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  שירותי רשתחטיבת 
  אגף הנדסת רשת

  וביצוע רשת תכנון מחלקת 
      

  23/11/2020, ז׳ כסלו תשפ״א

  734-0012056-2020  מספר:

  

  מ  ז  כ  ר
  לכל המעוניין לכבוד:

  

יצרנים מאושרים ויצרנים פוטנציאליים לייצור תחנות טרנספורמציה פנימיות ותחנות    הנדון:
  23.11.2020עדכון -שקועות

    
  להלן היצרנים שמאושרים לייצר תחנות טרנספורמציה פנימיות טרומיות ותחנות שקועות,

  ):2020.11.23עם פירוט הדגמים המאושרים לכל יצרן (מעודכן לתאריך 
  

  סיבוס רימון .א
  .A10, A20דגמים  –ק"ו  24. ביתנים טרומיים לשנאי אחד 1
  .B10,B20דגמים  –ק"ו  36. ביתנים טרומיים לשנאי אחד 2
  .C10, C20דגמים  –ק"ו  24. ביתנים טרומיים לשני שנאים 3
  .D10, D20דגמים  –ק"ו  36. ביתנים טרומיים לשני שנאים 4
  .E10, E20דגמים  –ק"ו  24. ביתנים טרומיים לשני שנאים ושתי יחידות מיתוג 5
  .G10, G20דגמים  –ק"ו  24. ביתנים טרומיים לשלושה שנאים 6
  .H10, H20דגמים   –ק"ו  36.  ביתנים טרומיים לשלושה שנאים 7
  .PV24-1-1דגם  –ק"ו  24. חדר מיתוג טרומי עם ציוד מיתוג אחד וארון מדידה אחד 8
  .PV24-2-1דגם  –ק"ו  24. חדר מיתוג טרומי עם ציוד מיתוג אחד ושני ארונות מדידה 9

  .PV36-1-1דגם  –ק"ו  36. חדר מיתוג טרומי עם ציוד מיתוג אחד וארון מדידה אחד 10
  ק"ו. 24. תחט"פ טרומית שקועה לשני שנאים 11
     .T1-S2-24דגם  –ק"ו  24ביתן טרומי לשנאי אחד ושתי יחידות מיתוג  . 12

  

  סולל בונה תשתיות –שיכון ובינוי  .ב
  .A10, A20דגמים  –ק"ו  24ביתנים טרומיים לשנאי אחד . 1
  .C10, C20דגמים  –ק"ו  24. ביתנים טרומיים לשני שנאים 2

  חב' סולל בונה נמצאת בתהליך מתקדם של אישור הערה: 
  ק"ו. 24תחט"פ טרומית שקועה לשני שנאים           

  
  

להלן היצרנים הפוטנציאליים לייצור מבנים טרומיים לתחנות טרנספורמציה פנימיות (מעודכן 
  ):2020.11.23לתאריך 

  . רדימיקס מוצרי בטון.1   
  מפלסים מיגון. .  א.כ.2   
  . שחם אריכא.3   
  . רמט טרום.4   
  . מבנה לכל.5   
  
    

  לשני שנאים מבנה טרומי לתחט"פ  הגישה תכניות לאישור חברת החשמל עבור חברת רדימיקס
  .ק"ו 24, חדר טרומי למניה ק"ו 24 נאי אחדלשמבנה טרומי לתחט"פ , ק"ו 24
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 תכניות לאישור חברת החשמל עבור מבנה טרומי לתחט"פ לשני ההגיש א.כ. מפלסים מיגון חברת
  ק"ו. 24שנאים 

  ם עדיין לא הגישו תכניות לאישור חברת החשמל.היצרנים הפוטנציאליי 3יתר 
  

יזמים יכולים לייצור קשר עם אחד היצרנים הפוטנציאלים הנ"ל לצורך ייצור מבנה טרומי ראשון 
  מהסוג הנדרש לאישור חח"י.

ההסמכה של היצרן תיעשה תוך כדי ביצוע הפרויקט, עבור כל סוג מבנה בנפרד, והיצרנים 
  ת הארצית כתנאי להמשך ייצור מבנים נוספים מאותו סוג. יידרשו לעמוד בדרישות הרש

רק לאחר אישור ההתקנה בשטח ע"י נציגי הרשת הארצית וגמר פיתוח השטח, היצרנים יקבלו 
  אישור לגבי הסמכתם לייצר מבנים נוספים מאותו סוג של הדגם שאושר.

  
  יהיה ארוך יותר יש לקחת בחשבון שמועד האספקה של המבנה מאחד היצרנים הפוטנציאליים

  היצרנים המאושרים. אחדמבנה ממזמן האספקה של 
  

  ב ב ר כ ה    

  דולקין  .א
   ראש תחום תכנון אזרחי ומכני  

  

   העתקים:

   אסרף אורי, שוקרון אבישי, אנטין אלה, ריין סופיה, ברשד ולדימיר,

  ברקובר ארז חיים, צינצרנסקיטולדנו דוד, סונטג אבי, 

  

  

  

  

  


