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תקינה בינלאומית ויעילות אנרגטית

שמה דגש על הסדרת הנושא של יעילות אנרגטית בציוד חשמלי וקביעת דרגות  IECבעשור האחרון תקינה בינלאומית 
:להלן מספר תקנים בינלאומיים המגדירים יעילות אנרגטית של ציוד במתקני חשמל. נצילות לכול הסוגים של ציוד חשמל

IEC 60034-30-1:2014 Rotating electrical machines - Part 30-1: Efficiency classes of line operated AC 
motors (IE code)
IEC TS 60034-30-2:2016 Rotating electrical machines - Part 30-2: Efficiency classes of variable 
speed AC motors (IE-code)
IEC 61800-9-2:2017 Adjustable speed electrical power drive systems - Part 9-2: Energy efficiency 
indicators for power drive systems and motor starters
IEC 60287-3-2:2012 Electric cables - Calculation of the current rating - Part 3-2: Sections on 
operating conditions - Economic optimization of power cable size
IEC TS 60076-20:2017 Power transformers - Part 20: Energy efficiency
IEC TR 62837:2013 Energy efficiency through automation systems
IEC 62442 standards series:2011-2014 Energy performance of lamp controlgear (Part 1 - fluorescent 
lamps, Part 2 - high intensity discharge lamps and Part 3 - halogen lamps and LED modules
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IEC 60364-8-1–תקן לקביעת דרגת יעילות אנרגטית של מתקני חשמל

לאחר קביעת רמות נצילות לכול סוגי ציוד חשמלי תקינה בינלאומית הרחיבה את הנושא ולראשונה בעולם קובעת דרגות 
.ליעילות אנרגטית למתק חשמלי כולו

במתח נמוךהתקן חל על מערכות 
:המיועדות לצרכים הבאים

בנייני מגורים
בנייני משרדים
תעשייה
תשתיות

התקן מתייחס למערכת החשמל כולה החל  
משנאי המזין את המערכת כולל ספקים נוספים 

מערכות  , של חשמל כמו גנראטורים
.  ועד לעומסים הקטניםוולטאיות–פוטו 

:המטרה העיקרית של התקן 
הקטנת עלויות חשמל למערכת כולה 

בטיחות ואיכות  , ללא פגיעה באמינות
.מערכת החשמל
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IEC 60364-8-1–שיטה למתן ניקוד לנצילות המתקן

פרמטרים שונים המשפיעים לנצילות  16-ל, 4עד 1-התקן קובע שיטת ניקוד מ, על מנת לקבוע מדד לנצילות המתקן
.המתקן

Energy 
efficiency 

meausres (EM)
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IEC 60364-8-1–שיטה למתן ניקוד לנצילות המתקן

Energy 
efficiency 

meausres (EM)
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IEC 60364-8-1–שיטה למתן ניקוד לנצילות המתקן
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IEC 60364-8-1–שיטה למתן ניקוד לנצילות המתקן

:נקבעת רמת יעילות של המתקן כדלקמן, הפרמטרים16בהתאם לסך הניקוד בכל 
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מדידת אופיין  . שעות לפחות למען קבלת מידע על התנהגות העומס24מדידת אופיין העומס נדרש לתקופת זמן של 
אזור  , מרווח הזמן נקבע בהתאם לסוג העומס. דקות לשעה10במרווחי הזמן בין kWh-וkVAהעומס כוללת מדידה של 

י עומס  "על פי משך הזמן או רציפות קבלת המידע על ההספק הנצרך ע). קיץ או חורף, יום או לילה(שימוש ותקופת הזמן 
:B1או מעגל ספציפי נקבע ניקוד לסעיף 

מתייחס לזמן המדידה במתקן או מפעל כולו ללא חלוקה לתת מתקניםB1נא לשים לב שפרמטר 

מדידת אופיין העומס–B1פרמטר 



Intern © Siemens AG 2017

)kW(והספק חשמלי ) kWh(דרישות למדידת אנרגיה –B10פרמטר 

אך  , יש לבצע מדידת אנרגיה והספק חשמלי במתקןB10על מנת להגיע לניקוד מקסימאלי לסעיף , B1בדומה לפרמטר 
אזורים  מדידת הספק ואנרגיה צריכות להתבצע במספר מקומות על מנת להבדיל צריכת חשמל בין , B1להבדיל לפרמטר 

)Zones( לשימושים שונים)Usages( ומעגלים או רשתות)Meshes(.
שימוש או יעוד, אזורהתקן קובע מוסגים כמו " אופיין העומס"כדי לפשט ולעזור למשתמש בבחירת מקומות המדידה של 

.ורשת
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מדידת צריכת החשמל השנתית–B10פרמטר 

המוסג זהה  . הינו מקיום פיזי או שטח שבו מנמצא שימוש בחשמל–אזור
 IEC 81346 -1:2009 Industrialלמוסג המיקום המוגדר בתקן 

systems, installations and equipment and industrial products -
Structuring principles and reference designations - Part 1: 

Basic rules .י  "בשרטוטים של מערכות חשמל מיקום או אזור מסמנים ע
.ואחריו אותיות או מספרים המקדדים את האזור+סימן 

אזורים במנוף זרוע
בנמל אשדוד
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מדידת צריכת החשמל השנתית–B10פרמטר 

דוגמה לקביעת אזורים עבור מפעל תעשייתי דוגמה לקביעת אזורים עבור חדרי חשמל
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מדידת צריכת החשמל השנתית–B10פרמטר 

לדוגמה. הינו סוג העומס החשמלי בהתאם לתפקידו במפעל או תהליך–שימוש או יעוד 
:ניתן לחלק עומסים לסוגים הבאים כדוגמה

בוילר ליצור מים חמים-
מערכת מזוג אוויר-
תאורה-
מדחסי קירור-
מערכת מים-
מערכת אוויר-

בשרטוטים של. שהוזכר קודםIEC 81346-1המוסג זהה למוסג שימוש המוגדר בתקן 
ואחריו אותיות או מספרים המקדדים=י סימן "מערכות חשמל שימוש או יעוד מסמנים ע

.את האזור
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מדידת צריכת החשמל השנתית–B10פרמטר 

דוגמה לקביעת שימוש עבור מפעל תעשייתי
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מדידת צריכת החשמל השנתית–B10פרמטר 

הינה מעגל או אוסף של מעגלים המזינים אותו עומס–רשת
.או עומסים דומים

.רשת יכולה להתייחס לאזור אחד או מספר אזורים
.רשת יכולה להתייחס לשימוש או יעוד אחד או מספר שימושים

:קריטריונים לבחירת הרשת
,קריטריון טכני המבוסס על פרמטרים חיצוניים כמו זמן1.

.וכויטמפרטורה 
קריטריון טכני המבוסס על אופן בקרה של המעגלים2.
קריטריון טכני המבוסס על דיוק מדידת החשמל3.
קריטריון כלכלי המבוסס על תעריפי חשמל4.
קריטריון טכני המבוסס על אינרציה אנרגטית של העומס5.

מערכות טעינה ופריקה של, כמו מערכות חימום וקירור
'וכומצברים 
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מדידת צריכת החשמל השנתית–B14פרמטר 

ניקוד הנקבע  . ונותן מבט כולל למדידת צריכת חשמלB10-וB1הינו הינו פרמטר משלים לפרמטרים B14פרמטר 
כ צריכת החשמל  "נקבע לפי יכולת להבדיל צריכת החשמל השנתית בין שימושים ואזוים  שונים מסהB14לפרמטר 

.B10-וB1הינו מדד איכות ויעילות של ביצוע דרשיות של הפרמטרים B14למעשה פרמטר . במתקן
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דרישות לדיוק המדידה–B14-וB1 ,B10פרמטרים 

מה הדיוק של ציוד המדידה הנדרש לביצוע  –נשאלת השאלה " אופייני העומס"לאחר בחירת מקומות מדידה של 
התקן נותן הנחיות לבחירת סוג ציוד מדידה  . דיוק מכשירי מדידה צריך להיות מותאם לשימוש וסוג העומס? המשימה

.בהתאם ליעוד של לוחות חשמל ועומסים
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מיקום ומספר של חדרי חשמל–B2פרמטר 

. מיקום אופטימאלי של חדר חשמל ושנאי מוריד ממתח גבוה למתח נמוך הינו כמה שיותר קרוב לעומסים הגדולים ביותר
.  קירבת חדר חשמל לעומס מקטינה הפסדים במערכת חלוקת החשמל אך לא תמיד ניתן למקם חדר חשמל קרוב לעומס
על מנת לבחור מיקום אופטימאלי של חדר חשמל ולקחת בחשבון את כול העומסים במפעל ומיקומם הפיזי התקן מציע  

.Barycentreלהשתמש בשיטת 
השיטה מבוססת על חישוב מיקום תיאורטי של חדר חשמל על בסיס נתוני מיקום פיזי וצריכת חשמל שנתית עבור כול  

.עומס

EAC– צריכת חשמל שנתית מעורכת)Estimated Annual Consumption (ב-kWh .  אם צריכת חשמל שנתית אינה
kVA-ידועה אזי ניתן להשתמש בהספק נקוב של העומס ב

Xi, Yi, Zi–מספר קואורדינאטות מיקום של עומסiבמטרים.
Xb, Yb, Zb– קואורדינאטות מיקום תיאורטי של חדר חשמל אוBarycentreבמטרים.
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מיקום ומספר של חדרי חשמל–B2פרמטר 

דוגמה לחישוב של מיקום תיאורטי של חדר חשמל במפעל תעשייתי

על בסיס החישוב נבחר מיקום סופי של חדר חשמל לאומת
.י מתכנן"מיקום ראשוני המוצע ע

בחירת מיקום של לוחות חשמל וחדרי חשמל משניים
Barycentreמבצעים על בסיס אותה שיטה 

מיקום ראשוני
של חדר חשמל

מיקום סופי
של חדר חשמל
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מיקום ומספר של חדרי חשמל–B2פרמטר 

B2תנאים למתן ניקוד עבור פרמטר 
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אופטימיזציה ואנליזה של מנועים–B3פרמטר 

ייעול מערכות הנעה מהווה  , לפיכך. צריכת חשמל בתעשייה60%-על פי נתונים סטטיסטיים מנועים חשמליים מהווים כ
שיטות לאופטימיזציה של מערכות הנעה מוסברת ומפורטת בתקן. פוטנציאל גדול לחסכון בחשמל

IEC TS 60034-31:2010 Rotating 
electrical machines - Part 31: Selection 
of energy-efficient motors including 
variable speed applications - Application 
guide

:אופטימיזציה של מנועים כוללת
התקנת ווסתי מהירות לעומסים עם משטר  1.

חסכון הכי . עבודה ועומס משתנים
, משמעותי ניתן להשיג בהפעלת משאבות

.מפוחים ומדחסים
התקנת ווסתי מהירות במקום התנעה  2.

ישירה או מתנע רך באפליקציות הדורשות  
.הרבה הפעלות והפסקות
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אופטימיזציה ואנליזה של מנועים–B3פרמטר 

.  גדול מהספק הנצרך בפועל40-50%-בהרבה מקרים הספק נקוב של מנועים ב. בדיקת התאמת מנועים לעומס. 3
75-100%-מההספק הנקוב יותר נמוכה מזו ב50%-יעילות של מנועים ב

.הפעלת מנועים בהספקים נמוכים לאורך הזמן אינה יעילה. מההספק הנקוב
שימוש בווסתים עם מערכת עקיפה מסונכרנת במערכות שעובדות זמן רב. 4
.הרץ50-ב
רגנרטיבייםשימוש בווסתים . 5

במקום נגדי בלימה במערכות בעלות
אינרציה גבוהה ובלימות תדירות
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אופטימיזציה ואנליזה של מנועים–B3פרמטר 

.  הרץ50הרשת למנועים עבור תדר שלIE4-וIE3טבלאות נצילויות נקובות 
1000KWועד 0.75KW-בהספקים מכוללת מנועיםהנצילויות טבלאות 

).ד"סל750ועד  3000-ממהירויות (קטבים8ועד 2-בעלי מ

בהפסדים15-20%הבדל בין דרגות הנצילות הינו 

וגם בארץ היא באירופה החוקהמחייבת לפי נצילות מינימאלית 2017משנת 
IE3 0.75החל מהספקKW

.IEC 60034-30-1על פי תקן IE4או IE3החלפת מנועים ישנים למנועים מודרניים בעלי דרגות נצילות . 6
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אופטימיזציה ואנליזה של מנועים–B3פרמטר 

96.63% 98.77% 99.28%

0%

50%

100%

1.5 15 110

עלות קניה
עלות תחזוקה
עלות חשמל

אורך חיי המנוע סטטיסטי
בשנים

12 15 20

KW-הספק המנוע ב

שעות בשנה3000למנועי חשמל עם משטר עבודה חישוב עלויות לאורך השנים
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אופטימיזציה ואנליזה של מנועים–B3פרמטר 

חישוב החזר השקעה במנוע 
בעל נצילות גבוהה

SinaSaveי תוכנה "ע
www.siemens.com/sinas

ave

http://www.siemens.com/sinasave
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אופטימיזציה ואנליזה של מנועים–B3פרמטר 
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אופטימיזציה ואנליזה של מנועים–B3פרמטר 

PD LD P/DF MC GMC2016_04Page 26

.  IEC 61800-9-2על פי תקן IE2החלפת ווסתים ישנים לווסתים מודרניים בעלי דרגות נצילות . 7
1000KWועד 0.12-התקן קובע הפסדים נקובים של ווסת יחוס עבור הספקים מ

על בסיס הפסדים של ווסת יחוס התקן קובע דרגות. וולט1000ועד 100-במתח מ
:לווסתים כדלקמןIE Class)(נצילות 

IE1מהפסדים של ווסת יחוס מוגדרים כדרגת נצילות ±25%ווסתים עם הפסדים •
IE0מההפסדים של ווסת יחוס מוגדרים כדרגת נצילות 125%ווסתים עם הפסדים מעל •
מההפסדים של ווסת יחוס מוגדרים כדרגת נצילות75%-ווסתים עם הפסדים פחות מ•

IE2
.ל מתייחס אך ורק לווסתים הממירים מתח משתנה למתח משתנה"דירוג נצילות הנ

ממהירות הנקובה90%-דירוג נצילות נקבע לפי נקודת עבודה של זרם נקוב של הווסת ו
ממהירות המנוע נבחרה עקב כך שווסת רגיל לא90%נקודת עבודה של . של המנוע

90%-על מנת להוציא מתח גבוה מ. ממתח הכניסה90%יכול לספק מתח יציאה מעל 
על מנת לא להיות. משתמשים בטכנולוגיות של מודולציות יתר שהן שונות בין יצרן ליצרן

90%תלויים בטכנולוגיה מסוימת ולבצע השוואה שווה הוחלט להשתמש בנקודה של 
.ממתח הנקוב90%-ממהירות המנוע שבה מתח יציאה גם שווה ל
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אופטימיזציה ואנליזה של מנועים–B3פרמטר 

PD LD P/DF MC GMC2016_04Page 27

וולט1000ועד 100-במתח מ1000KWועד 0.12-טבלת הפסדים נקובים של ווסת יחוס עבור הספקים מ
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אופטימיזציה ואנליזה של מנועים–B3פרמטר 

75%-שמירה על מתח נקוב של המנוע במיוחד כאשר מנוע מועמס ב. 8
.ומעלה מהספקו הנקוב

B3תנאים למתן ניקוד עבור פרמטר 
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אופטימיזציה של מערכות תאורה–B4פרמטר 

אופטימיזציה של  . י התאורה"מההספק הנצרך ע50%אופטימיזציה של מערכות תאורה יכולה להביא חסכון של עד 
:מערכות תאורה כוללת

.יעוד ולמשך הזמן שהיא צריכה לעבוד, התאמת סוג המנורה למיקום. 1
.שימוש בגלאי תנוע להדלקה וכיבוי תאורה. 2
.שימוש בשעונים אסטרונומיים להדלקה וכיבוי תאורה. 3
שימוש בעמעמים. 4
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אופטימיזציה של מערכות מיזוג אוויר–B5פרמטר 

. בקרת טמפרטורה לפי אוזרים וזמנים, אופטימיזציה של מערכות מיזוג אוויר כוללת שימוש במערכות חדישות ויעילות
.מומלץ לפנות למהנדס מיזוג אוויר לקבלת חוות דעת מקצועית בנושא של התייעלות של מערכות מיזוג וקירור

B5תנאים למתן ניקוד עבור פרמטר 
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אופטימיזציה ואנליזה של שנאים–B6פרמטר 

שנה במפעלים 30-50שעובדת במשך ) אין חלקים מסתובבים(שנאי הינו מכונת חשמל פשוטה ומאוד אמינה ויעילה 
רזרבה  20%+ הספק מרבי הנצרך במתקן , לפי רמת מתחים הנדרשתנעשתבחירת שנאי בדרך כלל . תעשייתיים

כמות השנאים ואחוז העמסה כלכלי לא לוקחים  , אופיין העומס, נתונים כמו הפסדים של השנאי. להגדלת צריכה עתידית
.בחשבון אך הם אלו שמגדירים יעילות של השנאי לאורך השנים

מהספקו הנקוב אך זה לא נכון 100%-ל75%מקובל לחשוב שנקודת עבודה היעילה ביותר לציוד חשמלי הינה בין 
.מהספקו הנקוב50%-ל35%נקודת עבודה היעילה ביותר בשנאים מודרניים הינה בין . לשנאים

:הפסדים של שנאי מחשבים לפי נוסחה הבאה

k=SLoad/Sr

.מקדם העמסה–k-וזה הפסדים בעומסPk-זה הפסדי ריקם וP0כאשר 
הפסדים הקטנים ביותר או נקודת עבודה היעילה ביותר של שנאי הינה

:תנאי הבאבנקודה שבה מתקיים
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אופטימיזציה ואנליזה של שנאים–B6פרמטר 

1דוגמה לעקומות נצילות של שנאים יבשים עם דרגת נצילות 
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אופטימיזציה ואנליזה של שנאים–B6פרמטר 

. ובחירת שנאים מושפעת מאוד מאופיין של העומס" השנאה"בנוסף לנקודת עבודה היעילה ביותר של השנאי יעילות של 
להלן עקומות  . 610kVAלדוגמה ניקח שני עומסים כמו בית חולים ומפעל תעשייתי עם הספק מרבי זהה לשניהם של 

.מול כמות שעות עבודה בשנהkVA-ל שמוצג כהספק הנצרך ב"של עומסים הנ) Utilization(ניצול 
בית חוליםמפעל תעשייתי
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אופטימיזציה ואנליזה של שנאים–B6פרמטר 

:בצורה מפושטת ניתן לחשב הפסדים של השנאי במשך שנה כדלקמן

מספר שנאים–n, )לדוגמה, שנה(אורך הזמן של כול התקופה –Tכאשר 
הספק של–Sload, הספק נקוב של השנאי–Sr, העובדים במקביל

.tהעומס לתקופת זמן 
אם נחשב הפסדים של השנאים בעלי הספקים נקובים שונים עבור אותו

שנאי היעיל: הספק מרבי אך אופייני עומס שונים אזי נקבל תמונה הבאה
כאשר1000kVAביותר עבור בית חולים הינו שנאי עם הספק נקוב של 

.1250kVAעבור מפעל תעשייתי עם הספק נקוב של 
שיטת חישוב יותר מדויקת של עלות הפסדים של שנאי לכול אורך החיים

IEC 60076-20:2017בתקן Aבספח שלו מוצגת 
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אופטימיזציה ואנליזה של שנאים–B6פרמטר 

B6תנאים למתן ניקוד עבור פרמטר 
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נצילות מינימאלית של שנאים–B16פרמטר 

.שמגדיר דרישות לנצילות מינימאלית עבור השנאים16המדבר על שנאי הספק יש גם פרמטר 6בנוסף לפרמטר 
B16תנאים למתן ניקוד עבור פרמטר 

קיים תקן מחייב אשר מעלה את דרגת  2005מאז . לא היה תקן המחייב נצילות מינימאלית לשנאי חשמל2005עד שנת 
י  "יצאו תקנים ישראליים חדשים ת2013בשנת . הנצילות המינימאלית כל מספר שנים והוגדרו בו רמות נצילות שונות

3150kVAאשר מגדירים דרגות חדשות לנצילות שנאי חלוקה יבשים ושנאי שמן בהספקים עד 50464-ו50541
 ENאירופיים ל מבוססים על תקנים "תקנים ישראלים הנ. הדגש הינו בהקטנת הפסדי ריקם בשנאים. 36kVובמתח עד 

EN 50541-ו50464
- IEC TS 60076-20:2017 Power transformersחדש בינלאומיהשנה יצאה לאור תקן  Part 20: Energy 

efficiency לאומת תקנים בכול ההספקים ובכול המתחיםדרגות נצילות לשנאים יבשים וטבולים בשמן 2אשר מגדיר
ENהסבר על התקן החדש והבדלים בינו לבין תקנים . י הנוכחי"ותENהנוכחיים הינו נושא להרצאה נפרדת
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EN 50464-וEN 50541דרישות להפסדים מרביים של שנאים באירופה על פי תקנים

נצילות מינימאלית של שנאים–B16פרמטר 
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אופטימיזציה ואנליזה של כבלים ופסי צבירה–B7פרמטר 

צורת התקנה וזרם , יכולת עמידה בזרם קצר, בחירת חתך של כבלי חשמל מתבצעת על פי פרמטרים כמו מפל מתח
.במעגל אך אף פעם לא בודקים כבל לפי חישוב ההפסדים שלו לאורך השנים

75שנמצא במרחק של 275Aוזרם נקוב של IE3עם נצילות ד"סל160KW ,1500ניקח לדוגמה מנוע בהספק של 
185אם נחשב כבל הנדרש לחיבור המנוע לפי פרמטרים חשמליים בלבד אזי נקבל כבל בחתך של . מטר מלוח חשמל

להלן דוגמה של חישוב טכנו כלכלי של כבלי חשמל שונים ? האם זה כבל האופטימאלי ביותר מבחינה הכלכלית. ר"ממ
.שנה20עבור אותו מנוע לתקופת הזמן של 

70000

75000

80000

85000

90000

95000

100000

185 240 300 370

ש
 ב

ות
לוי

ע
ח"

ר"חתך הכבל בממ

2x150 2x185
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אופטימיזציה ואנליזה של כבלים ופסי צבירה–B7פרמטר 

2x N2XY-J 3x185/95 
0.6/1.0kV

2x N2XY-J 3x150/70 
0.6/1.0kV

1x N2XY-J 3x240/120 
0.6/1.0kV

1x N2XY-J 3x185/95 
0.6/1.0kV

7000 7000 7000 7000 שעות עבודה בשנה' מס

0.4 0.4 0.4 0.4 ח"בשש"לקוטעלות חשמל 

20 20 20 20 בשניםהכבל אורך חיים של 

275 275 275 275 A, זרם נקוב של המנוע

80% 80% 80% 80% %,המנועאחוז העמסה של 

75 75 75 75 'מ, אורך הכבל

50400 40865 32693 25200 עלות כוללת של רכישה  
ח"והתקנת הכבלים בש

77427 95493 119366 176189 לכול  ש"בקוטהפסדים בכבל 
תקופת החיים

81371 79062 80438 95765 ,  עלות כוללת של הפסדים
ח"רכישה והתקנה בש

-15% -17.4% -16% 0% כוללת בין בעלות% -הפרש ב
"הסטנדרטי"תכנון 

12.8 9.7 6.6 - ,  תקופת החזר הפרש בהשקעה
שנים
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אופטימיזציה ואנליזה של כבלים ופסי צבירה–B7פרמטר 

כפי שניתן לראות בחירת חתך כבל היעיל ביותר הינה מסימה לא פשוטה ומבוססת לא רק על פרמטרים חשמליים אלא  
דורשת מידע על אופיין העומס ושיקולים כלכליים של אירגון או פרוייקט

.B7למתן ניקוד עבור פרמטר תנאים 
B2המתוארת בפרמטר Barycentreשיטת -6.3סעיף 
חישוב של חתך הכבל האופטימלי המתואר מעלה–6.7סעיף 
B10המתוארים בפרמטר ) Mesh(רשת קריטריונים לבחירת –7.3סעיף 
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אופטימיזציה ואנליזה של מקדם הספק–B8פרמטר 

יש צורך בתיקון מדקם הספק לא רק בלוח ראשי אלא בכול אזור או יעוד  B8על מנת להגיע לניקוד מרבי עבור פרמטר 
הדרישה נובעת מכך שמקדם הספק נמוך באזור או יעוד כול שהוא גורם להפסדים גדולים בכבל  . י מערכות אוטומטית"ע

על מנת להקטין הפסדים במערכות חשמל יש למקם מערכות לתיקון מקדם הספק כמה  . המזין את האזור או לוח משנה
בבחירת מערכת הקבלים יש לקחת בחשבון כמות הרמוניות באותה רשת  . שיותר קרוב לעומס עם מקדם הספק נמוך

מההספק של  10%אם הספק של עומסים המייצרים הרמוניות מעל . היות והרמוניות פוגעות באורך החיים של הקבלים
).Detuned capacitors(אזי מומלץ להתקין קבלים עם משנקים 2%של אחד ההרמוניות מתח מעל THDהשנאי או 

.B8למתן ניקוד עבור פרמטר תנאים 
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מדידת מקדם הספק–B9פרמטר 

:נקבע על פי קריטריונים הבאיםB9ניקוד לפרמטר 
על מנת להגיע לניקוד מרבי יש צורך במדידה מתמדת של מקדם הספק ולא רק לפרק  -רציפות מדידת מקדם הספק . 1

.רציפות המדידה נותנת אפשרות לאנליזה של התנהגות של מקדם הספק ומערכת תיקון של מקדם הספק. זמן מסויים
במדידת מקדם הספק לא רק בלוח ראשי אלא גם בלוחות  על מנת להגיע לניקוד מרבי יש צורך –מקום המדידה . 2

מדידת מקדם הספק במספר מקומות נותנת אפשרות לאנליזה ותכנון נכון של . משנה ובעומסים עם הספקים גדולים
.B8מערכות מבוזרות של תיקון מקדם הספק כפי שנדרש בפרמטר 

.B9תנאים למתן ניקוד עבור פרמטר 
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דרישות מינימאליות לתיקון מקדם הספק–B15פרמטר 

ניתן . קובע ערכים מינימאליים למקדם הספק עבור מתקן כולוB15פרמטר , B9-וB8בהמשך לדרשיות של פרמטרים 
.לוח משנה או עומס, יעוד, להשתמש בערכים הללו גם כקו מנחה לתכנון מערכות לתיקון מקדם הספק לכול אזור

.B9למתן ניקוד עבור פרמטר תנאים 
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דרישות למדידת מתח והרמוניות–B12-וB11פרמטרים 

התקן דורש מדידת מערכת החשמל על מנת להשלים תמונה ולתת כלים וכול הפרמטרים חשמליים לאנליזה מלאה של 
על פי נקבע B12-וB11לפרמטרים ניקוד בדומה למדידת מקדם הספק ). B12פרמטר (והרמוניות ) B11פרמטר (מתח 

:קריטריונים הבאים
.  רק לפרק זמן מסוייםולא על מנת להגיע לניקוד מרבי יש צורך במדידה מתמדת -המדידה רציפות . 1
רק בלוח ראשי אלא גם בלוחות משנה ובעומסים  במדידות לא על מנת להגיע לניקוד מרבי יש צורך -המדידה מקום . 2

. עם הספקים גדולים
מדידת מתח–B11למתן ניקוד עבור פרמטר תנאים 
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דרישות למדידת מתח והרמוניות–B12-וB11פרמטרים 

מדידת הרמוניות–B12למתן ניקוד עבור פרמטר תנאים 
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דרישות לאנרגיה מתחדשת–B13פרמטרים 

בהמשך למגמה בינלאומית לעידוד ושימוש באנרגיות מתחדשות גם כאן התקן מגדיר דרישות מינימאליות לשימוש 
הרעיון מאחורי זה הינו שימוש באנרגיה מתחדשת בשעות שיא ועל ידי כך חסכיון בעלויות החשמל  . באנרגיה מתחדשת

.התקנת מערכות לאנרגיה מתחדשת תלויות בהרבה גורמים ולא תמיד ניתנות לשימוש או כלכליות. למפעל כולו

B13למתן ניקוד עבור פרמטר תנאים 
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