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 אחריות .1

 ש"התחמ ומתכנן הפרטי החיבור מבקש בפני להביא שנועד כללי הנחיות מסמך הנו זה מסמך .1.1

 העיקריים הנושאים ואת התכנון מסגרת את וכן ש"תחמ להקמת הטכניים ההיבטים את הפרטית

 .מפורט תכנון נדרש לגביהם

, שיינתנו ככל, וחנ"מ י"חח ידי על למתכנן שיינתנו הנוספות ההערות גם כמו, זה במסמך האמור .1.2

 מטעם הפרטית ש"התחמ מתכנן ידי על שייערך והמפורט המלא לתכנון תחליף בבחינת אינם

 שהיא אחריות או/ו חובה כל מטעמה מי או/וחנ"מ  י"חח על להטיל כדי בהם אין, החיבור מבקש

 והאחריות מהחובה לגרוע כדי בהם ואין, היקפו או טיבו, והמפורט המלא לתכנון הקשור בכל

 המלא לתכנון הנוגע בכל מטעמו הפרטית ש"התחמ מתכנן או/ו החיבור מבקש על המוטלים

 .והמפורט

 החיבור מבקש על מוטלת הפרטית ש"התחמ לתכנון האחריות מלוא כי מובהר ספק הסר למען .1.3

 .מטעמו המתכנן או/ו

 .בלבד ש"התחמ תכנון לשלב מתייחס זה במסמך האמור כי מודגש .1.4

 מובהר כי נוהל חיבור לקוחות המועבר בעת חתימת הסכם תאום טכני הוא הגרסא המחייבת. .1.5

 כללי .2

 :מידה אמות לספר בהתאם .2.1

 .העליון המתח לרשת יהיה אמפר וולט מגה 8-מ הגבוה חיבור בגודל החשמל לרשת חיבור .2.1.1

 חיבור החברה תבצע, החיבור לביצוע הטכנית לאפשרות ובכפוף, לעיל האמור למרות .2.1.2

 החיבור שגודל ובלבד אמפר וולט מגה 8 על העולה חיבור בגודל הגבוה במתח החשמל לרשת

 .אמפר וולט מגה 16 על יעלה לא החיבור מבקש של הסופי

 .על/עליון במתח לחבור המידה אמות פי על ייעשה על/עליון מתח לקוח לחיבור המסחרי התהליך .2.2

 יטופל חיבור הגדלת המבקש, אמפר וולט מגה 8 מעל חיבור גודל עם גבוה במתח קיים לקוח .2.3

 .לעיל המצוינות המידה ולאמות זה לנוהל בהתאם

 חברת רשאית חריגים ובמקרים, מידה לאמות בהתאם בעלויות בהכרה מותנה לקוח חיבור כל .2.4

 מידה באמת מהאמור חורגים חיבורים/החורגים תעריפים לאישור בבקשה לרשות לפנות החשמל

 .זו

 .נפרד בנוהל יפורטו גנרטור מחיבור הנובעות נוספות דרישות .2.5

 חברתחנ"מ ו עם בהתאם תקבע ההולכה במערכת שתשולב כפי, החיבור מבקש תחנת שם .2.6

 (כפילויות למנוע מנת על) החשמל

 הרלוונטי  ISO 9001:2015 בתקן יעמדו התחנה והקמת התכנון על האחראים הגורמים כל .2.7

 .ידם על המבוצע הפעילות לתחום

 .י"חח של ותחזוקתית תפעולית שבאחריות בשטח גם ארנונה את לשלם אחראי החיבור מבקש .2.8
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 ישימים מסמכים .3

 :לרשת חשמל יצרני חיבור של לנושא הקשורים נוספים ומסמכים חוקים על מבוסס הנוהל

 .מכוחו שהוצאו וכללים תקנות כולל 1996 החשמל משק חוק .3.1

 .ותקנותיו 1954 החשמל חוק .3.2

 .(ר"מכ) 504 ראשית כבאות מפקח נוהל .3.3

 ובתחנות הכוח בתחנות גבוה ומתח עליון מתח, על מתח במסדרי לעבודה בטיחות הוראות .3.4

 .החשמל חברת בהוצאת אחרונה מהדורה-  המשנה

 .IEC 61000 מסדרה החשמל לאיכות בינלאומי תקן .3.5

 (קונבינציונלי פרטי חשמל יצרן) החשמל משק תקנות .3.6

 (קוגנרציה) החשמל משק תקנות .3.7

 .והבנייה התכנון לחוק בהתאם מחייבים ישראלים תקנים .3.8

 רישיון חברת ניהול המערכת .3.9

 .מידה אמות .3.10

  וקיצורים הגדרות .4

 עבודתם, עובדים לשהיית הקשור בכל החצר מחזיק על החלה האחריות -" בטיחותית אחריות" .4.1

 לסעיף כאמור לחצר החשמל חברת אחריות: הערה.  דין כל פי על בטיחות בנושא ובדיקותיהם

 .שבו התשתית ולמערכות למבנה אחריות כוללת לא 4.14

 נוהלי להפעלת, והרכוש הציוד ושלמות לתקינות הבלעדית האחריות -" תחזוקתית אחריות" .4.2

 .הרלוונטית החצר בתחום  והכל, ולביצועם תחזוקה

 בתחום, המתאימים ההסדרים ולהפעלת הציוד לתפעול הבלעדית האחריות -" תפעולית אחריות" .4.3

 גרימת ימנעו וכן בה המצוי הציוד של ונכונה בטיחותית הפעלה יבטיחו אשר, הרלוונטית החצר

 . שלישי לצד נזקים כולל שהוא כל לרכוש או לגוף נזקים

 בדיקות לנוהל ובהתאם החשמל חברת י"ע יבוצעו אשר לניצול הכנסה בדיקות -" חובה בדיקות" .4.4

 חברת לחצר מתח לחיבור הכרחי תנאי מהוות הבדיקות. החשמל חברת של לניצול הכנסה

 .החשמל

 לקוחות אצל לשימוש שאושר או י"חח במתקני שבשימוש הגנה דגם  -" מאושר הגנה דגם" .4.5

 . פרטיים

, 1996 ו"התשנ החשמל משק חוק, מכוחו שהוצאו והתקנות 1954 -ד"התשי, החשמל חוק -" הדין" .4.6

 שיהיה או/ו במקומם שיבוא אחר דין כל וכן מכוחו שהוצאו המידה ואמות התקנות, הכללים

 .זה להסכם רלבנטי

 עליון מתח, על מתח במסדרי לעבודה בטיחות הוראות"  -" החשמל חברת של בטיחות הוראות" .4.7

 ידי על לפעם מפעם מתפרסמות אשר המעודכנות" משנה ובתחנת הכח בתחנות גבוה ומתח

 דין וכל בכוחה שהוצאו והתקנות בעבודה הבטיחות פקודת הוראות לרבות, החשמל חברת

 .אחר רלוונטי
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 המערכת בהחזרת ומסתיים השלכותיה כל על בתקלה כלל בדרך המתחיל תהליך -" הפרעה" .4.8

 סיבת, התקלה ומיקום סוג, ההפרעה גורם י"ע מאופיינת הפרעה כל. תקינים תפעול לתנאי

 . אליה הנלווים והנזקים התקלה

 במעגלי מוצלח אוטומטי חוזר וחיבור הפסקה י"ע מעצמה הנעלמת הפרעה -" חולפת הפרעה" .4.9

 . ועל עליון מתח

 תחנת/משנה בתחנת שדה, מעגל להפסקת הגורמת הפרעה הינה -" ממושכת הפרעה" .4.10

 הפרעה ואיננה על/עליון במתח מיתוג/משנה התחנת אחר ציוד או/ו י"חח שנאי או/ו מיתוג

 .חולפת

 .חשמל ציבוריים לשרותים הרשות -" הרשות" .4.11

 לישראל החשמל חברת -" י"חח" .4.12

 חברת ניהול המערכת–חנ"מ  .4.13

 באחריות אשר ציוד מותקן בו החיבור מבקש מתקן שטח -" החיבור מבקש חצר" .4.14

 תעשה זו לחצר החשמל חברת עובדי כניסת. החיבור מבקש של ובטיחותית תחזוקתית, תפעולית

 לכלול עשויה החצר. החיבור מבקש מעובדי מי וליווי החיבור מבקש מורשי עם תיאום לאחר

 .בקרה ציוד כגון וציוד, במבנה חדרים

 המועבר חשבונו ועל החיבור מבקש ידי על שהוקם מתקן שטח -" החשמל חברת חצר" .4.15

 ניתנת אליו והכניסה החשמל חברת של ובטיחותית תחזוקתית, תפעולית לאחריות הקמתו בתום

 עיקרי ציוד לרבותולעובדי חנ"מ באישור של בעל החצרים החשמל חברת לעובדי בלעדי באופן

 .החיבור מבקש של נכסית באחריות נותר זה שטח. והגנה בקרה פיקוד וציוד

 .המערכת ניהול יחידת -" מ"ינ" .4.16

 פי-על לו שניתן תקף ברישיון כמוגדר( פרטי או עצמי) חשמל ייצור רישיון בעל -" יצרן" .4.17

 .1996 – ו"התשנ, החשמל משק חוק

 רכישת לצורך חיוני שירות ספק של החשמל לרשת להתחבר המבקש–" חיבור מבקש" .4.18

, אחרים בעבור או בעבורו, גיבוי שירותי או נתינתם או תשתית שירותי קבלת, מכירתו או חשמל

 .חיוני שירות ספק במשרדי חיבור תיק לו נפתח אשר, קיים חיבור גודל לשנות שמבקש מי לרבות

 היחידות מנהלי י"ע, והוסמכו שהודרכו, החשמל חברת עובדי -" החשמל חברת מורשי" .4.19

 ברשת או משנה בתחנות וניהול תפעול,  בדיקה, תחזוקה לעבודות מורשים להיות, הרלוונטיות

" החשמל חברת מורשי נספח"ב מופיעים החשמל חברת מורשי שמות. גבוה ומתח על/עליון מתח

 והפצתה החשמל חברת מורשי רשימת לעדכון האחריות. והתחזוקתי התפעולי להסכם המצורף

 בהתאם המערכת ניהול יחידת ומנהל הרלוונטי המשנה תחנת יחידת מנהל על הנה בדבר לנוגעים

 . אחריותו לתחום

 לכך מורשים להיות והוסמכו הודרכו אשר, החיבור מבקש נציגי -" החיבור מבקש מורשי" .4.20

 :  דין כל פי על

 מבקש  מתקן של גבוה ובמתח על/עליון מתח במערכת ולעבודות לתפעול המוסמכים מורשים

 המורשים שמות רשימת(. וקיימות במידה) ייצור יחידות לתפעל המוסמכים מורשים. החיבור

 התפעולי להסכם המצורף" החיבור מבקש מורשי" בנספח תופיע החיבור מבקש  בחצר
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 על תחול בדבר לנוגעים והפצתה החיבור מבקש מורשי רשימת לעדכון האחריות.  והתחזוקתי

 שבין בחוזה כמפורט, תפעוליות הודעות לקבלת מורשים גם יוגדרו כן כמו. החיבור מבקש

 .הצדדים

 עליון מתח לרשת מחובר או להתחבר המעוניין יצרן או צרכן -" על או עליון מתח לקוח" .4.21

 .ספציפיים אתרים או באתר החברה של על או

 .מתוכננת לא מתח הפסקת עקב החברה מרשת חשמל הזנת אין בו מצב -" חירום מצב" .4.22

 מצב" ושאינו", שיגרה מצב"ב כהגדרתו התפעולי במשטר שינוי חל בו מצב -" חריג מצב" .4.23

 .להלן כהגדרתו" חירום

 מבקש בין מוסכמת הסכמ פי על מחובר החיבור מבקש מתקן בו מצב -" שגרה מצב" .4.24

 .החשמל לחברת החיבור

 תחנת לרבות החיבור מבקש במתקן החשמל שרשרת -(" המתקן) החיבור מבקש מתקן" .4.25

 ציוד, על או עליון מתח מסדר, מיתוג ציוד, נלווה ציוד, הייצור יחידות יותר או אחת עם כח

 '. וכו פנימית הולכה ברשת

 הרלוונטיים החברה בנהלי שינויים. החשמל חברת ונהלי כללי -" החשמל חברת נהלי" .4.26

 .לתאום הטכני בחח"י האחראי הגורם י"ע לידיעתו יובאו ללקוח

 לרשת מתחבר לקוח מסדר בה הנקודה  -" החשמל חברת לרשת החיבור נקודת" .4.27

 זו נקודה. החשמל חברת על הינה והתחזוקתית התפעולית האחריות( ההולכה רשת לכיוון)י"חח

 .הפרדה גדר י"ע תסומן

 לרשת במקביל, החיבור מבקש של הייצור מתקן או/ו גנרטורים חיבור פעולת –" סינכרון" .4.28

 .חנ"מ י"ע שאושרו וזוית תדר,  מתח  תנאי על( החיבור בעת) שמירה תוך, ההולכה

 של סגירה או פתיחה פעולת, זרם מפסקי של הפסקה או חיבור פעולת -" מיתוג פעולת" .4.29

 פעולות כולל אינו. נשלפים זרם מפסקי או/ו נתיכים של הכנסה או שליפה פעולת, מנתקים

 .הארקה במנתקי

 וכן קצר עגלת של הוצאה/הכנסה, מטלטלים מקצרים הסרת/התקנת -" קיצור פעולת" .4.30

 .הארקה מנתק פתיחת/המעגל מוליכי כל של וקיצור הארקה לשם הארקה מנתק של סגירה

 חברת עם משותפת משנה תחנת או פרטית משנה תחנת בעל -" עליון מתח צרכן" .4.31

 .וולט-קילו 161 של במתח המחובר, החשמל

 לאומית סייבר מנהלת -" ל"מס .4.32

 הנקוב מהמתח 1% -ל 90% שבין לערך המתח של פתאומית הקטנה -" מתח שקיעת" .4.33

 (.מחזור חצי) מילישניות 10 שמעל זמן למשך

 .במערכת, כלשהו ציוד או מרכיב של בתפקוד רצוי בלתי שינוי –" תקלה" .4.34

 הרשת מאפייני הגדרת .5

 ולעמידה המקובלים החשמל אספקת לתנאי שיגרה במצבי שיתאים כך מתקנו את לתכנן החיבור מבקש על

 :הבאים לנתונים בהתאם, הפרעה במקרי

 המתח גבולות .5.1
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 : החיבור בנקודת ועל עליון מתח במערכת המותרים המתח גבולות .5.1.1

 (.עליון מתח) 161kV:  נקוב מתח .א

 (.עליון מתח) 150-170kV:  בשגרה מתח גבולות .ב

 (.עליון מתח) 150-170kV:  חריג במצב מתח גבולות .ג

 : תדרגבולות ה .5.2

 50Hz:  נקוב תדר .ד

 49.8-50.1Hz:  רגיל במצב תדר גבולות .ה

 49.6-50.2Hz( : יציב מצב) הפרעה בזמן תדר גבולות .ו

 47-53Hz( רגעיים ערכים, מעבר מצבי) הפרעה בזמן תדר גבולות .ז

 Hz/sec 3.0:  תנודות בזמן מרבי תדר שינוי קצב .ח

 

 :  מתח שקיעות .5.3

, האפשר במידת,  ליזם יספק המערכת מנהל; המערכת בכל בשנה אירועים 1000 עד .5.3.1

 . המשוערת החיבור לנקודת המתייחסים סטטיסטיים נתונים

 :  חולפות הפרעות .5.4

 נתונים, האפשר במידת,  ליזם יספק המערכת מנהל; המערכת בכל לשנה אירועים 300 עד .5.4.1

 . המשוערת החיבור לנקודת המתייחסים סטטיסטיים

 קצר זרמי .5.5

-קילו 50 להיות יכול הקצר זרם. ונקודה נקודה בכל קצר בזרם מתאפיינת החשמל רשת .5.5.1

 .על במתח(אפקטיבי ערך) אמפר קילו 63 ועד, עליון במתח( אפקטיבי ערך)אמפר 

 החשמל חברת ברשתות הקצר זרמי לעליית יגרום החיבור מבקש מתקן וחיבור במידה .5.5.2

 . הקצר זרמי לבעיות פתרון במציאת מותנה המתקן חיבור. היכולת מעבר

 חוזר חיבור .5.6

 קטנים בזמנים ועל עליון מתח ברשתות מופעל( פאזי חד כלל בדרך) אוטומטי חוזר חיבור .5.6.1

 הרשום פי על יעשה החוזר חיבור יישום אופן(. החיבור ולסוג המעגל לסוג מותאם) משניה

 דורש אשר, מדורג חוזר חיבור עליופ פ"היח ש"תחמ בצד. STD-106 התכנוני בסטנדרט

 .המעגל ביציאת הפאזות בשלושת פאזים חד מתח משני התקנת

 בכוחות הפורטלים לעמידות ישראלי  קונסטרוקטור אישור וחנ"מ י"לחח יעביר החיבור מבקש .5.7

 ותקנים ישראלים לתקנים ובהתאם החשמל מתכנן של לחישובים בהתאם ודינאמיים סטאטיים

 .אחרים רלוונטיים

 הארקות מערכת תיאור .5.8

 ( EFFECTIVLY) יעילה בצורה מוארקות החשמל חברת של ועל עליון מתח מערכות .5.8.1
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 כללי .5.9

 במסגרת יתואמו ספציפיות דרישות. כלליות דרישות הינן זה שבפרק הטכניות הדרישות .5.9.1

 .בהמשך שמפורט כפי למסמכים ובהתאם הטכני התיאום

 הסכם"  טיוטת תועבר, חיבור תיק פתיחת ממועד החל הטכני התיאום שלב במסגרת .5.9.2

 יחל י"וחח מ"חנל החיבור מבקש בין ההסכם חתימת עם החיבור מבקש לנציג" טכני תיאום

 ' (ח בנספח מופיע גנרי הסכם. )הטכני התיאום

  החשמל חברתחנ"מ ו עם בתיאום החשמל מתקן את ויקים יתכנן הפרטי החיבור מבקש .5.9.3

 הרלוונטיים בתקנים המופיעות טכניות דרישות, למערכת החיבור לסכמת בהתאם

 .החשמל חברת של טכניים ונהלים, האחרונה במהדורתם

 לחיבור על/עליון מתח עמודי מיקום החיבור מבקש עם בתיאום תקבע החשמל חברת .5.9.4

 חברתחנ"מ ו עם יתואמו הפרטים. האופטי הסיב חיבור אופן לרבות למערכת המשנה תחנת

 .הטכני התיאום במסגרת החיבור מבקש י"ע הכללי הסידור הכנת במסגרת החשמל

 המפורט לפי אישור תהליך לעבור חייב החיבור מבקש י"ע יירכש אשר על/עליון מתח ציוד .5.9.5

 המחייבים IEC בתקני לעמוד חייב הציוד. רכישתו בטרם חנ"מ י"ע( 13 סעיף) זה בנוהל

 .חנ"מ ידי על הנדרשות ובבדיקות אחרים בינלאומיים ובתקנים

 מתחבר החיבור שמבקש מכך הנובעות בדרישות לעמוד  חייב הציוד של הטכני המפרט .5.9.6

 .  זה בנוהל כמפורט ההולכה למערכת

 למתח יוזמן על במתח הציוד;  וולט-קילו 170 – נקוב למתח יוזמן  עליון במתח הציוד .5.9.7

 .וולט-קילו 420 של נקוב

 .הרץ 50  עבודה לתדר יתאים הציוד .5.9.8

 :ב לחריגה תגרום לא שפעולתו להבטיח החיבור מבקש על .5.9.9

 51900 ישראלי תקן פ"ע בזרם הרמוני עוות

 IEC 6100-3-6  תקן פ"ע במתח הרמוני עוות

 IEC 61000-3-7 תקן פ"ע במתח( flicker) היבהוב רמת             

 IEC 6100-3-13  תקן  תקן פ"ע במתח איזון אי             

 :הבידוד רמת דרישות .5.9.10

 וולט קילו 400 במתח

 ברקים מפני בידוד רמת (LIWL) - 1425 וולט קילו. 

 המתח נחשולי מפני בידוד רמת (SIWL)  -1050 וולט קילו. 

 :וולט קילו 161 במתח

 ברקים מפני בידוד רמת (LIWL) – 750 יבחר אשר,  ע"מ הספק שנאי למעט) וולט קילו 

 .IEC71/1) לתקן בהתאם ראשית בידוד רמת עם

 חברת ניהול המערכת ידי על אליו תועבר החיבור מבקש אצל הנדרשת הצבירה פסי יכולת .5.9.11

 .הטכני התיאום תהליך בתחילת
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 מעל ולא צבירה פסי מעל יציאה קווי יתוכננו לא( על/עליון מתח מסדר) חיצוניות בתחנות .5.9.12

 .וחנ"מ י"חח אישור ללא מבנים

 ברזל קונסטרוקציות, ציוד) המסדר של האלמנטים כל עמידות ולוודא לבדוק המתכנן על .5.9.13

 ודינאמיים סטטיים בכוחות'( וכד עוגן ברגי, יסודות, פורטלים קונסטרוקציות לרבות

 על  הישראלית לתקינה ובהתאם IEC-60865 בתקן מוגדרים שהם כפי קצר בזמן המופעלים

 כולל, וחנ"מ י"לחח ולהעבירו מסכם מסמך להכין, והבדיקות החישובים את לתעד המתכנן

 לתקנים בהתאם יתוכננו  הפורטלים .ולביצוע לתקן התכנון להתאמת מתכנן הצהרת

 יתוכננו לציוד תמיכות קונסטרוקציות. (DUPLEX) שכבות שתי בעל בצבע ויצבעו, המחייבים

 לאזורים או/ו לים לקרבתם בהתאם DUPLEX בצבע ויצבעו מחייבים לתקנים בהתאם

 .מזוהמים
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 עיקרי ציוד .6

  כללי .6.1

 בהיבט והן החשמלי בהיבט הן אחת שנייה למשך הקצר זרמי ברמת לעמוד צריך המתקן .6.1.1

 קילו 63 -ו עליון במתח אמפר קילו 40-50 יהיה.( R.M.S) הקצר זרם רמת. האלקטרומכני

 . המערכת צרכי פי על ניהול המערכת חברת י"ע ויקבעו על במתח אמפר

  החשמל חברת בחצר שיותקן  ציוד .6.2

 .רכישתו בטרם חנ"מ י"ע מאושר להיות חייב על/עליון מתח ציוד .6.2.1

 .החשמל חברת י"ע טכניות מסיבות בעבר נפסל אשר ציוד יאושר לא מקרה בשום .6.2.2

 לשלבי בהתאם) הטכניים המסמכים וכל הציוד אישור של השלבים מפורטים 13 בפרק .6.2.3

 .חנ"מ לאישור לספק הפרטי החיבור מבקש שעל(  הציוד ולסוג הרכישה

 מבקש על, החשמל חברת י"ע בעבר נרכש לא אשר ציוד לרכוש ללקוח ויאושר במידה .6.2.4

 :הבאות בדרישות לעמוד החיבור

, לניצול הכנסה לביצוע הנדרשים מיוחדים כלים לרכוש מתחייב החיבור מבקש .6.2.4.1

 להוראות בהתאם וזאת, הפעלה מנגנוני ותיקון מורכב שיפוץ לרבות ותחזוקה תפעול

 .החשמל חברת ולדרישות היצרן

 לשלם. י"חח י"ע הזמנתה לפני ההדרכה תוכנית את לאשר מתחייב החיבור מבקש .6.2.4.2

, לניצול הכנסה נושאי את תכסה ההדרכה. וחנ"מ החשמל חברת אנשי של הדרכה עבור

 פרק לכלול ההדרכה על. הפעלה מנגנוני ותיקון מורכב שיפוץ לרבות ותחזוקה תפעול

 בשטח שיותקן לציוד זהה ציוד מול בפועל מתנסים העובדים שבו מעשי ופרק תיאורטי

 .י"חח שבאחריות

 ההוצאות בכל ולשאת לניצול להכנסה היצרן נציג את להזמין מתחייב החיבור מבקש .6.2.5

 .בכך הקשורות

 חודשי 18 עם ההולכה רישיון בעל של תפעולית לאחריות הציוד יועבר החשמול לאחר .6.2.6

 מאספקה חודשים 48 או רצופה מסחרית הפעלה של חודש לאחר יחלו אשר, יצרן אחריות

 .וחנ"מ י"חח באישור

 חברת לידי ולספקו תפעולית לעתודה חלפים מלאי לרכוש מתחייב החיבור מבקש .6.2.7

 '(ג בנספח מופיעות) וחנ"מ חשמל חברת ודרישות הציוד יצרן להמלצות בהתאם, החשמל

( BAY) בשדה תקלה של במקרה, GIS בטכנולוגיית על או עליון מתח במסדרי עיקרי בציוד .6.2.8

 בנטרול צורך ללא יתאפשרו התקול בשדה יתר מתח ובדיקות התקלה ותיקון איתור, מסוים

 (.BAY TO BAY SELECTIVITY) ש"תחמ/ג"בתחמ אחרים שדות

 -. maintenances free,  של בהגדרה, מחויב יהיה, הצבירה לפסי מתחת שיותקן ציוד .6.2.9

 הגדרה
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 הצבירה פס של הפסקה ללא בתחנה תחזוקה לבצע תאפשר קווית החד הסכמה, ככלל .6.2.10

 :למעט

 וכי והוצאת אנרגיה האספקה לאמינות רגישים אינם כי המצהירים לקוחות .6.2.10.1

 אינו שהלקוח ישתכנעו חנ"משחח"י ו ובתנאי, תחזוקה לצורכי כללית הפסקה יאפשרו

 .התחנה של כוללת להפסקה רגיש

 .תחזוקה לצרכי הנדרשת ההפסקה עקב המערכת אמינות תיפגע לא .6.2.10.2

 .השדות בכל AIS צ"פ מנתקי התקנת תדרש   HYBRID ציוד בטכנולוגיית ש"בתחמ .6.2.11

 .  ההיברידי המודול עם בטור מנתק, AIS מנתק תכלול קווית חד סכמה המקשר בשדה .6.2.12

 שנאים/קווים בשדות AIS צבירה פסי מנתקי ללא  HYBRID ציוד להתקין יהיה ניתן .6.2.13

 שדות ושני שנאים משני יותר לא שתכלול ובתנאי בלבד אחד לקוח של בבעלות ש"בתחמ

 .קווים

 הינו ההיברידי שהציוד בתנאי HYBRID בטכנולוגיית ציוד יותקן עליון מתח במסדרי .6.2.14

maintenances free. 

 .זהים יהיו HYBRID בטכנולוגיית בציוד ש"בתחמ המודולים כל .6.2.15

 הינו חשמל חברת באחריות בחצר שיותקן הציוד עבור שירכשו החילוף חלקי על האחריות .6.2.16

 שמירה תוך( למחסן עדיפות) החיבור מבקש באתרי ישמרו החלקים, החיבור מבקש באחריות

 הציוד ספק הנחיות לפי אחסון הוראות על

 .למתקן סמוך אחר באתר  או, היצרן הוראות פי ועל בשטחו הציוד את יאחסן הלקוח .6.2.17

  החיבור מבקש בחצרראשי  ציוד .6.3

 שיעמוד בתנאי ציוד לרכוש רשאי החיבור מבקש – החיבור מבקש בחצר שמותקן ציוד .6.3.1

. חנ"מ י"ע יאושר  אשר למפרט ובהתאם, הרלוונטיים IEC לתקני בהתאם הטכניות בדרישות

 .הטכני בשלב שנפסל ציוד לרכוש רשאי אינו החיבור מבקש מקרה בכל

, הציוד יצרן להמלצת בהתאם, חלפים מלאי להחזיק  האחריות חלה החיבור מבקש על .6.3.2

 זמינות ותחזוקה תפעול לצרכי ולאפשר. הציוד חיי אורך לכל שתתאים תפעולית לעתודה

 החילוף חלקי של ונגישות

 לציוד ספציפיות דרישות .6.4

 שנאים .6.4.1

 של ניסיון בעל יהיה השנאים יצרן ,כי לוודא החיבור מבקש על .6.4.1.1

 ידי על זאת כל ,)מבוקש לציוד( דומה ציוד בייצור שנים חמש לפחות

 ציוד של יחידות 10 לפחות תכלול אשר ציוד אספקת רשימת שליחת

 כאשר )קצה לקוחות( שונים לקוחות לשלושה לפחות סופק אשר ,דומה

 .שנתיים לפחות במשך )אחסון כולל לא( וחושמל הותקן הציוד

 ISO 9001 תקפות איכות ניהול תעודות להמציא החיבור מבקש על .6.4.1.2

- ISO 14001, ערך שוות ניהול מערכת של אחר תקן כל או 

mailto:yael.ben-porat@sysmc.co.il
mailto:yael.ben-porat@sysmc.co.il


 65מתוך  12דף  ציוד עיקרי 

 

 ןנוהל חיבור לקוחות על ועליוטיוטת 

 porat@sysmc.co.il-yael.ben  עדכונים למייל :

 
  01הוצאה מספר 

 פורסם בתאריך

 28/03/21גרסת 

 

 של עליון מתח בצד האפס נקודת הארקת ומשטר השנאי של החיבורים קבוצת .6.4.1.3

 השנא של עליון מתח בצד יוארק ראשי שנאי כ"בד). מ"חנ עם בתאום יקבעו השנאי

Effectively Grounded) 

 כן אם אלא, ו"ק 161 בצד מוארק להיות חייב לא ייצור ללא צרכן ש"תחמב שנאי .6.4.1.4

  .מערכתית דרישה נקבעה

 בנקודת פחת בהגנת צורך אין,  עליון מתח בצד יאורק PV יצרן במתקן שנאי .6.4.1.5

 .הרשת לכיוון האפס

 זרם משנה התקנת נדרש, עליון מתח בצד יאורק קונבנציונאלי יצרן במתקן שנאי .6.4.1.6

 (. וביצועים כוונונים – תקינותה לוודא מנת על) מ"וחנ י"חח י"ע שתיבדק  פחת הגנת

 לכל הבידוד רמת את להזמין יש לזה ובהתאם יעילה בצורה מוארקת המערכת .6.4.1.7

 .האפס' נק בידוד לרבות, הציוד

 מבקש י"ע תעשה השנאי של וויסות ותחום מתחים תמסורת, נקוב הספק בחירת .6.4.1.8

 .הבלעדית באחריותו החיבור

 לכל שיכילו שנאי מפרטי להעביר הלקוח באחריות הטכני התיאום במסגרת .6.4.1.9

 '.יג בנספח המצוינים הנתונים את, הפחות

 .)בלבד למידע( המותקן הציוד של עדכני הוראות ספר לשלוח החיבור מבקש על .6.4.1.10

 נלווה/היקפי ציוד של בדיקה דוחות - )בלבד למידע( לשלוח החיבור מבקש על .6.4.1.11

  ,) Auxiliary ( עזר שנאי - )קיים אם( .6.4.1.12

 :את לאמת הפרטי היצרן באחריות, השנאים לבדיקות בנוגע .6.4.1.13

 :ל בהתאם בפועל הבדיקות ביצוע .6.4.2

, נתוני הפרמטרים העיקריים )ע"פ נספח י"ג( אשר התקנים הרלוונטיים ,הטכני מפרט

 שאושר ע"י היצרן הפרטי.תואמים למזכר הערות חנ"מ 

 .לחנ"מ הבדיקה דוח מסירת טרם בתעודות ותוצאותיהן הבדיקות ביצוע רישום .6.4.3

ינּות על אחראית חנ"מ אין .6.4.3.1 קִּ ינּות תַּ קִּ  הרשומים הבדיקה ותהליכי תוצאות ותְּ

 .בתעודות

 המפרט נתוני מול אל התוצאות את ורק אך הבדיקה בדוחות תוודא חנ"מ .6.4.3.2

 לידי מועד מבעוד הוגשו אשר) חנ"מ להערות בהתאם ומעודכנים ג"י בנספח המוצגים

 (.הפרטי היצרן

 דרישות" במסמך שמפורטות בדרישות יעמדו הייצור יחידות של ראשיים שנאים .6.4.3.3

 .מחייב חיבור לסקר שמצורף"  הייצור מיחידות טכניות
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  מתח משני .6.4.4

 ברמת מנייה לצורך ראשון: הנחוצים ליפופים בעלי יהיו הצבירה בפס שיותקנו המתח משני

(class )בין בהספק 0.2 דיוק VA 15-30,ובכפוף החשמל חברת של מונים מחלקת לשימוש 

 ושניים מדידות לצורכי שני ,הנקוב ההספק מעל העמסה צפויה לא כי המראה לתכנון

 פאזי תלת מעגל יצירת לצורך מהם אחד( )3P)0.5 דיוק( class) ברמת הגנות לצורך נוספים

 (.פתוח משולש עבור

 וייושמו, הפאזות בשלושת פאזים חד מתח משני יותקנו המעגלים בשדות .6.4.4.1

 .מדורג חוזר חיבורומערכת בדיקה סנכרון לפני חיבור מפסק סנכרון,  רה מערכות

 למערכת. בתחנה ומקשרים המעגלים בשדות תיושם במסדר סנכרון הרה מערכת .6.4.4.2

בזמן תקלה תתאפשר פעולה דרך מערכת בקרה  .בלבד( מ"חנ) מרחוק הפעלה תהיה זו

 (.SCSבמסדר )

115  יהיה המתח משני של המשני בצד המתח .6.4.4.3 ⁄ 110 ו ע"מ במסדרי וולט  3√ ⁄

 '(יא נספח ראה) על מתח במסדרי 3√

במידה והלקוח מעוניין לקבל מדידות מתח מפ"צ, הוא ישתמש בליפוף ייעודי  .6.4.4.4

לצרכיו, כאשר משני קצוות מעגלי מתח יותקנו שני מאמ"תים, המאמ"ת הראשון 

משנה מתח, ומאמ"ת השני בצד הלקוח ורק לאחר בקופסאת חיבורים של 

 המאמ"ת השני ניתן לפצל לצרכי הלקוח.

 

 זרם משני .6.4.5

 ורושם צבירה פס הגנות, מעגלים להגנות נפרדים הגנה גרעיני יכללו הזרם משני .6.4.5.1

 '. יא נספח ראה- מנייה לצרכי וגרעין מדידה גרעיני יכללו כן כמו, הפרעות

 שותפים לחח"י ולמבקש החיבורמ  לא יתאפשר מעגלי זרם/גרעינים .6.4.5.2

 נפרדים זרם ניגרעייחוברו ל (הגנות פסי צבירה)חיבור הגנות זהות ראשית וגיבוי  .6.4.5.3

 161 מתח עבור 5A יהיה מנייה לצרכי הזרם במשני המשני בליפוף הנומינלי הזרם .6.4.5.4

 . הטכני בתיאום י"חח מול יתואם, ו"ק 400 מתח עבור, ו"ק

  השנאים בשדות תבוצע המנייה .6.4.5.5

 מיקום
 משנה
 הזרם

 מספר
 דיוק הספק ייעוד הגרעין

שדה 
 מעגל

 מבקש באחריות ולרחוק מקומית  מדידה-י"חח לשימוש 1
 0.5 החיבור

 60VA 5P30 + הגנת פ"צ שנייהא הגנה-י"חח לשימוש 2

 60VA 5P30 הפרעות רושם+  ב הגנה-י"חח לשימוש 3
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 מיקום
 משנה
 הזרם

 מספר
 הגרעין

 דיוק הספק ייעוד

 60VA 5P30 משען+ הגנת ראשונה צבירה פס הגנת-י"חח לשימוש * 4

שדה 
 מקשר

 מבקש באחריות ולרחוק מקומית  מדידה-י"חח לשימוש 1
 0.5 החיבור

 60VA 5P30 רושם הפרעות 2

 60VA 5P30 שנייההגנת פ"צ  3

 60VA 5P30 )משען( BFP+ ראשונההגנת פ"צ  4

שדה 
 שנאי

 15-30VA 0.2S ** מנייה –י"חח לשימוש 1

 מבקש באחריות . ולרחוק מקומית מדידה 2
 0.5 החיבור

 מבקש באחריות של הלקוח זרם יתרת הגנת 3
 5P30 החיבור

 מבקש באחריות של הלקוח דיפרנציאלית הגנה 4
 5P30 החיבור

 60VA 5P30 שנייההגנת פ"צ  –י"חח לשימוש 5

 60VA 5P30 )משען( BFP+ ראשונה צ"פ הגנת –י"חח לשימוש ***6

גרעינים 
   ובאחריותו החיבור מבקש לשימוש נוספים

 

 .הצבירה מפס( הגרעינים מבין) ביותר הרחוק במיקום תמיד יותקן הצבירה פס הגנת גרעין -* 

 חברת של מונים מחלקת לשימוש( instrument security factor) FS=5/2.5  - המנייה גרעין עבור -** 

 (. מנייה נספח ראה)  בלבד החשמל

 הגנת לחבר יהיה ניתן, זרם גרעיני שישה הכולל זרם משנה לספק ניתן ולא מידהב סגורים במסדרים -***

  .השנאי של זרם יתרת להגנת בטור שנייה צ"פ

 וקיצור מיתוג ציוד .6.4.6

 ומפסקי הארקה מנתקי כולל,  החשמל חברת בחצר והקיצור המיתוג ציוד כל .6.4.6.1

 חשמליים מנגנונים עם יורכבו, החיבור לנקודת הקרובים החיבור מבקש שבחצר הזרם

 .מרחוק לפיקוד

 הזרם מפסקי; פאזי-חד מנגנון בעלי יהיו קווים שדות עבור שיירכשו הזרם מפסקי .6.4.6.2

 .פאזי-תלת מנגנון בעלי יהיו(  הצורך במידת) ומקשר השנאים שדות עבור שיירכשו

בצד של הלקוח ובצד שעובר לאחריות תפעולית תחזוקתית של חח"י יותקנו דגמי  .6.4.6.3

 ציוד זהים.
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 .סנכרון לדרישות מותאמים יהיו הסינכרון מתבצע שעליהם זרם מפסקי .6.4.6.4

 מנתקי מסוג יהיו והיברידי GIS במסדרי המעגלים  ביציאות הארקה מנתקי .6.4.6.5

 .מהירים הארקה

לבדיקה ואישור  בתאום הטכניבאחריות היזם להגיש  –אביזרים לחיבור ציוד ראשי  .6.4.7

רשימת כלל אביזרי החיבור של ציוד ראשי כגון: מהדקי זרם, שרשראות מתיחה, אביזרי 

 חיבור לתיילים וכ'.
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 ג"תחמ/ש"לתחמ טכניות דרישות .7

  הארקות .7.1

 להוראות ובכפוף, ותקנותיו החשמל חוק הוראות פי על יבוצעו המשנה בתחנת הארקות .7.1.1

 כפי בתחנה הצפויים מרביים לאדמה קצר זרמי פי על החשמל חברתחנ"מ ו של להארקה

-קילו 63 או עליון במתח אמפר-קילו 50- 40 הן האפשריים הקצר זרמי. מחנ"מ שיתקבלו

 . על במתח אמפר

SRG (Signal Reference Grid .) הארקה מערכת תתוכנן להפרעות רגיש אלקטרוני ציוד עבור .7.1.2

  (.ז בנספח כמפורט

 למערכת הארקה במתקןהלקוח אחראי לחיבור כלל הציוד 

 עד בגובה ברזל לקונסטרוקציית הברק מגיני כל יחוברו( OUTDOOR) פתוחים במסדרים .7.1.3

 . לקונסטרוקציה החיבור ליד כבל לולאת השארת תוך מבודד כבל באמצעות מטר 2.5

 למיקומם בצמוד ברזל לקונסטרוקציית הברק מגיני יחוברו( INDOOR) סגורים במסדרים .7.1.4

 נגיש בגובה לקונסטרוקציה החיבור ליד כבל לולאת השארת תוך דמבוד כבל באמצעות

 .לבדיקה

 .החשמל לחוק בהתאם( החצרות בשתי) בתחנה הארקה בדיקות לבצע הלקוח באחריות .7.1.5

  תיילים חתכי .7.2

 ו"ק 161 במסדרי במסדר תיילים חתכי .7.2.1

 - צבירה לפסי תיילים 
  אלומניום סגסוגת

 - ציוד בין תיילים
 אלומיניום

 [ר"ממ] חתך [ר"ממ] חתך [A] נדרש זרם

1500-2000 2*593 2*625 

2500 2*774 3*625 

3000 3*593 3*625 

 

 .הטכני התיאום בשלב התיילים חתך את לאשר החיבור מבקש על מקרה בכל: הערה 

 .  צ"בפ תיילים במקום צינורות להתקין רשאי החיבור מבקש, במסדר צינורות חתכי .7.2.2

 סטנדרטי בחתך אלומיניום מסגסוגת בצינורות להשתמש נהוג ו"ק 161 במסדרי י"בחח - 

 .מ"מ 120*10

 פתוחים מסדרים של צ"בפ AIS  400 של חיצוני קוטר בעלי בצינורות להשתמש יש, ו"ק 

 . מ"מ 250

 ניתן'( וכד צ"פ במקשרי חיבורים, צ"פ גשרי כגון) צ"לפ השייכים עיליים בחיבורים 

 774mm2 sag./al,593mm2 כגון י"בחח שבשימוש המתאימים בתיילים גם להשתמש

sag./al  (הטכני בתאום המערכת לדרישת בהתאם ייקבע בפאזה התיילים כמות .) 
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 בפאזה תיילים 4 -ב להשתמש ניתן( צ"בפ לא אך) הציוד בין בחיבורים' א 4000 לזרם 

 בצינורות או/ו 625mm2 AL מסוג

 מטלטלים מקצרים התקנת שיאפשרו אמצעים יותקנו והתיילים הצנרת על. 

 תכנון הגנות בפני ברקים במסדרי תחמ"ש: .7.3

נוהל תכנון הגנת תחמ"ש בפני פגיעות המופיעות בהנחיות ל התכנון יבוצע בהתאם  .7.3.1

 , עד פרסום הנחיות להלן ההנחיות הזמניות:ברקים

 דרישות לתכנון הגנת תחמ"ש מ"ע בפני פגיעות ברקים ישירות .7.3.2

Lightning Protection Standards: IEC 62305-1-2006, IEEE 998-2012  1 

Lightning Protection Design Method: Rolling Sphere Method (RSM) 2 

Rolling Sphere Radius: Uniform Constant Radius 20-m 3 

Lightning Protection Level: LPL-I, IEC 62305-1-2006 4 

Lightning Protection Zone: LPZ OB  , IEC 62305-1-2006 5 

Lightning Protection Concept: No Direct Flash, Full EM-Field, Induced Currents 6 

Protection Zone Rendering & Presentation Pattern: 3D Rolling Sphere Surface 7 

Recommended LP-Design Software: PRIMTECH, SESShield-3D, or similar. 8 

 דרישות לבחירת מ"ב להגנת התחנה בפני מתחי יתור הנובעים מפגיעות הברקים  .7.3.3

 

 

  ש"בתחמ מחשב משובצות ומערכות מחשוב מערכות .7.4

 תקשורת לרשת יחוברו ש"תחמ/ג"בתחמ ממוחשבות בקרה מערכות רשת הנדסת באגף .7.4.1

 .קריטית כרשת המוגדרת תפעולית מחשבים

 פי על מידע אבטחת דרישות עם קריטית רשת היא, ש"תחמ/ג"בתחמ התפעולית הרשת .7.4.2

 (.ל"מס) מידע לאבטחת הרשות של הנחיה
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 בכל לעמוד צריכים, ש"תחמ/ג"בתחמ שמותקנות מחשב משובצות ומערכות המחשוב ציוד .7.4.3

 .הקריטית  התפעולית לרשת לחיבור והתאמה המידע אבטחת דרישות

 אבטחת בדרישות ועמידה התפעולית המחשבים לרשת הציוד לחיבור בסטנדרטים עמידה .7.4.4

 NETWORK & SECURITY SAFEGUARDS: "סייבר בנספח מוגדרות ל"מס והנחיות מידע

REQUIREMENTS FOR CONTROL PROTECTION AND DATA ACQUISITION SYSTEMS IN 

TRANSMISION & SUBSTATION DIVISION FACILITIES" 

  ובקרה פיקוד מערכת .7.5

מסמך זה נכתב כאשר ינ"מ עדיין חלק מחברת החשמל ופיקוח ההולכה נשען על פיקוח  .7.5.1

בפרקים  והמסמך יתעדכןע"פ הסכמי הרפורמה ההפרדה נמצאת בתהליכים ארצי ולכן 

 הרלוונטיים בעת השלמת מעבר ינ"מ לחנ"מ. 

 כל פעולות הפסקה וחיבור במפסקי זרם ברשת ההולכה יבוצעו בהתאם לחלוקת האחריות .7.5.2

 בין ינ"מ לפיקוח הולכה, כפי שנקבע בהסכמים בין חח"י לחנ"מ.

 והבקרה הפיקוד מערכות סוגי .7.5.3

 במערכת מצוידת להיות צריכה, הארצית מהמערכת חלק היא הפרטית התחנה .7.5.3.1

 מתבצעת מרחוק הבקרה(.  חנ"מ+חח"ימ) ומרחוק(  מהתחנה) מקומית בקרה

 בחדר נוותקיש חנ"מ וחח"י של ובקרה   לשליטה המערכת של קצה תויחיד באמצעות

 של התקשורת רשת) ל"מס לדרישות היענות להבטיח מנת על. בתחנה תקשורת

 מ"חנ שבשימוש הקצה תויחיד(  קריטית כמערכת ל"מס ידי על מוגדרתחנ"מ+חח"י 

 תכולת ראה)  החיבור מבקש חשבון על י"חח י"ע תסופק( ותוכנה חומרה) +חח"י

 '(. ט נספח תקשורת הצעת

 :הבאות מהאפשרויות באחת תתבצע המקומית הבקרה .7.5.3.2

 Substation ובקרה פיקוד מערכת  על/ע"מ פתוח מסדר עם בתחנות .7.5.3.2.1

Control System  SCS (י"חח בתחנות שקיים כפי) מותקן אשר לציוד תחובר 

 תפעול ביצוע ותאפשר  י"חח של תחזוקתית תפעולית לאחריות העובר במסדר

 פי על י"חח י"ע תסופק המערכת. מסירתו לאחר י"חח י"ע המתקן של ותחזוקה

 .ש"לתחמ התקשורת בחבילת המוגדר

 לציוד י"חח י"ע יסופק אשר הציוד של חיבור לבצע הלקוח חראיותא .7.5.3.2.2

 .הראשוני

 תפעולית לאחריות שיעבור במסדר( ובקרה הגנות) הפריטים כל, בנוסף .7.5.3.2.3

 זו למערכת יחוברו י"חח של תחזוקתית

 מובנית בקרה מערכת עם המסופק על/ע"מ סגור מסדר עם בתחנות .7.5.3.2.4

 .גז ניהולל מערכת וכן מדידות, התראות, החוויות, חיגורים, פיקודים הכוללת

מערכת בקרת הגז תשמש כמערכת פיקוד מקומית למערכת בקרת  .7.5.3.2.4.1

 המסדר
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 HARDWIREחיווט חשמלי או מערכת בקרת הגז תחובר באמצעות  .7.5.3.2.4.2

 בלבד ולא בתקשורת.

 והתצוגות, י"חח של הפיקוד בחדר יותקן זו מערכת של HMI-ה מחשב .7.5.3.2.5

 ציוד כל של חיבור לבצע הלקוח באחריות. י"חח י"ע יאושרו HMI-ה מחשב של

  י"חח של תחזוקתית תפעולית לאחריות שיעבור למסדר הבקרה ומערכות הגנות

  ובקרה לשליטה תקשורת עבור נדרשים מאפיינים .7.5.4

 והוצאת נתונים קבלת) מ"ינ של ובקרה לשליטה מהתקשורת הנדרשת הזמינות .7.5.4.1

 .99.96%: הינה, הארצי לפיקוח( פיקודים

 השטח מחיבורי התקשורת מערך כלל עבור, מזערי MTBF:  הנדרשת האמינות .7.5.4.2

.   שעות 30,000  - י"חח של התקשורת ברשת" השדרה עמוד"ל ועד הקצה תוליחיד

 (דקות 30 מעל שנמשכות תקלות)

 תוליחיד ועד עצמו האתר לשטח מחוץ, יתירות דרכים בשתי תבוצע התקשורת .7.5.4.3

 .הקצה

 וציוד התקשורת ערוצי כל על, המידע אבטחת דרישות כל קיום את להבטיח יש .7.5.4.4

 .התקשורת

 למערכת הקצה תויחיד חיבור, מידע לאבטחת הדרישות את לספק מנת על .7.5.4.5

 .ל"מס י"ע תאושר אשר בארכיטקטורה יתבצע הפיקוח

 העברת קצב תאפשרנה, הבקרה ילמרכז ועד הקצה מציוד, התקשורת תשתיות .7.5.4.6

  .Kb/Sec 64 של נתונים

.  3Sec של מרבית בהשהיה, הבקרה למרכז יגיע נתון כל וכן, יבוצע פיקוד כל .7.5.4.7

 . 0.5Sec":  השדרה עמוד"ל השטח בין מרבית השהיה

 המקור(. בקר כגון) כלשהו חוצץ דרך ולא ישיר בחיבור יעברו מהשטח הנתונים .7.5.4.8

 .בלבד( IED) חכם התקן או ייעודי מתמר או, מקומי מגע יהיה

  לביצוע הנחיות .7.5.5

 הקצה תויחיד, הטכני התיאום בשלב החיבור מבקש לידיעת יועבר המידע פירוט .7.5.5.1

 תוהתקנ. החשמל חברת י"ע תסופק החיבור מבקש של המשנה בתחנת שתותקנה

 .החיבור מבקש באחריות יהיו החיבור מבקש למתקני וחיבורה היחידה

 החשמל חברת של הפיקוח למרכז הקצה יחידת לחיבור הנדרש התקשורת ציוד .7.5.5.2

 מבקש באחריות, החשמל חברת דרישות לפי החיבור מבקש י"ע ויותקן יירכש וחנ"מ

 ומעבירים החיבור מבקש בחצר שנמצאים בציוד או בכבלים תקלה בכל לטפל החיבור

 .ההולכה רישיון בעל של הקשר לחדר מידע

 בהתאם  החשמל חברת י"ע תבוצע( תקשורת ציוד, קצה יחידות) הציוד תחזוקת .7.5.5.3

 .ותחזוקתי תפעולי להסכם

 בשני להשתמש יש בחיווט תקלות של במקרים גם נכונה החוויה להבטיח מנת על .7.5.5.4

 .  מיתוג אמצעי כל עבור(  N.C  ו N.O)  מגעים
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 המידע העברת את שיאפשר מרחוק ובקרה לפיקוד תקשורת ציוד יתקין החיבור מבקש .7.5.6

 :אמת בזמן שלהלן

 המופיעה   I\O רשימת פי על יהיו ש"בתחמ והתראות הפעלות, מדידות, חוויים .7.5.6.1

  הטכני התאום בשלב יבוצע המתקן עבור  I\O רשימת של ואישור תיאום', בי בנספח

 ורשימת הטבלה פי על – ללקוח חיוויים I\O  בי בנספח מאושרת. 

 סינכרון הרה מערכת של חיוויים 

  מדידות .7.5.6.2

   לצורך, וחח"י מ"ינ של הקצה תוליחיד שתחוברנה המדידות שכל יתכנן המתכנן

 מתמרים באמצעות תהיינה הפיקוד בחדר HMI-ול( +חח"ימ"ינ) לרחוק  העברתן

 יציאה בעלי

 4-20mA  ו +חח"ימ"ינ) רחוק  - שלהן והיעוד הנדרשות המדידות להלן. י"ז-HMI 

 (: במסדר או בחלוקה מחוון) מקומי או  הפיקוד בחדר

 מחדר ביציאה מתח: י"חח לאחריות שתעבור וולט 220 ישר זרם חלוקת .7.5.6.2.1

 . ומקומי לרחוק  – ראשית  בחלוקה או סוללות

 ומקומי לרחוק – וולט 48 ישר זרם חלוקת, וולט 60 ישר זרם חלוקת .7.5.6.2.2

 : ו"ק 161 סגור מסדר .7.5.6.2.3

 .לרחוק ומדידה מקומית מדידה. שדה לכל פאזות בשלוש זרם .7.5.6.2.3.1

 בשלוש מתחים מקומית מדידה. מעגלים בשדות( פאזי -חד) מתחים .7.5.6.2.3.2

 ולמקומי לרחוק – ושנאים מעגלים בשדות פאזות

 . ולרחוק מקומית מדידה - הפאזות בשלושת הצבירה בפסי מתחים .7.5.6.2.3.3

  -והשנאים הקווים בשדות וריאקטיביים אקטיביים הספקים מדידת .7.5.6.2.3.4

 .ולמקומי לרחוק

 לרחוק ומדידה מקומית מדידה ובנוסף. ל"כנ: ו"ק 161 פתוח מסדר .7.5.6.2.4

 .מעגל בשדה הפאזות בשלושת מתח של ולמקומי

 הארונות ומיקום הפעלות .7.5.6.3

 .י"חח בשטח יהיה השנאי של על\עליון מתח פיקוד ארון סגורה בתחנה .7.5.6.3.1

 :יאפשר המתקן תכנון .7.5.6.3.2

 ( מ"ינ) מרחוק הפעלה .7.5.6.3.2.1

  הפיקוד מחדר .7.5.6.3.2.2

 י"חח של התפעולית בחצר פיקוד מארון .7.5.6.3.2.3

 .המעגלים בשדות ח"ח של של והפעלה ביטול .7.5.6.3.2.4

 המתכנן. יבשים מגעים של בצורה ההפעלות את תעביר הקצה יחידת .7.5.6.3.2.5

 מחדר   60V יהיה השטח מכיוון אלה למגעים  המחובר שהמתח יתכנן

 .תקשורת ציוד עבור V 48 ו פיקוד
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  פתוח מסדר 

 הלקוח +חנ"מ י"חח 

 אלמנטים
 מ"ינ

 במצב
 "מרחוק"

 חדר
 הפיקוד
 במצב

 "מרחוק"

 בשדה ארון
 מצב)

LOCAL) 

 הפעלה
 מרחוק

 מחדר
 הפיקוד

 מארון
 בשדה

 המעגלים שדות של זרם מפסיקי
 (וקיים במידה) והמקשר

 חיבור
 והפסקה

 חיבור
 והפסקה

 חיבור
 והפסקה

 שליטה אין
 צפייה ואין

 שליטה אין
 - צפייה ואין

 מנתקי, צבירה פסי מנתקי
 יציאה הארקת ומנתקי יציאה
 המעגלים יציאות בשדות בלבד

 והמקשר

 סגירה
 ופתיחה

 סגירה
 ופתיחה

 סגירה
 ופתיחה

 שליטה אין
 צפייה ואין

 שליטה אין
 - צפייה ואין

 בשדות צבירה פסי מנתקי
 י"חח שבחצר השנאים

 סגירה
 ופתיחה

 סגירה
 ופתיחה

 סגירה
 בלבד צפייה בלבד צפייה בלבד צפייה ופתיחה

 פס מנתק של הארקה מנתקי
 סגירה בלבד צפייה בלבד צפייה שנאים בשדות צבירה

 בלבד צפייה בלבד צפייה בלבד צפייה ופתיחה

 עליון/על מתח זרם מפסיקי
 יש השנאים וכאשר בשדות
 (הלקוח בחצר נוסף מנתק

 הפסקה
 בלבד

 במצבי)
 (חירום

 הפסקה
 בלבד

 במצבי)
 (חירום

 חיבור בלבד צפייה
 והפסקה

 חיבור
 והפסקה

 חיבור
 והפסקה

 

 

  סגור מסדר 

 הלקוח +חנ"מ  י"חח 

 אלמנטים
 מ"ינ

 במצב
 "מרחוק"

 חדר
 הפיקוד
 במצב

 "מרחוק"

 בשדה ארון
 מצב)

LOCAL) 

 הפעלה
 מרחוק

 מחדר
 הפיקוד

 מארון
 בשדה

  שדות של זרם מפסיקי
 במידה) והמקשר המעגלים

 (וקיים

 חיבור
 והפסקה

 חיבור
 והפסקה

 חיבור
 והפסקה

 שליטה אין
 צפייה ואין

 שליטה אין
 - צפייה ואין

 מנתקי, צבירה פסי מנתקי
 יציאה הארקת ומנתקי יציאה
 המעגלים יציאות בשדות בלבד

 והמקשר

 סגירה
 ופתיחה

 סגירה
 ופתיחה

 סגירה
 ופתיחה

 שליטה אין
 צפייה ואין

 שליטה אין
 - צפייה ואין

 ויציאה צבירה פסי מנתקי
  השנאים בשדות

 סגירה
 ופתיחה

 סגירה
 ופתיחה

 סגירה
 בלבד צפייה בלבד צפייה בלבד צפייה ופתיחה

 פס מנתק של הארקה מנתקי
 סגירה בלבד צפייה בלבד צפייה שנאים בשדות צבירה

 ופתיחה
 בלבד צפייה בלבד צפייה בלבד צפייה

 עליון/על מתח זרם מפסיקי
 השנאים בשדות

הפסקה 
 וחיבור

 הפסקה
 וחיבור

 הפסקה
 וחיבור

הפסקה 
 בחירום

הפסקה 
 לא רלוונטי בחירום

 בשדות יציאה הארקת מנתקי
סגירה  בלבד צפייה בלבד צפייה  השנאים

 ופתיחה
 בלבד צפייה בלבד צפייה בלבד צפייה
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 באתר התקשורת דרישות .7.6

 :באתר התקשורת חדר עבור דרישות .7.6.1

 חצר לגבול עד ותפעולית מנהלתית לתקשורת תשתית עם להגיע י"חח באחריות .7.6.1.1

 . החיבור מבקש

 חצר מגבול אלו לתשתיות התחברות תשתית להכין החיבור מבקש באחריות .7.6.1.2

 .בתאום הטכני להנחיות בכפוף, התקשורת לחדר החיבור מבקש

 יבחדר ימוקמווחנ"מ  החשמל חברת את המשרתים והארונות התקשורת ציוד כל .7.6.1.3

ותתאפשר גישה לעובדי  החשמל חברת של במפתח נעול יהיה אשר, םתקשורת ייעודי

 ננוספים גורמים של ציוד ימוקם לא זה בחדר. חנ"מ

 נוחה, חופשית גישה ויאפשר הפיקוד לחדר בסמוך ימוקם התקשורת חדר .7.6.1.4

 .שעה ובכל יום בכל, וחנ"מ י"חח עובדי י"ע שיבוצעו ותחזוקה תפעול לצורכי, ומהירה

. נוספים תקשורת וארונות, החיבורים ארון, הקצה תויחיד: יותקנו זה בחדר .7.6.1.5

 יציאת תאפשר אשר, מתאים בחתך צפה רצפה או כבלים תעלת מעל יונחו הארונות

 .  חיצונית ולתקשורת לשטח כבלים

 רעידת נגד חיזוק, בפרט התקשורת וארונות בכלל התקנתם ארונות הכנסת .7.6.1.6

 .היזם באחריות הינה( המתחים בכל) והזנות הארקות, אדמה

 .היזם באחריות הינו מהשטח הכבלים על בדגש, החיצוניים הכבלים וחיבור הנחה .7.6.1.7

 :התקשורת בחדר והציוד האחריות גבול את המסביר שרטוט ב"רצ .7.6.1.8
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 תקשורת חבילת לקליטת באתר תקשורת לתכנון הנחיות .7.6.2

 אופטי כבל יהיה הכבל סוג: קשר לחדר עליון מתח פורטל בין אופטי כבל הגדרת .7.6.2.1

 . F909608C3B-" טלדור"יצרן ט"מק, בעירה מעכב  SM סיבים 96

 . 50cm יהיה הכבל של מינימלי כיפוף רדיוס

 בקוטר נפרד בצינור  חשמל כבלי עם משותף בתוואי הכבל את להניח ניתן

50mm. 

 :50mm בקוטר לצינור אפשריים ספקים

 .כתום 66050 -יצרן ט"מק", מ"בע פלסטיק תעשיות אליהו"

 .0010500314608 -יצרן ט"מק", מ"בע חקלאית שיתופית אגודה מצרפלס"

 . 20m באורך כבל יתרת להשאיר יש מהקצוות אחד בכל

 : להשחיל יש הכבל את

  300m של מרחק עד ידנית

 .נישוף במכונת להשתמש יש רציפה בצנרת 300m-ל מעל

 כ"לת ש"תחמ של קשר חדרי בין אופטי כבל הגדרת .7.6.2.2

 סיבים 36 אופטי כבלMM+SM   בעירה מעכב. 

 כ"לת ש"תחמ של קשר חדרי בין אופטי כבל הגדרת .7.6.2.3

 טלדור" יצרן ט"מק"-B 0360303FM . 

 50 יהיה הכבל של מינימלי כיפוף רדיוסcm . 

 50 בקוטר נפרד בצינור  חשמל כבלי עם משותף בתוואי הכבל את להניח ניתןmm. 

 50 בקוטר לצינור אפשריים ספקיםmm: 

 "כתום 66050 -יצרן ט"מק", מ"בע פלסטיק תעשיות אליהו. 

 "0010500314608 -יצרן ט"מק", מ"בע חקלאית שיתופית אגודה מצרפלס. 

 20 באורך כבל יתרת להשאיר יש מהקצוות אחד בכלm . 

 להשחיל יש הכבל את : 

 300 של מרחק עד ידניתm  

 300-ל מעלm נישוף במכונת להשתמש יש רציפה בצנרת. 

 כ"לת ש"תחמ של קשר חדרי בין גלווני תקשורת כבל הגדרת .7.6.2.4

 כבלים שני הכח תחנת קשר לחדר ש"תחמ קשר חדר בין להניח יש: 

 20 גלווני כבלx2x0.9ø : 

 טלדור" יצרן ט"מק "T90020000G . 

 בידוד עם מסוכך טלפון כבלPVC ומעטה PVC אש מעכב. 
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  קרייר לארון הצמדה ציוד חיבור הגדרת .7.6.2.5

 קואקס בכבל להשתמש יש קרייר לארון הצמדה ציוד חיבור עבור   RG-11A/U 

 דומה או 9830971101 -( טלדור) יצרן ט"מק

 1  עד  בתדר לשימוש אום 75 אופיינית בעכבה קואקסיאלי כבלGHZ של מרבי ולמתח 

3700V. 

 ל עונה הינו זה כבל-Applicable standards R0HS-2 2011/EU 

Flammability rating – IEC 60332-1, UL 1581VW-1  

 טלפוניה .7.6.2.6

 ללוח טלפון כבל באמצעות תהייה  בזק לתשתית התחנה חיבור MDF. 

 י"ע מאושר ואינו דליק זה כבל מבנים בתוך ג׳לי פטרוליום מסוג טלפון כבלי לתכנן אין 

 .י"חח

 הטלפון קווי פרוט: 

o אש וכיבוי גילוי למערכת עד תשתית כולל – אש גילוי למערכת טלפון קו. 

o ומיגון ס"טמ לארון עד תשתית כולל – מיגון למערכת טלפון קו. 

o 2 פיקוד בשולחן טלפון שקעי. 

 ינ"מ +חח"י – (ארצי פיקוח) א"פ למערכת התחברות .7.6.2.7

 נפרד כבל לתכנן יש( מדידה, סיגנום, פיקוד) מידע של סוג כל עבור. 

 0.9 על יעלה שלא גיד קוטר בעלי גידי חד מסוככים טלפון בכבלי  להשתמש ישmm . 

 דיאגרמה ראה) שדה לכל פיקוד בכבל מתוכנן להיות חייב פיקודים להפעלת מתחT01E-

 "(. י" נספח   2_1701

 60+ גיד התראות קבוצת לכל לתכנן ישV.COMMON. 

 גיד להיות חייב סיגנום כבל בכל COMMON לפחות אחד . 

 בארון להאריק יש כבל כל של סיכוך TAG.CAB  .בלבד. 

 :G.703  TDM מבוסס 1E  בזק לתקשורת תשתית .7.6.2.8

 1 כבלים 3 באמצעות תהייה  בזק לתשתית התחנה חיבורE 120 Ohm  ,מלוח DDF בחדר 

 .באתר בזק לארון י"חח קשר

 עבור המונח תקשורת לצינור זהה צינור) מ"מ 50 תקשורת צינור בתוך יהיו הכבלים 3

 (.האופטי הכבל

 .circuit simulation באמצעות 1E העברת מורשה לא: הערה

 8276026129" טלדור" יצרן ט"מק  

2 individually shielded twisted pairs laid in parallel with a drain conductor, overall braid 

shielded and jacketed 
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The cable comply with the E! /T! transmission of 2 MB/S in accordance with CCITT G703. 

Applicable Standards   IEC 62255, RoHS-2 2011/65/EU  

IEC 60332-1, UL 1581 VW-1  Flammability rating  

 המערכת ניהול וליחידת להגנות - תפעולית  תקשורת פרוט .7.6.3

 נדרשים קשר אמצעי פרוט התשתית המערכת השירות 
 בחצר

1 

 מרחק הגנות
 

 פחת הגנות
 כיווני

 מתח הגנות
 .על ומתח עליון

  תשתית
 תקשורת
 של תפעולית

 .י"חח

 המעגל צידי משני הגנות בין תקשורת
: דיגיטאליים אותות העברת שתכלול

 ההגנה עבור דרגה להארכת אות. 1
 .Blockאו  למרחק

 תקשורת דרכי שתי הכיווני הפחת עבור אות. 2
 מתח עבור נפרדות

 הפועלות) עליון/על
 (.במקביל

 
 לתקשורת: 1 עדיפות
 .י"חח של בסיבים
 .לקרייר: 2 עדיפות

2 
  הגנת
BFP 

 )משען(

 מתח הגנות
 על ומתח עליון

  תשתית
 תקשורת
 של תפעולית

 .י"חח

 מהגנת TRIP TRANSFER אות העברת
 .המעגל של השני לקצה המפסק כשל

       BBP   II הגנת 3
 מתח הגנות
 על ומתח עליון

  תשתית
 תקשורת
 של תפעולית

 .י"חח

 מהגנת TRIP TRANSFER אות העברת
 .המעגל של השני לקצה המפסק כשל

 הגנות 4
 הפרשיות

 מתח הגנות
 על ומתח עליון

  תשתית
 תקשורת
 של תפעולית

 .י"חח

 משני הפרשיות הגנות בין תקשורת
 אותות ערכי המעבירה המעגל צידי

 ואותות( זרמים) אנלוגיים
 .דיגיטאליים

5 RTU – ניהול 
 המערכת

 ובקרה שליטה
 של, מרחוק
 חנ"מ

  תשתית
 תקשורת
 של תפעולית

 . י"חח

 .המערכת ניהול לדרישות בהתאם

 :עם קשר דרכי שתי
 לתקשורת:1 קשר דרך

 .י"חח של בסיבים
 .לקרייר:2 קשר דרך

6 RTU – 
 לפיקוח הולכה

 ובקרה שליטה
 של, מרחוק

 פיקוח הולכה

  תשתית
 תקשורת
 של תפעולית

 . י"חח

 .המערכת ניהול לדרישות בהתאם

 :עם קשר דרכי שתי
 לתקשורת:1 קשר דרך

 .י"חח של בסיבים
 .לקרייר:2 קשר דרך

 

 :וחנ"מ י"חח אישור לאחר הפרטי הלקוח אצל שתיושם הגנות בין תקשורת סכמת ב"רצ
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 :דיבור לשירותי תקשורת פרוט .7.6.4

 

 נדרשים קשר אמצעי התשתית למערכת נדרשת תשתית 

 פיקוד בחדר ארצי פנים ממפעיל ישיר טלפון קו ישיר לחיוג טלפון קו 1

 פנים מפעיל  או  מנהלתית  תשתית לפירוט בהתאם טלפון שלוחות 2
 ארצי

 3) פיקוד חדר, מבנה בכל שלוחה
 .ומסדרים תקשורת חדר(, שלוחות

 אש גילוי רכזת בארון חיוג קו ארצי פנים ממפעיל ישיר טלפון קו התראה - אש וכיבוי גילוי 3

4 
 רישיון בעל פיקוד חדר בין ן"נל

 ן"נל שלוחת החיבור מבקש ברכזת טלפון שלוחת פרטית תחנה פיקוד לחדר ההולכה

 

 :מנהלית רשת על החלטה תומכות תפעולי מידע מערכות .7.6.5

 

 התשתית למערכת נדרשת תשתית 

,  מצאי,  קטלוג: כולל ש"בתחמ ציוד לניהול מערכת 1
 *.המחשב ליד אחת TCP/IP תקשורת נקודת ושרטוטים תחזוקה

 *.הרשם ארון בתוך  TCP/IP תקשורת נקודת .מנהלית לרשת ההפרעות רשם של המחשב חיבור 2

3 
 לרשת ומדפסות   ניידים/קבועים מחשבים חיבור
 בתוכנות שימוש לצורך (TCP-IP) ההולכה רישיון בעל

 .וכדומה ל"מס, 2 משרד, שרטוטים: כגון שונות

 *.פיקוד בחדר תקשורת נקודות 2 לפחות

 *.למדפסת פיקוד בחדר אחת תקשורת נקודת לפחות

 *.פיקוד לחדר בכניסה תקשורת נקודת

 

 .התקשורת לארון מחווטות יהיו התקשורת נקודות כל* 

 

 הגנה מערכות .7.7

 בציוד לפגוע היכולה הפרעה כל ולסילוק שלו בציוד הגנות להתקנת אחראי החיבור מבקש .7.7.1

 וכשל צבירה פסי והגנות ההולכה רשת במעגלי המותקנות להגנות קשר ללא י"ובחח שלו

 מבקש על חלה ההגנות לכיונון אחריות.. י"חח של לאחריות שעוברים צבירה בפסי מפסק

 מאירועים שמושפעות הגנות כיינוני תבדוק י"בחח והגנה פיקוד מערכות מחלקת. החיבור

 .הולכה ברשת ציוד להפסקת לגרום עלולה פעולתן או הולכה ברשת

 הפרטי החיבור מבקש, י"חח של תחזוקתית תפעולית לאחראיות שיעבור מהמסדר בחלק .7.7.2

 קצרים ניתוק שיבטיח כזה באופן(  אחרות בהגנות משולבות לא) עצמאיות הגנות יתקין

 .בהמשך כמפורט
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 ההולכה לרשת החיבור מתח כמו מתח רמת באותה שיחושמל הפרטי הלקוח ממתקן חלק .7.7.3

 100 עד) מידי קצרים סילוק שיבטיחו כפולות הגנות באמצעות יוגן'(, וכו שנאים, צבירה פסי)

 .ההולכה רשת מול מלאה סלקטיביות תוך(, מילישניות

 דגמים ורק אך יכלול(  זרם מפסק וכשל צבירה פס, מעגלים שדות) ההגנות ציוד .7.7.4

 התיאום בשלב החיבור מבקש עם שסוכם למה ובהתאם ההולכה רישיון בעל י"ע המאושרים

 סופי בשלבוהגנות פסי צבירה וכשל מפסק  ההולכה רשת מעגלי הגנות כוונון ערכי. הטכני

 שלא הגנות ציוד ירכוש לא החיבור מבקש. החשמל חברת י"ע יינתנו( לניצול ההכנסה בזמן)

, מוכר לא הגנות בציוד להשתמש מבקש החיבור ומבקש במידה. ההולכה רישיון לבעל מוכר

 את י"בחח והגנה פיקוד מערכות למחלקת טכני תיאום בשלב להעביר החיבור מבקש על

 TYPE TEST דוחות ימסור כן כמו, POC ו בדיקה לצורך בהם להשתמש שברצונו הדגמים

 תהיה הבדיקה. POC ב ישתתף ההגנות יצרן נציג. הדגם נמכר להם הלקוחות ורשימת

 על מ"וחנ י"חח לעובדי הדרכות ולביצוע חלפים לאחזקת יידרש כן כמו תשלום בתוספת

 .לניצול להכנסה יצרן נציג ולהזמנת חשבונו

 בהתאם יהיה התקנתם ומיקוםלשדות מעגלים ופסי צבירה  ההגנה מערכות סוגי .7.7.5

 :הרלוונטיות לפי STD 106 לסטנדרט

שתבוצע בממסר נפרד או בבקר   סנכרון בדיקת ליישם לדאוג יש מעגלים ומקשר  שדותב .7.7.6

 דו בדיקה י"ע תבוצע סנכרון לתנאי בדיקה', א בנספח STD-106 סטנדרט ראה, BCUהשדה 

 .פאזית חד ולא פאזית תלת או פאזית

 בתאום הטכנישיועבראליו דגם מעגלים לפי  בשדות הפרשיות הגנות יתקין החיבור מבקש .7.7.7

 מבקש ש"לתחמ המתחברות החשמל חברת של המשנה בתחנות  המתאימות ההגנות .7.7.8

 .חשבונה ועל החשמל חברת י"ע יסופקו החיבור

 הגנה בממסר  מיושמת תהיה( צבירה פס, דיפרנציאלי, מרחק) ראשית הגנה פונקציית כל .7.7.9

, חוזר חיבור, כיווני פחת) נוספת פונקציונאליות ליישם ניתן, ל"הנ הממסרים בתוך. נפרד

  (.מפסק כשל

 מרחק לפונקציית המתח מעגלי .מרחק פונקציית תיושם המעגלים של הפרשית בהגנה .7.7.10

 .  המעגלים ביציאות מתח משנה/צבירה פס מתח ממשני יהיו הפרשית הגנה בממסר

 מתחים שלושה י"ע תהיה הפרשית בהגנה מרחק ופונקציית מרחק להגנת המתח מדידת .7.7.11

 פתוח ממשולש תהיה כיווני לפחת מתח הזנת. פאזיים

 STD בסטנדרט למפורט בהתאם הגנות בין קשר ציוד לאספקת ידאג הפרטי החיבור מבקש .7.7.12

  הקצה ויחידות אופטיים סיבים באמצעות תתבצע התקשורת'. א בנספח המצורף 106

 .NBPLC מסוג"( Carrier)" נושא גל ציוד באמצעות או מתאימה תשתית וקיימת במידה

 חברתו מ"חנ י"ע יאושר מעגלים ושדות צבירה פסי להגנת הציוד גם כמו הגנות תכנון .7.7.13

 החשמל

בפס צבירה שעובר לאחריות תפעולית תחזוקתית של בעל רישיון ההולכה תותקן הגנת  .7.7.14

 פסי צבירה שנייה ללא הגנת משען.
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 וכשל צבירה פסי הגנות) במסדר י"לחח שיעבור ההגנה ציוד עבור הכיוונונים כל ערכי .7.7.15

'( וכו סנכרון, חוזר חיבור, כיווני פחת הגנות, דיפרנציאליות הגנות, מרחק הגנות, המפסק

 י"חח י"ע יינתנו

למעקב אחר איכות החשמל על פי דרישת חברת  מערכת להתקין יידרש החיבור מבקש .7.7.16

 וסינון בקרה, מתחים בין איזון חוסרערכת בקרה לניהול המערכת ,מערכתלניטור ורישום ומ

 .החשמל חברת דרישת פי על הרמוניות

 התוכנות כל את י"לחח לספק, ההגנות דגמי של אישור מלבד, מחויב החיבור מבקש .7.7.17

 החיבור מבקש, בנוסף. מועד מבעוד הממסרים כל של וקינפוג התחברות לביצוע הנדרשות

 עם כלשהי בעיה ותתעורר במידה אליו לפנות יהיה ניתן אשר קשר איש של פרטים להעביר

 ".י"חח במחשבי התוכנות ויישום התקנה

 .הטכני התיאום בשלב ללקוח יועברו  למערכות בנוגע מפורטת דרישה .7.7.18

 מערכת על להשפיע עשוי אשרבבעלות הלקוח ו הלקוח בחצר הנמצא עליון/על מתח ציוד .7.7.19

  הגנות שתי י"ע מוגן להיות יחוייב( צבירה פס הגנת או שנאי למשל) ההולכה

 יותקנו שנאי הגנות ארונות, שנאי הגנות בארונות יותקנוL.O.R (Lock Out Relay  ) ממסרי .7.7.20

 .סגורה ש"תחמ לרבות, הלקוח בשטח
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 Interlocks/חיגורים .7.8

 תחנת לסכמת בהתאםובמערכות בקרה גם באמצעות תוכנה  וחשמליים מכנים ניעולים יתקין החיבור מבקש

 .החשמל חברתחנ"מ ו דרישות פי ועל החיבור לסכמת, המשנה

 תפעולית לאחריות שעובר בציוד ע"מ במסדר המיתוג אמצעי ציוד בהפעלת ניעולים .7.8.1

 ניעולים שרטוטי קוית חד סכמה אישור לאחר ויעביר יתכנן המתכנן, י"חח של תחזוקתית

 .בשלב התאום הטכני לאישור

 ו׳ ז״י 220״ -ו׳ ז״י וגם ל״ 220לבצע ניעול גם ל״+״ במעגלי ניעולים של מפסקי זרם יש  .7.8.2

  מנייה מערכות לצרכי דרישות .7.9

 ישמש זה מסמך( יא נספח ראה מתח וממשני זרם משנאי דרישות מפרט) ש"בתחמ מניה' מע עבור דרישות

 בכל. המשנה בתחנות המניה מערכת לתכנון הדרישות את ויגדיר טיפוסי כמודל הלקוח מטעם המתכנן את

 .בתאום הטכני לאישור תוכניותיו את להגיש הלקוח על מקרה

 באחריות יחידת מונים/לקוח לעדכן את השרטוטים בעת ביצוע שינויים.

  כללי .7.9.1

 :למדידה המיועד מציוד מורכבת חשמלית אנרגיה מניית מערכת .7.9.1.1

 זרם או/ו מתח מדידה שנאי 

 זרם או/ו מתח מדידה מעגלי 

 וריאקטיבית אקטיבית חשמלית אנרגיה לרישום מונה 

 י"ע יבוצע המדידה ארון של ומיקום מדידה מעגלי, מדידה שנאי של מיקום תכנון .7.9.1.2

 .הטכני התאום בשלב החשמל חברת י"ע ויאושר החיבור מבקש מתכנן

 הינו חשמלית אנרגיה למדידת המשמשים המתח משנה תמסורת יחס .7.9.1.3

161/√3/0.115/√3/𝑘𝑉 3√/3/0.11√/400ו, ע"מ במסדרי/𝑘𝑉 על מתח במסדרי . 

 בהתאם ייקבע חשמלית אנרגיה למדידת המשמשים הזרם משנה תמסורת יחס .7.9.1.4

 .החיבור לגודל

 מותאמים להיות צריכים פתוחה לתחנה היזם י"ע יסופקו אשר מ"מ/ז"מ ארגזי .7.9.1.5

 IK10 של הגנה בדרגת מכנית פגיעה בפני ועמידים IP65 הגנה בדרגת חיצונית להתקנה

 פי על תרמוסטטית בקרה כולל הארון לנפח המותאם פנימי חימום בגוף ומצוידים

 ויכללו(  י"חח צלינדר או תליה מנעול) נעילה סידור בעלי יהיו אלו ארגזים. הצורך

 הזכות שמורה י"בחח ארצי מונים ליחידת. המניה לגרעיני ורק אך השייכים רכיבים

 המזמין עם בתאום בארגז וחיבורים בתכולה שינויים לבצע

 לנעילה באפשרות מצוידת תהיה מונים חדר דלת כי לכך לדאוג היזם באחריות .7.9.1.6

 .י"בחח מונים למחלקת וגם ליזם  כניסה תאפשר אשר כפולה

 תפעול לצורכי, ומהירה נוחה, חופשית גישה ויאפשר ימוקם המונים חדר .7.9.1.7

 .היזםו, י"וחח מונים יחידת לעובדי ותחזוקה
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' ממס הנגזרים, המונים ארונות לכמות מותאם להיות צריך מונים חדר גודל .7.9.1.8

 .הטכני התיאום בשלב ויסוכם בפרויקט והגנרטורים השנאים

 עם בתיאום י"בחח הרלוונטי האזור ממחסן מניה ארונות משיכת על אחראי היזם .7.9.1.9

 .ש"התחמ ביחידת הפרויקט מנהל

 .לו שסופקו מסגרות גבי על מונים בחדר המנייה ארונות להתקנת אחראי היזם .7.9.1.10

 .מונים בארון הראשון לסרגל עד למניה ומתח זרם כבלי חיווט על אחראי היזם .7.9.1.11

 לתכנן היזם באחריות: אנרגיה ממוני לרחוק נתונים להעברת סלולרית תקשורת .7.9.1.12

 לחדר מחוץ אל אנטנה כבל העברת שיאפשר מונים חדר בתוך" 1 שרוול ולהתקין

 בשלב מונים' מח י"ע יוגדרו נוספות מיוחדות דרישות. חיצונית אנטנה התקנת לצורך

 על. סלולארית תקשורת של קליטה אות לקבל יהיה ניתן ולא במידה. )הטכני התיאום

 בהתאם המודם התקנת למיקום מונים חדר בין אופטי סיב להתקין החיבור מבקש

 בתאום הטכני( להנחיות

 - היזם י"ע ותבוצע תתוכנן מנייה לארונות אמפר 16 ח"ז' ו 220 עזר אספקת .7.9.1.13

 (.צריכה, ייצור) הפרויקט אופי י"עפ הטכני התיאום בשלב יתואם

  כללי תכנון .7.9.2

 או מסוכך מסוג ויהיו היזם י"ע ויותקנו יסופקו למניה ומתח זרם כבלי כל .7.9.2.1

 .משוריין

 בחדר מניה ארונות בצד רק היזם י"ע להארקה יחובר ומתח זרם כבלי סיכוך .7.9.2.2

 .מונים

 .למניה מתח או זרם בכבלי מופות לבצע אין .7.9.2.3

 לא( מונים לארון עד מ"מ או ז"מ מארגז) למניה מתח או זרם בכבל הגידים חתך .7.9.2.4

 (.ב"מצ לטבלה בהתאם' מ 100 על העולה במרחק. )ר"ממ 6 מ קטן יהיה

 בתעלה מניה עבור ומתח זרם כבלי יונחו פתוחה בתחנה כי לוודא היזם באחריות .7.9.2.5

 .היישום מורכבות עקב ג"מ מכבלי מלאה בהפרדה להסתפק ניתן סגורה בתחנה, נפרדת

 גרעין כל אוטומטי במפסק למנייה מתח משנה גרעין כל לצייד היזם באחריות .7.9.2.6

  16A HRC  בנתיכים למניה מתח מדידת

 מתח/זרם מהדקי בין( פיזי חיץ כולל) מלאה הפרדה לתכנן היזם באחריות .7.9.2.7

 .אחרים לצרכים המיועדים מתח/זרם מהדקי לבין מניה המשרתים

 כיסוי לבצע היזם על אוטומטי ומפסק למניה מתח/זרם בסרגלי - סגורות בתחנות .7.9.2.8

 שיאפשר התקן יוכן. מורשים בלתי לגורמים גישה למניעת, בחזית מבודד מחומר

 .י"חח י"ע"(  פלומבה" התקנת" )החתמה"

 מארגזי נפרדים, למניה מ"מ /ז"מ ארגזי להתקין היזם על פתוחות בתחנות .7.9.2.9

 .אחרים יישומים המשרתים מ"מ/ז"מ

 הגידים לחתך מותאמים יהיו מתח ומהדקי זרם מהדקי כי לוודא היזם באחריות .7.9.2.10

 .בכבלים
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 שאינם אחרים זרם סרגלי או ז"מ בארגז זרם מהדקי כי לוודא היזם באחריות .7.9.2.11

 .בסרגל מובנים קיצור באמצעי יצוידו לא מונים בארון

 של נמוך מתח הארקות לפס וחובר הותקן מונים בחדר היקפי הארקות פס .7.9.2.12

 .  הלקוח

 . מונים בחדר כוח שקע יותקן .7.9.2.13

 [.   חירום ותאורת רגילה תאורה] המונים בחדר תכליתית דו תאורה תותקן .7.9.2.14

 המתקן לייעוד בהתאם המונים בחדר נאותים סביבה לתנאי לדאוג היזם על .7.9.2.15

 '(.  וטמפ לחות)

 מונים יחידת הנחיות מקרה ובכל לקוח חנ"מ בין הטכני התאום בשלב יקבע החתך שטח .7.9.3

 מחייבות א"י בנספח ארצי

 עליון/  על מתח מניה מערכת – חשמלית סכמה .7.9.4
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  UPSיחובר על ידי מעגל ייעודי המוזן ממערכת  אמפר 16 ח"ז' ו 230 עזר אספקת *

 משנה הזרםבארגז ** הארקת נקודת כוכב של משנה הזרם תאורק מנקודת הארקה 
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 (:ותקשורת מחשוב כולל) ש"התחמ למסדר הפרעות לרישום מערכת .7.10

 של זרם וממעגלי צבירה פס מתח משנה של מגרעין מתח מעגלי יחוברו ההפרעות לרושם .7.10.1

 של מהגנות הפסקה אותות יחוברו ההפרעות לרושם. הפאזות בשלושת מעגלים הגנות

 . י"חח שבחצר לציוד צבירה ופס מעגלים

 4 ע"מ צ"פ מכל מתחים 

 4 ומקשר ע"מ מעגל מכל זרמים 

 מהגנות הפסקה אותות (TRIP )י"חח  שבחצר לציוד צבירה ופס מעגלים של 

 פתוח משולש מתח ממעגל, מתח מעגלי     

 : הערה

  החיבור מבקש י"ע לתשלום כחבילה י"חח י"ע תבוצע  הרושם רכישת

 מעגלי זרם ואותות משדות שנאים של היזם לא יחוברו לרשם זה.

 הטכני התאום בשלב יינתן -החשמל איכות לניטור מאפייני מערכת .7.11

ס"מ ממנו תותקן  40ובמרחק של כ  בחדר מונים יותקן שקע כוח  בצמוד לארון מונים .7.11.1

 לצרכי מערכת הניטור. שקעי כח תחת הטיח 3קופסה ובה 

תקשורת סוללרית לקריאה מרחוק של מוני האנרגיה תאפשר קריאה  מרחוק של נתונים  .7.11.2

 של מערכת הניטור GPSגם מאנטנת 

 GPSלהעברת כבל אנטנה וכבל  לצרכי מערכת הניטורבאחריות היזם לתכנן מובל  .7.11.3

 ישר זרם מערכת .7.12

  כללי .7.12.1

 זרם מערכת כל) וולט 220 ישר זרם מערכות שתי להתקין יידרש החיבור מבקש .7.12.1.1

 שעה-אמפר 500 -ל שעה-אמפר 175 בין( ומשגוח סוללה, מטען, חלוקה לוח תכלול ישר

 לסוללה זהה תהיה הלקוח בצד שהותקנה הסוללה, החשמל חברת דרישות פי על

 המוזנות ישר זרם V 48ו  V60  מערכות יתוכננו כן כמו,)י"חח בצד להתקנה שתאושר

, מתח רמת משגוח יותקן V 60 V 48 מערכת לכל(( ממירים ידי על) V 220ה ממערכת

 .לאדמה זליגה משגוח יותקן  V 60   למערכת

 לרשות תועבר( V60, V48 מערכת, ממיר) מרכיביה כל על אחת 220V מערכת

 . החיבור מבקש באחריות תישאר והאחרת החשמל חברת

 48vלמעט  כות אלו יהיו "בשיטת זינת ציפה "מער .7.12.1.2

וולט, ממירי מתח וציוד בדיקת רמת בידוד יותקנו בצורה  48 -וולט ו 60חלוקות  .7.12.1.3

 המאפשרת גישה נוחה אליהם.

 שתפריע לימב לתחזוקה יחידה הוצאת שתאפשר בצורה יחוברו ומטען סוללה כל .7.12.1.4

 .השנייה למערכת
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 טעינה מצבי העברת.חשמל בחברת הנהוג פ"ע וולט 220 מהמטען דרישה .7.12.1.5

 ציפה) המצבים בשני הטעינה מתח של כיוון אפשרות עם ומבוקר ידני באופן

 (.ומוגברת

 כולל י"ז וולט 220 חלוקה לוח גם ייבדק לקוח אצל חובה בדיקות במסגרת .7.12.1.6

 .י"חח לצד שעוברות והמדידות ההתראות

 (.קוטבי חד 4 ולא)קוטבי  דו מקשרים 2  יתוכננו .7.12.1.7

  סגור מקשר במצב התראה לתכנן יש .7.12.1.8

 חיוני ציוד להזנת פאזית חד ON LINE פסק אל מערכת  להתקין יידרש לקוח .7.12.1.9

 הספק. החשמל חברת לרשות שתועבר וולט 220 ש"התחמ מסוללת מוזנת המערכת

 אל מערכת  להתקין יידרש החיבור מבקש  ודינאמי סטאטי עוקף כולל 5KVA  נדרש

 שתועבר וולט 220 ישר זרם ממערכת מוזנת תאורה להזנת פאזית חד ON LINE פסק

     5KVA נדרש הספק. החשמל חברת לרשות

 סוללות מחדר דרישות .7.13

 .י"חח בצד למותקנות זהות סוללות יותקנו הלקוח בחצר .7.13.1

  י"חח של לאחריות העובר סוללות מחדר דרישות .7.13.2

 עבור ישר זרם בידוד משגוח יתוכנן, צפה תהיהוולט  60 -וולט ו 220   י"ז מערכת .7.13.2.1

 . י"חח שבאחריות לציוד וצרכנים  חלוקות

 ביניהן מקשר עם נפרדות כחלוקות ייבנו י"חח שבאחריות החלוקות שתי .7.13.2.2

 . כמשורטט

 והכבלים הפרטית התחנה של הסוללה מחדר י"חח לחלוקת המחובר הכבל תוואי .7.13.2.3

 מהכבלים נפרד בתוואי יתוכננו פרטית תחנה סוללות מחדר מוזנת מחלוקה היוצאים

 פרטית מחלוקה היוצאים ומהכבלים י"חח לחלוקות י"חח סוללות חדר בין המקשרים

 .י"חח סוללות מחדר המוזנת

 פלנטה או OGI דגם רטובות( ורציף ארוך עבודה משטר) סטציונריות סוללות .7.13.2.4

 תקן לפי. )י"חח דרישות י"עפ AH  500 ועד לפחות  AH 175 של בקיבול

 מים להשיב מנת על לו דומה או ל'ג מסוג מימן אידוי פקק יכללו הסוללות(.אירופאי

  הנמצא ברמת חמצן נמוכה. למצבר

ומחיצות  ומפני חומצה אדמה רעידות בפני העמידים מעמדים על יונחו הסוללות .7.13.2.5

 .בין התאים

 . בשעה החלפות 10 – ל מתוכננת עופרת לסוללות המתאימה אוורור מערכת .7.13.2.6

 המחוברים הגג על או חיצוני בקיר מפוחים שני להתקין יש הסוללות בחדר .7.13.2.7

 ילבובמק השני במפוח יכנס המפוחים באחד תקלה של במקרה, אוויר הוצאת לתעלת

 מוגברת טעינה למנוע יש המפוחים בשני תקלה של במקרה, תקלה על התראה תישלח

 לסוללות
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 יותקן גשש טמפרטורה המאפשר העברת מדידה והתראה לרחוק. סוללותבחדר  .7.13.2.8

 לטעינת ולעבור למטען התראה לתת יש האוורור במערכת בעיה וקיימת במידה .7.13.2.9

 1127-1 אירופאי או  VDMA24196 אמריקאי תקן לפי התפוצצות מוגן ציוד נדרש ציפה

EN 

 . ומיזוג אויר צח אויר החדרת  גם שתכלול אוויר מזוג מערכת .7.13.2.10

 .מסוכנת ברמה מימן ויש במידה, לרחוק התראה העברת המאפשר מימן גלאי .7.13.2.11

 ונגד( אוהם-מגה 1-100 התנגדות בעלת) סטטי אנטי רצפה, עיניים לשטיפת מתקן .7.13.2.12

 .חומצה

 . יציאות שתי לתכנן יש ר"מ 20מ גדול וחדר במידה. החוצה מילוט דלת .7.13.2.13

 זרם למדידת ומכשיר 60V צ"ובפ 220V מפסי אחד בכל מתח למדידת מכשיר להוסיף יש: הערה

  60V -ו220V  צ"לפ בכניסה

 ארון חלוקת מאור וכוח  יותקן בפרוזדור חח"י  .7.13.3

של חח"י תהיה  DC2, חלוקת ז"י של זו לסכמה בהתאםתהיה וולט ז"י 220חלוקת  יישום .7.13.4

 כהכנה להרחבה עתידית של מטען וסוללה ( ) DC1זהה כמו לחלוקה 
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 אויר מיזוג .7.14

  התחנה בכל אויר מיזוג מערכת יתכנן המתכנן .7.14.1

 ארון הפיקוד של המערכת יותקן בפרוזדור חח"י וניתן לשלב יחד עם מערכתהוצאת עשן. .7.14.2

 מערכת  תוקם( זרם מפסקי 6 עד עליון מתח/דיאמטרים 2 עד על מתח) קטנות בתחנות .7.14.3

 נדון גדולות בתחנות(י"חח של החלק לרבות) הלקוח י"ע  תתוחזק המיזוג מערכת, אחת מיזוג

 המיזוג מערכת מקרה  בכל,  אחת מערכת לאפשר או המערכות את להפריד אם הלקוח מול

 . חשבונו ועל הלקוח י"ע יתוחזקו

 : אוויר והמיזוג האוורור מערכות תפקידי .7.14.4

 מהציוד הנפלט החום את לסלק 

 שריפה במקרה החדרים מכל העשן את לסלק 

 מצברים מחדרי גזים וסילוק אוורור להבטיח 

 העבודה לצוות נוח אקלים להבטיח. 

 והתקשורת ההגנה למערכות ובעיקר לציוד מתאימה עבודה טמפרטורת על לשמור  

  30-60%לשמור על לחות בין 
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 :אוויר מיזוג מערכות ליישום תכנוניות דרישות 7.13.4

 

 המבנה תאור
 תאור

 המערכות
 הנדרשות

 גורם
 הפעלה

 למערכות

' טמפ
 נדרשת

 לחות רמת
 נדרשת

 המערכות
 :ל יתוכננו

 דרישות
 לסילוק

 עשן

 מבנה
 המסדר

 

 GIS מסדר

 מערכות -
 אוורור
 אוויר ומיזוג

 מערכת -
 אש גילוי

 מערכת-
 שן סילוק

 חיישני -
 'טמפ

 ידני -
 מערכת-

 אש גילוי

+27°C – 
 חום עומס

 במבנה
 החלפות 6-8
 בשעה אוויר

 מרתף
 כבלים

 מערכת -
 אוורור

 מערכת -
 אש גילוי

 מערכת -
 עשן סילוק

 חיישני -
 'טמפ

 ידני -
 מערכת -

 אש גילוי

+35°C – 10 החלפות 
 בשעה אוויר

 החלפות 10
 בשעה אוויר

 מבנה
 פיקוד

 חדר -
 פיקוד

 חדר -
 תקשורת

 חדר -
 מונים

 מערכות -
 אוורור
 אוויר ומיזוג

 מערכת -
 אש גילוי

 מערכת -
 עשן סילוק

 עבודה-
 רצופה

 ידני -
 מערכת-

 אש גילוי

+22°C 
30-60% 
 יחסית לחות

 חום עומס -
 במבנה

 חום פליטת -
 מציוד

 החלפות 6-8
 בשעה אוויר

 חדר
 מצברים

 מערכות -
 אוורור
 אוויר ומיזוג

 מערכת -
 אש גילוי

 מערכת -
 עשן סילוק

 עבודה-
 רצופה

 ידני -
 מערכת -

 אש גילוי

+25°C – 

 החלפות 10 -
 .בשעה אוויר

-ל מערכת -
 אוויר 100%

מיזוג /צח
 אויר

 החלפות 10
 בשעה אוויר

 חדר/ד"ממ
 /אוכל
 מטבח

 מערכות -
 אוורור
 אוויר ומיזוג

 מערכת -
 אש גילוי

 ידני -
 מערכת -

 אש גילוי
 מערכת -

 NBC הגנה

+25°C – חום עומס 
 – במבנה

 

 :הערות

 504 ר"מכ נוהל לפני יקבע אש אזור 

 ותפעיל האוויר ומיזוג האוורור מערכות את אוטומטי באופן תכבה אש לגילוי מערכת 

 .עשן לסילוק המערכת את אוטומטית

 מעלות 400 של' בטמפ לעמידה יתוכננו שלהן האוויר תעלות לרבות  עשן להוצאת המערכות 

 . שעתיים למשך צלזיוס

 הקיר כלפי אטומות יהיו המיזוג תעלות, הממוזגים החדרים בכל 

 אש וכיבוי גילוי מערכת .7.15

  מערכת תוקם( זרם מפסקי 6  עד עליון מתח/דיאמטרים 2 עד על מתח)   קטנות בתחנות .7.15.1

 של החלק לרבות) הלקוח י"ע יתוחזקו המערכות,  הצדדים לשני המשותפת אחת וכיבוי גילוי

, אחת מערכת לאפשר או המערכות את להפריד אם הלקוח מול נדון גדולות בתחנות (י"חח

  חשבונו ועל הלקוח י"ע  תתוחזק האש וכיבוי גילוי מערכת מקרה בכל
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  הלקוח, הלקוח של הבלעדית באחריותו הינה עשן לפינוי ומערכת אש וכיבוי גילוי מערכת .7.15.2

 הנהלים לכל ובהתאם 504 ר"מכ נוהל לפי הכיבוי רשויות דרישת לפי המערכת את יתכנן

 .הנדרשים האישורים לכל וידאג םהרלוונטיי

 :הבאים ובתקנים בנהלים המופיעות בדרישות ולעמוד לתכנן הלקוח באחריות .7.15.3

 לישראל החשמל חברת של משנה בתחנות אש בטיחות סידורי -504 ר"מכ בנוהל .7.15.3.1

 3 חלק 1220 תקן -אש גילוי תקן .7.15.3.2

 3 חלק 1220 תקן לפי לגילוי מוסמכת מעבדה בדיקת .7.15.3.3

 61439 מספר תקן חשמל לוח דרישות תקן .7.15.3.4

 הבאות לנקודות לב שים נא  הלקוח באחריות האש וגילוי כיבוי שמערכת למרות .7.15.4

 –( י"ז' ו 60 יבשים מגעים באמצעות) החשמל לחברת התראות במתן צורך יש .7.15.4.1

" אש" -ה התראות את". מימן אזעקת" והתראת" אש אזעקת" התראת", תקלה" התראת

 . י"חח שברשות מחדרים מגיעה ההתראה אם, רק י"לחח להעביר יש" מימן" -וה

 .חיונית חלוקה להפסיק אין .7.15.4.2

 .ג"מ מסדר להפסיק אין .7.15.4.3

 כל כמו – דלתות ולשחרור חייגן להפעלת לגרום צריכה בלוחות גלאים הפעלת .7.15.4.4

 .הכלל מן יוצא ללא אש אזעקת

, אש גילוי בצופר לא, ברכזת לא – אש אזעקת לגרום צריך לא מימן גלאי הפעלת .7.15.4.5

 (.כניסה בקרת אין מצברים בחדר) דלתות לשחרור לא וגם בחייגן לא

 .הדלתות כל של לשחרור לגרום חייב במבנה אש גילוי של סוג כל .7.15.4.6

 אותן לנתק לכבאים אסור – חיוניות חלוקות להזנת משמש גנרטור .7.15.4.7

 של תחזוקתית תפעולית שבאחריות בחדרים במים אש כיבוי מערכות ולהתקין לתכנן אין .7.15.5

 .504 ר"למכ יבהתאם"חח

 של תחזוקתית תפעולית שבאחריות התקנת ותכנון מערכות גילוי וכיבוי אש בחדרים .7.15.6

 , יתאפשר רק לאחר אישור חח"י.503 ר"למכ בהתאם, י"חח

לכל אורכם במרתף הכבלים בצבע באחריות הלקוח לצבוע כבלי מ"ג, מתח עליון ועל  .7.15.7

 מעכב בעירה.

   ובטחון מיגון שירותי .7.16

 ימסרו הטכני התאום בשלב מתעדכנות  ומיגון ביטחון דרישות, לעיל המפורט למרות .7.16.1

 .י"חח בטחון בדרישות שחלו שינויים על עדכון  ללקוח

. תפעולית/מנהלית תקשורת שירותי גבי על יחוברו מטה המפורטים ובטחון מיגון שירותי .7.16.2

 : המיגון מערכות של פירוט להלן

 .קשר חדר/פיקוד לחדר בכניסה קרבה קורא מערכת התקנת .7.16.2.1

 האתר היקף על לצפייה סגור במעגל טלוויזיה מערכת התקנת .7.16.2.2

 של ההיקפית הגדר גבי על זעזועים גדר בטכנולוגיית אלקטרונית גדר התקנת .7.16.2.3
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 .IR בטכנולוגיית היקפית ביטחונית אזעקה מערכת התקנת לחלופין או, האתר

  לגדר הדרישות התחנה באתר נמצאת ולא נפרדת ש"והתחמ במקרה

 מרותכת רשת בגדר להסתפק ניתן הלקוח אתר בתוך נמצאת ש"חמוהת במקרה .7.16.2.4

 .האתר מהיקף חלק אינו ש"התחמ גדר שהיקף, ובתנאי ש"לתחמ היקפית

 :ובטחון מיגון מערכות עבור תשתיות  .7.16.2.5

 השירות
 נדרשת מערכת
 פרוט התשתית לתכנון

 תקשורת נקודות
 נדרשות

 ביטחון מערכות

 ביטחונית אזעקה' מע
 בקרת /עלטה צופר
 גדר כניסה

 חכמה/אלקטרונית

 תקשורת  תשתית
 י"חח של תפעולית

 אינפורמציה העברת
 מהמערכת

 תקשורת נקודת
TCP/IP הרכזת ליד 

 מערכת ולכל

 צפייה מערכות
 במעגל צילום' מע

 צפייה ומערכות סגור
 תפעוליות ביטחוניות

 תקשורת  תשתית
 ווידאו אות העברת י"חח של תפעולית

 תקשורת נקודת
TCP/IP הרכזת ליד 

 מערכת ולכל
 להפעלת POE סוויץ

 וחיבורן המצלמות
 הארון רשת לנקודת
 הראשי הריכוז

 

  ביטחון דרישות פירוט .7.16.3

 .בטון קורת ג"ע, מרותכת רשת גדר להיות צריכה האתר בהיקף .7.16.3.1

 של בזוית חוץ כלפי קרן עם, מטר 2.5 לפחות יהיה הבטון קורת מעל הגדר גובה .7.16.3.2

 .מעלות  45

 .מגולוון, מ"מ 6 לפחות יהיה הגדר חוט עובי .7.16.3.3

 .מ"מ 150 על מ"מ 50 מ יותר לא להיות צריכים הגדר של המפתחים .7.16.3.4

  הקרע פני ומעל, מ"ס 60 של לעומק באדמה טמונה להיות צריכה הבטון קורת .7.16.3.5

 .מ"ס 40 של לגובה

 .זעזועים גלאי מסוג התראה מערכת להתקין יש רשת הגדר ג"ע .7.16.3.6

 תאורה(. בטחונית תאורה) היקפית תאורה מערכת להתקין יש האתר בהיקף .7.16.3.7

 העמודים בין המרחק כאשר(  ערך שווה או)  w50   של בעוצמה   LED    ג"מנל תיהיה

 כדי   CUTOFF  FULL  מסוג יהיה התאורה גוף.מטר 6 -כ ההתקנה וגובה מטר 30 עד 25

 שטף זה בגוון   k 3000    על יעלה לא האור גוון.ש"התחמ בסביבת אורי זיהום למנוע

 הגדר על תתוקן התאורה IP  65התאורה גוף של הגנה דרגתlm/w 95  בערך יהיה האור

  מהגדר ממטר יותר לא לה סמוך או

 מצבים 4 בעל תאורה בקר תכלול המערכת .7.16.3.8

 מופעל .7.16.3.8.1

 מופסק .7.16.3.8.2

 קיץ/חורף שעון .7.16.3.8.3

 פוטוצל .7.16.3.8.4
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 היקפית צפייה מערכת .7.16.4

, באתר הרגישים למקומות צפייה אמצעי כולל, היקפית צפייה מערכת להתקין יש .7.16.4.1

 .הקלטה מערכת כולל, לאחור שידור יכולת עם( בטבלה 2 סעיף ראה)

 אודות לאחור חיווי שער חשמלי המעביר באמצעות להיות צריכה לאתר הכניסה .7.16.4.2

 (.סגור/פתוח) השער מצב

 של לזיון ריתוך באמצעות יחוברו הסורגים, מסורגים יהיו המבנה חלונות כל .7.16.4.3

 .המבנה

 על יעלה לא הסורגים בין המרחק, מ"מ 12 לפחות יהייה הסורגים של הברזל עובי .7.16.4.4

 .מ"ס 10

 .בטחון דלתות יהיו הכניסה בקומת המבנה דלתות כל .7.16.4.5

 הדלת. י"חח תקשורת לחדר י"חח פיקוד חדר בין פנימית דלת ולבנות לתכנן יש .7.16.4.6

 '.דק 60/90 1212 י"ת י"עפ שנקבע לזמן( אש מוגנת לא) אש עמידת להיות צריכה

 כניסה ושערי התחנה גידור .7.16.5

 מדגם' מ 2.5 בגובה" שקופה" תקנית בטיחות מגדר כלל בדרך תבוצע התחנה גדר .7.16.5.1

 הישראליים לתקנים בהתאם יסוד גבי על המותקנת, ערך שווה או" פלדות יהודה"

 . המחייבים

 יש, שקופה חצי או, אטומה לגדר המקומית הרשות של דרישה שקיימת במידה .7.16.5.2

 הנדרש הגובה על שמירה תוך, בהיתר המופיעות להנחיות בהתאם הגדר את לתכנן

 .ובטיחותית ביטחונית מבחינה

 לכניסת' מ 1.2 ברוחב פשפש ובנוסף' מ 7.0 ברוחב יתוכנן לתחנה הכניסה שער .7.16.5.3

 .חשמלי נגרר כשער יתוכנן השער. עובדים

 וולט 400 בית הזנת .7.17

, תלויות בלתי נ"במ הזנות שתי לספק הלקוח באחריות, הפרטית ש"לתחמ הבית הזנת .7.17.1

 . הלקוח במתקן משניות חלוקות דרך תעבור לא הבית להזנת ההזנה נפרדים בית שנאי משני

 וחיבור הלקוח ממתקן בית משנאי תהיה ההזנה, במתקן יחיד ראשי שנאי שיותקן במקרה .7.17.2

 י"ע מראש באישור נוספות אפשרויות הלקוח י"ע  ויוזמנו שיותקנו מהמחוז ג"במ נוסף

 ללקוח לאשר אפשרותה תבדק, הלקוח ממתקן הנדרש פ"וע חריגים במקרים. בתאום הטכני

 צריך חירום לצרכי גנרטור דיזל זה במקרה, בלבד י"חח לצרכי בית להזנת כמקור גנרטור

 אספקת בו הזמן אורך ולכל הפסקות ללאטון  1.5שמשקלו הכולל עד  KVA50  בגודל להיות

 נייד גנרטור לחילופין או. הדלק מיכל גודל יתוכנן לכך בהתאם. מנותקת תהיה מהרשת הבית

 .טון 1.5 -מ יותר לא הנגרר של כולל שמשקל זהה בהספק
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 הזנת דרכי שתי יתכנן המתכנן, הבאה סכמהה חברת החשמל מציעה כדוגמא ליישום את .7.17.3

 .דקות  עד 0.6 של השהייה לאחר צ"פ שני בין אוטומטית העברה עם בית

 
 

 

 י"חח חלוקות של ההזנה. לסכמה בהתאם מחוברות ההזנות שתי רגיל במצב .7.17.3.1

 לאחר וזאת י"חח בהזנת תקלה זוהתה אם מהמפעל להזנה אוטומטית בצורה  יעברו

 .  שנייה  0.2 של השהיה

 להזנה. י"חח של בצד חיונית ולא חיונית לחלוקה הפרדה גם כוללת הסכמה .7.17.3.2

 מערכת, עשן להוצאת מניפות, כיבוי משאבות: חיוניים צרכנים רק יחוברו החיונית

 מיוחד מפסק י"ע חיוניים לא צרכנים לנתק ניתן" אש" במצב. ומטענים אש וכיבוי גילוי

 . לבניין בכניסה שיותקן

 .דלף בזרם מגן מפסק בחלוקה יותקן י"חח וכוח מאור מחלוקת המוזנים לשקעים .7.17.3.3
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 פיקוד ארונות/פיקוד חדרי .7.18

 עם בלבד הפרטי החיבור מבקש מתקני להפעלת אחד; פיקוד חדרי 2 תכלול המשנה תחנת .7.18.1

 אפשרות עם בלבד החשמל חברת מתקני להפעלת והשני בלבד ללקוח כניסה אפשרות

 .בלבד החשמל חברת י"ע להפעלה

 פי על ובקרה לשליטה ממוחשבת מערכת יכלול, החשמל חברת של הפיקוד חדר .7.18.2

 .המתקן חישמול בעת החשמל בחברת המקובלים הסטנדרטים

 בצד הזרם מפסקי) הזרם מפסיקי את הפיקוד מחדר להפסיק תוכל החשמל חברת .7.18.3

 (.החיבור לנקודת הקרובים, החיבור מבקש של התפעולי

 ומנתקי זרם מפסקי בסיגנום צפיה אפשרות לבקשתו לקבל יוכל הפרטי החיבור מבקש .7.18.4

 .במתקן החשמל חברת של מתח

 .לציוד בסמוך יותקנו לציוד פיקוד ארונות .7.18.5

 :הבאים הכללים לפי פיקוד ובקרה ארונות יתכנן המתכנן .7.18.6

  עם אוורור יתוכנן ארון לכלבהתאם לכללים תכנוניים של ארונות ופיזור חום,  .7.18.6.1

 של תקין אוורור  לאפשר צריך המאוורר גודל. אויר יציאת ופתח סינון, אויר יניקת

 .הארונות

 .נפרד הגנות ארון יתוכנן מעגל לכל .7.18.6.2

 .יםנפרד נותארו צבירה יפס תולהגנ .7.18.6.3

 , למעטניתוק אפשרות וללא קיצור אפשרות עם יתוכננו זרם למעגלי מהדקים .7.18.6.4

מהדקי זרם המותקנים בארונות הגנות פ"צ, מהדקים אלו יתוכננו עם אפשרות ניתוק 

לכיוון ממסרי ההגנה ויכללו חיבור לחוטי בדיקה אפשרות לביצוע ניתוק תתאפשר רק 

על מנת לאפשר מדידת  Sיש לחווט את הסרגלים בצורת לאחר קיצור לכיוון השטח. 

 ת צבת זרם.זרם בעזר

 .ניתוק אפשרות עם יתוכננו מתח למעגלי מהדקים .7.18.6.5

חתך של כבלי מעגלי זרם ומעגלי מתח לכלל המערכות בתחמ"ש , למעט השטח  .7.18.6.6

מך תוהממ"ר, אלא אם המתכנן יציג חישוב  6של   מרבימערכת מנייה יהיו בחתך 

 שטח חתך אחר.ב

 של סימון יהיה גיד כל על. כבל מספר לפי יזוהו והגנה פיקוד בארונות כבלים .7.18.6.7

 .מחובר הוא אליו המהדק מספר

 יכלול כתובת מהדק וכתובת היעד של הגיד.כל ארון יסומן בשם, כל חוט  .7.18.6.8

 בהתאם לדרישות חח"י SAT -ו FATעל הלקוח לתקן את השינויים לאחר בדיקות  .7.18.6.9

 .וחנ"מ

 כבלים כניסת עליהם לעמוד שניתן חלקים 3 מ מורכבת תהיה הארון תחתית .7.18.6.10

 פיטינגים  להשאיר יש. מתאימים פיטינגים באמצעות בלבד הארון תיתמתח תהיה

 .עתידית להתפתחות רזרביים
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 גובה. הארון מתחתית מ"מ 300 מהדקים סרגלי למיקום מינימאלי גובה .7.18.6.11

 .הארון מגג מ"מ 300 מהדקים סרגלי למיקום מקסימאלי

 יצרן לדרישות בהתאם תהיה בהם המותקן וציוד והגנה פיקוד ארונות הארקת .7.18.6.12

 'ז בנספח המפורטות ולדרישות, הציוד

 .זה בנספח" אזרחי תכנון דרישות: "15 פרק ראה – אדמה רעידות בפני מיגון .7.18.6.13

 .השדה לכיוון החזית עם פיקוד ארון יהיה על/עליון מתח מקשר/מעגל שדה לכל .7.18.6.14

 פתוחה לתחנה היזם י"ע יסופקו אשר( ז"ומ מ"מ ארגזי כולל) בשדה פיקוד ארונות .7.18.6.15

 בגוף מצוידים לפחות IP55 הגנה בדרגת חיצונית להתקנה מותאמים להיות צריכים

 נעילה סידור בעלי. תרמוסטטית בקרה כולל הארון לנפח המותאם פנימי חימום

 ( י"חח צלינדר או תליה מנעול)

 "מוות סכנת! לפתוח אסור"  מדבקה /שלט יותקן A250 מעל ארון בכל .7.18.6.16

  חשמל ארון של החיצוניים קירותיו על יותקן השלט .7.18.6.16.1

 מ"מ 250*200 השלט מידות .7.18.6.16.2

 

 כזה לארון דוגמא יעודי התראות ארון להתקין יש .7.19

 כל מעגלי התראות יחוברו בעזרת מהדקי ניתוק מסוג פתוח סגור .7.20
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 ביניים ארון .7.21

 כלומר, ורכיב רכיב כל של פונקציונלי לתפקוד בהתאם ולא השדות לחלוקת בהתאם יבוצע ביניים ארון תכנון

 סרגלי התראות הפעלות סיגמנטים פיקוד. בתקלות וטיפול תחזוקה תפעול לאפשר מנת על ושדה שדה מכל

  הקיימים השדות עבור ל"כנ, לשדות בהתאם השני ליד אחד ימוקמו מהדקים

 מדידות ארון .7.22

 לפרט תכנון – זהה בצורה תהיה( הספק מתח זרם) מדידות בארון חלוקה .7.22.1

 הפיקוד מבנה מאפייני .7.23

 ( מינימאליים גדלים) סטנדרטית פרטית ש"בתחמ והחדרים הפיקוד מבנה מאפייני להלן .7.23.1

 .ר"מ 4×7 - ובקרה פיקוד חדר .7.23.1.1

 .ר"מ 4×5 - תקשורת חדר .7.23.1.2

 .ר"מ 4×5 - המצברים חדרי משני אחד כל .7.23.1.3

 .ר"מ 2×2.5 מונים חדר .7.23.1.4

 .שירותים חדר .7.23.1.5

 .לפחות מטר X43 יהיו והמטבח האוכל חדר גודל .7.23.1.6

 במועד המחייבים התקנים לפי יתוכננו, מוגנים ומרחבים מקלחת, שירותים חדרי .7.23.1.7

 .בנייה להיתר הבקשה הגשת

 תתוכנן גישה ישירה מחדר הפיקוד חח"י למסדר.( GIS) סגור במסדר .7.23.1.8

 הציוד של המינימלי שהמרחק כך יהיה(, GIS) סגור מסדר המשמש המבנה גודל .7.23.1.9

 גנרטור של והרכבתו הציוד של פירוקו כולל הציוד של נאותה תחזוקה יאפשר מהמבנה

 המסדר חלקי בכל יתר מתח בדיקות לביצוע

 במידות החדרים את לתכנן רשאי החיבור מבקש, לעיל בסעיפים הנאמר למרות .7.23.1.10

 הפיתוח בשלב ל"הנ בחדרים שיותקנו המתקנים כל את במפורש שיסמן ובלבד, אחרות

 .זה לתכנון בתאום הטכני אישור ויקבל, התחנה של הסופי

 ובקרה הגנה פיקוד כבלים סיכוך .7.24

 בסטנדרטים להמלצות בהתאם מסוככים והגנה פיקוד כבלי עם התחנה את יתכנן המתכנן .7.24.1

-IEEE Std 1100-2005, IEEE Std 1143-1994, IEEE Std 525-1992, IEEE Std C57.13.3: הבאים

05. 
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 ( בלבד יצרן) נוספות דרישות .8

 בחצר  ר"מ 3*3 לפחות של בגודל המערכת ניהול ליחידת תקשורת לצרכי הכוח תחנת במבנה חדר .8.1

 .הלקוח

 .הטכני התאום במהלך המדידה לשנאי ואישור הגנראטורים בקרבת מנייה לצרכי חדר .8.2

  ניתוק או חיבור בזמן הרשת ממתח 3% על העולה במתח שינוי ימנעו, המתח וויסות מערכות .8.3

 .  לרשת החיבור בנקודת, הגנרטור

 ממתח( לרשת החיבור בנקודת) 6% מ יחרוג לא הגנרטור ניתוק או חיבור עקב הכולל המתח שינוי .8.4

 .דקות 5 וימשך איטי יהיה שהשינוי בתנאי הרשת

 גבולות בתוך) דקות 3 במשך ברשת יציב מתח של בתנאים רק יבוצע לרשת הגנרטור סינכרון .8.5

 (.המוגדרים המתח

 במערכת התדר משינוי כתוצאה הספקו ששינוי כך הגנרטור ויסות את לתכנן היצרן על .8.6

GOVERNOR INCREMENTAL DROOP-GID  , )  )5% -ל 2% בין  יהיה. 

 הכוח לתחנת המתייחס תפעולי מידע המערכת ומתכנן למנהל למסור חייב פרטי חשמל יצרן כל .8.7

 .ו לנספח בהתאם החשמל לרשת ומתחברת שהקים

 י"לחח תימסר המערכת, המסדר חלקי בכל לטיפול גישה שיאפשר עגורן יותקן GIS מסדר בבניין .8.8

נציין כי טיפול  .ממשלתי בודק באישור,  לשימוש לשנה תוקף עם  ובדוקה תקינה

 תקופתי/תחזוקה/שבר הינו באחריות הלקוח

 .שחורה התנעה ליכולת נדרשים הייצור יחידות בעלי, עצמית התנעה .8.9

 :פרטיים חשמל מיצרני הנדרשות סנכרון-ורה סנכרון מערכות .8.10

  המפסק צידי ששני שבודקת מעגל שדה בהגנת המיושמת פונקציה– חיבור תנאי בדיקת .8.10.1

 .המפסק לחבור המותרים ותדר זווית, מתח בהפרש נמצאים

 המערכת. מערכות תתי שתי בין חיבור לאפשר שתפקידו ממסר – סנכרון-רה מערכת .8.10.2

 תנאי מתקיימים באם מפסק של סגירה ומבצעת הארצי הפיקוח למרכז מידע מעבירה

 (.והמקשר הקווים בשדות יותקן) מוגדר זמן בחלון הסנכרון

 על כ"בד יותקן הסנכרון ממסר. הייצור יחידת על השולטת מערכת – סנכרון מערכת .8.10.3

 (.הפרטי היצרן של מלאה בשליטה ויהיה הגנרטור מפסק

  אזרחי תכנון דרישות .9

 .התכנון במועד המחייבים הישראליים התקנים וכל והבנייה התכנון לחוק בהתאם יבוצע התכנון .9.1

 .התכנון רשויות של ההנחיות פי ועל ע"התב להוראות בהתאם יבוצע התכנון .9.2

, וחלונות דלתות פרטי, איטום ומפרטי תוכניות, גמר עבודות, ובנייה שלד עבודות -יכלול התכנון .9.3

 יכלול האתר פיתוח פרק. האתר לפיתוח ותוכניות תברואה מתקני, ואלומיניום מסגרות עבודות

 .הצורך במידת והשקיה גינון ועבודות גדרות התקנת, וביוב מים קווי, סלילה, פיתוח עבודות

  לביצוע אפשרות עם, מזוין בטון מקירות יתוכננו, חשמלי ציוד להתקנת המשמשים החדרים כל .9.4

 .הצורך במידת" פרדיי כלוב"
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 י"חח עובדי לטובת ושירותים מקלחת יכיל המבנה .9.5

 אש כיבוי ורשות הבטיחות יועץ,  י"חח לדרישות בהתאם תהינה הדלתות כל .9.6

 ( הטכני התאום בשלב יקבע מספר) פאזים ותלת פאזים חד שירות שקעי יכלול המבנה .9.7

 ניידת לסוללה חיבור וקופסאת נייד לגנראטור חיבור קופסאת תותקן מבנה של חיצוני קיר על .9.8

 גנראטור להצבת אלו חיבור לקופסאות בסמוך מקום יוקצה כן כמו. בהתאם לחלקות שיחוברו

 .  ניידת וסוללה

 ונגד בחומצה עמידים אריחים, המחייבים לתקנים בהתאם יתוכננו המצברים סוללות חדרי .9.9

 .חומצית אווירה עם לחדרים יתאים הקירות צבע, שחיקה

 .העורף פיקוד לאישור תחמ"ש יבנה בהתאם לדרישות בהתאם מבנה .9.10

 " מוגן חדר"ויכלול 

 בתכנון תעלות מעברי כבלים יש לבצע הפרדה מוחלטת בין תעלות לכבלי חח"י לבין תעלות לכבלי היזם. 

  ותקשורת בקרה, פיקוד לארונות אדמה רעידות בפני מיגון .9.11

 הארון של פינה צד בכל אחד בורג. ברגים 4 בעזרת הארונות את לעגן יש. 

 המכסה הפח אל ולא הארון של למסגרת יחוברו הברגים 

 רצפה של לאריחים הברגים את לעגן אין.  הבטון לרצפת לעגן יששל המסגרת  הברגים את 

 .צפה /מוגבהת

 מעבר לאפשר בכדי הבטון רצפת מעל מוגבהים שיהיו כך הארונות את להציב ורוצים במידה 

 .הבטון לריצפת הארון מבסיס הכוחות את שתעביר מפלדה מסגרת לבנות יש כבלים

 413 ישראלי תקן פי על יבוצע הבטון לרצפת הברגים עיגון-IS מופיעות העיגון הנחיות. 2.6 חלק 

 . בתקן ה בפרק

 פי על שיחושבו בכוחות לעמוד יתוכננו לבטון שלה והעיגון ארון לכל מתחת הפלדה מסגרת 

 . ד בפרק מופיע הכוחות חישוב.  2.6 חלק IS-413  הקן

 מבסיס העיגון רכיבי כל דרך וקשיחות חוזק מבחינת המלא הכוחות מעבר קיום את להבטיח יש 

 .הבטון רצפת אל הארון

 תחנת לאישור הרלוונטיים המסמכים כל את, וחח"י חנ"מ לאישור להעביר המתכנן על .9.12

 :הבא לפירוט בהתאם משנה/מיתוג

 הסביבה על השפעה תסקיר .9.12.1

 (ולוגים ניסיון קידוחי) הקרקע חקירת וממצאי ביסוס הנחיות כולל קרקע ח"דו .9.12.2

 הצורך במידת הידרולוג או/ו ניקוז יועץ ח"דו .9.12.3

 .התחנה של שוטף תפעול לצורכי שאושרו התנועה הסדרי .9.12.4

 .השטח פיתוח ותכנון אזרחי ככלי סידור .9.12.5

  גימור דרישות .9.13
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 להתייחס יש. המזמין להחלטת בהתאם בחדרים הגמר וצבע הריצוף לגבי הדרישות .9.13.1

 – לדוגמא. המחייבים לתקנים בהתאם שירותים וחדרי מצברים חדר כגון ייעודיים לחדרים

 .ומקלחות שירותים בחדרי non-slip – וריצוף מצברים בחדרי בחומצה עמיד ריצוף

 בבניין חדר או/ו מעבר וכל  מונים חדר, חלוקות חדר,  תקשורת חדר, הפיקוד חדר רצפת .9.13.2

 פלטות מסוג צפה רצפהשאליו יש להעביר כבלי הזנה ו/או פיקוד ותקשורת יהיה עם 

 גודל. הכבלים לחלל נוחה גישה לאפשר צריכה הרצפה. קל בטון ממולאות''' סנדביץ"

. לרטיבות עמיד להיות צריך הפלטה של העליון הציפוי מ"ס 60*60 הרצוי הפלטות

 לחוק בהתאם התחנה של הארקה לרשת תחובר הצפה לריצפה התמך קונסטרוקציית

 התקנתה לתקינות קונסטרוקטור י"ע הרצפה ותאושר תיבדק ההתקנה בסיום החשמל

 .התכנון בדרישות ועמידתה

 המיועדים הבורות לכיוון המים לניקוז מתאימים שיפועים עם תתוכנן המרתף רצפת .9.13.3

 אל מהמרתף מים לשאיבת אוטומטית הפועלות טבולות משאבות להתקין יש. מים לשאיבת

 .לבניין מחוץ

 מחוץ אל ליציאה יהיה הדלת פתיחת כיוון כאשר, בהלה ידית עם יתוכננו המילוט דלתות .9.13.4

 .התקנים פי על, למבנה

  לתקן בהתאם עלטה צופר יותקן .9.13.5

 :התכנון אישור לצורך החשמל לחברת יספק החיבור מבקש אשר המסמכים פרוט .9.13.6

 החשמלי הציוד של היסודות וכל הפיקוד בניין מיקום את הכוללת, הכללי הסידור של תוכנית ,

 .לכבלים ושוחות תעלות לרבות

  הקונסטרוקציה תוכניות) הפיקוד בניין של וקונסטרוקציה אדריכלות תוכניותלהערות – 

 (.בלבד תבניות

  (.בלבד תבניות) ציוד סוג לכל פרטנית יסוד ותוכנית כללית יסודות תוכניתלהערות 

  חשמל שוחות לדגמי תבניות תוכניתלהערות. 

  אש כיבוי ומערכת לשתייה זורמים מים אספקת, תברואה תוכניתלהערות. 

  העבודה לביצוע עקרוניים טכניים מפרטיםלהערות. 

  ותקרה קירות רצפה דרישות .9.14

 רצפה .9.14.1

 כל ואת וגימורה חיפויה מאריחים עשויה פריקה צפה רצפה לבצוע הנחיות כולל זה מפרט

 (.פנלים) שיפולים לרבות אחרים מבנה לחלקי בינה החיבור ואלמנטי הפריטים

 העובדים ולבטיחות והמערכות המבנה לתפקוד עליונה חשיבות בעלת הינה זו רצפה

 המאשרות תלויה בלתי מעבדה של בחינה תעודות בהצעתו לכלול הקבלן על. והציוד

 .זה מפרט בדרישות המוצרים עמידת

 הרצפה תאור .9.14.2

 אריחים .9.14.2.1
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 חברת כדוגמת קל בטון מילוי עם פלדה אריחי יהיו המותקנים האריחים  ASM  מסוג 

FS200 610 במידותX610X35 יהיה האריחים של עליון ציפוי מאושר ערך שווה או, מ"מ 

 .מאושר  HPLמסוג אנטיסטטי  ציפוי

 ג"ק 20 -מ יחרוג לא האריח משקל. 

 1735 של כניעה ועומס'( ליב 1250) ג"ק 570 של נקודתי מרוכז בעומס יעמוד האריח 

 .ר"סמ 6.25 של שטח דרך המופעלים'(, ליב 3900)ג"ק

 6.25 של שטח פני על מ"ס 90 של מגובה המופלים ג"ק 65 של נגיפה בעומס יעמוד האריח 

 .ר"סמ

 6" של בקוטר קשה פלסטיק גלגל דרך המופעל ג"ק 350 של גלילה בעומס יעמוד האריח 

 מטר 30 של במהירות קבוע במיקום האריח לאורך מעברים 10000 למשך, 2" של ורוחב

 .האריח שטח בכל מ"מ 0.5 מותרת מקסימלית שיורית דפורמציה, האריח שטח בכל לדקה

 לפחות מ"מ 35 של בעובי בתנור קלוי אפוקסי בצבע יצבע האריח. 

 העליון שטחו בכל מקסימום מ"מ 0.7 של במישוריות יעמוד האריח. 

 תקן לפי האש עמידות לדרישות יתאימו הרצפה אריחי ASTM-E-84 ,לפי  

CLASS A הישראלי התקן או.0-ולהבות עשן התפשטות. 

 האריחים ציפוי HPL ,לרצפות ייעודי מאושר ויהיה ושחיקה אלקליים בנוזלים יעמוד 

 .צפות

 מסוג שחור בצבע מסגרת הציפוי בתוך תוטבע הציפוי בהיקף IMPRINT TRIM. EDGE. 

 אריחים תומכת קונסטרוקציה .9.14.2.2

 על שהוגדרו בעומסים תעמוד(, עיגון ברגי לרבות) מרכיביה כל על ל"הנ הקונסטרוקציה 

 באזורים לשימוש תתאים הקונסטרוקציה, לרגל ג"ק 250 של מינימלי ובעומס האריח

 מחייבים מסמכים או ותקנים עדכני 413 י"ת) הרלוונטיים למסמכים בהתאם סיסמיים

 :כדוגמת(,צפות לרצפות במיוחד המתייחסים אחרים

1. ASM RAISED ACCESS FLOOR SYSTEM. 

2. BERGVIK EARTHQUAKE BRACING FRAMES. 

3. Tate Access Floors 

 .מאושר ע"שו או .4

 חם בגילוון מגולוונים הרצפה של הרגליים: רגליים .9.14.2.3

 קושרות .9.14.2.4

 לעיל הסיסמית הדרישה י"עפ הנדרש מגולוון מפח יבוצעו הקושרות. 

 קיר זוויתני .9.14.2.5

 לקיר שיחוברו  L50x50x5  בגודל קיר זוויתני התקנת תותר בטון קירות לאורך .9.14.2.6

 . הרצפה מישוריות על שמירה תוך מ"ס 60 כל 3/8" בקוטר באוגנים
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  אנכית סגירה .9.14.2.7

 גמר עם באריח ומשולב לבטון מעוגן מ"מ 0.8 בעובי מגולוון מפח תבוצע אנכית סגירה 

 .אלומיניום זווית

 התקנה .9.14.2.8

 מ"מ 1 לדיוק יפלס הקבלן 

 האריחים להרמת בנין לכל ואקום ידיות שתי יספק הקבלן. 

 ל מ"מ 0.5 יהא הרצפה פילוס. אריחים תנודות ללא קשיח יהא המתקבל הרצפה מבנה- 

 .הכיוונים לכל' מ 1

 על הפועלים העומסים כל,  חלד - אל ברגי 4 באמצעות הבטון לרצפת יחוברו הרגליים 

  מינמלי בורג) הברגים י"ע הבטון לרצפת יועברו הרצפה

  HILTI HAS Stud anchor M10*50מאושר ע"שו או.) 

 התפוררותו למניעת מתאים בדבק יצופה החשוף הבטון מנוסרים אריחים. 

  ואחזקה אחריות .9.14.2.9

 ואחזקה שימוש הוראות י"לחח יעביר הקבלן  

 המותקנת לרצפה המתאימים. 

 שנים 5 למשך הרצפה רכיבי לטיב אחראי יהא הקבלן. 

 5 למשך תיקונים של למקרה חלקים של מספקת כמות במלאי להחזיק יתחייב הקבלן 

 .י"לחח האחריות העברת מיום שנים

 שעתים למשך לאש עמידה מונמכת תקרה תבוצע המדרגות חדרי של העליון במפלס 

  כוללת והיא

 וצבועה מגולבנת פלדה קונסטרוקציות; 

 גבס לוחות שתי העליון בחלק) הקונסטרוקציה צידי משני קרומיות-דו גבס פלטות שתי 

 אש חסינות אחת כל מ"מ 12.7 בעובי" ורוד" גבס לוחות שתי התחתון ובחלק" ירוק"

 ;MR או G מסוג

 בלתי בחומר עטופים ק"מ/ג"ק 80 של ובצפיפות מ"ס 7.5 בעובי סלעים צמר מזרני מילוי 

  דליק

 גבס מחיצות .9.14.3

 חומרים .9.14.3.1

 כדוגמת גבס לוחות TYPEX ( ורוד) אש חסין מ"מ 15.9 של בעובי מאושר ערך שווה או

 .שעתים למשך

 מ 3 אורך 1.20 רוחב מידות.' 

 הצדדים בשני כרומיות דו לוחות עם תבוצענה המחיצות. 

 מסלולי ויכללו לפחות מ"מ 0.6 בעובי מגולוון פלדה מפח עשויים השלד פרופילי 
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דרך גישה לתחמ"ש ושטח 

 אזרחי בתחמ"ש
 65מתוך  51דף 

 

 ןנוהל חיבור לקוחות על ועליוטיוטת 

 porat@sysmc.co.il-yael.ben  עדכונים למייל :

 
  01הוצאה מספר 

 פורסם בתאריך

 28/03/21גרסת 

 

 מסוג יהיו חיבור ברגי. מ"מ 75 הפרופילים רוחב, אופקיים וחיזוקים ניצבים SELF 

TAPPING המחיצה קרום עובי את תואם באורך שטוח 2' מס פיליפס ראש בעלי. 

 עמיד, גמיש מחומר איטום סרט ינתן הרצפה לפני המחיצה של התחתון המסלול בין 

 .הממונה אישור לפי ואש במים

 המחיצות שלד .9.14.4

 במחיצה.  מ"ס 40 כל זקיפים עם מ"ס 50 כל לרצפה מוחזקים ועליון תחתון מסלול 

 היציבות קבלת שיבטיח ובאופן בצפיפות הזקיפים יורכבו' מ 3.25 על עולה שגובהה

 גדול עיוות או המותר המאמץ את לעבור מבלי בכפיפה המתוכנן העומס נשיאת ויאפשר

 .1/250 -מ

 לאיטום ואש מים עמיד סרט באמצעות וקירות תקרות לרצפות המסלולים הצמדת 

 .מושלם

 ראשי כאשר חשמלית מברגה באמצעות המוצמדים גבס בלוחות יעשה השלד דיפון 

 .הלוח לפני מ"מ 0.5 משוקעים הברגים

 זה מרווח. מ"מ 6 -כ של מרווח ישאר הריצוף לפני הלוח תחתית שבין כך יותקנו הלוחות 

 .ואש מים עמיד סרט באמצעות ייסתם

 הזקיפים לכוון בהתאמה לוחות הרכבת כוון על יוקפד. 

 וגימור משקים איחוי 

 אף יכוסו הברגים ראשי, שריון סרט עם מיוחד במרק יאוחו הלוחות בין המישקים כל 

 .המחיצה פני של וחלקות רציפות המבטיח בגימור במרק הם

 בברק יכוסה אשר זוויתי פח בפרופיל מחוזק שריון סרט ידי על תוגן חיצונית פינה כל 

 .מתאים

 שריון סרט ידי על תחוזק פנימית פינה כל. 

 1% על תעלה לא הסטיה – המחיצה ולגובה לרוחב וקיעור קימור:  סבולות. 

 דליקה בלתי בעטיפה עטופים 2" בעובי סלעים צמר במזרוני ימולאו המחיצות: בידוד 

 ש"בתחמ אזרחי ושטח ש"לתחמ גישה דרך .10

 אספלט שכבת עם דרך תהיה הניתן ככל ש"לתחמ הגישה דרכי .10.1

 מפעל/הלקוח מתקן דרך ולא נפרדת תהיה הניתן ככל ש"לתחמ הגישה דרך .10.2

 הביטחון דרישות פי על זאת חצץ ולא) אספלט שכבת עם תהיה ש"התחמ שטח כל .10.3

 (החדשות

 תפעולית אחריות קבלת לאחר חשמל חברת י"ע שיתווספו מערכות .11

   תחזוקתית

 נוכחות שעון .11.1
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ציוד שעל מבקש החיבור לספק  

לפני קבלת אחריות תפעולית 

 תית ע"י חח"יתחזוק

 65מתוך  52דף 

 

 ןנוהל חיבור לקוחות על ועליוטיוטת 

 porat@sysmc.co.il-yael.ben  עדכונים למייל :

 
  01הוצאה מספר 

 פורסם בתאריך

 28/03/21גרסת 

 

 '(.וכו HOT, בזק כגון) ארצי פנים ממפעיל הדיבור שירות הזמנת .11.2

 עמדת רענן .11.3

 תחזוקתית תפעולית אחריות קבלת לפני  לספק החיבור מבקש שעל ציוד .12

  י"חח י"ע

 לשרטוטים ארון .12.1

 כסאות 6 עם שולחן .12.2

 (י"חח בשימוש כמו מפיברגלס) לאחסון מתקן+  כפול קצר סולם .12.3

 אוכל בחדר שולחן .12.4

  יצרן לכלי תפעולי ארון .12.5

 מצויד ראשונה עזרה ארון .12.6

 שעם לוח .12.7

 אמין טלפון קו .12.8

 מקצרים ארון+  סגורה ש"ובתחמ מטלטלים מקצרים 12 ימצאו פתוחה ש"בתחמ .12.9

 .י"בחח מעבדה ידי על ראשוני תוקף מתן .12.9.1

 .ל"כנ תקופתית ביקורת .12.9.2

 (.י”חח ט”מק לפי או ARCUS תוצרת) ראשונית רכישה .12.9.3

 5008657 ט”מק( FAMECA) לחירום חילוץ מוט .12.10

 מקרר .12.11

 (EMS) אלונקה .12.12

 4038 יצרן ט”מק( SALISBURY) מתח העדר בדיקת מוט .12.13

 1791490 מק״ט( SALISBURY) אוניברסלי מתח בודק .12.14

 477612 ט”מק גבוה מתח כפפות .12.15

 נדרשים בטיחות שילטי .12.16

 612390 י”חח ט”מק 2*2.4 שחיל סולם .12.17

 נמוך למתח שין מקצרי של סטים 2 .12.18

 חירום/שטח תיק ארון .12.19

 בשלב ללקוח שתועבר לרשימה בהתאם אלמנטים, מעגלים, שדות שילוט) שלטים .12.20

 (האופרטיבי

 האביזרים לכל סוללות בחדר ארון .12.21

 עזר/הבטיחות ציוד כל התקנת עבור מתקנים .12.22
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נתונים ומסמכים טכניים שעל 

מבקש החיבור להעביר לחברת 

 החשמל

 65מתוך  53דף 

 

 ןנוהל חיבור לקוחות על ועליוטיוטת 

 porat@sysmc.co.il-yael.ben  עדכונים למייל :

 
  01הוצאה מספר 

 פורסם בתאריך

 28/03/21גרסת 

 

 מטבחון/מקלחת/לשירותים אביזרים .12.23

 במתקן המים יהיו ראויים לשתייה .12.24

שרוולים לספיגת חומצה, כפפות לעבודה )הכולל פרטי ציוד כמפורט ארון חומ"ס  .12.25

, חליפה למניעת מגע עם חומצה, מגפיים, יעה, מגב, מקל למגב)קצר(,סרט סימון, םבכימיקלי

 תיק עזרה ראשונה, שלט זהירות "טעינת השווא"( משקפי מגן, דלי, בד לא סינטטי, שקיות אשפה,

 החשמל לחברת להעביר החיבור מבקש שעל טכניים ומסמכים נתונים .13

  העיקרי הציוד לאישור אפשריים מסלולים שלושה קיימים החיבור מבקש בפני .13.1

 (13.3 ראה) החשמל חברת בשימוש שנמצא עיקרי ציוד –' א מסלול .א
, החשמל חברת של  רלוונטי מכרז במסגרת עובר טכני ציון קיבל אשר עיקרי ציוד –' ב מסלול .ב

 (13.4 ראה) המסחרי בשלב כזוכה הוכרז לא אולם

 (13.5 ראה) 1רלוונטי מכרז במסגרת טכנית נבדק שלא עיקרי ציוד -' ג מסלול .ג

 מקרה בשום לשימוש ייאושר לא י"חח ממכרזי באחד טכנית מבחינה נפסל אשר ציוד: הערה

 התיאום בשלב ע"מ ציוד את המאפיינים הטכניים המסמכים את לספק החיבור מבקש על .13.2

 האישור יינתן באם. חנ"מ של ודרישות IEC לתקני בהתאם( Type tests) דגם בדיקות כולל הטכני

( Sample, acceptance and routine tests) ושגרה קבלה, מדגם בדיקות לספק הלקוח על לציוד

 . לארץ הציוד אספקת בטרם חנ"מ ודרישות IEC תקני פ"ע הנדרשות

 הבדיקות רשימת כי לציין יש. הרכישה ושלבי הציוד לסוג בהתאם הנדרשות הבדיקות לפירוט

 .חנ"מ י"ע שהוצא 1הרלוונטי למפרט בהתאם הינה הנדרשות

 החשמל חברת בשימוש שנמצא עיקרי ציוד אישור -' א מסלול .13.3

 לציוד זהה שהציוד היצרן ושל המתכנן של בכתב אישור לחנ"מ להמציא החיבור מבקש על .13.3.1

  החשמל חברת של  1טירלוונ מכרז במסגרת עובר טכני ציון קיבל אשר

 ולפרטן י"חח מדרישות סטיות קיימות האם לציין החיבור מבקש על .13.3.2

 :הבאים המסמכים רשימת את לחנ"מ לספק החיבור מבקש על הציוד אישור לצורך .13.3.3

  ראה: חיצוני ציוד עבור .13.3.3.1

 שלהלן 2 טבלהו 1 טבלה .13.3.3.2

 ו 3 טבלה ראה: GIS ציוד עבור .13.3.3.3

 שלהלן 4 טבלה .13.3.3.4

, 16-18, 4-6 סעיפים בתוספת( AIS ציוד) 2 -ו 1 בטבלאות ראה: HYBRID ציוד עבור .13.3.3.5

 3 מספר מטבלה 20-23

 :החשמל חברת לרשות להעמיד החיבור מבקש על .13.3.4

                                                             
 הטכני התיאום בשלב ללקוח תימסר העיקרי הציוד עבור הרלוונטיים המכרזים רשימת 1
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 'ג בנספח למפורט בהתאם חילוף חלקי .13.3.4.1

 חברת של רלוונטי מכרז במסגרת עובר טכני ציון קיבל אשר עיקרי ציוד אישור -' ב מסלול .13.4

 המסחרי בשלב כזוכה הוכרז לא אולם, החשמל

 לציוד זהה שהציוד היצרן ושל המתכנן של בכתב אישור לחנ"מ להמציא החיבור מבקש על .13.4.1

  החשמל חברת של 1רלוונטי מכרז במסגרת עובר טכני ציון קיבל אשר

 ולפרטן י"חח במכרז שהוגש מהחומר סטיות קיימות האם לציין החיבור מבקש על .13.4.2

 :הבאים המסמכים רשימת את לחנ"מ לספק החיבור מבקש על הציוד אישור לצורך .13.4.3

  ראה: חיצוני ציוד עבור .13.4.3.1

 שלהלן 2 טבלהו 1 טבלה .13.4.3.2

 ו 3 טבלה ראה: GIS ציוד עבור .13.4.3.3

 שלהלן 4 טבלה .13.4.3.4

, 16-18, 4-6 סעיפים בתוספת( AIS ציוד) 2 -ו 1 בטבלאות ראה: HYBRID ציוד עבור .13.4.3.5

 3 מספר מטבלה 20-23

 :וחנ"מ החשמל חברת לרשות להעמיד החיבור מבקש לע .13.4.4

 לחח"י בציוד לטיפול עבודה כלי .13.4.4.1

 וחנ"מ י"חח לעובדי  מתאימה הכשרה .13.4.4.2

 'ג בנספח למפורט בהתאם חילוף חלקי .13.4.4.3

  2רלוונטי מכרז במסגרת טכנית נבדק שלא ציוד -'  ג לולמס .13.5

  חנ"מ לאישור הציוד מפרטי את להגיש החיבור מבקש על .13.5.1

 :הבאים המסמכים רשימת את לחנ"מ לספק החיבור מבקש על הציוד אישור לצורך .13.5.2

  ראה: חיצוני ציוד עבור .13.5.2.1

 שלהלן 2 טבלהו 1 טבלה .13.5.2.2

 ו 3 טבלה ראה: GIS ציוד עבור .13.5.2.3

 שלהלן 4 טבלה .13.5.2.4

, 16-18, 4-6 סעיפים בתוספת( AIS ציוד) 2 -ו 1 בטבלאות ראה: HYBRID ציוד עבור .13.5.2.5

 3 מספר מטבלה 20-23

 :וחנ"מ החשמל חברת לרשות להעמיד החיבור מבקש .13.5.3

 לחח"י בציוד לטיפול עבודה כלי .13.5.3.1

 וחנ"מ י"חח לעובדי 2מתאימה הכשרה .13.5.3.2

 'ג בנספח למפורט בהתאם חילוף חלקי .13.5.3.3

                                                             
 הטכני התיאום בשלבוחנ"מ  י"חח י"ע תאושר ההכשרה תוכנית   2
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 )יסופק חודש אחרי הזמנת הציוד( AIS ציוד חיצוני רשימת המסמכים לאישור - 1 טבלה

Power 
transformer 

Post 
Insulator 

SA VT CT 
Disconnector & ES 

with OP. mech. 
CB with 

OP. mech. 
Required technical documents 

for approval 

 

x x x x x x x 
Specification filled and signed by 

Manufacturer 
1 

x x x x x x x Main technical data schedule 2 

x x x x x x x Dimensional drawing 3 

x x x x x x x HV & earth terminals drawing 4 

x x x x x x x Manufacturer's insulator drawing 5 

x x x x x x x Name plate drawings 6 

      x Circuit diagram drive 7 

x     x x Circuit diagram CC 8 

   x x   Secondary terminal box drawing 9 

x x x x x x x 
Static, dynamic and seismic 

calculation stresses 
10 

x x x x x x x 

Instruction book including 

description, operation, 
commissioning and maintenance. 

11 

x x x x x x x Inspection test plan 12 

x x x x x x x Type test reports 13 

 (האספקה לפני חודש) AIS חיצוני ציוד לאישור מסמכים רשימת - 2 טבלה

Power 

transformer 

Post 

Insulator 

SA VT CT Disconnector & ES 

with OP. mech. 

CB with 

OP. mech. 

Required technical documents 

for approval 

 

x x x x x x x Routine test reports 1 

x x x x x x x Routine and sample test reports of 
insulators 

2 

 (ההזמנה אחרי חודש) SF6 - GIS בגז מבודד משוריין ציוד לאישור מסמכים רשימת - 3 טבלה

Accessories LCC 
Support 

insulators 

SF6-
AIR 

Bushing 
SA VT CT 

DISC 

& ES 
& 

HSES 
with 

op. 
mech. 

CB  
with 
op. 

mech. 

GIS 
Required technical 

documents for approval 

 

         x Specification filled and signed by 
Manufacturer 

1 

         x Main technical data schedule 2 

         x SLD (single line diagram) 3 

         x Gas partition diagram according 

to double gas barrier concept 
and buffer compartments for 
availability of busbars during 
repair of busbar disconnectors in 

order to provide full bay-to bay 
selectivity 

4 

         x General layout including SF6 
ducts out of the building 

5 

         x Cross sections in GIS 6 

         x Civil guide 7 
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Accessories LCC 
Support 

insulators 

SF6-
AIR 

Bushing 

SA VT CT 

DISC 
& ES 

& 
HSES 

with 
op. 

mech. 

CB  

with 

op. 
mech. 

GIS 
Required technical 

documents for approval 

 

         x General data and drawings for 

earthing grid 

8 

         x Gas monitoring scheme 9 

   x x x x x x x Name plate drawings 10 

         x Wiring diagrams of control and 
measuring circuit for each bay 

11 

 x  x      x Static, dynamic and seismic 
calculation stresses 

12 

x x x x x x x x x x Instruction book including 
description, operation, 
commissioning and 
maintenance. 

13  

         x GIS digital control (technical, 

operation, tests, commissioning 
and maintenance guides) 

14 

         x SF6 gas  digital control(technical 
, operation ,tests, commissioning 
and maintenance guides) 

15 

x x x x x x x x x x Factory routine test inspection 

plan 

16 

x x x x x x x x x x Site  routine test inspection plan 17 

   x x x    x HV tests on site program 18 

x x x x x x x x x x Type test reports 19 

         x Transport and storage 
documents 

20 

         x Erection drawings 21 

         x Control and testing before 
commissioning 

22 

x x x x x x x x x x Corrective maintenance 

instructions(Dismantling and 
reassembling of each 
component) 

23 

         x Step by step repair program 

which prove availability of 
busbars during repair of busbar 
disconnectors and HV test after 
repair in order to provide full 
bay-to bay selectivity 

24 
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 (האספקה לפני חודש) SF6 - GIS בגז מבודד משוריין ציוד לאישור מסמכים רשימת - 4 טבלה

Acc
ess

orie
s 

LCC Support 
insulato

rs 

SF6-
AIR 

Bus
hing 

SA VT CT DISC & ES 
& HSES 

with op. 
mech. 

CB  
with 

op. 
mech. 

GIS Required technical 
documents for approval 

 

x x x x x x x x x x Routine test reports 1 

  x x       Routine and sample test 
reports of insulators 

2 

 

  הגנות ציוד מסמכי .13.6

 "מוחנ י"חח לאישור ההגנות ציוד מפרטי/דגמי את לספק החיבור מבקש על .13.6.1

 חח"י וחנ"מ אישור את לקבל החיבור מבקש שעל המתקן תוכניות .13.7

 קווית-חד סכמה .13.7.1

 תשתיות, גישה דרכי, חתכים, מידות: הכולל, י"חח חצר ציון תוך המסדר של כללי סידור .13.7.2

 .י"חח לחצר כניסה להולכי רגל/ופשפשים גידור שערים וסימון

 ,מרתףתקשורת חדר, מצברים חדרי, ובקרה פיקוד חדר: הכוללות הפיקוד בניין תכניות .13.7.3

 (.מידות כולל) ותאורה, אויר מיזוג, אוורור סידור כולל מונים וחדר

 .אלקטרוני ציוד להארקת הציוד יצרן דרישות כולל, הארקות תוכנית .13.7.4

 זרמים  ההזנה מקור לשרטט יש בסכמה שיופיע בקרה ציוד/הגנה כל על - הגנות תוכנית .13.7.5

 ציוד את לשרטט יש, בנוסף. חיבור/להפסקה הפיקוד יוצא מפסקים ולאלו ומתחים

 פונקציות/ההגנות שמות את. הסכמה גבי על הרלוונטיות להגנות חיבוריו ואת התקשורת

 אין. קווית החד הסכמה גבי על דרך קיצורי וללא ברורה בצורה לרשום יש שמפעילים הגנה

, ז"למש חיבור וללא הגנות של ברורים לא שמות עם מלבנים קווית החד בסכמה לשרטט

 .ומפסקים מ"מש

 פיקוד מערכת תוכנית .13.7.6

, פסק אל, י"ז וולט 60, י"ז וולט 220, ח"ז וולט 380) עזר למערכות עקרוני תכנון .13.7.6.1

 (.אזעקה, מימן גלאי, אש כיבוי/גילוי מערכת, ממירים/מטענים

 .פיקוד בחדר הפיקוד מערכת של תיאור+  עקרוני תכנון .13.7.6.2

 .עקרוני תכנון – ניעולים דיאגרמת .13.7.6.3

 .שדה פיקוד ארון של מבט שרטוט .13.7.6.4

 .ולרחוק מקומיות ומדידות התראות רשימת .13.7.6.5

 ציוד רשימת .13.7.6.6

 .בתחנה כבלים של השונים הסוגים רשימת .13.7.6.7

 .י"חח למערכות החיבור מבקש מערכות בין החיבור נקודות תיאור .13.7.6.8
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 .התקשורת סכמת .13.7.6.9

 '(י נספח) לתכנון בהתאם נעשה הביצוע כי הצהרה למלא החיבור מבקש על .13.8

 עומסים על נתונים .14

 בנקודת MVA 5 -מ ביותר המוצר ייצור תהליך עקב להשתנות היכול ביקוש כל עבור .14.1

 :הבא המידע נדרש, ההולכה למערכת החיבור

 ,kW/s) יורד והן עולה הן, הריאקטיבי העומס ושל האקטיבי העומס של השינוי קצב .14.1.1

kVAr/s) 

 ההספק ביקוש ובין האקטיבי בהספק תנודות בין ביותר הקצר החוזר הזמן פסק .14.1.2

 (שניות) הריאקטיבי

 (kW, kVAr) ריאקטיבי הספק ובדרישת אקטיבי בהספק ביותר הגדולה הקפיצה של גודל .14.1.3

 .ההולכה למערכת שיחובר( סימטרי-לא) מזהם עומס כל של תיאור .14.1.4

 עומס השלות .14.1.5

 של( זמן, תדירות, מתח) התנאים הגדרות.  המחוברת( MVA) הביקוש כמות של תיאור .14.1.6

 .הביקוש את לספק מסוגל החיבור מבקש שבו( שניות) הזמן הגדרות. מהרשת הביקוש מיתוג

 ציון. תדירות תנאי או רגיל לא ממתח כתוצאה שמתנתק( MVA) הביקוש כמות של תיאור .14.1.7

 .ותדירות מתח גבולות

 .עומס השלת על תעריף הנחת בתוכניות לכלול מעוניין שהמשתמש הביקוש אחוז .14.1.8

 ביקוש נתוני דרישות .15

 הנתונים. קרובות שנים 10-ב הצפוי הביקוש לגבי נתונים להעביר החיבור מבקש על .15.1

 :כדלקמן הינם הנדרשים

 14:30 שעה קיצי חול יום – הקייצי המערכת ביקוש שיא בזמן צפוי ביקוש .15.1.1

 18:30 שעה חורפי חול יום – החורפי המערכת ביקוש שיא בזמן צפוי ביקוש .15.1.2

 .וגודלו אתרי ביקוש שיא עיתוי .15.1.3

 04:00 שעה, פסח של ראשון סדר ליל – המערכת של העומס שפל בזמן צפוי ביקוש .15.1.4

 חורף/קיץ לחילופין או טיפוסי עומס עקום .15.1.5

 תחנת של ג"מ למסדר המחוברים קבלים סוללות של והספק הפעלת של צפוי משטר .15.1.6

 המשנה

 .הקיימות הייצור יחידות הפעלת של צפוי משטר .15.1.7

 .המרבי MVA -ל המתאים, MVAr -ו MW-ב להעביר יש הנתונים כל .15.1.8
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  בדיקות .16

 החשמל חברת חצר של( קבלה בדיקות) לניצול הכנסה בדיקות .16.1

 הכנסה בדיקות יבוצעו, ההולכה מתח לרשת וחיבורו החיבור מבקש מתקן הפעלת לפני .16.1.1

 הכנסה בדיקות לנוהל ובהתאם החשמל חברת  י"ע החשמל חברת  בחצר הציוד של לניצול

 .עזר וציוד הארקות לרבות לניצול

 תפעולית לאחריות מועברים אשר הלוחות של קבלה בדיקות דוחות ימסרו י"לחח .16.1.2

 .י"חח של ותחזוקתית

 :לניצול הכנסה לבדיקות הזמן משך .16.1.3

 חודשים 4 - שדות 5 עד תחנה 

 חודשים 6 - שדות 6-8 עד תחנה  

 חודשים 6 - ו"ק 400 במתח 

 :לבדיקות לכניסה תנאים .16.1.4

 בתחנה הציוד התקנת העבודות כל סיום . 

 ב, י"חח י"ע הנדרש בפורמט( אלמנטריים) עקרוניים שרטוטים יעביר רוהחיב מבקש-  

HARD COPY  ובפורמט DWG .ובאופן שיאפשר קריאה וביצוע עדכונים בשרטוטים 

 ב אחרונה בגרסה מלאים שרטוטים העברת HARD COPY  המסירה מועד לפני חודשיים. 

 הבדיקות חות"דו כל של מסירה COMMISSIONING  היצרן נציגי י"ע בשטח שבוצע  /

 הציוד מתקין

 שרטוטי כל מסירת AS MADE   ד בנספח שמופיע כפי המסירה ביום' 

 מסדר היצרן נציג את ששמשו הרכבה ספרי כל מסירת SF6  בפועל המסדר בהרכבת 

 במסדר יתר מתח בדיקות בצוע SF6  י"חח לבדיקות המסדר מסירת בטרם. 

 המסירה ביום עובדת אויר מיזוג מערכת . 

 המערכות כל מסירת לפני י"לחח ותמסר המסירה ביום עובדת אש וכיבוי גילוי מערכת 

 הכבאות ורשות התקנים מכון אישור כוללת אש וכיבוי גילוי מערכת מסירת.   התחנה של

 . המערכת על

 הפרעות רושם,  ח"ז,  י"ז מערכות:  היתר בין כוללת י"לחח שימסרו המערכות ,RTU, 

SCS, BBP+BFP ,לבדיקת מערכות, הגנות בין תקשורת דרכי 2 לרבות מעגלים הגנות 

 החשמל לוחות לתקן בהתאם יוצרו החלוקה לוחות כל, סנכרון-רה ומערכת סנכרון תנאי

 .זה לתקן בהתאם הנדרשים האישורים כל כולל תאריך באותו המעודכן

  הלקוח לא יחשמל אף ציוד הנמצא בשטח חח"י לרבות הרטבת סוללות מצברים ללא

 חח"י.תאום ואישור 
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 החיבור מבקש חצר של( קבלה בדיקות) לניצול הכנסה בדיקות .16.2

  חובה בדיקות .16.2.1

 כפי) החובה בדיקות יבוצעו, ההולכה לרשת וחיבורו החיבור מבקש מתקן הפעלת לפני

 ב לניצול הכנסה בדיקות לנוהל ובהתאם החשמל חברת י"ע( החשמל בחוק שמוגדרות

 . עזר וציוד הארקות לרבות החשמל חברת

 חובה שאינן בדיקות .16.2.2

. החיבור מבקש י"ע שיוזמן 3 סוג בודק חשמלאי רשיון בעל בודק י"ע יבוצעו אלה בדיקות 

 .ליקויים ללא הם כאשר החשמל לחברת ימסרו הבדיקה תוצאות

 לחשמול תנאים .16.3

 הסעיפים כלל שהתמלאו לאחר ורק אך יינתן זמנית או קבועה בסכמה חשמול אישור .16.3.1

 :להלן

 . בנוהל כמפורטים והשרטוטים הנתונים כל השלמת .16.3.1.1

 - החשמל לחברת והעבירו למתקנו 4 טופס קיבל החיבור מבקש .16.3.1.2

 .בהתאם וכיולם מונים התקנת הושלמה .16.3.1.3

 ויש במקרה, בהצלחה ועברו החשמל חברת ידי על החובה בדיקות כל הושלמו .16.3.1.4

 עבורן ישלם הלקוח חוזרות בבדיקות צורך

 לגבי החיבור מבקש החלטת י"עפ וזאת בודק חשמלאי י"ע רשות בדיקות הושלמו .16.3.1.5

 .המבצע הגורם

 המתכנן להוראות בהתאם3 סוג בודק י"ע הלקוח בצד הגנות של כייולים הושלמו .16.3.1.6

 במתקן

 .ללקוח החשמל חברת בין ותחזוקתי תפעולי הסכם נחתם .16.3.1.7

 י"ע ונבדק לניצול שהוכנס והציוד המתקנים בכל חישמול לפני ביקורת הושלמה .16.3.1.8

 .החשמל חברת

 ותעודות י"חח של תפעולית באחריות בחצר תפעולית לעתודה החילוף חלקי .16.3.1.9

 .הטכני לתיאום בהתאםוחנ"מ  י"לחח נמסרו לציוד אחריות

 בקבצי, ש"התחמ שרטוטי כל של AS MADE שרטוטי וחנ"מ  י"לחח נמסרו .16.3.1.10

 .אוטוקד

  מיוחדות בדיקות .16.4

 ידרש, זה במקרה. נוספות בדיקות לבצע תצטרך החשמל שחברת יתכן מסוימים במקרים .16.4.1

 .הנדרשים הנתונים את לספק החיבור מבקש

 דעת לחוות בדיקות ותוכנית טכני חומר יועבר המתקן לבדיקת י"חח כניסת לפני .16.4.1.1

 י"לחח

 או י"חח לאחריות שמועבר ציוד כל עבור ל"הנ החומר את יעביר החיבור מבקש .16.4.1.2

 בדיקתו את י"מחח מזמין החיבור שמבקש

 ציוד ספרי .16.4.1.3
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 (ז"מ, מ"מ, חלוקה פיקוד) לוחות שרטוטי .16.4.1.4

 'ד נספח ראה -מלאה שרטוטים רשימת .16.4.1.5

 ותקשורת הגנה במערכות בדיקות .16.5

 .החשמל חברת י"ע יבוצעו ותקשורת הגנה מערכות וכיול בדיקות .16.5.1

 חיבור אישור לקראת החשמל לחברת להעביר שיש ומסמכים נתונים .17

 וולט-קילו 161-400 לרשת

 הנתונים לגבי עדכון להעביר או לאשרר החיבור מבקש על, שהתקבלו נתונים אישרור .17.1

 יותר מוקדמים בשלבים שהועברו והשרטוטים

 לאחר החשמל חברת י"ע המבוקש בפורמט AS MADE שרטוטים יעביר החיבור מבקש .17.2

 במתקנו והבדיקות העבודות סיום

 של בדיקה תעודות החשמל לחברת להעביר החיבור מבקש על. ציוד של בדיקה תעודות .17.3

 161 שנאי'( וכו ברק מגיני, מתח משני, זרם משני, מנתקים, זרם מפסיקי) וולט-קילו 161 ציוד

 .הייצור ויחידות וולט-קילו

 והתחזוקתית התפעולית לאחריותנו שמועבר הציוד לכל אחריות מסמכי .17.4

 פיתוח תכניות .18

 שנאים הוספת, ייצור יחידות הוספת, משמעותיים עומסים הוספת) פיתוח תוכניות ללקוח וידועות במידה

 .בהתאם המידע את להעביר יש'( וכו

 חיבור סכמות .19

 מבקש בבקשת התחשבות תוך  החשמל חברת י"ע שתיקבע בסכמה יחובר החיבור מבקש .19.1

 .הסכימה למימוש הנדרשות וההשקעות באזור המערכת תצורת,  החיבור

  עליון מתח חיבור לסכמת דוגמה .19.2

 דו במסעף חיבור הינה ההולכה לרשת החיבור מבקש לחיבור האופיינית החיבור סכמת 

 (.סגור ולמסדר פתוח למסדר) סכמה ראה(, מעגלים 2) הולכה לציר מעגלי

 . כפול צ"פ מסוג יהיה  GIS בטכנולוגיה לקוח מסדר .19.3

 מבקש מתקן וחיבור ייתכן מסוימים במקרים, וחצי מפסק GIS מסדר נדרש ו"ק 400 במתח .19.4

,  הלקוח בשטח עובר הכבל כול כי ובתנאי כזה במקרה, קרקעי תת כבל באמצעות יתבצע החיבור

 י"חח באחריות יהיה הכבל אזי ציבורי בשטח עובר והכבל במקרה, הלקוח באחריות יהיה הכבל

   הלקוח חשבון על אך

 .היצרן להחלטת השמורה אופציה היא( הגנראטור במתח) גנראטור מפסק הוספת .19.5
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 מעגלי דו במסעף הולכה לציר חיבור סכמת .19.6

 

 

 הפאזות בשלושת   -*

 לא תחזוקתי התפעולי שההסכם או מעוניין והלקוח במידה – אופציונליים הארקה ומנתקי מנתק  -** 

 .הלקוח צד או החשמל חברת בצד נעילה מעגן

 מלא מקשר להתקין י"חח המלצת, אופציונלי -*** 

 פסי אחרי יותקנו למנייה המתח משני כפול צ"פ בחיבור, מניה נספח פ"ע מנייה לצורך מדידה ציוד 

 .העבודה במשטר תלות ללא למונים קבוע מתח קיום להבטיח מנת על לפני ולא הצבירה

 זורמת ולא במידה אחר ובטיחותי תחזוקתי, תפעולי אחריות גבול לקבוע רשאית החשמל חברת 

 והשנייה ראשית אחת הזנה בה סכימה: לדוגמא, הלקוח של הצבירה פס דרך המערכת של אנרגיה

 .גיבוי

 בטכנולוגיית בתחנה GIS ,יושת הנוסף בציוד הטיפול מהמסדר היציאה לאחר יועבר האחריות גבול 

 .המסדר חדר תכלול י"חח חצר. הלקוח חשבון על
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 אחריות גבול .20

 :המידה באמות שמוגדר כפי הפרדה גדר י"ע חצרות לשתי מחולק ועל עליון מתח מסדר .20.1

 הלקוח חצר להלן. החיבור מבקש חצר .א

 .י"חח חצר .ב

 החיבור מבקש חצר .20.2

 .בלבד החיבור מבקש של הינה זו בחצר והבטיחותית התחזוקתית, התפעולית האחריות .20.2.1

 .בלבד החיבור מבקש של מורשים י"ע הינה זו בחצר הציוד הפעלת .20.2.2

 לגבול הסמוך בציוד העובדים בטיחות הבטחת לצורך נוסף במנתק הצורך .20.2.2.1

 :חלופות שתי קיימות האחריות

 המנתק של נעילה לאפשר צריך החיבור מבקש של ג"מ בצד שנאי בשדה .20.2.2.1.1

 בכל. השלוף במצבו העירור זרם מפסק של נעילה או המפסק של נעילה או

 יתבצע החיבור מבקש במתקן החשמל חברת אנשי של תחזוקה/תיקון פעולת

 החשמל חברת עובדי י"ע הניתוק ציוד ויינעל, החיבור מבקש י"ע וניתוק מיתוג

 (.ותחזוקתי תפעולי בהסכם יעוגן הדבר. )החשמל חברת של מנעול ובעזרת

 בחצר נוספים הארקה ומנתקי מנתק החיבור לנקודת בצמוד יתווסף .20.2.2.1.2

 .החיבור מבקש

 החשמל חברת חצר .20.3

 .בלבד החשמל חברת של הינה זו בחצר והבטיחותית התחזוקתית, התפעולית האחריות .20.3.1

 בחצר הציוד תחזוקת. בלבד החשמל חברת של מורשים י"ע הינה זו בחצר הציוד הפעלת .20.3.2

 .החשמל חברת חשבון על הינה החשמל חברת

 או הצבירה פס מנתק את שלו במנעול לנעול ללקוח החשמל חברת תאפשר, הצורך במידת .20.3.3

 תפעולי בהסכם יעוגן הנושא. )החשמל חברת באחריות חצר בשטח הקו שדה מנתק

 (ותחזוקתי

 הציוד שדרוג .21

 מערכת צרכי עקב, החשמל חברת של תפעולית באחריות בחצר לציוד שדרוג יידרש אם .21.1

 יבוצע, החשמל חברת של הבלעדי דעתה שיקול ולפי, החשמל במערכת שינויים או/ו החשמל

 .החשמל חברת ידי על השדרוג

 החיבור מבקש שבחצר לציוד שדרוג יידרש אם, התחנה מחשמול המתקן חיי לאורך .21.2

 מבקש של הבלעדיים מצרכיו כתוצאה שדרוג יידרש אם או/ו, החשמל חברת להחלטת בהתאם

 ידי על שיוצבו הטכניות לדרישות ובהתאם החיבור מבקש חשבון על השדרוג יבוצע, החיבור

 . החשמל חברת של אישורה טעון ויהיה, החשמל חברת

 :הבאות ההוראות יחולו החשמל חברת של חשבונה על הציוד שדרוג מבוצע בו במצב .21.3

 .החשמל חברת של הנה המשודרג הציוד על הבעלות .21.3.1
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 או/ו מכירה לרבות, שהיא פעולה כל המשודרג בציוד לבצע רשאי יהיה לא החיבור מבקש .21.3.2

 לעיל המנויות הפעולות מן פעולה כל. ב"וכיו פירוק או/ו שינוי או/ו העברה או/ו השכרה

 מוקדם אישור ללקוח החשמל חברת נתנה אם אלא, החשמל חברת ידי על ורק אך תבוצע

 .ומטעמה עבורה הפעולות מן מי לבצע ובכתב

 סגירת של במקרה כי החיבור מבקש מתחייב לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי .21.4

 מכל עליון במתח החיבור מבקש מתקן של הפעלה עוד תידרש לא בו במצב או/ו מפעלו/עסקו

 לא החיבור ומבקש, החשמל חברת של חזקתה או/ו לרשותה המשודרג הציוד יוחזר, שהיא סיבה

 .שהוא סוג מכל דיספוזיציה או/ו פעולה כל בציוד לעשות רשאי יהיה

 שייגרם, שהוא סוג מכל, נזק לכל אחראית תהיה לא החשמל חברת כי בזאת מובהר .21.5

 .מידה לאמת בהתאם, החיבור מבקש בחצר השדרוג פעולות ביצוע עם ובקשר במהלך ללקוח

 שינויים שיפורים  ושדרוגים בחצר שבאחריות הלקוח .22

 על הלקוח למסור דו"ח הפרעה מקוצר )מיד לאחר האירוע( ומפורט .22.1

22.2.          )על הלקוח להודיע במידית לינ"מ על שינוי בתצורת הציוד )ראשי או משני 

22.3.          על הלקוח למסור תוצאות בדיקות תקופתיות בחצר שלו 
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 נספחים טבלת –' ב חלק .23

תאריך  גורן אחראי לעדכון נושא נספח
 מעודכן ל:

 הוצאת מועד שחף. א  STD-106 א
 הנוהל

 הוצאת מועד אספורטס. א תקשורת לרשת וחיבור מידע אבטחת  ב
 הנוהל

 הוצאת מועד איזן. א חילוף חלקי רשימת ג
 הנוהל

 הוצאת מועד איזן. א  נדרשים שרטוטים רשימת ד
 הנוהל

 איזן. א  חובה בדיקות להתחלת קדם דרישות ה
 הוצאת מועד
 הנוהל

 יגר. א דרישת מידע לנתונים של יחידות יצרני חשמל סולריים ו
 הוצאת מועד
 הנוהל

 הוצאת מועד איזן. א הוהגנ פיקוד ארונות הארקת ז
 הנוהל

 הוצאת מועד פורת בן. י  (גנרי) טכני תיאום הסכם ח
 הנוהל

 הוצאת מועד פורת בן. י  (גנרי) תקשורת חבילת ט
 הנוהל

 הוצאת מועד גוטליב. א SCS מערכת לקליטת הכנה לתכנון למתכנן הנחיות י
 הנוהל

  ומתח זרם מדידה משנאי דרישות מפרט יא
 הוצאת מועד מ. לוי י לצרכי מנייה"חח לדרישות בהתאם המותקנים

 הנוהל

 הוצאת מועד וינוגרדסקי. מ גנרית I/O רשימת  יב
 הנוהל

 מסמך דרישות מידע עבור שנאים בתחמ"ש פרטיות יג
 הוצאת מועד צאושסקו. מ 

 הנוהל
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    D 2013 ספטמבר 4
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    F 2013 פברואר 6



  שחף אלברט  G 2016 דצמבר 7



  שחף אלברט  H 2018 יולי 8



   I 11/2018 3.5.3נוסף סעיף  9
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 כללי .1



 מסדרי של הגנה תמערכו לתכנון הסטנדרט את להוות מיועד זה נוהל



 ,אמינות-ארעיות, קבועות משנה בתחנות עליון על ומתח עליון מתח



 ותחנות לייצור חשמל. החשמל חברת של מיתוג תחנות



 .זה נוהל לפי יתוכננו חדשות  תחנות



 במסגרת הנוהל עקרונות ייושמו הקיימות והמיתוג המשנה בתחנות



 טכנו עקרונות ילפ(, מעגלים או\ו שנאים הוספת) השקעות פרויקטי



 .הנדסת רשת אגף עם ובתאום כלכליים



 :*הן זה בנוהל הכלולות ההגנות



 (.Line protection) מעגלים הגנות .1.1



 (.Busbar protection) צבירה-פסי הגנות .1.1



 (.Breaker Failure Protection) זרם מפסיקי פעולת לאי הגנות .1.1



 .קבלים לסוללות הגנות .1.1



 .Tele protection)) הגנות בין קשר .1.1



 .7הגנות מעגלי גנרציה פנימיים בתחנות לייצור חשמל, ראה פרק  .1.1



 .STD – 103 בנוהל כלולות ואוטושנאים שנאים הגנות •



 .STD – 101 בנוהל כלולות ג"מ מסדרי הגנות •



 לא כולל מסדרים בסכמה של מפסק וחצי.* 



 נוהל לתכנון הגנות מסדרים בסכמה של מפסק וחצי יצא בנפרד.  
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 הגדרות .2



 ליםמעג .1.1
 :מחוברים הם אליו המסדר פ"ע המעגלים חלוקת



 .עליון מתח מסדרב צ"לפ מחוברים -ו"ק 161 עליון מתחמעגלי  .1.1.1



 .עליון על מתח מסדרב צ"לפ מחוברים -ו"ק 400 עליון על מתחמעגלי  .1.1.1



 םיליאפונקציונ מעגלים .1.1



 :הפונקציונאליות פ"ע המעגלים חלוקת



 .חשמל צורי לתחנת שמחובר מעגל – חיצוני גנרציה מעגל .1.1.1



 מעגל שמחבר בין פ"צ לבין גנרטור/ שנאי ראשי –מעגל גנרציה פנימי  .1.1.1



 .(7)הגנות, וחיבור חוזר במעגלי גנרציה פנימיים ראה פסקה 



 



 



 



  בתחנות כח בעלות פ"צ קיימים מעגלי גנרציה



 פנימיים+חיצוניים.



  בתחנות כח ללא פ"צ קיימים מעגלי גנרציה פנימיים



 בלבד.



 



 .המעגלים תרי – הולכה מעגל .1.1.1
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                  מעגלים הגנות .3



 :כדלקמן יהיו המתחים רמות בכל והולכה חיצוניים גנרציה במעגלי הגנות



 .תקשורת ענן/אופטית תקשורת תשתית קיימת במעגל כאשר .1.1



 :הבאות הפונקציות את תכלול ראשונה הגנה .1.1.1



 .מרחק  •



 .כיווני פחת  •



 .)להתראה בלבד( תרמית  •



 .חוזר חיבור •



 לת עומס לפי זרם )בהתאם לדרישות המערכת(.הש •



 



 תכלול את הפונקציה הבאה: שנייה הגנה .1.1.1
   דיפרנציאלית.  



    אימפדנס בלבד.-דרגות תתמעגל מתח נפרד,  –מרחק 



 מעגל ללא תשתית תקשורת אופטית בעת הפעלת המעגל .1.1



 :הבאות הפונקציות את תכלול ראשונה הגנה .1.1.1



 .מרחק  •



 .כיווני פחת  •



 .בלבד( )להתראה תרמית  •



 .חוזר חיבור •



 השלת עומס לפי זרם )בהתאם לדרישות המערכת(. •



 



 :הבאות הפונקציות את תכלול יהישנ הגנה .1.1.1



 .מרחק  •



 .כיווני פחת  •



 .)להתראה בלבד( תרמית  •



 



  -בעת השלמת תשתית אופטית לתקשורת הגנות במעגל  .1.1.1
 .3.1החלופה המופיעה בסעיף  תיושם    
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 חד פאזי חוזר חיבור יישום .1.1



 :כדלקמן יתבצע חד פאזי חוזר חיבור םיישו



 .עילי הולכה מעגל בכל .1.1.1



 תנאי) מדורג חד פאזי חוזר חיבור יתבצע הבאים המעגלים בסוגי .1.1.1



 מתבצע בו המעגל שבצד הוא מדורג יבור חוזר חד פאזיח ליישום



 :(פאזי תלת מתח משנה המעגל על מותקן המושהה החיבור



                                               כ"מסה 30%-מ קצר כבל קטע+  עילי) מעורבים במעגלי הולכה  .1.1.1.1



 .(המעגל אורך



 קטע+  עילי)או מעורבים \עיליים וחיצוניים במעגלי גנרציה   .1.1.1.1



בהם מותר לבצע חיבור  (,המעגל אורך כ"מסה 30%-מ קצר כבל



 )בד"כ תח"כ חדשות(. חוזר חד פאזי



 :מדורג חד פאזי חוזר חיבור יישום אופן .1.1



 :שלבים בשני מבוצע מדורג חד פאזי חוזר ורחיב



 בצד או, גנרציה במעגלי-ג"התחמ בצד רגיל חיבור חוזר חד פאזי .1.1.1



 .מעורבים במעגלים מהכבל הרחוק



 בנוכחות מותנה, המעגל של השני בצד מושהה חד פאזי חוזר חיבור .1.1.1



. הרגיל יבור חוזר חד פאזיהח בסיום המעגל על מאוזן פאזי תלת מתח



 פאזי תלת מתח יימדד לא הרגיל יבור חוזר חד פאזיהח םובסיו במידה



הזרם  למפסק תתלת פאזי הפסקה פקודת תינתן, המעגל על מאוזן



  המרוחק.



 ביטול חיבור חוזר .1.1



 כל מעגל בו מיושם חיבור חוזר יהיה מצויד במערכת לביטול חיבור חוזר.



ביטול חיבור חוזר באמצעות מטה מקומי שיותקן סמוך לממסר הגנת  .1.1.1



 .קו



 ביטול חיבור חוזר מפיקוח ארצי. .1.1.1



מפסק הזרם תלת פאזית של  ת הפסקהמכל פעולביטול חיבור חוזר  .1.1.1



 במעגל .



 











 
 
 
 
 



 



 ש"לתחמ חשמלי תכנון מחלקת – פרויקטי השנאה אגף – מ"בע לישראל החשמל חברת



 STD-106 :הנוהל' מס נהלים :כרך מקצועיים נהלים: פרק 



 



 



 17 מתוך 8 עמוד החשמל חברת של ומיתוג משנה בתחנות עליון ועל עליון מתח מסדרי הגנות: הנוהל שם



 



 2018נובמבר  :מתאריך בתוקף F: הוצאה 



 



 .בתחנות הגנות יישום .1.1



 .למעגל יעודי בארון בנפרד יותקנו למעגל השייכות הגנות



 



 .הגנות בין תקשורת .4



 .דיפרנציאליות הגנות בין תקשורת .1.1



 לתשתית יחיד פטיאו סיב באמצעות תחובר דיפרנציאלית הגנה



 . תקשורתה



 הגנות בין אותות להעברת תקשורת .1.1



 .ו"ק 161 גנרציה מעגלי ובכל, ו"ק 400 מעגלי בכל תקשורת דרכי שתי .1.1.1



 .אחת תקשורת דרך המעגלים יתר בכל .1.1.1



 :כדלקמן יהיו עדיפות סדר פ"ע הגנות בין בתקשורת שיועברו האותות .1.1



 .מרחק מהגנות דרגה להארכת אות .1.1.1



 . TRANSFER TRIP אות .1.1.1



 .כיווני פחת מהגנת E/F אות .1.1.1



במידה ובשדה מותקנות שתי הגנות בעלות פונקציות זהות, האותות          



 יישלחו במקביל. 4.3.3 -ו 4.3.1
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 :עדיפות סדר לפי הגנות בין אחת תקשורת דרך שוםילי טכנולוגיה .1.1



, המעגל של צד בכל אחד, OM)) אופטיים מרבבים שני באמצעות  .1.1.1



 .תקשורת ענן תבאמצעו מחוברים



 



, המעגל של צד בכל אחד, OM)) אופטיים מרבבים שני באמצעות .1.1.1



 .אופטי כבל באמצעות מחוברים



 



 



 . PLC ציוד באמצעות .1.1.1
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 עדיפות סדר לפי הגנות בין תקשורת דרכי שתי ליישום טכנולוגיה .1.1



 



.      המעגל של צד בכל שניים ( (OMאופטיים מרבבים ארבעה באמצעות .1.1.1



 .תקשורת ענן באמצעות מחוברים בביםמר של זוג כל



 
 



.    המעגל של צד בכל שניים ( (OMאופטיים מרבבים ארבעה באמצעות .1.1.1



 כבל באמצעות מחובר מרבבים של אחד זוג באמצעות אחת קשר דרך



 מחוברים מרבבים של שני זוג באמצעות שנייה קשר דרך.  אופטי



 .תקשורת ענן באמצעות
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, המעגל של צד בכלשניים ( (OMטייםאופ מרבבים ארבעה באמצעות .1.1.1



 .נפרד אופטי כבל באמצעות מחובר מרבבים זוג כל



 



 



 מחוברים OM)) אופטיים מרבבים של זוג באמצעות אחת קשר דרך .1.1.1



 .PLC ציוד באמצעות יהישנ קשר דרך. תקשורת ענן באמצעות



 
 



 מחוברים OM)) אופטיים מרבבים של זוג באמצעות אחת קשר דרך .1.1.1



 .PLC ציוד באמצעות יהישנ קשר דרך. אופטיכבל  באמצעות
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 מחוברים OM)) אופטיים מרבבים של זוג באמצעות אחת קשר דרך .1.1.1



הגנה דיפרנציאלית  באמצעות יהישנ קשר דרך. כבל אופטי באמצעות



   .ייעודי כבל אופטיהמחוברות באמצעות 



 



 קריטריונים להתקנת טבעות מרבבים לטובת קשר בין הגנות: .1.1



 לאפשר כדי, מרבבים 6 על יעלה לא טבעת כל של מליהמקסי גודלה .1.1.1
 להגנות ותקשורת הגנות בין קשר) הנדרשים השירותים כל העברת



 .עתידיות להרחבות לרבות, יעילה בצורה( דיפרנציאליות



 :חדשות הגנות בין תקשורת טבעות ליישם ריטריוניםק .1.1.1



 .RAD מסוג ציוד יותקן חדש לינק או שרשרת, טבעת בכל         



 :קיימות טבעות להרחבת ריטריוניםק .1.1.1



 שמיושמת הגנות בין תקשורת טבעות כל של רחבתה .1.1.1.1



 .בלבד RAD ציוד באמצעות תתבצע RAD באמצעות



 OMהרחבת טבעות תקשורת בין הגנות שמיושמת באמצעות  .1.1.1.1



 תתבצע כדלקמן:



כאשר בתוכנית הפיתוח של המערכת קיים פרויקט נוסף  .1.1.1.1.1



הציוד  ם הבאות, אזהשני 5שקשור לאותה הטבעת במהלך 



ותבנה טבעת מקבילה עבור  RADותקן יהיה מסוג שי



  תרשים הבא:על פי ההתחנות הרלוונטיות, 
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 שנים 5 -חדשה ב התחנ כאשר לא מתוכננת הוספת .1.1.1.1.1



 על פי, OMיהיה מסוג  שיותקןהציוד אז , הקרובות לטבעת



 תרשים הבא:ה
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אופן פרטני וזאת יישום הקשר בין הגנות באופן בכל פרויקט ייבחן  .1.1.1
 גם בהתאם לתשתיות התקשורת הקיימות.
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 קבלים סוללת על ופיקוד הגנות .5



  יכלול את קבלים סוללותציוד ההגנה והפיקוד על 



 :הבאות הפונקציות



 (.איזון-לאי הגנה)  דיפרנציאלית הגנה .5.1



 . מושהיתו מיידית – דרגות שתי בעלת זרם ליתרת הגנה .5.2



 .יתר למתח הגנה .5.3



 .מתח תת ההגנ .5.4



     לאחר' דק 5 למשך קבלים סוללת חיבור עולנ .5.5



 .פסקתהה



 .קבלים לסוללת זרם מפסק של סינכרונית פעולה .5.5



 



 מסדרים על הגנות .5



  כפול או בודד צ"פ של בתצורה מסדרים על הגנות .5.1



 (BFPוכשל מפסק ) צ"פ הגנת .1.1.1



 פ"צ )דיפרנציאלית בלבד( הגנת .1.1.1



 בתצורה של מפסק וחציהגנות על מסדרים  .5.2



 (BFPוכשל מפסק ) צ"פ תהגנ .1.1.1



 פ"צ )דיפרנציאלית בלבד( לכל פס צבירה. הגנת .1.1.1



 הגנות צומת .1.1.1
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 מעגלי גנרציה פנימיים. .7



מעגל שמחבר בין פ"צ לבין גנרטור/ שנאי  –מעגל גנרציה פנימי  .7.1



 ראשי. 



 



 



 



 .בתחנות כח בעלות פ"צ קיימים מעגלי גנרציה פנימיים+חיצוניים 



 מעגלי גנרציה פנימיים בלבד. בתחנות כח ללא פ"צ קיימים 
 



 במעגלי גנרציה פנימיים לא ייושם חיבור חוזר. .7.2



 הגנות במעגלי גנרציה פנימיים: .7.3



 הגנה דיפרנציאלית )שני צדדים(. .1.1.1



 הגנת מרחק מצד פ"צ. .1.1.1



 



 מיוחדות הגנות .8



 ועל עליון מתח במערכות להיווצר יכול, לעיל שפורטו הסטנדרטיות ההגנות מלבד



פרויקטי  אגף בין בתיאום תעשה אלה הגנות התקנת .יוחדותמ בהגנות הצורך עליון



 הנמקה על ותתבסס, ויחידת ניהול המערכת אגף תפ"ט, הנדסת רשת אגף ,השנאה



 .בחברה בדבר הנוגעים הגורמים כל בין לדיון שתובא טכנית



 בדיקת סנכרון .9



 בכלכתנאי לסגירת מפסק זרם, תתבצע  ,פונקציה לבדיקת תנאי סנכרון יישום



ת  הקווים והמקשרים במסדרי מתח עליון ובכל השדות מסדרי מתח על שדו



  הבאים:



 .GISמסדרי  .9.1
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 .בכל המסדרים הפתוחים העתידיים .9.2



כל שדה קו מתח עליון ומתח על, בכל סוגי המסדרים יצויד במשנה מתח 



 תלת פאזי.



מחייבת  כתנאי לסגירת מפסק זרםפונקציה לבדיקת תנאי סנכרון  יישום .9.3



 מתח תלת פאזי בכל שדה קו. קיומו של משנה



כתנאי לסגירת פונקציה לבדיקת תנאי סנכרון בתחנות קיימות תיושם 



 מפסק זרם:



 .בכל המסדרים הסגורים הקיימים, בעת ביצוע שינויים בציוד המשני  .1.1.1



שבו מבצעים שינויים בציוד הראשוני, אם במסדר פתוח  קו בכל שדה .1.1.1



 שדות הקווים.התקנת משנה מתח תלת פאזי ב אפשריםמהתנאים 
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 נספח ד' - רשימת שרטוטים נדרשים











1.  שרטוטים 


1.1. מבקש החיבור ימסור לחח''י  סט שרטוטים AS MADE  אחרי הביצוע של מתכנן המתקן ושל יצרן הלוחות. 


1.2. השרטוטים העקרוניים יהיו בפורמט A2 לפחות


1.3. על מבקש החיבור למסור 2 עותקים של שרטוטים AS MADE לפחות 30 ימי עבודה לפני התאריך המבוקש לתחילת הבדיקות בפועל.


1.4. מבקש החיבור יעביר לחח''י גיבוי לכל השרטוטים בפורמט DWG


1.5. תוכניות של יצרני לוחות / חלוקות משנה ישולבו בשרטוטים של מתכנן המתקן שיחתום עליו ובאותה שיטת העבודה 


1.6. יש להוציא שרטוטים נפרדים בהתאם לנושאים: מעגלי זרם , מעגלי מתח, פיקוד מפסק, פיקוד מנתק, ניעולים, התראות וכו 





2. שרטוטי חלוקות ראשיות ומשניות


· שרטוטי חלוקות יפורטו עד לרמת המהדק הבודד


· כל האביזרים בחלוקה יפורטו עד לרמת המהדק


· השרטוטים יכילו מספרי כבלים ביציאה מהחלוקה


· לכל גיד בכבלים תהיה כתובת יעד


2.1. שרטוטי חלוקות ראשיות ומשניות	


2.1.1. חלוקות ראשיות 380 ו' ז''ח – עקרוני +חווט


2.1.2. חלוקות ראשיות 220 ו' ז''י – עקרוני +חווט


2.1.3. חלוקה ראשית 60 ו' ז''י  - עקרוני +חווט


2.1.4. חלוקה ראשית 48 ו' ז''י  - עקרוני +חווט


2.1.5. חלוקה ראשית מערכת אל פסק – עקרוני +חווט


2.1.6. כל חלוקה נוספת הקיימת בפרויקט (כולל חלוקות מישניות)	





3. שרטוטים לשדה מ''ע /מתח על:


4. 


4.1. שרטוט עקרוני מפסק זרם	


שרטוט עקרוני מפסק זרם יכלול את המודולים הבאים:


4.1.1. הזנות מתחים


4.1.2. מנגנון הנעה (סלילי חיבור והפסקה ומגעי עזר)


4.1.3. ניעולים


4.1.4. ארון הגנת פ''צ


4.1.5. ארון הגנות מרחק ודיפרנציאלית


4.1.6. תקשורת הגנות


4.1.7. פיקוד מרחוק RTU 


4.1.8. התראות


4.1.9. סיגנום


4.1.10. חימום ותאורה. 


4.1.11. הפירוט בשרטוט יהיה עד לרמת המהדק הבודד


4.1.12. לכל שרטוט תהיה כותרת המפרטת את תכולת השרטוט


4.2. שרטוט עקרוני מנתקים בשדה	


שרטוט עקרוני מנתקים בשדה יכלול את המודולים הבאים:


4.2.1. הזנות מתחים


4.2.2. מנגנון הנעה (סלילי פתיחה ,סגירה ומגעי עזר),


4.2.3. ניעולים,התראות 


4.2.4. חימום ותאורה.


4.2.5. לכל שרטוט תהיה כותרת המפרטת את תכולת השרטוט	





4.3. שרטוט עקרוני משני זרם	


שרטוט עקרוני משני זרם יכלול את המודולים הבאים:


4.3.1. מעגלי זרם


4.3.2. משני זרם צד ראשוני  ומשני


4.3.3. הגנת פ''צ


4.3.4. הגנת מרחק


4.3.5. הגנה דיפרנציאלית


4.3.6. מכשירי מדידה


4.3.7. מתמרים


4.3.8. RTU .


4.3.9. הפירוט בשרטוט יהיה עד לרמת המהדק הבודד.


4.3.10. לכל שרטוט תהיה כותרת המפרטת את תכולת השרטוט


	


4.4. שרטוט עקרוני משני מתח	


שרטוט עקרוני משני מתח יכלול את המודולים הבאים:


4.4.1. מעגלי מתח


4.4.2. משני מתח צד ראשוני וצד משני


4.4.3. הגנת מרחק


4.4.4. מכשירי מדידה


4.4.5. מתמרים , RTU


4.4.6. התראות לנתיכי מ''מ 


4.4.7. לכל שרטוט תהיה כותרת המפרטת את תכולת השרטוט





5. שרטוטי חווט	


5.1.1. לכל גיד בסרגל תסומן כתובת יעד


5.1.2. לכל כבל יהיה מספר.


5.1.3. שרטוטי החיוט יכלל


5.1.4. לכל ארון


5.1.5. לכל לוח


5.1.6. לכל הגנה


5.1.7. לכל אביזר


5.1.8. לכל מתמר 


5.1.9. לכל סרגל מהדקים.





6. שרטוטים עקרוניים למערכת ניעולים	


6.1.1. שרטוט עקרוני לכל הניעולים בשדה שנאי.


6.1.2. שרטוט עקרוני לכל הניעולים בשדה מעגל מ''ע


6.1.3. שרטוט עקרוני לכל הניעולים בשדה מקשר	


6.1.4. שרטוטים עבור מסדרי  GIS.	


6.1.5. מבקש החיבור יספק שרטוטי יצרן למסדר  AS MADE בנוסף לכל  הנ''ל.





7. שרטוטים כלליים לתחמ''ש 


בכל השרטוטים דרוש פירוט עד לרמת המהדק הבודד


לכל שרטוט תהיה כותרת המפרטת את תכולת השרטוט


7.1. שרטוטים עקרוניים להתראות


שרטוטים עקרוניים להתראות לפי הנושאים הבאים


7.1.1. חלוקות


7.1.2. התראות כלליות


7.1.3. התראות שנאים


7.1.4. התראות מסדר מ''ע/מתח על


7.1.5. הגנת מרחק,הגנה דיפרנציאלית


7.1.6. הגנת פ''צ


7.1.7. רושם הפרעות 


7.1.8. תשתיות


7.2. שרטוט מערכת מאור וכח בתחמ''ש	


7.3. שרטוט מערכת הארקות כולל רשת הארקה ואלקטרודות	


7.4. שרטוטים למערכת גילוי וכיבוי אש + מסמך אינטגרציה	


7.5. שרטוטים למערכת גילוי מימן	


7.6. שרטוט חד קווי למתקן	


7.7. שרטוט הפורטלים	


7.8. תוכנית אדריכלות וקונסטרוקציה של בניין הפיקוד.	


7.9. שרטוט סידור כללי לרבות תעלות ושוחות כבלים.	


7.10. תוכנית יסודות כללית 	


7.11. תוכנית יסודות פרטנית לכל סוג ציוד	


7.12. תוכנית תברואה,אספקת מים ומערכת כיבוי במים.	


7.13. שרטוט סידור כללי הכולל את מבנה הפיקוד(הכולל את מבנה הפיקוד, גדרות


            ושערים)– מאושר ע''י חח''י	


7.14. שרטוט חתכים לתיילים מאושר ע''י חח''י 	


7.15. רשימת מהדקים במסדר מ''ע /על	


7.16. שירטוט אלקטרומכני של כל בציוד המתוקן חיצוני ופנימי	





8. שרטוטי יצרן


8.1. מפסקי זרם.	


8.2. מנתקים ומאריקים	


8.3. הגנת פ''צ.	


8.4. מכשירי הגנה בפני זליגה לאדמה 220 ו' ז''י.	


8.5. מכשיר הגנה בפני זליגה לאדמה 60 ו' ז''י.	


8.6. מכשיר התראה בפני יתרת /חוסר מתח 60 ו' ז''י.	


8.7. מכשיר הגנה בפני יתרת /חוסר מתח 220 ו' ז''י.	


8.8. מכשיר התראה בפני גליות 220 ו' ז''י.	


8.9. מכשיר התראה בפני גליות 60 ו' ז''י.	


8.10. מכשיר בקרה להעברה אוטומטית של אספקת בית	


8.11. מכשיר להעברת מדידה לרחוק של מערכת 220 ו' זרם ישר	


8.12. משני זרם ומשני מתח	





9.  שרטוטי מבט על ארונות:


9.1. לכל ארון פיקוד בשדה יצורף שרטוט מבט.	


9.2. לכל ארון בחדר הפיקוד יצורף שרטוט מבט
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line





						INDICATION									COMMAND									MEASURMENT





						BAY  01- LINE									BAY  01- LINE									BAY  01- LINE





						CB OPENED			CB1						CB OFF			CB1						CURRENT R


						CB CLOSED									CB ON									CURRENT S


						IL BB1 OPENED			DS1						IL BB1 OFF			DS1						CURRENT T


						IL BB1 CLOSED									IL BB1 ON									ACTIVE POWER


						IL EARTH CB-BB1 OPENED			ES1						IL LINE OFF			DSL1						REACTIVE POWER


						IL EARTH CB-BB1 CLOSED									IL LINE ON


						IL EARTH CB-LINE OPENED			ESL11						RECLOSING RELAY OFF


						IL EARTH CB-LINE CLOSED									RECLOSING RELAY ON


						IL LINE OPENED			DSL1


						IL LINE CLOSED


						IL EARTH LINE OPENED			ESL1


						IL EARTH LINE CLOSED





						RECLOSING RELAY OFF												למסדר GIS :


						SYNCHROCHECK FAIL AL


						DIST. REL. OR DIFF. REL. FUSE.AL									INDICATION


						LINE VOLT EXIST


						COMMUNICATION FAIL									BAY  01- LINE


						LOCAL.AL


						SF6.AL									FIELD SF6 LOW AL


						OPER LOCK AL									FIELD SF6 LOSS AL


						CLOSE LOCK AL


						Z.G.L AL


						PT NV OR FUSE AL


						220V DC FU AL OR NV


						DISTANCE RELAY R


						DISTANCE RELAY S


						DISTANCE RELAY T


						DISTANCE RELAY M


						DIST REL STEP 2


						DIST REL STEP 3


						DIST REL GENERAL TRIP


						DIST REL BCKWRD/Q


						DIST REL - DIR ERTH FAULT PR


						DIST REL - THERMAL OVERLOAD


						DIST REL - PROT CHANNEL FAIL


						DIST. REL. FAIL 


						DIFF REL GENERAL TRIP


						DIFF REL TRIP PHASE R


						DIFF REL TRIP PHASE S


						DIFF REL TRIP PHASE T


						DIFF REL PROT CHANNEL FAIL


						DIFF REL. FAIL 








trafo





						BAY 02 - TRAFO									COMMAND									MEASURMENT





						BAY 02 - TRAFO									BAY 02 - TRAFO									BAY 02 - TRAFO





						CB OPENED			CB2						CB OFF			CB1						CURRENT R


						CB CLOSED																		CURRENT S


						IL BB1 OPENED			DS2						IL BB1 OFF			DS1						CURRENT T


						IL BB1 CLOSED									IL BB1 ON									ACTIVE POWER


						IL EARTH CB-BB1 OPENED			ES2															REACTIVE POWER


						IL EARTH CB-BB1 CLOSED


						LOCAL AL IECo SIDE


						LOCAL AL CUSTOMER SIDE


						PROTECTION TRIP


						CB GENERAL LOCKOUT												למסדר GIS :


						220V DC FU AL OR NV IECo SIDE


															COMMAND





															BAY 02 - TRAFO





															CB OFF			CB1


															CB ON


															IL BB1 OFF			DS1


															IL BB1 ON





															INDICATION





															BAY 02 - TRAFO





															FIELD SF6 LOW AL


															FIELD SF6 LOSS AL








coupler





						INDICATION									COMMAND									MEASURMENT





						BAY 03-04  - COUPLER									BAY  03-04  BB									BAY  03-04  BB





						CB OPENED			CB3						CB OFF			CB3						BB1 VOLTAGE R


						CB CLOSED									CB ON									BB1 VOLTAGE S


						IL BB1 OPENED			DSB1						IL BB1 OFF			DSB1						BB1 VOLTAGE T


						IL BB1 CLOSED									IL BB1 ON									BB2 VOLTAGE R


						IL EARTH CB-BB1 OPENED			ESB11						IL BB2 OFF			DSB2						BB2 VOLTAGE S


						IL EARTH CB-BB1 CLOSED									IL BB2 ON									BB2 VOLTAGE T


						IL EARTH BB1 OPENED			ESB1															CURRENT R


						IL EARTH BB1 CLOSED																		CURRENT S


						IL BB2 OPENED			DSB2															CURRENT T


						IL BB2 CLOSED


						IL EARTH CB-BB2 OPENED			ESB21


						IL EARTH CB-BB2 CLOSED


						IL EARTH BB2 OPENED			ESB2


						IL EARTH BB2 CLOSED												למסדר GIS :


						SYNCHROCHECK FAIL AL


						LOCAL AL									INDICATION


						SF6.AL


						OPER LOCK AL									BAY  03-04  BB


						CLOSE LOCK AL


						Z.G.L AL									FIELD SF6 LOW AL


						220V DC FU AL OR NV									FIELD SF6 LOSS AL


						BB1 PT FUSE AL


						BB2 PT FUSE AL








general





						INDICATION									MEASURMENT





						GENERAL ALARMS									GENERAL MEASURMENT





						380V VITAL FUSE OR U/V AL									220 V DC1


						380V NON-VITAL FUSE OR U/V AL									220 V DC2


						CHARGER1 FUSE AL


						220V DC1 FUSE AL


						220V DC1 UV/OV/RIPPLE AL


						220V DC1 LEAKAGE AL


						220V DC2 IEC SIDE FUSE AL


						220V DC2 IEC SIDE UV/OV/RIPPLE AL


						220V DC2 IEC SIDE LEAKAGE AL


						60V DC DIST. FUSE AL


						60V DC DIST. UV/OV/RIPPLE AL												למסדר GIS :


						60V DC DIST. LEAKAGE AL


						48V DANGER AL									INDICATION


						48V FUSE AL


						UPS AL									GENERAL ALARMS


						OM MAJOR AL


						OM MINOR AL									GAS MONITOR FAIL


						BBP TRIP


						BFP TRIP


						BBP BLOCKING LEVEL1


						BBP CIRCUITRY FUALT


						BBP DISCREPANCY POS&CT FAIL


						BBP RELAY OR MCB FAIL


						BFP DISABLE


						BBP BAY OUT OF SERVICE


						FAULT RECORDER AL


						BATTERY ROOM FAN AL


						HYDROGEN  AL


						FIRE AL


						FIRE PROT TROUBL


						DRAIN PUMP AL


						CCTV AL


						SECURITY AL


						TRANSDUCER AL


						SCS ALARM


						STATION CONTROL











resynchron





						INDICATION									COMMAND									MEASURMENT





						SYNCHROTACT OFF									SYNCHROTACT OFF									SYNCHROTAC FREQ DIFFERENCE


						SYNCHROTACT DISTRB									SYNCHROTACT ON									SYNCHROTAC PH/ANG DIFFERENCE


						SYNCHROTACT FAIL ALARM																		SYNCHROTAC VOLT DIFFERENCE
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דרישת מידע לנתונים של יחידות יצרני חשמל סולריים



כל יצרן חשמל פרטי חייב למסור למנהל ומתכנן המערכת מידע תפעולי המתייחס לתחנת הכוח שהקים ומתחברת לרשת החשמל. דרישה כזו קיימת בחוזים שבין TSO (transmission system operator) לבין יצרנים ברחבי העולם. 



מסמך זה מוצגת רשימת הנתונים הנדרשים מיצרן חשמל פרטי מוסג פוטוולטאי PV המחובר לרשת. 


להלן רשימת הנתונים הנדרשים: 


1. נתונים כלליים


			נושא


			הסבר





			מיקום האתר


			המיקום הגיאוגרפי של המתקן





			תרשים האתר 


			תרשים האתר, כולל את מיקום כל הקולטים (בפורמט DWG), בקנה מידה מספיק כדי להבחין בכל הרכיבים של התחנה.





			גובה וזווית של הקולטים 


			גובה מפני הקרקע, זוויות (למישור האופקי ולפי המישור צפון– דרום)





			סוג הטכנולוגיה הסולארית


			· טכנולוגית התאים וצורת התקנה


· סוג העקיבה אחרי השמש (ללא עקיבה / חד צירית / דו צירית) 


· ריכוז קרני השמש (עם / ללא)





			תיאור קצר של מאפייני מתקן הייצור


			תיאור של הטכנולוגיה, כולל הצגה התכונות של הציוד באופן כללי ומאפייני התחנה (ניתן לספק מסמכים מסחריים של היצרנים).





			תפוקת המתקן


			1. תפוקה DC מרבית של המתקן בתנאים סטנדרטיים  


2. התפוקה המרבית של המתקן





			מתקני מדידה ותיאור הפיזור שלהם  


			סוג מתקני המדידה ומיקומו של כל מתקן באתר (למשל קואורדינטות GPS) 








2. פרמטרים מטאורולוגיים אופייניים באתר והדמיה שנתית 


להלן רשימת פרמטרים טיפוסים (שנכללים בדו"ח היתכנות - Desk Study) שעל היזם למסור לחברת החשמל בתהליך הקמת התחנה. פרמטרים שעתיים של שנה מטאורולוגית טיפוסית (TMY) . 


			סוג


			נושא


			הסבר





			נתונים סביבתיים:



נתונים מטאורולוגיים שעתיים (עבור שנה מטאורולוגית טיפוסית – 8760 ערכים)


			קרינת השמש הישירה על שטח אופקי


			Direct Normal Irradiance DNI





			


			קרינת השמש האופקית הגלובלית


			Global Horizontal Irradiance GHI





			


			טמפרטורת האוויר


			





			


			לחץ אטמוספירי


			





			


			מהירות הרוח


			





			


			טבלת הצללה


			במקרה של שטח בעל טופוגרפיה מורכבת, בנייה בסביבה שיכולה להשפיע על עוצמת הקרינה האפקטיבית, על היזם לספק הערכת גורם הצללה





			הדמיה של תפוקת התחנה עבור שנה מטאורולוגית טיפוסית – 8760 ערכים


(תוצאות בפורמט שעתי)


			מדידה אתרית של הקרינה האפקטיבית


והערכת התפוקה הצפויה  


			פלט של מודל המציג את כמות הקרינה המומרת בפועל לחשמל (סכום הקרינה הישירה והמפוזרת כפול גורם התפעולי של המתקן - Derate factor)





			


			מקדם הפחתה תפעולי מתוכנן


			Derate factor





			


			תפוקת ה- DC של הקולטים


			ההזנה של הקולטים לממיר





			


			תפוקה AC של הממירים 


			זרם AC היוצא מהממיר





			


			נצילות


			היחס של תפוקת ה- AC לקרינה האפקטיבית כפול שטח הקולטים





			


			טמפרטורת האוויר



ו/או טמפרטורת הקולטים


			הטמפרטורה הממוצעת של האוויר בסביבה במשך השעה המסוימת ו/או הטמפרטורה של התאים הפוטוולטאיים








3. נתונים תפעוליים 



זמן דגימה לא יהיה גדול מ- 5 דקות.


			נושא


			הסבר


			יחידות


			דיוק





			עוצמת הקרינה במישור הקולטים


			ה- Plane-of-Array Irradiance (POA)


			וואט למטר מרובע


			25+\- וואט למטר מרובע





			עוצמת הקרינה הגלובלית האופקית 


			The Global Horizontal Irradiance GHI 


(כמות קרינת השמש המגיעה לקולט אופקי)


			וואט למטר מרובע


			25+\- וואט למטר מרובע





			עוצמת הקרינה הגלובלית המפוזרת 


			עוצמת קרינת השמש הלא הישירה


			וואט למטר מרובע


			25+\- וואט למטר מרובע





			עוצמת קרינת השמש הישירה הניצבת


			גם קרוי DNI (Direct Normal Irradiance) – נמדד במישור המאונך לכיוון קרני השמש


			וואט למטר מרובע


			25+\- וואט למטר מרובע





			מהירות וכיוון הרוח


			בגובה הממוצע של המתקן


			מטר לשנייה


			1 מטר לשנייה





			טמפרטורת האוויר


			טמפרטורת האוויר בגובה מישור הקולטים


			מעלות צלסיוס


			מעלת צלסיוס אחת





			טמפרטורת המתקן


			טמפרטורה ממוצעת בצד אחורי של הפנלים


			מעלות צלסיוס


			מעלת צלסיוס אחת





			תפוקת המתקן


			תפוקת המתקן הנוכחי


			מגוואט


			0.1 מגוואט





			תפוקת המתקן האפשרי


			התפוקה המרבית של המתקן


			מגוואט


			0.1 מגוואט





			משך ההשבתות בשנה


			1. השבתה מתוכננת לצרכי תחזוקה


2. השבתה לא מתוכננת EUOR


			ימים 


%


			0.1%
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הסכם תיאום טכני על חצר המיתוג "שם תחמ"ש"  במתח 161 ק"ו,  בין חח"י לבין הלקוח מבקש החיבור



הסכם זה נכתב בהתאם לאמת מידה 35(ה)(7)(א) – "הסכם תיאום טכני", מישיבה מס' 388 של הרשות לשירותים ציבוריים חשמל.



1. מטרה: יצירת מסגרת מחייבת הכוללת לוחות זמנים ואבני דרך להקמת המתקן עד לשלב החשמול.



2. נספחים כחלק בלתי נפרד מהסכם זה:


2.1. נספח מס' 1 - נוהל חברת חשמל לחיבור לקוחות מתח עליון ועל.  


2.2. נספח מס' 2 - עקרונות לתכנון תקשורת מתחמ"ש פרטיות לניהול המערכת 


2.3. נספח מס' 3 - ליצרן בלבד, סקר החיבור (מספר דו"חRE-)


הערה:  הלקוח יעביר נתוני יחידות ייצור מעודכנים (ממירים ופאנלים), לצורך קבלת אישור מחח"י. הנתונים יכללו ערכים דינאמיים ובכללם את ההדמיות שערך הלקוח בהתאם לדרישה 2.11 סעיף ג' בנספח " התנאים לחיבור יחידות הייצור במערכת מתח עליון/על".


3. תוכן ההסכם:


3.1. פירוט לוחות הזמנים לחיבור המתקן כולל פרויקטים מערכתיים ומשיקיים במערכת ההולכה וכן לוח הזמנים לחשמול וסנכרון .


3.2. תיאום הנושאים הטכניים וההנדסיים הקשורים בהקמת חצר מיתוג לרבות: הגדרת דרישות לציוד שיותקן בתחנה, אישור הציוד וחלקי חילוף,  תיאום תכניות המתקן, הגדרת דרישות תקשורת ונתונים לפיקוח ומנייה.


3.3. תיאום חלוקת האחריות התפעולית והתחזוקתית בחצרות המסדר בין הגורמים השונים המעורבים בפרויקט (בעל רישיון הולכה, בעל רישיון ייצור, מבקש החיבור)


3.4. תיאום מועד הבדיקות הנדרשות לקבלה והכנסה לניצול, בכפוף ללוחות הזמנים להפעלת המתקן. 


4. מבוא:


4.1. הסכם זה ייחתם במעמד נציגי חברת החשמל ונציגי הלקוח מבקש החיבור (המשוייכים לחברת מבקש החיבור), בתחילת תהליך התיאום הטכני. תוכן ההסכם נגזר מאמת מידה 35(ה)(7)(א) – "הסכם לתיאום טכני", שאושר מישיבה מס' 388 של הרשות לשירותים ציבוריים חשמל. 


4.2. בכל מקום שיש קו תחתון ריק במסמך זה, יש למלא את המידע הרלוונטי טרם החתימה על הסכם זה.


5. שמות הנציגים מצד חח"י והלקוח  לשלב התיאום הטכני של חצר המיתוג. (point of contact)


5.1. נציג חח"י  - 
שם נציג


טלפון:  



דוא"ל:  


נציג הלקוח, המוסמך מטעם מבקש החיבור לתיאום הטכני -    


טלפון:  _____________

דוא"ל: _______________________


6.   סכימת חיבור המתקן לרשת ההולכה  וקביעת גבולות אחריות תפעולית ותחזוקתית.


6.1. תיאור נקודת החיבור ברשת ההולכה – בהתאם לסקר החיבור ליצרן (מספר דו"ח-RE)


6.2. קביעת גבולות אחריות תפעולית ותחזוקתית


הגדר החוצצת בין החצר שבאחריות תפעולית ותחזוקתית של חח"י, לבין החצר שבאחריות הלקוח תעבור, בין מנתקי פסי הצבירה לבין שדות השנאים (בהתאם למפורט בנוהל חיבור לקוחות מ"ע ועל – נספח 1).


7. תוכן


7.1. "לוח זמנים להתקדמות עבודות החיבור עד סיומן ומועד הפעלה מסחרית בהתאם לתוצאות סקר החיבור"


            להלן לוחות הזמנים לפעילות חח"י לקידום הקמת המתקן:


7.1.1. פרק הזמן למתן הערות על תכניות המתקן ממועד קבלתן:  15 ימי עבודה


מתן האישור לתוכניות המסדר וציוד מ"ע יהיה בכפוף לביצוע התשלום כמפורט באמות המידה.


7.1.2. פרק הזמן למתן הערות על מסמכי ציוד עיקרי ממועד קבלתו: 20 ימי עבודה


מתן האישור לתוכניות המסדר וציוד מ"ע יהיה בכפוף לביצוע התשלום כמפורט באמות המידה.


7.1.3. מועד חשמול המתקן (התחייבות חח"י):


7.1.3.1. מועד סיום העבודות לחיבור הישיר של המתקן (הקמת מסעף/קו) – בהתאם לסקר החיבור, או בהתאם להתחייבות מוסמכת אשר תחליף את המועד הרשום בסקר החיבור.


7.1.3.2. ליצרן בלבד:  מועד סיום העבודות במערכת המסירה (שדרוגים/החלפות תילים/תגבורי יכולת קווים וכו') – בהתאם לסקר החיבור, או בהתאם להתחייבות מוסמכת אשר תחליף את המועד הרשום בסקר החיבור.


רשימת הפרויקטים מפורטים בנספח מס' 3 –  בהתאם לסקר החיבור. 


7.1.3.3. מועד סיום עבודות משיקות בתחמ"ש חח"י – מועד החשמול.


7.1.4. השלב בתיאום הטכני בו הפרויקט עובר לשלב האופרטיבי ולטיפול הפרויקטור מטעם אגף הולכה והשנאה – לכל הפחות 11 חודשים לפני מועד חשמול המסדר מותנה באישור הציוד העיקרי ותוכניות המסדר (חד-קווי, בניין, סידור כללי וחתכים). 


7.1.5. מועד כניסה לבדיקות הכנסה לניצול של מסדר המיתוג ובתנאי שהמתקן נמסר במלואו לבדיקה – 6 חודשים לפני מועד חשמול המסדר. 


7.1.6. מועד העברת חצר המיתוג לאחריות תפעולית תחזוקתית של בעל רישיון הולכה:  במועד חשמול מסדר המיתוג.


            להלן לוחות הזמנים לפעילות הלקוח לקידום הקמת המתקן:


7.1.7. מועד מסירת החומר הטכני של הציוד העיקרי ותכניות המסדר כפי שמופיע בנוהל חיבור לקוחות (נספח 1) בפרק "נתונים ומסמכים טכניים שעל הלקוח להעביר לחברת החשמל (בעל רישיון הולכה)": חודש מחתימה על הסכם תאום טכני. 


7.1.8. פרק הזמן לשליחת תוכניות מעודכנות למסדר ומסמכים טכניים מעודכנים לציוד עיקרי, לאחר קבלת הערות חח"י: 15 ימי עבודה, ממועד קבלת ההערות מחח"י. 



פרק הזמן לשליחת מסמכים טכניים מעודכנים לציוד עיקרי לאחר קבלת הערות חח"י:  20 ימי עבודה, ממועד קבלת ההערות מחח"י.


7.1.9. אישור תוכניות המסדר :


7.1.9.1. תאריך היעד לאישור של תכניות המסדר (חד-קווי, סידור כללי, חתכים ובניין):  לכל המאוחר 13 חודשים לפני חשמול המתקן.


7.1.9.2. קבלת אישור לתכניות המסדר:  לכל המאוחר 11 חודשים לפני חשמול המתקן.


7.1.10. אישור ציוד עיקרי :


7.1.10.1. תאריך היעד לאישור הציוד העיקרי (ראה סעיף 7.4):  לכל המאוחר 13 חודשים לפני חשמול המתקן.


7.1.10.2. קבלת אישור לציוד העיקרי ולרשימת חלקי החילוף :  לכל המאוחר 11 חודשים לפני חשמול המתקן.


7.1.11. מועד מסירת המסדר לבדיקות: המועד יתואם לפחות 3 חודשים לפני מסירת המתקן לבדיקות.


7.1.12. מועד חשמול – בהתאם לסקר החיבור, או בהתאם להתחייבות אחרת אשר תחליף את המועד הרשום בסקר החיבור, ובתנאי שהתמלאו הסעיפים בהתאם ללו"ז הנקוב.


כל עיכוב בלוח הזמנים ישפיע על מועד החשמול.


7.2. "פרטים טכניים של סוג הציוד המשמש לחיבור ואופן התקנתו, בטיחות, עמידה בתקנים רלוונטיים והתקנת מערכות מנייה, הגנות ותקשורת במידת הצורך"


7.2.1. מתח החיבור:  400/161 ק"ו


7.2.2. טכנולוגיה של  ציוד מסדר המיתוג:  AIS/GIS


7.2.3. סכימת רעיונית של המסדר ("H", פ"צ כפול, מפסק וחצי וכו'):  H, ישמר מקום לצרכי פיתוח עתידי ולצרכי השנאה לחח"י.


7.2.4. זרם עבודה של המסדר:  אמפר


7.2.5. זרם קצר תלת פאזי/חד פאזי:  50-63 קילו-אמפר


7.2.6. משטר הארקה:  נקודת אפס מוארקת ישירות (SOLIDLY Y GROUNDED)


7.2.7. מיקום נקודות מנייה במתקן כולו (שנאים ראשיים, שנאי תחמ"ש,  הדקי גנראטור, שנאי אספקת בית):  מנייה מסחרית תותקן בצד 161 ק"ו של השנאים הראשיים, ועל צרכני הבית במידת הצורך.


7.2.8. סוג הגנות נדרשות להתקנה:  הגנת מרחק והגנה דיפרנציאלית (הגנות קווים). בנוסף, חח"י תגדיר את סוגי ההגנות הנדרשות בתוך המתקן (הגנת פ"צ הכוללת אפשרות להרחבה עתידית, פחת כיווני וכו'), 


7.2.9. יישום חיבור חוזר חד פאזי ומערכת רה סנכרון - יש להתקין מש"מ תלת פאזי ביציאות המעגלים.


7.2.10. דרכי תקשורת (PLC, אופטית, בזק וכו'):  המתקן נדרש ל-2 דרכי תקשורת – PLC  (התקנת יסודות לציוד הצמדה בכל שדות הקווים) ואופטי. בנוסף, חח"י תגדיר את דרישות נוספות בתיאום הטכני (ראה גם נספח 1).


7.3. "למבקש חיבור בעל רישיון ייצור מותנה : תכנון החיבור לרבות מערכות הגנה ותקשורת נוספות ככל שאלה נדרשות לצורך שמירה על שרידות, אמינות ובטיחות מערך ההולכה של בעל רישיון הולכה"


7.4. "התאמת פרטי ציוד מתח עליון או על עליון, שיירכש ע"י מבקש החיבור ויותקן בחצר המיתוג, לתקנים טכניים ובטיחותיים כדין ומותאמים לתשתית של בעל רישיון הולכה"


7.4.1. תהליך אישור ציוד מ"ע או על-עליון יבוצע בהתאם לנוהל חיבור לקוחות מ"ע ועל המצורף כנספח להסכם זה ובהתאם להנחיות מחלקת אמינות-הציוד בחח"י. 


7.4.1.1. הגדרת ציוד עיקרי:  כל ציוד מתח עליון או על-עליון של המתקן, לרבות מנתקים ומפסקים, משנה זרם ומתח, פסי צבירה, מאריקים ומבדדים, או ציוד GIS במסדרים סגורים.


7.4.2. הלקוח יזמין את נציגי חח"י  להשתתף בבדיקות FAT , הלקוח יידע את חח"י על תאריכי הבדיקות לפחות 45 ימים לפני ביצוען.


7.4.3.  התקנת ציוד משני (הגנות, מטענים, סוללות מצברים, ממירים וכו') בחצר שבאחריות חח"י בכפוף לאישור ע"י חח"י. 


7.4.3.1. במידה וציוד זה אינו בשימוש בחח"י אך אושר בשלב הטכני במפרטי חח"י, יידרש הלקוח:  לאספקת חלפים ולביצוע הדרכות לעובדי חח"י וחלה עליו האחריות להזמין נציג יצרן להכנסה לניצול


7.4.3.2. במידה והציוד לא בשימוש בחח"י ולא אושר בשלב הטכני במפרטי חח"י, יידרש הלקוח: להעברת חומר טכני של דגמי הציוד המשני 12 חודשים לפני המועד שנקבע בסעיף 7.1.14 לעיל ובנוסף לאספקת חלפים ולביצוע הדרכות לעובדי חח"י וחלה עליו האחריות להזמין נציג יצרן להכנסה לניצול. 


7.4.3.3. לגבי הגנות יידרש הלקוח לביצוע קונפיגורציה מלאה באחריותו ועל חשבונו.


הסבר:  ההגנות הנרכשות כיום הינן, על בסיס ממסרים דיגיטליים. חח"י מבצעת להגנות קונפיגורציה, ע"י בניית SET FILE, אשר בו מיושמות פונקציות ההגנה וכן הלוגיקה הדרושה ליישום בממסר.


· במידה והלקוח ירכוש ממסר הגנה שבשימוש חח"י, אזיי חח"י תספק את ה-SET FILE ותתאים אותו למאפייני המסדר.



· במידה והלקוח ירכוש ממסר הגנה אשר אושר טכנית ע"י חח"י אך לא בשימוש חח"י, אזיי באחריותו לבנות SET FILE (חח"י תספק את ערכי הכיול בלבד).


7.4.4. בכל מקרה טרם הזמנת הציוד על הלקוח לקבל אישור בכתב על הציוד מחח"י.


7.4.5. אישור תעודות בדיקה של ציוד עיקרי :


7.4.5.1. תאריך היעד לאישור תעודות בדיקה הינו, טרם שליחת הציוד לארץ.


7.4.5.2. על תעודות הבדיקה להיות מאושרות, בזמן קביעת מועד מסירת המתקן לבדיקות (ראה לו"ז בסעיף 7.1.11). 


7.5.  "חלוקת האחריות בין בעל רישיון הולכה לבין מבקש החיבור ביחס למערכות המשותפות הממוקמות במתקן. ממשקי שליטה, פיקוד והעברת נתונים בין מנהל המערכת, בעל רישיון הולכה ומבקש החיבור"


7.5.1. חלוקת אחריות על שדות שנאים :  תפעול ותחזוקה יהיו באחריות הלקוח. לחח"י תהיה שמורה יכולת הפסקה (בחירום בלבד).


העברת מידע משדות השנאים, תהיה בהתאם להגדרות ינ"מ.


7.5.2. תיאום רשימת הנתונים והפיקודים (I/O) הסופית מהמסדר ולמסדר אל הפיקוח הארצי תסתיים לכל המאוחר 6 חודשים לפני מועד החשמול.


7.6. "הגדרת בדיקות קבלה והכנסה לניצול של המסדר בחצר מבקש החיבור לרבות לוחות זמנים לביצוע"


7.6.1. פירוט הבדיקות המאושרות ע"פ אמת מידה.


7.7. "בדיקת עמידת יחידות הייצור/שאיבה ואתר הייצור בתנאים לחיבור יחידות הייצור לרשת ההולכה" 


7.7.1. עמידת יחידות הייצור בתנאים תיבדק ותתואם במסגרת הליך תיאום טכני של חצר


                 הייצור מול יחידת ניהול המערכת .


7.8. "הגדרת מערכות התקשורת שתשמשנה את מנהל המערכת ותהיינה באחריותו, ותותקנה בחצר ייצור מבקש החיבור ובחצר מיתוג באחריות בעל רישיון הולכה, להעברת נתונים בין ציוד הנמצא בחצר ייצור מבקש החיבור ובחצר מיתוג באחריות בעל רישיון הולכה לבין מנהל המערכת."


7.8.1. הגדרת מערכות התקשורת בין בעל רישיון הולכה למנהל המערכת מצורפות בנספח 2 להסכם זה.


7.9. "התאמת תכניות, לרבות תכניות התחמ"ש במתח עליון או על, לתקנים טכניים, בטיחותיים ולדרישות המערכת בהיבטים של : הגנות, פיקודים, ניעולים, תקשורת (התראות, פעולות ואינדיקציה) ומערכות עזר נלוות"


7.9.1. מבקש החיבור יעביר את כל החומר הנדרש בהתאם למפורט בנוהל חיבור לקוחות מ"ע ועל (נספח 1) ובהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו בסעיף 7.1 לעיל.  ככלל, הקמת המתקן תהיה בהתאם להנחיות וכללים שבנוהל חיבור לקוחות מ"ע ועל הנ"ל.
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PS & AL



				



				POWER SUPPLY								REMARKS



				220V DC1								מא"ז בארון 16A



				220V DC2								מא"ז בארון 16A



				60V								מא"ז בארון 16A



				230V AC								מא"ז בארון 10A (יש להזין ממעגל מוגן ע"י ממסר פחת)



				OUT INDICATION								REMARKS



				SCS ALARM								עבור פיקוח ארצי



				STATION CONTROL								עבור פיקוח ארצי











IND



				



				INDICATION



				BAY  01- LINE



				CB OPENED				CB1



				CB CLOSED



				IL BB1 OPENED				DS1



				IL BB1 CLOSED



				IL EARTH CB-BB1 OPENED				ES1



				IL EARTH CB-BB1 CLOSED



				IL EARTH CB-LINE OPENED				ESL11



				IL EARTH CB-LINE CLOSED



				IL LINE OPENED				DSL1



				IL LINE CLOSED



				IL EARTH LINE OPENED				ESL1



				IL EARTH LINE CLOSED



				DIST. REL. FAIL OR DIFF. REL. FAIL OR FUSE.AL



				LINE VOLT EXIST



				COMMUNICATION FAIL



				LOCAL.AL



				SF6.AL



				OPER LOCK AL



				CLOSE LOCK AL



				Z.G.L AL



				PT NV OR FUSE AL



				220V DC FU AL OR NV



				PROTECTION TRIP



				BAY 05 - LINE



				CB OPENED				CB5



				CB CLOSED



				IL BB2 OPENED				DS5



				IL BB2 CLOSED



				IL EARTH CB-BB2 OPENED				ES5



				IL EARTH CB-BB2 CLOSED



				IL EARTH CB-LINE OPENED				ESL51



				IL EARTH CB-LINE CLOSED



				IL LINE OPENED				DSL5



				IL LINE CLOSED



				IL EARTH LINE OPENED				ESL5



				IL EARTH LINE CLOSED



				DIST. REL. FAIL OR DIFF. REL. FAIL OR FUSE.AL



				LINE VOLT EXIST



				COMMUNICATION FAIL



				LOCAL.AL



				SF6.AL



				OPER LOCK AL



				CLOSE LOCK AL



				Z.G.L AL



				PT NV OR FUSE AL



				220V DC FU AL OR NV



				PROTECTION TRIP



				BAY 02 - TRAFO



				CB OPENED				CB2



				CB CLOSED



				IL BB1 OPENED				DS2



				IL BB1 CLOSED



				IL EARTH CB-BB1 OPENED				ES2



				IL EARTH CB-BB1 CLOSED



				LOCAL AL IECo SIDE



				LOCAL AL CUSTOMER SIDE



				PROTECTION TRIP



				CB GENERAL LOCKOUT



				PROTECTION FAIL OR FUSE AL



				220V DC FU AL OR NV IECo SIDE



				BAY 06 - TRAFO



				CB OPENED				CB6



				CB CLOSED



				IL BB1 OPENED				DS6



				IL BB1 CLOSED



				IL EARTH CB-BB1 OPENED				ES6



				IL EARTH CB-BB1 CLOSED



				LOCAL AL IECo SIDE



				LOCAL AL CUSTOMER SIDE



				PROTECTION TRIP



				CB GENERAL LOCKOUT



				PROTECTION FAIL OR FUSE AL



				220V DC FU AL OR NV IECo SIDE



				BAY 03-04  - COUPLER



				CB OPENED				CB3



				CB CLOSED



				IL BB1 OPENED				DSB1



				IL BB1 CLOSED



				IL EARTH CB-BB1 OPENED				ESB11



				IL EARTH CB-BB1 CLOSED



				IL EARTH BB1 OPENED				ESB1



				IL EARTH BB1 CLOSED



				IL BB2 OPENED				DSB2



				IL BB2 CLOSED



				IL EARTH CB-BB2 OPENED				ESB21



				IL EARTH CB-BB2 CLOSED



				IL EARTH BB2 OPENED				ESB2



				IL EARTH BB2 CLOSED



				LOCAL AL



				SF6.AL



				OPER LOCK AL



				CLOSE LOCK AL



				Z.G.L AL



				220V DC FU AL OR NV



				BB1 PT FUSE AL



				BB2 PT FUSE AL



				GENERAL ALARMS



				380V VITAL FUSE OR U/V AL



				380V NON-VITAL FUSE OR U/V AL



				CHARGER1 FUSE AL



				220V DC1 FUSE AL



				220V DC1 UV/OV/RIPPLE AL



				220V DC1 LEAKAGE AL



				220V DC2 IEC SIDE FUSE AL



				220V DC2 IEC SIDE UV/OV/RIPPLE AL



				220V DC2 IEC SIDE LEAKAGE AL



				60V DC DIST. FUSE AL



				60V DC DIST. UV/OV/RIPPLE AL



				60V DC DIST. LEAKAGE AL



				48V DANGER AL



				48V FUSE AL



				UPS AL



				OM MAJOR AL



				OM MINOR AL



				BBP TRIP



				BFP TRIP



				BBP BLOCKING LEVEL1



				BBP CIRCUITRY FUALT



				BBP DISCREPANCY POS&CT FAIL



				BBP RELAY OR MCB FAIL



				BFP DISABLE



				BBP BAY OUT OF SERVICE



				FAULT RECORDER AL



				BATTERY ROOM FAN AL



				HYDROGEN LOW AL



				HYDROGEN HIGH AL



				HYDROGEN SYSTEM FAIL



				FIRE AL



				FIRE PROT TROUBL



				DRAIN PUMP AL



				CCTV AL



				SECURITY AL



				AIR COND AL



				SMOKE BLOWERS AL



				TRANSDUCER AL











MEAS



				



				MEASUREMENT



				BAY  01- LINE



				CURRENT R



				CURRENT S



				CURRENT T



				N



				BAY  05- LINE



				CURRENT R



				CURRENT S



				CURRENT T



				N



				BAY  03-04  BB



				BB1 VOLTAGE R



				BB1 VOLTAGE S



				BB1 VOLTAGE T



				BB1 VOLTAGE N



				BB2 VOLTAGE R



				BB2 VOLTAGE S



				BB2 VOLTAGE T



				BB2 VOLTAGE N
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				COMMANDS								REMARKS				R102				ארון



																מהדק +				מהדק -



				BAY  01- LINE



				60V INPUT FOR COMMAND



				60V OUTPUT FOR INCC COMMAND



				CB OFF				CB1



				CB ON



				IL BB1 OFF				DS1



				IL BB1 ON



				IL LINE OFF				DSL1



				IL LINE ON



				BAY  05- LINE



				60V INPUT FOR COMMAND



				60V OUTPUT FOR INCC COMMAND



				CB OFF				CB5



				CB ON



				IL BB2 OFF				DS5



				IL BB2 ON



				IL LINE OFF				DSL5



				IL LINE ON



				BAY  02- TRAFO



				60V INPUT FOR COMMAND



				60V OUTPUT FOR INCC COMMAND



				IL BB1 OFF				DS2



				IL BB1 ON



				BAY  06- TRAFO



				60V INPUT FOR COMMAND



				60V OUTPUT FOR INCC COMMAND



				IL BB1 OFF				DS6



				IL BB1 ON



				BAY  03-04  BB



				60V INPUT FOR COMMAND



				60V OUTPUT FOR INCC COMMAND



				CB OFF				CB3



				CB ON



				IL BB1 OFF				DSB1



				IL BB1 ON



				IL BB2 OFF				DSB2



				IL BB2 ON
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				INDICATION BY COMMUNICATION
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				DISTANCE RELAY R



				DISTANCE RELAY S



				DISTANCE RELAY T



				DISTANCE RELAY M



				DIST REL STEP 2



				DIST REL STEP 3



				DIST REL GENERAL TRIP



				DIST REL BCKWRD/Q



				DIST REL - DIR ERTH FAULT PR



				DIST REL - THERMAL OVERLOAD



				DIST REL - PROT CHANNEL FAIL
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				DIFF REL GENERAL TRIP



				DIFF REL TRIP PHASE R
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 מפרט דרישות יחידת מונים ארצי למניית אנרגיה בחיבור יצרנים פרטיים




 יוןולקוחות מתח על בכל רמות המתחים 




 




 חתימה תאריך תפקיד שם 




 60/8/00 מנהל יחידת מונים ארצי מיקי לוי אישר
 




 




 כללי:  .1




יחידת מונים ארצי לציוד ומבנה הקשורים  -מפרט זה מגדיר את דרישות חברת החשמל 




 .כוח של יצרנים פרטיים, מתקני מ"עלמניית האנרגיה בתחנות 




 שיטה:  .2




 והציוד מגיע מארה"ב, הוא ייבדק   המפרט מבוסס על תקנים אירופאים. במידה  .7.0




 ים המופיעים להלן.בהתאם לתקנים האמריקא




 מונים ארצי בנוסף לנספח הטכני של נוהל חיבור  -המפרט מגדיר את דרישות חח"י  .7.7




 לקוחות על ועליון המפורסם ע"י חטיבת תפ"ט.




 פירוט: .3




 משני זרם: .3.1




 ידה . מש"ז שתוכננו והורכבו לעמIEC 60044-1מש"ז יתאימו לתקן  .6.0.0




 -בפסקאות הנוגעות ל  IEEE (ANSI) C57.13בתקן האמריקאי יתאימו לתקנים 




Instrument transformers ,יש לעמוד לחילופין בתקינה החדשה .IEC 61869-1, IEC 




61869-2 . 




 . 0.2s( למש"ז הינה Accuracy Classרמת הדיוק ) .6.0.7




הנומינאלי  הזרם הנומינאלי הראשוני של מש"ז יתאים לגודל החיבור. הזרם .6.0.6




  .5Aהמשני יהיה תמיד 




 .30VA( של מש"ז תהיה לכל היותר Burdenהעמסה נומינאלית ) .6.0.3




 . חריגים יאושרו בשלב FS=5( המקסימאלי: Security Factorמקדם הבטיחות ) .6.0.0




 התיאום הטכני.















 




 
 
 
 




 במידה וקיים שינוי תמסורת ) דרגות ( במש"ז הוא יהיה בצד המשני בלבד. .6.0.3




של המונים בזמן ייצור  IMPORT -ום אנרגיה בערוץ ה חיווט מש"ז יתוכנן לריש .6.0.0




 )בתח"כ בלבד(. 




ליחידת מונים ארצי שמורה הזכות לשנות את החיווט בהתאם לכך שיתאים 




 לרשום לעיל.




 משני מתח: .3.2




. לחילופין תקינה חדשה IEC 60044-2מש"מ יתאימו לתקן  .6.7.0




IEC 61869-1, IEC 61869-3   . תקן האמריקאי מש"מ שתוכננו והורכבו לעמידה ב




 Instrument -בפסקאות הנוגעות ל  IEEE (ANSI) C57.12יתאימו לתקנים 




transformers. 




 .0.2( למש"מ הינה Accuracy Classרמת הדיוק ) .6.7.7




בהתאם לראשוני כך שיחס ההשנאה יהיה מספר  110V/115Vהצד המשני יהיה  .6.7.6




 שלם. 




 .30VAהעמסה נומינאלית של מש"מ תהיה לכל היותר  .6.7.3




 דרישות מתודולוגיה, איכות ואמינות השנאים: בדיקות, .3.3




נדרש להציג בפני חח"י דו"ח בדיקות דיוק למש"ז ומש"מ ע"י מעבדת היצרן או  .6.6.0




 מעבדה חיצונית מוסמכת.




, ILACמארגון בינלאומי כגון  ISO 17025המעבדה תהיה עם תעודת הסמכה לפי  .6.6.7




A2LA  .או מכון תקנים לאומי למדינה )לא במחוז בלבד( כולה 




(, כמוגדר Type testsדו"ח הבדיקות שנדרש להציג יכלול בדיקות אישור דגם ) .6.6.6




למש"מ ובדיקות שגרתיות  IEC 60044-2למש"ז ובתקן  IEC 60044-1בתקן 




Routine tests .לפי התקנים שלעיל 




ליחידת מונים ארצי שמורה הזכות לבצע בדיקות של מעגלי המדידה כולל מש"מ  .6.6.3




 ומשנ"ז .




 ניסיון מכירה: חח"י תאשר רק שנאים מיצרן המציג ניסיון מכירה לפחות ל  .6.6.0




לפחות  000של דגם השנאי המוצע או דומה לו בכמות של  OECDמדינות  7 -




 בלבד. Utilitiesללקוחות שהם 




 איכות: חח"י מחייבת שיצרן השנאים הן בתשתית הפיתוח והן בתשתית  .6.6.3




או מתקדם יותר, מגורם  ISO 9001 (2008)הייצור, בעל תעודת הסמכה לפי 




(. תשתית הייצור הינה International accreditation organizationבינלאומי מסמיך )




 תשתית המפעל שבו מיוצרים השנאים המיועדים להתקנה.




 חדר מונים ודרישות כלליות: .3.3




 כל כבלי זרם ומתח למנייה יהיו מסוג מסוכך או משוריין. .6.3.0




עבור כבלי המנייה בהתאם למרחק בין שנאי  טבלת שטחי חתך מינימליים .6.3.7




 המדידה וארון מנייה:
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ייה, ארונות המנייה, חדר המונים ומעגלי מיקום חשמלי של מש"ז ומש"מ למנ .6.3.6




 המנייה יאושרו ע"י מונים ארצי בשלב התיאום הטכני.




בתכנון מתקן עם פ"צ כפול ימוקמו מש"מ למדידה בנקודת ההזנה  –הערה 




 למדידה בכל מקרה כפוף לאישור בתאום טכני.




בין  חיבור בין משנ"ז לארונות מנייה יהיה רציף ללא  מקצרים. חיבור -הבהרה  




לבו נתיכי הגנה מש"מ לארון מנייה יהיה רציף ,בשלב תאום טכני יוחלט אם ישו




 . במעגל מתח למדידה




 בכל מקרה לא יאושרו מעגלי מדידה עם ממסרי פיקוד .




גודל חדר המונים יתאים לכמות הארונות הנגזרים ממספר  .6.3.3




 /נק' מנייה נוספות בפרויקט כפי שיסוכם בשלב התיאוםםהשנאים/גנראטורי




 הטכני.




חדר המונים יהיה נגיש מבלי לעבור בשטחים תפעוליים , דלת חדר המונים  עם  .6.3.0




 אמצעי נעילה מאושר ע"י יחידת מונים ארצי.




מ"מ לפחות להעברת כבלי תקשורת לקריאת המונים  00יש להכין פתח בקוטר  .6.3.3




מ"מ  00מרחוק. במידה וחדר המונים פנימי, יש להכין צינור שרשורי בקוטר 




 כבלי אנטנות עד לנקודה חיצונית במבנה.להולכת 




 יוכן שקע בסמוך לכל ארון מנייה להזנה חיצונית של המונים. .6.3.0




סיכוך כבלי זרם ומתח למנייה והנק' המשותפת של מש"ז ומש"מ יחוברו להארקה  .6.3.8




 רק בצד ארון המנייה בחדר מונים.




יה במסדרי מ"ע בתחנות פתוחות על היזם להתקין ארגזי מהדקים נפרדים למני .6.3.3




עם אפשרות להתקנת צילינדר חח"י. כבלי המנייה יהיו רציפים מהארגזים הנ"ל 




 עד לארונות המונים. 




במסדרי מ"ע בתחנות סגורות ובארונות החלוקה ביציאה מגנראטורים ושנאים  .6.3.00




לצריכת בית יש לתכנן הפרדה מלאה )כולל חיץ פיזי( בין מהדקי מתח/זרם 




ם אחרים. למהדקים אלו יוכן התקן עם המשרתים מנייה לאלו המיועדים לצרכי




 סידור החתמה. כבלי המנייה יהיו רציפים מהמהדקים הנ"ל עד לארונות המונים.
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 נספח ז' - הארקת ארונות פיקוד והגנה








GROUNDING OF CONTROL AND PROTECTION EQUIPMENT IN SUBSTATIONS


1. GENERAL


The grounding for control and protection equipment in substations should fulfill two main purposes:


a. To keep transient over-voltages generated by switching operations in HV installations, and electrostatic or magnetic RF fields, in the relays themselves or in the cables connected to them, within acceptable limits.


b. To keep electromagnetic waves transmitted by the relays from interfering with other electronic equipment.


2.  Grounding strips and their installation (EVK – 7351-2,Fig. 1)


The grounding strips must be of tinned braided copper (and not round copper conductors).


 Data of braided copper strips: Width ≥ 20mm.


                                                     Cross-section ≥ 16mm


Proper terminations must be fitted to both ends (press/pinch fit) with a hole for bolting them firmly to the items to be connected.





The surfaces to which the grounding strips are bolted must be electrically conducting (by thoroughly removing the paint from the connection point) and non-corroding (after the connection of the grounding strip is completed, the connection point should be coated with anti-corrosion material). If the contact surface is aluminum, a Cupal (copper plated aluminum) washer must be inserted between the grounding strip and the aluminum to prevent corrosion. 





3.  Mechanical design of cubicle


The cubicle must be designed and fitted out such that the impedance for RF interference of the ground path from the electronic device to the cubicle ground terminals is as low as possible.


Metal accessories must be effectively connected surface-to-surface to the grounded frame 


To ensure a low-impedance path to ground for RF interference. The contact surfaces must not only contact well, they must also be non-corroding.


4.  Grounding protection and control relays (EVK – 7351-2,Fig. 2)


Grounding strips may be attached to the left or to the right of racks and relays.


 The grounding strips should be always as short as possible. Two adjacent racks or relays should not be connected together by the grounding strips.


Relays with a separated reference-point for electronic-cards (0V RTN) will have a separate isolated grounding lead (flexible, 6mmcopper) to connect this point to a separate grounding rail (Signal-ground rail) allocated for that purpose.


5.  Grounding a single cubicle (EVK – 7351-2, Fig. 3)


Movable parts of the cubicle such as doors (front and back) or hinged equipment frames must be effectively grounded to the frame by three braided copper strips. 


The cubicle ground rail must be effectively connected to the frame of the cubicle.


The Signal-ground rail for reference-point for electronic-cards (0V RTN), if required, must be isolated from the cubicle.


The cubicle ground rail must be effectively connected to the station grounding system by a grounding strip. The separate Signal-ground rail must be solely allocated for reference-point for electronic-cards (0V RTN), and will be effectively connected to the station grounding system by a separate isolated grounding lead (flexible, 6mmcopper).
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תחנה פנימית 


			תחמ"ש  פנימית (INDOOR) ציוד מסוג G.I.S


			1.ציוד עיקרי


			 1.1.  מסדר


			סעיף			פריט 			כמות 


			1.1.1			מנתק MID  			2


			1.1.2			שסתום בטחון 			1


			1.1.3			סליל חיבור			3


			1.1.4			סליל הפסקה 			3


			1.1.5			שסתום חיבור מכלול שלם 			2


			1.1.6			שסתום הפסקה מכלול שלם 			2


			1.1.7			מגע טבעת 			1


			1.1.8			DILO  לחבור בין המסדר לבין ציוד			2


			1.1.9			עגלה גדולה לטיפול בהוצאת הגז 			1


			1.1.10			מחמם למפסק עזר 			2


			1.1.11			מוט הנע  למפ"ז			1


			1.1.12			מוט הנעה מבודד למפ"ז 			1


			1.1.13			מפסק עזר-מכלול			1


			1.1.14			ציר-גל למגעי עזר			1


			1.1.15			מנוע  למנתק פ"צ			1


			1.1.16			מנתק יציאה 			1


			1.1.17			מנגנון הפעלה של מנתק יציאה  			1


			1.1.18			מנתק פ"צ למסדר			1


			1.1.19			מנתק הארקה מהיר 			1


			1.1.20			מנוע למנתק מהיר 


			1.1.21			מערכת מוטות ומכסים במנתק זויתי 			1


			1.1.22			מגעי עזר למנתק קו			1


			1.1.23			קפיץ חיבור למסדר  			2


			1.1.24			גריז לאטם  			3


			1.1.25			ברייר אטום/מבודד פנימי  			1


			1.1.26			מבודד פנימי  			1


			1.1.27			מבדד פנימי  למפ"ז ומשני זרם 			1


			1.1.28			מבדד פנימי לחיבור חלקים פנימיים של מסדר 			1


			1.1.29			מבדד תמיכה (פנימי) לחיבור חלקים של מסדר 			1


			1.1.30			שקית יבוש (קולטן לחות) 			3


			1.1.31			ראש חיבור			1


			1.1.32			 סט אטמים 1			1


			1.1.33			שסתום כדורי 			1


			1.1.34			קבל למסדרים			3


			1.1.35			מערכת ממסרים ' 			1


			1.1.36			מבדד מעבר  (עבור כל אחד מהדגמים)			1


			1.1.37			מד לחץ (עבור כל אחד מהדגמים)			3


			1.1.38			משנה מתח (עבור כל אחד מהדגמים)  			1


			1.1.39			ממסר התראה  			2


			1.1.40			ממסר זמן השהיה ""ON			3


			1.1.41			משנה זרם  (עבור כל אחד מהדגמים)			1


			1.1.42			מוט הנע מבודד(פיברגלס)			3


			1.1.43			גוף חימום  			3


			1.1.44			שסתום הפסקה למסדר 			3


			1.1.45			מד צפיפות SF6 למפ"ז			1


			1.1.46			שסתום בטחון למפסק זרם 			1


			1.1.47			שסתום בטחון לחלקי המסדר האחרים			1


			1.1.48			מוט הפעלת מגע עזר 			3


			1.1.49			 פאזות למפסק  קומפלט  			3


			1.1.50			מנגנון  הפעלה  למפסק  זרם			2


			1.1.51			סט ברגים למסדר SF6 			1


			1.1.52			שסתום למילוי גז עבור מפ"ז			2


			1.1.53			מגן ברק חיצוני 			2


			1.1.54			עגלת עזר לפרוק והרכבת ציוד במסדר			1


			1.2  מפסק זרם חד פאזי


			1.2.1			פאזה  מלאה עם  מנגנון  הפעלה' 			1


			1.2.2			סליל חיבור  			1


			1.2.3			סליל  הפסקה  			1


			1.2.4			מנוע למנגנון  הפעלה  			1


			1.2.5			סט אטמים לפאזה  			1


			1.2.6			נגד חימום			1


			1.2.7			מבודד  תמיכה למפסק  			1


			1.2.8			מבודד  תא  כיבוי 			1


			1.2.9			חומר ספיגה  			3


			1.2.10			סט נתיכים לפאזה 			1


			1.2.11			סט ממסרים  לפאזה 			1


			1.2.12			מד לחץ גז 			1


			1.2.13			מתקן סגירה אטימה 			1


			1.2.14			מערכת למילוי גז/מתאמים			1


			1.2.15			סט מגעי עזר למפסק זרם 			1


			1.2.16			מוט מבודד למפסק זרם 			1


			1.2.17			סט מגעים ראשיים למפסק 			1


			1.3  מנתק


			1.3.1			מנתק עם 2 ס"א			1


			1.3.2			סט מגעי עזר למנגנון הפעלה 			1


			1.3.3			מגען למנגנון הנעה 			1


			1.3.4			ממסר יתרת זרם 			1


			1.3.5			נגד חימום למנגנון הפעלה 			1


			1.3.6			מנוע עבור מנגנון  הפעלה של מנתק			1


			1.3.7			מנוע להפעלת סכין הארקה 			1


			1.3.8			מבודד למנתק			1


			1.3.9			סט מגעים ראשיים למנתק מגע נקבה			1


			1.3.10			סט מגעים הראשיים  מגע זכר 			1


			1.3.11			מגע קשת עבור מנתק 			1


			1.3.12			אצבעות  מגע עבור מנתק  			3


			1.3.13			קפיץ איזון 			1


			1.3.14			מנגנון הפעלה  מכלול			1


			1.3.15			מסלול זרם ללא  מבודדים			1


			1.3.16			התקן הגנה קורונה לזרוע נקבה			1


			1.3.17			התקן הגנה קורונה  לזרוע זכר 			1


			1.3.18			סליל  הפעלה 			3


			1.4  משנה זרם


			1.4.1			משנה זרם יחידה חד פאזית			2


			1.5  משנה מתח


			1.5.1			משנה מתח יחידה חד פאזית (עבור כל אחד מהדגמים			1


			1.6  מגן ברק


			1.6.1			יחידה חד פאזית 			3


			2.ציוד משני


			2.1  מערכת גלוי וכיבוי אש
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טקסט מלווה


			• להלן רשימת חלקי חילוף אותה אנו מבקשים שהלקוח ירכוש עבור תחמ"ש *** לחלק התחמ"ש העובר לתפעול ותחזוקה של חברת החשמל .  
• הרשימה מחולקת לפי סווג של  ציוד עיקרי וציוד משני בתחנות המיתוג והמשנה הפרטיות בחלק שבאחריות חברת החשמל על פי ההסכם התפעולי-תחזוקתית . 
• הרשימה  אינה  כוללת  את שדות השנאים, גנרציה  ומסדרי מתח גבוה  שבחצר ובאחריות  הלקוח.
• רשימת חלקי החילוף  מבוססת על הציוד שאושר בשלב התיאום הטכני.  
• במידה  ובעתיד במסדר 161 ק"ו בחצר שבאחריות  חח"י יורחב /יותקן  ציוד נוסף שונה (דגם /יצרן) מהקיים על הלקוח להזמין חלפים בנפרד עבור כל אחד מהדגמים שיסופקו וללא קשר להסכם של המסדר הקיים ובתיאום עם חח"י.
• במידה וקיים ציוד נוסף  אזי בהתאם  להמלצות  היצרן יש  לעדכן  את  הרשימה שבהמשך  ולקבל את אישור חברת החשמל. 
• לפני  הזמנת חלקי חילוף בהתאם לרשימה שבהמשך  על הלקוח לקבל אישור חח"י לאחר שתסופק רשימה מפורטת לחברת החשמל הכוללת מק"ט יצרן, תיאור הפריט וכמויות.
• חלקי חילוף הקשורים למבנה המסדר ומערכות עזר בין היתר מיזוג אוויר, תאורה, גלוי וכבוי אש יחולו על הלקוח הפרטי בהתאם להסכם תפעולי תחזוקתי שיחתם מול הלקוח ובכפוף לאמות מידה.
• רשימת החלפים המומלצת ע"י היצרן ואיננה מופיעה במסמך זה נדרשת בנוסף לרשימה אשר בהמשך.
• כל הציוד (לרבות חלקי החילוף) יאוחסן במחסן הלקוח הפרטי ועל פי הנחיות היצרן לאחסון.
             באחריות הלקוח תקינות הציוד בשלב האחסנה
יש לציין זאת רשימה גנרית וראשונית בלבד
רשימה סופית ומחייבת תגובש לאחר קבלת הציוד הדיוק אשר יהיה מותקן בשטח ובחינת חח"י על פי ניסיונה 
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 נספח ה - דרישות קדם להתחלת בדיקות חובה





			1.1. אישור ציוד  ומסמכים





			סעיף


			תוכן





			1.1.1. 


			הציוד העיקרי שהותקן אושר ע''י חח''י, כולל מסמכי routine test (תפ''ט).





			1.1.2. 


			הפורטלים אושרו ע''י חח''י   (תפ''ט).





			1.1.3. 


			מבדדי תליה , אושרו ע''י חח''י.





			1.1.4. 


			מבדדי מתיחה אושרו ע''י חח''י





			1.1.5. 


			תיול פ''צ בוצע בהתאם לאישור חח''י.





			1.1.6. 


			הסכם תפעולי חתום בין מבקש החיבור לחח''י.





			1.1.7. 


			התאמת NAMEPLATE  לספרות היצרן כפי שאושרה ע"י חח"י. באחריות אגף הו"ש להעביר לתפ"ט תצלומים מהשטח)





			1.1.8. 


			מבקש החיבור שילם עבור בדיקות החובה.





			1.1.9. 


			מבקש החיבור הקים מערכת מיגון על חשבונו, בהתאם לתוכנית אב של חח"י ומרכיבי המערכת אושרו ע"י חח"י :


· טמ"ס


· זיהוי ביומטרי


· גלאים ואזעקות


סורגים וגדרות





			1.1.10. 


			ציוד התקשורת הותקן במלואו, בהתאם להצעת מחיר לחבילת התקשורת (באחריות חח"י)





			1.1.11. 


			הוגדר מנהל פרויקט מטעם מבקש החיבור לצורך תאום עבודות מול חח''י.





			1.1.12. 


			אישור ציוד משני של אגף הולכה והשנאה 





			


			· קיים אישור לציוד הבא


· UPS (2 קו''א לפחות עם חיבור לסוללת המצברים של   התחמ''ש ),


· מערכת המיגון,


· מטענים,


· חלוקות ז''י ז''ח ,


· רכזת גילוי אש ומימן





			1.1.13. 


			ספרות יצרן עבור הציוד למתח עליון





			


			מבקש החיבור סיפק ספרות יצרן עבור הציוד למתח עליון בתחמ''ש :


· לכל הציוד המותקן בתחמ"ש שעובר לאחריות תפעולית תחזוקתית של חח"י...ביין היתר :-מפסיקי זרם,


· משני זרם,


· משני מתח,


· מנתקים ,


· מגיני ברק.





			1.1.14. 


			שרטוטי יצרן עבור הציוד למתח עליון  מודפסים ב A0 או אחרת לפי דרישת חח"י – פרוט שרטוטים נדרש מופיע בנספח רשימת שרטוטים נדרשת 





			


			מבקש החיבור סיפק שרטוטי יצרן עבור הציוד למתח עליון בתחמ''ש:


· לכל הציוד המותקן בתחמ"ש שעובר לאחריות תפעולית תחזוקתית של חח"י...ביין היתר :


· מפסיקי זרם,


· -משני זרם,


· משני מתח,


· מנתקים ,


· מגיני ברק.





			1.1.15. 


			דוחו''ת בדיקת יצרן עבור הציוד למתח עליון





			


			מבקש החיבור סיפק דוחו''ת בדיקת יצרן עבור הציוד למתח עליון בתחמ''ש:


· לכל הציוד המותקן בתחמ"ש שעובר לאחריות תפעולית תחזוקתית של חח"י...ביין היתר :


· מפסיקי זרם,


· משני זרם,


· משני מתח,


· מנתקים ,


· מגיני ברק.





			1.1.16. 


			ספרות יצרן לציוד מתח עליון  





			


			מבקש החיבור סיפק דוחו''ת בדיקת יצרן עבור הציוד למתח עליון בתחמ''ש:


לכל הציוד המותקן בתחמ"ש שעובר לאחריות תפעולית תחזוקתית של חח"י...ביין היתר :


· מפסיקי זרם,


· משני זרם,


· משני מתח,


· מנתקים ,


· מגיני ברק





			1.1.17. 


			ספרות יצרן לכל המכשירים בחדר הפיקוד





			


			מבקש החיבור סיפק ספרות יצרן לכל המכשירים בחדר הפיקוד:


לכל הציוד המותקן בתחמ"ש שעובר לאחריות תפעולית תחזוקתית של חח"י...ביין היתר :


· בקר העברה אוטומטית מ''נ  ז''ח,


· מכשיר להגנה בפני סדר פאזות מ''נ ז''ח,


· מכשירי בקרה ז''י (BENDER),


· מכשיר להתראה בפני עלייה /ירידת מתח ז''י,


· מכשיר להתראה בפני גליות במערכת ז''י.


· מערכת סינכרון (ליצרן בלבד).





			1.1.18. 


			על מבקש החיבור להתחייב להעמיד לרשות הבודקים מחח''י 2 חווטים לתיקון מיידי של ליקויים שיתגלו במהלך הבדיקות, לכל תקופת הבדיקות





			1.1.19. 


			כל הציוד בתחמ''ש וכל הארונות מותקנים ומחווטים . כמו כן לוודא את  תקינות  הדלתות וציריהן של ארונות הגנה, ארונות בשטח וכו'





			1.1.20. 


			קיימת הזנת מתח ז''ח זמנית לבניין הפיקוד 3X63A  לפחות.





			1.1.21. 


			מבקש החיבור יעמיד לרשות חח''י מקום באתר לצורך הצבת צריף של הבודקים וכן יספק לצריף הזנת ז''ח 1X32A  לפחות





			1.1.22. 


			דוחו''ת בדיקה של בודק סוג 3 מטעם מבקש החיבור לציוד





			


			דוחו''ת בדיקה של בודק סוג 3 מטעם מבקש החיבור לציוד שבאחריותו :


· שנאים


· מפסקי זרם.


· מנתקים.


· משני זרם.


· מגיני ברק מ''ע.


· מגיני ברק מ''ג.


· תאי כניסה של מסדר מ''ג של מבקש החיבור.


· כבלים מ''ג בין השנאים למסדר מ''ג של מבקש החיבור.


· דו''ח בדיקת הארקות בשטח שבאחריות מבקש החיבור.


· חשמל בניין וכל חלוקת מתח הקשורה לכך.





			1.1.23. 


			מבקש החיבור סיפק דוחות בדיקה של יצרני  לוחות החשמל בהתאם לתקן לוחות חשמל 1419, ובתאם לצורך להתקנה חיצונית בהתאם לתקנים. 





			1.1.24. 


			קיים סידור להתקנת מנעול במפסקי הזרם או המנתקים  בתא הכניסה מ''ג של מבקש החיבור לצורך נעילה בטיחותית עם מנעול חח''י .


לחלופין מפסק הזרם יהיה מסוג נשלף.





			1.1.25. 


			קיים מפסק ראשי לניתוק מתח 380 ו' בכניסה לבניין הפיקוד במקרה אש.





			1.1.26. 


			קיים ארון נפרד עם אוורור להגנות כל מעגל מ''ע /על.





			1.1.27. 


			קיים ארון נפרד עם אוורור להגנת פ''צ.





			1.1.28. 


			כל כבלי הזרם בחתך 6 ממ''ר לפחות, לצורכי מניה יש לעיין בנוהל החיבור ואישור מחלקת  מונים





			1.1.29. 


			מהדקי זרם עם אפשרות קיצור. למעט מנתקים להגנת פסי צבירה עם אפשרות לניתוק לאחר קיצור 





			1.1.30. 


			חיווט של כל הממסרים יבוצע ישירות לסרגלים ולא שירשור/גישור בין ממסר לממסר  





			1.1.31. 


			מהדקי מתח עם אפשרות ניתוק.





			1.1.32. 


			מהדקים למעגלי הפסקה בהגנת פ''צ עם אפשרות ניתוק.





			1.1.33. 


			כל גיד מחווט יהיה ממוספר.





			1.1.34. 


			כל כבל מחווט יהיה ממוספר.





			1.1.35. 


			כל הכבלים לפיקוד,הגנה ומניה עם סיכוך.





			1.1.36. 


			אין לחבר יותר מגיד הארקה אחד על בורג אחד.





			1.1.37. 


			כניסת כבלים לארונות מתחתית הארון עם פיטינגים בלבד ,יש להשאיר פיטינגים רזרביים לשימוש עתידי.


רצפת הארון תאפשר לאדם לעמוד עליה





			1.1.38. 


			גובה מינימלי למיקום סרגלי מהדקים 300 מ''מ מתחתית הארון.גובה מקסימלי למיקום סרגלי מהדקים 300 מ''מ מגג הארון.





			1.1.39. 


			סיבים אופטיים יונחו בתעלות ייעודיות ובמסלולים נפרדים בין הפורטל לארון סיבים אופטיים בחדר התקשורת.





			1.1.40. 


			קיימת העברת רמת מתח ז''י 220 ו' לרחוק Ma)4-20  ) 





			1.1.41. 


			קיימת העברת רמת מתח ז''י 60 ו' לרחוק Ma)4-20  )





			1.1.42. 


			קיימת העברת רמת מתח ז''י 48  ו' לרחוק Ma)4-20  )





			1.1.43. 


			קיים משגוח לזליגה לאדמה במערכת 220 ו' ז''י.





			1.1.44. 


			קיים משגוח לזליגה לאדמה במערכת 60 ו' ז''י.





			1.1.45. 


			שקעי שרות מוגנים ע''י ממסר פחת.





			1.1.46. 


			לכל שדה/מעגל/מקשר מתח עלון/על יהיה ארון פיקוד בשדה עם חזית לכוון המסדר, או בהתאם לסיכום עם חח"י (לגבי כיוון החזית). 


בנוסף, הארונות יאושרו מראש ע"י חח"י (התקנה OUTDOOR).





			1.1.47. 


			גנרטור תקין ופועל עם מיכל דלק מלא





			1.1.48. 


			כלי עבודה ייעודיים לציוד סופקו





			1.1.49. 


			תאורת חירום תקינה בחדר הפיקוד





			1.1.50. 


			רושם הפרעות הותקן





			1.1.51. 


			חדר הפיקוד בגודל 4*6  מטר לפחות





			1.1.52. 


			חדר תקשורת בגודל  4*5 מטר לפחות





			1.2. גילוי אש





			1.2.1. 


			מערכת גילוי וכיבוי אש הותקנה וקיבלה את אישור מכון התקנים





			1.2.1.1.1.1.1.1. 


			קיים כיבוי אש פסיבי (מטפים- גז הלון).





			1.2.2. 


			קיים כיבוי אש במים (הידרנטים)





			1.2.3. 


			





			1.3. חדרי מצברים





			1.3.1. 


			קירות חדר המצברים צבועים בצבע מתאים העמיד בחומצה.





			1.3.2. 


			קיימת מערכת מיזוג אוויר לחדר המצברים כולל החדרת אוויר צח.





			1.3.3. 


			ניתן לנעול את חדר המצברים





			1.3.4. 


			מערכת התאורה ,מתגים,קופסאות חיבורים, מוגני התפוצצות.





			1.3.5. 


			קיים גלאי מימן בחדר המצברים.


במידה ורכזת גילוי מימן לא מוכרת לחח''י יש לקבל ממבקש החיבור הדרכה וסיסמה לרמת טכנאי (קוד טכנאי).





			1.3.6. 


			מערכת גילוי מימן קיימת עם תצוגה של רמת המימן .





			1.3.7. 


			קיימת משטפת עיניים עם מים זורמים ליד חדר המצברים.





			1.3.8. 


			המצברים מעוגנים בפני רעידת אדמה, וקיים אישור חח"י למצברים ולמעמד המצברים





			1.3.9. 


			רצפת החדר מסוג עמיד בפני חומצות ושחיקה.





			1.3.10. 


			רצפת החדר אנטי סטטית בעלת התנגדות חשמלית  1-100 אוהם





			1.3.11. 


			קיימת החלפת אוויר בחדר 6-8 פעמים בשעה





			1.3.12. 


			הסוללה רטובה עם קיבוליות בהתאם לדרישות חח"י





			1.3.13. 


			טמפרטורה דרושה בחדר 25 מעלות 





			1.3.14. 


			דלת החדר מסוג מילוט עם פתיחה החוצה





			1.3.15. 


			חדר המצברים בגודל 4.5*5 מטר לפחות





			1.3.16. 


			שילוט כנדרש בחוק





			1.4. שרטוטי הארקה 





			1.4.1. 


			כל האלקטרודות הותקנו.





			1.4.2. 


			בוצעה הארקת SRG   בחדר הפיקוד וחדר התקשורת (עבור ציוד אלקטרוני רגיש).





			1.4.3. 


			גדר היקפית מותקנת ומוארקת.





			1.4.4. 


			כל הארונות והציוד בחדר פיקוד וחדר התקשורת מאורקים.





			1.4.5. 


			כל הארונות והציוד בתחמ''ש מאורקים.





			1.4.6. 


			קיים פס השוואת פוטנציאלים בחדר מניה.





			1.4.7. 


			קיים פס השוואת פוטנציאלים בחדר מצברים.





			1.4.8. 


			כל המסדר מכוסה אספלט 





			1.4.9. 


			 בהעדר גדר אטומה מסביב לתחמ"ש,  קיים אספלט ברוחב מטר 





			1.4.10. 


			הארקת ציוד אלקטרוני רגיש 3 נקודות 





			1.5. שרטוטי ביטחון





			1.5.1. 


			סורגים בכל החלונות.





			1.5.2. 


			גדר התחמ''ש בגובה 2.5 מטר מסוג ''יהודה רשתות''





			1.5.3. 


			מפרטי ציוד המיגון אושרו ע''י אגף הולכה והשנאה.





			1.5.4. 


			קורא ביומטרי בכניסה לחדר הפיקוד /חדר תקשורת. 





			1.5.5. 


			טמ''ס לצפייה על היקף האתר.





			1.5.6. 


			קיימת מערכת אזעקה בטחונית היקפית בטכנולוגית IR/


או גדר אלקטרונית בטכנולוגיית גדר זעזועים המותקנת על גבי הגדר ההיקפית של האתר.





			1.6. מסדר מ''ע /על:





			1.6.1. 


			בוצעה התזת סיליגארד בכל הציוד העיקרי מ''ע. ואושרה ע"י חח"י





			1.6.2. 


			מבקש החיבור הציג  תוכנית חתומה עם ציון סדר פזות במסדר.





			1.6.3. 


			מבקש החיבור הציג דו''ח הכנסה  לניצול של היצרן עבור  מסדר GIS .





			1.6.4. 


			תאורה בשטח המסדר תקינה





			1.6.5. 


			תאורת גדר תקינה





			1.6.6. 


			עגורנים ואביזרי הרמה תקינים ובדוקים ע''י בודק ממשלתי





			1.6.7. 


			ציוד הצמדה קיים במידה ונדרש (באחריות חח"י).





			1.7.  מערכת מניה





			1.7.1. 


			ציוד הצמדה קיים במידה ונדרש (באחריות חח"י).





			1.7.2. 


			הכבלים עבור מתח / זרם למניה הותקנו בתעלה בלעדית להם 





			1.7.3. 


			קיימת נעילה כפולה לדלת חדר המונים.





			1.7.4. 


			קיימת אפשרות לנעילה מאובטחת (''מנעול תליה או פלומבה'') לסרגלי מתח / זרם למניה.





			1.7.5. 


			חדר המונים מוכן להכנסת ציוד





			1.7.6. 


			פס הארקות היקפי בחדר המונים הותקן וחובר לפס הארקות מתח נמוך של מבקש החיבור





			1.7.7. 


			גודל חדר המונים 2x2.5 מטר לפחות, או בהתאם להנחיות חח"





			1.7.8. 


			הותקנה תאורה דו תכליתית בחדר המונים





			1.7.9. 


			הותקן שקע כח בחדר





			1.7.10. 


			הוכנה תעלה עם צינור קוברה עבור סיב אופטי ייעודי (במידה ונדרש) ומיקום להתקנת מודם סלולרי





			1.8. שילוט





			1.8.1. 


			בוצע שילוט במסדר מ''ע /על





			1.8.2. 


			בוצע שילוט בחדר הפיקוד





			1.8.3. 


			בוצע שילוט וסימון מערכת מתח נמוך מתגים ואביזרים.





			1.8.4. 


			בוצע שילוט  ''סכנה מתח גבוה '' על גדר התחמ''ש





			1.8.5. 


			בוצע שילוט במסדר מ''ע /על





			1.8.6. 


			בוצע שילוט בחדר הפיקוד





			1.9. עבודות אזרחיות 





			1.9.1. 


			בוצע ''גראויטינג'' לכל יסודות הציוד במסדר.





			1.9.2. 


			מיזוג אוויר פועל בחדר הפיקוד וחדר התקשורת.





			1.9.3. 


			הותקנו יסודות לציוד הצמדה.





			1.9.4. 


			בוצע איטום מעברי כבלים נגד אש. (גם בין הקומות)





			1.9.5. 


			ספר מערכת





			


			קיים ספר מערכת לעבודות אזרחיות המכיל:


· דו''ח הצפת גג מבנה חדר הפיקוד חח''י.


· דו''ח תקינות מיזוג אוויר.


· סידור כללי לרבות תעלות ושוחות כבלים


· תוכנית אדריכלות וקונסטרוקציה של בניין הפיקוד.


· תכנית יסודות כללית לכל הציוד.


· תוכנית יסודות פרטנית לכל סוגי הציוד הציוד.


· תכנית תבניות לגדמי שוחות החשמל


· תכנית תברואה.


· תכנית אספקת מים.


· תכנית מערכת כבוי אש





			1.9.6. 


			כל הדלתות מפח עמיד לאש שעתיים לפחות 90 דקות





			1.9.7. 


			שער התחמ''ש ברוחב 7 מטר כולל פשפש ברוחב 1.2 מ'





			1.9.8. 


			דלתות מילוט עם ידית בהלה ופתיחה לכוון יציאה מהמבנה.





			1.9.9. 


			הממ''ד מצוייד בהתאם לדרישות פיקוד העורף.





			1.9.10. 


			כל הארונות בחדר הפיקוד מעוגנים בפני רעידת אדמה.





			1.9.11. 


			כל הארונות בחדר התקשורת מעוגנים בפני רעידת אדמה.





			1.9.12. 


			שערים בגדר ההיקפית ניתנים לנעילה.





			1.9.13. 


			שרותים קיימים עם רצפה נגד החלקה





			1.9.14. 


			מקלחת קיימת עם רצפה נגד החלקה או שירותים אקולוגים במידה והאתר לא מאפשר שרותים רגילים 





			1.9.15. 


			משאבות טבולות לניקוז מים במרתפים ובורות ניקוז תקינות





			1.9.16. 


			בור איסוף ביוב קיים





			1.9.17. 


			רצפת המרתף עם שיפועים מתאימים לניקוז מים לכוון משאבות הניקוז הטבולות, במידה ואין האתר מחובר למערכת הביוב או שהאתר לא מאפשר יש להציא פתרון אחר המקובל על חח"י והראשיות 





			1.10. חלקי חילוף





			1.10.1. 


			יש לרכוש חלקי חילוף כפי שנקבעו הרשימה שהועברה ליצרן, במקרים חרגים נאפשר הגעת חלקי חילוף עד יום החשמול 





			1.11. בטיחות





			1.11.1. 


			מבקש החיבור ימנה מנהל עבודה מטעמו באתר





			1.11.2. 


			מבקש החיבור יקיים דרישות כל דין בנושא הבטיחות באתר





			1.11.3. 


			מבקש החיבור התקין אמצעי כיבוי אש פסיבי (מטפים) במתקן





			1.11.4. 


			על מבקש החיבור לדאוג לקיום שמירה באתר התחמ''ש למניעת גניבות





			1.11.5. 


			על מבקש החיבור להתחייב לספק לפחות דרך גישה אחת עם רכב לתחמ''ש במשך כל מהלך ביצוע בדיקות החובה.





			1.11.6. 


			על מבקש החיבור לסגור ולגדר כל מפגע בטיחותי בשטח התחמ''ש (תעלות כבלים פתוחות,בורות פתוחים,חפירות..)





			1.11.7. 


			מכסי תעלות כבלים ושוחות יונחו באופן שלא יגרום למעידת הולכי רגל





			1.12. מסירות חלקיות של מתקנים לבדיקות.





			1.12.1. 


			ככלל בדיקות החובה יחלו רק לאחר מסירת המתקן באופן מלא ,לאחר הרכבתו ועמידתו בכל הסעיפים שצויינו לעיל.


במידה ומבקש החיבור וחח"י יסכימו כי ניתן לבצע בדיקות חלקיות למתקנים מסויימים ,יתואמו בין מבקש החיבור לחח''י מסירות חלקיות של מתקנים לבדיקות:





			1.12.2. 


			מסירות חלקיות של מתקנים לבדיקות יבוצעו בהתאם לנוהל חח''י 018-04-004-005





			1.12.3. 


			במקרה של מסירות חלקיות של מתקנים לבדיקות חח''י ,טרם העברת המתקן באופן מלא לבדיקות חובה,הלו''ז ייקבע בהתאם למתקנים שימסרו.





			1.12.4. 


			במידה וכל בדיקות החובה לא  יבוצעו ברצף עקב אי מוכנות לבדיקות,כל כניסה ויציאה של עובדי חח''י לבדיקות תחייב את מבקש החיבור בתשלום נוסף.
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נספח י"ג                         / תחמ"ג מסמך דרישות מידע עבור שנאים בתחמ"ש   



 



Proposal Data, Required Value 



or Applicable 



Standard for 161 kV 



system 



Data, Required 



Value or Applicable 



Standard for 400 kV 



system 



Item # 



   SYSTEM DATA 1.  



 



IEC 60050-421, 421-
04-03, modified 



IEC 60050-421, 421-
04-03, modified System frequency 1.1.  



 
50 50 Rated frequency (Hz)  



1.1.1.  



 
47.2-50.5  47.2-50.5  Range of frequency variation (Hz)  



1.1.2.  



 



IEC 60050-421, 421-
03-05 



IEC 60050-421, 421-
03-05 



System voltages 
1.2.  



 
161 400 Rated system voltage (line to line)  



1.2.1.  



 
170 420 Highest system voltage (line to line) 



1.2.2.  



 
50 63 



Symmetrical short circuit current 
(KA) 1.3.  



 
Effectively Grounded Effectively Grounded 



Methods of the transformer system 
neutral earthing 1.4.  



 
1 1 Fault duration  



1.5.  



 
1.3 1.3 Earth fault factor (EFF) 



1.6.  



 



Single-phase single 
shot 



0.6 sec. 



Single-phase single 
shot   



0.8 sec. 
Line auto reclosing policy  1.7.  



   
CLIMATIC CONDITIONS 



2.  



   



Ambient air temperatures according 
to the worst conditions site 2.1.  



   
Maximum (°C)  



2.1.1.  



   
Minimum (°C)  



2.1.2.  



   



Monthly average of the hottest 
month (°C)  2.1.3.  



   
Yearly average θa (°C)  



2.1.4.  
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ENVIRONMENTAL CONDITIONS 



3.  



 
IEC 60721/3-4 IEC 60721/3-4 



Environmental parameters 
according to 3.1.  



   



Severe atmospheric and industrial 
air pollution, dust, salt spray and 
sandstorms 



3.2.  



 
1000 1000 Altitude over the sea level up to (m)  



3.3.  



 



IEC 60721-3  
Table 4 3C4 



IEC 60721-3  
Table 4 3C4 



Chemically active substances 
according to  3.4.  



 



IEC 60721-3  
Table 5 3S4 



IEC 60721-3  
Table 5 3S4 



Mechanically active substances 
according to 3.5.  



 15 15 
Dust (suspension) (mg/m^3)  



3.6.  



 40 40 



Dust (sedimentation) rate 
(mg/m^2.h)  3.7.  



 IEC 60815-1/ Table 5, 
E6 E7 



IEC 60815-1/ Table 
5, E6 E7 



Insulator's Pollution levels 
according to Desert and Coastal 
types of environments, according 
to: 



3.8.  



 



Combination of type A 
and type B, A-



prevalent 



Combination of type 
A and type B, A-



prevalent 
Environmental type of pollution  3.9.  



 E (very heavy) E (very heavy) 
Site pollution severity (SPS) class    



3.10.  



 
2 2 



Non-Soluble Deposit Density 
(NSDD) (mg/cm^2) 3.11.  



 
0.45 0.45 



Equivalent Salt Deposit Density 
(ESDD) (mg/cm^2) 3.12.  



 



IEEE Std. 693- 
Moderate Level 



IEEE Std. 693- 
Moderate Level 



SEISMIC QUALIFICATION LEVEL 
4.  



   



ELECTROMAGNETIC 
ENVIRONMENT 5.  



 
IEC 60255-26 IEC 60255-26 



The electronic devices delivered 
with the transformer shall withstand 
an electromagnetic environment 
having the following maximum 
severity levels according to: 



5.1.  



 
4 4 



Severity level for electrostatic 
discharge (kV)  5.2.  



 
10 10 



Severity level for radio frequency 
interference (V/m)  5.3.  



 
2.5 2.5 



Severity level for electrical 1 MHz 
burst disturbance (kV)  5.4.  



 
2 2 



Severity level for fast transients 
according to  (kV)  5.5.  



   



GEOMAGNETIC QUALIFICATION 
LEVEL 6.  



 



The maximum 
operating time must 



The maximum 
operating time must 



Indicate the time duration, that the 
power transformer is able to 6.1.  
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be indicated for this 
anomaly. 



be indicated for this 
anomaly. 



withstand the temperature rise 
caused by a 50 Amps DC current 
passing through its neutral point, as 
a result of Geomagnetic 
Disturbance (GMD) or 
Electromagnetic pulse (EMP). (min) 



   



ACCELERATION DURING 
TRANSPORT 7.  



 



The values should be 
changed according to 



the manufacturer's 
recommendations, 



based on the means 
of transport to be 



used. 



The values should be 
changed according to 



the manufacturer's 
recommendations, 



based on the means 
of transport to be 



used. 



Typical accelerations expected in 
equipment transported on railway, 
highways and lifting and removal of 
cranes 



7.1.  



 At least: 3 At least: 3 
Longitudinal (m/sec^2)  



7.1.1.  



 At least: 2 At least: 2 
Transversal (m/sec^2)  



7.1.2.  



 At least: 2 At least: 2 
Vertical (m/sec^2)  



7.1.3.  



   
FUNCTIONAL SPECIFICATIONS 



8.  



   
Rated power (MVA): 



8.1.  



   Rated power with cooling system 



(MVA) 



8.1.1.  



   Rated power without cooling 



system (MVA) 



8.1.2.  



   Cooling method 8.2.  



   
Connection symbol 



8.3.  



   



Rated Currents with full operation of 
cooling system (A) 8.4.  



/ 
  



Principal tap (Primary/Secondary) 
(A)  8.4.1.  



/ 
  



Maximum tap (Primary/Secondary) 
(A)  8.4.2.  



/ 
  



Minimum tap (Primary/Secondary) 
(A)  8.4.3.  



   
Rated voltages (line to line) (kV) 



8.5.  



   
HV  



8.5.1.  



   
LV 



8.5.2.  
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T 



8.5.3.  



/ 
  



Principal tap (Primary/Secondary) 
(V)  8.5.4.  



/ 
  



Maximum tap (Primary/Secondary) 
(V)  8.5.5.  



/ 
  



Minimum tap (Primary/Secondary) 
(V)  8.5.6.  



   



Short-circuit impedance at 75°C, 
based on rated power between HV 
and LV winding terminals, referred 
to the LV side at: 



8.6.  



   
Principal tap  



8.6.1.  



   
Maximum tap  



8.6.2.  



   
Minimum tap 



8.6.3.  



   



Zero sequence impedance 
measured at rated frequency by 
applying a single-phase voltage  



8.7.  



   
Principal tap (ohm/phase)  



8.7.1.  



   
Maximum tap (ohm/phase)  



8.7.2.  



   
Minimum tap (ohm/phase).  



8.7.3.  



 85 99 



Maximum guaranteed total sound 
power level at rated voltage shall 
not exceed dB(A) 



8.8.  



   
For information only: 



8.9.  



   



No-load harmonics at 100% rated 
voltage: 8.9.1.  



   
 3rd (%)  



8.9.1.1.  



   
5th (%)  



8.9.1.2.  



   
7th (%)  



8.9.1.3.  



   



No-load harmonics at 110% rated 
voltage: 8.9.2.  



   
3rd (%)  



8.9.2.1.  



   
5th (%)  



8.9.2.2.  



   
7th (%)  



8.9.2.3.  



 
IEC 60076-2 IEC 60076-2 Temperature rise limit according to: 



8.10.  
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 98 98 



Hot-Spot winding temperature at 
least (K) 8.10.1.  



 
< 7 < 7 



Maximum inrush r.m.s. magnetizing 
current with no residual magnetism 
at rated voltage (p.u based on full 
load current)  



8.11.  



   



Permissible time the transformer 
can withstand the following power 
frequency over-voltages at no-load:  



8.12.  



   
135% overvoltage (sec)  



8.12.1.  



   
130% overvoltage (sec)  



8.12.2.  



   
125% overvoltage (sec)  



8.12.3.  



   
120% overvoltage (sec)  



8.12.4.  



   
115% overvoltage (min)  



8.12.5.  



   
110% overvoltage (min)  



8.12.6.  



 IEC 60076-7 IEC 60076-7 



Max. Overload capability p.u 
(MVA)according to 8.13.  



   



All associated components of the 
transformer including bushings, 
CT’s, tap changer, etc. shall 
withstand the overload and over 
voltages capabilities   



8.13.1.  



   
BUSHINGS 



9.  



   



The data required in clauses 9.2 
to 9.16 must also be provided for 
secondary and tertiary bushings. 



9.1.  



 
IEC 60137 IEC 60137 



The bushings shall be designed for 
the service conditions stated in 
clause 2 & 3 & 4 of this 
Specification and tested according 
to 



9.2.  



 
E (very heavy) E (very heavy) Site pollution severity (SPS) class 



9.3.  



 
IEC 60137 clause 4.5 



(level II) 
IEC 60137 clause 4.5 



(level II) 



Required minimum values of 
cantilever withstand load applied on 
the bushings according to 



9.4.  



 161 400 
Rated voltage (kV)  



9.5.  



 170 420 



Highest phase-to-phase voltage (kV 
r.m.s.) 9.6.  



 93 231 



Rated phase-to-earth voltage (kV 
r.m.s.) 9.7.  



 IEC 60137 cl. 5.1 IEC 60137 cl. 5.1 



Maximum phase–to-earth 
temporary over-voltages the 9.8.  
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bushings can withstand according 
to: 



 IEC 60137 Table 3 IEC 60137 Table 3 
Insulation levels according to 



9.9.  



 750 LI: 1550 



SW:1175 



Lightning & switching impulse 
withstand voltage (kV peak)  



9.10.  



 355 750 



Power frequency withstand voltage 
(dry) (kV r.m.s.)  9.11.  



 325 N/A 



Power frequency withstand voltage 
(wet) (kV r.m.s.)  9.12.  



 
5270 



13200 



Creepage distance (mm)according 
to SPS class e and RUSCD= 53.7 9.13.  



 
1500 4000 Arcing distance at least (mm) 



9.14.  



 25 Ir 25 Ir 



Rated thermal short-time current 
(Ith) at 2 sec, at least  9.15.  



 
IEC 60076-5 IEC 60076-5 



Dynamic short-circuit withstand 
current  9.16.  



   
TAP CHANGER  



10.  



   
Type: On Load / Off Load 



10.1.  



   



Location of installing 
(Primary/Secondary) 10.2.  



   
Voltage range (%) 



10.3.  



   
Step voltage  



10.4.  



   



Number of taps above principal 
position 10.5.  



   



Number of taps below principal 
position 10.6.  



   
X/R ratio: 



11.  



   
Principal tap  



11.1.1.  



   
Maximum tap  



11.1.2.  



   
Minimum tap 



11.1.3.  



   
Voltage drop (kV) 



11.2.  



   
INSULATION OIL 



12.  



 



Indicate applicable 
standards 



Indicate applicable 
standards 



Insulation oil test according to sub-
clause 14.5 12.1.  



 



All the test according 
to IEC 60076-1 sub 



clause 11 



All the test according 
to IEC 60076-1 sub 



clause 11 
TRANSFORMER TESTS 13.  
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IEC 60076-1 cl.11 IEC 60076-1 cl.11 Routine tests according to 



13.1.  



 



IEC 60076-1 
subcl.11.12 



IEC 60076-1 
subcl.11.2 



Measurement of winding resistance 
according to: 13.1.1.  



 
IEC 60076-1 
subcl.11.3 



IEC 60076-1 
subcl.11.3 



Measurement of voltage ratio and 
check of phase displacement 
according to: 



13.1.2.  



 IEC 60076-1 
subcl.11.4 



IEC 60076-1 
subcl.11.4 



Measuring of short-circuit 
impedance and load losses shall be 
performed at principal tap and on 
the highest and lowest tap 



13.1.3.  



 



IEC 60076-1 
subcl.11.5 



IEC 60076-1 
subcl.11.5 



Measuring of no-load loss and 
exciting current, according to 13.1.4.  



 



IEC 60076-3 sub 
clause 7.2.3 



IEC 60076-3 sub 
clause 7.3.3 



Dielectric Test Sequence: 
13.1.5.  



 
IEC 60076-3 cl. 13 - 



Full wave lightning impulse test (LI) 
[kV peak] 13.1.5.1.  



 
- IEC 60076-3 cl. 13 



Chopped wave lightning impulse 
test (LIC) [kV peak] 13.1.5.2.  



 
- IEC 60076-3 cl. 14 



Switching impulse test for the line 
terminal (SI) [kV peak] 13.1.5.3.  



 
IEC 60076-3 cl. 12 - 



Line terminal AC withstand voltage 
test for non-uniformly insulated 
transformers (LTAC) according to 
[kV R.M.S] 



13.1.5.4.  



 
- IEC 60076-3 cl.10 



Applied voltage test (AV), according 
to [kV R.M.S] 13.1.5.5.  



 
IEC 60076-3 cl.11.3 IEC 60076-3 cl.11.3 



Induce voltage test &PD (IVPD) [kV 
R.M.S] 13.1.5.6.  



 
IEC 60076-1 cl. 11.7 IEC 60076-1 cl. 11.7 



Test on on load tap changer, where 
appropriate according to: 13.1.6.  



 
IEC 60076-1 cl. 11.8 IEC 60076-1 cl. 11.8 



Leak testing with pressure 
according to: 13.1.7.  



 
- - 



Check of ratio and polarity of built in 
CTs 13.1.8.  



 
IEC 60076-1 cl. 11.12 IEC 60076-1 cl. 11.12 



Check of core and frame insulation 
according to: 13.1.9.  



 - - 
Determination of capacitances 
windings to earth and between 
windings 



13.1.10.  



 
IEEE Std C.57.12.90 



subcl.10.10 
IEEE Std C.57.12.90 



subcl.10.10 



Measurement of the dissipation 
factor (tan δ) of the insulation 
system capacitances 



13.1.11.  



 



IEC 61181 & IEC 
60567 



IEC 61181 & IEC 
60567 



Measurement of dissolved gasses 
in dielectric liquid according to: 13.1.12.  



 IEC 60076-1 cl. 11.5 IEC 60076-1 cl. 11.5 
Measurement of non-load loss and 
current at 90% and 110% of rated 
voltage according to  



13.1.13.  



 
IEC 60076-1 cl. 11 IEC 60076-1 cl. 11 Type test according to: 



13.2.  
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 IEC 60076-2  
 



IEC 60076-2  
 



Temperature-rise tests according 
to: 



13.2.1.  



 IEC 61181 & IEC 
60567 



IEC 61181 & IEC 
60567 



A chromatographic analysis of 
dissolved gases in the oil shall be 
performed before and after the 
temperature rise test according to 



13.2.2.  



 
IEC 60076-10 IEC 60076-10 



Determination of transformer sound 
level with the OLTC on the principal 
tapping and for each method of 
cooling according to 



13.2.3.  



 
- - 



Measurement of the power taken by 
the cooling system 13.2.4.  



 IEC 60076-1 cl. 11.5 IEC 60076-1 cl. 11.5 
Measurement of non-load loss and 
current at 90% and 110% of rated 
voltage according to 



13.2.5.  



 
IEC 60076-1-11 IEC 60076-1-11 Special tests according to  



13.3.  



 
IEC 60076-3 cl. 7.3.2 IEC 60076-3 cl. 7.3.3 Dielectric special test according to: 



13.3.1.  



 



IEC 60076-3 cl. 
7.3.2.2 d 



IEC 60076-3 cl. 
7.3.3.2 a 



Lightning impulse test on the 
neutral terminal (LIN) 13.3.1.1.  



 _ 
IEC 60076-3 cl. 



7.3.3.2 b 



Line terminal AC withstand voltage 
test for non-uniformly insulated 
windings (LTAC) 



13.3.1.2.  



 
IEC 60076-3 cl. 



7.3.2.2 e 
IEC 60076-3 cl. 



7.3.3.2 c 



Lightning impulses applied to 
multiple line terminals 
simultaneously (LIMT) 



13.3.1.3.  



 



IEC 60076-3 cl. 
7.3.2.2 a 



_ Switching impulse test (SI) 
13.3.1.4.  



 



IEC 60076-3 cl. 
7.3.2.2 b 



_ 
Chopped wave lightning impulse 
test (LIC) 13.3.1.5.  



 



IEC 60076-3 cl. 
7.3.2.2 c 



 
Line terminal AC withstand voltage 
test (LTAC) 13.3.1.6.  



 
IEC 60076-1 clause 



11.1.4 b 
IEC 60076-1 clause 



11.1.4 b 



Winding hot-spot temperature-rise 
measurement as a part of 
temperature-rise test according to: 



13.3.2.  



 
IEC 60076-3: 2000 



Annex B 
IEC 60076-3: 2000 



Annex B 



Determination of the transient 
voltage transfer characteristics 
according to  



13.3.3.  



 
IEC 60076-5 IEC 60076-5 



Short circuit withstand test 
according to: 13.3.4.  



   
Measurement of d.c. insulation 
resistance each winding to earth 
and between windings 



13.3.5.  



 IEC 60076-1  
cl. 11.6 



IEC 60076-1  
cl. 11.6 



Measurement of zero-sequence 
impedance, on each power 
transformer according to: 



13.3.6.  



 
2.5 2.5 



CT insulation resistance 
measurement tests shall be 
performed for each transformer, on 
the CT terminals block, at (kV r.m.s)   



13.3.7.  
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IEC 60076-1 cl. 11.9 IEC 60076-1 cl. 11.9 



Vacuum deflection test according 
to: 13.3.8.  



 
IEC 60076-1 cl. 11.10 IEC 60076-1 cl. 11.10 



Pressure deflection test according 
to: 13.3.9.  



 
IEC 60076-1 cl. 11.11 IEC 60076-1 cl. 11.11 Vacuum tightness test according to: 



13.3.10.  



 
- - 



Measurement of frequency 
response (SFRA) 13.3.11.  



 



ISO 2178 and 2409 or 
as specified 



ISO 2178 and 2409 
or as specified 



Check of external coating according 
to: 13.3.12.  



 
- - 



Mechanical test or assessment of 
tank for suitability for transport 13.3.13.  



 IEEE Std C57.93-
2007 



IEEE Std C57.93-
2007 



If the transformer will be shipped 
without oil, the Dew Point test shall 
be provided for each delivered 
transformer according to: 



13.3.14.  



 1 0.5 
The moisture content in percent of 
insulation dry weight on each 
transformer shall not exceed (%) 



13.3.15.  



 
IEC 60076-5 IEC 60076-5 



The thermal and dynamic ability to 
withstand the short-circuit currents 
shall be demonstrated by 
calculation according to 



13.3.16.  



   



CYBER & INFORMATION  
SECURITY 14.  



 Please inform Please inform 
Security information of the 
equipment designing and 
manufacturing. 



14.1.  



 
Please inform Please inform 



Network and security safeguards of 
the equipment. 14.2.  



   
REQUIRED ATTACHMENTS 



15.  



 
Type Test certificate Type Test certificate Buchholtz Relay 



15.1.  



 
Type Test certificate Type Test certificate PRD 



15.2.  



 Type Test certificate Type Test certificate 
Bushings: Primary Secondary, 
Tertiary (if applicable) and 
Grounding 



15.3.  



 
Type Test certificate Type Test certificate Tap Changer 



15.4 



 
COT COT Oil certificates 



15.5 
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			No			Requirement Description			Full C			Not C			Dev.			Irrelevant			Comment


			1.1			Is the Contractor qualified to international cyber standards? If affirmative, please indicate which and provide qualification document(s). Minimum standard: ISO27001





			1.2			 If not affirmative, the Contractor shall provide policy and procedures in the subject of cyber. Cyber policy is a mandatory requirement.


			2.00			REQUIREMENTS


			2.1.			The Contractor's means will be compatible with IEC's infrastructure.


			2.2.			All cyber security hardware and software supplied with the System will be part of Gartner top 3 lists (the updated version). This section does not derogate from other sections of the specification.





			2.3			All the proposed solutions have been implemented in the last two years in similar projects





			2.4			The Contractor shall not supply any hardware or software the life expectancy of which is shorter than 3 years from SAT.





			2.5			All security functions required by this Specification must be implemented in a non-interfering manner.





			2.6			The Contractor will not connect the system (or equipment, systems, and other items peripheral to the main system) to the internet.  This requirement applies to all phases of the life cycle of the equipment, including firmware installation. This requirement is valid only after the product is delivered to the company. Not relevant to product development stages


			2.7			Only wired communication is allowed. If exist, all wireless communication (Such as WIFI, Bluetooth etc.) to the system components shall be permanently blocked without poosibility of activation.





			2.8			A static IP address shall be assigned for every component. The IP address pools will be defined by IEC





			2.9			All applications, utilities, system services, scripts, configuration files, databases, user accounts and all other software not required for operation of the system shall be removed prior to commissioning. This requirement refers, for instance, to firmware.





			2.10			All access permissions implemented during system development, factory test and site test shall be documented and reviewed for removal prior to system commissioning.





			2.11			All components shall be hardened in a way that will minimize cyber-attacks or surface cyber-attacks and will expose the minimum ports and functionalities needed for them to run. Hardening procedures shall follow Contractor's instructions, based on  NERC-CIP hardening requirements and well known best practices.





			2.12			The vendor is required to meet the hardening standard for: servers, applications, workstations, networking equipment and information security according to known standards such as: stig, cis, owasp, etc.





			2.13			The Contractor shall limit required port access to a minimum and provide a list of all required ports, services and addresses requiring access through any and all Firewalls that support normal, emergency and on-going maintenance functions





			2.14			All Firewalls shall be implemented in cluster mode





			2.15			All ports and services will be turned off except for those required for proper operation of the system. These ports and services are required to be secure and approved by the company





			2.16			As directed by IEC, the Contractor shall provide assistance to IEC in helping to determine the minimum required access permissions for the Firewalls that allow a functional, yet cyber secured operation of the System, including normal, emergency and required ongoing maintenance actions.





			2.17			Any optional and temporary back-door shall be removed prior commissioning





			2.18			Unsecured channels (for remote access or file transfer) shall be permanently disabled, like TELNET, unsecured RDP, FTP etc.





			2.19			All security mechanisms within all parts of the system shall be operational and running (software, hardware, sensors, etc.)





			2.20			Time sourcing devices shall be immune to jamming, spoofing and blocking. The antennas security measures shall include adaptive antennas with minimum of four (4) elements


			2.21			The Contractor shall provide evidence of maintaining secure development premises and conforming to renowned cyber security standards. The Contractor shall deliver documents, the purpose of which is assuring the applicability of these measures to this purchase and/or project. The contractor is required to meet the requirements of the company’s security officer for secured complexes    


			2.22			To prevent the penetration of malicious code, any software\file will be scanned with IEC sanitization mechanism before being added to the purchased system\ controller\ device


			2.23			Source code deletion – The logical functionality, source code, shall not reside in the system\application directory itself. Only the final executable files shall reside on the servers


			2.24			In case two firmware versions are installed, active and default, the Contractor shall install both, while maintaining the source code deletion requirement set in the previous clause


			2.25			All updates to the operating system and application software addressing cyber security shall be installed prior to installation on the production systems


			2.26			All security patches and upgrades to the operating systems, databases, third-party products and upgrades provided by Contractor and application software shall be tested and certified by the Contractor.


			2.27			All systems and applications must work with SSO (single sign on) mechanism


			2.28			Security updates/patches shall be accepted from the Contractor according to a process which will guarantee their integrity and source (for example – updates/patches shall be digitally signed).


			2.29			The contractor shall undertake to provide updates/fixes to security gaps found throughout the whole life-cycle of the system (from the development, test, acceptance and operational use). Normal patched will provided quarterly, critical patches will provided 72 hours from the moment they are distributed 


			2.30			Password Policy


			2.30.1			No hardcoded password is allowed in the System. The Contractor will determine user management and password policy as detailed below:


						Password complexity – the length of the password will be at least eight (8) characters with the password containing at least 3 of the following 4 categories:


						·         Lower case Roman letters (a, b, c… x, y, z).


						·         Upper case Roman letters (A, B, C… X, Y, Z).


						·         At least one special character (!@#$%^&*()_-+). Space key is not allowed.


						·         Digits (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)


			2.30.2			A password will not contain the user code, the user name, and the names of relatives or authentication details that are easy to guess.


			2.30.3			A password will not contain a sequence of digits, letters or a sequence of characters on the keyboard.


			2.30.4			Passwords history shall never be repeated.


			2.30.5			The password will be kept in an inaccessible location. Refrain from writing the password on a physical medium and under no circumstances is the password to be kept together with the user name.


			2.30.6			A password will not be displayed to the user or to the System Manager under any circumstances. The System Manager can change a user’s password, but will not be able to view the current password. A password that has been changed by the System Manager is defined as a temporary password, which the user must change


			2.30.7			A timeout of 15 minutes shall be set for inactivity.


			2.30.8			For administrative accounts, a timeout of 10 minutes shall be set for inactivity.


			2.30.9			A user will be locked after 5 failed logon attempts, and will be recorded in the log.


			2.30.10			“Unlock User” will be done by an administrator only.


			2.30.11			All accounts providing interactive or network access shall have passwords. 


			2.30.12			Password characters shall be hidden or starred during typing.


			2.31			The following shall apply to operational systems:  Users will always be able to decline the password change request and access the device with an existing password. However, if a user declines the password change for three (3) consecutive times, a message shall be logged in message logging system of the device and subsequently reported to the System logging system and to the System SIEM. Passwords shall have a minimum lifetime of one (1) day. User will be able to change the password as and when required, provided the existing password is older than password lifetime, i.e. one (1) day.


			2.32.			User credentials must not be transmitted in clear text.


			2.33.			Permissions to the system will be based on the ‘least privileged’ and ‘Need to know’ concepts, including for accounts used for services or application purposes.


			2.34.			Remote maintenance connectivity will be implemented by means of IEC's system.


			2.35.			Event logs shall be created on all components (Applications, Operating Systems, Network Devices and Security Devices etc.)


			2.36.			Any device in the system shall have capabilities to send relevant information with syslog and SNMP (v3) protocols to IEC monitoring systems- including the software/system/application itself


			2.37.			The system code development shall be according to international standards for secure code development


			2.38			For systems / software / applications based on open source code, static and dynamic code analysis will be performed by the supplier, the reports will delivered to IECo and the gaps will fix before the final delivery. the code review shell be performed by formal external / third-part company


			2.39			The software shall not contain any mechanism that automatically disables some or all of its functions or degrades their operation on a certain date or upon the occurrence of a specific event.


			2.40			The Contractor shall inform IEC immediately in a secure manner of the discovery of an error in or a property of any software resident on the system that makes the system vulnerable to cyber-intrusion.


			2.41			The Contractor shall provide notification of known vulnerabilities affecting Contractor-supplied or required OS, application, and third-party software within the 48-hour period after public disclosure. The Contractor shall not disclose the existence of any of these items in IEC


			2.42			Post-contract award, Contractor shall provide notification of patch(s) affecting security as identified in the patch management process.


			2.43			The contractor shall apply, test, and validate the appropriate updates and/or workarounds on a baseline reference system before distribution.


			2.44			All add-ons required for the software or system will be written only in the code languages approved by the company


			2.45			The contractor shall diligently work to correct errors or modify property to close the vulnerabilities, and shall make the correction fully tested and available to IEC at no cost to IEC’s satisfaction.


			2.46			This obligation for notification and the closure of security-related vulnerabilities shall remain during warranty and as long as a Service Agreement is in place.


			2.47			After warranty, and even without a Service Agreement, the Contractor shall notify IEC of security-related vulnerabilities.


			2.48			 The contractor shall protect problem reports of a security nature from public disclosure and when notifying other customers shall not release any information to indicate that IEC identified the problem.


			2.49			Depending on the type of the project, IEC shall have the right to conduct cyber vulnerability assessment and penetration test as part of FAT and SAT; which will be performed according to IEC instructions. The contractor shall present the protection process from the results of these tests, prior to execution. 


			2.50			The Contractor shall present security policy or alternatively shall refer specifically, in its quality control policy, to:





			2.50.1			Managing the protection of IEC hardware and software assets.


			2.50.2			Contractor organizational and project team structure which support the security issue


			2.51			Upon termination of the project at contractor premises the following actions shall be performed:


			2.51.1			The Contractor shall commit to abstain from using IEC operational and classified information, to which it has been exposed in the framework of the project, without prior approval by IEC


			2.51.1			In case the development environment remains active for further work on the project, after being delivered to IEC – for example development of enhancements, expansions or up-scaling; the requirements set in this specification shall be valid during this period.


			2.52			In case the Contractor is required to possess software or hardware items related to the System (for instance to maintenance), the contractor shall commit to hand over any data, information or device only to an IEC authorized entity, which is the Project manager as the default.


			2.53			The Contractor shall manage records on employees who are involved in any stage of an IEC project.  The Contractor shall submit to IEC the records of every employee designated to work on IEC critical project – for a security compliance check, to be performed by IEC prior to any access of the worker to any stage of the project. The contractor shall not employ anyone on the IEC project at its premises or at sub-Contractor/third party premises, unless IEC has given its approval in writing.


			2.54			The Contractor shall protect IEC's classified, secret and operational project data. These protection procedures shall be verified and confirmed beforehand by IEC.


			2.55			Access to IEC data shall be granted only to security authorized persons.


			2.56			Upon the occurrence of an information security incident or anomalous incident at the Contractor, regarding which there is a suspicion with respect to a data leakage related to the company's employees, the information Systems that store the information or data files that have come into the contractor’s possession within the ambit of the Contractor’s work, the contractor is obligated to inform the company's liaison officer at once.


			2.57			The contractor undertakes to cooperate with the company regarding any incident involving an employee of the Contractor, or when there is a suspicion of involvement which has a direct or indirect ramification on the security of the information Systems of the company, in any infringement or suspicion of infringement of laws, regulations or information security policies and procedures and in investigating incidents or suspicions of information security anomalies or leakage of the company’s data to unauthorized entities. 
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			No						Requirement Description			Full C			Not C			Dev.			Irrelevant			Comment


									General Requirements for Information Security


			1.4.						The vendor undertakes to abide by all the directives of the Computers Law, 5755 – 1995, and privacy protection laws, including, without exception, the Privacy Protection Law, 5741 – 1981 and the regulations legislated under the power of which and also to abide by the provisions of any future legislation on the subject of handling computerized information systems.





			1.5.						The vendor undertakes to abide by all the information security directives with respect to protecting information as such will be submitted by the company's Security Officer. The company Security Officer will be entitled to carry out an inspection of the facility and the information systems in which data is stored on the information systems and information security systems of the company. 


			1.6.						Upon the occurrence of an information security incident or anomalous incident at the vendor, regarding which there is a suspicion with respect to a data leakage related to the company's employees, the information systems that store the information or data files that have come into the vendor’s possession within the ambit of the vendor’s work, the vendor is obligated to inform the company's liaison person at once.


			1.7.						The vendor will make sure to secure any material that comes into the vendor’s possession as part of the execution of the vendor’s undertakings pursuant to this tender and will be responsible towards the company for any information transferred to the vendor or via the vendor, including reports, personal information, correspondence, email, files and such like, pursuant to the guidelines issued by the company's Security Officer.





			1.8.						The vendor will be responsible for any bypass or an attempted bypass of information security mechanisms or access control to infrastructure components containing information with respect to company's employees, which will be carried out by any of the vendor’s employees. 





			1.9.						The vendor undertakes to cooperate with the company regarding any incident involving an employee of the vendor, or when there is a suspicion of involvement which has a direct or indirect ramification on the security of the information systems of the company, in any infringement or suspicion of infringement of laws, regulations or information security policies and procedures and in investigating incidents or suspicions of information security anomalies or leakage of the company’s data to unauthorized entities. 





			1.10.						The vendor will not hand over information with respect to the company’s information systems and / or the manner of connecting to them and / or information regarding securing the systems that are the subject of the contractual association, to any organization or person, without a written authorization from a certified entity, that will be detailed within the framework of the contractual association agreement.


			1.11.						The information security concept for purposes of protecting the infrastructure and infrastructure components is based upon complying with three aspects of information security: Confidentiality, Availability and Integrity. Response to infrastructure threats will be done through protective layers, technological information security means, and segmentation of infrastructure, secure remote connectivity and the execution of control processes on the work environment. Guidelines with respect to these topics will be distributed to the vendor by the company's Information Security and Network Warfare (Cyber) Dept., both in this document as well as in dedicated guidelines in separate correspondence, insofar as such is required. The dedicated guidelines documents will prevail over that is stipulated in this document. 


			2.00						 Infrastructure and Segmentation of Environments





			2.1.						The vendor will set up a separate computerization infrastructure for the handling of company data from the production infrastructure of the vendor and will implement segmentation between the various parts in the network by means of a logical or physical splitting of the network, restricting the possibilities of linkage between the various networks and setting up a controlled environment by means of a firewall, pursuant to the required system activities, protocols, addresses and ACLs, with rules permitting the following to be defined: 





			2.1.1.						Traffic under the relevant protocols for standard operation, and works only with secure protocols, such as: SFTP, SRDP, etc.








			2.1.2.						Separation of the tiers between frontend environments and backend environments





			2.1.3						Linkage at the network layer between the various environments, based solely on operational needs and secure connections and appropriate segmentation between the environments





			2.1.4						Linkage at the network layer between the system environments and the rest of the network services (for example: The backup system), based solely on operational needs and secure connections and appropriate segmentation between the environments





			2.1.5						Introducing a protocol-breaking and content filtering system for the linkage of systems to the Internet, for the objective of prevention of execution of malicious code. Uncontrolled introduction of files or creating covert channels to the exterior of the organization will be carried out while implementing appropriate means of separation. for example: Sanitization system and secure browsing for the development environment,  secure testing for the environment, such as: VA tests





			2.1.6						Linking to information security and process control systems for purposes of monitoring information security incidents (such as SIEM). 





			2.2.						The level of segmentation will be determined pursuant to the classification of the data managed in the systems, with it being the responsibility of the company representative to classify the data pursuant to the procedure. 





			2.3.						Server management (for example: iLO), information security and network equipment management will be carried out by means of a separate (out of band) network, disconnected from the production network.





			2.3.						The vendor will implement database security, which will be implemented by means of encryption of columns containing sensitive data (for example, ID numbers, passwords, bank account numbers, etc.), with the encryption keys being kept outside of the database on an encryption component (use of SHA 256 / 512).





			2.4.						In the event that there are wireless networks at the vendor, the vendor will implement complete separation of the wireless network from the production network serving the company and alternately, implementation of mechanisms from vendors for the securing of wireless networks, including encryption, strong authentication, preventing attacks on the network and preventing unauthorized entities or equipment connecting to the wireless network.





			2.5.						In the event that there are wireless networks at the vendor, the vendor will implement complete separation of the wireless network from the production network serving the company and alternately, implementation of mechanisms from vendors for the securing of wireless networks, including encryption, strong authentication, preventing attacks on the network and preventing unauthorized entities or equipment connecting to the wireless network. 





			2.6.						Interfaces – Data to and from the vendor, from and to the company, will be transferred solely by means of a secure interface, that will be coordinated between the company and the vendor. When possible make use of digital safes or an XML firewall that supports mutual authentication or any other secure file transfer methods that will be approved by the company Information Security and Network Warfare (Cyber) Dept., pursuant to the interfaces information security procedure.  


			2.7.						An interface for company administrators to the management system will only be available from the company's IP addresses, on encrypted channel and based solely upon strong authentication. A full log of all access attempts to the network will be kept. Access to the relevant development networks for the project will be only from within the company and if the access is remote, only with the appropriate permissions.


			2.8.						Implementation of data transfer to a 3rd party entity will be implemented after protocol-breaking and content filtering, with the vendor stipulating the links required between the network and external networks, for purposes of data transfer. The requirements for linkages will be presented in the form of a table with the following fields: Need, name of the external network, protocol required, security components that will be used. This table requires the written approval of the company Information Security Team. The approval will be granted pursuant to the data and protocols listed in the table. 





			3.00						Identity and User Authentication





			3.1.						The vendor will implement authentication processes prior to granting access to the various system components. User entitlements will be managed based upon “need to know and execute” principle and apply segregation of duties.





			3.2.						Authentication protocols – a password will not be transmitted over clear text. Access to the system will be permitted only after a successful completion of the authentication process. 


			3.3.						The vendor will determine user management and password policy as detailed below: 


			3.3.1.						Password complexity – the length of the password will be at least eight (8) characters with the password containing at least 3 of the following 4 categories. 


									·           Lower case Roman letters (a, b, c, . . . . x, y, z).


									·           Upper case Roman letters (A, B, C, . . . . X, Y, Z).


									·           At least one special character (!@#$%^&*()_-+)


									·           Digits (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)


			3.3.2						A password will not contain the user code, the user name, and the names of relatives or authentication details that are easy to guess. 


			3.3.3						A password will not contain a sequence of digits, letters or a sequence of characters on the keyboard. 


			3.3.4						The password validity period shall not be longer than 90 days.


			4.0						Access Permissions


			4.1.						The entitlement management system will support the definition of user entitlements by profiles, groups and functions (Role Based Access Control). 





			4.1.1.						The entitlement management operations will be automatically logged.





			4.1.2						The System Manager will not be able to change entitlements of another system manager or superior access permission holder (with the exception of a system administrator).





			4.1.3						The administrator entitlements will be linked to user groups / roles in the system.





			4.1.4						The System Managers will be defined and will individually authenticate to the system. 





			4.2.						The access level will be defined pursuant to the user authentication level and conditions (Conditional Access), e.g. read-only outside of business hours or using weak authentication, certain administration activities by means of local authentication only, etc.


			5.00						Protection of Network Services, Endpoints and Servers





			5.1.						The vendor will keep an up to date list of infrastructure and information systems and will define processes to maintain the list.





			5.2.						The vendor will define a controlled patch management process for the system, infrastructure and means of information security, while referring to the origin of the update files, checking updates prior to implementing them and maintaining stability of the systems during the update process. 





			5.3.						The vendor will implement ongoing information security updates for the system, will periodically track the publication of information security updates for the vendor’s systems and will implement critical updates as soon as possible, taking into account the level of exposure of the vendor’s systems to information security risks related to such updates.





			5.4.						The information security measures will be adapted to the unique risks to the various network services, such as email, DNS, file transfer services, Web services, etc.





			5.5.						The vendor will implement measures for protecting endpoints, taking the risk of executing malicious code and the risk of system penetration into account, while exploiting the devices connected to the endpoints, such as the antivirus systems, endpoint security systems, whitelisting, application control, EDR products, etc.





			5.6.						The vendor will implement the use of security control systems to reduce the risk of sensitive company data leakage from endpoints or restricting the ability to keep sensitive information on endpoints, such as a data leak prevention agent. 





			5.7.						The vendor is required to implement information security measures to prevent the penetration and propagation of malicious code in the vendor’s systems, which will include a number of security tiers such as: content filtering, network filtering, scanning file systems, real time protection of servers or endpoints and dedicated monitoring and prevention systems. 





			5.8.						Removable media connection will not be possible except through the file sanitization systems. Preference for integrating device control in the company's information system and network computers, the vendor will make use of all effective protective mechanisms, that prevent the penetration of malicious code


			5.9.						The vendor will immediately change all the default passwords of the peripheral equipment and management interfaces (such as iLO, management interfaces on network equipment, routers, etc.).


			6.00						Secure Development and Software Development


			6.1.						The production environment will be separated from other environments, such as development and testing.





			6.2.						The transfer of systems and information from the development environment to production will be carried out in a controlled manner in order to prevent damage to the production environment. The vendor is required to deliver the content securely. Both logically and physically





			6.3.						The production environment will be separated from other environments, such as development and testing.








			6.5						The vendor will uphold the directives pursuant to the OWASP Top 10 Security Risks & Vulnerabilities 


									Downloading open source code to the network and integrating it into the system is required for the company's approval


			6.6.3			Authentication and Password Management			Pursuant to company policy.


									Password management (including password strength, password reset process, password storage, password protection, number of attempts for password checking, password management in browser cache memory, etc.). 


									 The CAPTCHA mechanism is to be used in the authentication process on external websites. 


									The 2FA (Two Factor Authentication) mechanism is to be used on sensitive sites. 


									In order to access resources outside of the application (such as the database, Web Services, file server, etc.), the authentication token is to be encrypted. 


									   The authentication data is not to be stored in the application code. 


			6.6.4.			Sessions Management 			·       The following topics are to handled:


									o   Prevention of access to the system without a proper session.


									o   Prevention of multiple accesses from a single session.


									o   Session termination mechanism of a user after 15 minutes of inactivity.


									o   Session termination mechanism of a user after a long period of activity (4 hours).


									o   Disconnection of the session as a result of an authentication failure. 


									o   In case of identification of suspicious activities in the system (such as attempts to carry out SQL Injection, loading malicious scripts in input fields, etc.) the session is to be forcefully terminated and logged.


									Recommendation to use infrastructure (framework) to manage the sessions.


			6.6.5			Permissions and Access Control			The application is to uphold a mechanism of control and access permissions to the system resources.


									The access control mechanism will be based on centrally managed role based access control (RBAC) or attribute based access control (ABAC) mechanism. 


									The access permissions for the users will be determined pursuant to the principle of least privileged, i.e. every user in the system will be issued access permission pursuant to the requirements of the job in the system and not more than that.


			6.6.6.			Data Encryption			Sensitive data is to be protected in all the tiers of the application by means of encryption.


									The use of public encryption algorithms is to be made that comply with FIPS 140-2.


									The use of in house developed encryption algorithms is not permitted. 


									Encryption keys that are in use by the system, are to be secured against malicious access or use without access permission pursuant to the type of key (public / private).


									The key is to be protected against destruction or alteration in an unauthorized manner.  


									Control and reporting is to be applied with respect to execution of access and the use of encryption keys.


									It is critical to ensure backup and restore capability when using encryption keys.





			6.6.7			Handling Logging and Audit Errors			The application must handle its own errors and will not rely on any infrastructure.


									Sensitive information, debug information and stack trace information is not to be presented in an error notice in the production environment.


									The audit log will contain information security incidents also with respect to failures as well as with respect to successes in an application, in particular with respect to incidents related to authentication and access permissions to sensitive data.  


									Recording to the audit log will be based on the principle of “Where / When / What / Who / - ”


									Sensitive information data is to be recorded in the audit log.





			6.6.8 			Data Protection			Access to data is to be restricted based upon the principle of least privileged


									Sensitive data (such as passwords, connection data to various resources, etc.), is to be encrypted.


									Encryption keys are to be protected.


									The protection of sensitive data is to be ensured also when located in cache memory, temporary files, etc. Furthermore, such interim files are to be deleted after use. 


									Sensitive data is not to be used in other environments other than the production environment. 


									Sensitive data are not to be used in HTTP get URL. It is recommended to use HTTP headers – Cache-Control: no-cache, no-store; Expires: 0 and Cache-Control: max-age=0


			6.6.9.			Secured Communications			 When transferring sensitive data in all tiers of the application, the principle of encryption in transit is to be adhered to.


									 Mutual authentication in times of dialogue (mutual authentication) by using certificates.


									Encrypted channel will use TLS/SSL.


									Encryption of data transferred pursuant to the sensitivity of the information.





			6.6.10			Server Configuration and Hardening			The development environment is to be separate from the production environment.


									A version management and configuration management tool is to be used for purposes of transferring the system to production that includes an audit log. 


									Every software component (operating system, software directories, framework, etc.) are to be updated to the latest versions and security patches have been applied for the above stated components.





			6.6.11			Authentication			The application will support authentication protocols based on SAML, OAuth or OpenID tokenization.


			7.00						Control and Monitoring





			7.1.						Mechanisms for access control management in information systems and applications will be implemented.





			7.2.						Access control will comprise of means of authentication and control of the path between the endpoints to the service / server with the access control policy taking appropriate segmentation of permissions into account, by segmenting the environments.





			7.3.						The vendor is required to implement a control and monitoring path of actions carried out on information assets in order to allow audit trails, authentication of unauthorized actions, the date and time of the execution of the action, the source of the action, the entity carrying out or attempting to carry out the action and what the action was carried out on for purposes of post-mortem investigation and preventing non repudiation when the control path refers to an action and changes made to the system as well as to queries and data access.


			7.4.						The vendor will be required to implement appropriate controls to reduce risks of data exposure to unauthorized entities, to the level of sensitivity of the information and the level of risk in exposing it. The audit is to refer at minimum to the following occurrences: 


			7.4.1.						The detection of a virus, spyware, malware or any form of malicious code on the network.





			7.4.2.						Relevant data stored on endpoints.





			7.4.3.						Data in motion between sites or between organizations.





			7.4.4.						Data stored permanently on servers, in databases and backups (data at rest).





			7.4.5.						Exposure of information as a result of an uncontrolled transfer in a network channel open to unsecured websites (such as data storage websites), to unsecured social media or by uncontrolled email – for example, posting information to Facebook. 


			7.5.						Pursuant to the classification of the information and the directives of the Information Security Dept., the vendor will carry out data leakage prevention enforcement through technological means with the sensitive columns in the databases containing the sensitive data (such as ID numbers, passwords, bank account numbers, etc.), being tagged. 





			7.6.						The vendor will define controls on which alerts will be defined that include policy control processes, such as: Attempts to communicate out of an isolated environment, file transfer, multiple failed authentication attempts, etc., for purposes of linking to the SIEM system. Information security incidents in the system are to be flagged. Such incidents are e.g. unauthorized alteration of data, copying data, attempts to obtain access permission, elevation of privileges, etc. Such controls are:


			7.6.1.						The segmentation control processes policy of the network infrastructure.





			7.6.2.						Recording of successful / failed authentication attempts to the system including date, name of the system, name of the user, the source of the access, the reason for failure / success.





			7.6.3.						Actions of system administrators will be recorded.





			7.6.4						User and administrator password change actions will be recorded.





			7.6.5.						Administrator permissions for deleting logs will be separate access permissions from the rest of the access permissions in the system.





			7.6.6.						The integrity of the log data will be maintained, including the prevention of possibilities of deletion, change or introduction of erroneous records.


			7.7.						The vendor is to implement information security controls to protect the various communication channels, for purposes of transferring information, browsing, email, etc.





			7.8.						The data retention period for storing the control documentation will be at least 6 months. During this period, the documentation will be stored protected from unauthorized deletion or alteration. 





			7.9.						The system will maintain the integrity of the transaction data in case of failure, load, crash, etc.





			7.10						The system will ensure that no tampering has been carried out to the data transferred between users and the system.





			7.11						The system will ensure that no alterations have been made to the data stored in the databases and every attempt of sabotage or alteration of the database will trigger an alert to the System Manager. 


			8.00						Readiness and Handling of Information Security Incidents


			8.1.						1.1      The vendor is to prepare an incident response plan for information security and cyber incidents (Incident Response Policy and Procedure).





			8.2.						1.2      As part of the plan, the vendor will define a recovery plan (BCP), and recovery targets from information security and cyber incidents, until the full restoration upon return to routine operation.





			8.3.						1.3      The vendor will present, to the representative of the company Information Security Dept., the principles of the plan and the adaptation thereof to the risk assessment that was carried out.


			9.00						 Cloud Computing


									The classification of data approved for use in cloud computing is up to and including a Business Confidential classification. Any data of a higher classification requires individual authorization on the part of the Information Security and Network Warfare (Cyber) Dept.


			9.1.						The Information Security Standards for Cloud Computing 


			9.1.1.						1.1.1     Cloud computing will be implemented on cloud computer infrastructure that comply with the following cloud standards:


									·           ISO 27001


									·           SOC 2 / SAS 70


									·           ISO 27017


									·           ISO 27018


									·           SSAE 16


									·           FIPS 140-2


									·           PCI DSS 3.1


									Full compliance of the cloud system with the Israeli Privacy Protection Law, including in Regulation File 6113 (July 2, 2001), on the subject of transferring information to data warehouses outside of the borders of Israel.


									Compliance with the Safe Harbor Regulations and / or the EU Data Protection Directive, which handle the protection of the privacy of data. 


			9.2.						1.1      Information Security Policy


									The vendor will present the following information: 


			9.2.1.						The principles of information security policy of the cloud services that include: The architecture / topology of the infrastructure, including protocols, interfaces to associated systems including data flow, servers and services participating in the process (including their position in the network and IP addresses), logical separation of components at the N-Tier level, reference to the DR processes at the workflow level, reference to the network tier and the firewalls, separation by functional tiers – for example, front end servers will be installed in a different tier from the back end servers.





			9.2.2.						The existence of tiers (N-Tier), process control, architectures and processes mapped to comply with the information security standards requirements. 





			9.2.3.						Existing mechanisms for monitoring and reporting of the cloud services infrastructure complying with information security policy requirements.





			9.2.4						Processes and policy for the management of information security throughout the lifecycle of software development in cloud services.





			9.2.5						Authentication processes and handling information security risks in cloud services software code. 





			9.2.6						Information security guidelines for the establishment of servers (IAAS), including the installation of an antivirus agent, server hardening, etc.





			9.2.7						Information security guidelines for the introduction of code and / or files into the cloud computer system.





			9.2.8						Information regarding authentication and handling processes of information security risks in the cloud services software code. 





			9.2.9.						Configuration of the segmentation of the access to company data also during regular operations as well as during a boot process after a failure or data recovery by means of separating the tenant that will serve only the company services / resources. 





			9.2.10						 Enforcing separation of duties for cloud resources / services (RBAC).





			9.2.11						Implementing a multi factor authentication (MFA) upon remote access to cloud services management interfaces.





			9.2.12						Identity management mechanism for the various users of cloud services (IAM) and separation of duties (SOD)





			9.2.13						A separation mechanism / means between the development environment and the production environment in cloud services.





			9.2.14						The vendor will document the use of technology, such as encryption, data masking or tokenization, with the objective of preventing the exposure of sensitive data of the company to unauthorized entities. 





			9.2.15						Encrypting storage systems used by cloud services, with the encryption key being kept outside of the cloud services by means of a logical safe.





			9.2.16						Information regarding the business continuity plan (DR / BCP / BIA) of the cloud services vendor. 





			9.2.17						The information security incident response plan (IR) of the vendor for an information security incident, with the incident responses plan containing the ability of disconnecting cloud services from the company network and will include an SLA of the execution of the stages of the plan. 


			9.30						Information Security Control


			9.3.1.						The vendor is to detail the mechanisms used to monitor and report regarding the cloud services infrastructure complying with the information security requirements.





			9.3.2.						The vendor is required to monitor and control all cloud services information security incidents, with the incidents log being stored for a period of at least 90 days. 





			9.3.3						The vendor is required to execute network access control for cloud services management interfaces.





			9.3.4						The vendor is required to implement an access control mechanismprevent the vendor’s administrators from accessing company data stored in the cloud. 





			9.3.5						The vendor is required to carry out separation of duties control in cloud services (SOD).





			9.3.6						The vendor is required to execute controls on cloud services interfaces, to prevent damage to the integrity of the data transferred through the interfaces. 





			9.3.7.						The vendor is required to implement prevention and control mechanisms to prevent data leakage (data in motion and data at rest).


			9.4.						1.1      Communication and Interfaces to the Company Network


			9.4.1.						Linking to the company network will be implemented solely by means of channel encryption.





			9.4.2.						Connection of the existing company information security systems for purposes of control of the use of the service (CASB, threat intelligence, IDAAS, etc.).





			9.4.3.						Transfer of data to the company network will be implemented after filtering of content / protocol-breaking.





			9.4.4.						The process of transferring content to the vendor for purposes of upload to the cloud is required to be provided. 





			9.4.5						The process of deleting all the company information at the cloud services vendor, upon the termination of the contract, is required to be designed.





			9.4.6						A conditional access mechanism will be activated so that the service provided will be available only from company IP addresses. 





			9.4.7 						If service that is available for external use is required, the list of IP addresses (GEO) will be restricted with respect to enemy countries or pursuant to a list that will be provided by the Information Security and Network Warfare (Cyber) Dept.


			10.00						Maintenance Links


			10.1.						Introducing installation files to the company network will be implemented after a file sanitization process and after “sanity” tests at a lab environment.





			10.2.						The vendor’s connecting to the company systems for purposes of remote connection will be implemented by means of a privileged session management (PSM) system.





			10.3.						The entry of an employee of the vendor into company facilities for purpose of system maintenance will be implemented after approval by the [company] National Security Dept. and accompanied by a company employee. 


			11.00						Risk Reviews and Penetration Tests


			11.1.						The vendor will carry out a preliminary risk assessment for acceptance tests of the system and compliance with company requirements. The vendor will complete the handling of the information security controls gap that will be detected prior to transferring the system to production. 





			11.2						The vendor undertakes that information security reviews and penetration tests will be carried out by a professional, autonomous and independent entity, who is not involved in the development and implementation of the system at the vendor. 





			11.3						A risk assessment will be carried out, that includes penetration tests at time intervals that will be determined by the company in agreement with the vendor. The review will examine the compatibility of the system and the processes to the vendor’s information security policy and procedures, both at the existence of information security controls level and the suitability thereof, as well as the effectiveness of controls testing level – the vendor will include findings and recommendations. 





			11.4						The results of the tests detailed in paragraphs 11.1 - 11.3 above will be submitted to the company. Insofar as information security gaps will be detected as a result of any of the tests, the vendor undertakes to remediate such gaps and to present a plan to remediate the deficiencies within a period of time not exceeding 14 days. The vendor, together with the entity involved with the company, will define an ongoing process for the handling of information security gaps that will be detected during the course of the reviews and to implement the recommendations for the handling of such gaps. 








Part 2 Doc E 


			No						Requirement Description			Full C			Not C			Dev.			Irrelevant			Comment


			1.0						 Vendor structure, policy and procedures





			1.1.						The Vendor shall present security policy or alternatively shall refer specifically, in its quality control policy, to:





			1.1.1.						Managing the protection of the Company hardware and software assets





			1.1.1.1.						The Vendor organizational and project team structure which support the security issue; 





			1.1.1.2						The commitment of the Vendor management to fulfil the requirements of this document.    


			1.2.						The Vendor is required to nominate a manager to the project security. 





			1.3.						The Vendor shall prepare and/or present procedures supporting the implementation of the requirements included in this document.





			1.4.						The Vendor shall present an appropriate organizational structure which supports the above procedures (par. 1.3) and their enforcement on its employees and third party/affiliates; including presentment of evidential documents such as minutes-of-meetings, verification of training etc.).





			1.5.						The Vendor shall prepare a security plan for the project.  The plan shall include implementation of the requirements in this document and detailed reference regarding the following subjects:  risk management and vulnerability scans and their remedies/treatment; prohibiting access to the project information including industrial espionage; and possible advanced security measures exercised by the Vendor in the project.  All the requirements included in this document apply to any place in which the project or part of it is performed, including third parties.
The security plan shall be handed to the Company for approval prior to project design and shall be a pre-requisite to project development.





			2.0						Project security implementation





			2.1.						The Company Project Manager will supervise the implementation of project security throughout its phases (specific per project), beginning with design, development, through factory erection, FAT, until disassembly for shipping, packing and marking for delivery (henceforth: project period).  The Vendor shall be responsible for the integrity and completeness of the System throughout the transportation from the Vendor premises to the Company project site.





			2.2.						The Company Project Manager will install and operate logical security tools on the project System, in collaboration with the Vendor, including hardening.  As an extra security measure, The Company Project Manager may be granted full control of the security tools in the project System. as mentioned in Part 1





			2.3.						The Vendor agrees to accept the directives of the Company Project Manager per par. 2.2 above throughout the project period. At the end of the project, and if, in the course of time, maintenance is required to the project and to Vendor's Systems – the Vendor shall adhere to the security requirements throughout the maintenance period.





			2.4.						In collaboration with the Vendor, The Company Project Manager will be entitled to conduct inspections, for the purpose of reviewing the implementation of the security requirement at    the Vendor premises.  The Vendor shall cooperate and grant the needed assistance to fulfil this audit.





			2.5						In the framework of security activity, the Company Project Manager will be allowed, with Vendor prior consent, to copy the project System portable media (such as hard disks) for further security checks and/or to install security tools intended to register/capture the project configuration for future verification and vulnerability analysis.





			3.0						Physical security





			3.1.						The Vendor shall allocate a separate secured and controlled physical working environment for the project (henceforth:  the secured area).  All the elements of the project, including all scope of delivery and project ancillary equipment in the Vendor premises, such as test equipment, must reside in the secured area throughout the project period, including the stages of packing and storing for dispatch.





			3.2.						The secured area walls shall be rigid construction.  The secured area shall have four walls, ceiling and floor.





			3.3.						The entrance doors to the secured area shall be metal made and equipped with electromagnetic locks.  The locks shall be approved beforehand in writing by the Company.  The entrance to the secured area shall be controlled according to the following conditions:





			3.3.1.						Identification via biometric or encrypted proximity card, in a reputed standard approved by the Company beforehand.





			3.3.2.						The entrance control shall be in the Vendor internal network and shall not be connected to any external network or Internet.





			3.3.3.						Entitlement to give entrance permits shall be granted only to a Vendor employee, whom the Company's security department will approve beforehand. The Vendor shall prepare a procedure for entrance permits, which will include a process for granting reasonable permits to authorized personnel.





			3.3.4.						The entrance control System shall enable entry of authorized personnel only.  It shall send an alert on unauthorized access attempts, on attempts to neutralize the control System, and any illegal attempt to enter the secured area through its doors.





			3.3.5						The entrance control System shall send an alert on 'bothered' door whenever the secured area door is left open for a period longer than one minute.





			3.3.6						The entrance control System shall provide reports and facilitate forensic features namely. Full interrogation of events at least ninety days back.





			3.4						The secured area shall not be identified as a Company project.





			3.5.						CCTV cameras shall be installed in the secured area to cover the whole area.  The cameras shall photo and record 24 hours. The records shall be stored and available for at least 90 days back.  The recording computer and records shall reside in a place which may be accessed by security personnel only.





			3.6						Physical intrusion detection System shall be installed in the secured area.  It shall cover the whole area and all apertures.  The intrusion detection System shall adhere to reputed standards; include local horn; and connect to security center.  The intrusion detection System shall include at least two communication channels (cellular and wire) which enable messaging alarms/faults.  The intrusion detection System center /concentrator shall reside in a place which may be accessed by security personnel only.





			3.7						The entrance control System, the intrusion detection System and the CCTV shall be connected to security center, which is active around the clock.  The security center shall be able to send a force which will reach the secured area within maximum period of 10 minutes from receipt of alarm or other security message.





			3.8						The Company will be authorized to watch, under prior coordination with the Vendor, the information depicted above, on the security Systems - in order to examine security events.





			3.9						The Vendor undertakes to inform the Company of any intrusion to its premises even though nothing has been stolen, immediately upon occurrence.  The Vendor shall be responsible to inform the Company security entities via the Company central security; available 24 hours including weekends and holidays, on phone number 97235678045 (multi-line).  Example events are:  theft of data/information, intrusion, loss of laptop/external memory etc.





			4.0.						Protection of the project computerized items





			4.1.						The project shall be developed in an isolated network (henceforth:  the secured network).  The secured network shall not be connected to internet or any external network.  The data may be stored on the secured network.





			4.2.						The secured network configuration shall be planned in advance with the Company collaboration.  The command and control on the secured network components shall be solely in the hands of the Vendor, not by any third party.





			4.3.						The secured network configuration shall be preserved throughout the project.  Any configuration change shall have prior written the Company approval.  





			4.4.						The Vendor shall monitor and control the secured network and its configuration continuously.  As a minimum the Vendor shall control the users, password policy – change, complexity, configuration of security devices, updated antivirus, communication security and prevention of attempt to connect unauthorized devices.  The Vendor shall own documented procedures for this activity.





			4.5.						The test equipment used during all phases of the project shall conform to the following requirements:





			4.5.1.						The test equipment shall be connected to the secured network only, and comply with the secured network requirements.





			4.5.2.						In case the test equipment had been used in other projects, the Vendor shall fully reset the equipment, uninstall and erase all tools and files which were used by the previous projects, perform antivirus check, neutralize all access from external devices, perform hardening according to joined Company- Vendor procedures; and prevent execution of any files which are not a legal part of the Company project.





			4.6.						In any security event in the secured network such as intrusion, virus, unidentified device or any exception from the network routine activity /behaviour – the Vendor undertakes to promptly inform the Company security bodies, via the Company security center, the availability of which is 24 hours, including weekends and holidays, phone number 972768642555 (multi line), e-mail matebit@iec.co.il.  The message must be by phone and the e-mail should serve as a backup only.





			5.0						Termination of project at the facility, packing and delivery





			5.1.						Upon termination of the project at Vendor premises the following actions shall be performed, in the presence and with supervision of the Company Project Manager:





			5.2						The Vendor shall commit to abstain from using the Company operational and classified information, to which it has been exposed in the framework of the project, without prior approval by the Company.





			5.3.						In case the development environment remains active for further work on the project, after being delivered to the Company – for example development of enhancements, expansions or up-scaling; the requirements set in this specification shall be valid during this period.





			5.5.						Disassembly of project items and preparation for delivery - Each software and firmware shall be signed with encryption; and identified via version number.





			5.6						The Company Project Manager shall put a unique sticker on each case (namely items which unite to a case such as electronic media etc.).  The sticker will be supplied by the Company security department.  The sticker shall be placed in a manner which prevents the opening of the case from any side without damaging the sticker.





			5.7						The delivery list shall indicate every element which had been marked with a sticker.





			5.8						During the entire packing and delivery phases the project items shall be placed in the secured area.





			5.9						Upon receipt of delivery, the items shall be opened in the presence of the Company Project Manager, and all listed stickers shall be checked for integrity.  In case any of the above requirements is violated, an immediate notification to the Company security center shall be made.





			5.10						The Vendor shall return to the Company all the information stored at its premises regarding the Company project, except for technical documentation which has been decided by the Company and the Vendor to remain in the hands of the Vendor for maintenance.  The returned items shall encompass all records, media, equipment, software and devices which were used during the work on the System; including items held by the Vendor and the sub-Vendors involved.  All security requirements shall apply regarding this information as long as it is being held at Vendor premises, even though the project period is over.





			6.00						Correspondence and exchange of information


			6.1.						All correspondence between the Company and the Vendor regarding the critical System, such as operation, maintenance, configuration, reports etc.; and particularly configurations of security measures – shall be done via encrypted media.  The encryption of the media shall be done by reputed standard and proven technology which conforms to the networking/communication and security infrastructure at the Company. General guidelines for this issue are:  data encryption, authentication of data source, integrity of data, ratification upon receipt and sending of data.





			6.2.						Validity – these requirements shall be valid for all phases of the contract, beginning with kick-off, through installations and operation.





			7.0						Vendor employee conduct at The Company sites





			7.1.						Entering the Site -  Vendor personnel shall coordinate all site visits with the project manager and will be escorted during their visits.





			7.2.						Using portable computers at the Company sites - 





			7.2.1.						Vendor support personnel shall comply with the Company general policy and rules of data security.





			7.2.2.						Any requirement for the connection of an external computer to the System shall be previously coordinated with the site data security manager and the System manager





			7.2.3.						Vendor employee, including 3rd party and sub-Vendor, will be briefed and signed on declaration, regarding cyber security guidelines, prior to commence of works.





			8.0						Vendor employees





			8.1.						The Vendor shall manage records on employees who are involved in any stage of the Company project.





			8.2						The Vendor shall submit to the Company the records of every employee designated to work on the Company critical project – for a security compliance check, to be performed by the Company prior to any access of the worker to any stage of the project. The Vendor shall not employ anyone on the Company project at its premises or at sub-Vendor/third party premises, unless the Company has given its approval in writing.


			8.3						The Vendor undertakes to inform the Company promptly of any change in the status of any employee (including third party/sub-Vendor) who is working on any stage of the Company project.  Examples are:  criminal conduct, termination of employment, prolonged private staying abroad without reasonable cause etc.





			8.4						The Vendor shall submit a copy of the records to the Company prior to employment of the person on the Company project.  It is emphasized that a person shall not be allowed to work or enter the secured area unless prior written consent from the Company.





			8.5						The Vendor undertakes to monitor the permits and privileges of its employees in a manner which grants access to the secured area and/or to the Company information and/or to handling the Company project items – only to authorized personnel.  In this context the Vendor undertakes to promptly remove the permits and privileges of any person who ceased for any reason to work on any stage of the Company project.





			8.6						The Vendor undertakes to ensure that each and every authorized worker signs a Non-Disclosure Agreement (NDA). 





			9.0						Handling The Company's Classified/Secret/Operational data and documents





			9.1.						The Vendor shall protect the Company's classified, secret and operational project data. The network on which this data resides shall meet the following requirements:





			9.1.1.						Disconnected from Internet.





			9.1.2.						Identification to access the data shall be done via complex password with at least six characters comprising special character and alphanumeric.  Password change shall be enforced once every ninety days.  Last six passwords shall not be allowed.  Access shall be locked upon three (3) erroneous trials.





			9.1.3						The Vendor shall monitor for authorized access to the Company data, and proper audit trail and logging of this activity.





			9.1.4.						The Vendor shall record and audit all data retrievals.





			9.1.5						The Vendor shall backup the Company data and verify that the backup files are separated from the general premises backup System – namely, the Company backup shall be done in a secured network.





			9.2.						Access to the Company data shall be granted only to security authorized persons.





			9.3.						Access rights to the Company data shall be periodically verified (at least once a month). This activity shall be recorded.


			9.4.						The Vendor shall manage, and present upon request, records of all the Company data owned at its premises – including data/information developed by the Vendor for the Company; including physical and electronic/computerized. The records shall also include dates of receipt and dates of handling.





			9.5.						Security of records – The Vendor shall centrally manage the Company data, which is stored on the Vendor physical items/entities, at the secured area or at other secured area conforming to the above security requirements.  Regarding this clause, data is any material pertaining to the Company and the services given by the Vendor to the Company's critical Systems, which is stored at the Vendor premises or at sub-Vendors / third parties.  The Vendor shall store the data, including software versions, in locked vaults. Access to the stored data physical location shall be granted only to the Company and to Vendor authorized personnel. 


			9.6						Cleaning of the secured area shall be done only in the presence of authorized personnel.  The entry and/or work of visitors, maintenance personnel, cleaners etc. to the secured area shall be personally accompanied by Vendor employee(s) throughout their presence in the secured area.  





			9.7						The door of the office/place in which the vault is located shall be locked upon leaving of the last authorized person.





			9.8						Duplication and coping of the material shall be done only by authorized person.  Surplus copies shall be promptly discarded via shredding.





			9.9.						The Vendor shall not forward the Company information to third party unless given in advance written consent from the Company.  The information shall be transferred in encrypted manner.  





			9.10						If the Company classified information/data needs to be processed on an external computing machine such as a laptop, the aforementioned task will be done with a secure laptop, which are secured just like normal working stations in the company network
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Hardware   
 
  



 



 Industrial Computer 4U Rackmount Chassis 



 CPU - Intel® Core™ i7 Processors "Best of Breed" 



 RAM Memory 8GB DDR4 or higher 



 Hard Drive –  



2 pcs of 512GB 7200RPM, 32MBcache, SATA2 minimum or higher 



 Motherboard with min 2 PCI slots 32bit 5V with internal USB port 



(for thumb drive) 



 RAID 1 (Mirror) configuration based on hardware 



 DVD±R/RW Dual Layer | CD-R/RW | SATA 



 Power Supply Mini Redundant up to 500W ATX P/S (Rear Install) 



 Ethernet 2 LAN ports 10/100/1000 



 RS232 4 ports (2 physical ports) 



 DVI / HDMI + VGA 



 24" LED screen 
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Software Requirements for SCS/HMI  
 
  



 



   Subject                     Requirements 



Operating System: 



Microsoft Windows 10 LTSC only. 
 
Note - Microsoft Windows 10 32Bit version 
can be use only with the approval of cyber 
security department representative. 



Web Browser: Web applications must run on Microsoft IE11 or Higher 



Office: Must work with Microsoft Office 2010 (32 bit) or Higher     



Antivirus: Must Work With Any Antivirus Software    



Virtual Machine: 
Compatible to run on Virtual Machine 
(Microsoft\VMWare) 



Emphasis: 



1. The software should run with user permissions 
and not only with administrator permissions. 



2. The software installation process can run 
unattended and does not require any user input 
("silent installation"). 
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Switch Network Communication Requirements 



 



1. The following Network Switch models, shall be use in the Substation internal network:
  



1.1. Cisco CGS2520 (CGS-2520-16S-8PC).  See list parts below 



1.2. Cisco IE 2000U (IE-2000U-4TS-G).  See list parts below 



1.3. The quantity and the model of the switches shall be determined by the planner, according to the network topology.   



1.4. The switches will include the 100 and 1000Base-FX Multi Mode Rugged SFP connectors, according to the network topology.  
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Product   Item Product Catalog   Description   



Cisco IE 2000U Switches  IE-2000U-4TS-G  IE 2000U 4 x 10/100, 2 x 10/100/1000 ports  



Power Supply  PWR-IE50W-AC  IE3000/2000 AC Power Module (updated)  



Cisco IE 2000U Switch SFP Options  
GLC-FE-100FX-RGD   100Base-FX Multi Mode Rugged SFP   



GLC-SX-MM-RGD= 1000BASE-SX  Multi Mode Rugged SFP  2 Parts 



Cisco warranty   CON-PSRT-IE2000UG  PRTNR SS 8X5XNBD IE 2000U 4 x 10/100, 2 x 10/100/1000  



License  IND-IE-PROMO  IND Promotional License for Managing IE switches  



Cisco IE 2000U Operation System   SIEULBK9T-15002EH  Cisco IE 2000U LAN BASE WITH WEB BASED DEV MGR  



Console Cable   CAB-CONSOLE-RJ45   CONSOLE CABLE 6FT WITH RJ45 AND DB9F   
 



Product   Item Product Catalog   Description   



CGS 2520 Switches   CGS-2520-16S-8PC   Cisco CGS2520 front/rear cabling w/2GE, 16-SFP, 8-10/100 PoE   



Cisco 2520 Connected Grid Switch Power Supply  PWR-RGD-AC-DC   High AC/DC (88-300VDC/85-264VAC) Pwr Sup for GR2010/CGS2520   



Cisco 2520 Connected Grid Switch Power Supply  PWR-RGD-AC-DC   High AC/DC (88-300VDC/85-264VAC) Pwr Sup for GR2010/CGS2520   



Cisco 2520 Connected Grid Switch SFP Options   
GLC-FE-100FX-RGD   100Base-FX Multi Mode Rugged SFP   



GLC-SX-MM-RGD= 1000BASE-SX  Multi Mode Rugged SFP  2 Parts 



Cisco warranty   CON-PSRT-C2520PC   PRTNR SS 8X5XNBD CISCO CGS2520 FRONT/REAR CABLIN   



Cisco CGS 2520 Operation System   S252ILK9-15002ED   CISCO GS 2520 IP SERVICES WITH EXPRESS SETUP   



Console Cable   CAB-CONSOLE-RJ45   CONSOLE CABLE 6FT WITH RJ45 AND DB9F   



Accessory Kit   CGS-2520-IP30KIT   IP30 ACCESSORY KIT   



   RM-RGD-ETSI   ETSI RACK-MOUNT KIT FOR CISCO CGS 2520   















Resilient Ethernet Protocol (REP)




The Resilient Ethernet Protocol (REP) is a Cisco proprietary protocol that provides an alternative to the
Spanning Tree Protocol (STP). REP provides a way to control network loops, handle link failures, and
improve convergence time. It controls a group of ports connected in a segment, ensures that the segment
does not create any bridging loops, and responds to link failures within the segment. REP provides a basis
for constructing complex networks and supports VLAN load balancing.




• Finding Feature Information, page 1




• Restrictions for Resilient Ethernet Protocol, page 1




• Information About REP, page 2




• How to Configure REP, page 10




• Configuration Examples for REP, page 24




• Additional References, page 26




• Feature Information for Resilient Ethernet Protocol, page 27




Finding Feature Information
Your software release may not support all the features documented in this module. For the latest caveats and
feature information, see Bug Search Tool and the release notes for your platform and software release. To
find information about the features documented in this module, and to see a list of the releases in which each
feature is supported, see the feature information table.




Use Cisco Feature Navigator to find information about platform support and Cisco software image support.
To access Cisco Feature Navigator, go to www.cisco.com/go/cfn. An account on Cisco.com is not required.




Restrictions for Resilient Ethernet Protocol
• Youmust configure each segment port; an incorrect configuration can cause forwarding loops in networks.




• REP can manage only a single failed port within the segment; multiple port failures within the REP
segment causes high loss of network connectivity.
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• You should configure REP only in networks with redundancy. Configuring REP in a network without
redundancy causes loss of network connectivity.




• Use LSL timers of 520mseconds to avoid REP flaps.




• The rate at which the layer 3 packets are punted to Host Q must be lesser than 1000 packets/second to
avoid REP flap. The credit limit for Host Q is 1000 packets/second.




• There is no drop in REP LSL packet in STP Queue.




• The recommended minimum REP LSL timer value is 200 ms.




• The REP ports are removed from the topology list during the following situations:




• New port is added after the removal of the old port.




• Both REP ports are removed.




• The port is an Edge or Edge no neighbor port.




It is designed to avoid the traffic loop based on the above behavior to adopt dynamic REP configuration
changes.




Information About REP




REP Segments
A REP segment is a chain of ports connected to each other and configured with a segment ID. Each segment
consists of standard (nonedge) segment ports and two user-configured edge ports. A router can have no more
than two ports that belong to the same segment, and each segment port can have only one external neighbor.
A segment can go through a shared medium, but on any link, only two ports can belong to the same segment.
REP is supported only on Trunk Ethernet Flow Point (EFP) interfaces.




The figure below shows an example of a segment consisting of six ports spread across four switches. Ports
E1 and E2 are configured as edge ports. When all ports are operational (as in the segment on the left), a single
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port is blocked, shown by the diagonal line. When there is a failure in the network, the blocked port returns
to the forwarding state to minimize network disruption.




Figure 1: REP Open Segments




The segment shown in the figure above is an open segment; there is no connectivity between the two edge
ports. The REP segment cannot cause a bridging loop, and you can safely connect the segment edges to any
network. All hosts connected to routers inside the segment have two possible connections to the rest of the
network through the edge ports, but only one connection is accessible at any time. If a failure occurs on any
segment or on any port on a REP segment, REP unblocks all ports to ensure that connectivity is available
through the other gateway.




The segment shown in the figure below is a ring segment, and it has both edge ports located on the same
router. With this configuration, you can create a redundant connection between any two routers in the segment.




Figure 2: REP Ring Segment




REP segments have the following characteristics:




• If all ports in a segment are operational, one port (referred to as the alternate port) is in the blocked state
for each VLAN. If VLAN load balancing is configured, two ports in the segment control the blocked
state of VLANs.
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• If one or more ports in a segment is not operational, and cause a link failure, all ports forward traffic on
all VLANs to ensure connectivity.




• In case of a link failure, alternate ports are unblocked as quickly as possible. When the failed link is up,
a logically blocked port per VLAN is selected with minimal disruption to the network.




You can construct almost any type of network based on REP segments. REP also supports VLAN load
balancing, which is controlled by the primary edge port but can occurring at any port in the segment.




Link Integrity
REP does not use an end-to-end polling mechanism between edge ports to verify link integrity. It implements
local link failure detection. When enabled on an interface, the REP Link Status Layer (LSL) detects its
REP-aware neighbor and establishes connectivity within the segment. All VLANs are blocked on an interface
until the REP LSL detects the neighbor. After the neighbor is identified, REP determines which neighbor port
should become the alternate port and which ports should forward traffic.




Each port in a segment has a unique port ID. The port ID format is similar to that used by the spanning tree
algorithm: a port number (unique on the bridge), associated to a MAC address (unique in the network). When
a segment port is up, LSL sends packets that include the segment ID and the port ID. The port is declared as
operational after it performs a three-way handshake with a neighbor in the same segment. A segment port
does not become operational under the following conditions:




• No neighbor has the same segment ID.




• More than one neighbor has the same segment ID.




• The neighbor does not acknowledge the local port as a peer.




Each port creates an adjacency with its immediate neighbor. Once the neighbor adjacencies are created, the
ports negotiate to determine one blocked port for the segment, which is the alternate port. All other ports
become unblocked. By default, REP packets are sent to a PortFast Bridge Protocol Data Unit (BPDU) class
MAC address. The packets can also be sent to the Cisco multicast address, which at present is used only to
send blocked port advertisement (BPA) messages when there is a failure in the segment. The packets are
dropped by devices not running REP.




Fast Convergence
Because REP runs on a physical-link basis and not on a per-VLAN basis, only one hello message is required
for all VLANs, thus reducing the load on the protocol. We recommend that you create VLANs consistently
on all switches in a given segment and configure VLANs on REP trunk ports. To avoid the delay introduced
by relaying messages in software, REP also allows some packets to be flooded to a regular multicast address.
These messages operate at the hardware flood layer (HFL) and are flooded to the whole network, not just the
REP segment. Switches that do not belong to the segment treat the messages as data traffic. You can control
flooding of these messages by configuring a dedicated administrative VLAN for the whole domain.




The estimated convergence recovery time is less than 200 milliseconds (ms) for the local segment.
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VLAN Load Balancing
One edge port in a REP segment acts as the primary edge port and the other as the secondary edge port. It is
the primary edge port that always participates in VLAN load balancing in the segment. REP VLAN load
balancing is achieved by blocking some VLANs at a configured alternate port and all other VLANs at the
primary edge port. When you configure VLAN load balancing, you can specify the alternate port using any
one of the following ways:




• By entering the port ID of the interface. To identify the port ID of a port in the segment, enter the show
interface rep detail command for the port.




• By entering the neighbor offset number of a port in the segment, which identifies the downstream
neighbor port of an edge port. The neighbor offset number range is -256 to +256; a value of 0 is invalid.
The primary edge port has an offset number of 1; positive numbers above 1 identify downstream neighbors
of the primary edge port. Negative numbers indicate the secondary edge port (offset number -1) and its
downstream neighbors.




You configure offset numbers on the primary edge port by identifying a port’s
downstream position from the primary (or secondary) edge port. You cannot enter an
offset value of 1 because 1 is the offset number of the primary edge port .




Note




• By entering the preferred keyword to select the port that you previously configured as the preferred
alternate port in the rep segment preferred command.




When the REP segment is complete, all VLANs are blocked. VLAN load balancing can be triggered in one
of the following two ways:




• You can manually trigger VLAN load balancing at any time by entering the rep preempt segment
segment-id command on the router that has the primary edge port.




• You can configure a preempt delay time by entering the rep preempt delay seconds command. After
a link failure and recovery, VLAN load balancing begins after the configured preemption time period
elapses. The delay timer restarts if another port fails before the time has elapsed.




A VLAN load balancing does not start working until triggered by either a manual
intervention or a link failure and recovery.




Note




When VLAN load balancing is triggered, the primary edge port sends out a message to alert all interfaces in
the segment about the preemption. When the message is received by the secondary edge port, a message is
generated in the network to notify the alternate port to block the set of VLANs specified in the message and
to notify the primary edge port to block the remaining VLANs.




You can also configure a particular port in the segment to block all VLANs. VLAN load balancing is initiated
only by the primary edge port and is not possible if the segment is not terminated by an edge port on each
end. The primary edge port determines the local VLAN load balancing configuration.




To reconfigure VLAN load balancing, you must reconfigure the primary edge port. When you change the
VLAN-load balancing configuration, the primary edge port again waits for the rep preempt segment command
or for the configured preempt delay period after a port failure and recovery before executing the new VLAN
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load balancing configuration. If you change an edge port to a regular segment port, the existing VLAN load
balancing status does not change. Configuring a new edge port might cause a new topology configuration.




Spanning Tree Protocol Interaction
REP does not interact with STP or with Flex Links but can coexist with both of them. A port that belongs to
a segment is removed from spanning tree control, and STP BPDUs are not accepted or sent from segment
ports. Therefore, STP cannot run on a segment.




To migrate from an STP ring configuration to a REP segment configuration, begin by configuring a single
port in the ring as part of the segment and continue by configuring contiguous ports to minimize the number
of segments. Each segment always contains a blocked port, so multiple segments mean multiple blocked ports
and a potential loss of connectivity. You can configure the edge ports when the segment has been configured
in both directions up to the location of the edge ports.




REP Ports
Ports in REP segments take one of following three roles or states: Failed, Open, or Alternate.




• A port configured as a regular segment port starts as a failed port.




• After neighbor adjacencies are determined, the port transitions to the alternate port state, blocking all
VLANs on the interface. Blocked port negotiations occur, and when the segment settles, one blocked
port remains in the alternate role, and all other ports become open ports.




• When a failure occurs in a link, all ports move to the failed state. When the alternate port receives the
failure notification, the port changes to the open state forwarding all VLANs.




A regular segment port converted to an edge port, or an edge port converted to a regular segment port, does
not always result in a topology change. If you convert an edge port into a regular segment port, VLAN load
balancing is not implemented unless it has been configured. For VLAN load balancing, you must configure
two edge ports in the segment.




A segment port that is reconfigured as a spanning tree port restarts according to the spanning tree configuration.
By default, this port is a designated blocking port. If the PortFast BPDU Guard Enhancement feature is
configured or if STP is disabled, the port goes into the forwarding state.




REP Integrated with VPLS
Normally, in a Virtual Private LAN Service (VPLS) network core, all nodes are connected in a full-mesh
topology and each node has connectivity to all other nodes. In the full-mesh topology, there is no need for a
node to retransmit data to another node. In Figure 3, the common ring provides a path where the packet can
be forwarded to another network provider edge (N-PE) router, breaking split horizon model.




REP emulates a common link connection the REP ring supports the VPLS full-mesh model, but maintains
the split horizon properties so the super-loop does not exist. The emulated common link uses the Clustering
over the WAN (CWAN) line card, which is also used for the VPLS uplink. This emulated common link
forwards data from the ring to either the VPLS uplink or to the other side of the ring; blocks data coming from
the VPLS core network; and handles access to pseudowire for Hierarchical-VPLS (H-VPLS) topologies.
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Default REP Configuration
REP is disabled on all interfaces. When enabled, the interface is a regular segment port unless it is configured
as an edge port.




When REP is enabled, the sending of segment topology change notices (STCNs) is disabled, all VLANs are
blocked, and the administrative VLAN is VLAN 1.




When VLAN load balancing is enabled, the default is manual preemption with the delay timer disabled. If
VLAN load balancing is not configured, the default after manual preemption is to block all VLANs at the
primary edge port.




REP Segments and REP Administrative VLANs
A segment is a collection of ports connected in a chain and configured with a segment ID. To configure REP
segments, you should configure the REP administrative VLAN (or use the default VLAN 1) and then add
ports to the segment in interface configuration mode. You should configure two edge ports in the segment,
with one as the primary edge port and the other, by default, as the secondary edge port. A segment has only
one primary edge port. If you configure two ports in a segment as primary edge ports, for example, ports on
different switches, REP selects one of them to serve as the primary edge port. You can also optionally configure
where to send segment STCNs and VLAN load balancing. For more information about configuring REP
Administrative VLANs, see the Configuring the REP Administrative VLAN section.




REP Configuration Guidelines
Follow these guidelines when configuring REP:




• We recommend that you begin by configuring one port and then configure contiguous ports to minimize
the number of segments and the number of blocked ports.




• If more than two ports in a segment fail when no external neighbors are configured, one port goes into
a forwarding state for the data path to help maintain connectivity during configuration. In the show rep
interface command output, the Port Role for this port shows as “Fail Logical Open”; the Port Role for
the other failed port shows as “Fail No Ext Neighbor”. When the external neighbors for the failed ports
are configured, the ports go through the alternate port state transitions and eventually go to an open state
or remain as the alternate port, based on the alternate port selection mechanism.




• REP ports must be Layer 2 IEEE 802.1Q or Trunk EFP ports.




• We recommend that you configure all trunk ports in the segment with the same set of allowed VLANs.




• Be careful when configuring REP through a Telnet connection. Because REP blocks all VLANs until
another REP interface sends a message to unblock it. You might lose connectivity to the router if you
enable REP in a Telnet session that accesses the router through the same interface.




• You cannot run REP and STP on the same segment or interface.




• If you connect an STP network to a REP segment, be sure that the connection is at the segment edge.
An STP connection that is not at the edge could cause a bridging loop because STP does not run on REP
segments. All STP BPDUs are dropped at REP interfaces.




• If REP is enabled on two ports on a router, both ports must be either regular segment ports or edge ports.
REP ports follow these rules:
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If only one port on a router is configured in a segment, the port should be an edge port.•




• If two ports on a router belong to the same segment, both ports must be edge ports or must be
regular segment ports.




• If two ports on a router belong to the same segment and one is configured as an edge port and the
other as a regular segment port (a misconfiguration), the edge port is treated as a regular segment
port.




• REP interfaces come up in a blocked state and remain in a blocked state until they are safe to be unblocked.
You need to be aware of this status to avoid sudden connection losses.




• REP ports cannot be configured as one of the following port types:




• Switched Port Analyzer (SPAN) destination port




• Tunnel port




• Access port




• There can be a maximum of 22 REP segments per router.




REP Support on a Trunk EFP
Resilient Ethernet Protocol (REP) can be configured on Trunk EFP ports at the interface level on Cisco ASR
903 Series Routers. Trunk EFP ports can have several bridged VLAN services running on them. VLANs can
be set to blocking and forwarding state on a Trunk EFP port. A user must enable REP on a port. By default,
REP is disabled on all ports.




REP Configurable Timers
In a ring network topology, the Fast Last Link Status (LSL) process detects a neighboring port and maintains
a connection with it. The timer on a port can be configured within 200-10000 ms to receive LSL frames. If
no LSL frames are received from 200 to10000 ms from the neighboring port, the link between routers is
considered as down. The tear-down operation and action is taken to bring up the link and restore traffic.




In the ring network topology, REPmight fail to converge the traffic within 50 ms. For example, if the topology
is made of copper cable, REP might fail to converge the traffic due to hardware limitations of the copper
interface. In such a scenario, a remote end can take up to 700 ms to detect shutdown failure of a local port.
The REP LSL is enhanced to achieve higher timer granularity and faster failure detection on the remote side.




   LAN Switching Configuration Guide
8




Resilient Ethernet Protocol (REP)
REP Support on a Trunk EFP















The figure below shows the delay in failure detection due to hardware limitation of a Copper interface.




Figure 3: Delay in Failure Detection




SSO Support for REP Fast Hello
When a router crashes, it takes between 3 to 5 seconds for the router to get into active mode and start sending
REP Fast Hello packets. If the value of the age out timer configured by the lsl age out timer command is less
than 3 seconds, the remote end detects a port failure and reconverges. After reconverging, the router sends
out a BPDU with a special type, length, and, value (TLV) to the connected port. The router learns the port’s
local and remote sequence number so that the subsequent REP three-way link integrity check does not fail.
The Stateful Switchover (SSO) support for REP ensures that a Fast Hello packet can be sent from the router
before the LSL interval expires.




REP Edge No-Neighbor Support
In a ring network topology, aggregation nodes do not support REP. A REP segment can be created with
no-neighbor ports to achieve convergence of switches. The figure below shows P1 and P2 as Edge No-Neighbor
ports in a ring topology. In this configuration P1 and P2 can block traffic. If there is a failure on any of the
links, all the switches with REP configuration converge. Since P1 and P2 are not edges, they do not support
the following tasks:




• Perform VLAN load balancing.




• Detect topology changes to other segments and the Spanning Tree Protocol (STP).




• Choose the port that can preempt.




• Display the complete segment topology.




The Edge No-Neighbor support enables defining a new type of edge that has an internal neighbor. In the figure
below, P1 and P2 are configured as Edge No-Neighbor ports rather than intermediate segment ports. These
ports inherit properties of edge ports and overcome the limitations listed above. Thus, the Edge No-Neighbor
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SSO Support for REP Fast Hello















port (P1 or P2) can send theMultiple Spanning Tree (MST) protocol, a Topology Change Notification (TCN),
and a REP TCN for another segment towards the aggregation switch.




Figure 4: Ring Topology with Edge No-Neighbor Ports




How to Configure REP




Configuring the REP Administrative VLAN
To avoid the delay introduced by relaying messages that are related to link-failures or VLAN-blocking
notifications during VLAN load balancing, REP floods packets at the hardware flood layer (HFL) to a regular
multicast address. These messages are flooded to the whole network and not just the REP segment. You can
control flooding of these messages by configuring an administrative VLAN for the whole domain.




Follow these guidelines when configuring the REP administrative VLAN:




• There can be only one administrative VLAN on a router and on a segment. However, this is not enforced
by the software.




• If you do not configure an administrative VLAN, the default is VLAN 1.




• If you want to configure REP on an interface, ensure that the REP administrative VLAN is part of the
Trunk EFP encapsulation list.
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SUMMARY STEPS




1. enable
2. configure terminal
3. rep admin vlan vlan-id
4. end
5. show interface [interface-id] rep [detail]
6. copy running-config startup-config




DETAILED STEPS




PurposeCommand or Action




Enables privileged EXEC mode.enableStep 1




Example:




Router> enable




• Enter your password if prompted.




Enters global configuration mode.configure terminal




Example:




Router# configure terminal




Step 2




Configures a REP administrative VLAN.rep admin vlan vlan-idStep 3




Example:




Router(config)# rep admin vlan 2




• Specify the administrative VLAN. The range is from
2 to 4094. The default is VLAN 1.




Returns to privileged EXEC mode.end




Example:




Router(config)# end




Step 4




Displays the REP configuration and status for a specified
interface.




show interface [interface-id] rep [detail]




Example:




Router# show interface gigabitethernet0/1 rep
detail




Step 5




• Enter the physical interface or port channel ID.




(Optional) Save your entries in the router startup
configuration file.




copy running-config startup-config




Example:




Router# copy running-config startup-config




Step 6
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Configuring Trunk EFP on an Interface




Before You Begin




For the REP operation, you must configure Trunk EFP on an interface. This task is required and must be done
before configuring REP support on a Trunk EFP.




SUMMARY STEPS




1. enable
2. configure terminal
3. interface type number
4. service instance trunk service-instance-id ethernet
5. encapsulation dot1q vlan range
6. rewrite ingress tag pop 1 symmetric
7. bridge-domain from-encapsulation
8. end




DETAILED STEPS




PurposeCommand or Action




Enables privileged EXEC mode.enableStep 1




Example:
Router> enable




• Enter your password if prompted.




Enters global configuration mode.configure terminal




Example:
Router# configure terminal




Step 2




Specifies the interface, and enters interface configuration
mode.




interface type number




Example:
Router(config)# interface GigabitEthernet 0/0/1




Step 3




• Enter the interface ID.




Configures a service instance on an interface and enters
service instance configuration mode.




service instance trunk service-instance-id ethernet




Example:
Router(config-if)# service instance trunk 1
ethernet




Step 4




Defines the match criteria to be used to map dot1q frames
ingress on an interface to the appropriate service instance.




encapsulation dot1q vlan range




Example:
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q vlan
10




Step 5




• The range of VLAN-IDs is from 1 to 20.
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PurposeCommand or Action




Specifies the encapsulation adjustment to be performed on
the frames ingress to the service instance.




rewrite ingress tag pop 1 symmetric




Example:
Router(config-if-srv)# rewrite ingress tag pop
1 symmetric




Step 6




Derives bridge domains from encapsulation.bridge-domain from-encapsulation




Example:
Router(config-if-srv)# bridge-domain
from-encapsulation




Step 7




Returns to privileged EXEC mode.end




Example:
Router (config-if-srv)end




Step 8




Configuring REP Support on a Trunk EFP




Before You Begin




For the REP operation, you must enable REP on each segment interface and identify the segment ID. This
task is required and must be done before other REP configurations. You must also configure a primary and
secondary edge port on each segment. All other steps are optional.




SUMMARY STEPS




1. enable
2. configure terminal
3. interface interface type number
4. rep segment segment-id [edge [primary]] [preferred]
5. rep stcn {interface type number | segment id-list | stp}
6. rep block port {id port-id | neighbor-offset | preferred} vlan {vlan-list | all}
7. rep preempt delay seconds
8. end
9. show interface type number rep [detail]
10. copy running-config startup-config




DETAILED STEPS




PurposeCommand or Action




Enables privileged EXEC mode.enableStep 1




LAN Switching Configuration Guide    
13




Resilient Ethernet Protocol (REP)
Configuring REP Support on a Trunk EFP















PurposeCommand or Action




Example:
Router> enable




• Enter your password if prompted.




Enters global configuration mode.configure terminal




Example:
Router# configure terminal




Step 2




Specifies the interface and enters interface configuration mode.interface interface type numberStep 3




Example:
Router(config)# interface
GigabitEthernet 0/0/1




• Enter the interface type and number.




Enables REP on the interface and identifies a segment number.rep segment segment-id [edge
[primary]] [preferred]




Step 4




• The segment ID range is from 1 to 1024.




Example:
Router(config-if)# rep segment
3 edge preferred




You must configure two edge ports, including one primary edge port for
each segment.




Note




• (Optional) edge—Configures the port as an edge port. Each segment has only
two edge ports. Entering the edge without the primary keyword configures
the port as the secondary edge port.




• (Optional) primary—Configures the port as the primary edge port, the port
on which you can configure VLAN load balancing.




Although each segment can have only one primary edge port, if you
configure edge ports on two different switches and enter the primary
keyword on both switches, the configuration is valid. However, REP
selects only one of these ports as the segment primary edge port. You can
identify the primary edge port for a segment by entering the show rep
topology privileged EXEC command.




Note




• (Optional) preferred—Indicates that the port is the preferred alternate port
or the preferred port for VLAN load balancing.




Configuring a port as preferred does not guarantee that it becomes the
alternate port; it merely gives the port a slight edge over equal contenders.
The alternate port is usually a previously failed port.




Note




(Optional) Configures the edge port to send STCNs.rep stcn {interface type number |
segment id-list | stp}




Step 5




• Use the interface type number keyword-argument pair to designate a physical
interface or port channel to receive STCNs.




Example:
Router(config-if)# rep stcn
segment 2-5




• Use the segment id-list keyword-argument pair to identify one or more
segments to receive STCNs. The range is from 1 to 1024.




• Enter thestp to send STCNs to STP networks.
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PurposeCommand or Action




(Optional) Configures VLAN load balancing on the primary edge port, identifies
the REP alternate port in one of three ways, and configures the VLANs to be
blocked on the alternate port.




rep block port {id port-id |
neighbor-offset | preferred} vlan
{vlan-list | all}




Step 6




Example:
Router(config-if)# rep block
port 0009001818D68700 vlan all




• Enter the id port-idkeyword-pair to identify the alternate port by port ID. The
port ID is automatically generated for each port in the segment. You can view
interface port IDs by entering the show interface type number rep [detail]
command.




• Enter a neighbor-offset number to identify the alternate port as a downstream
neighbor from an edge port. The range is from -256 to 256, with negative
numbers indicating the downstream neighbor from the secondary edge port.
A value of 0 is invalid. Enter -1 to identify the secondary edge port as the
alternate port.




Because you enter this command at the primary edge port (offset number
1), you cannot enter an offset value of 1 to identify an alternate port.




Note




• Enter thepreferred keyword to select the regular segment port previously
identified as the preferred alternate port for VLAN load balancing.




• Enter thevlan vlan-list keyword-argument pair to block one VLAN or a range
of VLANs.




• Enter thevlan all keyword to block all VLANs.




• Execute this command multiple times to accommodate the desired set of
VLANs. It works as append VLAN to the existing list instead of replacing
an existing one.




Enter this command only on the REP primary edge
port.




Note




(Optional) Configures a preempt time delay.rep preempt delay secondsStep 7




Example:
Router(config-if)# rep preempt
delay 60




• Use this command if you want VLAN load balancing to automatically trigger
after a link failure and recovery.




• The time delay range is between15 to 300 seconds. The default is manual
preemption with no time delay.




Use this command only on the REP primary edge
port.




Note




Returns to privileged EXEC mode.end




Example:
Router(config-if-srv)# end




Step 8




(Optional) Verifies the REP interface configuration.show interface type number rep
[detail]




Step 9




• Enter the interface type and number and the optional detail keyword, if
desired.
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PurposeCommand or Action




Example:
Router# show interface
Gigabitethernet0/0/1 rep detail




(Optional) Saves your entries in the router startup configuration file.copy running-config startup-config




Example:
Router# copy running-config
startup-config




Step 10




Setting the Preemption for VLAN Load Balancing
To set the preemption for VLAN load balancing, complete these steps on the router that has the segment with
the primary edge port.




Restrictions
If you do not enter the rep preempt delay seconds command on the primary edge port to configure a preemption
time delay, the default is to manually trigger VLAN load balancing on the segment. Use the show rep topology
command to see which port in the segment is the primary edge port.




Before You Begin




Be sure that all other segment configurations have been completed before setting the preemption for VLAN
load balancing. When you enter the rep preempt segment segment-id command, a confirmation message
appears before the command is executed because preemption for VLAN load balancing can disrupt the network.




SUMMARY STEPS




1. enable
2. configure terminal
3. rep preempt segment segment-id
4. end
5. show rep topology




DETAILED STEPS




PurposeCommand or Action




Enables privileged EXEC mode.enableStep 1
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PurposeCommand or Action




Example:




Router> enable




• Enter your password if prompted.




Enters global configuration mode.configure terminal




Example:




Router# configure terminal




Step 2




Manually triggers VLAN load balancing on the segment.rep preempt segment segment-idStep 3




Example:




Router(config)# rep preempt segment 1




• Enter the segment ID.




You will be asked to confirm the action before the
command is executed.




Note




Returns to privileged EXEC mode.end




Example:




Router(config)# end




Step 4




Displays the REP topology information.show rep topology




Example:




Router# show rep topology




Step 5




Configuring SNMP Traps for REP
You can configure the router to send REP-specific traps to notify the Simple Network Management Protocol
(SNMP) server of link operational status changes and any port role changes.




SUMMARY STEPS




1. enable
2. configure terminal
3. snmp mib rep trap-rate value
4. end
5. show running-config
6. copy running-config startup-config
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DETAILED STEPS




PurposeCommand or Action




Enables privileged EXEC mode.enableStep 1




Example:
Router> enable




• Enter your password if prompted.




Enters global configuration mode.configure terminal




Example:
Router# configure terminal




Step 2




Enables the router to send REP traps, and sets the number of traps
sent per second.




snmp mib rep trap-rate value




Example:
Router(config)# snmp mib rep trap-rate
500




Step 3




• Enter the number of traps sent per second. The range is from
0 to 1000. The default is 0 (no limit imposed; a trap is sent
at every occurrence).




To remove the traps, enter the no snmp mib rep
trap-rate command.




Note




Returns to privileged EXEC mode.end




Example:




Router(config)# end




Step 4




(Optional) Displays the running configuration, which van be used
to verify the REP trap configuration.




show running-config




Example:




Router# show running-config




Step 5




(Optional) Saves your entries in the router startup configuration
file.




copy running-config startup-config




Example:




Router# copy running-config startup-config




Step 6
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Monitoring the REP Configuration




SUMMARY STEPS




1. enable
2. show interface [interface-id] rep [detail]
3. show rep topology [segment segment-id] [archive] [detail]




DETAILED STEPS




PurposeCommand or Action




Enables privileged EXEC mode.enableStep 1




Example:
Router> enable




• Enter your password if prompted.




(Optional) Displays the REP configuration and status for a specified
interface.




show interface [interface-id] rep [detail]




Example:
Router# show interface gigabitethernet0/1
rep detail




Step 2




• Enter the physical interface or port channel ID, and the optional
detail keyword, if desired.




(Optional) Displays REP topology information for a segment or for
all segments, including the primary and secondary edge ports in the
segment.




show rep topology [segment segment-id]
[archive] [detail]




Example:
Router# show rep topology




Step 3




• Enter the optional keywords and arguments, as desired.




Configuring REP Configurable Timers




Before You Begin




For the REP operation, you must enable REP on each segment interface.
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SUMMARY STEPS




1. enable
2. configure terminal
3. interface type number
4. rep segment segment-id [edge [ no-neighbor] [primary]] [preferred]
5. rep stcn {interface type number | segment id-list | stp}
6. rep block port {id port-id | neighbor-offset | preferred} vlan {vlan-list | all}
7. rep lsl-retries number-of-tries
8. rep lsl-age-timer timer-value
9. rep preempt delay seconds
10. end
11. show interface type number rep [detail]
12. copy running-config startup-config




DETAILED STEPS




PurposeCommand or Action




Enables privileged EXEC mode.enableStep 1




Example:
Router> enable




• Enter your password if prompted.




Enters global configuration mode.configure terminal




Example:
Router# configure terminal




Step 2




Specifies the interface and enters interface configuration mode.interface type numberStep 3




Example:
Router(config)# interface
Gigabitethernet 0/0/1




• Enter the interface type and number.




Enables REP on the interface and identifies a segment number.rep segment segment-id [edge [
no-neighbor] [primary]] [preferred]




Step 4




• The segment ID range is from 1 to 1024.




Example:
Router(config-if)# rep segment
1 edge preferred




You must configure two edge ports, including one primary edge port for
each segment.




Note




• (Optional) edge—Configures the port as an edge port. Each segment has
only two edge ports. Entering the edge keyword without the primary
keyword configures the port as the secondary edge port.




• (Optional)no-neighbor—Configures the segment edge as one with no
external REP neighbor on a port.
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PurposeCommand or Action




• (Optional) primary—Configures the port as the primary edge port, the port
on which you can configure VLAN load balancing.




Although each segment can have only one primary edge port, if you
configure edge ports on two different switches and enter the primary
keyword on both switches, the configuration is valid. However, REP
selects only one of these ports as the segment primary edge port. You
can identify the primary edge port for a segment by entering the show
rep topology privileged EXEC command.




Note




• (Optional) preferred—Indicates that the port is the preferred alternate port
or the preferred port for VLAN load balancing.




Configuring a port as preferred does not guarantee that it becomes the
alternate port; it merely gives the port a slight edge over equal contenders.
The alternate port is usually a previously failed port.




Note




(Optional) Configures the edge port to send STCNs.rep stcn {interface type number |
segment id-list | stp}




Step 5




• Use the interface type number keyword and arguments pair to designate a
physical interface or port channel to receive STCNs.




Example:
Router(config-if)# rep stcn
segment 2-5




• Use the segment id-list keyword and arguments pair to identify one or more
segments to receive STCNs. The range is from 1 to 1024.




• Enter the stp keyword to send STCNs to STP networks.




(Optional) Configures VLAN load balancing on the primary edge port, identifies
the REP alternate port in one of three ways, and configures VLANs to be blocked
on the alternate port.




rep block port {id port-id |
neighbor-offset | preferred} vlan
{vlan-list | all}




Step 6




Example:
Router(config-if)# rep block port
0009001818D68700 vlan all




• Enter the id port-id keyword and arguments pair to identify the alternate
port by port ID. The port ID is automatically generated for each port in the
segment. You can view interface port IDs by entering the show interface
type number rep [detail] command.




• Enter a neighbor-offset number to identify the alternate port as a downstream
neighbor from an edge port. The range is from -256 to 256, with negative
numbers indicating the downstream neighbor from the secondary edge port.
A value of 0 is invalid. Enter -1 to identify the secondary edge port as the
alternate port.




Because you enter this command at the primary edge port (offset number
1), you cannot enter an offset value of 1 to identify an alternate port.




Note




• Enter the preferred keyword to select the regular segment port previously
identified as the preferred alternate port for VLAN load balancing.




• Enter the vlan vlan-list keyword and arguments pair to block one VLAN or
a range of VLANs.




• Enter the vlan all keyword to block all VLANs.
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PurposeCommand or Action




• Execute this command multiple times to accommodate the desired set of
VLANs. It works as append VLAN to the existing list instead of replacing
an existing one.




Enter this command only on the REP primary edge
port.




Note




Configures the number of retries permitted by LSL.rep lsl-retries number-of-tries




Example:
Router(config-if)# rep
lsl-retries 3




Step 7




Configures the failure detection time.rep lsl-age-timer timer-valueStep 8




Example:
Router(config-if)# rep
lsl-age-timer 200




• The valid range is from 120 to 10000. We recommend that you configure
the minimum range as 200 for better performance. While a lower value can
help improve performance, any changes to this command must be carefully
evaluated. Lowering the value indiscriminately may destabilize the system.




rep preempt delay secondsStep 9 • (Optional) Configures a preempt time delay.




Example:
Router(config-if)# rep preempt
delay 60




• Use this command if you want VLAN load balancing to automatically trigger
after a link failure and recovery.




• The time delay range is from 15 to 300 seconds. The default is manual
preemption with no time delay.




Use this command only on the REP primary edge
port.




Note




Returns to privileged EXEC mode.end




Example:
Router(config-if-srv)# end




Step 10




(Optional) Displays the REP interface configuration.show interface type number rep
[detail]




Step 11




• Enter the interface type and number and the optional detail keyword, if
desired.




Example:
Router# show interface
Gigabitethernet0/0/1 rep detail




(Optional) Saves your entries in the router startup configuration file.copy running-config startup-config




Example:
Router# copy running-config
startup-config




Step 12
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Configuring REP as an Edge No-Neighbor Port




Before You Begin




For the REP operation, you must enable REP on each segment interface.




SUMMARY STEPS




1. enable
2. configure terminal
3. interface type number
4. rep segment segment-id [edge [no-neighbor] [primary]] [preferred]




DETAILED STEPS




PurposeCommand or Action




Enables privileged EXEC mode.enableStep 1




Example:
Router> enable




• Enter your password if prompted.




Enters global configuration mode.configure terminal




Example:
Router# configure terminal




Step 2




Specifies the interface and enters interface configuration mode.interface type numberStep 3




Example:
Router(config)# interface
GigabitEthernet 0/0/1




• Enter the interface type and number.




Enables REP on the interface and identifies a segment number.rep segment segment-id [edge
[no-neighbor] [primary]]
[preferred]




Step 4




• The segment ID range is from 1 to 1024.




Example:
Router(config-if)# rep segment
1 edge no-neighbor preferred




You must configure two edge ports, including one primary edge port for
each segment.




Note




• (Optional) edge-Configures the port as an edge port. Each segment has only
two edge ports. Entering edge without the primary keyword configures the
port as the secondary edge port.




• (Optional)no-neighbor-Indicates the segment edge as one with no external
REP neighbor on a port.




• (Optional) primary-Configures the port as the primary edge port, the port on
which you can configure VLAN load balancing.
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PurposeCommand or Action




Although each segment can have only one primary edge port, if you
configure edge ports on two different switches and enter the primary
keyword on both switches, the configuration is valid. However, REP selects
only one of these ports as the segment primary edge port. You can identify
the primary edge port for a segment by entering the show rep topology
privileged EXEC command.




Note




• (Optional) preferred-Indicates that the port is the preferred alternate port or
the preferred port for VLAN load balancing.




Configuring a port as preferred does not guarantee that it becomes the
alternate port; it merely gives the port a slight edge over equal contenders.
The alternate port is usually a previously failed port.




Note




Configuration Examples for REP




Configuring the REP Administrative VLAN
This example shows how to configure the administrative VLAN as VLAN 100.




Router# configure terminal
Router(config)# rep admin vlan 100
Router(config-if)# end




Configuring REP Support on a Trunk EFP
This example shows how to configure REP support on a Trunk EFP. An interface is configured as the primary
edge port for segment 1 to send STCNs to segments 2 through 5; the alternate port is configured as the port
with port ID 0009001818D68700 to block all VLANs after a preemption delay of 60 seconds after a segment
port failure and recovery.




Router# configure terminal
Router(config)# interface gigabitethernet0/0/1
Router(config-if)# rep segment 1 edge primary
Router(config-if)# rep stcn segment 2-5
Router(config-if)# rep block port id 0009001818D68700 vlan all
Router(config-if)# rep preempt delay 60
Router(config-if)# service instance trunk 1 ethernet
Router(config-if-srv)# encapsulation dot1q
Router(config-if-srv)# rewrite ingress tag pop 1 symmetric
Router(config-if-srv)# bridge-domain from-encapsulation
Router(config-if-srv)# end
This example shows how to configure the VLAN blocking configuration as shown in the figure below. The
alternate port is the neighbor with neighbor offset number 4. After manual preemption, VLANs 100 to 200
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are blocked at this port and all other VLANs are blocked at the primary edge port E1 (Gigabit Ethernet port
0/0/1).




Figure 5: Example of VLAN Blocking




Router# configure terminal
Router(config)# interface gigabitethernet0/0/1
Router(config-if)# rep segment 1 edge primary
Router(config-if)# rep block port 4 vlan 100-200
Router(config-if)# end




Setting the Preemption for VLAN Load Balancing
Router>end
Router# configure terminal
Router(config)rep preempt segment 1
Router(config)# end




Configuring SNMP Traps for REP
This example shows how to configure the router to send REP traps at a rate of 10 traps per second:
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# snmp mib rep trap-rate 10
Router(config)# end




Monitoring the REP Configuration
The following is sample output of the show interface rep detail command. Use the show interface rep detail
command on one of the REP interfaces to monitor and verify the REP configuration.




Router# show interface GigabitEthernet 0/0/1 rep detail




GigabitEthernet0/1 REP enabled
Segment-id: 2 (Edge)
PortID: 00010019E7144680
Preferred flag: No
Operational Link Status: TWO_WAY
Current Key: 0002001121A2D5800E4D
Port Role: Open
Blocked Vlan: <empty>
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Admin-vlan: 100
Preempt Delay Timer: disabled
Load-balancing block port: none
Load-balancing block vlan: none
STCN Propagate to: none
LSL PDU rx: 3322, tx: 1722
HFL PDU rx: 32, tx: 5
BPA TLV rx: 16849, tx: 508
BPA (STCN, LSL) TLV rx: 0, tx: 0
BPA (STCN, HFL) TLV rx: 0, tx: 0
EPA-ELECTION TLV rx: 118, tx: 118
EPA-COMMAND TLV rx: 0, tx: 0
EPA-INFO TLV rx: 4214, tx: 4190




Configuring REP Configurable Timers
Router# configure terminal
Router(config)# interface GigabitEthernet 0/0/4
Router(config-if)# rep segment 4 edge preferred
Router(config-if)# rep stcn segment 2-5
Router(config-if)# rep block port 0009001818D68700 vlan all
Router(config-if)# rep lsl-retries 3
Router(config-if)# rep lsl-age-timer 200
Router(config-if)# rep preempt delay 300
Router(config-if)# exit
Router# show interface GigabitEthernet 0/0/1 rep detail
Router# copy running-config startup-config




Configuring REP Edge No-Neighbor Support
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# interface GigabitEthernet0/2
Router(config-if)# rep segment t1 edge no-neighbor primary




Additional References
Related Documents




Document TitleRelated Topic




Cisco IOS Master Commands List, All ReleasesCisco IOS commands




Cisco IOS LAN Switching Command ReferenceLAN Switching commands: complete command
syntax, commandmodes, command history, defaults,
usage guidelines, and examples.




Spanning Tree Protocol (STP)/802.1DIntroduction to spanning tree protocols




Spanning Tree PortFast BPDU Guard EnhancementSpanning Tree PortFast BPDU Guard Enhancement
feature
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Technical Assistance




LinkDescription




http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.htmlThe Cisco Support and Documentation website
provides online resources to download documentation,
software, and tools. Use these resources to install and
configure the software and to troubleshoot and resolve
technical issues with Cisco products and technologies.
Access to most tools on the Cisco Support and
Documentation website requires a Cisco.com user ID
and password.




Feature Information for Resilient Ethernet Protocol
The following table provides release information about the feature or features described in this module. This
table lists only the software release that introduced support for a given feature in a given software release
train. Unless noted otherwise, subsequent releases of that software release train also support that feature.




Use Cisco Feature Navigator to find information about platform support and Cisco software image support.
To access Cisco Feature Navigator, go to www.cisco.com/go/cfn. An account on Cisco.com is not required.




Table 1: Feature Information for Resilient Ethernet Protocol




Feature InformationReleasesFeature Name




REP Configurable Timers on REP
to detect link failures in a link
between routers in a ring topology.
In Cisco IOS XE Release 3.5.1S,
support was added for the Cisco
ASR 903 Router. In Cisco IOS XE
Release 3.11S, support was added
for the Cisco ASR 901 Routers.
The following sections provide
information about this feature:




REP Configurable Timers




Configuring REP Configurable
Timers




Configuring REP Configurable
Timers




Cisco IOS XE Release 3.5.1SREP Configurable Timers
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Feature InformationReleasesFeature Name




The EdgeNo-Neighbor Support on
REP enables defining a new type
of edge that has an internal
neighbor. In Cisco IOSXERelease
3.5.1S, support was added for the
Cisco ASR 903 Router.
REP Edge No-Neighbor Support




Configuring REP Edge
No-Neighbor Support




Cisco IOS XE Release 3.5.1SREP Edge No-Neighbor Support




REP can be configured on Trunk
Ethernet Flow Point (EFP) ports at
an interface level on ASR 903
Series Routers.
The following command was
introduced by this feature: service
instance trunk.




Cisco IOS XE Release 3.5SREP Support on Trunk EVC




SSO Support for REP Fast Hello
is provided to ensure that a Fast
Hello packet is sent from an active
router before the LSL timeout
interval expires. In Cisco IOS XE
Release 3.5.1S, support was added
for the Cisco ASR 903 Router. In
Cisco IOS XE Release 3.11S,
support was added for the Cisco
ASR 901 Router.
The following sections provide
information about this feature:




SSO Support for REP Fast Hello




Cisco IOS XE Release 3.5.1SSSO Support for REP Fast Hello
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Data Sheet 




Cisco 2520 Connected Grid Switch 




The Cisco® 2520 Connected Grid Switches (CGS 2520) are rugged switches 




designed for the harsh, rugged environments often found in the energy and utility 




industries. The Cisco CGS 2520 is designed to support the communications 




infrastructure needs for the energy delivery infrastructure across the generation, 




transmission, and distribution sectors. This infrastructure includes utility- and 




customer-owned energy infrastructure, such as substation applications supporting 




electrical transmission and distribution, renewable generation, oil and gas, water, 




distributed generation, co-generation, and trackside operations. The infrastructure 




also includes communications infrastructure for delivery applications such as 




transmission pipelines, distribution mains, and service lines for oil and gas and water. 




The CGS 2520 uses Cisco IOS
®
 Software, which is the operating system powering millions of Cisco switches and 




routers worldwide. Cisco IOS Software delivers the benefits of integrated security for NERC/CIP (North American 




Electric Reliability Corporation/Critical Infrastructure Protection) compliance, quality of service, ease of use and 




network management to help ensure integrity and priority of operational data and nonoperational data 




communications. 




Primary CGS 2520 features: 




● Rugged industrial design and substation compliance: IEC-61850-3 and IEEE 1613 for utility substation 




environments 




● Tools for easy deployment, management, and replacement 




● Extensive instrumentation and remote diagnostic capabilities 




● Advanced quality of service (QoS) capabilities to support mission-critical substation applications such as 




SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) and IEC 61850 GOOSE (Generic Object-Oriented 




Substation Events) messaging 




● Comprehensive network security features based on open standards 




Networking Solutions and the CGS 2520: Substation Automation Example 




Substation automation promises to bring more automation and intelligence to the power grid network to address a 




myriad of utility concerns, such as how to reduce operational expenses and meet new regulatory requirements. 




The CGS 2520 switch, deployed together with the Cisco 2010 Connected Grid Router (CGR 2010) router, offers 




utilities a rugged networking solution to enable reliable and secure two-way communication for substation 




automation. Figure 1 shows a converged end-to-end IP network from the data center to the home and depicts the 




place in the network where the CGS 2520 switch and CGR 2010 router are typically deployed. 







http://www.cisco.com/c/en/us/products/routers/2000-series-connected-grid-routers/index.html
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Figure 1.   Places in the Network: CGS 2520 




 




Product Overview 




The CGS 2520 is designed for harsh environments. The CGS 2520 offers: 




● Rugged design for transmission and distribution (T&D) power substations, including compliance with 




IEC- 61850-3 and IEEE 1613 specifications for extended environmental, shock/vibration, and surge ratings; 




a complete set of DC and AC power input options; a focus on redundancy; and convection cooling (no fans) 




● Compact 1RU (rack unit), 19 in. network rack-mountable switch, with support for reverse cabling 




● Dual LEDs on front and back of switch to provide ease of monitoring and troubleshooting 




● Easy setup and management, a web-based Device Manager, using the Cisco Configuration Professional 




graphical user interface and supporting management tools, including Cisco Prime LAN Management 




Solution (LMS) 




● Easy switch replacement with the Connected Grid Swap Drive feature: removable flash memory, allowing 




the user to quickly replace a switch in the field without having to manually reconfigure the switch 




● High availability, deterministic QoS behavior, and reliable security using Cisco IOS Software 




● Smartport templates that implement recommended software configurations for T&D substation applications 




at the touch of a button 




● Support for IEEE1588v2, PTP Power Profile, a precision timing protocol with nanosecond-level precision for 




precise timing applications 
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● Improved ring and hub-and-spoke resiliency, with the support of Resilient Ethernet Protocol (REP) and 




Flexlink 




● Transparent IT integration with the support of Layer 3 routing protocols (IP Services image optional) 




● Hardware-based security with IEEE 802.1AR that cryptographically binds security credentials to the CGS 




2520 during manufacturing 




Configurations 




The CGS 2520 (Figure 2) includes the following configurations: 




● Cisco CGS-2520-24TC: Rugged Ethernet switch with 24 10/100BaseTX ports and two dual-purpose 




Gigabit Ethernet uplinks (dual-purpose Gigabit Ethernet uplinks allow the user to activate either copper or 




fiber media). There are two 10/100/1000BaseTX ports and two 100/1000 Small Form-Factor Pluggable 




(SFP) ports on board. The user can select two fiber ports, two copper ports, or a combination of fiber and 




copper ports. The Layer 2 LAN Base image is included. 




● Cisco CGS-2520-16S-8PC: Rugged Ethernet switch with 16 Fast Ethernet (FE) SFP ports, eight 




10/100BaseTX/PoE+ ports, and two dual-purpose Gigabit Ethernet uplinks. The Layer 2 LAN Base image is 




included. 




● PWR-RGD-LOW-DC: Low DC (18-75VDC) power supply module for the CGS 2520 switch, which can also 




be used in the CGR 2010 router. 




● PWR-RGD-AC-DC: High AC/DC (88-300VDC/85-264VAC) power supply module for the CGS 2520 switch, 




which can also be used in the CGR 2010 router. 




Figure 2.   CGS 2520 




 




The CGS 2520 offers two different Cisco IOS Software feature images: LAN Base and IP Services. The LAN Base 




image offers advanced QoS, flexible VLAN handling, SCADA protocol classification support, Resilient Ethernet 




Protocol (REP) for improved convergence time in ring topologies, Flexlink for fast failover in hub-and-spoke 




topologies, and comprehensive security features. In addition, the IP Services image adds advanced Layer 3 




features such as support for advanced IP routing protocols, Multi-VPN Routing and Forwarding Customer Edge 




(Multi-VRF CE/VRF-Lite), and policy-based routing (PBR). 
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Primary Business Benefits 




The CGS 2520 is designed for network security, high availability, ease of use, and durability. Table 1 lists the 




business benefits of the CGS 2520. 




Table 1. Primary Business Benefits of the CGS 2520 




Benefits Description 




Rugged design for substation 
compliance 




● Compliant with IEEE 1613 and IEC-61850-3 substation standards for rugged design. 




● Convection cooled, with no moving parts or fans for maximum reliability and reduced network outages. 




Network security ● Advanced Cisco IOS Software features such as 802.1x, Layer 2-Layer 4 access control lists (ACLs), port 
security, protected port/private VLAN, UNI/ENI default control traffic shut down and configuration file 
security to prevent unauthorized network access and reduce operational costs of securing the network. 




High availability and 
redundancy 




● Advanced Cisco IOS Software features such as REP and Flexlink provide fast reconvergence in ring and 
hub-and-spoke topologies, minimizing network downtime and associated costs. 




● Field-replaceable components such as power supplies and SFPs reduce redeployment time. 




● Optional redundant, hot-swappable power supply provides additional redundancy. 




Ease of use ● Intuitive web-based device manager as well as a graphical user interface (GUI) in Cisco Configuration 
Professional simplifies configuration of switches and reduces training time and costs. Utility-focused 
enhancements have been added to further increase ease of use. 




● Smartport templates provide one-touch global and port-level macros to simplify switch deployments. 




Investment protection ● Two Cisco IOS Software images are available to choose from. This choice allows you to choose the right 
feature set for your networking needs. 




● Advanced Layer 2 switching feature set comes standard with the CGS 2520; IP Services Layer 3 feature 
set optional. 




● Ongoing development of software capabilities leads to a longer product lifecycle, lowering the total cost of 
ownership. 




Energy efficiency The CGS 2520 architecture provides energy-saving features that include the following: 




● High-efficiency power supplies are provided with each platform. 




● No fans are used, which reduces overall power consumption. 




Software Optimized for Energy Applications 




The CGS 2520 software is optimized for energy applications and builds on the strength of Cisco IOS Software, 




which powers mission-critical networks across the world. Numerous new features make the CGS 2520 the optimal 




Ethernet switch for energy network operators, such as Smartport templates, which enable simple configuration for 




utility environments. In addition, many default behaviors of the CGS 2520 are different from those of traditional 




Ethernet switches, making the CGS 2520 easier to configure, manage, secure, and troubleshoot. 




High Availability and Redundancy 




High availability is a vital requirement for networks that transport mission-critical data. The CGS 2520 supports 




dual-redundant, field-replaceable power supplies and SFP modules and the Connected Grid Swap Drive, which 




increase network uptime and minimize redeployment time in the field. In addition, external alarm inputs/outputs 




allow network operators to monitor changes in the switch’s environmental conditions before a failure occurs. 




To further increase high availability on a network-wide level, CGS 2520 offers REP and Flexlink for fast 




reconvergence, link-state tracking, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), per-VLAN Rapid Spanning 




Tree Plus (PVRST+), and the Cisco Hot Standby Router Protocol (HSRP). These capabilities help to create 




redundant, failsafe topologies. 
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Security 




The wide range of security features on the CGS 2520 protects mission-critical traffic, prevents unauthorized 




access, and maintains uninterrupted operation. The CGS 2520 protects operational and nonoperational data by 




focusing on securing connectivity, defending against network threats, and providing trust and identity features. 




Protecting a network begins with securing connectivity. For example, ACLs can be used to restrict access to 




sensitive portions of the network. To defend against network threats such as Dynamic Host Configuration Protocol 




(DHCP) spoofing, DHCP snooping can be used to allow only DHCP requests (but not responses) from untrusted 




user-facing ports. Workforce management is a critical-use case, where trust and identity features such as IEEE 




802.1x can be used to enable strong security policies, yet provide maximum mobility to a remote workforce. 




Switch Management Options 




The CGS 2520 offers an easy-to-use graphical user interface (GUI) for configuration through the Cisco 




Configuration Professional tool, a web-based device manager, as well as a superior command-line interface (CLI) 




for detailed configuration. In addition, the switches support Cisco Prime LMS and Simple Network Management 




Protocol (SNMP) for network-wide management. Network operators can integrate the CGS 2520 transparently into 




their network operations centers and enable improved flow-through provisioning. 




Network operators can also manage the CGS 2520 using SNMP Versions 2 and 3. A comprehensive set of MIBs is 




provided for network operators to collect traffic information in the CGS 2520. 




Primary Features and Benefits 




Table 2 lists the main features and benefits of the CGS 2520. 




Table 2. Features and Benefits 




Feature Benefit 




Designed for harsh 
energy applications 




● Extended temperature, vibration, shock and surge, and noise immunity ratings comply to specifications for 
substation environments 




● Compact, 19 in., 1 RU form factor ideal for control houses 




● Variety of power input options covers a wide range of power requirements for T&D power substations 




● Alarm relay contacts can be used for an external alert system 




● Four external alarm inputs allow utility personnel to monitor and respond quickly to changes in the switch's 
environmental conditions before failure occurs. Alarm inputs can also be used to monitor building/cabinet door 
open events to address physical security concerns 




Availability and Scalability 




High-availability 
mechanisms 




Hardware 




● Dual field-replaceable, hot-swappable power supplies and increase network uptime. 




Software 




● Resilient Ethernet Protocol (REP) provides fast Layer 2 reconvergence in a ring topology and offers an alternative 
to Spanning Tree Protocol. 




● Flexlink provides fast link failover for hub-and-spoke topologies, including dual-homed designs. 




● Link-state tracking accelerates network reconvergence by binding the state of downlink ports to the state of 
associated uplink ports. 




● Bandwidth aggregation up to 2 Gbps through Cisco EtherChannel technology enhances fault tolerance and offers 
greater aggregated bandwidth between switches and to routers and individual servers. 




● IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) provides rapid spanning-tree convergence, independent of 
spanning-tree timers, and offers the benefit of distributed processing. 




● Per-VLAN Rapid Spanning Tree (PVRST+) allows rapid spanning-tree reconvergence on a per-VLAN spanning- 
tree basis, without requiring the implementation of spanning-tree instances. 




● IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol allows a spanning-tree instance per VLAN, enabling Layer 2 load 
sharing on redundant links. 




● Cisco Hot Standby Router Protocol (HSRP) is supported to create redundant, fail-safe routing topologies. 




● Unidirectional Link Detection Protocol (UDLD) and Aggressive UDLD allow unidirectional links caused by 
incorrect/failed fiber-optic connections or port faults to be detected and disabled on fiber-optic interfaces. 




● Switch-port auto recovery (error disable) automatically attempts to reactivate a link that is disabled because of a 
network error. 




● Equal-cost routing provides for load balancing and redundancy. 
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Feature Benefit 




High-performance 
IP routing (Optional 
IP Services image 
required) 




● Cisco Express Forwarding hardware routing architecture delivers extremely high-performance IP routing. 




● Basic IP Unicast routing protocols (static and RIP versions 1 and 2) are supported for small-network routing 
applications. 




● Advanced IP Unicast routing protocols (OSPF, EIGRP, IS-IS, and BGPv4) are supported for load balancing and 
constructing scalable LANs. 




● HSRP provides dynamic load balancing and failover for routed links; up to 32 HSRP links are supported per unit. 




● Inter-VLAN IP routing provides for full Layer 3 routing between two or more VLANs. 




● Protocol Independent Multicast (PIM) for IP Multicast routing is supported, including PIM sparse mode (PIM- SM), 
PIM dense mode (PIM-DM), and PIM sparse-dense mode. The IP Services image is required. 




● Cisco recommends 128 switch virtual interfaces (SVIs). A maximum of 1000 are supported (depending on the 
number of routes and multicast entries). 




● IPv6 improves the scalability of IP networks by supporting the growing number of users, applications, and services. 
The functionalities supported include ACLs, DHCP, routing (Unicast routing, RIP, OSPFv3, static routes), MLD 
snooping, stateless auto config, default router preference, HTTP/HTTPS. 




QoS and Control 




Advanced QoS ● Hardware-based advanced QoS functionality based on Cisco’s ASIC technology enabling control-plane and data- 
plane QoS ACLs to help ensure proper marking on a per-packet basis. 




● The Cisco modular QoS CLI provides a modular and highly extensible framework for deploying QoS, by 
standardizing the CLI and semantics for QoS features across all platforms that are supported by Cisco IOS 
Software. 




● 2-rate, 3-color ingress policing to enable more flexible QoS offerings. 




● Standard 802.1p class of service (CoS) and VLAN-based classification are provided, allowing for granular control 
and monitoring of GOOSE traffic (on a per VLAN basis). 




● Differentiated services code point (DSCP) and Layer 4 TCP/UDP port number-based classification allow granular 
classification/control and monitoring of TCP/IP-based SCADA protocols DNP3 IP, IEC 60870-5-104, and so on. 




● Ingress marking and remarking capabilities to help ensure proper QoS treatment and to prevent DoS attacks from 
improperly marked traffic streams. 




● Shaped Round Robin (SRR) scheduling helps ensure differential prioritization of packet flows by intelligently 
servicing the queues. 




● Weighted Tail Drop (WTD) provides per QoS class congestion avoidance at the queues before a disruption occurs. 




● Strict priority queuing helps ensure that the highest-priority packets are serviced ahead of all other traffic. 
Optionally, priority queue rate limiting provides optional protection against lower-priority queue starvation. 




● Configurable control plane queue assignment allows prioritization of control plane traffic. This is done by setting 
QoS markings globally for CPU-generated traffic, so these protocol packets will receive priority in the network. 




Network Security 




Comprehensive 
security solutions 




Trust and Identity 




● IEEE 802.1x allows dynamic, port-based security, providing user authentication. 




● IEEE 802.1x with VLAN assignment allows a dynamic VLAN assignment for a specific user, regardless of where 
the user is connected. 




● IEEE 802.1x and port security are provided to authenticate the port and manage network access for all MAC 
addresses, including those of the client. 




● IEEE 802.1x with an ACL assignment allows for specific identity-based security policies, regardless of where the 
user is connected. 




● IEEE 802.1x with Guest VLAN allows guests without 802.1x clients to have limited network access on the guest 
VLAN. 




● Web authentication for non-802.1x clients allows non-802.1x clients to use an SSL-based browser for 
authentication. 




● MAC Auth Bypass (MAB) for voice allows third-party IP phones without an 802.1x supplicant to get authenticated 
using their MAC address. 




Secure Connectivity 




● Control Plane Security prevents DoS attacks on the CPU. 




● Cisco security VLAN ACLs (VACLs) on all VLANs prevent unauthorized data flows from being bridged within 
VLANs. 




● Cisco standard and extended IP security router ACLs (RACLs) define security policies on routed interfaces for 
control- and data-plane traffic. 




● Port-based ACLs (PACLs) for Layer 2 interfaces allow application of security policies on individual switch ports. 




● SSHv2, Kerberos, and SNMPv3 provide network security by encrypting administrator traffic during Telnet and 
SNMP sessions. SSHv2, Kerberos, and the cryptographic version of SNMPv3 require a special cryptographic 
software image because of U.S. export restrictions. 




● Private VLAN Edge provides security and isolation between switch ports, helping ensure that users cannot snoop 
on another users' traffic. 




● TACACS+ and RADIUS authentication enable centralized control of the switch and restrict unauthorized users 
from altering the configuration. 




● Multilevel security and configuration file security on console access prevents unauthorized users from altering the 
switch configuration. 
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Feature Benefit 




Threat Defense 




● Port security secures Layer 2 access or trunk ports based on MAC address. 




● Unknown unicast and multicast port blocking allows tight control by filtering packets that the switch has not already 
learned how to forward. 




● Bidirectional data support on the Switched Port Analyzer (SPAN) port allows the Cisco Secure Intrusion Detection 
System (IDS) to take action when an intruder is detected. 




● MAC address notification allows administrators to be notified of users added to or removed from the network. 




● Dynamic ARP Inspection (DAI) helps ensure user integrity by preventing malicious users from exploiting the 
insecure nature of the ARP protocol. 




● DHCP snooping allows administrators to help ensure consistent mapping of IP to MAC addresses. This feature 
can be used to prevent attacks that attempt to poison the DHCP binding database, and to rate-limit the amount of 
DHCP traffic that enters a switch port. 




● IP source guard prevents a malicious user from spoofing or taking over another user's IP address by creating a 
binding table between the client's IP and MAC address, port, and VLAN. 




● Spanning-Tree Security mechanisms such as Spanning tree BPDU guard and Spanning Tree Root Guard (STRG) 
prevent edge devices not in the network administrator's control from becoming Spanning Tree Protocol root nodes. 




● Remote Switched Port Analyzer (RSPAN) allows for remote monitoring of the user interface. 




Manageability 




Superior manageability ● The Cisco IOS Software command line interface (CLI) provides a common user interface and command set with 
Cisco routers and switches. 




● CGS 2520 switches can be configured and monitored using Cisco Configuration Professional with enhanced 
menus targeted to simplify utility-specific configurations. 




● For easier deployments, the CGS 2520 switches support default global or port-level macros with Cisco 
recommended configurations, allowing the user to easily set up the switch in a configuration optimized for utility 
deployments. 




● The CGS 2520 ships with MODBUS memory map support that can be used by human machine interface (HMI) 
applications to query the switch for information using the MODBUS protocol. 




● Switching Database Manager templates for Layer 2 and Layer 3 deployment allow administrators to easily 
optimize memory allocation to the desired features based on deployment-specific requirements. 




● VLAN trunks can be created from any port, using standards-based 802.1Q tagging. Up to 1005 VLANs per switch 
and up to 128 spanning-tree instances per switch are supported simultaneously. 4096 VLAN IDs are supported. 




● RSPAN allows administrators to remotely monitor ports in a Layer 2 switch network from any other switch in the 
same network. 




● For enhanced traffic management, monitoring, and analysis, the embedded Remote Monitoring (RMON) software 
agent supports four RMON groups (history, statistics, alarms, and events). 




● All nine RMON groups are supported through a SPAN port, permitting traffic monitoring of a single port, a group of 
ports, or the entire stack from a single network analyzer or RMON probe. 




● Domain Name System (DNS) provides IP address resolution with user-defined device names. 




● Trivial File Transfer Protocol (TFTP) reduces the cost of administering software upgrades by downloading from a 
centralized location. 




● Network Timing Protocol (NTP) provides an accurate and consistent time stamp to all intranet switches. 




● The CGS 2520 supports the Cisco CNS 2100 Series Intelligence Engine and SNMP for networkwide management. 




● Configuration Rollback helps in error recovery by providing the capability to replace the current running 
configuration with any saved Cisco IOS Software configuration file. 




● Embedded Events Manager (EEM) offers the ability to monitor events and take user-defined action when the 
monitored events occur or a threshold is reached. 




● Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-based auto configuration and image update simplifies management 
of large number of switches by automatically downloading specified configuration and image. 




Remote monitoring and 
diagnostics 




● The Cisco IOS Software CLI provides a common user interface and command set with all Cisco routers and Cisco 
Catalyst




®
 desktop switches. 




● Cisco Service Assurance Agent (SAA) provides service-level (latency/frame loss) management throughout the 
network. 




● IEEE 802.1ag Connectivity Fault Management provides standard support for transport fault management. It allows 
for discovery and verification of path for Layer 2 paths, allowing utilities to monitor the safe transmission of 
GOOSE messages, both inside the substation and between substations. 




● Ethernet Local Management Interface enables utilities to communicate service configuration and status information 
to the switches/routers. 




● IEEE 802.3ah Ethernet in the first mile provides standard support for monitoring, remote failure indication, 
loopback, and OAM discovery on a per-Ethernet-link between the complaint switching and routing equipment. The 
CGS 2520 as well as CGR 2010 are IEEE 802.3ah compliant. 




● ITU-T Y.1731 introduces the support for fault management functions, including alarm indication signal (AIS), 
remote defect indication (RDI), and locked signal (LCK) to detect and signal a failure in a Layer 2 path. This 
capability allows utilities to proactively monitor the health of Layer 2 network. 
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Feature Benefit 




● Cisco IP SLA provides service-level management throughout the network. CGS 2520 supports IP SLA for both 
Layer 2 and Layer 3-based services, allowing network operators to monitor parameters such as latency and frame 
loss for critical protection and control traffic (such as GOOSE). 




● Port and VLAN loopbacks allow utility network operators to proactively monitor the end-to-end network 
characteristics on a per port/per VLAN basis. This capability would be very useful for proactively determining the 
health of the network for critical time-sensitive traffic such as GOOSE messages. 




● Digital optical monitoring (DOM) support enables service providers to perform in-service transceiver monitoring 
and troubleshooting operations. DOM threshold functions allow the monitoring of real-time optical parameters on 
DOM SFPs and the comparison against factory-reset values, generating alarm and warning thresholds. 




Cisco Express Setup 
and Device Manager 
Web Interface 




● Cisco Express Setup simplifies initial configuration of a switch through a web browser, eliminating the need for 
more complex terminal emulation programs and CLI knowledge. 




● The web interface helps less-skilled personnel quickly and simply set up switches, thereby reducing the cost of 
deployment. 




Cisco Configuration 
Professional software 




● Cisco Configuration Professional is a free, Windows-based, easy-to-use graphical user interface application that 
simplifies the administration of substation network. Cisco Configuration Professional has been enhanced with 
utility-specific configuration and monitoring features for ease of use. 




● In addition to the CGS 2520 switches, Cisco Configuration Professional also supports CGR 2010 rugged routers, 
providing a single management tool for both the substation switches and routers. 




● Using Cisco configuration professional, the CGS 2520 switches can be remotely managed from any supported 
desktop or laptop. 




● Upgrading the Cisco IOS Software on CGS 2520 switches is a simple matter of pointing and clicking, with one- 
click upgrades. 




● Task-based Cisco Configuration Professional user interface provides for faster and easier configuration of specific 
functionality such as QoS and Security. The interface also provides a quick snapshot of switch configuration 
through the dashboard view on the homepage. 




● Role-based access feature uses the Cisco IOS Software CLI views feature to define restricted task-based roles for 
different switch administrators and users. 




Cisco Prime LMS 
support 




● Cisco Prime LMS network-management software provides management capabilities on a per-port and per-switch 
basis, providing a common management interface for Cisco routers, switches, and hubs. 




● SNMP v1, v2c, and v3 and Telnet interface support delivers comprehensive in-band management, and a CLI- 
based management console provides detailed out-of-band management. 




● Cisco Discovery Protocol Versions 1 and 2 helps enable a Cisco Prime network-management station for automatic 
switch discovery. 




Table 3 lists the primary features in the LAN Base and IP Services images. 




Table 3. Primary Features for LAN Base and IP Services Image 




LAN Base IP Services 




Per port per VLAN ingress policing Resilient Ethernet Protocol All LAN Base features plus: 




SCADA protocol classification using ACLs Flexlink Static routing, Inter-VLAN routing 




Per GOOSE VLAN classification/statistics Link-state tracking Multi-VRF CE (VRF-lite) 




Configurable egress queue bandwidth UDLD Policy-based routing 




Configurable egress buffers/thresholds xSTP: 802.1s/802.1w RIP Versions 1 and 2 




Strict priority queuing with optional policer EtherChannel/LACP/PAgP EIGRP, OSPF, and IS-IS 




IEEE 802.1x and identity-based network 
services 




Dying gasp for loss of power BGPv4 




Web- and MAC-based authentication External alarm contacts IPv6 routing 




Port security + Cisco enhancements Modbus memory map support HSRP 




DHCP snooping, dynamic ARP inspection, IP 
source guard 




Express Setup Multicast routing: PIM (SM, DM) 




Spanning Tree Protocol security mechanisms Cisco Configuration Professional Source Specific Multicast 




Storm control Utility Specific Smartport macros Source Specific Multicast mapping 




Wire-speed L2-L4 ACLs DHCP Auto Config/Image upgrade Bidirectional Forwarding Detection 




Private VLAN Config Rollback/Replace Multicast support for VRF (mVRF-Lite) 




Secure connectivity: SSH/SSL/SCP SPAN/RSPAN VRF-aware services (ARP, ping, SNMP, 
HSRP, uRPF syslog, traceroute, FTP, and 
TFTP) 
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LAN Base IP Services 




RADIUS/TACACS+ Layer 3 IP SLA 




SNMPv3 crypto IETF TWAMP Responder Support 




Configuration file security Port and VLAN Loopback 




UNI/ENI and NNI port types (configurable on 
all ports) 




Time Domain Reflectometry (Copper ports) 




Configurable per VLAN MAC learning Digital Optical Monitoring (DOM), Optical ports 




MAC address learning and aging notifications  




Configurable control plane security  




Connectivity Fault Management (CFM): IEEE 
802.1ag 




 




 Ethernet in the first mile (EFM): IEEE 802.3ah 




Ethernet LMI (PE) -MEFEthernet LMI (CE): MEFCFM to E-LMI 




Interworking CFM to EFM Interworking802.1ag + IPSLA (Ethernet SLAs) 




IEEE 802.1AR for hardware-based security  




Table 4 lists product specifications for CGS 2520. 




Table 4. Product Specifications 




Description Specification 




Performance ● Forwarding bandwidth: 4.4Gbps 




● Switching bandwidth: 8.8Gbps 




● Forwarding rate: 6.55Mpps with 64 byte packets (line rate with all packet sizes) 




● 256-MB DDR2 SDRAM 




● 1GB SD Flash Memory (128MB enabled) 




● Configurable up to 8000 MAC addresses 




● Configurable up to 5000 unicast routes 




● Configurable up to 1000 IGMP groups and multicast routes 




● Configurable maximum transmission unit (MTU) of up to 9000 bytes, for bridging on Gigabit 
Ethernet ports, and up to 1998 bytes for bridging and routing on Fast Ethernet ports 




Connectors and cabling Console Ports 




● Management console port: RJ45-to-DB9 cable for PC connections 




● Management console port: USB mini type B console port connector for USB connections 




Indicators ● Per-port status LEDs: Link integrity, port disabled, and activity indications 




● System-status LED: System activity, system integrity 




● Alarm-In status LED: Four-level alarm status indicator (no alarm, minor, major, critical) 




● Alarm-Out status LED: Alarm status indicator 




● Power Supply Unit LED: Power output integrity and power supply presence 




● PoE (CGS-2520-16S-8PC only): PoE activity, PoE integrity, and PoE disabled 




● SD Flash LED: SD flash integrity and SD flash presence 




● RS232 LED: RS232 console selection 




● USB LED: USB console selection 




Dimensions (H x W x D) ● 1.75 (1 Rack Unit) x 17.5 x 14.0 in. (4.45 x 44.5 x 35.6 cm) 




Weight ● Cisco CGS-2520-24TC (no power supply unit): 9.1lb (4.1 kg) 




● Cisco CGS-2520-16S-8PC (no power supply unit): 10lb (4.5 kg) 




● PWR-RGD-AC-DC=: 2.55lb (1.16kg) 




● PWR-RGD-LOW-DC=: 2.5lb (1.13kg) 




Mean Time Between Failure ● Cisco CGS-2520-24TC – 660,730 Hours 




● Cisco CGS-2520-16S-8PC – 723,250 Hours 




Power Consumption ● Maximum of 43.2W not including PoE consumption 




Accessories ● CGS-2520-IP30KIT= IP30 accessory kit for CGS 2520 




● MEM-SD-1GB-RGD= Spare SD Flash for Cisco CGS 2520 




● RPS-CG-COVER= Spare PSU slot cover 
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Description Specification 




● RM-RGD-19IN= Spare 19” rack-mount kit 




● RM-RGD-23IN= 23IN NEBS rack-mount kit 




● RM-RGD-ETSI+ ETSI rack-mount kit 




● CAB-CONSOLE-RJ45= Spare console cable 6 ft with RJ45 and DB9F 




● CAB-CONSOLE-USB= Spare console cable 6 ft with USB Type A and mini-B 




● S252ILK9-12253EX= Cisco CGS 2520 IP Services Software License 




Product Specifications 




Table 5 gives power specifications for the CGS 2520. 




Table 5. Power Supplies for Cisco CGS 2520 Series Switches
1, 2




 




Product Number Wattage Rated Nominal Input 
Operating Range 




Supported Input Voltage 
Operating Range 




PoE/PoE+ Support Use Case Scenario 




PWR-RGD-AC-DC 150W AC 100-240V/2.0A 50-60Hz 




or 




DC 100-250V/2.0A 




AC 85-264V 




or 




DC 88-300V 




Yes High Voltage AC or DC 
Power Source




1, 2
 




PWR-RGD-LOW-DC 150W DC 24-60V/10A DC 18-75V Yes Low Voltage DC Power 
Source




1, 2
 




1
 With 1 PS there is 65W available for PoE/PoE+; with 2 PS there is 170W available. 




2
 A single power supply from the above list is required when ordering. A second power supply of any voltage type is supported 
and will provide redundancy as well as additional power for PoE devices. 




 




Table 6 gives software upgrade part number. 




Table 6. Software Part Number 




License Description 




IE-SW-SPARE Spare IOS software upgrade part number 




Management and Standards 




Table 6 provides management and standards support information for the CGS 2520. 




Table 7. Management and Standards 




Description Specification  




Management ● BRIDGE-MIB (RFC1493) 




● BGP4-MIB (RFC1657) 




● CISCO-CABLE-DIAG-MIB 




● CISCO-BULK-FILE-MIB 




● CISCO-CDP-MIB 




● CISCO-CONFIG-COPY-MIB 




● CISCO-CONF-MAN-MIB 




● CISCO-DATA-COLLECTION-MIB 




● CISCO-ENVMON-MIB 




● CISCO-ERR-DISABLE-MIB 




● CISCO-ETHERNET-ACCESS-MIB 




● CISCO-FLASH-MIB 




● CISCO-FTP-CLIENT-MIB 




● CISCO-HSRP-MIB 




● CISCO-HSRP-EXT-MIB 




● CISCO-IETF-DOT3-OAM-MIB 




● CISCO-SYSLOG-MIB 




● CISCO-TCP-MIB 




● CISCO-UDLDP-MIB 




● CISCO-VLAN-IFTABLE-RELATIONSHIP-MIB 




● CISCO-VLAN-MEMBERSHIP-MIB 




● ENTITY-MIB (RFC2737) 




● ETHERLIKE-MIB 




● IEEE8021-PEA-MIB 




● IEEE8023-LAG-MIB 




● IF-MIB (RFC 1573) 




● IGMP-MIB 




● IPMROUTE-MIB 




● OLD-CISCO-CHASSIS-MIB 




● OLD-CISCO-FLASH-MIB 




● OLD-CISCO-INTERFACES-MIB 




● OLD-CISCO-IP-MIB 
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Description Specification  




● CISCO-IGMP-FILTER-MIB 




● CISCO-IPLSA-ETHERNET-MIB 




● CISCO-PAGP-MIB 




● CISCO-PAE-MIB 




● CISCO-PING-MIB 




● CISCO-POE-EXTENSIONS-MIB 




● CISCO-PRIVATE-VLAN-MIB 




● CISCO-PROCESS-MIB 




● CISCO-PORT-QOS-MIB 




● CISCO-PORT-SECURITY-MIB 




● CISCO-PORT-STORM-CONTROL-MIB 




● CISCO-IMAGE-MIB 




● CISCO-LAG-MIB 




● CISCO-L2L3-INTERFACE-CONFIG-MIB 




● CISCO-MAC-NOTIFICATION-MIB 




● CISCO-MEMORY-POOL-MIB 




● CISCO-RTTMON-MIB 




● CISCO-STACK-MIB 




● CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB 




● OLD-CISCO-SYS-MIB 




● OLD-CISCO-TCP-MIB 




● OLD-CISCO-TS-MIB 




● OSPF-MIB (RFC 1253) 




● PIM-MIB 




● RFC1213-MIB (MIB-II) 




● RMON-MIB (RFC 1757) 




● RMON2-MIB (RFC 2021) 




● SNMP-FRAMEWORK-MIB(RFC2571) 




● SNMP-MPD-MIB (RFC 2572) 




● SNMP-NOTIFICATION-MIB (RFC 2573) 




● SNMP-TARGET-MIB (RFC 2573) 




● SNMPv2-MIB (RFC 1907) 




● SNMP-USM-MIB (SNMP-USER-BASED-SM-MIB) 
(RFC2574) 




● SNMP-VACM-MIB (SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB) 
(RFC2575) 




● TCP-MIB (RFC 2012) 




● UDP-MIB (RFC 2013) 




Standards and 
protocols 




● IEEE 802.1s 




● IEEE 802.1w 




● IEEE 802.1x 




● IEEE 802.3ad 




● IEEE 802.3ah 




● IEEE 802.1ag 




● IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports 




● IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol 




● IEEE 802.1p CoS classification 




● IEEE 802.1Q VLAN 




● IEEE 802.3 10BASE-T 




● IEEE 802.3u 100BASE-T 




● IEEE 802.3ab 1000BASE-T 




● IEEE 802.3z 1000BASE-X 




● IEEE 802.3af/at (on CGS-2520-16S-8PC only) 




● IEEE 1588v2 hardware ready 




● IP routing: Static, RIP versions 1 and 2, EIGRP, OSPF, BGPv4, PIM-SM, and PIM-DM (metro IP access only) 




● IPv6: MLD Snooping v1 and v2 




● IPv6: RIP, OSPFv3, static routes 




● Management: SNMP versions 1, 2, and 3 




SFPs for Cisco 2520 Connected Grid Switch 




Table 8. SFP Support 




Part Number Specification SFP Type Max Distance Cable Type Temp Range
*
 DOM Support 




GLC-FE-100FX-RGD=  FE 2km MMF IND Yes 




GLC-FE-100LX-RGD 100BASE-LX10 FE 10km SMF IND Yes 




GLC-FE-T-I= 100BASE-T FE 100m Copper IND NA 




GLC-FE-100FX= 100BASE-FX FE 2km MMF COM No 




GLC-FE-100LX= 100BASE-LX10 FE 10km SMF COM No 




GLC-FE-100EX= 100BASE-EX FE 40km SMF COM No 




GLC-FE-100ZX= 100BASE-ZX FE 80km SMF COM No 




GLC-FE-100BX-D= 100BASE-BX10 FE 10km SMF COM No 
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Part Number Specification SFP Type Max Distance Cable Type Temp Range
*
 DOM Support 




GLC-FE-100BX-U= 100BASE-BX10 FE 10km SMF COM Yes 




GLC-SX-MM-RGD= 1000BASE-SX GE 550m MMF IND Yes 




GLC-LX-SM-RGD= 1000BASE-LX/LH GE 550m/10km MMF/SMF IND Yes 




GLC-ZX-SM-RGD= 1000BASE-ZX GE 70km SMF IND Yes 




GLC-BX40-U-I= 1000BASE-BX40 GE 40km SMF IND Yes 




GLC-BX40-D-I= 1000BASE-BX40 GE 40km SMF IND Yes 




GLC-BX40-DA-I= 1000BASE-BX40 GE 40km SMF IND Yes 




GLC-BX80-U-I= 1000BASE-BX80 GE 80km SMF IND Yes 




GLC-BX80-D-I= 1000BASE-BX80 GE 80km SMF IND Yes 




GLC-SX-MMD= 1000BASE-SX GE 550m MMF EXT Yes 




GLC-LH-SMD= 1000BASE-LX/LH GE 550m/10km MMF/SMF EXT Yes 




GLC-EX-SMD= 1000BASE-EX GE 40km SMF EXT Yes 




GLC-ZX-SMD= 1000BASE-ZX GE 70km SMF EXT Yes 




GLC-BX-D= 1000BASE-BX10 GE 10km SMF COM Yes 




GLC-BX-U= 1000BASE-BX10 GE 10km SMF COM Yes 




CWDM-SFP-xxxx= (8 freq) CWDM 1000BASE-X GE  SMF COM Yes 




DWDM-SFP-xxxx= (40 freq) DWDM 1000BASE-X GE  SMF COM Yes 




SFP-GE-S= 1000BASE-SX GE 550m MMF EXT Yes 




SFP-GE-L= 1000BASE-LX/LH GE 550m/10km MMF/SMF EXT Yes 




SFP-GE-Z= 1000BASE-ZX GE 70km SMF EXT Yes 




GLC-SX-MM= 1000BASE-SX GE 550m MMF COM No 




GLC-LH-SM= 1000BASE-LX/LH GE 550m/10km MMF/SMF COM No 




GLC-ZX-SM= 1000BASE-ZX GE 70km SMF COM Yes 




*
 If non-industrial (i.e., EXT, COM) SFPs are used the switch operating temperature must be derated. 




Note:   For DOM support and for first software release supporting SFP, refer to 




http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps5455/products_device_support_tables_list.html 




Safety and Compliance 




Table 8 gives safety and compliance information for the CGS 2520. 




Table 9. Safety and Compliance Specifications 




Description Specification 




Environmental substation compliance ● IEC 61850-3 




● IEEE1613 




EMC interface immunity ● IEC61000-4-2 [Criteria A – Class 2] 




● IEC61000-4-3/ENV5024 [Criteria A] 




● IEC61000-4-4 [Criteria A/Criteria B] 




● IEC61000-4-5 [Criteria B] 




● IEC61000-4-6 [Criteria A] 







http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps5455/products_device_support_tables_list.html











 




 




© 2017 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Page 13 of 14 




Description Specification 




Standard electromagnetic emissions 
certifications 




● FCC Part 15 Class A 




● EN 55022B Class A (CISPR22 Class A) 




● EN 55024 




● EN 300 386 




● VCCI Class I 




● AS/NZS 3548 Class A or AS/NZS CISPR22 Class A 




● KCC 




Standard safety and security certifications ● UL 60950-1 




● CSA 60950-1 




● EN 60950-1 




● IEC 60950-1 




● UL 508 (on CGS-2520-24TC) 




● FIPS 140-2 




UL approval for physical security ● UL 294 




● UL 1076 




Operating environment Operating Temperature: -40C to +75C 




● -40C to +70C (Vented Enclosure – 40 LFM Air Flow) 




● -40C to +60C (Sealed Enclosure – 0 LFM Air Flow) 




● -34C to +74C (Fan or Blower equipped Enclosure – 200 LFM Air Flow) 




● -40 to +85C (IEC 60068-2-2 Environmental Type testing - 100 hours) 




● Operating altitude: -60 m (-200 ft) to 3,000 m (10,000 ft), de-rate maximum operating 
temperature per IEEE 1613a-2008: 




● Relative humidity: 5% to 95% non-condensing 




Storage environment ● Temperature: -40C to +85 ºC 




● Altitude: 15,100 ft (4,600 m) 




Protection Class Code ● IP30 per EN60529 




Warranty Information 




Warranty information for the CGS 2520 switch is available at http://www.cisco-




servicefinder.com/warrantyfinder.aspx. 




Ordering Information 




These products can be ordered by a Cisco authorized partner. Please refer to the partner locator on cisco.com: 




http://www.cisco.com/web/partners/index.html. For more information about product availability, please contact your 




Cisco representative. 




Service and Support 




Cisco offers a wide range of services programs to accelerate customer success. These innovative services 




programs are delivered through a unique combination of people, processes, tools, and partners, resulting in high 




levels of customer satisfaction. Cisco services help you protect your network investment, optimize network 




operations, and prepare your network for new applications to extend network intelligence and the power of your 




business. For more information about Cisco services, refer to Cisco Technical Support Services or Cisco Advanced 




Services at http://www.cisco.com/go/services. 







http://www.cisco-servicefinder.com/warrantyfinder.aspx



http://www.cisco-servicefinder.com/warrantyfinder.aspx



http://www.cisco.com/web/partners/index.html



http://www.cisco.com/go/services
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Cisco Capital 
Financing to Help You Achieve Your Objectives 




Cisco Capital can help you acquire the technology you need to achieve your objectives and stay competitive. We 




can help you reduce CapEx. Accelerate your growth. Optimize your investment dollars and ROI. Cisco Capital 




financing gives you flexibility in acquiring hardware, software, services, and complementary third-party equipment. 




And there’s just one predictable payment. Cisco Capital is available in more than 100 countries. Learn more. 
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Data Sheet 




Cisco Industrial Ethernet 2000U Series Switches 




Product Overview 




The Cisco
®
 Industrial Ethernet (IE) 2000U Switches are compact switches for the harsh, rugged environments 




often found in the energy and utility industries. IE 2000U switches support the communications needs of the utility- 




and customer-owned energy-delivery infrastructure across distributed generation, transmission, and distribution 




sectors. This infrastructure includes substation applications supporting electrical transmission and distribution, 




renewable generation, oil and gas, water, distributed generation, cogeneration, and trackside operations. 




Product Details 




Cisco IE 2000U Series Switches are designed for DIN rail mounting, low port counts, and small sizes. They offer: 




● Four, eight, or 16 Fast Ethernet ports (either SFP (Small Form-Factor Pluggable) or 100BaseT RJ45 




downlinks depending on the model); fixed configurations with a compact form factor 




● Two Gigabit Ethernet uplink ports (SFP, RJ45 or combo) and up to 2 additional FE uplinks depending on 




model 




● IEC-62439-3: Parallel Redundancy Protocol support on 8 and 16 port models 




● Dual-input DC power supply, alarm relays, DIN rail mount 




● Swappable SD flash card required and included 




● Mini-USB and traditional serial console connector 




● Substation environmental compliance and certifications: IEC-61850-3 and IEEE 1613 




● Conformal coating available on specific models 




Primary IE 2000U Features and Benefits 




● Rugged industrial design and substation compliance: IEC-61850-3 and IEEE 1613 for utility substation 




environments 




● Advanced quality of service (QoS) capabilities to support mission-critical substation applications such as 




Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) and IEC 61850 Generic Object Oriented Substation 




Events (GOOSE) messaging 




● Tools for easy deployment, management, and replacement 




● Extensive instrumentation and remote diagnostic capabilities 




● Comprehensive network security features based on open standards, such as 802.1x, Dynamic Address 




Resolution Protocol (ARP) Inspection, and Port Security 




The IE 2000U is designed for network security, high availability, ease of use, and durability. Table 1 lists the 




business benefits of the IE 2000U. 
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Table 1. IE 2000U Primary Business Benefits 




Benefit(s) Description 




Rugged Design for 
Substation Compliance 
and Durability 




● Compliant with IEEE 1613 and IEC-61850-3 substation standards for rugged design. 




● Convection cooled, with no moving parts or fans for maximum reliability and reduced network outages. 




Network Security ● Advanced Cisco IOS
®
 Software features such as 802.1x, Dynamic ARP Inspection, DHCP Snooping. 




● Layer 2 - Layer 4 access control lists (ACLs), port security, protected port/private VLAN, user network 
interfaces/enhanced network interfaces (UNI/ENI) in default shutdown mode and configuration file security to 
prevent unauthorized network access and reduce operational costs of securing the network. 




High Availability and 
Redundancy 




● Advanced Cisco IOS Software features such as Resilient Ethernet Protocol (REP) and FlexLink provide fast 
reconvergence in ring and hub-and-spoke topologies, reducing network downtime and associated costs. 




● Supports Parallel Redundancy Protocol (PRP) on 8 and 16 port models. 




● Field-replaceable components such as power supplies and SFPs reduce redeployment time. 




● Redundant DC power inputs. 




Ease of Use ● Intuitive graphical user interface (GUI) in Cisco Configuration Professional simplifies configuration of switches and 
reduces training time and costs. Utility-focused enhancements have been added to further increase ease of use. 




● SmartPort templates provide one-touch global and port-level macros to simplify switch deployments. 




Investment Protection ● Two Cisco IOS Software images are available so you can match the right feature set to your networking needs. 




● An advanced Layer 2 switching feature set comes standard with the IE 2000U. 




● An IP Services feature set with advanced Layer 3 functionality is available. 




● Ongoing development of software capabilities leads to a longer product lifecycle, lowering the total cost of 
ownership. 




Energy Efficiency The IE 2000U architecture provides energy-saving features: 




● High-efficiency power supplies with dual connections for redundancy and high availability. 




● No fans are used, which reduces overall power consumption. 




Software Optimized for Energy Applications 




The IE 2000U software is optimized for energy applications and builds on the strength of Cisco IOS Software, 




which powers mission-critical networks across the world. Numerous new features make the IE 2000U the optimal 




Ethernet switch for energy network operators. For example, Cisco SmartPort templates can enable simple 




configuration for utility environments. Features such as Generic Online Diagnostics (GOLD) publish an event when 




critical failures are detected, and this can be retrieved from the switch. Also, onboard failure logging (OBFL) 




collects and logs information from critical sensors in the switch, monitoring voltage, temperature, and other 




information. 




In addition, many default behaviors of the IE 2000U are different from those of traditional Ethernet switches, 




making the IE 2000U easier to configure, manage, secure, and troubleshoot. 




High Availability and Redundancy 




High availability is a vital requirement for networks that transport mission-critical data. The IE 2000U supports dual 




connections for power supplies, SFP modules, and the connected grid swap drive, which increases network uptime 




and reduces redeployment time in the field. In addition, external alarm inputs/outputs allow network operators to 




monitor changes in the switch's environmental conditions before a failure occurs. 




To further increase high availability on a network-wide level, the IE 2000U offers PRP, REP and FlexLink for fast 




reconvergence, link-state tracking, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), and per-VLAN Rapid 




Spanning Tree Plus (PVRST+). These capabilities help to create redundant, failsafe topologies. Strong, built-in 




security helps prevent the device and the network from succumbing to malicious attacks, thereby enhancing 




network uptime. 
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Security 




The wide range of security features on the IE 2000U protects mission-critical traffic, prevents unauthorized access, 




and maintains uninterrupted operation. The IE 2000U protects operational and nonoperational data by focusing on 




securing connectivity, defending against network threats, and providing trust and identity features. 




Protecting a network begins with securing connectivity. For example, ACLs can be used to restrict access to 




sensitive portions of the network. To defend against network threats such as Dynamic Host Configuration Protocol 




(DHCP) spoofing, DHCP snooping can be used to allow only DHCP requests (but not responses) from untrusted 




user-facing ports. Workforce management is a critical use case, where trust and identity features such as IEEE 




802.1x can be used to facilitate strong security policies, yet provide maximum mobility to a remote workforce. 




Table 2 lists these and other primary features of the security solution. 




Table 2. Primary Features for Each Area of Comprehensive Security Solution 




Secure Connectivity Threat Defense Trust and Identity 




UNI/ENI default: control traffic shut down Configurable control plane security ACLs 




DHCP snooping and IP source guard Storm control IEEE 802.1x 




Dynamic Address Resolution Protocol 
(ARP) inspection 




Port security UNI/ENI default: port down 




Private VLAN Configurable per-VLAN MAC learning Configuration file security 




Switch Management Options 




The IE 2000U offers an easy-to-use GUI for configuration through the Cisco Configuration Professional tool, as 




well as a superior command-line interface (CLI) for detailed configuration. In addition, the switches support Simple 




Network Management Protocol (SNMP) for network-wide management. Network operators can integrate the IE 




2000U transparently into their network operations centers and promote improved flow-through provisioning. 




Network operators can also manage the IE 2000U using SNMP Versions 2 and 3. A comprehensive set of MIBs is 




provided for network operators to collect traffic information from the IE 2000U. 




Switch Performance and Scalability 




● Maximum Forwarding Bandwidth – 3.8Gbps 




● Maximum Switching Bandwidth – 7.6Gbps 




● Maximum Forwarding rate: 5.66Mpps with 64-byte packets(Line-rate at all packet sizes) 




● Egress buffer: 2 MB 




● Unicast MAC addresses: 8000 




● Internet Group Management Protocol (IGMP) multicast groups: 1000 




● Maximum virtual LANs (VLANs): 1005 




● IPv4 MAC security Access Control Entries (ACE): 375 (default ternary content-addressable memory [TCAM] 




template) 




● Switching Database Manager (SDM) templates for Layer 2 and Layer 3 deployments: optimizes memory 




allocation to the desired features based on deployment-specific requirements 
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Switch Configurations 




Figure 1 displays switch models, and Table 3 provides Cisco IE 2000U Series Switch configuration information. 




Figure 1.   Switch Models 




 




Table 3. Cisco IE 2000U Series Configurations 




Product Number Total Ports RJ45 Ports Combo Ports SFP Ports Software IEEE 1588 PRP PoE(+) 




IE-2000U-4TS-G 6 4 FE  2 GE LAN Base    




IE-2000U-4T-G 6 2 GE + 4 FE   LAN Base    




IE-2000U-4S-G 6   2 GE + 4 FE LAN Base    




IE-2000U-8TC-G 10 8 FE 2 GE  LAN Base X X  




IE-2000U-16TC-G 20 16 FE 2 GE + 2 FE  LAN Base X X  




IE-2000U-16TC-G-X
*
 20 16 FE 2 GE + 2 FE  LAN Base X X  




IE-2000U-16TC-GP 18 16 FE 2 GE  LAN Base X X X 




*
 Conformal coating 




Table 4. Power Supplies 




Product Number Wattage Rated Nominal 
Input Operating 
Range 




Supported Input 
Voltage Operating 
Range 




Power Output PoE/PoE+ 
Support 




Use Case Scenario 




PWR-IE170W- PC-AC= 170W AC 100-240V/2.3A 
50-60Hz 




or 




DC 125-250V/2.1A 




AC 90-264V 




or 




DC 106-300V 




54VDC/3.15A Yes Maximum PoE/PoE+ port 
support in a AC or high 
DC environment




1
 




PWR-IE170W- PC-DC= 170W DC 12-54V/23A DC 10.8-60V 54VDC/3.15A Yes Maximum PoE/PoE+ port 
support in a DC 
environment




1
 




PWR-IE50W- AC= 50W AC 100- 




240V/1.25A 50- 




60Hz 




or 




DC 125- 250V/1.25A 




AC 90-264V 




or 




DC 106-300V 




24VDC/2.1A No Provides power to main 
system, not used for PoE 
in an AC or high DC 
environment 




PWR-IE50W- AC-IEC= 50W AC 100- 




240V/1.25A 50- 




60Hz 




AC 90-264V 24VDC/2.1A No Provides power to main 
system, not used for PoE 
in DC environment 




PWR-IE65W- PC-AC= 65W AC 100-240V/1.4A 
50-60Hz 




or 




DC 125-250V/1.0A 




AC 90-264V 




or 




DC 106-300V 




54VDC/1.2 A Yes Supports up to 4 ports 
PoE or 2 ports PoE+ 
when used in PoE power 
input in an AC or high DC 
environment 




PWR-IE65W- PC-DC= 65W DC 24- 48VDC/4.5A DC 18-60V 54VDC/1.2 A Yes Supports up to 4 ports 
PoE or 2 ports PoE+ 
when used in PoE power 
input in a DC 
environment 
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1 
The 170W (both AC and DC) power supplies have enough power for the base unit and the PoE. Connect one power output from 
the 170W PSU to the main power input of the IE2000U, and the other power output of the 170W PSU to the PoE power input of 
the IE2000U. 




IE 2000U switches are field upgradable from LAN Base to IP Services images. Table 5 shows available 




accessories and IP Services License. 




Table 5. IE 2000U Software and Accessories part numbers 




Product Number Description 




IE-SW-SPARE Spare IOS upgrade part number (L2 to L3 features) 




MEM-SD-1GB-RGD 1 GB industrial-grade secure digital (SD) memory card 




STK-RACKMNT-2955 19 in. DIN rail mount kit 




SIEUISK9T-15002EK= IP Services Software License for IE-2000U switches 




Product Specifications 




Table 6 lists product specifications. 




Table 6. Specifications 




Description Specification 




Hardware ● 256 MB DRAM with ECC memory 




● 1 GB removable SD flash memory card (CG swap drive) – (128MB space available) 




● Mini-USB connector 




Alarm ● Alarm I/O: two alarm inputs to detect dry contact open or closed, one alarm output relay. 48 VDC, 0.5A max 




Power Supply ● Redundant DC input voltage with operating range: 12-48 VDC Nominal, 9.6-60 VDC Maximum 




● Maximum DC input current: 0.5A at 48 VDC, 1A at 24 VDC 




Power Consumption ● 6-port models: 9.5-15 W 




● 10-port models: 11-16 W 




● 20-port models: 13-20 W 




Dimensions (H x W x D), 
Including DIN Rail 




● IE-2000U 6 ports (copper downlinks) chassis: 5.1 x 2.95 x 4.51 in (130 x 74.9 x 115 mm) 




● IE-2000U 6 ports (SFP downlinks) chassis: 5.1 x 3.15 x 4.51 in (130 x 80 x 115 mm) 




● IE-2000U 10 ports: 5.1 x 3.6 x 5.26 in (130 x 91.4 x 134 mm) 




● IE-2000U 20 ports: 5.1 x 5.0 x 5.26 in (130 x 127 x 134 mm) 




Weight ● IE-2000U 6 ports (copper downlinks) chassis: 2.45 lbs (1.11 kg) 




● IE-2000U 6 ports (SFP downlinks) chassis: 2.69 lbs (1.22 kg) 




● IE-2000U 10 ports long chassis: 3.45 lbs (1.56 kg) 




● IE-2000U 20 ports chassis: 4.35 lbs (1.97 kg) 




Table 7 lists the primary features in the LAN Base Cisco IOS Software image. 




Table 7. Primary Features for LAN Base and IP Services Cisco IOS Software Image 




LAN Base 




Per port per VLAN ingress policing Resilient Ethernet Protocol 




SCADA protocol classification using ACLs FlexLink 




Per GOOSE VLAN classification/statistics Link-state tracking 




Configurable egress queue bandwidth UDLD 




Configurable egress buffers/thresholds xSTP: 802.1s/802.1w 




Strict priority queuing with optional policer EtherChannel/LACP/Port Aggregation Protocol (PAgP) 




Web- and MAC-based authentication External alarm contacts 




Port security plus Cisco enhancements Modbus memory map support 















 




 




© 2017 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public Information. Page 6 of 11 




LAN Base 




DHCP snooping, dynamic ARP inspection, IP source guard FEFI 




Spanning Tree Protocol security mechanisms Cisco Configuration Professional 




Storm control Utility-specific Smartport macros 




Wire-speed L2-L4 ACLs DHCP autoconfig/image upgrade 




Private VLAN Config rollback/replace 




Secure connectivity: SSH/SSL/SCP SPAN/RSPAN 




RADIUS/TACACS+ Layer 3 IP SLA 




SNMPv3 crypto GOLD 




Configuration file security OBFL 




UNI/ENI and NNI port types (configurable on all ports) Time Domain Reflectometry (copper ports) 




Configurable per VLAN MAC learning Digital Optical Monitoring (DOM), optical ports 




MAC address learning and aging notifications Ethernet OAM 




Configurable control plane security Connectivity Fault Management (CFM) 




IEEE 802.1x and identity-based network services IEEE 802.1ag Ethernet in the first mile (EFM) 




IEEE 802.1AR for hardware-based security IEEE 802.3ah Ethernet LMI (PE) -MEF 




Ethernet LMI (CE): MEF CFM to E-LMI Interworking 




CFM to EFM Interworking 802.1ag plus IPSLA (Ethernet SLAs) 




Parallel Redundancy Protocol(PRP) PoE and PoE+ 




IP Services 




Static routing, Inter-VLAN routing HSRP 




Multi-VRF CE (VRF-lite) Multicast routing: PIM (SM, DM) 




Policy-based routing Source Specific Multicast 




RIP Versions 1 and 2 Source Specific Multicast mapping 




EIGRP, OSPF, and IS-IS Bidirectional Forwarding Detection 




BGPv4 Multicast support for VRF (mVRF-Lite) 




IPv6 routing VRF-aware services (ARP, ping, SNMP, HSRP, uRPF syslog, traceroute, 
FTP, and TFTP) 




Management and Standards 




Table 8 provides management and standards support information for the IE 2000U. 




Table 8. Management and Standards 




Description Specification  




Management ● BRIDGE-MIB (RFC1493) 




● BGP4-MIB (RFC1657) 




● CISCO-CABLE-DIAG-MIB 




● CISCO-BULK-FILE-MIB 




● CISCO-CDP-MIB 




● CISCO-CONFIG-COPY-MIB 




● CISCO-CONF-MAN-MIB 




● CISCO-DATA-COLLECTION-MIB 




● CISCO-ENVMON-MIB 




● CISCO-ERR-DISABLE-MIB 




● CISCO-ETHERNET-ACCESS-MIB 




● CISCO-FLASH-MIB 




● CISCO-FTP-CLIENT-MIB 




● CISCO-IETF-DOT3-OAM-MIB 




● CISCO-SYSLOG-MIB 




● CISCO-TCP-MIB 




● CISCO-UDLDP-MIB 




● CISCO-VLAN-IFTABLE-RELATIONSHIP-MIB 




● CISCO-VLAN-MEMBERSHIP-MIB 




● ENTITY-MIB (RFC2737) 




● ETHERLIKE-MIB 




● IEEE8021-PEA-MIB 




● IEEE8023-LAG-MIB 




● IF-MIB (RFC 1573) 




● IGMP-MIB 




● IPMROUTE-MIB 




● OLD-CISCO-CHASSIS-MIB 




● OLD-CISCO-FLASH-MIB 
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Description Specification  




● CISCO-IGMP-FILTER-MIB 




● CISCO-IPLSA-ETHERNET-MIB 




● CISCO-PAGP-MIB 




● CISCO-PAE-MIB 




● CISCO-PING-MIB 




● CISCO-POE-EXTENSIONS-MIB 




● CISCO-PRIVATE-VLAN-MIB 




● CISCO-PROCESS-MIB 




● CISCO-PORT-QOS-MIB 




● CISCO-PORT-SECURITY-MIB 




● CISCO-PORT-STORM-CONTROL-MIB 




● CISCO-IMAGE-MIB 




● CISCO-LAG-MIB 




● CISCO-L2L3-INTERFACE-CONFIG-MIB 




● CISCO-MAC-NOTIFICATION-MIB 




● CISCO-MEMORY-POOL-MIB 




● CISCO-RTTMON-MIB 




● CISCO-STACK-MIB 




● CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB 




● OLD-CISCO-INTERFACES-MIB 




● OLD-CISCO-IP-MIB 




● OLD-CISCO-SYS-MIB 




● OLD-CISCO-TCP-MIB 




● OLD-CISCO-TS-MIB 




● PIM-MIB 




● RFC1213-MIB (MIB-II) 




● RMON-MIB (RFC 1757) 




● RMON2-MIB (RFC 2021) 




● SNMP-FRAMEWORK-MIB (RFC2571) 




● SNMP-MPD-MIB (RFC 2572) 




● SNMP-NOTIFICATION-MIB (RFC 2573) 




● SNMP-TARGET-MIB (RFC 2573) 




● SNMPv2-MIB (RFC 1907) 




● SNMP-USM-MIB (SNMP-USER-BASED-SM-MIB) (RFC2574) 




● SNMP-VACM-MIB (SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB) 
(RFC2575) 




● TCP-MIB (RFC 2012) 




● UDP-MIB (RFC 2013) 




Standards and Protocols ● IEEE 802.1s 




● IEEE 802.1w 




● IEEE 802.1x 




● IEEE 802.3ad 




● IEEE 802.3ah 




● IEEE 802.1ag 




● IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports 




● IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol 




● IEEE 802.1p CoS classification 




● IEEE 802.1Q VLAN 




● IEEE 802.3 10BASE-T 




● IEEE 802.3u 100BASE-T 




● IEEE 802.3ab 1000BASE-T 




● IEEE 802.3z 1000BASE-X 




● IEEE 802.3af (IE-2000U-16TC-GPE only) 




● IEEE 802.3at (IE-2000U-16TC-GPE only) 




● IEEE 1588v2 




● IEC-62439-3 PRP 




● IPv6: MLD Snooping v1 and v2 




● Management: SNMP versions 1, 2, and 3 




SFPs for Cisco IE 2000U Switches 




Table 9 provides SFP support information. 




Table 9. SFP Support 




Part Number Specification SFP Type Max Distance Cable Type Temp Range
*
 DOM Support 




GLC-FE-100FX-RGD= 100BASE-FX FE 2km MMF IND Yes 




GLC-FE-100LX-RGD 100BASE-LX10 FE 10km SMF IND Yes 




GLC-FE-T-I= 100BASE-T FE 100m Copper IND NA 




GLC-FE-100FX= 100BASE-FX FE 2km   MMF COM No 




GLC-FE-100LX= 100BASE-LX10 FE 10km SMF COM No 




GLC-FE-100EX= 100BASE-EX FE 40km SMF COM No 




GLC-FE-100ZX= 100BASE-ZX FE 80km SMF COM No 
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Part Number Specification SFP Type Max Distance Cable Type Temp Range
*
 DOM Support 




GLC-FE-100BX-D= 100BASE-BX10 FE 10km SMF COM No 




GLC-FE-100BX-U= 100BASE-BX10 FE 10km SMF COM Yes 




GLC-SX-MM-RGD= 1000BASE-SX GE 550m MMF IND Yes 




GLC-LX-SM-RGD= 1000BASE-LX/LH GE 550m/10km MMF/SMF IND Yes 




GLC-ZX-SM-RGD= 1000BASE-ZX GE 70km SMF IND Yes 




GLC-BX40-U-I= 1000BASE-BX40 GE 40km SMF IND Yes 




GLC-BX40-D-I= 1000BASE-BX40 GE 40km SMF IND Yes 




GLC-BX40-DA-I= 1000BASE-BX40 GE 40km SMF IND Yes 




GLC-BX80-U-I= 1000BASE-BX80 GE 80km SMF IND Yes 




GLC-BX80-D-I= 1000BASE-BX80 GE 80km SMF IND Yes 




GLC-SX-MMD= 1000BASE-SX GE 550m MMF EXT Yes 




GLC-LH-SMD= 1000BASE-LX/LH GE 550m/10km MMF/SMF EXT Yes 




GLC-EX-SMD= 1000BASE-EX GE 40km SMF EXT Yes 




GLC-ZX-SMD= 1000BASE-ZX GE 70km SMF EXT Yes 




GLC-BX-D= 1000BASE-BX10 GE 10km SMF COM Yes 




GLC-BX-U= 1000BASE-BX10 GE 10km SMF COM Yes 




CWDM-SFP-xxxx= (8 freq) CWDM 1000BASE-X GE  SMF COM Yes 




DWDM-SFP-xxxx= (40 freq) DWDM 1000BASE-X GE  SMF COM Yes 




SFP-GE-S= 1000BASE-SX GE 550m MMF EXT Yes 




SFP-GE-L= 1000BASE-LX/LH GE 550m/10km MMF/SMF EXT Yes 




SFP-GE-Z= 1000BASE-ZX GE 70km SMF EXT Yes 




GLC-SX-MM= 1000BASE-SX GE 550m MMF COM No 




GLC-LH-SM= 1000BASE-LX/LH GE 550m/10km MMF/SMF COM No 




GLC-ZX-SM= 1000BASE-ZX GE 70km SMF COM Yes 




GLC-TE= 1000BASE-T GE 100m Copper EXT NA 




GLC-T= 1000BASE-T GE 100m Copper COM NA 




*
 If non industrial (i.e., EXT, COM) SFPs are used the switch operating temperature must be derated. 




Note:   For DOM support and for first software release supporting SFP, refer to 




http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps5455/products_device_support_tables_list.html 




Safety and Compliance 




Table 10 gives safety and compliance information for the IE 2000U. 




Table 10. Safety and Compliance Specifications 




Description Specification 




Substation Compliance ● IEC 61850-3 




● IEEE1613 




Hazardous Location ● ANSI/ISA 12.12.01 (Class 1, Div 2 A-D) (requires cabinet enclosure) 




● UL/CSA 60079-0, -15 (Class 1, Zone 2, group II gases, requires cabinet enclosure) 




● EN 60079-0, -15 ATEX certification (Class I, Zone 2, Group II gases, requires cabinet enclosure) 




● IEC 60079-0, -15 (Class I Zone 2, Group II gases, requires cabinet enclosure) 




● CSA 213 




Industrial Control Safety ● UL508 




● CSA C22.2 No. 142 







http://www.cisco.com/en/US/products/hw/modules/ps5455/products_device_support_tables_list.html
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Description Specification 




EMC Interface Immunity ● EN 55024 (CISPR 24) 




● AS/NZS CISPR 24 




● KN 24 




● IEC61000-4-2 (Criteria A - Class 2) 




● IEC61000-4-3/ENV50204 (Criteria A) 




● IEC61000-4-4 (Criteria A/Criteria B) 




● IEC61000-4-5 (Criteria B) 




● IEC61000-4-6 (Criteria A) 




Standard 
Electromagnetic 
Emissions Certifications 




● FCC Part 15 Class A 




● EN 55022 Class A (CISPR22 Class A) 




● ICES-003 Class A 




● EN 300 386 




● VCCI Class A 




● AS/NZS CISPR22 Class A 




● CNS 13438 Class A 




● KN 22 Class A CE Marking 




Standard Safety 
Certifications 




● UL 60950-1 




● CSA 60950-1 




● EN 60950-1 




● IEC 60950-1, CB report and certificate with all national differences 




Operating Environment ● Operating Temperature: -40C to +75C 




● -40C to +70C (Vented Enclosure – 40 LFM Air Flow) 




● -40C to +60C (Sealed Enclosure – 0 LFM Air Flow) 




● -34C to +75C (Fan or Blower equipped Enclosure – 200 LFM Air Flow) 




● -40 to +85C (IEC 60068-2-2 Environmental Type testing - 100 hours) 




● Operating altitude: -60 m (-200 ft) to 3,000 m (10,000 ft), de-rate maximum operating temperature per IEEE 
1613-2009: 




● Relative humidity: 5% to 95% non-condensing 




Storage Environment ● Temperature: -50º C to +85º C 




● Altitude: 15,100 ft (4600 m) 




Warranty ● Five-year limited warranty on all IE-2000U HW PIDs and all IE Power Supplies defined in table 4 above. See link 
at end of Data Sheet for details on warranty. 




Mean Time Between 
Failure (MTBF) 




● 16 Port Models - 535,190 Hours 




● 8 Port Models – 700,760 Hours 




● 4 Port Models - 979,280 Hours 




Protection Class Code ● IP30 per EN60529 




Figure 2.   IE2000U 6 ports 
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Figure 3.   IE2000U 10 ports   




 




Figure 4.   IE2000U 20 ports 




 




Warranty Information 




IE 2000U Series Switches come with a five-year limited hardware warranty. More information is available at 




http://www.cisco-servicefinder.com/warrantyfinder.aspx. 




Service and Support 




Cisco offers a wide range of services programs to accelerate customer success. These innovative services 




programs are delivered through a unique combination of people, processes, tools, and partners, resulting in high 




levels of customer satisfaction. Cisco Services help you protect your network investment, optimize network 




operations, and prepare your network for new applications to extend network intelligence and the power of your 




business. For more information about Cisco Services, refer to Cisco Technical Support Services or Cisco 




Advanced Services at http://www.cisco.com/go/services. 







http://www.cisco-servicefinder.com/warrantyfinder.aspx



http://www.cisco.com/go/services
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Cisco Capital 
Financing to Help You Achieve Your Objectives 




Cisco Capital can help you acquire the technology you need to achieve your objectives and stay competitive. We 




can help you reduce CapEx. Accelerate your growth. Optimize your investment dollars and ROI. Cisco Capital 




financing gives you flexibility in acquiring hardware, software, services, and complementary third-party equipment. 




And there’s just one predictable payment. Cisco Capital is available in more than 100 countries. Learn more. 




For More Information 




For more information about Cisco products, contact: 




● United States and Canada: 800 553-6387 




● Europe: 32 2 778 4242 




● Australia: 612 9935 4107 




● Other: 408 526-7209 




● Cisco Industrial Ethernet 2000U (IE 2000U) Series Switches: 




http://www.cisco.com/en/US/products/ps13222/index.html. 
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מח' פיתוח מערכת המסירה וההשנאה 	עמוד 2 מתוך 7


                    





			


			מגזר פיתוח מערכת המסירה ואמינות הציוד     


מח' פיתוח מערכת המסירה וההשנאה


			תאריך : 


מספר:  











מזכר 


                                                    נספח ט





אל: מר 





הנדון: הצעת מחיר לחבילות תקשורת ומיגון עבור מסדר 161 ק"ו לתחמ"ש 





1. במסמך שלהלן מופיע פירוט העבודות והציוד, הכלולים בהצעת המחיר (ראה נספח א).


1. הצעת המחיר הנ"ל הינה בהתאם לאמות מידה 35 כז, לוחות תעריפים 3-4.1. ההצעה כוללת את תכנון האב של חבילת המיגון והאבטחה. רכישת הציוד והקמת מערכת המיגון הינה באחריות ועל חשבון הלקוח.


1. כמצוין בנספח, קיימים עבודות וציוד, אשר אינם כלולים בתכולת החבילות לעיל. הלקוח רשאי לפנות אל חח"י, לצורך קבלת הצעת מחיר עבורם.


1. הצעת המחיר הינה ע"ס ₪ + מע"מ. דרישת תשלום תישלח לאחר אישור הלקוח. 


1. יישום חבילות תקשורת מהווה תנאי לחיבור המתקן. 


1. הוספת RTU שלישי במסגרת הרפורמה בחברת החשמל - הנושא טרם מאושר ולכן לא נגבה כסף, במידה ורשות החשמל תאשר את שינוי העלויות, דרישה לתשלום נוסף יידרש.











העתקים ה"ההכינה: יעל בן פורת





בברכה,





ג. יהודה









































נספח א:  תכולת הצעת המחיר





הקמת מערכות תקשורת לחיבור תחמ"ש לרשת ההולכה


			#


			ציוד/ תכנון עבור חבילת התקשורת (לפי אמת מידה)


			הערה





			1


			תכנון רעיוני


			





			


			ציוד תמסורת + תכנון תקשורת לתחמ"ש


			





			


			ארון ''19 לציוד אופטי, כולל  XRAP


			א





			


			Switch  מנהלתי


			





			


			 Firewall +Switch תפעולי 


			





			


			ארון תקשורת נתונים


			





			


			FDF באתר


			





			


			מופה אופטית באתר


			ב





			


			MDF + DDF


			





			


			תקשורת להגנות – מרבב OM כולל ארון


			ג





			


			תיעוד, בדיקות, ליווי ופיקוח


			





			


			ניהול פרויקט  


			





			2


			מערכת רושמי הפרעות


			ד





			3


			תכנון-אב של מערך המיגון והאבטחה


			ה





			


			חיבור מערכות המיגון בתחמ"ש למערכות חברת החשמל ליווי הליך הפעלת המערכות והעברה לייצור.


			





			4


			מערכת פיקוד ובקרה – SCS 


			ו





			5


			שינוע והובלה לאתר


			ז





			6


			אינטגרציה כללית וניהול


			






































הערות


1. זיווד הארונות שלהלן יבוצע בשטח האתר :


0. העבודות הכלולות באחריות חח"י :


0. ארון סיבים אופטיים – התקנת XRAP-100 ו-FDF, הרכבת פנלים לתקשורת עבור תקשורת מנהלתית ותפעולית.


0. ארון תקשורת מנהלתית ותפעולי מחשבים – הרכבת לוחות ניתוב לתקשורת וחיווטם, הרכבת שקעי תקשורת וחיווטם, הרכבת שקעי 230v.


0. ארגז כבלים לטלפוניה DDF+MDF – התקנה על הקיר, הרכבת אוגניות ל-22 קורונות וסרגלים עם מפרצים.


0. הנחה וחיווט של כבלי התקשורת, שבין הארונות בחדר הקשר.


0. עבודות שבאחריות הלקוח :


1. אספקת והקמת התשתית, מהפורטל ועד לחדר התקשורת (כבלים, צינור ותעלות). בפרט, הכבל האופטי – חח"י אחראית להביא כבל אופטי על לעמוד הפורטל בלבד.


1. חיבור הארונות – עיגון נגד רעידות אדמה, הארקות וחיבורי חשמל. 


1. הנחה וחיווט של כלל הכבלים, אשר מגיעים לחדר הקשר משטח התחמ"ש.


1. ביצוע ריתוכים של סיבים אופטיים, באחריות חח"י.


1. ארון OM יזווד בבית המלאכה של מח' הרכבה חשמלית. העבודות שבאחריות הלקוח הינן בהתאם לסעיף א.2.


1. רושמי ההפרעות יכללו את שדות הקווים והמקשר בלבד. באחריות הלקוח, להכין ארון עבור המערכת ולבצע את החיבורים הנדרשים.


1. באחריות הלקוח לבצע תכנון מפורט, רכש והתקנה של המערכות.


1. מערכת SCS :


5. בתחנה בטכנולוגיה של מסדר פתוח (ציוד AIS), חח"י תספק ותתקין את המערכת. 


0. באחריות חח"י לבצע תכנון אב, עבודות הנדסה וחיווט הארונות.


0. באחריות הלקוח לבצע תכנון מפורט וחיבור בין ארונות הבקרה לציוד בשטח.


5. בתחנה בטכנולוגיה של מסדר סגור (ציוד GIS), יצרן הציוד מספק מערכת SCS כחלק אינטגראלי מהציוד במסדר. באחריות הלקוח לבצע את כלל העבודות הקשורות למערכת.


1. חח"י תוביל את הארונות והציוד עד לשער האתר. באחריות הלקוח להכניס את הארונות אל החדרים שבבניין הפיקוד.





הקמת מערכת תקשורת לחיבור תחמ"ש למנהל המערכת


			ציוד/תכנון עבור חיבור ליחידת ניהול המערכת


			הערות





			תכנון


			 





			1


			DG


			 





			2


			תקשורת  (יח' קצה)


			 





			3


			תקשורת  (חיבור מידע)


			 





			4


			תקשורת  (דרכי תקשורת)


			 





			5


			בדיקת תוכניות תקשורת


			 





			הצטיידות


			 





			1


			יחידת קצה


			 





			2


			כבלים של יחידת קצה


			 





			3


			ארון חיבורים


			 





			4


			סרגלים U     (כולל אמבטיות)


			 





			5


			סרגלים X


			 





			6


			אבטחת מידע


			 





			7


			דרך תקשורת א' לענן חח"י


			 





			8


			דרך תקשורת ב' לענן חח"י


			 





			התקנה


			 





			1


			שינוע יח' קצה וארון חיבורים


			 





			2


			יחידת קצה 


			 





			3


			חיווט ארון חיבורים


			 





			4


			ארון חיבורים


			 





			5


			דרך תקשורת א' לענן חח"י


			 





			6


			דרך תקשורת ב' לענן חח"י (אופט')


			 





			7


			רכש ומחסנים


			 





			הכנסה לניצול וניהול


			 





			1


			אפליקציה


			 





			2


			DB


			 





			3


			יח' קצה


			 





			4


			ציוד תקשורת


			 





			5


			בדיקות סימולציה


			 





			6


			בדיקות על חי


			 





			7


			התאמות אחרונות


			 





			8


			ניהול


			 











הערות





1. חח"י תוביל את הארונות והציוד עד לשער האתר. באחריות הלקוח להכניס את הארונות אל החדרים שבבניין הפיקוד.


1. ארון ציוד גישה :


8. הארון יזווד באתר הלקוח. עבודות באחריות חח"י – הרכבת POWER BOX, מגה פלקס+חיווט, אוגניית קורונה 50 זוג ושקעי טלפון, הרכבת פנלים לתקשורת וחיבור קונקטורים.


8. הרכבת הארון תהיה באחריות הלקוח (ראה סעיף א.2.).


1. ארונות RTU, TAG-CABINET :


9. הארונות יזוודו בבית המלאכה של מח' הרכבה חשמלית. 


9. באחריות חח"י לחבר את הכבלים בין ארון RTU לארוןTAG-CABINET  (העבודה תבוצע בחדר התקשורת, שבאתר הלקוח).


9. הרכבת הארונות תהיה באחריות הלקוח (ראה סעיף א.2.).


9. יישמר מקום לארון RTU נוסף.
















































































חבילת תקשורת למתקן הייצור 


			ציוד/תכנון עבור חיבור ליחידת ניהול המערכת למתקן הייצור


			הערות





			תכנון


			 





			1


			DG


			 





			2


			תקשורת  (יח' קצה)


			 





			3


			תקשורת  (חיבור מידע)


			 





			4


			תקשורת  (דרכי תקשורת)


			 





			5


			בדיקת תוכניות תקשורת


			 





			6


			מדידות ישירות ונל"ן


			





			הצטיידות


			 





			1


			יחידת קצה


			 





			2


			כבלים של יחידת קצה


			 





			3


			ארון חיבורים


			 





			4


			סרגלים U     (כולל אמבטיות)


			 





			5


			סרגלים X


			 





			6


			אבטחת מידע


			 





			7


			דרכי תקשורת לתחמ"ש


			 





			8


			מדידות ישירות ונל"ן


			 





			התקנה


			 





			1


			שינוע יח' קצה וארון חיבורים


			 





			2


			יחידת קצה 


			 





			3


			חיווט ארון חיבורים


			 





			4


			דרכי תקשורת לתחמ"ש


			 





			5


			מדידות ישירות ונל"ן


			 





			6


			רכש ומחסנים


			 





			הכנסה לניצול וניהול


			 





			1


			אפליקציה


			 





			2


			DB


			 





			3


			יח' קצה


			 





			4


			ציוד תקשורת


			 





			5


			בדיקות סימולציה


			 





			6


			בדיקות על חי


			 





			7


			התאמות אחרונות


			 





			8


			ניהול


			 




















סה"כ עלות ההצעה :





הקמת מערכת תקשורת לחיבור תחמ"ש לרשת ההולכה (מסדר סגור/פתוח)	₪


הקמת מערכת תקשורת לחיבור תחמ"ש למנהל המערכת        		  ₪


הקמת מערת תקשורת לחיבור יחידת הייצור למנהל המערכת                  ₪


סה"כ עלות מערכת תקשורת לתחמ"ש:					₪ + מע"מ
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