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 הדרכת בטיחות בחשמל

 ---לקוח---

 ---תאריך---

 

 בודק מוסמך -דוד מזרחי : מרצה
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 מבוא

 .ומימדצליל , צבע, אנרגיה חשמלית היא נטולת ריח•

 

 .העדר אזהרה מוקדמת מפניה•

 

 .בלבדלזהות את הימצאותה באמצעות מכשירי מדידה ניתן •

 

 :כלל -תאונות חשמל נגרמות בדרך•

 .כתוצאה מביטחון עצמי מופרז או, מחוסר ידע בשימוש נכון    

 

   כדי למנוע תאונות חשמל חשוב להכיר את תכונות האנרגיה •

 .חישמולאת מבנה המערכת ואמצעי ההגנה בפני , החשמלית

 
הכר ויישם תמיד את כללי הבטיחות בעת השימוש  

 .במכשירי חשמל בעבודה ובבית
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 סכנות מאנרגיה חשמלית ומניעתן

 :שתי סכנות עיקריות משימוש באנרגיה חשמלית

 

 נזק לציוד ולרכוש –שריפות חשמל 1.

 

 מוות  . פגיעות גופניות –( התחשמלות)הלם חשמלי 2.

את מרביתן ניתן . הסיבות לתאונות הן רבות ומגוונות

 י אכיפה קפדנית של נוהלי בטיחות בעבודה  "למנוע ע

 הן בקרב כלל העובדים והן בקרב  , עם ציוד חשמלי

 .חשמלאים –בעלי המקצוע 
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 נוהלי בטיחות

 :  נוהלי הבטיחות נגזרים מתוך שורה ארוכה של מסמכים כגון

 

 .תקנים ישראליים ואחרים,חוק החשמל ותקנותיו •

 

 .תקנות התכנון והבניה ועוד, פקודת הבטיחות בעבודה  •

 

מקום עבודה חייב להכין את נוהלי העבודה ולהתאימם  כל •

 .לצרכי המפעל הייחודיים

 

 .רשויות מקומיות, חברות ביטוח, רשות הכיבוידרישות •
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 מתקן החשמל

 :מקובל לחלק את מתקן החשמל בכללו לשניים

 

,  לוחות החשמל –תשתית מערכת החשמל 1.

,  תעלות חשמל, צינורות חשמל, מוליכים, כבלים

 .תאורה ועוד, תקע-בתי, מפסקים

 

 

 

 

 

,  מערבל מזון, מכונת כביסה –מכשירי החשמל 2.

ציוד הכולל , מכונות יצור, מקדחה, תנור אפיה

 .מכשירי חשמל ועוד
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 .י חשמלאים מורשים בלבד"הטיפול בתשתיות חשמל מותר שיעשה ע

 אוכלוסיית המשתמשים

 

,  אוכלוסיית המשתמשים היא רבה ומגוונת•

 .  בדרך כלל חסרת ידע והבנה בתחום

 

במרבית המקרים היא אף אינה מודעת  •

 .  לסכנות הטמונות באנרגיה החשמלית
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 חשמלאים רישוי

 הגבלת זרם סוג הרישיון  

 בפיקוחו של בעל רישיון עוזר   רישיון חשמלאי  

 1x40A מעשי  רישיון חשמלאי  

 3x80A מוסמך   רישיון חשמלאי  

 3x250A ראשי  רישיון חשמלאי  

 3x400A טכנאי  רישיון חשמלאי  

 3x630A הנדסאי  רישיון חשמלאי

 ללא הגבלה מהנדס  רישיון חשמלאי  

 3, 2, 1  בודק   רישיון חשמלאי  

 לפי תחום עיסוקו למעסיק מסויג רישיון חשמלאי  

 לפי תחום התמחותו שירות רישיון חשמלאי
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 (1)הגדרות 

 .הופעת מתח חשמלי על גוף מתכת עקב תקלה – חישמול

 .מעבר זרם דרך גוף האדם – התחשמלות

אל המסה הכללית , חיבור במתכוון בין גופי מתכת של ציוד חשמלי – הארקה

 .של האדמה

, מתקן חשמלי\תיקון או פירוק של ציוד, שינוי, בדיקה, התקנה –עבודת חשמל 

 .לרבות השגחה ותכנון
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 (2)הגדרות 

זרם העולה מסיבה כלשהיא על הזרם הנקוב   –יתרת זרם \זרם יתר 

 . המתוכנן

 

 :  הן אחת מאלה, הסיבות להופעת זרם זה

 עומס יתר –העמסת יתר •

 קצר•

 .זרם הדולף דרך בידוד או על פניו –זרם דלף 

 בין שתי נקודות שקיים ביניהן מתח , חיבור בעל עכבה נמוכה –קצר 

 .במצב תקין, (הפרש פוטנציאלים)          

 

    כמו , יתר י העמסת "והנגרם ע, זרם יתר במעגל שאין בו תקלה –עומס יתר 

 .חיבור רב מדי של צרכניםלמשל                   
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 הסכנות מאנרגיה חשמלית

 נזק לציוד ורכוש: שריפה –התלקחות אש 

  40% –למעלה מ , על פי נתונים של רשות הכיבוי

 הם כתוצאה , השריפות הפורצות בתוך מבנים מכלל

 (. תשתית או מכשיר)מכשל במערכת החשמל 

 מעבר זרם דרך גוף האדם: התחשמלות

 .בכל שנה מתרחשות מאות רבות של תאונות חשמל

 אך גורמת , בחלק ניכר מתאונות אלה הפגיעה בגוף האדם איננה קטלנית

 . לפציעות קשות ולהפסד של מאות רבות של ימי עבודה
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 שריפות חשמל

 :סיבות עיקריות להיווצרותן  

 .זרם קצר, עומס יתר –זרם יתר במעגל 1.

 .  מגעים וחיבורים בלתי תקינים2.

 .אי שימוש בסופיות, לדוגמא

 .קשת חשמלית וזרמי זליגה3.

 .סילוף ערך מבטחי הגנה4.

 .  חום ליד חומרים דליקים פולטימכשירים חשמליים 5.

 .אוורור לקוי במקומות בהם זורם זרם חשמלי6.

 .י מי שאינם מורשים לכך"תכנון וביצוע עבודות חשמל ע7.
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 דרכים ואמצעים למניעת שריפות חשמל

 .תקעים ובתי תקע, כבלים, הקפדה על תקינות מוליכים•

 

 .הקפדה על קיום אמצעי הגנה מתאימים ולא מסולפים•

 

 .ניקיון בקרבת ציוד חשמלי והרחקת חומרים דליקיםשמירת •

 

 .התקנת אמצעי כיבוי בקרבת מערכת החשמל•

 

 .מניעת השימוש במפצלים•

 

        וכן ביצוע בדיקות , ביצוע פעולות אחזקה מונעת•

איכות בידוד ומוקדי  , תקופתיות של תקינות מערכת הארקה

 .חום בלוחות חשמל
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 סוגי בדיקת מתקני חשמל

 .בדיקה לפני הפעלה ראשונה•

 

 .בדיקה לצורך הגדלת חיבור•

 

 .שריפה/בדיקה במקרים של חשמול•

 

 .בדיקה לצורך חידוש אספקה•

 

 .במתקןלאחר ביצוע שינוי יסודי בדיקה •

 

 .בדיקה תקופתית•
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 בדיקות תקופתיות באתרי בניה

 הציוד הבדיקה תדירות תיאור הבדיקה הבודק כישורי

 הנבדק

גם אדם שאינו 

 חשמלאי

 לשבוע  1 י לחיץ הבדיקה"בדיקה ע
מפסק  

 מגן

חשמלאי בעל רשיון  

 חשמלאי מעשי לפחות

בדיקה באמצעות מכשיר 

 בדיקה למפסקי מגן
 3 אחת  ל 
 לפחותחודשים 

מפסק  

 מגן

.  בדיקת התנגדות הבידוד חשמלאי בודק

.  בדיקת רציפות ההארקה

בדיקת התנגדות  

האלקטרודה ביחס למסה  

 .הכללית של האדמה

לוחות   אחת לשנה לפחות

ראשיים 

 ומשניים

  כדי ,הראשונה הפעלתם לפני יבדקו הבנייה באתרי החשמל מתקני

  .החשמל שבתקנות לדרישות בהתאם נעשו וביצועם שתכנונם לוודא

 :הבא הפירוט לפי תקופתיות בדיקות יבוצעו בנוסף
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 ?מהי התחשמלות

 מעבר זרם דרך גוף האדם
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 מעבר זרם דרך גוף האדם

 מסלול הזרם

 יד –יד 

 רגל –יד 

 :מסלול הזרם 
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 יד -מסלול יד 

מגע במוליך מופע גלוי ביד אחת  

וסגירת המעגל החשמלי לאדמה  

   דרך היד השנייה

. כאשר היא נוגעת במכשיר    

במקרה זה מסלול זרם התקלה  

 ".יד -יד"הוא דרך 
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 (מגע ישיר)רגל  –מסלול יד 

מגע באחד ממוליכי המופע 

הגורם  , הגלויים של המכשיר

לסגירת מעגל  

.  האדם לאדמה גוף בין חשמלי

יד  "לאדמה יהיה דרך  מעבר

 ".ורגל
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 מעבר זרם דרך גוף האדם

I  = 
U 

R 

 מתח

 התנגדות 

 גוף האדם

 זרם

 עוצמת הזרם

 :עוצמת הזרם

= 170mA 
230v 

1345 W 
= 

 יד –יד 

 רגל –יד 

 :מסלול הזרם 
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 התנגדות גוף האדם 
 השתנות התנגדות גוף האדם כתלות במתח ההתחשמלות ולחות העור
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 עור לח

 ערכים ממוצעים

 עור יבש

1345W 

230V 

 התנגדות גוף 

 [W]האדם  

 [v]מתח מגע 

 IEC479-1לפי תקן ** 
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10 mA התקהות קלה של קצות האצבעות 

20 mA התכווצות זעירה של שריר כף היד 

30 mA התכווצות חזקה של שריר כף היד, 

 אי יכולת להשתחרר מהעצם הפגום

100 mA   התכווצות שריר בית החזה עצירת

 הפרעות בפעימת הלב. והנשימה

500 mA פרפור חדרי הלב ועצירת מחזור הדם 

 התוצאות הנגרמות לגוף האדם בזמן התחשמלות

 ,כוויות קשות, עצירת פעולת הלב ומחזור הדם

 .נזק גדול לאברים פנימיים 

1000 mA 

170 mA מעבר הזרם הממוצע בזמן ההתחשמלות 



22 

השוואת השפעת הזרם החשמלי על גוף האדם 
 במתח ישר ומתח חילופין

 

 תוצאות הפגיעה [mA]זרם חילופין  [mA]זרם ישר 

 –התכהות קלה של האצבעות  0.5-1 0-4

 תחושת זרם

 תגובת רתיעה מהזרם 1-3 4-15

 התכווצויות זעירות של כף היד 3-12 15-60

,  התכווצויות חזקות של שריר כף היד 12-40 60-160

 אי יכולת להשתחרר מהעצם

עצירת  , התכווצויות שריר בית החזה 40-100 160-300

 הפרעות בפעימות הלב, הנשימה

עצירת פעולת  . קטלנית כ"בדרפגיעה  100mAמעל  300mAמעל 

נזק  , כוויות קשות, הלב ומחזור הדם

 מוות, לאברים פנימיים
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משך הזמן המרבי למעבר זרם דרך גוף האדם 
 IEC479-1ללא נזקים על פי תקן 

 

התנגדות  [V]מתח מגע 

 [W]הגוף

משך זמן   [mA]זרם חשמלי 

  [Sec]החישמול

25 3250 7.7 ≤5 

50 2625 19 ≤5 

75 2200 34 0.6 

90 1610 56 0.45 

110 1535 72 0.36 

150 1475 102 0.27 

230 1345 171 0.17 

280 1325 211 0.12 

350 1283 273 0.08 

500 1240 403 0.08 



24 

 התנגדות גוף האדם

 .  התנגדות גוף האדם משתנה כתלות במתח המגע•

 

  W1000עבור מתקני חשמל במתח נמוך נע בין   IECפ ”ערך מוסכם ע•

 . W2125 -ל

 

ולכן זרם   W2526 -שווה התנגדות גוף אדם ממוצע ל V50במתח •

 .30mA -החשמול הצפוי במקרה זה קטן מ

 

שניות לא צפוי   5-כשזרם בעוצמה זו זורם דרך גוף אדם במשך פחות מ•

ופרק זמן  V50לכן התיר התקן מתח מגע שאינו עולה על . לגרום מוות

 .שניות 5הפסקה שאינו עולה על 
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 מבנה תחנת כוח תרמית
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 (אתר אשקלון)תחנת כוח תרמית 



27 

 רמת מתחים שימושיים בארץ

 V50עד  –מתח נמוך מאוד 

 1000V- 50Vמתח נמוך 

(230V) (400V) 

 מתח גבוה 

 1000 – 50,000V 

(22kV) (33kV) 

 מתח עליון  

 161, 000V 

 מתח על

400, 000V 
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 מבנה רשת החשמל

L1 

N 

 מתח גבוה
v22,000 

230v 

L2 

L3 

400v 

הארקת  
 שיטה
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 חיבור בית תקע לרשת החשמל הארצית 

הארקת  
 שיטה

16A 

N L 

L1 

N 

 מתח גבוה
v22,000 

230v 

L2 

L3 

400v 
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L2 

 התחשמלות כתוצאה ממגע ישיר במוליך חי

הארקת  
 שיטה

16A 

230v 

L1 

N 

 מתח גבוה
v22,000 

230v 

L3 

400v 
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L2 

 חיבור מכשיר חשמלי לרשת הארצית

הארקת  
 שיטה

16A 

L1 

N 

 מתח גבוה
v22,000 

230v 

L3 

400v 
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 הופעת מתח מגע על מעטפת מתכתית עקב תקלה=  חישמול

L1 

N 

 מתח גבוה
v22,000 

230v 

400v 

הארקת  
 שיטה

16A 

L2 

L3 



33 

 חישמולכתוצאה ממגע עקיף עקב  התחשמלות

L1 

N 

 מתח גבוה
v22,000 

230v 

L2 

L3 

400v 

הארקת  
 שיטה

16A 
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 חיבור הארקה אל מכשיר החשמל המתכתי

L1 

N 

 מתח גבוה
v22,000 

230v 

L2 

L3 

400v 

הארקת  
 שיטה

16A 

 הארקה
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16A 

 חישמולמניעת  –תפקידה של הארקה  

L1 

N 

 מתח גבוה
v22,000 

230v 

L2 

L3 

400v 

הארקת  
 שיטה

 ז"מא

 מנתק

 הארקה

 מסלול לולאת תקלה

 התנגדות לולאת תקלה
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 חשמול קטלני עקב הארקה לקויה -כביסה מחשמלת 

L1 

N 

 מתח גבוה
v22,000 

L2 

L3 

הארקת  
 שיטה

 מונה

 פס הארקה

מפסק 

 ראשי

 פס אפסים

מוליך  
הארקה  

 ראשי

מכונת  
 כביסה

 מייבש
 כביסה
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 חשמול קטלני עקב הארקה לקויה -כביסה מחשמלת 

L1 

N 

 מתח גבוה
v22,000 

L2 

L3 

הארקת  
 שיטה

 מונה

 פס הארקה

מפסק 

 ראשי

 פס אפסים

מוליך  
הארקה  

 ראשי

מכונת  
 כביסה

 מייבש
 כביסה
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 התחשמלות באמבטיה
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 חשמול קטלני עקב הארקה לקויה -אמבטיה מחשמלת 

L1 

N 

 מתח גבוה
v22,000 

L2 

L3 

הארקת  
 שיטה

 מונה

 פס הארקה

מפסק 

 ראשי

 פס אפסים

מוליך  
הארקה  

 ראשי
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 (ממסר פחת)מפסק מגן הפועל בזרם דלף לאדמה 

 Aדגם    A.Cדגם 
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 מהלך זליגה הכולל הארקה –ממסר פחת  -מפסק מגן לזרם דלף 

 מתח

 מתח

L1 

N 

 מתח גבוה
v22,000 

L2 

L3 

הארקת  
 שיטה
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 ללא הארקה חישמולמהלך  –ממסר פחת  -מפסק מגן לזרם דלף 

 מתח

 מתח

L1 

N 

 מתח גבוה
v22,000 

L2 

L3 

הארקת  
 שיטה
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 מהלך בדיקה –ממסר פחת  -מפסק מגן לזרם דלף 

 מתח

 מתח

L1 

N 

 מתח גבוה
v22,000 

L2 

L3 

הארקת  
 שיטה



44 

 ז"המאמבנה 
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 תהליך ואפיונים  -ז "מא

 מפסק
 קפיץ

 מהדק כניסה

 מהדק יציאה

 דו מתכת

 אלקטרו מגנט
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 לעומס יתר ז"המאתגובת 

 מפסק
 קפיץ

 מהדק כניסה

 מהדק יציאה

 דו מתכת

 אלקטרו מגנט
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 לזרם קצר ז"המאתגובת 

 מפסק
 קפיץ

 מהדק כניסה

 מהדק יציאה

 דו מתכת

 אלקטרו מגנט
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 C -ו B זים"מאאופיין זרם זמן 
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 וזרם קצר מזערי מירביתעכבה  -( מפסק אוטומטי זעיר)ז "זרם נומינלי של מא

 Bז בעל אופיין "מא

IN [A] מבטח ZL [W] IK [A] 

6 7.66 30 

10 4.6 50 

16 2.87 80 

20 2.3 100 

25 1.84 125 

32 1.44 160 

40 1.15 200 

50 0.92 250 

63 0.73 315 

80 0.575 400 

100 0.46 500 

125 0.368 625 
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 וזרם קצר מזערי מירביתעכבה  –ז "זרם נומינלי של מא

 Cז בעל אופיין "מא

IN [A] מבטח ZL [W] IK [A] 

6 5.75 40 

10 3.48 66 

16 2.17 106 

20 1.74 132 

25 1.4 165 

32 1.09 211 

40 0.87 264 

50 0.70 330 

63 0.55 416 

80 0.43 528 

100 0.35 660 

125 0.28 825 
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  נומינלי מתח בעלי מתקנים עבור הקצר הזרם ועוצמת התקלה לולאת עכבת

 .L אופיין בעלי ים”ומאז gL אופיין בעלי נתיכים י"ע המוגנים   230Vשל

 TN-C-Sשיטת האיפוס 

IN [A] מבטח ZL [W] IK [A] 

6 8.85 26 

10 4.89 47 

16 3.19 72 

20 2.55 90 

25 1.91 120 

32 1.40 164 

35 1.25 183 

40 1.12 205 

50 0.92 250 

63 0.63 360 

80 0.51 450 

100 0.39 580 
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 תאונות חשמל ולקחיהן
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 התפלגות תאונות קטלניות לפי מהות התאונה  
 (ולגיהותהמוסד לבטיחות )

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 שנה

 11 10 12 8 9 10 6 6 לכידה

 37 38 36 25 20 20 25 21 נפילה מגובה

 10 3 3 3 6 4 8 1 קריסה, התמוטטות

 3 0 3 5 5 5 3 3 י כלי רכב"דריסה ע

 15 14 5 4 7 8 8 9 נפילת עצם

 13 4 2 6 7 3 2 5 התחשמלות

 5 0 1 0 0 3 2 1 הרעלה, חנק

 7 1 1 7 3 3 1 1 כוויה

 2 5 3 3 3 6 5 5 אחר

 104 75 66 61 60 62 60 52 כ"סה
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 התפלגות תאונות חשמל קטלניות

 אחוז התאונות גורם התאונה

 בלתי זהירה של חשמלאי עבודה
 

20% 

 15% על ידי אנשים שאינם חשמלאים   טיפול

 באמצעי הגנה מפני חשמול   חוסר
 

20% 

 15% פגיעה בקווי מתח גבוה ונמוך  

 30% מאריך   שימוש בכבל
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 התחשמלות בעבודה במתח חי בלוח חשמל
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 מקרה התחשמלות בפגיעת פיגום מתכתי במתח גבוה  
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(  אחוזים)גורמים לתאונות עבודה קטלניות : ענף התעשייה
 2013 -לשנת 
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קצר שנגרם עקב שימוש במברשת מתכתית שגרמה  
 לקשת חשמלית
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 כוויות כתוצאה מקשת חשמלית
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בעוד קצהו מחובר  , במהלך גלגול כבל מאריך חשמלי לקוי•

 התחשמל העובד למוות, למקור המתח החשמלי

 רטובה מאצרההעובד נמצא בתוך •

 קבע את מותו של העובד                                                , א"שהגיע עם אמבולנס מד, רופא•

תאונת  

 חשמל
 מפגע סיכון

גלגול הכבל בעוד קצהו  

 מחובר למקור המתח

והמצאות העובד בתוך 

 רטובה מאצרה

 כבל מאריך 

 התחשמלות העובד לא תקין

 שימוש בכבל מאריך
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 .אין לגעת בנפגע בידיים חשופות•

 

 .יש לנתק את הנפגע במהירות ממקור האנרגיה החשמלית•

 

יש לנסות להפריד את  , אם לא ניתן להפסיק את החשמל•

 .מבודד( או חפץ אחר)מקל \בעזרת מוט, ממקור המתח הנפגע 

 

 .יש להזעיק עזרה רפואית ולהודיע לממונים•

 

 .י אדם מוסמך לכך"בהתאם לצורך ע –ביצוע פעולות החייאה •

 

 

 

 

 הנחיות פעולה למקרה של התחשמלות אדם
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-או בית \אם התקע ו , אין לחבר מכשיר חשמלי למקור המתח•

 .התקע פגומים

 

אם כבל ההזנה פגום או  , אין לחבר מכשיר חשמלי למקור המתח•

 .המוליכים בכניסה לבית התקע גלויים ואינם מהודקים היטב

 

 .יש לחבר ולנתק מכשיר חשמלי כאשר הוא מופסק•

 

 .מנת לנתקו מבית התקע-על, אין למשוך בכבל ההזנה של המכשיר•

 

 (.מעבירים)יש להימנע משימוש במפצלים •

 

 אסור להשתמש במכשיר חשמלי אשר התקע שלו אינו  •

 .נושא תו תקן ישראלי

 (1)הוראות והנחיות למשתמשים באנרגיה חשמלית 
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 עבודה עם מכשיר חשמלי חייבת להיעשות תוך עמידה על משטח•

 .נעליים מתאימות ולבוש הולם, ידיים נקיות ויבשות, יבש ומבודד

יש להקפיד להשתמש בציוד מגן אישי בעת העבודה עם  •

,  כפפות: ציוד מגן כגון. העלול לסכן את העובד, מכשיר חשמלי

 .וכובע משקפי מגן 

 ,  כאשר מתגלה ליקוי בבידוד המכשיר

 יש להפסיק את , בכבל ההזנה שלו או בתקע

 .השימוש בו באופן מידי

 (2)הוראות והנחיות למשתמשים באנרגיה חשמלית 
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הנמצאים במקומות  , כבל מאריך ופתיל זינה למכשיר חשמלי•

  נאופרןיהיה בעל מעטה גומי או , קיימת סכנה מוגברת בהם

 (.המעטה הוא כתום או שחור כ צבע"בד)

שימוש בכבל מאריך מותר רק לשם ביצוע עבודה מסוימת  •

 .בתום יום העבודה יש לנתקו. קצרה ומוגבלת ולתקופה

 מפסק –כבל מאריך הכרוך על גלגלת יכלול מפסק מגן לזרם דלף 

 . פחת

 

 , לפני השימוש בכבל יש לפרוס אותו לכל אורכו

 .המותקן בו  Testי לחיצה על לחצן "ולבדוק את תקינות המפסק ע

 (3)הוראות והנחיות למשתמשים באנרגיה חשמלית 
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כך שלא יהוו סכנה , כבלים מאריכים יונחו במקומות מתאימים•

 .או מכשול

 

יוזנו  , מכשירי חשמל מיטלטלים המוחזקים ביד בעת פעולתם•

מומלץ לבדוק את תקינותו מידי  . דרך מפסק מגן לזרם דלף

 .  זמן

 

לחבר מחדש מפסק חצי אוטומטי בלוח   \" להרים"אסור •

 .י חשמלאי מורשה בלבד"פעולה כזו צריך שתעשה ע. החשמל

 

 

פעולות  . או לפתוח לוח חשמל \אסור להיכנס לחדר חשמל ו •

 .מותרות רק לחשמלאים מורשים אלה

 (4)הוראות והנחיות למשתמשים באנרגיה חשמלית 
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 (1)תמונות להמחשה 
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 (2)תמונות להמחשה 
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 (3)תמונות להמחשה 
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 (4)תמונות להמחשה 
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סימן  

 מוסכם
סימן  

 מוסכם

 בידוד כפול או בידוד מוגבר –בידוד מגן 

 .אין להאריק את חלקי המתכת של מכשיר המוגן בבידוד כפול
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 חום L1 (R)   מופע   

 חום עם פס כתום לאורכו L2 (S)   מופע  

 חום עם פס שחור לאורכו    L3 (T) מופע  

 כחול    N (0)     אפס 

 שילוב של צהוב וירוק הארקה

 אפס פאזה

 הארקה

 זיהוי יעוד מוליכים לפי צבע המבדד
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 תודה על השתתפותכם

 !הישארו זהירים


