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 50בהספק שמעל (בגודל בינוני וולטאיותמערכות פוטו 
המחוברות למערכת אספקת החשמל במתח  , )ט"קו

הן מערכות מורכבות שבדיקתן מתבססת בעיקר , גבוה
נהלים של , על הנחיות מנהל החשמל ברשות החשמל

דרישות התקנים הבינלאומיים  , חברת החשמל 
המתאימים ועל ניסיון שנצבר מבדיקות של מערכות  

.מסוג זה



 בדיקת תכניות המתקן והתאמת הציוד לתקנים
.הרלוונטיים

בדיקת ההתאמה של מתקן ה-PV  לדרישות התקן
IEC 60364-7-712   ולהנחיות מנהל החשמל ברשות

 (PV)וולטאי-דרישות תכן עבור מערכות פוטו, החשמל
שהוא בהתאם ל62548י"לתIEC62109-1/2
Safety of power converters for use in 

photovoltaic power systems





 בדיקת שיטת ההגנה בפני חשמול שתוכננה בשדהDC :  ברוב
י''עשמתבצעת TNSקיימת גם . רשת צפה-ITמתקנים תוכננה 

+).  בדך כלל מוליך (לאדמה דרך נגדDCהארקת אחד ממוליכי  
התנגדות אלקטרודה כלפי מסה הכללית  : בדיקת טיב הארקה

.  ורציפות הארקה
 בדיקת בידוד וקוטביות כבליDC ,התאמה שטחי חתך למבטחים.
 בדיקת הגנות בצדDC :    בדיקת הגדרות ותפקוד משגוח

קיימת אי ההבנה בין  ). GFDI(או כוונון ממסר זליגה) ITלרשת (
רובם לא מאפשרים לבצע . יצרני ממירים לתקנים ותקנות בנושא

.  קצר לאדמה דרך נגד לדוגמה-בדיקה בזמן אמת



  קיימת מספר סוגים של עמדות
ממירים בהתאם לסוג של 

או  '' סנטרל''ממירים : ממירים
בהתאם לזה  . ממירים רגילים

נבנית שיטת הגנה בפני חשמול  
.  נ''מACבצד

  בתמונה ממירים מחוברים דרך
בסוג עמדות  .  לוח מאסף לשנאי

כאלו שיטת הגנה בפני חשמול  
TNS/ TTהיא 



:  בתמונה
'' סנטראל'' ממיר 

.  מחובר ישירות לשנאי
בסוג עמדות עם ממירים  

כאלו שיטת הגנה בפני  
ITהיא נ''מחשמול בצד 

DCבצד TNSאו



בדיקת שנאי ועמדת ממירים  :
שטח החתך ורמת הבידוד של כבלים בצד  , בדיקת ההתאמה סוג

3...1,6רמת הבידוד , ניאופראןסוג גומי או . ACמתח נמוך 
.קילוולט

 60076שנאי חייב לעמוד בתקןIECלפני בדיקה צריך  . לפי סוגו
בדיקה  . היצרןי''עשל שנאי שהוגש Test reportלבדוק 

מתח הבדיקה לא עובר  : בדיקת בידוד של שנאי, ויזואלית ומכנית
חובה  ANSI-NETAלפי תקנות . מתח הנקוב של שנאי בכול צד

תפקוד  , לבדוק התנגדות של סלילים ויחס השנאה בכול דרגה
.Tan D ,PI/DARיחידת הגנה של שנאי



ג ולוח שירותי בית בעמדת ממירים''בדיקת  לוח מ:
התאמה לתקן : ג''לוח מIEC62271
בדיקת עמידה במתח יתר, בדיקת הבדדה של לוח  .
  בדיקת תפקוד הגנות של שנאי ותפקוד הגנות שתוכננו והותקנו

.בלוח
לוח חייב  . בדיקת לוח שירותי בית ושנאי בית של עמדת ממירים

.IEC60076שנאי בית , לפחות61439-2לעמוד בתקן 



  בדיקת כבלי מתח גבוה שמחברים עמדת ממירים עם הרשת או עם
 IEC60502-4כבלים חייבים לעמוד בתקן. לוח הראשי של תחנה

.  1516-2י''תאו לפי 
 לפיIEC60502-4בדיקת כבלים מתבצעת בשלוש שלבים :
1 .בעיקר בדיקה  (בדיקת הבדדה אחרי הנחת כבלים בתעלה

)ויזואלית ובדיקת הבדדה של סיכוך כלפי אדמה
2 .הבדיקה חובה במתח יתר  . בדיקת הבדדה אחרי התקנת סופיות

VLF test . מתח הבדיקהUnX1.73…2.5בזמנים שונים.
3 .15…2,5מתח הבדיקה . בדיקה סופית אחרי חיבור כבליםKV
4 . תקן גם מחייב בדיקתTg D ובדיקהPD.



חדר חשמל של . נ''ומג ''בדיקת מערך מ: בדיקת חדר חשמל ראשי
בניית  (י''ג חייב לעמוד לדישות חח''תחנה שמתחברת לרשת מ

)פנימיים וחיצונייםפים''תחט
הארקת יסוד ורציפות הארקה בחדרי חשמל: בדיקת טיב הארקה.
התאמה לתקן : ג ראשי''בדיקת מסדר מIEC62271 ,  התאמה

פיקוד  , בדיקת מערך הגנות, עמידה במתח יתרבדיקת,לתכנית
.מרחוק

בדיקת שנאי בית.
לתקנות החשמל  , 61439התאמה לתקן : נ ראשי''בדיקת לוח מ

.  בדיקות מעגלים סופיים, בדיקות חשמליות. ולתכניות



תודה רבה!
מהנדס אהרון יפרמוב
0524300301. טל
ל''דוא :aem086@gmail.com
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