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 ________________ סימוכין: 
   _______  תאריך:                                                                                                         

 חוות דעת מומחה 
 בדיקת תקינות  
 מערכות חשמל 

 
, נתבקשתי ע"י הדס ביקורת מבנים,  021380779משה לוי ת"ז אני הח"מ ,

 בעניין תקינות מערכות החשמל, 2021. 22.6לתת חוות דעת הנדסית בתאריך 
 . , כפר שמריהו36הנוריות בית פרטי   ברח' 

דו"ח הבדיקה המצורף בזאת נועד להציג את העובדות המקצועיות שנבחנו  
ונבדקו ע"י הח"מ ,ולהציג את הדרישות המחייבות תיקון ואת ההערות  

 כהווייתן .   
  

פרטי השכלתי: בעל תואר להנדסת חשמל מערכות הספק ואנרגיה,   •
 .    110504מס' רישיון חשמל  

  ר הנדסת חשמל, מס' תעודהרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים במדו •
4455056.  

 חבר לשכת המהנדסים והאדריכלים בישראל.    •
   

 כללי   .1

 לצורך הכנת חו"ד, עיינתי בחומרים המקצועיים הבאים:   
 על עדכוניו ונספחיו .  1954חוק ותקנות בנושא חשמל )חוק החשמל( תשי"ד   .א
 הנחיות חח"י .   .ב
 ת"י ובני"ל רלוונטיים .   .ג
 למתקני חשמל.מפרט כללי  .ד
 .   1965  חוק התכנון והבנייה התשכ"ה .ה
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 תיאור הנכס ופרטים כללים   .2

 .הנכס הנבדק הינו בית פרטי,  המיועדות למגורים .א

 הנכס מחובר באופן קבוע לחיבור חשמל ומוזן במתח נמוך .    .ב

 מצד ימין.   בנכס ישנו מפסק ראשי בתוך נישה בכניסה לחניה .ג

 מונה חח"י מותקן ברחוב מקביל.   .ד

 אמפר תלת פאזי.     80הזנה חברה חשמל לדירה  .ה

 ו .  חו"ד זו אינה מתייחסת לליקויים בעבודות שטרם הושלמו.   

חו"ד זו אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיזי של הנכס, לבין   .ז
 הרישום ברשויות השונות.   

 לחו"ד מצורפים צילומים שצולמו בנכס הנדון המתארים חלק מהליקויים .   .ח

 א בחוק החשמל.  חו"ד זה אינה מחליף בדיקת בטיחות חשמל תקופתית כמוב  .ט

 דו"ח זה נכון ליום ביצוע הבדיקה .   .י

  הבדיקה הינה ויזואלית חיצונית בלבד למעט בדיקת לולאת תקלה, . יא
 ובדיקת רגישות מפסק פחת .   
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 ליקויים והערות     .3

 תאור סעיפי ליקוי  
 קומה כניסה      -לוח חשמל ראשי 

  80אמפר משמש כמו מ נתק בעומס במעלה הזרם  125בדיקת לוח חשמל ראשי קומה כניסה מפסק ראשי   

 אמפר מא"ז   

 שם הלוח: לוח חשמל ראשי     מוזן מלוח: חח" י   

 מקרא  תקין    -√ לא תקין     -X לא נבדק  \לא רלוונטי   -ל.ר

   

 √   חומר המסד בלתי דליק או כבה מאליו   ל.ר   ניעולי ם    2מפסקים להחלפת הזנות עם 

 √   גישה נוחה, תנאי אוורור, אור, מיקום הלו ח    √  הפרדה והעדר לחץ בין מע גלים  

כיסוי למניעת מגע מיקר י בחלקים  

 חשופים    
 √   קביעה על משטח יציב    √  

 ל.ר   מרחקי מריווח לקיר שממולו        איטום /כ י   

 √  שילוט ההזנה    √  צבעי זיהוי המוליכים    

 √  אין קירבה לצנרת מים, גז או חומ"ס    √  מוליכי אפס והארקה כל אחד בבורג נפרד .  

התאמת המבטחים לשטחי חתך  

 המוליכים   
 X  סימון לוח בתק ן    √ 

 X   קיום תוכנית לוח והתאמה לתוכניות    ל.ר  בדיקת קבלים לשיפור מקדם הספק  

 √  מסד ודלת הלוח מוארקי ם    √  נורות סימון קיום מתח והגנה עליהן 

 √  מרחקי מרווחים בין לוח לקיר שמולו    ל.ר  פעולת מאווררים בלוח   

 √  כניסת הכבלים דרך פתח מוג ן    ל.ר  קירור חדר חשמל מיזוג/אוורור/לא קיי ם   

 X  איטום למניעת התפשטות אש וחדירת מי ם    √  זוויות כיפוף מוליכים בלו ח   

 X  איטום /כיסויים  למניעת חדירה מים  .         

 √  קיום מערכת גילוי אש )לא נבדק רק בדיקה קיום (   X  כיסויים למניעת מגע מקרי בחלקים חשופים   

 X  סימון יעוד המפסקים )בר קיימא(   √  התאמת הלוח והציוד שבו לתקנים  

  ל.ר מפסק ראשי לכל סוג אספקה   √  תקינות נעלי כבל וחיבורי ם   

 √  מפסקים בעלי כוון פעולה זהה    ל.ר  לחצן חירו ם    -פעולת סלילי הפסקה

 X  סימון יעוד הכבלים    √  התנגדות בידוד המעגלים וכבל הזנה    

 √   קיום ותקינות מפסקי מגן בזרם דלף  
( וסימון  100Aסימון מהדקים )בלוחות מעל 

 מוליכי ם   
 X 

 √  התאמה לזרם קצר צפו י    –כושר ניתוק  ל.ר  תקינות מגני ברק   

 ל.ר  רציפות הארקה לשירותים מתכתיים  
מ '    0.5גובה אמצעי הפעלה מעל 

 מ .('     1.4)במתקן דירתי מעל 
 √ 

יש לשום   -שילוט למקורות זינה נוספים

 בבירור מאיפה ההזנה ואיזה שטח חתך הכבל    
 X  ל.ר מרווחים בין סוגי אספקה  

 √  ניקיון הלוח, חלודה, שלמות        

 √  גובה מהדקי חיבור         
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 40מתוך  4עמוד 

 

 אמפר מא"ז     80אמפר במעלה הזרם  80מפסק ראשי   -1בדיקת לוח חשמל ראשי קומה   

 שם הלוח: לוח חשמל ראשי     מוזן מלוח: חח" י   

 מקרא  תקין    -√ לא תקין     -X לא נבדק  \לא רלוונטי   -ל.ר

   

 √   חומר המסד בלתי דליק או כבה מאליו   ל.ר   ניעולי ם    2מפסקים להחלפת הזנות עם 

 √   גישה נוחה, תנאי אוורור, אור, מיקום הלו ח    √  הפרדה והעדר לחץ בין מעגלים  

כיסוי למניעת מגע מיקר י בחלקים  

 חשופים    
 √   קביעה על משטח יצי ב    √  

 ל.ר   מרחקי מריווח לקיר שממולו        איטום /כ י   

 √  שילוט ההזנה    √  צבעי זיהוי המוליכים    

מוליכי אפס והארקה כל אחד בבורג 

 נפרד .  
 √  אין קירבה לצנרת מים, גז או חומ"ס    √ 

התאמת המבטחים לשטחי חתך  

 המוליכים   
 X  סימון לוח בתק ן    √ 

 X   קיום תוכנית לוח והתאמה לתוכניות    ל.ר  בדיקת קבלים לשיפור מקדם הספק  

 √  מסד ודלת הלוח מוארקי ם    √  נורות סימון קיום מתח והגנה עליהן 

 √  מרחקי מרווחים בין לוח לקיר שמולו    ל.ר  פעולת מאווררים בלוח   

 √  כניסת הכבלים דרך פתח מוג ן    ל.ר  קירור חדר חשמל מיזוג/אוורור/לא קיי ם   

 X  איטום למניעת התפשטות אש וחדירת מי ם    √  זוויות כיפוף מוליכים בלו ח   

 X  איטום /כיסויים  למניעת חדירה מים  .         

כיסויים למניעת מגע מקרי בחלקים 

 חשופי ם   
 X 

קיום מערכת גילוי אש )לא נבדק רק בדיקה 

 קיום (   
 √ 

 X  סימון יעוד המפסקים )בר קיימא(   √  התאמת הלוח והציוד שבו לתקנים  

  ל.ר מפסק ראשי לכל סוג אספקה   √  תקינות נעלי כבל וחיבורי ם   

 √  מפסקים בעלי כוון פעולה זהה    ל.ר  לחצן חירו ם    -פעולת סלילי הפסקה

 X  סימון יעוד הכבלים    √  התנגדות בידוד המעגלים וכבל הזנה    

 √   קיום ותקינות מפסקי מגן בזרם דלף  
( וסימון  100Aסימון מהדקים )בלוחות מעל 

 מוליכי ם   
 X 

 √  התאמה לזרם קצר צפו י    –כושר ניתוק  ל.ר  תקינות מגני ברק   

 ל.ר  רציפות הארקה לשירותים מתכתיים  
מ '    0.5גובה אמצעי הפעלה מעל 

 מ .('     1.4)במתקן דירתי מעל 
 √ 

יש לשום   -שילוט למקורות זינה נוספים

בבירור מאיפה ההזנה ואיזה שטח חתך 

 הכבל    
 X     ל.ר מרווחים בין סוגי אספקה  

 √  ניקיון הלוח, חלודה, שלמות        

 √  גובה מהדקי חיבו ר         
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 40מתוך  5עמוד 

 

תמונות של חלק מהליקויים בלוח חשמל קומה כניסה לוח חשמל ראשי סימון יעוד    
המפסקים )בר קיימא(  חסר שרטוט חשמל תרשים לוח  לכל לוח יהיה תרשים מעודכן   

 התרשים יהיה  צמוד ללוח   אין סימון יעוד המא"זים .   
 ₪     3,500עלות תיקון לכל הלוחות 

   

   
   

  -יעים ללוח ,יסומנו בהתאם ליעודם כל הסימונים יהיו ברורים ובני כבלים ומובילים המג 
 קיימא.   
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 40מתוך  7עמוד 

 

 חסר שרטוט חשמל    
תרשים לוח  לכל לוח יהיה תרשים  

 מעודכן  התרשים יהיה  צמוד ללוח    
   

 נעשה שינוי בלוח שמו מא"ז לא תואם את שאר המא"זים  באיכות .     
   

 ₪     800עלות תיקון 
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 40מתוך  8עמוד 

 

 קלמרה בתוך הלוח יש לשים על מהדק פס דין.    יש מהדקי לוסטר
   

 ₪     800עלות תיקון 
   

   

   
   

   

   

   

   

   
   

mailto:office@hadas-g.co.il
http://www.hadas-g.co.il/


 HADAS הדס
 ביקורת מבנים בע"מ

 תכנון, פיקוח וליווי הנדסי 
 בפריסה ארצית

 

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd. 
SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT 

National deployment 
 

 

   1/5רח' שלום עליכם  –הוד השרון       09-7701000    072-2740719 
 02-6450935 –ירושלים         04-8254971 –חיפה           03-5731232 –תל אביב 
 g.co.il-office@hadas           g.co.il-www.hadas 

 
  

 40מתוך  9עמוד 

 

 . תאור סעיפי ליקוי   2
 רחוב מקביל     37מונה חשמל מחריש    37מניה ממונה מחורש  

   
יש תעלה מתכת  שעוברת דרך החומה לכל  האורך עד לכיוון נישה מחוץ לחניה  

 עם קופסה עם פלטה מתכת    
   

 ארון מניה חברה חשמל   
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 40מתוך  10עמוד   

תעלה  מתכת סגורה  העוברת לכל האורך  ויש שם כבל של חברה חשמל קיים  
חשש וסכנה מהכבל אין הגנה והארקה לכל האורך הדבר היחיד שיגן זה  
  5הנתיכים נדרש לברר עם חברה חשמל . לולאה התקלה לא תפסיק תוך  

ס"מ בתוך   80ל  60שניות נדרש לעשות מוביל תת קרקעית את המוביל בין  
 האדמה.    

   

   
   

   

 עלות תיקון נדרש  לבדוק עם  חברה חשמל לגבי ההעברה של החשמל    
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 בפריסה ארצית

 

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd. 
SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT 

National deployment 
 

  

   1/5רח' שלום עליכם  –הוד השרון       09-7701000    072-2740719 
 02-6450935 –ירושלים         04-8254971 –חיפה           03-5731232 –תל אביב 
 g.co.il-office@hadas           g.co.il-www.hadas 

 40מתוך  11עמוד    

אמפר דגם   80מחברה חשמל למעשה זה המפסק הראשי של חברה הבית והוא 
C     יש להאריק את הפלטה יש לעשות שילוט )חיבור הארקה מפס מעל הארון

(  יש לדרוש לאטום לוח מלמטה ומהדק פס אפס יש לסדר במקרה   -1קומה 
שהאפס משתחרר יהיה סכנה שמכשירים חשמליים ישרפו . במקום מהדק פס  

 דין המלצה לשים פס גישורים עם חיזוק עם הברגה או נעל כבל  .   
   

 ₪     3,500עלות תיקון 
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אמפר בלוח הראשי הכי גדול לולאה התקלה לא   80לולאה התקלה לפי המפסק הראשי 
 .     43. 0נדרש   תקינה

אמפר   550יש להתקין מפסק אוטמטי מתכוונן עם זרם קצר של 
 ₪      5,000עלות תיקון    Gפונקציה 
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המתחים הנבדקו     
 תקינים    
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כניסה לבית כבל חתוך יש לבדוק שיוך ועם נדרש להחליף כבל שיהי  
 ₪     900ארוך יותר עלות תיקון  
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 ליד חניה    

בתי תקע מגעים שרופים בתוך נישה סגורה עם קיר גבס מהחניה יש לרשום 
 מוזן מספר מעגל מאיפה 

 ₪     250עלות תיקון 
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 ליד חניה    
 ארון חשמל בנישה סגורה ללא אפשרות להגיע יש לפתוח את הנישה  

 ₪     1,000עלות תיקון 
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 שטח ליד הבריכה    
 אסור להתקין בית מנורה חיבור שקעים ובית תקע   1באיזור 

 ₪     1,300עלות תיקון 
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ממ"ר יש להחליף כבל או לחילופין     10אמפר ומקבל כבל    63לוח גינה נוזן ממא"ז   
 אמפר.     40 להחליף מא"ז ל

      ₪ 9,000עלות תיקון 
   

   

   
   

   

נדרש  פתיחה של מטר מהקיר כאשר משמש גם  כמעבר.  במרווח    המזערי   
 החופשי  בין החלק הבולט ביותר של הלוח לבין הקיר שממולו.   

   
 יש להזיז לוח לצד עם כל הכבלים ולעשות נישה סגורה אטומה כנגד מים.   

   
 ₪  5,000עלות תיקון 

  ] 
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 לוח גינה   
 למניעת התפשטות אש    -  -איטום הלוח מלמעלה 

מניעת התפשטות אש מלוח ללוח בקומה אחרת תימנע על ידי התקנה אמצעים  
נאותים,  כגון מחיצות או סתימת מעברים בחומר עמיד בפני אש, וחדירה גופים  

 א   9פ' ב      ס'   1991  -זרים ואבק ,מים  .תקנות החשמל התשנ"א 
   

נדרש   -זית פס ארקה ואפס ללא הגנה בפני מגע מקרי   בלוח עם גישה מהח
 לשים פלסטיק מבודד על גבי מבודדי פסי  אפס וארקה    .   

הלוח יהיה מוגן בפני התזה מים ,הצטברות לחות,אבק ולכלוך, במקומות  
 שסכנה כזו קיימת .   

    –חוטים על אותו מהדק /מפסק   2
וגימור   סידור הלוח,  ידים גמישים,אין סופיות על ג  חוטים על אותו חיבור, 2

הלוח הפח לקונטקטור חיבורי קצוות מוליכים שזורים יצוידו בקצותיהם  
באופן המבטיח חיבור יעיל   בנעלי כבל או בהתקן מותאם לחתך המוליך,

 ובר קיימא גודל המוליך אינו מתאים למבטח    
 .      עלול לגרום שריפה המוליך בהתקן מותאם לחתך המוליך,

 יש לחווט לוח ולסדר   
ת  וצפיפ  ,הצטלבותמוליכי הכבלים יותקנו בלוח בדרך נאותה למניעת נזק עקב  

זיהוי ולהפרדה ממוליך  ולחץ מוליכים או כבל של מוליך אחד יהיו ניתנים ל
 ומכבל של מוליך אחר חסר שרטוט חשמל    

 ללוח.  תרשים לוח  לכל לוח יהיה תרשים מעודכן התרשים יהיה צמוד 
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 פס סרגלים עם קורוזיה   
   
   

      ₪ 4,500עלות תיקון 
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 להחליפם למהדקי פס דין ומוליכים שנוגעים במתכת יש לבודד לוח גינה מהדקים יש 
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קופסה חיבורים אינה מקובעת/סגורה/אטומה    -תיבה חיבורים  ללא מכסה  יש לשים
נדרש לוודא שהמכסה תואם את גודל הקופסה )מקורי( ואי חדירה נוזלים ואבק    

תקנות החשמל התש"ל פרק ה' חסר סימוני תיבה ברכוש משותף מספר הזנה  מעגל יש  
 לשלט    

   
   

   

 ₪     250עלות תיקון 
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תיבה עם ספק מלאה לכלוך,  וג'וקים יש לנקות ולפתוח את כל תיבות חיבורים  
 מחוץ לבית    

   

   

   

   

   
   

   

   

   

 

 

 

 

   

   

mailto:office@hadas-g.co.il
http://www.hadas-g.co.il/


 HADAS הדס
 ביקורת מבנים בע"מ

 תכנון, פיקוח וליווי הנדסי 
 בפריסה ארצית

 

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd. 
SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT 

National deployment 
 

  

   1/5רח' שלום עליכם  –הוד השרון       09-7701000    072-2740719 
 02-6450935 –ירושלים         04-8254971 –חיפה           03-5731232 –תל אביב 
 g.co.il-office@hadas           g.co.il-www.hadas 

 40מתוך  25עמוד    

 לוח חדר משאבות    
   

לוח בתוך חדר משאבות ניזון מלוח חיצוני  לוח גינה אין מנתק  או מפסק ראשי  
 מאזים בשטח חתך יותר.     2ללוח חיבורי  

עלול לגרום שריפה   גודל המוליך אינו מתאים למבטח בהתקן מותאם לחתך המוליך,
    4מ 1990ן  "לכל לוח יותקן מפסק ראשי.  תקנות החשמל התש   המוליך
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 חסר שרטוט חשמל    
תרשים לוח  לכל לוח יהיה תרשים  

 מעודכן  התרשים יהיה  צמוד ללוח    
     

המבטחים והמפסקים יסומנו בסימון ברור ובר קיימא לשם זיהוי השתייכות  
 לחלקי המתקן שעליהם הם מפקחים  .   

    4מ 1990תקנות החשמל התשן 
   

   

   
   

   

   

      ₪ 3,500עלות תיקון 
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 ד חיבורים פס של המפסק שבור      ciבקופסה 
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 יש מהדקי לוסטר קלמרה בתוך הלוח יש לשים על מהדק פס דין   
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 אסור להתקין בית מנורה חיבור שקעים ובית תקע     1באיזור 
   
   

 נדרש להזיז בית מנורה    
    0ס"מ מאיזור  60לפחות    ₪ 1,800עלות תיקון 
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SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT 

National deployment 
 

   

   1/5רח' שלום עליכם  –הוד השרון       09-7701000    072-2740719 
 02-6450935 –ירושלים         04-8254971 –חיפה           03-5731232 –תל אביב 
 g.co.il-office@hadas           g.co.il-www.hadas 

 40מתוך  30עמוד    

   

 יש לראות שיוך הכבלים ולשים בתוך תיבה חיבורים ולרשום מספר מעגל 
 ₪     250עלות תיקון 
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 HADAS הדס
 ביקורת מבנים בע"מ
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   1/5רח' שלום עליכם  –הוד השרון       09-7701000    072-2740719 
 02-6450935 –ירושלים         04-8254971 –חיפה           03-5731232 –תל אביב 
 g.co.il-office@hadas           g.co.il-www.hadas 

 40מתוך  31עמוד    

   

קופסה חיבורים אינה מקובעת/סגורה/אטומה    -יש לשים תיבה חיבורים  ללא מכסה  
נדרש לוודא שהמכסה תואם את גודל הקופסה )מקורי( ואי חדירה נוזלים ואבק    

 תקנות החשמל התש"ל פרק ה'   
 חסר סימוני תיבה ברכוש משותף מספר הזנה  מעגל יש לשלט    

 ש לשים מוביל    כבל פנדל יש להחליף לכבל תיקני וי
   

 ₪     350עלות תיקון 
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 HADAS הדס
 ביקורת מבנים בע"מ
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 02-6450935 –ירושלים         04-8254971 –חיפה           03-5731232 –תל אביב 
 g.co.il-office@hadas           g.co.il-www.hadas 

 40מתוך  32עמוד    

מנורה תקולה במסדרון   
 ₪     400עלות תיקון 
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 40מתוך  33עמוד    

 חסר מכסה בית מנורה ונדרש לבדוק שזה במתח נמוך    
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 02-6450935 –ירושלים         04-8254971 –חיפה           03-5731232 –תל אביב 
 g.co.il-office@hadas           g.co.il-www.hadas 

 40מתוך  34עמוד    

   

דוד חשמל בגג שוכב במצב אופקי  תהיה חדירה חשמל למים יש לשים הגנה  
 בפלאנצ    

   
   

      ₪ 1,000עלות תיקון 
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 40מתוך  35עמוד    

   

 אמפר    800אמפר זרם קצר    80  -1לוח חשמל משני קומה 
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לשים סימונים ואם יש כאלה שלא עובדים גם  יש לסמן על לחצני הבית חכם יש 
 בשילוט ולא במד בקה     יהיה מסומן.

   
 ₪     1,000עלות תיקון 
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 40מתוך  37עמוד    

 יש לבדוק את כל השינויים שבוצעו במגענים וחיבורי חימום ריצפתי 
 ₪     1,500עלות תיקון 
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 HADAS הדס
 ביקורת מבנים בע"מ
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CONSTRUCTION INSPECTION Ltd. 
SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT 
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   1/5רח' שלום עליכם  –הוד השרון       09-7701000    072-2740719 
 02-6450935 –ירושלים         04-8254971 –חיפה           03-5731232 –תל אביב 
 g.co.il-office@hadas           g.co.il-www.hadas 

 40מתוך  38עמוד    

     

   

 מסוג גנרל או תואם שלו    Aפחת מעגל הוחלף יש להחליף לדגם סוג 
   
   

 ₪     700עלות תיקון 
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   1/5רח' שלום עליכם  –הוד השרון       09-7701000    072-2740719 
 02-6450935 –ירושלים         04-8254971 –חיפה           03-5731232 –תל אביב 
 g.co.il-office@hadas           g.co.il-www.hadas 

 40מתוך  39עמוד    

   

יש לסמן בלוח ראשי בקומה כניסה  שנמצא   -1פס הארקות נמצא בלוח קומה 
 חורים ספיר לפחות .    2ויש להחליפו  שיהיה עוד   .  -1פס השוואה בקומה 

 ₪     900עלות תיקון 
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 g.co.il-office@hadas           g.co.il-www.hadas 

 40מתוך  40עמוד    

    סיכום ומסקנות

נדרש לנתק הזנה עבור כל ליקוי    יש לתקן לאלתר את הליקויים שלעיל, •
 .   60פיזי במערכת החשמל ע"פ תקנות החשמל התש"ל פרק ו' ס' 

נדרש לבדוק עם חברה חשמל את מעבר כבלים דרך הבית ברחוב מקביל   •
זה לא תקין אמורים להביא דרך האדמה ולא בחומה זה מסוכן אין  
    הארקה על כל התעלה נדרש לשים סימון על התעלה זהירות חשמל.

 מצב זה מסוכן מצב של חשמול התעלה עלול להוות סכנה לחיי אדם.     

נדרש לבדוק שלא שמו ליד    -מעבר כבל חברה חשמל דרך החומה  •
 הצילרים בחוץ עוד כבלים עם ההזנה מחברה חשמל   .  

יש לשים פס השואה ולחבר את החלקים המתכתיים   יחידה צילרים •
 אליו ונדרש לרשום איפה הזנה ושטח חתך הכבל   

 יש להחליף מפסק ראשי שיתאים לזרם קצר המינימלי הדרוש.   •

אמפר במקרה שמדליקים את כל הגופי חימום    80מפסק ראשי לבית  •
אמפר לא תספיק   80כל הצרכנים הזנה של  ווסאונה ומזגנים , צילרים 

 גבולי ,יכול להיות הפסקות חשמל כתוצאה עומס יתר .   

  

    + מע"מ 52,750אומדן עלות תיקון הליקויים הינו   

      
,  משה לוי על החתום, 

 מהנדס חשמל .   
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