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  :לכבוד
  המשתתפים במכרז

  באמצעות פקס          

  א.ג.נ.,

  

מתקן להתקשרות בחוזה לתכנון, הקמה, הפעלה ותחזוקה של   2016/077/0002מכרז פומבי מס' הנדון: 
  וולטאי) בנמל תעופה בן גוריון - (פוטו  PVלייצור חשמל בטכנולוגיית 

  10' מס הבהרה

מפרט הטכני העל עדכון המשתתפים במכרז  ודיע את") מבקשת לההרשותרשות שדות התעופה (להלן: "
 באופן שבו יתווספו כחלק בלתי נפרד מהמפרט הטכניכחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז,  ףאשר צור
   בהבהרה זו., כמפורט להלן ברשותמחלקת כיבוי אש דרישות 

של  על חשבונואחריותו ועל  ןהיתר הבניה וימולאו במלואקבלת חלק מהתנאים ל תדרישות אלו מהוו
 . על המציע לשקלל את הצעתו בהתאם .הקבלן הזוכה במכרז

  :מניעת התחשמלות .1

שניות  10יש להתקין אמצעי ניתוק אמינים אשר ינתקו את מערכת התאים בזמן שאינו עולה על   )א
מרגע פעולת הניתוק כולל אמצעי אשר יתריע ויציין כי פעולת הניתוק בוצעה וזאת כדי למנוע 

  סכנת התחשמלות של כבאים. 
וולט  15ם ישר או וולט זר 30אמצעי ניתוק ישמור כי המתח בחווט המגיע מהתאים לא יעלה על   )ב

  אמפר. 8חילופין וזרם אשר אינו עולה על 
  חיבור כמות התאים למעגל אחד תחושב כך שישמרו דרישות אלו.   )ג
כל חלק חי וחשוף למגע יותקן במקום מוגן או יוגן כך שלא תיוצר אפשרות מגע ע''י כבאי או כל   )ד

  אדם אחר.
  .728מאליהם ומותאמים לת''י כל המובלים וכבלי החשמל של המתקן יהיו מחומרים כבים   )ה
אמפר וכיבוי  63לוחות חשמל של מערכת התאים יעמדו בדרישות הנציבות לגלאי עשן בלוחות מעל   )ו

ומצא במקום מוגן במתזים עפ''י ת''י  61439אמפר אלא אם הלוח יוצר תחת ת''י 100בלוחת מעל 
1596 .  

ברור ונפרדים ממערכת החשמל המובלים והכבלים של המערכת הוולטאית יהיו מסומנים באופן   )ז
  הרגילה. 

  .כל הכבילה החודרת למבנים תופרד באלמנטים עמידים בפני אש למשך שעתיים  )ח
  .הכבילה תיצבע בצבע מעכב בעירה לפני הכניסה למבנה ולאחר החדירה אליו  )ט
  .הכבילה המותקנת על גבי המבנה תותקן כנדרש בחוק חשמל  )י
  חוק החשמל ותקנותיו. כולו יתוכנן ויותקן עפ''י דרישותהמתקן   )יא
 המתקן יאושר ע''י בודק חשמל עם אוריינטציה למתקנים סולאריים.  )יב

 :סיכוני אש .2

  דווחו אירועי שריפה בהם מעורבים תאים פוטווולטאים.

סיכוני האש הנפוצים הם כתוצאה מהתקנה לקויה או שימוש באביזרים שאינם תואמים את הדרישות 
כתוצאה של חימום יתר של  לזרם חילופין במעגלי זרם ישר אוכגון שמושב מנתקי זרם המיועדים 

  המנתק. 

   .שימוש בממירים שאינם מתאימים לנתוני המערכת עלול לגרום לשריפה

חיבור לקוי במעגל הזרם הישר יכול לגרום לעליית טמפרטורה מהירה או עלייה בהתנגדות האומית 
   .עלולה להיות שריפהאשר התוצאה 

ר קשה יותר לכיבוי מאשר קשת במעגל זרם חילופין ומהווה סיכון לכבאי קשת במעגל זרם יש
  המתמודד עם השריפה.



  

  

 :סיכוני גהות .3

  גזים רעילים כתוצאה משימוש במתכות כבדות בתאים הפוטוולטאים. 

 :סיכונים לכבאים והנחיות לשילוט .4

 .קונבנציונליתל מערכת פוטוולטאית מקרינות סיכון לסיכונים שאינם רגילים למערכות אספקת חשמ
באירוע שריפה במבנה המוזן ממערכת פוטוולטאית על הכבאים להיות מודעים כי המבנה ניזון 

  ולכן:, ולטאיתממערכת פוטו

מטר לאורך משטח הפנלים על גג  40ס''מ בין מערכות התאים כל  60יש להשאיר מעבר חופשי של   )א
 המבנה.

הכבאים יוצב שילוט המורה על מיקום הממיר יותקן במקום נגיש עם שילוט מתאים כאשר בפנל   )ב
  הממיר.

 כל השילוט הנדרש יהיה עשוי ממתכת וכיתוב פולט אור.   )ג
ס''מ עם הכיתוב "במבנה זה קיימים תאים  40*60פולט אור בגודל שלט בכניסה למבנה יותקן   )ד

  פוטווולטאים". 
 "זהירות! המתקן מוזן מחברת חשמל ומערכת סולארית".עם הכיתוב ט שלעל הלוח הראשי יותקן   )ה
"מפסק זרם ראשי למערכת עם הכיתוב ליד המפסק הראשי של המערכת הוולטאית יותקן שלט   )ו

  .סולארית"
לאורך קו הזרם הישר המחובר לממיר יותקן מטרים  3בכל בסמוך למערך התאים הפוטווולטאים ו  )ז

 מתח ישר מסוכן באופן קבוע ממערכת סולארית". "זהירות! קיים עם הכיתוב שלט
"הזנה  יותקן שלט עם הכיתוב לאורך קו ההזנה היוצא ומחובר ללוח הראשימטרים  3בכל   )ח

 ממערכת סולארית".
 ממיר יהיה ממוספר (חזית גוף).כל   )ט
"סכנה! בעת אירוע שריפה אין עם הכיתוב   UVבסמוך לתאים יותקן שלט פולט אור ועמיד  )י

  . "מים על התאים להסלין
 יש לוודא כי קיים אמצעי עליה תיקני לגג המבנה.   )יא
 כיוונים.  2יש לוודא שניתן לעלות לגג לפחות מ   )יב
 באמצעים מבודדים חשמלית מפני זרם ישיר. במידה ונדרש לנתק כבלים בזמן שריפה יש להשתמש   )יג

  

  
  
  

  

  ורד אגוזין, קניינית

  אגף לוגיסטיקה
  רשות שדות התעופה

  

  חתימת המציע

  

__________________________  

  מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז לכל דבר ועניין והמציע יגיש 
 ידו כחלק בלתי נפרד מהצעתו למכרז - הבהרה זו כשהיא חתומה על 
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