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 המציע חותמת+ חתימה

 פרט': מא נספח

 זה כולל: מסמך

 עבודות שלב ההקמה תכולת .א

 עבודות שלב ההפעלה תכולת .ב

 טכני מפרט .ג

 ביצועי המערכת בהיבט תפוקה וזמינות דרישות .ד

 

 

 עבודות שלב ההקמה תכולת .א

 :כללי .1

הטכני  במפרט והמפורט האמור "יעפ הספק י"ע יבוצעו והמלאכות מתחייב כי כל העבודות הספק

, האחרונה בהוצאתה משרדית הבין הוועדה של המפרט בפרקי שבהסכם התקשרות ועפ"י המפורט

בהתאם לכל חקיקה ראשית ומשנית, פסיקה, צווים, מנשרים, תחיקת הביטחון, הנחיות מנהליות 

חשמל  - ציבוריים לשירותים ותקנים ישראליים מחייבים,, בהתאם לחוק החשמל, החלטת הרשות

, ככל שיהיו, ועתידיות קיימות – בנושא הנוספות ולהחלטותיה 18/07/2018מיום  549' מס בישיבה

 מערכות הקמת בדבר לישראל החשמל , לתקנות חברתהרשות שקבעה המידה לאמות בהתאם ולרבות

 . וולטאיות-פוטו ומערכות חשמל

 מקדים שלב .2

, הגגות, מבניםיבצע בדיקה מקדימה, הכוללת תיעוד מלא ומפורט של כל האתרים, ה הספק .2.1

, דרכי הגישה וכיו"ב, על ידי מהנדס חשמל ומהנדס קונסטרוקציה, לרבות )אך מלמערכות החש

 , הצללות ושיפועים, מבנים סמוכים, אזורי התארגנות, הגגות, דרכיהמבנה חדרי  – מבלי למעט(

 של ; מצבםהגגות של האיטום , שיפועו, מצבותו, סוגו, סוג המבנה, תקינגהג, מצב לגגות הגישה

; מצב מעקות הבטיחות; קיומם של אלמנטים הנדסיים, למרזבים כובעים של וקיומם המרזבים

מיכלי מים, מערכות כיבוי אש, דוודי  -ביטחוניים, בטיחותיים, תברואתיים )לשם הדוגמה בלבד 

פתחים ועליות, מצלמות אבטחה, מערכות אזעקה, צופרי הג"א, שמש, קולטי שמש, סולמות, 

, העבודה באתר מפגעים של שילוט, כבלים ועיגונים, אנטנות ותרנים, פרגולות וכדומה(; קיומם

 לעניין ,, הארקותהחשמל , לוחותהחשמל תשתיות )כולל החשמל העבודות; מערכת לביצוע עובר

 חשמלאי י"ע תתבצע–  הבדיקה הפרויקט לביצוע המערכת התאמת ולבדיקת נזקים של קיומם

 .)מוסמך

 

 בגין רשותה כלפי אחריות לו כאמור, תהיה ותיעוד בדיקה בהעדר , כיעליו ומוסכם לספק ידוע .2.2

 ידאג והוא לסלקו או/ו לתקנו תידרש רשותה , ואשרהעבודה באתר שיימצאו מפגע או/ו נזק כל

, ורדרישה, כאמ בשל הוצאותיה כל בגין רשותה את לשפות , אוכאמור מפגע או/ו נזק כל לסילוק

 בקשר בנושא, לרבות הרשות כלפי תביעה או/ו דרישה או/ו טענה כל להעלות רשאי יהיה לא והוא

הוא  כאשרבסיום שלב זה, יציג הספק דו"ח  .ידו על העבודות ביצוע קודם המפגע להימצאות

 מפורט בכתב ברור וכן כולל תמונות מכל אתר לפני תחילת ההתקנה.
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 .ראשונית PVSYSTיציג תכנון ראשוני וסימולציית  הספק .2.3

 

 הרישוי: שלב .3

יוודא את קיומם והתאמתם של ההיתרים הסטטוטוריים הנדרשים, ובמידת הצורך יוציא  הספק.3.1

ביצוע עבודות הקמה של מערכות  לצורך, רשותאת כל ההיתרים הנדרשים, בכפוף לאישור ה

 סולאריות בנכסים אלה בתוך לוחות הזמנים בחוזה. 

זו, ינהל הספק את כל הקשר עם הרשויות והגופים הרלוונטיים, לרבות מנהל החשמל,  במסגרת.3.2

 רשות החשמל, קמ"ט חשמל וחברת החשמל.

 

 התכנון הראשוני שלב .4

למועד קבלת אישור לתחילת העבודות, על תחילת הפרויקט ועד  רשותקבלת הודעה מה ממועד.4.1

 – רשותהספק יציג בפני ה

 העמדת פאנלים לכל אתר, ובכל אתר; שרטוט .4.1.1

 עם סימוני הגגות, תוואי החיבור ושטחי ההתארגנות והאחסנה. מפה .4.1.2

 מיקום ממירים; תכנית .4.1.3

 מיקום סולמות; תכנית .4.1.4

 , אשר מתייחסת להצללות הקיימות במבנה;ראשוני PVSYST סימולציית .4.1.5

 חשמל חד קווי לכל אתר;  שרטוט .4.1.6

 ;גאנט לביצוע תרשים .4.1.7

 

 התכנון המפורט שלב .5

 צו אישור תחילת עבודה מאת המזמין, יציג הספק: לפני

 הצבה: תכניות .5.1

, כולל סימון מבנים, נקודות חיבור, תוואים, נקודת פריקה מפורטתהצבה  תכנית .5.1.1

 לציוד, עמדות הנפה, שטח גידור, אזורי ביטחון וכיוצ"ב.

ופירוט סוג ומספר  הפאנליםמול כל גג, פירוט אזימוט וטילט  –נתוני הצבה  מסמך .5.1.2

 הממירים והפאנלים

 סופית בחלוקה לגגות  PVSYSTסימולציות  תכנית .5.1.3

 עמדות ממירים  תכניות .5.1.4

 מסגרות תכנית .5.1.5

 סולמות  תכנית .5.1.6

 חיזוק גגות וכן תכנית חיבור לגגות תכנית .5.1.7

 לקונסטרוקציה תחיבור ועיגון מערכת סולארי מפרט .5.1.8

 

 חשמל : תכנית .5.2

 .AC ,DCקווי: כללי, -חד תכנון .5.2.1

 סטרינגים. תכניות .5.2.2

 .DC)עד נקודת החיבור(,  ACתוואי כבילת  תכנית .5.2.3

 הצבת ממירים ואופן ההצבה. תכנית .5.2.4
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 .DCהצבת קופסאות  תכנית .5.2.5

 הארקה, תוואים ומיקום פהש"פ. תכנית .5.2.6

 לוח חשמל ראשי. תכנית .5.2.7

 ריכוז ממירים. וחותל תכנית .5.2.8

 .DCקופסאות  תכניות .5.2.9

 קופסאות חיבור/מנתקים ליד הממירים. תכניות .5.2.10

 .AC ,DCמפלי מתח  חישוב .5.2.11

 פוטנציאלים.  שוואתהארקה ופסי ה תכנית .5.2.12

 

 עבודה: תכנית .5.3

 גאנט מפורט  לוח .5.3.1

 הנפות על גגות אבני שפה תכנית .5.3.2

 הנפות על גגות קונסטרוקציה תכנית .5.3.3

 מסגרות: .5.4

 קירות/כלובים/במות ממירים. תכניות .5.4.1

 לסולמות וסימון מקומות ההצבה. תכניות .5.4.2

 מדרכים וסימון מקומות הנחה. תכניות .5.4.3

 

 ציוד עיקרי:  .5.5

 ואחריות פאנלים מפרט .5.5.1

 יריםואחריות ממ מפרט .5.5.2

 

 :רתניטור ותקשו תכנית .5.6

 ניטור תכנית .5.6.1

 תקשורת תכנית .5.6.2

 ארון תקשורת תכנית .5.6.3

 התקנת מונים מקבילים למוני חח"י תכנית .5.6.4

 הצבת מיקום תחנת מזג אוויר תכנית .5.6.5

 

 בטיחות, ביטחון וגהות: תכנית .5.7

 גישה בטוחה לגג, קבועה או זמנית, לכל אחד מהאתרים תכנית .5.7.1

בטיחות וגהות נדרשים בכל אחד מהאתרים, קבועים וזמניים, בשלב ההקמה  ציוד .5.7.2

 ובשלב התחזוקה.

אש, בטיחות עבודה מחייבות, כלליות ופרטניות, בתחום הבטיחות, בטיחות ב הנחיות .5.7.3

חשמל, הפעלת מכונות, עגורנים ומנופים, עבודות גובה, בתחומי מוסדות חינוך, גידור 

 ובידוד, מניעת רעש, שמירה על ניקיון ופינוי פסולת, ביטחון וגהות העובדים

   פעולה בשעת חירום הנחיות .5.7.4

 שמירה ואבטחה הנחיות .5.7.5

 סיכונים חתום ע"י ממונה הבטיחות סקר .5.7.6
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 .רשותר על ידי התועב-ביטחון תכנית .5.8

 

 :עבודה .5.9

; רשותועם האחראי בשטח מטעם ה רשותמלא עם ה אוםהאתר לעבודה: תי הכנת .5.9.1

ארגון האתר להתאמה מלאה להיתר הבניה; ארגון איזורי אחסנה, התארגנות ופריקה; 

ההתקנה; העברה וחלוקה של  ודתחיבור צנרת מים להובלת מים מנקודת החיבור לנק

 אתר.החשמל מהנקודה המרכזית ל

, החלפה, תיקון וחיזוק הגג/ות להתקנה, איטום גגות, הזזת/סילוק מכשולים, התאמה .5.9.2

 הכנת חדרי/כלובי/במות/קירות ממירים, חדרי שנאים וארונות.

 , בניית גומחות, כבילה על גבי עמודים, חיתוך וכיסוי משטחי בטון.חפירות .5.9.3

עזרי שירות למערכת לרבות כלובי ממירים, גב כלוב, סולמות, קווי חיים  התקנת .5.9.4

 ןמדרכים.

העבודות הקשורות בתשתיות החשמל והנחוצות להתקנת המערכת, לרבות  לכ ביצוע .5.9.5

 , AC+DCלעניין חיבורים, חיווטים, שדרוג לוחות חשמל, תעלות, כבילות, תוואי

 ., מונים, וכיו"בתהארקות, הגנו

 הקשורות בתקשורת, העברת נתונים, אגירת נתונים, מניה וניטור. ותכלל העבוד ביצוע .5.9.6

 .רשותיועץ הביטוח של ה יאמצעי המיגון עפ"י מפרט שיוגר על יד התקנת .5.9.7

 

 :קונסטרוקציה .5.10

מסבה את תשומת לב הספק כי המערכות צפויות לעמוד בעומסי הרוח ובעומסי  רשותה .5.10.1

י קונסטרוקטור כי המבנים יציבים, עומדים שלגים קיצוניים. על הספק להציג אישור

 מול ההסכם וביצוע העבודות לעניין כפוף יהיה בעומסי המשקל הקיצוניים. הספק

 וליקוי פגם כל לתקן חייב והנחיותיהם ויהיה הוראותיהם פי על ויפעל רשותה נציגי

 . הרלוונטיות הרשויות ידי ועל רשותה נציגי י"ע כנדרש שינוי כל ולבצע

, הפיקוח והאישור הסופי של הקונסטרוקציה )המערכת הנושאת( ייעשה על ידי התכנון .5.10.2

 קונסטרוקטור מורשה מטעם הספק ובהתאם לכל התקנים והנחיות הבטיחות. 

בין המשולשים יתאימו לעובי/רוחב הקושרת כך שלא תתקבל 'בטן' בין  מרחקים .5.10.3

 המשולשים. 

לרבות מסילות, מחברים,  במגע ימםע ובאים הפאנלים את המעגנים האלמנטים כלל .5.10.4

 לייצור מאושר מפעל י"ע וייוצרו נירוסטה או אלומיניום ' יהיו עשוייםוכו זרועות

 .מאלומיניום פרופילים

 כלובים או/ו מגולוון פח או מגלוון ברזל קונסטרוקציית גבי על יותקנו הממירים .5.10.5

 היצרן , הוראותהאתר , אופיהחשמל מנגנון נעילה בהתייחס לתוכנית כולל סגורים

 .החשמל וחברת הביטוח ודרישות

יתכנן את המתקנים כך שיאפשר פירוקם באופן הקל, הבטוח והפשוט ביותר  הספק .5.10.6

 השכירות ו/או בעת הצורך לפירוקם ולהתקנתם מחדש. םבתום תקופת הסכ

המתקנים ע"ג הגגות תבוצע ללא פגיעה בגג או בקונסטרוקציה הקיימת בכל  התקנת .5.10.7

 וא למעט קידוחים לשם התקנת הקונסטרוקציה.היבט שה
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)ברגים, תפסים, מחברים, אומגות וכו'( יהיו עשויים נירוסטה. לחילופין,  יביםהרכ כל .5.10.8

יבוצע בידול בין  יניוםבמקרה בו ישולבו התקנים מפלדה מגולוונת עם רכיבי אלומ

 האלומיניום לפלדה.

באיטום הגגות. כל פגיעה , הביצוע והתחזוקה של כל המתקנים לא יפגעו התכנון .5.10.9

 באיטום תתוקן לאלתר ע"י הספק.

 בטון:  גג .5.10.10

תוצב ע"ג בסיסי בטון טרומי )כדוגמת אבני שפה( . בסיסי הבטון טרומי יונחו  המערכת

מ"מ )שתונח מתחת למצע  5ע"ג מצע גומי ניאופרן בתוספת יריעה ביטומנית בעובי 

 הגומי(

 איסכורית:  גג .5.10.11

. המערכת EPDMית בגל העליון של הפח עם בידוד גומי תחוזק לגג האיסכור המערכת

הנושאת תתחבר לשלד המבנה ע"ג הגל העליון של האיסכורית בחיבור ישיר בעל פרט 

על האיטום ולא לכיסוי הגג )במקרה של גג איסכורית או דומה( או בחיבור בין  שומרה

שנה לפחות כולל כל  25של  חייםהגלים תכנון וביצוע המערכת הנושאת יותאמו לאורך 

המרכיבים תוך הדגש על מניעת קורוזיה במתקנים, בבסיסים ובמחברים.בסיסי 

המערכת הנושאת יתחברו על גבי פרטי איסכורית יעודיים. את הפרטים הנ''ל מחברים 

בין הפרטים לגג  ידתפר EPDMלאגד/פטות של קונסטרוקציית המבנה כאשר רצועת 

 עצמו.

 קבלה: בדיקות .5.11

 ON GRIDטרם חיבור המערכת לרשת ובדיקות  OFF GRIDיבצע בדיקות  הספק .5.11.1

 לאחר החיבור.

 PR-יבצע בדיקת תפוקה המיועדת לקבוע שהמערכת מייצרת אנרגיה ברמת ה הספק .5.11.2

 המערכת לרשת. בורהמתוכננת במשך שבועיים ממועד חי

 חומרים או/ו ציוד הזמנת יבצע ולא באתר עבודות לבצע יחל לא מתחייב כי הספק .5.11.3

 טרם בכתב המזמין של המפורש באישורו אלא באתר המתקן הקמת לשם לו הדרושים

 קבלת לאחר ורק המזמין של הבלעדי שיקולו לפי יינתן אשר עבודה התחלת צו קבלת

 .המזמין רצון ולשביעות התקשרות חוזה השלמת ולאחר הנדרשים האישורים כל

ישמור על ניקיון האתר במהלך העבודות, ובסופן יפנה את האתר מכל ציוד  הספק .5.11.4

וחומרים שמקורם בביצוע העבודות. הספק לא יסלק ו/או יפנה פסולת אלא לאתר 

 .מורשה ועל חשבונו בלבד

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עבודות שלב ההפעלה תכולת .ב
 

 יהיה האחראי הבלעדי לתפעול ולתחזוקת המתקן. הספק .1
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יבצע את כל הפעולות הנדרשות לשמירת תקינותם ותפוקתן המלאה של המתקנים, למניעת  הספק .2

התהוותן של תקלות בפעולת המתקן, ולתיקון תקלות מרגע שהתהוו וזוהו או מרגע שנתקבלה 

 אינדיקציה אודותיהן, לפי המוקדם מביניהם.

כל תקופת התחזוקה מלאה למערכת לאחר הפעלתה )אחריות מוצר( למשך  אחריות יעניק הספק .3

וזאת בנוסף לאחריות היצרנים והספקים של ציוד הממירים והפאנלים, למשך כל תקופת 

 .התחזוקה

 תכלול אחריות מלאה, כולל שרות מלא וחלפים, ללא כל תוספת תשלום. האחריות .4

 המערכת. מתפוקת 98%-בזמינות שנתית של לא פחות מ עמידה .5

 ( נחשבת זמינה אם היא מזרימה לרשת את כל האנרגיה שהייתה צריכה MPPTיחידת ייצור )כל               
 להזרים בתנאי הסביבה )מזג אוויר וכדומה( הספציפיים.             

 (:MPPTהזמינות השנתית תחושב בנפרד עבור כל יחידת ייצור )כל             
 

             
             Dact  אחוזים( סה"כ זמינות שהושגה לתקופה )ב 

 .  חורף,3.אביב + סתיו 2. קיץ, 1תקופות יוגדרו עפ"י תעו"ז חח"י                            
             iPun       הספק יחידת הייצור שאינה זמינה 
             unH              ( סך שעות אי זמינות יחידת הייצורMPPT) 
             aH                שעות תקופת הבדיקהסך 
             Pt   ב( סה"כ ההספק המותקן-kWp) 
             i   אירוע 

 הזמן הבאים לא יובאו בחישוב לעיל ולא ייחשבו כ"אירוע" הפוגע בזמינות המתקן: פרקי

i. וואט למטר מרובע. 100בהן הקרינה הינה פחות מ  שעות 

ii. הממירים )שלא  של המינימום בדרישות עומדת אינה החשמל שאיכות ברשת או חשמל אין בהם זמנים
 כתוצאה מפעילות המתקן(

iii. או ניתוק עקב כניסת גנרטור לעבודה   הלקוח, או כתוצאה ממעשה או מחדל שלו, י"ע המערכת ניתוק זמני
 )אם מערכת פיוי יושבת תחתיו(

iv.  אשר מאפשרת פרקי זמן אשר הקרינה מעל או שווה לקרינה המאפשרת לממיר להגיע למתח מינימלי
 פעילות הממיר.

v.  .זמני ניתוק של המערכת בהתקיים אירוע כוח עליון, כהגדרתו בהסכם 

vi.  .זמני ניתוק של המערכת כתוצאה מביצוע עבודות תחזוקה בהן מתחייב ניתוק המתקן על פי דין 

vii. .תקלה סדרתית בפנלים ו/או בממירים ובתנאי שיוכח שמדובר בתקלה סדרתית 

 
 

  , מעקב וניטורבקרה .6

הניטור, ככל שהותקנה בהתאם להנחיות היצרן, ורישומי תוצאותיה, ישקפו את  מערכת .6.1

 הביצועים בפועל של המתקנים ומהווים ראיה המוסכמת על שני הצדדים, לנכונותם.

או מערכת תואמת ש"ע   METEO CONTROLיתקין על חשבונו מערכת ניטור הספק .6.2

התקשורת, לרבות  ערכותהניטור ומ. התקנת מערכת רשותשתאושר מראש על ידי ה

האינטרנט, ספק  תפעמיים והשוטפים עבור תשתית החשמל, תשתי-התשלומים החד

 האינטרנט, הציוד, אמצעי השידור וכיוצ"ב הנם באחריות ועל חשבונו הבלעדי של הספק.

 הניטור תאסוף את הנתונים הבאים מהמערכת:  מערכת .6.3
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פאזיים וערכי -: פירוט רגעיים, ממצעים, חד(AC(; זרמים ומתחים )DCומתחים ) זרמים

; נתוני מזג cos φשיא. הספקים: פירוט רגעיים, לפי ממיר ולכלל המערכת; מקדם הספק 

קרינה הוריזונטלית,  קרינה על פני הפאנל, טמפרטורת סביבה, טמפרטורת פאנל,  -אוויר 

י דרישת יועץ הביטוח על גישה ללוחות חשמל וכיוצ"ב, לפ תמהירות וכיוון רוחות; והתראו

 .רשותוה

 דקות, באופן רציף. 15תדגום ותאסוף את הנתונים הנ"ל בתדירות של  המערכת .6.4

. על הסוללה לאפשר אגירת נתונים ACיהיה גיבוי סוללה למקרה של נפילת  למערכת .6.5

וקיום תקשורת חיצונית עם מערכת איסוף  ACשעות לפחות מנפילת  48מהמערכת למשך 

 .ACדקות לפחות מנפילת  20הנתונים למשך 

מידע  הצגתהניטור תציג את כל הנתונים, באופן רציף ותאפשר צפייה בנתונים,  מערכת .6.6

(, תשלח הודעות דוא"ל ותאפשר הורדת נתונים לפי PRבצורה גראפית, הפקת יחס ביצוע )

. הממירים  הנבחרים יותאמו למערכת לותבחירת המפעיל לקובץ אקסל לצורך איתור תק

 הניטור. 

תכנת מחשב ו/או אפליקציה, המאפשרת לבעלי המערכת ניטור ומעקב אחרי  קיספ הספק .6.7

תפוקות המערכת בזמן אמת, גילוי תקלות ויכולת הפקת דו"חות השוואה היסטוריים 

 ונתונים סטטיסטיים מכל מחשב ו/או מכשיר טלפון נייד.

הניטור תוכל לשלוח התראות לאירועים מוסכמים בזמן אמת, באמצעי עליו יחליטו  מערכת .6.8

 רשות(, דוא"ל, אפליקציה(, לאנשי קשר עליהם יסכימו הספק והSMSהצדדים )מסרונים )

 מראש. 

יהיו מחוברים מרחוק למערכת הניטור, באופן מלא, שוטף ורציף, ברמת  רשותוה הספק .6.9

 (.administratorמנהל מערכת )

 . הכלהניטור ביצוע לטובת ושוטף תקין באופן והפעלתו והבקרה התקשורת מערך חיבור .6.10

 ובעלות באחריות הינם אשר השוטף התשלום והסדרת תקשורת נקודת אספקת למעט

 . רשותה

ידגום את פעולת הניטור באופן שוטף, ויאגור אותם ללא מגבלת זמן. גיבוי ו/או העתק  הספק .6.11

חודשים,  באמצעות הדואר  3וליועץ הטכני, מידי  רשותהנתונים יישלח על ידי הספק ל

 האלקטרוני. 

 

 שטיפות .7

, של כלל הפאנלים טוברלחודש בין החודשים מאי לאוק אחתשטיפות שנתיות,  6יבצע  הספק .7.1

 לשנה, ללא עלות נוספת.  תעומדת הזכות לדרוש שטיפה נוספת, אח רשותכת. לבמער

ינוקו בהליך של סינון מים ללא אבנית, וללא אבץ, קורוזיה ו/או חיים  הסולאריים הפאנלים .7.2

ביולוגיים. לא יבוצע שימוש בחומרי ניקוי כגון חומצות ודטרגנטים. המים המסוננים יעמדו 

פאנלים הסולאריים, כפי שמופיעים בכתב האחריות ובהוראות בהתאם מלא לדרישות יצרן ה

 בכתב של היצרן. ככל שלא קיימות הנחיות, יש לקבל את הנחיות היועץ הטכני.

הפאנלים יתבצע באמצעות מברשות ייעודיות ו/או מטליות מיוחדות אשר אינן  ניקוי .7.3

ות יצרן הפאנלים משאירות שריטות או סימני טיפות על גבי הפאנלים, בהתאם מלא לדריש

הסולאריים, כפי שמופיעים בכתב האחריות ובהוראות בכתב של היצרן. ככל שלא קיימות 

 הנחיות, יש לקבל את הנחיות היועץ הטכני. 
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יבוצע שימוש בכל חפץ אשר עלול לגרום נזק, זמני או קבוע, למערכת, לחיבורים, לפאנלים  לא .7.4

 וולטאים.-ולזכוכית המגנה על התאים הפוטו

תתבצע בלחצי מים מתאימים להוראות היצרן, על מנת שלא יפגמו ויזיקו לאטימות  טיפההש .7.5

 הזכוכית בפאנלים ובהתאם להוראות היצרן.

לנקות את הפאנלים באזור החיבורים העליונים בפינות. בחיבור האלומיניום יש לנקות  יש .7.6

 במטלית לחה בלבד

צ, באישור ותיאום מראש מול הפאנלים יבוצע בתנאים ובשעות הבוקר או אחה" ניקוי .7.7

 המזמין.

 

 בדיקות כללית שנתית או מיוחדת: תכולת .8

 קונסטרוקטיבית: בדיקה .8.1

 מטעם הספק יבצע בדיקה של עיגון הפאנלים לקונסטרוקציה קונסטרוקטור .8.1.1

תכלול בדיקה ויזואלית של תקינות הקונסטרוקציה הנושאת )שקיעות  הביקורת .8.1.2

וכו'(, בדיקה פיזית וחיזוק כל הקונסטרוקציה לגג, חיזוק ברגי עיגון וחיבור, חיזוק 

חיבור בין פרופילים לבין הבטון, שלמות יריעות איטום, בדיקות חלודה, ככל שיידרש 

 לגג.  ןובחינת איטום נקודות העיגו

 .בדיקות והתחזוקה עפ"י הוראות היצרן לכל מרכיבי המערכתלבצע ה יש .8.2

הפאנלים לנקודות חמות על ידי מצלמה תרמוגרפית, כולל קופסת החיבורים וקופסת  בדיקת .8.3

 המחרוזות, אשר תיעשה על ידי טכנאי הספק ו/או מטעמו, שהוכשרו לביצוע העבודה

 ספק:חשמליות ובדיקת הממירים, שייעשו על ידי חשמלאי ה בדיקות .8.4

בלוחות החשמל כולל חיזוק ברגי המחברים, ביצוע צילומים תרמוגרפיים,  טיפול .8.4.1

ניקיון וסילוק מפגעים ועצמים זרים, זיהוי וטיפול במגעים רופפים, תקינות הרכיבים, 

 בדיקת איטום, בדיקת שילוט, ובדיקת תקינות הארקה.

ניקוי פילטרים,  בממירים על פי הגדרות היצרן הכולל ניקוי עצמים זרים, טיפול .8.4.2

חיזוק המחברים, חיזוק ברגי הארקה, תקינות כבלי ההזנה, תקינות מפסקי החשמל 

AC/DC. 

מדידות מתח ריקם וזרם קצר, טיפול בחיבורים החשמליים של הפאנלים,  ביצוע .8.4.3

 וידוא אטימות וחיבור של מחברי הקולטים. 

 דוד., בדיקת מפגעים ותקינות הביהמוביליםתקינות הכבלים ו בדיקת .8.4.4

תקינות קופסאות החיבורים, כבלי ההולכה, המנתקים וההגנות כולל ביצוע  בדיקת .8.4.5

 בדיקות תרמוגרפיות.

 התנגדות, רציפות והולכה.  -הארקה  בדיקות .8.4.6

ויזואלית ואיתור מפגעים, מפגעי בטיחות, ועל מנת לוודא כי אין גוף חיצוני הגורם  בדיקת .8.5

 הצללה על המערכת. 

ה בדיקת נתוני תפוקת המערכת ומתן דו"ח תקופתי בנושא, שייעשו כלליות ובכלל ז בדיקות .8.6

 על ידי טכנאי הספק ו/או מטעמו, שהוכשרו לביצוע העבודה.

חיישנים וחיבורים, שייעשו על ידי טכנאי הספק ו/או  –המערכת המטאורולוגית  בדיקות .8.7

 מטעמו, שהוכשרו לביצוע העבודה
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 המציע חותמת+ חתימה

ים, עיגונים, מעקות, סולמות, נעילות, אבטוח, מדרכים, קווי חי –נוספות ובטיחות  מערכות .8.8

 שילוט ואישורים.

 דיקת. דו"חות אלו, בצירוף ברשותסיום ביצוע הבדיקה, יועבר דו"ח בדיקה מלא לידי ה עם .8.9

והן אצל הספק, על מנת לבצע דוחות השוואתיים לכל  רשותתפוקת המערכת ישמרו הן אצל ה

 תקופה ותקופה. 

 

 וטיפול בתקלות: איתור .9

שעות לכל היותר, מהתרחשות  4מתחייב לאתר ולנטר תקלה משביתה במתקן, בתוך  הספק .9.1

פה ובאמצעות הדואר  על, ברשותהתקלה. דיווח על התקלה יועבר באופן מיידי לנציג ה

 האלקטרוני. 

שעות מהתרחשותה וישיב את המתקן  8יסיים את הטיפול בתקלה המשביתה בתוך  הספק

 רשותשעות לאחר תיקון תקלה שזוהתה וטופלה, הספק יעביר ל 24וך לתפקודו המלא והתקין. בת

 .את התקלה ואת אופן הטיפול בה מתארדו"ח ה

כל תקלה, פגם, נזק, ליקוי וכיו"ב המפחיתה את תפוקת המתקן   –" לעניין זה משביתה תקלה"

 היומית, או תקלת בטיחות באתר.   תפוקהמה 60%-בשעות היום, מעבר ל

שעות לכל היותר, מהתרחשות  12אתר ולנטר תקלה משמעותית במתקן, בתוך מתחייב ל הספק .9.2

הדואר  באמצעות, בעל פה ורשותהתקלה. דיווח על התקלה יועבר באופן מיידי לנציג ה

 האלקטרוני. 

 ןשעות מהתרחשותה וישיב את המתק 24יסיים את הטיפול בתקלה המשמעותית בתוך  הספק

 רשותעות לאחר תיקון תקלה שזוהתה וטופלה, הספק יעביר לש 24לתפקודו המלא והתקין. בתוך 

 .דו"ח המתאר את התקלה ואת אופן הטיפול בה

כל תקלה, פגם, נזק, ליקוי וכיו"ב המפחיתה את תפוקת המתקן   –" לעניין זה משמעותית תקלה"

 היומית.  פוקהמהת 15% -בשעות היום, מעבר ל

שעות לכל היותר, מהתרחשות התקלה.  48בתוך , תקןמתחייב לאתר ולנטר תקלה קלה במ הספק .9.3

 , בעל פה ובאמצעות הדואר האלקטרוני. רשותדיווח על התקלה יועבר באופן מיידי לנציג ה

וישיב את המתקן לתפקודו  התרחשותהשעות מ 96הקלה בתוך  בתקלהיסיים את הטיפול  הספק

דו"ח  רשותספק יעביר לוטופלה, ה והתהשעות לאחר תיקון תקלה שז 24המלא והתקין. בתוך 

 .המתאר את התקלה ואת אופן הטיפול בה

כל תקלה, פגם, נזק, ליקוי וכיו"ב המפחיתה את תפוקת המתקן   –" לעניין זה קלה תקלה"

מהתפוקה היומית, או כל תקלה, פגם, נזק, ליקוי ובכלל זה אבדן קשר  15%בשעות היום, עד 

של נתון כלשהו מנתוני המערכת הנאגרים, מכל ו/או תמסורת ו/או תקשורת ו/או שידור חלקי 

 סיבה שהיא.

מן המקרים הבאים, יינתנו שירותי הספק כנגד תשלום  האף כל האמור בהסכם זה, בקרות איז על .9.4

, על פי התעריפון הרגיל של הספק: התקלה ו/או הפגם במתקן נגרם עקב שימוש הנוגד רשותמה

את הוראות הספק ו/או היצרן; הקלקול במתקן נגרם על ידי כח עליון; התקלה ו/או הפגם במתקן 

בידי מי שלא  רשותנגרם עקב ביצוע שינויים ו/או תיקונים בשילוב מתקן במערך החשמל של ה

או הספק בכתב ומראש; הקלקול ו/או התקלה במתקן היצור נגרמו  רשותה ידי-הוסמך לכך על

ו/או של הישוב; הקלקול  רשותעל ידי תקלה או הפרעה ברשת החשמל של ה עדיבאופן ישיר ובל
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או על ידי מי מטעמה; נגנב רכיב כלשהו מרכיבי  רשותו/או התקלה במתקן נגרמו בזדון, על ידי ה

 ר, כי התקלה נובעת מכל סיבה אשר אינה כלולה באחריות.מתקן היצור; או במידה שיתבר

 

 דיווחים .10

 -דו"ח טכני חודשי עד לא יאוחר מה הטכני וליועץ רשותוימסור ל יכין, חינטר, יאגור, ינת הספק .10.1

"(, אשר יכלול את העובדות, הנתונים והפרשנויות, לגבי "ח החודשיהדו" -לכל חודש )להלן  15

 הפרמטרים הבאים: 

ביצועי המתקנים; מידע לגבי הביצועים החודשיים של המתקנים בהשוואה למידע  תמצית .10.1.1

החשמל היומי  ייצור נתוניהמתקנים; ניתוח פערים וסיבות פערים;   ועיהיסטורי מתועד של ביצ

והחודשי על ידי המתקנים וייצור החשמל המצטבר על ידי המתקנים; ממוצע שנתי של ייצור 

מדד חודשי של ביצועי המערכת וממוצע שנתי; מדד זמינות החשמל באמצעות המתקנים; 

זמינות המערכת ו/או חלקים -המערכת שיכלול את שעות פעילות המערכת ואת סך שעות אי

 ; מהמערכת

תינתן תמצית של אירועים תפעוליים מרכזיים ומשמעותיים  סגרתהאירועי תפעול: במ תמצית .10.1.2

שנרשמו באותו החודש, תיעוד של השבתות  לאורך החודש, ובכלל זה מספר וסוגי ההתראות

 פעילות משמעותיות במתקן, הסיבה להשבתות ופרק הזמן שנמשכו;

פעילות תחזוקה: במסגרתו תינתן תמצית של פעולות התחזוקה המונעות והמתקנות  תמצית .10.1.3

 שבוצעו במתקן במהלך החודש החולף, לרבות תיעוד השבתות במתקן, משכן והסיבות להן;

אירועים ו/או נתונים משמעותיים בתחום הביטחון, הבטיחות, הגיהות, איכות לגבי  דיווח .10.1.4

 , תלונות ו/או פניות מטעם רשויות מוסמכות;יםהסביבה, מיגון המתקנ

 לגבי תקינות אגירת וגיבוי הנתונים, פערים וסיבותיהם; דיווח .10.1.5

 לגבי ביצוע שטיפה של הפאנלים הסולריים; דיווח .10.1.6

 , כפי שיידרש מעת לעת, בכתב. רשותעתה של הדיווח אחר, לפי שיקול ד כל .10.1.7

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 טכני מפרט. ג

 סולאריים ממירים .1

והם מהסוג המאושר על ידי חברת החשמל  CE ,0126-1-1 DVE ,TUV ניעומדים בתק ממירים .1.1

 הישראלי. םונושאים אישור מכון התקני

או ש"ע מאושרים על ידי   KACO/SMA/ABB/Solar Edgeתלת פאזיים מתוצרת  ממירים .1.2

 חח"י ומכון התקנים.

 ( .IP65ומותאם להתקנה חיצונית ) 4777"י בת לעמידה נדרש המוצע הממיר .1.3
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ס"מ ממשטח הטיפול. בהתאם לחוק החשמל באישור היועץ הטכני, לאחר  50-200 –התקנה  גובה .1.4

 הצגת התכניות.

 ה אחוזים(.)במילים: תשעים ושמונ 98%  -מ גדולה או שווה הממיר נצילות .1.5

גבי קונסטרוקציית ברזל מגלוון או פח מגולוון או קיר בטון כפוף לאישור  ליותקנו ע הממירים .1.6

היועץ ויגודרו בתוך רשת ברזל סגורה )כלוב ממירים( בהתייחס לתוכנית החשמל ואופי האתר 

 ולפי הוראות היצרן ודרישות חח"י.

 + מערכת ניטור אינטרנטית. )או ש"ע(  CONTROL METEOניטור מבוססת על   מערכת .1.7

 .PVסאטק למערכות  שלמניה מקבילה למניית חח"י,  מערכת .1.8

 .הממירים את המספק המקומי הספק זהות את בהצעתו לציין הקבלן על .1.9

 אחריות תעודת ואת נוסח המוצע הממיר של המלא הטכני המפרט לצרף למסמכי הצעה זו את יש .1.10

 .והספק היצרן

 .להקמה המיועד באתר הקיימים הסביבה לתנאי להתאים נדרש המוצע הממיר .1.11

 מלאי זמין בארץ. קיום .1.12

 .אחריות הרחבת יכולת ומתן שנים 10 למינימום היצרן אחריות .1.13

 cosφ=1. עד של הספק מקדם כיול יכולת בעל הינו הממיר .1.14

ובאופן שלא יהיו חשופים לשמש  רשותימוקמו במיקום שיבחר בשיתוף ובהסכמת ה הממירים .1.15

 כלל.

יתקין סולמות תקניים כולל חופה ומנגנון נעילה ו/או מדרגות כולל מעקה, מאושרים ע"י  הקבלן .1.16

ובטוחה לטיפול ותחזוקת הממירים, הפאנלים, המכלולים  ה, לצורך גישה נוחסטרוקטורקונ

 הנוספים המותקנים על הגג וכל ציוד נוסף. 

 . חיבור מערכי הפאנלים ולוחות החשמל יותקנו במקום מוצל קופסאות .1.17

 מ"מ לפחות.  13ממירים + כלוב ממירים מסורג ברזל מגולוון מאסיבי שינעל במנעול  קיר .1.18

 

 סולאריים פאנלים .2

התקנים הישראלי,  מכוןהקבלן תכלול פאנלים סולאריים המאושרים לשימוש ע"י חח"י ו הצעת .2.1

 .360Wpבהספק מינימאלי של 

 ומאושרים על ידי חברת החשמל לישראל. IEC ,61215 IEC 61730: פאנלים .2.2

 Bloomberg New Energy Financeבלבד )לפי  Tier 1-חברות המשתייכות ל מתוצרת .2.3

Corporation) 

 .IEC 61215, IEC 61730, NEMA 4בתקנים  עומדים .2.4

 המקומי. הפאנלים ספק זהות את בהצעתו לציין הקבלן על .2.5

 אחריות תעודת ואת נוסח המוצע הפאנל של המלא הטכני המפרט לצרף למסמכי הצעה זו את יש .2.6

 .והספק היצרן

 ומלאי זמין בארץ. 2MWp להוכחת התקנות בארץ בהיקף ש נדרשת .2.7

 כדוגמת (מוצר אחריות( לפאנלים מוכר בינלאומי ביטוחי כיסוי ישנו ולמוצריו הפאנלים ליצרן .2.8

 הנוגע בכל שנה 20 לפחות של לתקופה  "Power Guard"חברת י"ע הניתן הביטוחי הכיסוי

 אספקת לאחר להתקיים יחדל שהיצרן במקרה גם יחול שהביטוח באופן היצרן לאחריות

 .הפאנלים

 .PID Free על הפאנלים יצרן אישור .2.9
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 Poly Crystalline.  או Mono Crystalline הפאנל טכנולוגית .2.10

 Cº / % 0.42   -מ קטן לטמפרטורה הספק ירידת מקדם .2.11

לאחר  80%, שנים 10 הפחות למשך לכל מוצר , אחריותשנה 25 למשך ליניארית לתפוקה אחריות .2.12

 שנה. 25

 

 קונסטרוקציה .3

 109ות"י  412, ת"י 414תעמוד בכל התקנים הישראלים הרלוונטיים כולל ת"י  הקונסטרוקציה .3.1

 ובכל הוראות הבטיחות הקבועות בדין, כפי תקפן בישראל.

הספק לקבל, לפני תחילת העבודות באתר, חוות דעת קונסטרוקטור למוכנות המבנה  באחריות .3.2

 והגג להתקנת מערכת, ולפעול בהתאם להוראות הקונסטרוקטור.

 המפורט של כל רכיבי ופרטי הקונסטרוקציה יהיה חתום על ידי קונסטרוקטור.  התכנון .3.3

 יהיו מאלומיניום או נירוסטה. רכיבי המערכת )ברגים, תפסים, מחברים, אומגות וכיו"ב( כלל .3.4

שנים לפחות, בדגש על  20, ההתקנה ורכיבי הקונסטרוקציה יותאמו לאורך חיים של התכנון .3.5

מניעת קורוזיה במתקנים, בבסיסים, במחברים וכו'. חיבור סוגי מתכות שונים יהיה מבודד 

 למניעת קורוזיה.

 מ"מ לפחות.  3בעובי  EPDMנקודת מגע בין הקונסטרוקציה לגג תופרד באמצעות יריעת  כל .3.6

חיבור הקונסטרוקציה לגג יהיה כזה שלא יאפשר חדירת מים דרך החיבור ושישמור על  מפרט .3.7

 איטום הגג.

תחובר לשלד המבנה של הגג בחיבור ישיר ובאופן שלא יאפשר חדירה של מים,  הקונסטרוקציה .3.8

 לכיסוי הגג. כל פגיעה באיטום הגג תתוקן באופן מיידי ובעדיפות עליונה על ידי הספק.  ולא תחובר

הממירים יותקנו על גבי קונסטרוקציית ברזל מגולוון )קיר ממירים ו/או כלובים סגורים(  כל .3.9

ולדרישות יועצי  רשותבהתייחס לתכנית החשמל, לאופי האתר, להוראות היצרן, להוראות ה

 הביטוח.

הקונסטרוקציה והתקנתה יאפשרו מילוי של כל דרישות מיגון הפאנלים )לפי יועצי  תכנון .3.10

 הביטוח(.

תתוכנן כך שהליך פירוקם/החלפתם והתקנתם מחדש )במקרה של תקלה ו/או  הקונסטרוקציה .3.11

 של תיקון איטום הגג ו/או של העברת המערכת( יהיה פשוט, בטוח ונוח.

חודשים לפחות ממועד התקנת  24ם הגג למשך יעניק למזמין אחריות לאיכות איטו הספק .3.12

 המערכת.

שעלולה  רתלא יבצע על הגג עבודות ריתוך ו/או חיתוך ו/או השחזה ו/או כל פעולה אח הספק .3.13

 לו נזק כלשהו.  הסבלפגוע בגג או ל

הספק לכסות בצבע עשיר אבץ חלקים בקונסטרוקציית הברזל )ככל שישנה( שגלוונם  באחריות .3.14

בהם בוצעו עבודות ריתוך  קומותבהם קורוזיה. יש לשים דגש לשם כך על מ נפגם ו/או שנצפתה

 ו/או חיתוך ו/או השחזה בקונסטרוקציה.

 עליה לגג תקניים  בעלי מנגנון נעילה וחופת מגן, יהיו עשויים מברזל מגולוון. סולמות .3.15

 כל חיבור אום לבורג תתווסף שייבה קפיץ. לפני .3.16

ת המערכת, חוות דעת קונסטרוקטור סופית לתקינות הספק לקבל, עם סיום התקנ באחריות .3.17

ההתקנה שבוצעה, ובכלל זה למערכת האחיזה, לסולמות, לבמות/קירות/כלובי ממירים, למבנה 

 ולגג.
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 חשמל .4

החשמל יבצעו עפ"י המפרט הכללי למתקני חשמל בהוצאת הוועדה הבין משרדית               עבודות .4.1

, וכן 2008-( ועפ"י תקנות החשמל )עבודה במתקן חי או בקרבתו( תשס"ט08חשמל )פרק  לעבודות

 .להוראות חוק החשמל, אמות המידה והתקנות והכללים החלים בנסיבות העניין בהתאם

              המונך "שווה ערך" )או ש"ע( פירושו שהמוצר חייב להיות שווה ערך מבחינת הטיב והדרישות .4.2

, סוג, צורה ואופיו של מוצר "שווה ערך" טעונים את אישורו הבלעדי טיבהנקוב.  למוצר האחרות

 של הלקוח.

 חשמל, מובילים ורכיבים כבלי .4.3

 וולטאיים לממירים(:-)בין התאים הפוטו DC-ה בצד .4.3.1

 .TUV, VDE, ENובכלל זה , עמידה בתקנים הרלוונטיים.4.3.1.1

 אוHUBER& SUHNER  מתוצרת DCחשמל  מוליכי.4.3.1.2

 שווה ערך.

. ימוקמו מתחת IP65באטימות  DCחיבור  תקופס.4.3.1.3

 לפאנלים כך שיהיו בצל. 

הרכיבים, ובכלל זה מפסקים, מנתקים, נתיכים, בתי  כל.4.3.1.4

נתיך וכו', יהיו בעלי תקן ומאושרים לשימוש על ידי חברת 

 או שווה ערך. ABBהחשמל, ומתוצרת 

 .לכל הפחות IP65יהיו בדרגת אטימות  DC-לוחות ה.4.3.1.5

לעמידה בתנאי סביבה  FLEX-SOL-LXכבלים מדגם .4.3.1.6

 .קשים

נטולי הלוגן ועמידים , חסיני אש, UVכבלים מוגני .4.3.1.7

 .C1200בטמפרטורה של עד 

 .מ"מ 6-לפחותחתך הכבלים יהיה .4.3.1.8

 .1%של הכבלים לא יעלו על ( מפלי מתח)הפסדי הולכה .4.3.1.9

 .C 700חישוב הפסדי ההולכה יבוצע לטמפרטורה של  .4.3.1.10

לכל  IP65לי תקן : מחברים ייעודיים בעDC מחברי .4.3.1.11

 .CuSn -הפחות העשויים מפולי קרבונט )כיסויי( ו

או שווה  ABBקוטבי תוצרת -: מנתק דוDC מפסקי .4.3.1.12

(. המפרט כולל מנתק ראשי DCערך, ייעודי לזרם ישר )

ניתוק לכל סטרינג .  עימהסוג המצוין בסעיף זה וכן אמצ

 או ש"ע. ABBתוצרת  PV-S 804Sהגג  שעלמודגש 

שרשורית ע"ג תעלות רשת בעלת עמידות לקרינת  צנרת .4.3.1.13

UV בכל פניה/שבירה של  -שנה. דגש 25 -וכושר עמידה ל

 תהיה הגנה כך שהכבלים לא ישרטו תהתוואי עם התעלו

בכל קופסת סטרינגים על הגג  DCברקים בצד ה  הגנות .4.3.1.14

 AC-הממיר ולהגנת ה שליד DCבנוסף להגנה לצד ה 

 רשת יכוסו לכל אורכן.  תעלות .4.3.1.15

 ידחלק של תעלה יוארק ע''י מחבר ייעודי אל ג כל .4.3.1.16
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 .ראשיההארקה ה

הארקה של קונסטרוקציה לגיד הארקה ראשי  חיבור .4.3.1.17

 ייעשה ע''י נעל כבל מתאימה כוללת לחיצה בלוחץ תקני.

פאנל והארקת קונסטרוקציה תעשה ע''י נעלי  הארקת .4.3.1.18

קפיץ, או לחילופין על  הדין + שייבה משוננת+ שייב בלכ

 פס מאושר על ידי חח"י תוצרת שלטר או שו"ע.ידי קלי

 )בין הממירים לבין חיבור רשת החשמל(: AC -ה צד .4.3.2

 N2XY, XLPE: שימוש בכבל עם בידוד AC כבלי.4.3.2.1

)אלומיניום(. שטח חתך  בחיבור בין  NA2XY)נחושת( או 

איזוריים  בהתאם לדרישות חוק  נותהממירים לארו

 החשמל

 (.1516י "ת לרבות)עמידה בתקנים הרלוונטיים .4.3.2.2

 .מתאימים לתנאי חוץ, UVכבלים מוגני .4.3.2.3

 .כבלים גמישים ובעלי החתך הנדרש.4.3.2.4

 .1%של הכבלים לא יעלו על ( מפלי מתח)הפסדי הולכה .4.3.2.5

 .C 700חישוב הפסדי ההולכה יבוצע לטמפרטורה של .4.3.2.6

של יצרן ( 4או  2)מ לכל הקטבים "ז ט"מא: ACמפסקי .4.3.2.7

 ע"או ש ABBאירופי מוביל  תוצרת 

תעלות רשת עם תמיכה ייעודית למבנה בעזרת  התקנת.4.3.2.8

הדבקה כדי למנוע נזילות או לחילופים על גבי אבני שפה 

)במידה ועל גג בטון( או על ניצבי הקונסטרוקציה בתוספת 

חומר מבודד בין אלומיניום של קונסטרוקציה לברזל של 

 התעלה

ארון החשמל  לבין וקהההזנה בין חיבור ארון החל כבל.4.3.2.9

 NA2XY)נחושת( או  N2XY, XLPEידוד באתר, עם ב

פאזי בעל שטח חתך הנדרש לפי המרחק -)אלומיניום( תלת

 בין נקודות החיבור. 

 חשמל לוחות .4.4

ברמת  ISO 9000 -ו ISO-9002חשמל מיצרנים בעלי תו תקן  לוחות .4.4.1

 לכל הפחות. IP65אטימות תקן 

ומערכות חשמל על פי דרישות חברת חשמל לישראל )חח"י(,  ציוד .4.4.2

 ות משק החשמל וחוק החשמל בארץ.תקנ

החשמל יבצעו עפ"י המפרט הכללי למתקני חשמל בהוצאת  עבודות .4.4.3

( ועפ"י תקנות החשמל 08הוועדה הבין משרדית לעבודות חשמל )פרק 

, וכן בהתאם להוראות 2008-)עבודה במתקן חי או בקרבתו( תשס"ט

 ייןחוק החשמל, אמות המידה והתקנות והכללים החלים בנסיבות הענ

ש"ע,  אוABB על הגג המורכבים מקופסאות של חברת  DC לוחות .4.4.4

לכל הפחות, כולל מא"ז דו קוטבי ומגן מתח  IP65בדרגת אטימות תקן 

 יתר. 
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 מ"מ או ארון פוליאסטר. 2פח מגולוון בגילוון חם, בעל עובי דופן  עשויי .4.4.5

 ללוח רק באמצעות אטימה ייעודית לכל חתך של כבל. כניסות .4.4.6

בהתאם לזרם קצר  KA 10או ש"ע לזרם קצר  ABB"ת תוצרת מאמ .4.4.7

 יצפו

  61439מאושרים בהתאם לת"י  AC לוחות .4.4.8

של לוחות מהפכים בדרגת אטימות לפי מקום ההתקנה, עם  התקנה .4.4.9

או שווה ערך, ומגן מתח יתר בהתאם  ABBמנתקי מתח של חברת 

 לדרישות חח"י.

 והגנות הארקות .4.5

קים( באתר יבוצע ע"י הקבלן ההארקות וההגנות )כולל בר מערך.4.5.1.1

 לפי קובץ התקנות, הנחיות חח"י וע"פ התכניות המאושרות.

 :אמצעי הגנה בפני ברקים ומתחי יתר.4.5.1.2

י להגנות המותקנות "עמידה בת: DC-צד ה .4.5.1.2.1

במידה והממירים אינם כוללים את . בממירים

יש להתקין הגנות , ההגנות הנדרשות לפי התקן

בנוסף  שעל הגג DC-מתאימות בקופסאות ה

 .שליד הממיר DCלהגנות 

יש להתקין אמצעי הגנה מסוג : AC-צד ה .4.5.1.2.2

FLP, B+C MAXI 3+1 או שווה ערך, לפחות .

 .AC-הגנות אלו יותקנו בכל לוחות ה

פ באמצעות מוליך "כל חלק מתכתי יחובר לפה .4.5.1.2.3

בחתך , נחושת או פלח הארקת יסוד ייעודי

 .מתאים

מ' ממשטח הטיפול ומהקרקע,  2.5יהיו מוגנים עד גובה  הכבלים.4.5.1.3

פח מגולוון, או סולמות רשת מגלוונת  תעם צנרת משוריינת, תעלו

 עם כיסוי פח מגולוון.

לוחות החשמל ובריכוז הממירים, יותקן פה"פ בקופסה  בקרבת.4.5.1.4

 . UVמוגנת מים ועמידה בפני קרינת 

"י מוליך נחושת בעל חיבור בין ציוד מתכתי לבין פה"פ יבוצע ע כל.4.5.1.5

 הנדרש. תךהח

 שנים. 10 -מערכת עגינה  אחריות.4.5.1.6

 

 כללי .4.6

חלקי ורכיבי המערכת לרבות פאנלים, ממירים, קופסאות חיבור,  כל .4.6.1

, תקשורת, הארקות, ארונות, AC ,DCלוחות החשמל, מפסקים, כבלים 

 שנאים וכיו"ב, ישולטו בהתאם לתקנות ולאמות המידה.

יהיה בשפה העברית )וככל שניתן גם באנגלית ובערבית(, ברור,  השילוט .4.6.2

)שילוט חיצוני( ויאפשר זיהוי  UVקריא, עמיד לפגעי מזג האוויר, מוגן 

 משמעי של כל רכיב במערכת.-ברור וחד
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ישולטו בשני קצותיהם ויצוין בהם המספר הסידורי של הכבל,  כבלים .4.6.3

 מקום מוצאו ויעדו.

 רה היכן שנדרש.להקפיד על שילוט אזה יש .4.6.4

 קרקעיים יסומנו אף הם.-תת תוואים .4.6.5

אישור בדיקת המתקן ע"י  –כלל האישורים הנדרשים לרבות  השגת .4.6.6

לפאנלים,  Flashחשמלאי, דו"ח קונסטרוקטור, יצרן לוחות, אישור 

 אישורים נוספים לקבלת הרישיון.

 מתקן לרשת. חיבור .4.6.7

 ע"פ החוזה. מיגון .4.6.8

מפסק ממונע עפ"י הצורך כולל משדר לניתוק גנראטור למניעת  אספקת .4.6.9

 עבודה במקביל למערכת הסולארית

 תיק מתקן מלא אשר יכלול: רשותהספק יערוך וימסור ל –מתקן  תיק .4.6.10

לציוד, דפי קטלוג של כל הציוד  איםטכניים מל מפרטים .4.6.10.1

 והמכשור 

 , כולל כל פרטי הביצוע שהוכנו ע"י הקבלן.המסופק .4.6.10.2

 לתפעול המתקן. הדרכה ספר .4.6.10.3

 הסבר לאיתור תקלות ראשוני ואופן הטיפול הנדרש. דפי .4.6.10.4

 חלקי חילוף והגדרת כמות מלאי מומלצים. רשימת .4.6.10.5

ע"פ ההסדרה  -חח"י המעיד על כניסה למכסה   אישור .4.6.10.6

 אליו 

 המערכת. משתייכת .4.6.10.7

 תקןבדיקת מ אישור .4.6.10.8

 למערכת 4 טופס .4.6.10.9

 משרד האנרגיה והמים אישור .4.6.10.10

 /ממירים/התקנהאחריות עבור פאנלים תעודות .4.6.10.11

 .קונסטרוקטור אישור .4.6.10.12

תיק מתקן בגמר ההתקנה, הכולל תכניות  הכנת .4.6.10.13

  ASחשמל 

4.6.10.14. MADE ,מפרטים טכניים, סכמות חשמליות ,

 תעודות אחריות לפאנלים, לממירים וללוחות החשמל

 

 תקשורת, ניטור, בקרה ואבטחה חיבור.4.7

 ושרשור כבל תקשורת מהמהפכים לראוטר.  חיבור .4.7.1

( האוגרת את הנתונים מכל מרכיבי Data-loggerאיסוף נתונים ) מערכת .4.7.2

 :קמןהמערכת, כדל

 (.DCומתחים ) זרמים.4.7.2.1

-(: פירוט רגעיים, ממצעים, חדACומתחים ) זרמים.4.7.2.2

 פאזיים וערכי 

 , הספקים: פירוט רגעיים, לפי ממיר ולכלל המערכת.שיא.4.7.2.3
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 . cos φהספק  מקדם.4.7.2.4

ינה על פני מזג אוויר: קרינה הוריזונטלית; קר נתוני.4.7.2.5

 הפאנל; 

וכיוון  ירותסביבה; טמפרטורת פאנל; מה טמפרטורת.4.7.2.6

 רוחות.

 על גישה ללוחות חשמל וכיוצ"ב, לפי דרישת יועץ  התראות.4.7.2.7

 .רשותוה הביטוח.4.7.2.8

, דקות 15ל בתדירות של "המערכת תדגום ותאסוף את הנתונים הנ .4.7.3

 .באופן רציף

על הסוללה לאפשר . ACלמערכת יהיה גיבוי סוללה למקרה של נפילת  .4.7.4

וקיום  ACשעות לפחות מנפילת  48אגירת נתונים מהמערכת למשך 

דקות לפחות  20תקשורת חיצונית עם מערכת איסוף הנתונים למשך 

 .ACמנפילת 

יספק תכנת מחשב ו/או אפליקציה, המאפשרת לבעלי המערכת  הספק .4.7.5

ניטור ומעקב אחרי תפוקות המערכת בזמן אמת, גילוי תקלות ויכולת 

הפקת דו"חות השוואה היסטוריים ונתונים סטטיסטיים מכל מחשב 

 ו/או מכשיר טלפון נייד.

הניטור תציג ותאגור נתוני ממירים, לוחות חשמל, נתוני התחנה  מערכת .4.7.6

המטאורולוגית באופן רציף ותאפשר צפייה בנתונים, הצגת מידע בצורה 

ר הורדת (, תשלח הודעות דוא"ל ותאפשPRגראפית, הפקת יחס ביצוע )

נתונים לפי בחירת המפעיל לקובץ אקסל לצורך איתור תקלות. 

 הממירים  הנבחרים יותאמו למערכת הניטור. 

הניטור תוכל לשלוח התראות בזמן אמת, באמצעות מסרונים  מערכת .4.7.7

(SMS .דוא"ל ,) 

 לטובת ושוטף תקין באופן והפעלתו והבקרה התקשורת מערך חיבור .4.7.8

 התשלום והסדרת תקשורת נקודת פקתאס למעט . הכלהניטור ביצוע

 . רשותה ובעלות באחריות הינם אשר השוטף

 מטאורולוגית תותקן על כל אחד מהגגות ותכלול את הציוד הבא:  תחנה .4.7.9

קרינה מבוססי סיליקון מכוונים במקביל להתקנת  חיישני.4.7.9.1

 הפאנלים.

 .הטמפרטורת סביב חיישני.4.7.9.2

 .PT1000או  PT100טמפרטורת פאנל, מסוג  חיישני.4.7.9.3

 .NYYהתקשורת יהיו מסוככים ובעלי בידוד  כבלי.4.7.9.4

 ההתקנה מיקום , תיאוםמודם , אספקתהקבלן באחריות.4.7.9.5

 . התקשורת ספק ובחירת

סאטק למערכות  שלמניה מקבילה למניית חח"י,  מערכת.4.7.9.6

PVלמערכת  תחוברזאת  רכת. מעExpert Power  . 

 רישוי.4.8

היתר בניה והגשת תיק לוועדה המיוחדת לתכנון ובניה וקבלת  הכנת .4.8.1
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PV .ככל שזה נדרש , 

 והגשת תיק לרשות החשמל ו/או לקמ"ט חשמל. הכנת .4.8.2

 טכני מול חברת החלוקה לצורך חיבור והפעלת המתקנים תיאום .4.8.3

מול גופים סטטוטוריים תוך כדי ולאחר התקנת המערכת לקבלת  עבודה .4.8.4

כל האישורים הנדרשים, לרבות: אישור קונסטרוקטור להתקנה 

 ולסיומה, היתר הפעלה ממנהל החשמל, רשות החשמל או קמ"ט חשמל. 

משפטי, הנדסי וקונסטרוקטיבי הכולל אנשי מקצוע, לרבות  ליווי .4.8.5

 ם וייעוץ משפטי.מהנדס חשמל, קונסטרוקטור, אדריכלי

 

 ופיקוח תכנון.4.9

הנדסי ראשוני של האתר הכולל הדמיה, הערכת גודל, סימולציית  תכנון .4.9.1

 תפוקה, הצגת תכולת הפרויקט בפני הלקוח ואישורו.

 מפורט של הפרויקט. תכנון .4.9.2

ופיקוח עבודות אזרחיות והתאמת המבנים לעומס המערכת,  ניהול .4.9.3

 בהתאם להוראות קונסטרוקטור.

 רצופה על החומרים והעבודה.איכות  בקרת .4.9.4

 .רשותדו"חות התקדמות ל הפקת .4.9.5

ביקורות מול חברת החשמל לישראל ומול רשות החשמל או  העברת .4.9.6

 קמ"ט חשמל.

 
 
 ביצועי המערכת בהיבט תפוקה וזמינות דרישות. ד

 

יעניק את השירותים בהתאם להסכם התחזוקה, לרבות ביצוע כל פעולות תחזוקת המערכות,  המציע .1

האחזקה השוטפת ותיקון תקלות, ביעילות ובמקצועיות, כך שההספק השנתי המינימאלי של המתקן 

 וואט מותקן.-, לכל אתר לכל קילו PVSYS על פי דו"ח 98%-לא יפחת מ

 

, המערכת של המסחרית ההפעלה מיום , החלקלנדרית שנה לכ בסיום –( PR) מובטח ביצועים יחס .2

 מיחס 98% הוא המובטח הביצועים יחס .המובטח הביצועים ליחס ויושווה בפועל הביצועים יחושב יחס

 (.PVSYSTייעודית ) מייהתוכנת הד צעותהמחושב באמ התיאורטי הביצועים

 
לאחר  רשותהמתקן לידי ה קבלתכי ביצועי המתקן בכל שנה בתקופה שבין  רשותמתחייב כלפי ה הספק .3

והפעלת המתקן על פי ההסדרה הדין והוראות הסכם זה של  כדין הארציתהחשמל  לרשתשחובר 

 ייפלו מיחס הביצועים המובטח.  לאלמועד האחרון של תקופת אחריות הטיב,  ועדהמתקן, 

 
 רשותל המציעהביצועים המובטח בתקופה הרלוונטית, ישלם יחס הביצועים המחושב יפחת מיחס  באם .4

 המציעכאמור, וזאת מבלי לגרוע מכל פיצוי ו/או תשלום החל על  םעמידה ביחס הביצועי-פיצויים על אי

 הדין. ופי הסכם זה ו/א על
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 PR-בתום השנה השניה להפעלת המערכת לא תגיע המערכת לרמת הביצועים הדרושה בהתאם ל אם .5

 שנה. 18-לפער בין יחס הביצועים המובטח ליחס הביצועים בפועל ל בהתאם רשותה תפוצההמובטח, 

 


