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מטרות הסקר

שיטתיתבצורהולאתרלנסותהסקרמטרות
מכניות-האלקטרובמערכותכשלנקודות

לנקודותמודעיםלהיותמנתעלוזאתבמתקנים
.עתידייםכשליםולמנועאותןלנטרללפעול,אלה
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TIER II
10

TIER III
230

TIER IV
40

י "הסמכת מתקנים עUptime Institute 
Tier II–10מתקנים
Tier III–230מתקנים
Tier IV–40מתקנים
כמעט בלתי אפשרי להסמיך מתקן קיים שלא תוכנן לכך מראש
 כמעט הסמכה"מתקנים רבים נמצאים במצב של"

 תתי מערכות/ בחלק מהתחומים
יתירות ברכיבים
פער בין ההספק המתוכנן לבין ההספק הנצרך מייצר יתירות במערכות אנרגיה

מאפייני מתקנים קריטיים
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TIER ITIER IITIER IIITIER IVמדרגה/ מרכיב 
מרכיבי מערכת פעילים  
עבור מערכות המחשוב

Active capacity 
components to 
support the IT load

NN+1N+1N 
לאחר כל 

תקלה

פעיל  Distribution Paths111נתיבי אספקה
חלופי1

2
פעילים בו 

זמנית

יכולת אחזקה תוך כדי  
עבודה

Concurrently 
maintainable

כןכןלאלא

כןלאלאלאFault tolerantחסינות לתקלה  
Compartmentalizatiהפרדת נתיבים

on
כןלאלאלא

כןלאלאלאContinues Coolingקירור רציף 

Data center site infrastructure Tier Standard:  topology

קריטי השבתות/לתקלותחשוף –פחות קריטי 

https://uptimeinstitute.com/


הנחות יסוד
י"עמוגדרתקריטימתקןזמינות

בשרשרתהחלשההחוליה
מערכותשלברגישותאבחנהקיימת

לזמינותןוהדרישהמשנה
לאורךבזמןרגישותמהמערכותחלק

ההפרעה
פועליםרביםקריטייםמתקנים

מההספקמשמעותיתנמוךבהספק
תוכננואליו
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שיטת הניתוח 
סקר:

 תכניותAS MADE
מערכות ואחזקתן: תשתיות מתקן
 תלוי בעונות השנה(צריכת הספק(
תחומים משנה לסקירה

אל פסק, גנרטור, תצורה: מערכות חשמל.
אות"יט, משאבות, ילר'צ, תצורה: מיזוג אוויר.
מערכת החשמל עבור מיזוג האוויר
מערכת בקרת מבנה
מערכת הדלק
תשתיות תקשורת
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UPTIMEטופס לדוגמא תואם –סקר אתר 
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TIER 4 TIER 3 TIER 2 TIER 1 פירוט הממצאיםתחום וקריטריונים#
חשמל1

NN+1N+11 לאחר כל תקלהמרכיבי מערכת פעילים עבור מערכות המחשוב1.1
111 פעיל, 1 חלופי2 פעילים בו זמניתנתיבי אספקה1.2
לאלאכןכןיכולת אחזקה תוך כדי עבודה1.3
לאלאלאכןחסינות לתקלה1.4
לאלאלאכןהפרדת נתיבים1.5
CONTINOUSECONTINOUSEסוג גנרטור1.6
מיזוג2

NN+1N+11 לאחר כל תקלהמרכיבי מערכת פעילים עבור מערכות המחשוב2.1
111 פעיל, 1 חלופי2 פעילים בו זמניתנתיבי אספקה2.2
לאלאכןכןיכולת אחזקה תוך כדי עבודה2.3
לאלאלאכןחסינות לתקלה2.4
לאלאלאכןהפרדת נתיבים2.5
לאלאלאכןקירור רציף2.6
מערכת חשמל למיזוג3

NN+1N+11 לאחר כל תקלהמרכיבי מערכת פעילים עבור מערכות המחשוב3.1
111 פעיל, 1 חלופי2 פעילים בו זמניתנתיבי אספקה3.2
לאלאכןכןיכולת אחזקה תוך כדי עבודה3.3
לאלאלאכןחסינות לתקלה3.4
לאלאלאכןהפרדת נתיבים3.5

UTI טבלת מדרוג לתקן



UPTIMEטופס לדוגמא תואם –סקר אתר 
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TIER 4 TIER 3 TIER 2 TIER 1 פירוט הממצאיםתחום וקריטריונים#
חשמל1

NN+1N+11 לאחר כל תקלהמרכיבי מערכת פעילים עבור מערכות המחשוב1.1
111 פעיל, 1 חלופי2 פעילים בו זמניתנתיבי אספקה1.2
לאלאכןכןיכולת אחזקה תוך כדי עבודה1.3
לאלאלאכןחסינות לתקלה1.4
לאלאלאכןהפרדת נתיבים1.5
CONTINOUSECONTINOUSEסוג גנרטור1.6
מיזוג2

NN+1N+11 לאחר כל תקלהמרכיבי מערכת פעילים עבור מערכות המחשוב2.1
111 פעיל, 1 חלופי2 פעילים בו זמניתנתיבי אספקה2.2
לאלאכןכןיכולת אחזקה תוך כדי עבודה2.3
לאלאלאכןחסינות לתקלה2.4
לאלאלאכןהפרדת נתיבים2.5
לאלאלאכןקירור רציף2.6
מערכת חשמל למיזוג3

NN+1N+11 לאחר כל תקלהמרכיבי מערכת פעילים עבור מערכות המחשוב3.1
111 פעיל, 1 חלופי2 פעילים בו זמניתנתיבי אספקה3.2
לאלאכןכןיכולת אחזקה תוך כדי עבודה3.3
לאלאלאכןחסינות לתקלה3.4
לאלאלאכןהפרדת נתיבים3.5

UTI טבלת מדרוג לתקן



)TIA 942תואם (טופס לדוגמא –סקר אתר 
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141  TIER 4 TIER 3 TIER 2 TIER 1
פירוט הממצאיםמערכת החשמל - כללי142
Throughout distribution system Down to but not includingמערכ מאפשרת אחזקה בו זמנית143

power distribution unit
 Down to but not including

UPS output panelboard
No

No single points of failure for נקודת כשל יחידה144
 distribution systems serving

 electrical equipment or
 mechanical systems

 No single points of failure for
 distribution systems serving

 electrical equipment or
 mechanical

 One or more single points of
 failure for distribution systems
 serving electrical equipment

or mechanical systems

 One or more single points of
 failure for distribution systems
 serving electrical equipment

or mechanical systems

short circuit studyניתוח הרשת145
coordination study 
arc flash analysis 
load flow study 

short circuit study
coordination study 
arc flash analysis 
load flow study 

 short circuit study
 coordination study
arc flash analysis

 short circuit study
 coordination study
arc flash analysis

חיבורי הזנה למחשבים 146
ולתקשורת

 Redundant Cord Feed with
 capacity on remaining 100%

cord or cords

 Redundant Cord Feed with
 capacity on remaining 100%

cord or cords

 Single Cord Feed with 100% Single Cord Feed with 100%

אספקה מחברת חשמל147
2N redundant feed from כניסות מחברת חשמל148

different utility substations
N+1 redundant feed Single Cord Feed with 100%

capacity
 Single Feed

לוח ראשי149
dedicateddedicateddedicatedsharedשירות לצרכנים150

TIA 942 טבלת מידרוג לתקן



תשתיות קריטיות
חלקים נפרדים במתקן אחד

הזנה כפולה לציוד מחשבים ותקשורת
ציוד בעל הזנה בודדת
מכלולים קריטיים דמויי משרד

מדרוג שונה לתתי מערכות
 מדרוגים חלקיים לתתי מערכות),-IV ,III+  כמעטIII (
מאפייני אמינות שונה למערכות:

צנרת
משאבה, ילר'צ, גנרטור
אל פסק

רגישות שונה בזמן
 מערכת חשמלHZ1/50
 מספר דקות–קירור
TIER III–מותרת הפעלה ידנית על פי התקן
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תצוגת הצגה גרפית
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חשמל

מיזוג

חשמל למיזוג בקרה

דלק

מצב נוכחי
מצב עתידי
מרבי
TIER III

המלצות לתיקון
בכל תחום



דוגמא-גרפיתתצוגת הצגה 
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חשמל
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חשמל למיזוג בקרה

דלק
מצב נוכחי

מצב עתידי

מרבי

ילרים'הפרדת אחד הצ
סגירת מרווחים בין ציוד במסדים

אות אל פסק"הפרדת הזנות יט
הרחקת לוחות משאבות משניות

החלפת מערכת בקרה למיזוג
הזנת מערכת בקרה מאל פסק

:Bו Aפיצול המערכת ל 
הזנת דלק-
לוחות פיקוד-



אחזקה ותפעול
סקר:

 תיעודAS MADE
רמת התחזוקה
סימון ושילוט
צוות תפעולי

 חיוניים לזמינות מתקן קריטי–אחזקה ותפעול נאותים
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מסקנות
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 ברמה של הסמכה  " כמעט"מתקנים קריטיים רבים הינם
לתקן

צריכת הספק נמוכה מייצרת יתירות בפועל
 ניתן להבחין בין הרגישות של תתי מערכות–בפועל  ,

הקריטיות שלהן והזמינות הנדרשת מהן
  חלק מהפערים ניתנים לגישור בעלויות סבירות ולעיתים

.נמוכות
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