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מתקן חשמלי פוטו וולטאי הינו מתקן גנרציה לכל 
דבר ועניין  וחלות עליו כל הדרישות והוראות חוק  

.ותקנותיו1954ד "החשמל התשי

בדיקת מערכת פוטו וולטאית המחוברת למערכת 
:אספקת חשמל במתח נמוך מתבססת בעיקר על

הנחיות מנהל החשמל ברשות החשמל

נהלים של חברת החשמל

דרישות התקנים הבינלאומיים המתאימים



DC בדיקת מתקן
MADEASבדיקת תוכניות . 1

בדיקה ויזואלית אופן וצורת התקנה. 2

בדיקת רציפות הארקה+ בדיקת שיטת הארקה . 3

בדיקת הבדדה. 4

בדיקה שקיים אמצעי ניתוק אחד ברשת החלוקה המנתק את מערכת  . 5
הייצור הפוטו וולטאית בשלמותה

י"בדיקת העדר מתח מרשת פוטו וולטאי בזמן ניתוק חשמל בשדה חח. 6

בדיקת שילוט מתאים  . 7



פרטי המתקן

שם בעל המתקן

טלפון

היא חלק ממתקן  PVכאשר מערכת (למתקן הצריכה י"חחגודל חיבור 
בעבר היו מערכות עם מונה ייצור נפרד ואז גודל . הצריכה עם מונה נטו

).החיבור לא היה רלוונטי

PVמפסק ראשי בלוח אליו מחוברת מערכת 

PVמפסק ראשי של מתקן הייצור 

מען המתקן

ומתקן הצריכהPVתיאור מתקן 





AC בדיקת מתקן
בדיקה ויזואלית כולל בדיקת גישה נוחה ללוחות החשמל. 1

)כולל בדיקת תקינות ממסר פחת (בדיקת לוחות חשמל . 2

בדיקת תקינות הארקה במבנה. 3

בדיקת תקינות ההבדדה. 4

בדיוק של  , באמצעות מכשיר משולבבדיקת עכבת לולאת התקלה. 5
מיליאוהמים

לצורך  , עלול להתפתח בלוח החשמל בזמן קצרבדיקת ערך זרם קצר אשר . 6
כיול מפסק זרם ראשי בלוח

בעזרת  בדיקת התנגדות הארקת יסוד כלפי המסה הכללית של האדמה. 7
מייגר אדמה

לבתי תקעבדיקת רציפות הארקה . 8

בדיקת תקינות לחצן הפסקת חירום בלוח החשמל הראשי. 9







דרישות מחייבות

המנתק את מערכת הייצור הפוטו  ,קיום אמצעי ניתוק אחד ברשת החלוקה1.
וולטאית בשלמותה

קיום של התקן ניתוק חירום בצד מתח חילופין במקום נוח לגישה עם שילוט בולט  2.
" )ניתוק מתקן פוטו וולטאי" (: השלט יהיה בצבע לבן על רקע אדום. לעין

מטר3כל , AC/DCשילוט על גבי כבלים 3.

הממיר מתנתק מהמערכת תוך f>51.5Hzכאשר : קיום הגנה בפני שינוי בתדר4.
0.2sec

1secהממיר מתנתק מהמערכת תוך f<47Hzשינוי בתדר 

י תנותק מערכת פוטו וולטאית"קיום הגנה המבטיחה שבזמן ניתוק חח5.

כל מערכת הפוטו  ) שדה חיוני(קיום הגנה המבטיחה שבזמן כניסת גנרטור 6.
וולטאית מופסקת  

קיום סולם קבוע ובטחותי לעליה לגג7.



כלוב בו מותקנים הממירים ולוח החשמל חייבים  .  8
:לעמוד  בדרישות חוק החשמל 

גישה נוחה ובטיחותית ללוח החשמל והממירים

רצפת הכלוב חייבת להיות מפולסת

דלת הכלוב צריכה להיפתח כלפי חוץ

קיימת גישה נוחה ובטיחותית לכלוב



טופס בדיקת  
מתקן





בהםשנתקלשכיחות בעיות
במהלך הבדיקהבשטחהבודק 



העדר סולם קבוע ובטיחותי בעליה לגג1.

העדר מדרך בטיחותי על הגג2.

העדר הגנה פיזית על תעלות כבלים במעברים3.

הגנה נגד ברקים  העדר 4.

מקומויותהעדר אלקטרודות הארקה 5.



יוסף שחברי
3–מהנדס חשמל בודק 

Yosef.shahbari@gmail.com
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