
שיפור איכות ויציבות החשמל
=

חיסכון בצריכת החשמל

ל"מנכ–אמיר דואניס 



המביא לשיפור , מייצרת ומשווקת מוצר ייחודי פרי פיתוחהeSaveחברת•

לייצוב המתח ולחיסכון בצריכת החשמל הנע  , באיכות החשמל הנכנס למבנה

.  18%-10%בין 

.המערכת מביאה להארכת חיי הציוד החשמלי והקטנת עלויות תחזוקתו•

.המערכת מותקנת במספר רב של חברות מובילות במשק•

eSaveחברת 



איכות החשמל בכניסה למבנה ולציוד הקצה–מצב קיים 

swell-נחשולי מתח 

 DIP-נפילות מתח

הרמוניות כלליות

שקיעות מתח

שינויים במתח ההזנה

אספקת מתח הזנה גבוה מהנדרש להפעלת מערכות החשמל

וולט370-380במקום שהמערכות יופעלו על מתח מיוצב של  

וולט400-410מכיילים את השנאים ברוב המקרים ל 



eSaveמערכת ייצוב וחסכון בחשמל 
העיקרון הבסיסי של יחידת החיסכון הוא ויסות וייצוב מתח הכניסה  •

י אינדוקציה מגנטית המאפשרת תנועה  "וריסון המתח האקטיבי ע
.רציפה ללא ניתוקים של דרגות

י בליעת נפילות "מייצבת ומשפרת את איכות החשמל עeSaveמערכת •
מחזורים רצופים  5-6עד רמה של ( דיפים)החשמל הרגעיות 

(.  עשירית שניה)

המערכת מייצבת את המתח המסופק למכשירי החשמל במבנה למתח  •
המערכת מסוגלת להתמודד עם שונות  .האופטימלי הנדרש להפעלתם

.  כלפי מעלה או מטה20%מתח כניסה של 

התאמת המתח הנכנס למכשירי החשמל נעשה באופן דינמי בדיוק של  •
למתח שנקבע ללא תלות במתח הכניסה מחברת החשמל ובעומס  1%

.צרכני החשמל ברשת הלקוח

המערכת משפרת את רמת העיוות ההרמוני בכניסה לצרכני החשמל  •
.ואת מקדם ההספק

.י מחשב הפעלה מקומי"שליטה מרחוק והפקת דוחות ע•

.קבלת התראות ודיווחי מצב בזמן אמת•



eSaveמערכת 



eSaveמערכת 

מפעל מזון מפעל פלסטיק  

KVA2,500כ "סה, מערכותKVA5,0002כ "סה, מערכות3



:מותקנותeSaveדוגמאות למערכות 

מכון שאיבהסופרמרקט מתחם מסחרי

KVA350מערכת  KVA1,000מערכת  KVA1250מערכת 



DIP-דוגמאות לבעיות באיכות החשמל 

קלטה נפילה רגעית של  מפעל פלסטיקדוגמא למדידה שנערכה באוגוסט השנה ב
.  V150המתח לרמה של 

.₪ולא הורגשה במפעל ובכך מנעה נזק של עשרות אלפי eSaveהנפילה נבלעה במערכת 



שקיעת מתח זמנית–דוגמאות לבעיות באיכות החשמל 
. וולט350שעות עד לכדי 4למשך במפעל גדול בדרום הארץ שקיעת מתח 

המפעל לא הרגיש בנפילה, בצד המתח הנמוך, המותקנת במוצא השנאיeSaveכתוצאה ממערכת 



"קבועה"שקיעת מתח –דוגמאות לבעיות באיכות החשמל 

וולט כתוצאה מעומסי  370לרמה של צ "בבניין משרדים בראשלשקיעות מתח 

.צריכה אזוריים במשך היום

ובכך מונעת נפילות כפי שחשים 383Vמייצבת את המתח ל eSaveמערכת

.ילר'צכל המבנים בסביבה בכל פעם שמניע 



איכות החשמל על ציוד הקצההשפעת 

,  רים'ציל, אקסטרודרים)העסק / מניעת עצירת פעילותו השוטפת של המפעל•

(בקרים ועוד 

והבקריםהארכת אורך חיי הציוד החשמלי •

התחזוקההקטנת עלויות •

החשמלחיסכון בצריכת •



לסמס בעקבות מניעת עצירת פעילותו השוטפת של  דוגמא 

מפעל פלסטיק



להארכת אורך חיי הציוד והקטנת הוצאות אחזקהדוגמא 



סיכום

מפעלים רבים . תופעות של שקיעות מתח ונפילות רגעיות הן תופעות שכיחות בארץ ובעולם•

ובעיקר בעלי קווים רציפים נפגעים כתוצאה מכך לפעמים בעשרות מקרים בשנה ובשווי כספי 

. בשנה₪ של מאות אלפים ואף מיליוני 

אך תשובתם בדרך כלל אינה מספקת פתרונות ללקוח עקב  , למתן מענהי"לחחרבים פונים 

בינתיים הלקוחות  (. וכוקצרים , נזקי טבע) גורמים שאינם תלויים בחברת החשמל 

!משלימים עם המצב וממשיכים לספוג נזקים כבדים

איכות חשמל זו גורמת לנזקים ובלאי בציוד הקצה ובכרטיסי הבקרה וקיצור חיי ציוד -אי•

.הקצה

ימנע את מרבית הפגיעות בציוד eSaveשיפור באיכות החשמל בעזרת מערכת •

.ובהפסקת הפעילות הרציפה במפעלים

מצליחים הלקוחות לחסוך כסף רב , בנוסף לשיפור איכות החשמל וליתרונותיו שהוזכרו•

בהתאמת המתח האופטימלי הנדרש לעבודת הציוד החשמלי ובמניעת צריכת המתח העודף  

.הקיים בדרך כלל ברשת

מצריכת החשמל של כלל המפעלים ומביאות 18%ל10%חוסכות בין eSaveמערכות •

.בשנה₪ לחסכון של מאות אלפי 



!תודה רבה


