במשרד האנרגיההיתר הפעל 
j. ות קבלה ומדו"חות רלוונטיים אחריאישור הקבלן להשלמת כלל הליקויים מבדיק 
k. דו"ח כיול ממירים חתום על ידי ספק/יצרן הממירים 

 
 


	- לוח AJB אשר מרכז את הסטרינגים.
	- לוח GJB אשר מרכז את לוחות ה- AJB לצורך חיבור למהפכים.
	לוח AJB יורכב מהציוד הבא:
	- מנתקי נתיכים.
	- מנתק בעומס – MOULDED CASE מדגם TMAX 160PV או ש"ע.
	- מגן מתח יתר CLASS 2.
	- מהדקים לחיבור כבלים (בלוק תוצרת תמח"ש).
	הכבלים יחוברו ללוח באמצעות חיבורי PG (גלאנדים). הגלנדים יהיו בהתאם למפורט במפרט הטכני.
	לוחות GJB יסופקו על-ידי הקבלן ויורכבו מהציוד הבא:
	- מפסקי לוחות AJB מדגם S800PV תוצרת ABB או ש"ע.
	- מנתק בעומס TMAX PV או ש"ע.
	- מגן מתח יתר CLASS 2.
	- מדי זרם.
	- מהדקים לחיבור כבלים.
	- מבנה הלוח, יהיה לוח פח או פוליאסטר מאושר חח"י/מכון התקנים.
	-40°C to +120°C             +140°C (3,000hr)
	Temperature range
	-double-insulated-bare-copper- class 5,IEC 60228- class 5, VDE 0295- TPE Insulation- PUR Sheath- halogen free-abrasion-resistant sheath
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