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  מדיניות חברת החשמל

חברת החשמל פועלת לביצוע מדיניות הממשלה והחלטות הרשות לחשמל בנושא שילוב 

  .על מנת לשפר ולתרו� לחיזוק משק החשמל במדינת ישראל, אנרגיות מתחדשות

  

  :הדרישות לחיבור יצרני חשמל לרשת מבוסס על

  .כולל תקנות וכללי� שהוצאו מכוחו 1996חוק משק החשמל  •

 .ככל שיהיו, והנחיות מנהל מינהל החשמל ותקנותיו 1954שמל חוק הח •

�לשירותיספר אמות המידה של הרשות  •�אמות : "להל�( –חשמל � ציבוריי

  .במהדורה האחרונה, )לפי ההקשר" הרשות"או /ו" המידה

 .תקני� ישראלי� ובינלאומיי� הקשורי� לחיבור יצרני� לרשת ולאיכות החשמל  •

  .חיבור יצרני חשמל לרשת החשמלנוהל חברת החשמל לגבי  •

  

  ייעו� ראשוני

  .נית� לפנות לחברת החשמל לקבלת ייעו* ראשוני לגבי צורת החיבור, בחיבור מתק� גדול

�  .יוע* החשמל והחברה המבצעת, חשוב לשת+ בשלב זה את היז

  

  הזמנת חיבור לרשת החשמל

  

  סקר היתכנות .1

י רשות החשמל "תכנות הנדרש עג צרי� להזמי� סקר הי"יצר� המבקש להתחבר לרשת מ

  .לצור� קבלת רישיו� מותנה

�  :היצר� יצר+ לבקשתו את המסמכי� הבאי

 .מדיה ממוחשבת+ מיקו� המתק� על רקע גושי� וחלקות בציו� קורדינטות  •

, טלפו�, כתובת, .פ.מספר ח, )עדיפות לקבלת ד+ לוגו של החברה(פרטי המזמי�  •

 .אנשי קשר

 .צור ומיקו� נקודת החיבור המבוקשסכימה חשמלית של מתק� היי •

 ).א"באמפר או קו(גודל החיבור המבוקש  •

 .הספק הייצור המתוכנ� •

 .תיאור בסיסי של מתק� הייצור ומשטר ההפעלה הצפוי •

  .מועד משוער לסיו� הקמת המתק� והתחלת פעילות מסחרית •

  .י"שישל� היז� לחח) או סכו� אחר שתיקבע הרשות( . 20,000 �  סקר היתכנותעלות  

יכלול בדיקת הקיי� על הרשת במועד ביצוע הסקר וסקר ההיתכנות יתייחס למידע   

 ימי עבודה 45הסקר ימסר ליז� תו�  .ישימות חיבור מתק� הייצור לרשת החלוקה

  .ויתפרס� ג� באתר האינטרנט של חברת החשמל
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   חיבורבקשת .2

יו� ייצור מותנה פתיחת הזמנת חיבור תתבצע  רק לאחר שהיצר� יחזיק בידו ריש  

  . בתוק�

י לשמירת מקו� ברשת ולביצוע העבודה "פתיחת הזמנת חיבור מהווה מחויבות של חח  

   .בלוחות הזמני� שייקבעו בתיאו� הטכני

�תנאי� לפתיחת תיק הזמנת חיבור    

 .המצביע על יכולתו של המבקש להתחבר, בתוק+סקר היתכנות  •

תק� להערות והשגות הציבור היתר בניה או אישור על העברת תוכניות המ •

 ).העתק מפרסו� ברשומות(

  . חודשי�42שיו� תוקפו של הרי. רישיו� ייצור מותנה חתו� כדי� •

  

הטיפול בהזמנת החיבור דומה לטיפול בהזמנת חיבור של צרכ� ובהתא� לאמות 

  .המידה

  

 הסכ� מסחרי .3

�חזקה א, בטי תפעוליההסכ� יכלול ה .היצר� יחתו� על הסכ� ע� המחוז המתאי

  .והתקשרות

 –ס "בכללי משק החשמל התשאו /באמות המידה וההסכ� יבוצע לתקופה שהוגדרה 

  . ברישיו� שנית� ליצר�וכמוגדר, 2000

  

  

  התחשבנות .4

כפי שייקבעו מעת , י יחולו התעריפי� המתאימי�"תמורת החשמל הנרכש על ידי חח

  . לעת על ידי הרשות

  .לצור� הפקת חשבונית, דה מקריאת המונה ימי עבו7התחשיב יועבר ליצר� בפקס תו� 

  . ימי עבודה מיו� קבלת החשבונית מהיצר�15 תעביר תשלו� ליצר� תו� חברת החשמל

 שסופקו לו �ושירותיי תעביר ליצר� חשבונית לתשלו� עבור תשלו� קבוע "במקביל חח

  .ועליו לשלמה כמקובל ליתר הלקוחות

 .י"יצר� לבי� חובותיו לחחי תהיה רשאית לבצע קיזוז בי� התשלו� ל"חח
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  דרישות טכניות מהיצר�
  

  הארקות .1

  .יש לדאוג להארקת הפנלי� והקונסטרוקציה

והשוואת ) הארקת יסוד או הארקת הגנה(לוודא שמערכת הארקה כללית של המתק� 

  .הפוטנציאלי� עומדת בדרישות

 

    מערכות הגנה ומדידה .2

מערכת הגנה פיקוד יתקי� היצר� , בנוס+ למערכות הגנה המותקנות לכל מתק� צריכה

  . שתאפשר שליטה ובקרה על כל מער� הייצור, ראשיתובקרה 

מטרת המערכת למנוע ממתק� הייצור להכניס הפרעות לרשת החשמל ולמנוע נזקי� למתק� 

�  .הייצור במשטרי עבודה חריגי

ות ככלל תותק� מערכת זו במפסק זר� ראשי בנקודת החיבור לרשת החשמל של ספק שיר

  .במקרי� שבה� מבקש היצר� להתקי� מערכת בלוח משנה  עליו לקבל אישור מיוחד. חיוני

  :המערכת תכלול

 .גבוה� הגנות סטנדרטיות למתק� מתח •

 . שנייה0.2שתפעל תו�  ) Loss Of Main( הגנת חוסר הזנה מהרשת  •

 .12.3בהתא� למפורט בסעי+  תנתק את מתק� הייצור � תדרהגנה נגד חריגות  •

כאשר המתח בנקודת ,  תנתק את המתק� מרשת החשמל�  נגד חריגות מתח הגנה •

 :החיבור לרשת חורג מהגבולות המפורטי� בטבלה

  

מתח בנקודת חיבור המתקן לרשת חברת החשמל,   

V  (באחוזים מהמתח הנקוב של הרשת)  
זמן מרבי עד לניתוק 

V< 50% 0.1 שנייה 

50%≤ V < 85% 2  שניות 

110%< V < 135% 2 שניות 

135%≤ V 0.05 שנייה 

   

 . נדרש ליצר� המחובר במתח גבוה–רש� הפרעות  •

  ).12.5ראה סעי+ ( נדרש ליצר� המחובר במתח גבוה –ארו� תקשורת לפיקוד ובקרה  •

  

  דרישות טכניות לחיבור מהפ� .3

ידי חברת �שנבדקו במעבדה מוסמכת ואושרו להתקנה על,  מאושרי�פכי�יותקנו מה

המתאי� לתנאי , נוחה לתפעול ולתחזוקההמהפ� יותק� במקו� בעל נגישות . החשמל

  .ובגובה שבי� חצי מטר ועד שני מטר ממישור העבודה, ההתקנה

  : יתאימו לדרישות להל�מערכות ההגנה הנכללות במהפ�

  .תפעול של עבודה בסנכרו� לרשת חברת החשמלהמהפ� יעבוד רק בתנאי 

וזאת כדי להבטיח בטיחות עובדי חברת  ,עילהמהפ� יכלול מערכות הגנה בהתא� למפורט ל

  .וכ� לתקינות הציוד ולתפקודו התקי�, החשמל וצרכניה

ל יבוצע לאחר שהמתח "חיבור המתק� לרשת חברת החשמל לאחר פעולת מערכות ההגנה הנ

  .  דקות לפחות5במש�  החשמל יהיו יציבי�והתדר ברשת חברת 
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   לרשתיצר�החיבור  .4

  .חיבור יצר� הנמצא באתר שאינו מחובר לחשמל מבוצע כמו חיבור צרכ� חדש

 יחובר ,כנדרש באמת המידה, מבקש חיבור למתק� הייצורהיושב בחצרי צרכ� ו, יצר�

  :הל�יידרש לבצע הפרדה חשמלית ופיזית כדל לצור� כ�, בחיבור נפרד לרשת

 יוק� בשטח שבו אי� מתקני חשמל � יופרד פיזית משאר מתקני הלקוח ייצורהמתק�  •

זית י גידור או הפרדה פתו� ביצוע). שמקבלי� הזנה מהחיבור לצריכה(של הלקוח 

 .ברורה אחרת

מערכות פיקוד ובקרה לוחות ,  מהפכי�,שנאי� (כל ציוד החשמל של מתק� הייצור •

 התקנה זו . יותק� במקו� נפרד ומובדל ממתקני הלקוח)של היצר�נוס+ וציוד חשמלי 

 .דר חשמל נפרד או בהתקנה חיצוניתיכולה להיות בח

  . יועברו בהתקנה סמויההייצורכבלי ההזנה למתק�  •

המהווה חלק  בו מותק� ציוד בכל מקו� ")מוז� ממתק� הייצור: "כגו� (יבוצע שילוט •

 .מתק� הייצורמ

או בצמוד לחיבור של /ויבוצע בגבול המגרש ) ראשיחדר מוני� ומפסק זר� (החיבור  •

 .הצרכ�

•  � במקרה של מתק� ).צרכ� ויצר�(יותק� אמצעי ניתוק אחד לשני המתקני� בחצרי

 .בה יינת� חיבור נפרד, הרי זה מותק� בהכרח בחצר נפרדת, וולטאי�פוטו

    .ריכהי את תוכנית ההפרדה בי� מתקני הייצור למתקני הצ"יש לתא� מראש ע� נציג חח

  

 משטר אנרגיה ריאקטיבית .5

א מקד� ההספק הנדרש יהיה "ז (,0.9 �לא יהיה קט� מהיצר� יעבוד ע� מקד� הספק ש

מקד� ההספק הנדרש בנקודת חיבור היצר� לרשת  .) השראי0.90 קיבולי עד 0.90 �בתחו� מ

  . קה פרטנית שתבוצע לכל מקרה לגופוי לאחר בדי"י יקבע על ידי חח"חח

  .ההספק הריאקטיבי/ידרש בקרה של חברת החשמל על מקד� ההספקגבוה ת�במתח

  .י חברת החשמל"יתכ� ותידרש התקנת סוללת קבלי� ע� פיקוד מרחוק שיבוצע ע

  

    שמירה על איכות החשמל  .6

על היצר� , על מנת למנוע הפרעות ונזקי� ללקוחות שכני� המוזני� מאותה רשת חשמל

 במהדורה האחרונה שלו או EN-50160 החשמל לעמוד בדרישות התק� האירופאי לאיכות

היצר� יבטיח שהזרמי� ל "בנוס+ להנ  .הנחיה בנושא שיהיה בתוק+ בישראל/כל תק�

�  :ההרמוניי� המוזרקי� לרשת בנקודת החיבור לא יחרגו מהערכי

  h  17 < h ≤ 11  23 < h ≤ 17  35 < h ≤ 23  h ≤ 35 > 11  סדרת ההרמוניות

  0.3  0.6  1.5  2.0  4.0  אחוז הזר� ההרמוני

   מהערכי� לעיל25% �הרמוניות זוגיות מוגבלות ל 
  

   .TDD = 5%כ רמת ההרמוניות בזר� בנקודת החיבור לא תחרוג מ "סה
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  דרישות כיול לבקרה והגנות    .7

 לפי בחירת היצר� ,מערכות ההגנהמיידית י ינתקו "בהפסקת חשמל מצד הרשת של חח •

  . באופ� מיידי,מתק� הייצורבור או את חיה את המפסק הראשי בנקודת ,מראש

  דקות 5 לרשת יבוצע רק בתנאי� של מתח יציב ברשת במש� מתק� הייצור סנכרו� •

 ינוי יהיה כ� שרגישותו לשינוי עומס כתוצאה משמתק� הייצורעל היצר� לדאוג שויסות  •

� תהיה שווה ל  (GOVERNOR  INCREMENTAL  DROP-GID)תדירות 4%. 

�תדר • 

 1 של השהייהולאחר ,  הר*47.0 המתק� יתנתק מרשת החשמל בתדר של :תדר מזערי

 .שנייה 

ולאחר ,  הר* או יותר51.5המתק� יתנתק מרשת החשמל בתדר של : תדר מרבי

 .שנייה 0.2  של השהייה

  

�עבור מתקני� פוטו, בנוס+ לעיל�  :וולטאי
  

 הר* 47.0  לבי�51.5המתק� יתפקד ברציפות בתחו� התדרי� שבי� : פעולה ממושכת •

)47.0 Hz 51.5 Hzf< <.(  

בתחו� תדר זה וכאשר תדר המערכת נמצא :  הר*51.5 לבי� 50.2תגובה בתדר יתר בי�  •

 הר* ע� 50.2סטיית התדר מעל להמתק� יקטי� את הספקו באופ� יחסי , במגמת עלייה

ינוי  מהנומינלי יגרו� לש4%עליית תדר של  (4%של  ) droop(קבוע ויסות מהירות 

 :בהתא� לנוסחה הבאה)  מההספק הזמי�100%הספק של 

50.2available

base

P f Hz
P

R f

−
∆ = −  בתנאי שהתדר נמצא במגמת עלייה בי� הגבולות ⋅

50.2 Hz 51.5 Hzf< <.  
  

  : כאשר

f �  . תדר המערכת

base
f �  ). הר*50( תדר נומינלי 

available
P�  . הספק זמי� בהתא� לקרינת השמש ומצב המתק�

R��מומל* לקבעו שווה ל) (droop( קבוע ויסות המהירות  0.04.(  

P∆�  . שינוי ההספק בעקבות עליית התדר

 

בעקבות עליית התדר מעל (תר לאחר ירידת הספק המתק� בעקבות אירוע תדר י, בנוס+

ידת תדר המערכת רתתאפשר עליה מחודשת של הספק המתק� רק לאחר י, ) הר*50.2

 מההספק 2% �קצב עליית ההספק לא יעלה מעל ל, במקרה זה.  הר*50.05 �מתחת ל

  .הנקוב של המתק� לשנייה
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  גבוה�מתח למתק� ייצור המחובר ב– )תקשורת ע� פיקוח מחוזי(פיקוד ובקרה מרחוק  .8

, י ע� היז� את הדרישות הטכניות ממתק� הייצור" תתא� חח,ע� הזמנת החיבור

�י את "תתא� חח, בנוס+. משטר ההפעלה והתקשורתאת , מהציוד ומסוללות הקבלי

  . למנוע השפעה על לקוחות באזורבכדי, ההגנות הנדרשות

  :מערכת תקשורת ובקרה

. ואת אמצעי התקשורת) דת קצהיחי (RTUי תספק את ארו� תקשורת הכולל "חח  •

  .   או בזקVHF, התקשורת תהיה על גבי תשתית סלולארית

�קיימת אפשרות לתוספת כרטיסי� ב RTUלצור� העברת  אינדיקציות / �     פיקודי

  .נוספי� בעתיד

יתממשק למערכות ו ,י"י חח"יאופיי� ויתוכנ� ע, ל יהיה סטנדרטי"ארו� התקשורת הנ •

 .להפיקוד של חברת החשמ

 . היצר�באחריות ,  וולט48 או 60המערכת תדרוש אספקת חשמל מגובה במתח  •

 .י הלקוח בהתא� להנחיות חברת החשמל"ההתקנה הפיזית של הארו� תבוצע ע •

 סביבה ורמת לחות רטורתטמפ, המפרט להתקנת ארו� התקשורת כגו� אבטחה •

  .  תיאו� הטכניהבשלב  יועברו

  

�  :ש לחבר למתק� הלקוח דר� ארו� התקשורתפיקודי� שי/ חיוויי� / הנתוני

�  :חיוויי�/נתוני

• �מקד� הספק של , הספק ריאקטיבי, הספק אקטיבי, זרמי� פאזיי�, מתחי� פאזיי

  .והספק ריאקטיבי של סוללת הקבלי�) ללא הספק סוללת הקבלי�(מתק� הייצור 

 .ג"וסכימה פנימית במ) או מפסקי כניסה במידה ויש(חיווי מפסק כניסה  •

 .ווי מצב מפסק סוללת הקבלי�חי •

 .התראות על פעולת מערכת ההגנות •

 .אפשרות עתידית להעברת מידע ונתוני� מרוש� הפרעות •

�  :פיקודי

• �  .הפסקה של מפסק הזר� הראשי של מתק� הייצור בהתא� לנוהל חיבור יצרני

 .נעילה  של מפסק הזר� הראשי לאחר הפסקה כ� שלא נית� יהיה לסגור אותו •

 .של מפסק סוללת הקבלי�) הפסקה/לההפע(פיקוד  •

 .בקרה על מקד� ההספק •

 .בקרה על שינוי ההספק האקטיבי •

�פקודה לסנכרו� בי� שעו� הזמ� אצל הלקוח לשעו� מערכת ה •DMS. 

 

�  :חיוויי�/יעד הנתוני

��חיוויי� יועברו ממתק� הייצור למערכת ה/כל הנתוני DMSכל . במחוזות � הפיקודי

�יועברו ממערכת הDMS מתק� הייצור ל.  

להעברת חלק מהנתוני� למערכת בקרת המתח ) אופציונאלית(בנוס+ קיימת דרישה 

  .ש המזינה"בתחמ
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  :הגנות    .9

גרימת  תבטיח סילוק תקלות במתק� תו�ש , מערכת הגנותעל הלקוח להתקי� •

 .יתרת זר� והגנה וואטמטרית, ההגנות יכללו הגנת זר� קצר. מינימו� הפרעה ברשת

תותק� הגנה שתזהה ניתוק של קו ההזנה למתק� מכלל : LOSS OF MAIN הגנת •

י דורשת התנתקות מיידית של מתק� הייצור בכל מקרה של ניתוק "חח. הרשת

 LOSSי הגנות "אופ� יישו� ההגנה יהיה ע"). אי חשמלי"מצב (ש "ההזנה מצד התחמ

OF MAIN�ולת רי� להיות מקושרי� ביניה� כ� שפעיעל הממ.  המותקנות בממירי

�כל אחת מהגנות ה  LOSS OF MAINלה �פסקת הזנת  בכל אחד מהממירי� תגרו

 �במקרה של כשל בהפסקת הממירי� ). הרלוונטיי�(המתח של הרשת מהממירי

 .פרק זמ� קצר תו� וולטאי� פוטו ההמתק� יופסק המפסק הראשי של

  .הגנת מתח ותדר  •

  .תיתכ� דרישה להתקנת הגנות נוספות בשלב התיאו� הטכני  •

  

על המתק� , ככלל. המופעל ברשת החלוקה, פאזי�לחיבור חוזר תלתיותא� המתק� 

להיות מותאמי� למשטרי� התפעוליי� של רשת , ג והבקרי� וההגנות"כולל מסדר מ

  .ג"החלוקה במ

  

  

  

  .ת כנס ואינו משמש במסמ  רשמי של חברת החשמלמידע זה מוגש במסגר

  .מידע רשמי ועדכני נמצא באתר האינטרנט של חברת החשמל
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  !גבוה!  פרטי� נדרשי� להזמנת סקר היתכנות במתח!נספח  

  חומר טכני לסקר היתכנות הוצאת אנרגיה לרשת החלוקה

  _________תארי�   )ו"ק3322/(ט "מגוו____ –ולטאית ו�כ פוטו"ת: ש� הפרויקט
  
  ש� קוב* מצור+/ נתו�   

�  :פרטי המזמי� הבאי

  : ש� החברה

  :מספר החברה

  : כתובת

  : טלפו�

  : פקס

  : פלאפו�

  :איש קשר

  :מורשה חתימה מטע� החברה

  :מספר תעודת זהות של מורשה חתימה

ד החברה או "עו�אישור מ: מורשה חתימה(

   .)מרש� החברות

  

  :מיקו� החיבור המבוקש

� ישובש. 1:  

   חדשות  קואורדינאטות ישראל. 2

  חלקה/ גוש . 3

  )במידה וקיי�(י סמו� "מספר עמוד חח. 4

  

    )MW(לי של המתק�  אהספק מקסימ

    )MVA(גודל החיבור המבוקש 
  

  :תיאור בסיסי של המתק�

סוג והספק יחידות הייצור , הרכב �

  . סוג  ואימפדנס השנאי, )ט"מגוו(

  
  

    משטר הפעלה צפוי
  

    )חודש ושנה(מועד משוער לסיו� הקמה 
  

    מועד פעילות מסחרית
  

  
�  :בנוס+ למילוי הפרטי� יש לצר+ את הקבצי� הבאי

  

 תו� המבוקש החיבור אתר של )2000 אוטוקאד(בקורדינטות ישראל חדשה  ממוחשבת מפה.1
  .מצורפת מפת דוגמא). 'י וכו"קרבה  לעמודי  חח,  כתובת(ציו�   מיקו� המסדר  

 : המתק� של בסיסית פיגורציהקונ.2
  � מרכזי והממירי� בשטח ומיקו� הסולאריי�הכוללת את תוכנית פריסת הפנלי

  . וחדר חשמל מתוכנ�הבקרה
   . מצור+ קוב* דוגמא.ג"מ מסדר של קווי חד חשמלי שרטוט.3

  
 �   יכולי� להיות באותו קוב*2�  ו1סעיפי

  


