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 )מפרט טכני( – ׳טזספח נ

 

 כללי .1

 , האישורים וההיתרים, לבצעהמערכת, בין השאר, לבחון ולאשר את האתר, EPC-על קבלן ה
תכנון מפורט של המערכת וחיבורה לרשת, לרכוש ולהתקין את כל פריטי המערכת על פי 
המפרטים, לעמוד בקשר עם הרשויות השונות וחח"י לצורך דיווחים וקבלת אישורים והיתרים 

ץ, ללוות את הפעלתו, ולהעבירו את כל בדיקות ככל שיידרש, לחבר את המתקן לרשת הקיבו
הקבלה ולהעבירו ללקוח כשהוא פועל לשביעות רצונו ובהתאם למפרטים השונים. בנוסף יספק 

 שירותי תפעול ותחזוקה למתקן כמפורט בהמשך.  EPC-קבלן  ה

 הערכה והכנות  .2

 As Isויקט הערכת האתר, המבנים וההיתרים והאישורים הקיימים ולקיחת אחריות על הפר
ועל המשך העבודה מול הרשויות, חח"י וכדומה, ככל שיידרש. הכנת שטח התארגנות 

 )בתיאום עם הלקוח( כולל אכסון, משרדים, שירותים וכדומה ככל שידרש.

 תכנון מפורט  .3

תכנון אזרחי, מכאני, סולארי וחשמלי מפורט למערכת קבועה, אופטימיזציה לביצועים לפי תעריף  (1
כה של יצור החשמל השנתי של המערכת, תוך התחשבות בכיוונים, זוויות, הצללות וכדומה תעו"ז, והער

 ותוך שימוש בכלי תכנון וסימולציה ידועים ומקובלים. תכנון מערכות ניטור ואבטחה.

קבלן יבדוק ויאשר כי המבנים עומדים בתקני הבניה הרלוונטים לצורך התקנה של מערכת סולארית. ה (2
 יפרט את תמחור החיזוקים. המערכתת לחיזוק באם נדרשת פעילו

 מרכיבי ההצעה )ציוד, תכולה, לו"ז וכדומה( צריכים להיות מקובלים בתחום. (3

התכנון הסולארי והחשמלי וכן הרכיבי יאושרו ע"י היועץ הטכני של הלקוח בטרם רכישה או ביצוע.  (4
 ציוד שירכש ללא אישור יוחלף בציוד מאושר.

 רכש, הקמה .4

ד והשירותים הנדרשים )בין השאר פנלים, ממירים, מערכת נשיאה )קונסטרוקציה(, כבלים, רכש כל הציו (1
 תעלות ומובילים, ארונות ולוחות חשמל, מנתקים, מחברים, מערכות עזר וכדומה(.

 הכנת הגגות ואישורם להתקנה. (2

 התקנת סולמות עליה לגג (3

 וכלובי ממירים ככל שיידרש.ייצור והתקנת הקונסטרוקציה, מערכות ההולכה והכבילה, במות  (4

 זוית וכיוון אופטימאליים.ב –הצבת הפנלים, הממירים וחיבורם. התקנת הפנלים  (5

 DC-השלמת החיווט בצד ה (6

 קבלת כל האישורים להתחברות לרשת החלוקה וביצוע ההתחברות וההפעלה. (7

 התקנת מערכות הניטור, המעקב והבקרה כולל כל התקשורת הנחוצה. (8

 )יתומחר כאופציה(רכישת והתקנת מערכת הגנה ואזעקה על פי מפרט שיוגדר עם יועץ הביטוח.  (9

 דיקות לפני חיבור, אחרי חיבור ובסוף תקופת האחריות.ב –עמידה בבדיקות קבלה ומסירה  (10

 תיעוד והעברת תיק מתקן מסודר ללקוח. (11
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דה ירי בדיקה וכדומה( וכל כלי העבוידאג לכל האמצעים )כלי הרמה, ציוד שינוע, כלי חפירה, מכש EPC-ה (12
 האחרים הנחוצים לביצוע העבודה.

ידאג לרכישת והתקנת הציוד בהתאם לתכנון ולמפרטים שאושרו מראש על ידי הלקוח ו/או מי  EPC-ה (13
 מטעמו.

ינקוט בכל אמצעי הבטיחות והגהות הדרושים, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בדרישות משרד  EPC-ה (14
ורה, משטרת ישראל, כל גורם רשמי אחר ועל פי כל דין, כללי המקצועות השונים העבודה, משרד התחב

 והנחיות הבטיחות של חברת החשמל. 

 ידאג לעמוד בכל אבני הדרך החוזיות ולדווח כנדרש. EPC-ה (15

ידאג לעמוד בקשר עם חח"י, רשות החשמל, מינהל החשמל, רשויות נוספות וכל גוף אחר שיידרש  EPC-ה (16
את כל האישורים וההיתרים הנוספים הנדרשים לשם חיבור, קבלת היתק ורישיון קבוע  על מנת לקבל

 והפעלתו המסחרית של המתקן.

 .On Gridיבצע שטיפה של המערכת מיד לאחר חיבור וטרם תחילת בדיקות   EPC-ה (17

 ידאג להחזיר את האתר בסיום העבודה נקי מכל פסולת ובמצבו המקורי.  EPC-ה (18

 תפעול ותחזוקה .5

אחריות למערכת לאחר הפעלתה  EPC-וסף לאחריות הספקים השונים )פנלים וממירים(, יעניק הבנ (1
)אחריות מוצר וביצועים )מינימום תפוקה, זמינות וכדומה(( לתקופה של חמש שנים מיום העמידה 

 וכן יעמיד ערבות טיב/בדק לכל התקופה הרלוונטית. On Gridבבדיקות 
 לוף לצורך תחזוקת המתקןיחזיק מלאי של חלקי חי  EPC-ה (2
חודשים לאחריה.  36ידאג למתן שירותי תפעול ותחזוקה, במסגרת תקופת הבדק ולמשך  EPC-ה (3

 שירותי התפעול והתחזוקה יכללו בין השאר:
 תחזוקה מונעת על פי מפרט מקובל שכוללת בדיקות תקופתיות למרכיבי המערכת 
שעות  72שעות בימי חול ועד  24של עד תחזוקה מתקנת שצריכה לעמוד בזמני תגובה ותיקון  

 ימים לאחרת 4בשבתות וחגים לתקלה משביתה ועד 
 98%-עמידה בזמינות שנתית של לא פחות מ 
 בשנה 6-שטיפות, לא פחות מ 
 ניטור שוטף, הוצאת דוחות, התראות וכדומה 

 .EPC-במהלך תקופת האחריות, ההתחיבות לזמינות המתקן ולביצועיו תהיה של קבלן ה (4
 
 

 תקנים טכניים:  סטנדרטים מנחים לתכנון, התקנה והפעלת המערכות .6

 IEC 62804 ,IEC 61215 ,IEC 61730 ,NEMA 4פנלים:  (1
 אפשרות לסולאר אדג? TUV, DVE 0126-1-1, CEממירים:  עומדים בתקני   (2
 המאושרים על ידי חברת החשמל ונושאים אישור מכון התקנים הישראלי (3

 תקנים כללים: .7

 .61439ות"י   ISO-9001פ"י לוחות חשמל ע (1
ציוד ומערכות חשמל פי דרישות חברת חשמל לישראל )חח"י(, כיבוי אש, תקנת משק החשמל וחוק  (2

 החשמל בארץ.
אחר  ועוד( וכל תקן 1516,  1419,  1220,  1173,  918,  728,  466,  414תקנים ישראלים רלוונטיים )  (3

 הנדרש על פי היישום.
 (ISO 9001בטחת איכות )תקני ניהול תהליכים וא (4
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 פנלים פוטו וולטאיים .8

 ואט 420 -הספק הפאנלים לא יפחת מ (1
 של בלומברג.   Teir1יצרן בעשריה הפותחת  (2
 . Power groudכולל ביטוח  (3
בבורסה. יכול להיות שכדאי  )רלוונטי רק לחברות שנסחרות Altman Z-scoreבעשיריה הראשונה של  (4

 להוריד את הדרישה הזו.(
5) Anti PID 
 מקדם טמפרטורה נמוך ככל שניתן (6
 מאושרים על ידי מכון התקנים וחח"י  (7
 תשנה לפחו 25-אחריות ליניארית לביצועים ל (8
 שנים לפחות 10אחריות מוצר של  (9

 

 ממירים .9

 מאושרים על ידי חברת החשמל ומכון התקנים. (1
 מותאמים להתקנה חיצונית או מותקנים בחדר ממוזג (2
 נמוך יותר IP-לפחות או התקנה בעמדה המתאימה ל IP65לממירים המותקנים בחוץ נדרש  (3
 .40Cובטמפרטורה של  2800W/mבקרינה של  98%תלת פאזיים, הספק אופטימאלי, נצילות של  (4
 2W/m200-תחילת עבודה בלא יותר מ (5
 שנים לפחות 10אחריות ממירים של  (6

 

 קונסטרוקציה .10

מורשה מטעם הקבלן ובהתאם  התכנון והפיקוח על מתקני הנשיאה ייעשה על ידי קונסטרוקטור (1
 לכל התקנים והנחיות הבטיחות.

שנה לפחות כולל כל המרכיבים תוך הדגש על מניעת  30התכנון והביצוע יותאמו לאורך חיים של  (2
  קורוזיה במתקנים, בבסיסים ובמחברים. חיבור סוגי מתכות שונים יהיה מבודד למניע קורוזיה.

 ד.גון לקורוזיה וכי יהיו עמידים לבעיות קורוזיה גם בעתיעל הקבלן לודא כי המבנים הם בעלי מי
כל הרכיבים )ברגים, תפסים, מחברים, אומגות וכו'( יהיו עשויי אלומיניום או נירוסטה )פלדת  (3

 חלד(.-אל
 התכנון והביצוע יאפשרו מילוי כל דרישות הביטוח מבחינת מיגון הפאנלים. (4
 הקונסטרוקציה תעמוד בתקני רוח כנדרש (5

 

 חשמל .11

     DCכבלים ורכיבי   .א

לעמידה בתנאי סביבה  FLEX-SOL-LXכבלי הסטרינגים עד ללוח מאסף של הסטרינגים יהיו מדגם  (1
 קשים.

ןגם עמידים  אש וגם חסיני UVבכל מקום אחר במערכת ניתן לעבוד בכבלי נחות ובלבד שיהיו: מוגני  (2
 ומעלה. C0120בטמפרטורה של 

 ממ'ר ובלבד שהכבל יעמוד בדרישות ההפסדים  6הכבלים בחתך נדרש לא יפחת  מחתך שף  (3
 Schneiderאו  Siemensאו   ABB, מאושרים על ידי חח"י, מתוצרת  DCמנתקי זרם/נתיכים  (4
 וכדומה( TUV ,VDE ,ENעמידה בתקנים הרלוונטיים ) (5
ג בפיק, לכל סטרינ 1.0%בממוצע לכל מערכת ועל  0.6%לא יעלו על  DC-הפסדי הולכה של כבילת ה (6

 מעלות 70בטמפרטורת עבודה של 
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 ACכבלים ורכיבי  .ב

 כל הכבלים יהיו בעלי חתך אפס זהה לחתכי פאזות (1
 IEC 62305-4לתקן  התקנת הגנות תהיה בהתאם (2
 1%צע יהיה עד בשום מקרה ובממו 2%הפרש המתחים המקסימאלי בין הממיר לשנאי לא יעלה על  (3
 STC, בתנאי 1%עד השנאי לא יעלו על  AC-הפסדי הספק של כבילת ה (4

 

 תעלות ומובילים .ג

 סולמות כבלים יהיו מגולוונים ויותקן השילוט המציין את יעוד הסולם. (1
הסולמות כבלים יהיו בנויים לעומס כבלים מתאים. פניות ושינויי מפלס בסולמות יבוצעו מאלמנטים  (2

 ן.מקוריים של היצר
כל הסולמות והתעלות יוארקו אל פס השוואת הפוטנציאליים במוליך נחושת בתחילתם ובסופם  (3

 ותשמר הרציפות הגלוונית של מוליך הארקה לכל אורך הסולם.
 כל הכבילה תהיה מוגנת משמש )תעלות מכוסות, אפשרות לצינור שרשורי בקרבת הלוחות(. (4
 של הגגכל התעלות יתמכו באופן שאיננו פוגע באיטום  (5
 כל התעלות יתמכו כך שבדריכה על יתעקמו (6
 כל התעלות יסומנו באדום (7
 המכסים בכל התעלות יקשרו בחוטי קשירה מגיד מתכת  (8

 

 לוחות .ד

, יתוכננו ויבנו בתאום ובהתאם AC-ו DCהלוחות, ובכללם לוח ראשי של כל מתחם ולוחות משניים  (1
, חוק 1419(, תקן ישראלי 08בודות חשמל )לדרישות היועץ של הלקוח. ובהתאם למפרט הבין משרדי לע

 החשמל, התכנון המפורט וכללים להתקנת לוחות.
 לתקן הישראלי ולתקנים  IECלוח החשמל יבנה בהתאם לתקן  (2

  BS - DIN - VDE   

  NEMA - UL   . 
 של מכון התקנים שיאושר ע"י המפקח.    61439יצרן הלוח יהיה ידוע ומוכר בעל אישור תקן  (3
 על הקבלן המבצע לקבל אישור המפקח לייצור הלוח ולכל מרכיבי הלוח.  (4
 כל מרכיבי הלוח יהיו חדשים, בעלי תו תקן וללא אפשרות נגיעה מקרית בחלקים חיים. (5
 ABB ,Schneiderרכיבי הלוחות יהיו רכיבים יעודיים למערכות סולאריות מתוצרת אחד מהספקים:  (6

electric  ו/אוSiemens. 
 יות חח"י, הלוח הראשי, של כל מתחם, יכלול רב מודד מקושר למערכת  הניטור והבקרה.מעבר להנח (7
חתך פסי הצבירה יהיה בהתאם לנדרש בתקנים ובהתאם לנדרש למניעת עלית טמפ' בפסי הצבירה מעל  (8

 מעלות מעל טמפרטורת סביבה. 20
 התכנון יכלול מפסקי פחת ככל שידרש ע"פ התקן במתקנים חקלאיים (9

 חשמלמוני  .ה

 יתקנו מוני חשמל דיגיטלים המאפשרי מניה ע"פ תעריף תעו"ז (1
 wireless , TCPIP)למוני יהיה חיבור קריאה מרחוק ע"פ מפרט שיקבע ע"י הלקוח ) (2
 המונה יהיה בעל יכול אגירה (3
 200% עד  הזרם טווח (4
 המונה ימדד: (5

o  מתח 
o האפס זרם חישוב זרם כולל 
o הספקים 
o אנרגיה 
o הספק מקדם 
o תדר 
o זרם/מתח איזון-חוסר 
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 הארקות והגנות .ו

מערך ההארקות וההגנות )כולל ברקים( באתר יבוצע ע"י הקבלן לפי קובץ התקנות וע"פ התכניות  (1
 המאושרות.

בקרבת לוחות החשמל ובריכוז הממירים, יותקן פס השוואת פוטנציאליים בקופסה מוגנת מים. נדרש  (2
 נחושת בחתך הנדרש.לבצע חיבור בין כל ציוד מתכתי לפס השוואה ע"י מוליך 

 תבוצע הארקה מעגלית ככל שידרש (3
 הקבלן ימדוד התנגדות הארקה לאחר הביצוע וידווח על תוצאות המדידה.  (4
 על ההארקה לעמוד בתקני חברת חשמל (5
-PS, כולל מגע עזר למערכת הבקרה דגם   B+Cבמקום החיבור ליד המונים באמצעות מתאם עכבות  (6

4+C/FS  
 י מתחי יתר באמצעות ציוד ייעודי למערכות פוטו וולטאיותהמערכת כמכלול תוגן מפנ (7

o בצד ה- DC לפני הממיר באמצעות מגן מדגם ,V20-C/0-280 או דומה 
o בצד ה- AC אחרי הממיר באמצעות מגן מדגם ,V20-C/3+NPE280   או דומה 

 סימון ושילוט .12

כל האביזרים, קולטים סולריים, קופסאות חיבורים, לוחות חשמל, מפסקי בטחון, כבלים, מערכת  (1
ההארקה וכו' ישולטו בשילוט תקני ויעוגן למקומו על פי התקן. כל שילוט אשר יותקן חיצונית יהיה 

 . UVמוגן 
 יבוצע שילוט מלא של השירשורים (2
 ני עבודה בגובההשילוט יבוצע על פי דרישות חח"י, כיבוי אש ותק (3
 קרקעיים יסומנו-תוואים תת (4

 עליה לגג .13

 חדחיצוני או פנימי או שניהם ייהיה סולם , הבכל אתר בו אין גישה לגג יתקין הקבלן סולם עליה לגג (1
 על פי הנדרש

 התקנת הסולם תעשה בהתאם לדרישות ממונה הבטיחות של הקבלן (2
 התקנת הסולם יתואם מול אב הבית /מנהל בית הספר בלבד (3
התקנת הסולם תלווה באישור יועץ בטיחות על עמידתו בכלל דרישות הבטיחות לסולמות בבתי  (4

 .הספר ומהנדס קונסטרוקציה
 הסולמות יהיו סולמות תקניים, סגורים, עפ"י המפרטים והנחיות הבטיחות של הרשויות המתאימות (5
 הסולם יהיה מגולוון על כל חלקיו (6
 יצבעו בצבע אבץ מתאים חלקי הסולם אשר ירותכו לאחר הגילון (7
בהתקנת סולם אשר קיימת לגביו גישה לילדים יהיה סולם פריק ויכלול חיפוי פח חיצוני בגובה של  (8

 שני מטר מתחילת החופה על מנת שתמנע עליה על צידו החיצוני של הסולם
 בכל הסולמות תהיה סגירה במנעול של הסולם למניעת עליה לגג שלא ברשות (9

 הסולמות יפתחו ע״י מפתח אחדכל המנעולים של כל  (10

 התקנה .14

 מ״מ 5-המרווח בין הפאנלים לא יקטן מ (1
 הפאנלים והקונסטרוקציה לא יחרגו מקו בניין (2
 ״מ מהמרזבס 10-הפאנלים יותקנו במרחק של לפחות מ (3
 בגגות בטון יש להוסיף יריעת איטום תחת כל משקולת (4
 BITחיבור קונסטרוקציה יעשה במברגת  (5
 במברגה עם קלאצ׳ חיבור פאנלים יעשה רק (6
 ל חשבונו. )יש להביא הוכחת החלפהכל סימן דריכה על הפאנלים יחייב את הקבלן בהחלפת הפאנל ע (7
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 תיק מתקן .15

 :הקבלן יערוך וימסור ללקוח תיק מתקן מלא אשר יכלול בין השאר 

 ( עבור המתקן ולוחות החשמל.As Madeתוכניות "לאחר ביצוע" ) (1
 של תוואים תת קרקעיים מפת מתקן מלאה מדודה עם סימונים (2
מפרטים טכניים מלאים לציוד, דפי קטלוג של כל הציוד והמכשור המסופק, כולל כל פרטי הביצוע  (3

 שהוכנו ע"י הקבלן.
 ספר הדרכה לתפעול המתקן. (4
 דפי הסבר לאיתור תקלות ראשוני ואופן הטיפול הנדרש. (5
 רשימת חלקי חילוף והגדרת כמות מלאי (6
 תיק בטיחות (7
 קונסטרוקטור לאחר תום ביצועאישור  (8
 ועל תקינות הביצוע As Madeאישור מהנדס חשמל על תוכניות  (9

 מערכות ניטור ובקרה לבדיקה רציפה של תקינות ביצועי המערכת .16

( שתאפשר גם זיהוי תקלות  AC-וב DC-מערכת איסוף נתונים מהמערכת )זרמים, מתחים הספקים ב (1
 לכל הפחות, ברמת הסטרינג.

 ם ותאסוף נתונים באופן רציף.המערכת תדגו (2
 תתאפשר צפייה בנתוני אמת והיסטוריים דרך חיבור אינטרנטי. (3
 יתאפשר מתן התראות לאירועים מוסכמים בזמן אמת. (4
 מערכת הניטור כולל את החיבור לתשתיות אינטרנט קוית או סלולארית על חשבון הקבלן (5

 מפרטי בדיקות הקבלה ואישור המתקן .17

 לאחר חיבור לרשת החלוקה. on gridבסיום התקנה ובדיקות  off gridבים בדיקות הבדיקות יעשו בשני של (1
 יום ויכלול לפחות שבוע של עבודה ללא תקלות. 45ימשך לכל הפחות  on gridמשך בדיקות  (2
 אישור תקינות המערכת ע"י מהנדס חשמל (3
סטרוקטור עם דו"ח חתום ע"י קונ As madeאישור תקינות מערכת הקונסטרוקציה לאחר התקנה ואישור  (4

 שטח.
 בדיקות ויזואליות לכל מרכיבי המערכת )פנלים, ממירים, קונסטרוקציה, כבלים, ארונות ולוחות וכדומה( (5
 % מהשירשורים.5-( של לא פחות מIV testמתחי נתק, זרמי קצר ובדיקה מדגמית על עקומות מתח זרם ) (6
 ACוכל ארונות החשמל  DCטרמוגרפיה מלאה של קופסאות  (7
 טרמוגרפיה מדגמית של הפאנלים (8
 בדיקת הארקות וההגנות. (9

 בדיקת שילוט וסימונים. (10
 בדיקת ביצועים. (11
 בדיקת פעולה תקינה למערכות הניטור והבקרה, למערכת המיגון ולתשתיות התקשורת. (12
  על פי מפרט שיוגדר עם יועץ הביטוח. -  מערכת מיגון (13
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 קווים מנחים .18

 

 הערות תאור פריט 

פאנלים בעלי מקדם טמפרטורה של  פנלים סולאריים 1
 למעלה 0.42%-לא יותר מ

 PIDמוגן 
 פאנל מאושר ע"י חח"י/מכון התקנים

TIR1 
 בחירת הפאנלי תעשה בשלב ההצעה

 ממירים 2

 ממירים
יצרנים מובילים העומדים בדרישות  

 חברת החשמל בישראל
 
 

 ההצעהבחירת הממיר תבוצע בשלב 

יעודית למערכות קונסטרוקציה  קונסטרוקציה 3
 סולאריות

 עמידה בתנאי מזג אויר קיצונים
 שנה 30עמידות בקורוזיה למשך 

 אישור מהנדס קונסטרוקציה
 412)תקן רוח( ותקן  414עמידה בת"י 

 )רעידות אדמה(

 מחברים, ברגים )בהתאם לדרישה( אביזרי עיגון 4

שימוש באלמנטים יעודיים בעלי אטימות 
 למים

איטום להנחת יש להשתמש כיריעות 
 משקולות

כבלי חשמל ומוליכי  5
AC 

/   כבלי   N2xyכבלי נחושת מסוג 
מוליכי  NA2xyאלומיניום מסוג 

 PVCנחושת מצופים 

 עמידה בתקן הישראלי
         בידוד כפול  עמידות בתנאי חוץ                

שטח חתך כך שהפסדי ההולכה יהיו 
 בטמפרטורה סטנדרטית 0.5%-נמוכים מ

 DCמוליכי חשמל  6
מתוצרת  DCמוליכי חשמל 

HUBER  &SUHNER  או
 קומפטבילי

 TUVעמידה בתקן בינלאומי ובתקן 
 UVעמידות בתנאי חוץ,  

 ממ"ר 6שטח חתך מינימלי 
בטמפרטורה  0.5%הפסדי הולכה של עד 

 מעלות בממוצע שנתי לכל מערכת 70של 
 70בטמפרטורה של  1%הפסדי הולכה 

 נפרדמעלות לכל שרשור 

7 
                          DCמחברי מתח נמוך 

מנתקים ומאמתי"ם 
DC 

 ABB ,Schneiderקופסאות של חברת 
electric  ו/אוSiemens. 

 עמידה בתקנים אירופאיים
 יעודי למערכות סולאריות

לוחות חשמל  8
 IP65 וחיבורים משניים

 יצרן לוחות ידוע ומאושר
עמידה  61439עמידה בתקן ישראלי 
 TUV , UVבתקנים בינלאומיים: 

 יצרן לוחות מאושר

9 
                               ACארונות חשמל 

מנתקים ומאמתי"ם 
AC 

                                                       ISO9001יצרן מוסמך בעל תקן 
 / ABBבלוחות:  ACציוד 

SCHNEIDER ELECTRIC  או
 קומפטבילי

 61439עמידה בתקן ישראלי 

 תקשורת אינטרנט כלל כל הרכיבים תקשורת 
תקשורת סלולארית או תקשורת קוית 

כולל העלויות השוטפות במשך כל תקופת 
 ההסכם

כל האישורים הנדרשים לצורך חיבור  היתר מנהל החשמל אישורים 10
 המערכות לרשת החלוקה

 לרשתחיבור המתקן  11
תאום וביצוע בדיקות מול חברת 

 חשמל
 קבלת אישור חיבור

 


