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   טבלה מרכזת מנחה, לשימוש המציעים.  

הטבלה הבאה מפרטת את העבודות הדרושות במסגרת המכרז, הטבלה מצורפת   
   עיפים חסרים או מיותריםלשם נוחות בלבד וייתכן כי ישנם ס

   אחריות  

   שנים אחריות מוצר 25שנה לתפוקה לינארית ו  20אחריות פאנלים   הערה

   שנה לאופטימייזרים 20שנה לממיר ו  20אחריות ממירים  הערה

   שנה סט ייעודי למערכות סולאריות 20קונסטרוקציה אחריות ל  הערה

   תקנים  

 כולל שכבת הגנה נגד סנוור IEC61215, IEC61730, PID free -קולטים  הערה

 98.5%יעילות המרה של  IP65כולל  IEC61000, IEC62103, 1471, 4777ת.י.  -ממיר  הערה

 EN755, EN12020, 4402ת.י. -קונסטרוקציה  הערה

   חשמל  

 IP67או שו"ע מאושר  MC4דגם  MULTI CONTACTמתוצרת  DCמחברי  הערה

 TUV, סיכוך כפול, תקן UVמ"מ, חסין אש, מוגן  6/10/16או שו"ע מאושר דגם  DRAKAת תוצר DCחיווט  הערה
 גרמניה

 גרמניה  או שו"ע מאושר בכל קבוצה מקבילה, ליד הממיר ABBתוצרת  DCמנתקי  הערה

 גרמניה  או שו"ע מאושר, כל טור חשמלי ABBתוצרת  DCנתיכי  הערה

 גרמניה או שו"ע מאושר לכל ממיר  ABBתוצרת  ACמנתקי  הערה

 גרמניה או שו"ע מאושר ABBתוצרת  ACמפסק ראשי  הערה

 או שו"ע מאושר בהתאם למרחק ההזנה E-TECתוצרת  ACכבל הזנה  הערה

 קטהי, שקע למודם 4מפסקים  2גרמניה או שו"ע מאושר כולל מסד,   ABBלוח איסוף ממירים  הערה

 IP65קופסאת איסוף אטומות למים  הערה

חיבור המערכת לארקת יסוד של המבנה. לכל קולט / תעלה / קונסטרוקציה ולכל ממיר. פסי  -הארקות  הערה
 השוואה על הגג לפני הממירים

 הערה
תעלות פח סגורות, תעלות רשת מכוסות להולכת כל המוליכים על הגג ועל פי אמות המידה של ח"ח. צנרת 

 מרירון, צנרת שירשורית בהתאם לצרכים.

 שילוט הזהרה ללוחות, מנתקים, תעלות, קופסאות חיבורים ולפי דרישת ח"ח הערה

 של יצרן הממיר CONFIGURATORתכנון חשמלי לפי המלצת תוכנת  הערה

 

 מס"ד  
 סעיף

התייחסות 
 כן/לא

   ייזום, רישוי ותכנון 1

1.1 

   אישורים הנדסיים כולל אישור מהנדס חשמל, קונסטרוקטור, ומהנדס על היעדר סינוור

דיקת בעומסים ב, בדיקת תשתיות, עמידה סקר התכנות להקמה כולל בדיקה ויזואלית 1.2
   תשתיות חשמל במבנה

   חו"ד קונסטרוקציה  1.3

   הכנת תוכניות חשמל ותוכניות קונסטרוקציה לביצוע 1.4

   תכנון והדמיה תלת ממדית למזעור הצללות ויעילות מרבית 1.5

   הערכת תפוקה כולל תחשיב כלכלי ותזרים פרויקט 1.6

   
   



 

   
   

   בקרת איכותהובלה, התקנה ו 2

2.1 
הובלת כל הרכיבים לאתר ההתקנה לרבות כל הדרוש להתקנה מושלמת )מנופים, סולמות 

   תקניים וכיוב'(

התקנת המערכת להפעלה מושלמת לפי חוק והתקנים, כולל, אך לא מוגבל  2.2
לפי תקן אירופאי ולפי  לקונסטרוקציה, פאנלים, ממירים, לוחות איסוף, כבילה, מיתוג הכל

   חוק החשמל ותקני חברת החשמל.

2.3 

   שילוט על פי חוק ובהתאם לתקנים כולל כל הדרוש להפעלה בטוח ומושלמת

   איכותבקרת  2.4

   חיבור המערכת לרשת החשמל, הפעלתה ובדיקות תקינות 2.5

   ליווי והעברת ביקורת חברת החשמל 2.6

ומפרטים טכניים, תעודות אחריות,  AS MADEתיעוד מלא של המערכות כולל תכניות  2.7
   אישורים וכיוב'

   הדרכה 2.8

   רכיבי המערכת 3

   עודית מאלומיניום, משולשים לגג בטון מחברים לגג רעפים ואיסכוריתיקונסטרוקציה י 3.1

שו"ע מאושר. כל הפאנלים או  HANWA SOLARאו  JA SOLARהפאנלים יהיו תוצרת  3.2
   לאיכות ואורך חיים מירבי PID FREEיהיו מסוג 

3.3 
תלת פאזיים תוצרת סולאראדג' עם מערכת אופטימיזציה ובקרה לכל זוג  AC/DCממירים 

 50מאושר. הממירים יותקנו במקום מוצל ללא שמש ישירה, לא פחות מ  קולטים או שו"ע
   ס"מ. 200ס"מ מעל משטח העבודה ולא יותר מ 

3.4 
לפי תקן חברת חשמל כולל  ACולוחות  DCהתקנה של לוחות  -לוחות וארונות חשמל 

   ארון מונה ייצור וארון חלוקה )ככל שידרש(

3.5 

   תקשורת אינטרנטית לצורך ניטור ובקרה.המערכת כוללת רכיב  -תקשורת 

3.6 

   .ל יצרן הממיר כולל מערכת ניטור לפאנליםחיבור לפורטל היצרן הניטור ש

   עבודות חשמל 4

   DCמערכת זם ישר  4.1

   UVעם בידוד כפול מוגן קרינת  DCאספקה והתקנת כבל  4.1.1

   ובין לוחות לממירים, כולל מחברים DCחיבור בין הפאנלים לבין לוחות  4.1.2

   התקנת תעלות רשת להובלת הכבלים 4.1.3

   התקנת הארקות לפי תקן 4.1.4

   נתיכי ומנתקי מתח 4.1.5

   ACמערכת זרם חילופין  4.2

   חיבור והולכת תשתית חשמל מהממירים למונה הייצור  4.2.1

   מטר כולל התקנה 25עד  ACאספקת כבל  4.2.2

   נתיכי ומנתקי מתח 4.2.3

   עיגונים 5

   עם אטמים דחל-סטרוקציה לשלד על ידי ברגי אלחיבור הקונ -גג איסכורית/מתכת  5.1

העמקת המערכת על הגג. הפרדה על ידי יריעת ביטומנית לשמירה על שכבת  -גג בטון  5.2
   האיטום של הגג. שימוש במשקולות לחזוק הביסוס במידת הצורך.



 

 

   עודיים לעיגון בקונסטרוקציית הגגימחברי גג י -רעפים  5.3


