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 ראשל"צ   7רח' טוליפמן    –   ELECTRICAL SYSTEMS PROTECTIONהיצרן :  

 מבוא  .1

   קהל היעד של מסמך זה  1.1

 מתקינים ומפעילים של המערכת. מדריך זה מיועד ל

 מתאים בהתאם למקום ההתקנה.  רישיוןהמתקינים חייבים להיות חשמלאים מוסמכים בעלי  .1

 אשר הוסמכו למטרה זו. אנשי אחזקה או מתאים,   חשמלאים בעלי רישיוןיהיו  המערכת מפעילי .2

 בטיחות  1.2

ובהתאם לתנאי השטח  בהתאם למקום ההתקנה,  בעל רשיון   המערכת תותקן אך ורק ע"י חשמלאי מוסמך 

 ק החשמל ותקנותיו. ווח

 Measurement category (CAT II) 

י אחזקה האמונים שקיבלו  מתאים, ואנש  כים בעלי רישיון מוסמניהול המערכת ייעשה אך ורק ע"י חשמלאים  

 הרשאה לכך. 

 . GES-אזהרה! אין לבצע שינויים ותיקונים כלשהם במערכת ה 

 . מ"מ  1.5גידים גמישים  באמצעותהחיווט יעשה אך ורק  .1

 . A6X3מא"ז ההגנה יהיה  .2

 וכן ההגנה ומשני הזרם.  ,יותקנו בסמוך אחד לשני ככל שניתן P5505.1-ו   SE85.1 GESבקר  .3

 (  5A/)ניתן לבצע התאמה לסלילי רוגובסקי או משני זרם  .בלבד 0-100mAיש להתקין משני זרם  .4

תפוס   R5)במקרים מסויימים .24V(AC/DC)/1Aעד של מיועדים למתח   (R1 – R5) המגעים היבשים .5

 לצורך בדיקת לולאת תקלה(

 . יש לוודא שקיימת הגנה מפני מתחי יתר ,בלוח חשמל המוזן ישירות משנאי מותקנת במידה והמערכת   .6

יש לבצע חיזוק ברגים אחת לשנה ובמקרה של מזוודה ניידת יש לבצע חיזוק גם בכל העברה של   .7

 המוקדם מביניהם( -המזוודה מלוח ללוח

 מערכת ה תיאור   1.3

GES   מורכבות במתקני חשמל  השל מערכות חשמל  בזמן אמת בקרה ו ניטורמיועדת לההיא מערכת

מתשתיות   (ELF) מאפשרת למנוע סכנות ממשיות של התחשמלות, שריפה וקרינה אלקטרומגנטית, ותעשייתיים

 . לאיכות החשמל ומאפשרת הוצאת דוחות בהתאם לדרישות התקן 50160, תואמת לתקן החשמל

פתרון או פתרון זמני של התקלה מרחוק,   המערכת מספקת אינדיקציות בזמן אמת על כל תקלה, ומאפשרת

 למניעת נזק ו/או פגיעה בחיי אדם. 

על עומסי יתר, חוסר איזון פזות, נתקים, קצרים, מתח  והתראות המידע הזמין במערכת בזמן אמת כולל חיוויים 

 יתר, תת מתח, פזות הפוכות, כופל הספק נמוך, עלית התנגדות הארקה ועוד. 

רינה אלקטרומגנטית ושדות מגנטים המשפיעים על מכשור אלקטרוני ורפואי וגורמים כמו כן המערכת מונעת ק

 . בזבוז אנרגיה למניעתמזהה זרמי זליגה היורדים לאדמה , ולנזקים למכשור עדין

 ות נוספות של המערכת כגון בקרת לולאת תקלה ובדיקת גנרטור באופן אוטומטי.כמו כן קיימות אופצי



 על הטקסט שברצונך שיופיע כאן.   Heading 1שגיאה! השתמש בכרטיסיה בית כדי להחיל 

 4 בע"מ, כל הזכויות שמורות  GES © 2019 ESPספר משתמש  

מותקנים בלוחות החשמל, וסנסורים רגישים ומדויקים המורכבים  התוכננו בקפידה המערכת מורכבת מבקרים ש 

בצמתים חשמליים ראשיים בלוחות החשמל. הסנסורים מעבירים מידע עדכני ומדויק לבקרים ומשם למחשב  

מכל לוחות החשמל   24/7. התוכנה מנתחת את הנתונים GESתוכנה הייחודית של  ה מרוחק בו מותקנת 

ת לניטור, בקרה ושליטה מרחוק מכל מחשב, טאבלט או  יוואפשרו , רכת ומספקת חיוויים, התראותהקיימים במע

 טלפון חכם. 

 

 

 המערכת מאתרת ש תקלות   1.4

 תקלת מתחים  1.4.1

 היפוך פאזות בלוח .1

 )אפס( בלוח Nחוסר  .2

 חוסר פאזה במתח נמוך בלוח  .3

 תקלת רמת מתח לא תקינה בלוח: מתח יתר/תת מתח .4

 חוסר פאזה במתח גבוה .5

 תקלת חוסר פאזה  .6

 )איכות החשמל(  50160אי עמידה בתקן  .7

 בין שני לוחות   ומתחים   ת זרמים ו תקל  1.4.2

 .חיוני( בלתי)משני שדות שונים כגון חיוני ו חובר צרכן: פאזה מלוח אחד אפס מלוח אחר .1

 לוחות בו זמנית.  2-קיים מעגל המוזן מ .2

 מוזן  הבדלי מתח בין לוח מזין ללוח .3

 תקלת זרמים בלוח יחיד  1.4.3

 קיימת זליגה לאדמה. -תקלת בררת מחדל  .1

 תקלת זליגה בצרכן מסוים. .2

 תקלת איפוס כפול בלוח. .3

 תקלת איפוס כפול בצרכן. .4

 (.E( והארקה )Nתקלת צרכן שחובר בהיפוך אפס ) .5

 זרמי קצר  .6

 הרמוניות חריגות בזרמים .7

 

בין , מאפשרת  ESPהמערכת, המנוהלת ומתוחזקת ע"י אנשי הנדסת חשמל ותוכנה מיומנים ומנוסים של   

 בפתרון של כל בעיה. מקצועית קבלה של דוחות חודשיים, עדכוני תוכנה שוטפים ועזרה השאר 
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 הבקר   ר תיאו  .2

 

 

 בקר ה חיבורי: 1איור 

  

 SE 85.1כרטיס חיבור ל
  DC 5V/2Aיציאת 

 SE 85.1כרטיס ל

 120V/400V – 6Aכניסת רשת חשמל 

ניתן לשינוי לסלילי ) mA 0-100כניסות משני זרם:

 (5A/רוגובסקי או התאמה למשני זרם 

 24V/1Aמגעים יבשים        DCכניסת מתח 

 USBחיבור 

 חיבור לבקר
PS 505.1 

 כניסת רשת
RJ-45 
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 )בשלב זה חיווי הלדים נועד לטכנאי המטפל בלבד(   חיוויי לד  2.1

( אך אין PS505.1מכרטיס מתח גבוה )  DC( מקבל מתח SE85.1בקר מתח נמוך )  ירוק מהבהב 
 תקשורת. 

 ויש תקשורת.  DC( מקבל מתח SE85.1בקר מתח נמוך ) ירוק דלוק קבוע 

מהבהב + כתום  
 ירוק דלוק קבוע 

מכרטיס מתח גבוה   DC( עובד על סוללה )אין מתח SE85.1בקר מתח נמוך )
(PS505.1) .ויש תקשורת , 

 המערכת איתרה תקלה ברשת חשמל.   אדום מהבהב 

כל הלדים דולקים  

 קבוע

. מצב זה קורה כאשר מקצרים  )עידכון תוכנת חומרה( מצב שבו ניתן לצרוב בקר

JUMPER . 
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 התקנה  .3

 הכנה  3.1

 התקנה   ת דיאגרמ  3.1.1

 

 : דיאגרמת התקנה לדוגמה2איור 
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 חיבור    סכמת  3.1.2

 

 

 סכמת חיבור: 3איור 

 תנאים הכרחיים לצורך התקנה   3.1.3

 זה.   במסמךלהוראות התקנת המערכת   הקפיד להתקין את המערכת אך ורק בהתאם יש ל .1

  .ח )עדיף צמוד אחד לשני ככל שניתן(ויש לוודא שיש מקום בלוח לבקר וספק הכ .2

ולהשתמש במשני  זה, יח'( בהתאם לתוכנית וההוראות בסעיף  6יש לוודא שניתן להתקין משני זרם )  .3

 מילי אמפר בלבד.   0-100זרם בעלי מוצא  

 630/0.1יותקנו משנזים   630Aבגודל בהתאם לזרם הצפוי בלוח. לדוגמה לוח    R,S,Tעל פזות  3.1

 400/0.1יותקן משנ"ז   630Aעל מוליך האפס בהתאם לזרם הצפוי בו לדוגמה בלוח בגודל  3.2

 תמיד )מאחר ואין צפי לזרם בהארקה(  50/0.1על מוליך הארקה ראשי של הלוח יותקן משנ"ז   3.3

 ניתן לוותר   GES-smart21)במערכת  50/0.1אפס יחד( יותקן משנ"ז פזות ו 3על המסכם ) 3.4

 על התקנת משנ"ז זה.       

 את משני הזרם יש להתקין רק לאחר ניתוק המעגל הנמדד.  .4

 ייחסמו פתחי האוורור ובמוצא רשף המפסקים בלוח. הימנע מלהתקין את משני הזרם במקום בו  .5
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 תקנים באופן המונע מגע ישיר למוליך חי או לפסי צבירה. שים לב! וודא כי שנאי הזרם או המוליכים מו  .6

 . יש לוודא כי הלוח אטום לכניסת מים/נוזלים .7

 מטר.   100לפחות ובאורך כללי שלא יעלה על  CAT6יש להשתמש בכבלי תקשורת מסוג  .8

 המערכת   ת התקנ  3.2

 . 3בפרק  פירוטיש להתקין את הבקרים המיועדים עפ"י ה .1

, או לפחות  לוחות החשמל על מנת לקבל רזולוציות שיא של איתורי התקלותבכל אותם עדיף להתקין 

בלוח ראשי ובלוחות החלוקה במבנה, אך ניתן גם להתקין בלוח אחד בודד ולקבל אינדקציות על תקלות 

 . מתח במעלה הזרם ותקלות זרם במורד הזרם.

ר לרשת החשמל  התוכנה מזהה מייד עם חיבור ההבקאשר ) משלו  ID קיים, בכל בקר מותקן .2

דרך המסך הראשי .בטבלת הלוחות ימתין הבקר הנ"ל לאישור, לאחר אישורו יש להיכנס ( והתקשורת

   . (3.3ללוח ולהגדירו , כמפורט בפרק הגדרת הבקר )

בחירת   3.5פרק , ראה וקוד הלוח שנבחר ,ותפקידו שניתן לו, מיקומו IP-כאשר כל לוח ירשם בשמו, ה

  . 16, עמוד קוד לוח

  , GESבו מותקנת מערכת  עד למחשבוליצור רשת פנימית יש להעביר קו תקשורת  SE85.1לכל בקר  .3

או לחיבור לאינטרנט ושימוש בתוכנה המותקנת בשרתי ענן.   .ימוקם באתר הלקוח לפי בחירתואשר 

 תקניים.   צליםפבמבמידת הצורך ניתן להשתמש 

 בקר הגדרות ה  3.3

( מגיעים   3לאחר התקנת המערכת,הן התקנת הבקרים בלוחות חשמל והן התקנת התוכנה )ראו פרק 

 וחות החשמל במתקן באופו הבא: לשלב של הגדרת ל

 ( ע"י קוד משתמש וסיסמה. LTD ESPכניסה לממשק המשתמש)שסופק ע"י  .4

 כניסה ראשונה לממשק המשתמש  .5

 .לחץ על כפתור תפריט   •

באופן   טבלה אשר בה המערכת תזהה את כל הבקרים תוצגושם  "טבלת לוחות" ס למסך היכנ •

 ת.אותם בעמודה הימני ציגות ,שניתן להם ID -ה ל פיעומטי אוט
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 : כניסה ראשונה למסך לוחות ראשיים 4איור 

 

 במסך  "טבלת לוחות" יופיעו כל הבקרים המחוברים למערכת. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יש  להגדיר את כל הבקרים ברשימה ע"י פעולות הבאות :   .6

 הערות : 

ביצור)לכל בקר    שניתן להם DI -ה ל פיעומטי באופן אוט המערכת תזהה את כל הבקרים ❖

 . )IDמודבקת מדבקה עם 

         " ועמודות "קוד הלוח" ,בעמודה סטטוס יופיע "ממתין לאישור , לא הוגדרועדיין בקרים ש ❖

 ."שם הלוח" יהיו ריקות-ו

 : הגדרת בקר בממשק המשתמש 5איור 
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 )"קוד הלוח"-ו,  "שם הלוח"לחץ על כפתור "ללוח" )בחלק שמאלי של הטבלה( לצורך הגדרת  •

 ( . 16, עמוד בחירת קוד לוח 3.5בפרק  בהתאם לפירוטבחירת קוד הלוח תתבצע  

 : הגדרת בקר בממשק המשתמש 6איור 

 

 ."ערוך נתוני לוח"לחץ על כפתור  •

 : הגדרת בקר בממשק המשתמש 7איור 
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 12 בע"מ, כל הזכויות שמורות  GES © 2019 ESPספר משתמש  

 (. 12345הכנס קוד טכנאי)ברירת מחדל  •

 המשתמש : הזנת קוד 8איור 

 

 

 

 

 

בחירת   3.5בפרק  בהתאם לפירוטבחירת קוד הלוח תתבצע  )"קוד הלוח",   "שם הלוח"יש להגדיר  •

 ( , בסיום יש לשמור שינויים ולאשר שמירת שינויים.16, עמוד קוד לוח

 

 : הגדרת שם וקוד לוח 9איור 
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יופיעו שם וקוד  "קוד הלוח",   "שם הלוח"תחת עמודות  שים לב לאחר שמירת שינויים ❖

 שהגדרתם ללוח. 

 : דוגמת הצגת שם וקוד לוח לאחר הגדרה 10איור 

 

 

 

 

לחץ על כפתור "למסך טכנאי" )בחלק שמאלי של הטבלה( לצורך הגדרת שליחת נתונים שבקר  •

 מודד.

 

 : הגדרת שליחת נתוני מדידה11איור 
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 (. 12345הכנס קוד טכנאי)ברירת מחדל  •

 : הזנת קוד המשתמש 12איור 

 

 

 

 

 לחץ על כפתור "אשר שליחת נתונים" )בפינה שמאלית תחתונה של המסך(. •
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 : הגדרת שליחת נתוני מדידה13איור 

 

 

 

 של אותו לוח. פעילהממשק יחזור באופן אוטומטי למסך "טבלת לוחות" ובעמודה סטטוס יופיע  .7

 : דוגמת הצגת לוח ששולח נתונים 14איור 
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, ניתן להוסיף לטבלה לוחות נוספים )שבהם לא  GESבסיום רישום הלוחות שבהם הותקנו בקרי  .8

והערות אם יש.   ,אלא רק קוד הלוח, שם הלוח IDלו לא יירשם בשורות אכאשר  ,(GESהותקנו בקרי 

 )מומלץ להכניס לטבלה את כל הלוחות באתר הלקוח(. 

   .חשמלהעבור למסך דיאגרמת לוחות   .9

ולחיצה נוספת על כפתור   לוח את הכעת יש להיכנס לכל לוח בנפרד, ע"י לחיצה על הריבוע המייצג 

בהתאם לכותרת הרשומה על כל אחד   קיםיהרים בריבועים ולהכניס את כל הנתונ , עריכת נתוני הלוח

 .הוראות לעריכת לוח  3.6  בפרק מהם, ובהתאם להסברים המפורטים

 

 מגעים יבשים ו   שליטה על ממסרים ו הטמעת ממשק הניהול   3.4

: המערכת מאפשרת ללקוח להפעיל ולכבות מכשירי חשמל וצרכנים מהאפליקציה כולל יצירת תרחישי  כללי

 לשם כך יש להוסיף בלוח החשמל מגענים שישלטו ע"י הבקר.  .אוטומטיפעולה באופן 

 תהליך ההטמעה של אופציה זו יתבצע באופן הבא: 

 .  לוח מנהלכנס למסך הי .1

 . סקיםבחר את הלוח בו אתה רוצה לשלוט במפ .2

  במקרים מסויימים המיועד R5)פרט למגע יבש  תן שם לכל מגע יבש בהתאם לצרכן אליו הוא מחובר .3

 .(לולאות תקלהרק לבדיקת 

 . בחר את הצרכן שבו אתה מעוניין לשלוט .4

 : בחר .5

ON -  להפעלה מיידית 

OFF -   לכיבוי מיידי 

AUTO -  מבוקשהבמצב זה ניתן לשלוח מייל תמיכה עם הבקשה לתרחיש .   

 לדוגמה:

 . הפעלה וכיבוי בהתאם לשעון רגיל ✓

 . הפעלה וכיבוי בהתאם לשעון אסטרונומי ✓

 וכך הלאה.  ,הפעלה וכיבוי בתנאי שהזרם מעל עוצמה מסוימת בלוח מסוים ✓

 כת. רשם במעריוזה י ,שינויהאודות ביצוע   בהקדםצוות התמיכה יידע אותך 

 

 בחירת קוד לוח  3.5

 כל לוח.  עבור  "קוד לוח"בעת הטמעת הלוחות יש צורך לבחור 

  . כאשר המטרה היא לתת ללוח שם בשפת המחשב, T1לדוגמה  ,אותיות ומספריםשילוב של קוד לוח בנוי מ

 הקוד שירשם יבחר באופן הבא: 

או כל   USPמדובר בלוח ראשוני באתר הלקוח )לוח המשמש כלוח ראשי או המוזן מגנרטור או שבמידה  ◼

צד ניתן לבחור בכל מספר ל, שם הלוח יורכב מאות המייצגת את מקור המתח, כאשר מקור הזנה אחר(

 לדוגמה:   .האות

 T1משנאי יקרא המוזן  לוח  ✓

 G1לוח המוזן מגנרטור יקרא  ✓

 U1יקרא  UPSלוח המוזן מ  ✓
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הלוח  והן את את הלוח הן בחר ישקף ילוח משני, הקוד שי כלומרמדובר בלוח המוזן מלוח אחר, שבמידה  ◼

                            לדוגמה:                                                                                                                       . המזין שלו

 . T1/A2הקוד שלו יהיה  - T1 המוזן משנאיראשי   לוחהמוזן מ לוח

 :  דוגמה נוספת

או כל קוד   U1/M10 לקרוא לו ניתן גם .U1/A2יקרא  U1ששם הקוד שלו  UPSמוזן מלוח ראשי הלוח 

 . U1 לוחשלוח זה מוזן מ המסמן U1שהקוד יתחיל ב  כל עודאחר, 

 לדוגמה: .קוד יצירופמשלושה  ורכבימוזן מלוח משנה הקוד שלו ה במידה ומדובר בלוח  ◼

   T1/A2/B6 זה יקבל יהיהוח להקוד ש  ,T1שמוזן מלוח   A2לוח המוזן מלוח משנה  

 וכן הלאה.  ב"ס"המי לוח ו , "אב"היהיה ברור מי לוח  באופן זה

ובהתאם לכך המערכת בונה את דיאגרמת הלוחות   ,: קוד הלוח משקף למערכת את סדר ההזנות במתקןלסיכום

 ( 19, עמוד GES: דוגמא לתצוגת מערכת בממשק 15איור . )ראה אוטומטיבאופן 

 הוראות לעריכת לוח  3.6

 שם הלוח. את יש להכניס  –  שם הלוח

 בפרק הקודם.  הוראותהיש להכניס קוד הלוח לפי  –  קוד הלוח

לוח  לבמידה ו .וכו'( UPS )גנרטור, יש להכניס קוד הלוח שממנו מוזן לוח כמקור הזנה נוסף –  הזנה חילופית

 להשאיר ריק.קיימת הזנה יחידה יש 

 𝑰𝑪𝐎𝐍𝐄𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍–  3את הלוח    –לדוגמא  .)לפי הגדרת מהנדס חשמל גודל חיבור הלוחאת יש להכניסx100A   יש

 ( 100 להכניס

 תריע על תקלה. לה מערכת יגרום לש ,)על כבל מסכם( זליגהה זרם עוצמת  סף את יש להגדיר –   𝑰𝑪סף תקלה 

 המערכת תתריע על תקלה.  יושלאחר  ,יה בשניותיש להגדיר זמן השהי – זמן השהיית תקלה  ✓

סגור מגע יבש אשר  למערכת יגרום ל)על כבל מסכם( ש זליגהה זרם עוצמת  סף אתיש להגדיר  –   𝑰𝑪סף ניתוק  

 .מיועד לגרום להפעלת הזנה או כל פעולה אחרת שיבחר הלקוח

 ניתוק(. ממסר להוגדר ש  המגע היבש ם חוברא: פעולה זו תתבצע אך ורק הערה)

 המערכת תבצע ניתוק לוח.  יושלאחר , יש להגדיר זמן השהייה בשניות –  מן השהיית ניתוקז ✓

 מערכת תתריע על תקלה. ה שממנו ומטה  COS(φ)יש להגדיר ערך מינימלי של   - COS(φ)ף ס

 ו המערכת תתריע על תקלה. ייש להגדיר זמן השהייה בשניות שלאחר - COS(φ)זמן השהיית תקלה  ✓

LTPE  –  .יש להגדיר ערך התנגדות לולאת תקלה להארקה שנמדד עי בודק חשמל 

 לולאת תקלה להארקה. ל המקסימלי המותר תהתנגדוהערך את יש להגדיר  –   LTPEסף  ✓

 מערכת תתריע על תקלה. ה יושלאחר , יש להגדיר זמן השהייה בשניות - זמן השהיית תקלה  ✓

LTPN –  פאזה( שנמדד עי בודק חשמל.  -)אפס תקלהנ ערך התנגדות לולאת את יש להגדיר 

LTRS –  פאזה   תקלההיש להגדיר ערך התנגדות לולאת(R - S .שנמדד עי בודק חשמל ) 

*Ratio CT-N  – ז שהותקן על מוליך "יחס בין ראשוני למשני של משנN. 

*Ratio CT-T  –  שהותקן על מוליך  משנ”זיחס בין ראשוני למשני שלT. 

*Ratio CT-S  –  שהותקן על מוליך  משנ”ז יחס בין ראשוני למשני שלS. 

*Ratio CT-R  –   שהותקן על מוליך  משנ”זיחס בין ראשוני למשני שלR. 

*Ratio CT-E  –  שהותקן על מוליך  משנ”ז יחס בין ראשוני למשני שלE. 

*Ratio CT-C  – שהותקן על כבל מסכם.  משנ”זחס בין ראשוני למשני של  י 
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 )מקסימום(  100mA-0זרם המוצא משנה   * 

 )אם קיים(. נוסף משנ”זיש להגדיר שם של המוליך עליו הותקן   –   𝑰𝟕שם של  

✓ Ratio CT  –  אם קיים(. שהותקן על מוליך נוסף  משנ”זיש להגדיר יחס בין ראשוני למשני של( 

 נמדד שממנו המערכת תתריע על תקלה. הזרם  ה  את סף עוצמת יש להגדיר  –   𝑰𝟕סף תקלה  ✓

 המערכת תתריע על תקלה.  יושלאחר  ,יש להגדיר זמן השהייה בשניות – זמן השהיית תקלה  ✓

 יש להגדיר נוסח הודעת תקלה.  –   נוסח הודעת תקלה ✓

 נוסף)אם קיים(. משנ”זיש להגדיר שם של המוליך עליו הותקן   –   𝑰𝟖  שם של

✓ Ratio CT  –  אם קיים(. שהותקן על מוליך נוסף  משנ”זיש להגדיר יחס בין ראשוני למשני של( 

 נמדד שממנו המערכת תתריע על תקלה. הזרם  ה  את סף עוצמתש להגדיר  –   𝑰𝟖 סף תקלה ✓

 המערכת תתריע על תקלה.  יושלאחר  ,ה בשניותיש להגדיר זמן השהיי – זמן השהיית תקלה  ✓

 יש להגדיר נוסח הודעת תקלה.  –   נוסח הודעת תקלה ✓

חשמל  ה עלות לתוך המערכת תוכנית חשמלית של לוח הבלחיצה על כפתור זה תוכל ל –  הוספת תוכנית חשמל

 . בכל עת לצפות בתוכנית חשמלית ומאפשרת ,.אופציה זו נועדה לנוחות הלקוח בלבד PDFבפורמט 

 השינויים.  לשמירת על כפתור זה   ללחוץ יש אחר סיום עריכת נתוני הלוחל –  שמירת שינויים

 בלחיצה על כפתור זה לא ישמרו שינויים שביצעת.   –  יטולב
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 הפעלה  .4

  ובחר ב   למעלה  ימיןלכניסה ללוחות הראשיים, לחץ על כפתור התפריט בצד-Main Boards.   

כניסה לעמודים פרטניים של  יאפשרהחשמל במתקן, ולוחות של  ,דיאגרמת מלבנים החלון שייפתח יציג

 האלמנטים השונים בה לצורך ניטור, בקרה וביצוע פעולות ושינויים.

 

 GES: דוגמא לתצוגת מערכת בממשק  15איור 
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 חשמל   ות לוח  4.1

 שלמעלה, תפתח את העמוד הספציפי של לוח זה.  הלוחות בתצוגת הלוחות בצילום המסךאחד  לחיצה על 

 

   הלוח נתוני מסך :16איור 

 

 

 במסך זה ניתן לראות את נתוני הלוח בזמן אמת מכל מקום בעולם.  

 

   :צבועים בכחול( )האייקונים להפעלת הפונקציות ניתן להגיע ממסך זה לפונקציות הבאותכמו כן, 

 ON/OFF/AUTOהממסרים בבקר לצורך שליטה בשלושה מצבים:    5המסך יעבור להגדרת  -. ניהול ממסרים 1

 ( 4.2פרק . עריכת נתוני לוח )ראה  2

 לבצע בדיקות צרת גל והרמוניות ) ראה פרק אנלייזר( במסך זה תוכל  -. אנלייזר3

 בדיקת התנגדויות ולולאות תקלה( . בדיקת התנגדויות ולולאות תקלה )ראה פרק 4

  ( PDF. תוכנית לוח )5
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 עריכת נתוני הלוח  4.2

  נתוני לוח וךערלעריכת נתוני הלוח, לחץ על כפתור .   

הוסיף או  ל ,סף התקלה הערך של עדכן את  ל, מספריים של הלוח  ייפתח חלון עריכה המאפשר לשנות פרמטרים

 . PDFחשמל בפורמט התכנית    לשנות את

 מהפרמטרים, ולשנות את הערך בו. באפשרותך ללחוץ על כל אחד  ◼

 .באמצעות הקלדה ידנית , לשנות את הערך של סף התקלהו ללחוץ ◼

 . PDFתכנית החשמל בפורמט לשנות את /להוסיף דילשם הלוח, כ תחת מ לחץ על  ◼

 . ליציאה מהחלון וחזרה לחלון הקודם לחץ על החץ בצד ימין למעלה של החלון. שמור שינוייםלסיום לחץ על  ◼

 

 

 הלוח  עריכת  מסך א:-16איור 
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 יומן תקלות  .5

 היסטוריית תקלותלמעלה, ובחר ב ימיןלחץ על כפתור התפריט בצד  תקלותהיומן ל.  

 : במערכתהחלון שייפתח יציג את יומן התקלות 

 

 יומן התקלות : 17איור 

 מיון הרשומות  5.1

, כאשר תקלות פתוחות מוצגות עם רקע הרשומות מוצגות בסדר יורד על פי הזמן שבו התרחשו ,כברירת מחדל

 . כהה

 : שוניםאולם לרשותך אפשרויות רבות למיון וסינון הרשומות על פי פרמטרים 

בצד שמאל למעלה, והקלד מילת מפתח לסינון הרשומות,   Filterלחץ על  –  סינון לפי מילת מפתח .1

 רשומות המתייחסות לתקלת פאזה בלבד.    למשל "פאזה". התצוגה תסונן על פי מילת מפתח זו, ויוצגו

לחץ על הכותרת הרצויה על מנת למיין את הרשומות בסדר אלפביתי   –  י כותרותמיון הרשומות לפ .2

עולה על פי כותרת זו. למשל הלחיצה על הכותרת סטאטוס תציג קודם את התקלות שהסתיימו ולאחר  

מכן את התקלות הפתוחות. לחיצה נוספת תמיין את הרשומות בסדר יורד )כך שכעת התקלות  

 הפתוחות יוצגו קודם(.

אם סיננת את התוצאות לפי מילת מפתח, רק הרשומות העונות למילת המפתח יוצגו, ואילו כל  ר!זכו 

 האחרות יוסתרו בשלב זה )כך שהמיון באמצעות כותרות יפעל רק על הרשומות המסוננות(.  

 כדי להציג שוב את כל הרשומות, מחק את מילת המפתח בשורת המסנן. 

מות פרטניות ע"י סימון התיבה שלצידן ולחיצה על צלמית  באפשרותך למחוק רשו –מחיקת רשומות   .3

הפח. לחילופין לחץ על התיבה לצד צלמית הפח לבחירת כל הרשומות בעמוד, ולאחר מכן על צלמית  

 הפח. 

 

 

 סינון לפי מילת מפתח 
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 צפייה בפרטי התקלה  5.2

 התקלה על פני הזמן.   עוצמת לחץ על הרשומה הרצויה. הרשומה תיפתח ותציג גרף עם השתלשלות 

 

 

 תצוגת רשומה פרטנית: 18איור 

 

 הפקת דו"ח תקלות  5.3

  להפקת דו"ח עם  הפק דו"חבתחתית המסך, ולחץ על   דו"ח תקלותסמן את הפרמטרים הרצויים תחת .

 לפני כן.תקלות מסומנות בלבד יש לסמן אותן 

 .31, עמוד דוחות  9לפרטים נוספים בנושא דוחות ראה סעיף 
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 קבצי מידע  .6

סן קבצי מידע שונים, כגון דוחות של מהנדסים ותכניות חשמל, ובכך להבטיח  חהמערכת מאפשרת להעלות ולא

 את זמינותם למשתמשים בכל עת. 

 מידע שימושיובחר ב למעלה ימין, לחץ על כפתור התפריט בצד צפייה בקבצי המידעל   

 . חפש קובץבאפשרותך לחפש ולסנן את רשימת הקבצים על ידי הקלדה של מילת מפתח / שם הקובץ בשורה 

 קבצים   העלאת  6.1

 . מידע שימושי ובחר ב   למעלה   ימיןלחץ על כפתור התפריט בצד  .1

 , ובחר את הקובץ הרצוי.העלה קובץ חדש ע"י גרירה / עיון במחשבךלחץ על  .2

 )משמאל( ובחר את התיקיה במערכת שבה יישמר הקובץ.  בחר תיקיית יעדלחץ על  .3

 .  העלאת קבצים לסיום לחץ על הכפתור הכחול  .4

 

 

 : העלאת קבצים 19איור 

 ממשק ניהול  .7

 למעלה  ימין, לחץ על כפתור התפריט העגול בצד ממשק הניהוללכניסה ל 

     .לוח מנהלובחר ב

 . 20 דעמו, חשמל  ותלוח 4.1 מסך ממשק הניהול פועל בדומה לממשק לוחות החשמל, ראה

במסך הנפתח עם הלחיצה על אחד הלוחות )אין צורך  כברהשונים  מפסקיםבמסך זה מאפשר ביצוע שינויים 

 לעבור למצב עריכה(. 

  בנוסף, הוא מאפשר שליטה על המפסקים המקושרים ללוח. 

 בלוח הרצוי.  לשינוי תצורת המפסקים לחץ על צלמית המפסקים  

1 
2 

3 

4 
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 . שמור שינויים ביצוע שינויים יש ללחוץ על אחר ל

 

 

 מפסקים : חלונית 20איור 

תחת   מידע נוסף  ראה.  Auto –את המפסקים למצב אוטומטי   הגדירמלבד מצב קבוע של כבוי או דולק, ניתן ל

 . 9בעמוד   3.3סעיף 

 תוצג החלונית הבאה:  Autoלאחר בחירה באפשרות 
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 לשליחת בקשה ההתניה : חלונית 21איור 

 

  ע"י שליחת מייל לתמיכה עם ההתניה החדשה ומטיבמצב זה תוכל לשנות את ההתניה של המצב האוט

ובמידה ובקשתך תהיה כרוכה בעלויות נוספות   ,שברצונך לממש. צוות התמיכה יבצע עבורך את השינוי המבוקש

 .תקבל מייל חוזר עם הסבר והצעת מחיר
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 אופציות נוספות של המערכת  .8

 בדיקת גנרטור  8.1

לוודא  כדי  מדי פעם בדיקה לגנרטורמורים לבצע אאנשי אחזקה  ,המשמש כגיבוי במבנים בהם יש גנרטור

 מקרה של הפסקת חשמל. ב פעילות תקינה

 הלקוח. בפרקי זמן הניתנים להגדרה ע"י  ומטי,פעולת הגנרטור באופן אוט לשבדיקה   מאפשרת  GESמערכת 

 :ומטיבאופן אוט תדגום את נתוני הגנרטור מערכת ולאחר מכן ה מערכת,הופעל ע"י הגנרטור י

 מתח, תדר, לולאת תקלה להארקה, התנעת הגנרטור, כיבוי הגנרטור.

 בכל עת. ניתן לגשת , אליה מערכתנתונים אלו ישמרו בטבלה ב 

  SMS /אמצעות דוא"ל הלקוח מיידית  ב המערכת תיידע אתבמידה ואחד או יותר מנתונים אלו לא יהיו תקינים, 

 פורט הכולל את הטבלה לאורך זמן. את מהות הליקוי ודוח מכפי שהוגדר. ההודעה תכלול 

 . זמן  שהתבצעו על פני תקופתבדיקות של הגנרטור מספר מערכת ב ב נאספומציגה נתונים ש  הבאהטבלה ה

 

 : טבלת נתוני גנרטור22איור 

 ( GES-LT)כרוך בתוספת חומרתי    והתנגדויות מוליכי ההזנה   ת תקלה ו בדיקת לולא  8.2

והתנגדויות ספציפיות של כל אחד  ת התקלה במתקןות לולאיולפקח על התנגדו אפשרותקיימת  GESבמערכת 

 שנים אחורה. 3ולשמור את הנתונים הנמדדים בטבלה עד , ברזולוציות גבוהות מחמשת מוליכי ההזנה בנפרד,

 זמן.על ציר הלנתונים אלו  שלה בלחיצה על כפתור ניתן לראות את כל הנתונים שנמדדו וכן דיאגרמ

סף זה, תישלח  ובמידה וההתנגדות עולה מעל ,כמו כן, ניתן לקבוע רמת סף התקלה לתוצאות התקלה הנמדדת

 דוח מפורט אודות התקלה. אשר תכלול, SMS /דוא"ל הודעה ב

  לצפיה בנתונים וביצוע בדיקה יזומה , יש לפעול כדלהלן:

לחץ על הלחצן הכחול בתחתית המסך: "בדיקת   ממסך ראשי כנס ללוח הרלוונטי, ע"י לחיצה על אייקון הלוח

בצע בדיקה חדשה. )במידה ותקבל תשובה שלא בוצעה צפה בנתונים שנמדדו בעברלולאות תקלה" 

 בדיקה מסיבה מסויימת לחץ שוב, אם התקלה חוזרת על עצמה יתכן שיש צורך לתת למתקן הבדיקה להתקרר. 
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 טבלה ותרשים  –: בדיקת לולאת תקלה 23איור 

 

 

 ( ATA LOGGERDפונקציית רשם)  8.3

 (. 24/7רשם" )"קיימת פונקציית  GESבמערכת 

והזרמים לצורך ניתוח התנהגות רשת החשמל ומציאת דפוסי    הרשם מקליט את ערכי המתחים

 התנהגות המצביעים על בעיה. 

 אחורה)עם אפשרות להרחיב(  יום 60הנתונים נשמרים למשך 

אין צורך בהגדרות של "הרשם" במערכת,תחילת עבודתו נעשית אוטומטית מרגע חיבור המערכת  

(GES.ללוח החשמל ) 

 לצורך צפיה בנתוני הרשם: 

  GESלהכנס למערכת  ( יש1

   (לחץ על כפתור תפריט  2

 דיאגרמות,כפי שנראה בתמונה מטה,ותגיע למסך של "הרשם" . לחץ על כפתור  (3

 דיאגרמת נתוני הרשם : 24איור 
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נתונים(, ולחץ על  לוח חשמל ספציפי , סוג מדידה)זרם או מתח( , תאריך וזמן)כתחילת הצגת  -(בחר 4

 "הצג נתונים" כפי שנראה בתמונה מטה.

 הזנת נתונים שיוצגו בדיאגרמת הרשם : 25איור 

 

 (פעולות ב"רשם" : 5

 . ניתן לדפדף קדימה ואחורה •

 ניתן למחוק חלק מהנתונים כדי לראות בבירור יותר את הניתונים האחרים.  •

 ( ,ע"י כפתור גלילה של העכבר, ולראות ביתר בירור. IN ZOOMניתן לעשות תקריב) •

 מילישניות.  40-("הרשם" פועל ורושם בקצב דגימה של אחת ל6

 

 פונקציית אנלייזר   8.4

פעמים במחזור, דגימות אלו מאפשרות   110-540 דוגמת את נתוני החשמל הנמדדים בקצב של  GESמערכת 

 25-לבצע ניתוח הרמוניות מדוייק עד להרמוניה ה למערכת לתת ללקוח את צורת הגל באופן מדוייק וכן 

כן בכל רגע כל נתוני המדידות שנעשו נשמרות בדו"ח עם ציון תאריכי ושעות הבדיקות וכן הערוץ הנמדד, כמו 

 נתון, ניתן לבצע בדיקה יזומה למשך הזמן הדרוש. 

 לצורך שימוש באנלייזר פעל כדלהלן:
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בתחתית הלוח לחץ על האייקון היכנס ללוח הרלוונטי ע"י לחיצה על אייקון הלוח היכנס למסך הראשי 

ומשך זמן הבדיקה   בצע בדיקה חדשה ע"י בחירת הערוץ הרלוונטי ראה דוחות קודמים  הכחול "אנלייזר" 

 תוצאת הבדיקה תופיע בתחתית הדף, לחץ על השורה הרלוונטית וצפה בתוצאות הבדיקה.  הרצוי 

 

 

 ה י ג ר נ א   ת ד י ד מ פונקציית   8.4

 . דבלב ךומנ ח תמ  ה ניה היגרנאה תדידמ  .תנקתומ  איה וילע לגעמ לכב היגרנא תדידמ ת עצבמ   GESמערכת 

  חוד לבקל שקבמ  התא וילע , חולה ת א רחב  ינמיה  רבב תועבטמלחיצה על אייקון  היכנס למסך הראשי  

 .  שקובמה  ןמז ה  ךתח תא ןכו היגרנא

GES   תכרעמבש ינכדעה  ז"ועת יפל למש חה ןובש ח תויולע תא  בשחת   

 . דיחי ירדנלק שדוח  םוחת ב םומיסקמ רוח ב ל שי תימויה  המ רב חודה תא לבקל ןיינועמ ךניהו הדימב 

 .  ליימב חולשל וא וסיפדהלו WORD וא XCEL ץבוקל חודה תא דירוהל ןתינ
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 דוחות  .9

 מאתרת    מערכתדוחות מפורטים אודות כל תקלה או ליקוי שה ומטיבאופן אוט המערכת יוצרת ושולחת 

לבעל מקצוע  ולהדפיס, לשמור או לשלוח PDFאת הדוחות הנ"ל לקובץ  ניתן להוריד בנוסף  . במערכת החשמל

 לצורך המשך טיפול.  רלוונטי

 . לדו"ח המבוקש דרישותה עם פירוטלשלוח פניה לשירות   ניתן ,בדוחות נוספים יש צורךבמידה ו

 הגדרות  .10

טלפון נייד,  ומספרי אימייל כתובות  של נמענים עם  מסך ההגדרות משמש ליצירה ועדכון של רשימת תפוצה

 כאשר מתרחשת תקלה. באימייל ובהודעות סמס חות התראות באופן אוטומטי נשל םשאליה

 ובחר בלמעלה  ימין  לכניסה לממשק ההגדרות לחץ על כפתור התפריט בצד-Settings . 

 רשימות תפוצה  10.1

 

 : רשימת תפוצה26איור 

  שמירהומספר טלפון נייד, ולסיום לחץ על כתובת דוא"ל שם, , הקלד הוספת נמען חדש לחץ על.     

  .להסרת נמענים סמן את התיבה לצד שם הנמען, ולחץ על צלמית הפח 
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 יצירת קשר  10.2

ליצירת קשר עם התמיכה הטכנית לחץ על צור קשר )משמאל למספר הטלפון בראש העמוד(, מלא את הפרטים   

 ושלח את טופס הקשר.

 

 יצירת קשר עם התמיכה : חלונית 27איור 
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 תחזוקה דרג א )ע"י הלקוח(  .11

נועדה להוות מערכת בקרה וניטור ראשית לפעולת הלוחות הפועלת ללא הפסקה. היא מיועדת   GESמערכת 

 . ELFלאיתור תקלות חשמל אשר עלולות לגרום לסכנות של שריפה, התחשמלות, ושדות מגנטיים 

במידה ואחד הלוחות אינו מנוטר, יתכן שהמערכת לא תוכל לזהות את התקלה. לכן יש לוודא שכל הבקרים של  

נראה   אם בקר מתקשר עם האפליקציהמערכת המורכבים בלוחות אכן פועלים ומתקשרים עם האפליקציה.ה

 לוגו של המערכת על הלוח באפליקציה. 

 

 

 

 

 

 דוגמת הלוח שבקר מחובר אליו : 28איור 

 

 : א את הדברים הבאיםלצורך כך יש לווד

  ספציפי בדיאגרמת מלבני הלוחות. דולקת בלוח ה GES-באפליקציה, צלמית ה .1

 מחוברים כהלכה ואינם רופפים.  SE-85.1 PS-505.1כל המוליכים המחווטים לבקרים  .2

 (. SE-85.1כבל הרשת מוכנס עד הסוף לכרטיס הראשי ) .3

 

 CR 1225- RENATA*לצורך החלפת הסוללות יש לוודא החלפתם בסוללות מאותו סוג ויצרן : 
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 אחריות  .12

 , והיא נותנת האחריות היחידה למוצר.GESהינה היצרנית והמשווקת הבלעדית של מערכת  ESPחברת  

 :האחריות כוללת

חודשים    12מוגבלת לתקופה של   - SE-85.1 -ו   PS-505.01פעולה תקינה של החומרה וכרטיסי הבקרים  ◼

 מיום ההתקנה. 

 ציה מותקנת במחשבי הלקוח. אחריות ללא הגבלה, אלא אם האפליק - GESפעולה תקינה של אפליקציית  ◼

הן בעיות תקשורת והן בעיות    -בשלב ההתקנה  GESמתן פתרון הנדסי לכל בעיית חיבור של מערכת  ◼

 חומרה. 

 אחריות  הגבלת  12.1

 האחריות אינה כוללת הגעת טכנאי לשטח הלקוח, אשר תהיה כרוכה בתשלום נוסף. 

ESP דו עקב תקלות חשמל מכל סוג שהוא, בין לא תישא בכל אחריות בגין כל נזק שיגרם ללקוח ו/או לציו

 . GESשהתקלות שגרמו לנזקים אלה אותרו או שלא אותרו ע"י מערכת 
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 מאפיינים טכניים  .13

 
 PS-505.1 BOARD (HV)  SE-85.1 BOARD (LV) 

   תנאים סביבתיים

  25°C to 55°C (-13°F to 131°F)  -25°C to 55°C (-13°F to 131°F)- טמפרטורת פעולה  

  40°C to 85°C (-40°F to 185°F)  -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)- טמפרטורת אחסון

 to 95% non-condensing 0 to 95% non-condensing 0 לחות

 indoor use, altitude (up to  מיקום התקנה
2000m),   

 indoor use  

 pollution degree (2) pollution degree (2) איכות הסביבה 

 

     מידות 

 140mm 140mm רוחב

 120mm 85mm גובה

 40mm 45mm עומק

 300gr 250gr משקל

      

     חומרים

 PC/ABS V0,UL94 V0 PC/ABS V0,UL94 V0 קופסא 

PCB FR4-Standard Tg 130-140CFR4-
Standard Tg 130-140C 

FR4-Standard Tg 130-
140CFR4-Standard Tg 130-
140C 

  X Ethernet / USB מסופים 

 Terminal blocks RJ45 USB & terminal blocks סוג חיבור -מחברים 

     מארז אריזה 

      

     ספק כוח 

     ספק כוח ראשי  

 4kV AC  X בידוד

 AC/DC   230VAC to 5VDC Xספק כוח 

 25C to 60C X-  טווח טמפרטורת הפעולה 

 50-290VAC  X מתח כניסה 

   Hz 50/60 תחומי תדר הזנה 

 10W  X הספק מקסימלי

Terminal pitch 10mm,5 pins X 

   Measurement category (CAT II)   

     ספק כח משני

 4kV AC  X בידוד

 AC/DC   230VAC to 5VDC X ספק כוח 

 AC 50-290VAC  Xמתח כניסה 

 Hz X 50/60 תדרי עבודה

 50-290VAC 50/60 Hz X מתחי כניסה

 1W  X הספק מקסימלי

   Measurement category (CAT II)   

     כניסות מתח 

 R,S,T,N,G R,S,T,N,G כניסות מתח 
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 90-400VAC 5VDC חיבור מתח כניסה 

 5-600VAC X טווח מדידה

 Hz X 50/60 עבודהתדרי 

 4kV AC X  בידוד גלווני
 

 PS-505.1 BOARD (HV)  SE-85.1 BOARD (LV) 

   

 1.5mm^2 0.75-1.5mm^2 גודל חוט המומלץ

Terminal pitch  10 mm 5.08mm 

      

     כניסות זרם 

 R,S,T,N,G R-N, S-N, T-N, R-G, N-G כניסות מתח 

 400V 0-3.3V חיבור מתח כניסה 

 X 0-100Ma/ 0-330 mv טווח מדידה

אין סוף  אוהם /X 10/50 התנגדות כניסה   

Terminal pitch  10 mm 5.08mm 

      

     פלט 

 X 1 -- 5 ממסרים

 X 0.3A at 125VAC ,1A at 24VDC עומס על הממסרים

 X 24V  AC/DC לממסר  MAXמתח כניסה 

 5VDC X מתח מוצא 

 AC 0-3.3V Xמתח מוצא  

Terminal pitch 5.08mm 5.08mm 

      

 X Modbus TCP/IP תקשורת

      

     מיוצר לפי תקנים 

Safety EC/EN 61010-1;      
IEC/EN 61010-2-030;       
UL/CSA 61010-1;  
TUV(US+Cnada);   
UL/CSA 61010-2-030; 
CAN/CSA-C22.2 No.61010-1-12;  

 EC/EN 61010-1;      
IEC/EN 61010-2-030;       
UL/CSA 61010-1;  
TUV(US+Cnada);   
UL/CSA 61010-2-030; 
CAN/CSA-C22.2 No.61010-1-
12; 

EMC  EN 61326 ;  
SI 961 Parts 32,24,12.3; 
FCC Part 15 SUBPart B 

 EN 61326 ;  
SI 961 Parts 32,24,12.3; 
FCC Part 15 SUBPart B 
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