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 מ"אינסטרומטריקס בקרה תעשייתית בע
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במטרה לקדם את נושא   1994הוקמה בתל אביב בשנת , חברה פרטית

 .המכשור בישראל

אפרים-בןעופר  –ל"מנכ. 

 תמיכה טכנית ותכנון  , אספקה, שיווק, חברת סוכנויות –תחום פעילות

 .מערכות בקרה מבוססות תקשורת

 15רובם בעלי רקע וניסיון של למעלה מ , עובדים 15החברה מונה 

 . בתחום המכשור התעשייתי ובקרת תהליכים 

 תקשורת ומחלקת  , תמיכה טכנית, מכירות -מחלקות  4החברה בנויה מ

 .שירות

משרדי החברה פרוסים על כ , החברה ממוקמת באזור התעשייה נתניה

ומשרד  . ומשרדיםמעבדות שירות , מחסנים, מטר מרובע הכוללים 500

 .שבע למתן שרות למפעלי הדרום-נוסף בבאר
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 נציגויות
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ENDRESS+HAUSER - יצרן מגוון רחב של מכשור ופתרונות. 
 

ACROMAG – ממירי אותות ,PROFIBUS  ,TCPIP . 
 

PROCENTEC –  פתרונותHARDWARE  וSOFTWARE   לרשתות

 . FFו  PROFIBUSתקשורת 
 

APPLIKON – למדידת איכות נוזלים במגוון שיטות ולתעשיות   אנליזרים

 .שונות
 

FINT –  רכיבי תקשורתHART  ,PROFIBUS . 
 

BIHL WIEDEMANN –  רכיביASIBUS   

 

. ICONICS –  תוכנותHMI . 
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 פתרונות לכל סוגי התעשייה
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 תרופות

 כוח ואנרגיה תעשיית הנייר

 מזון ומשקאות

 דלק וגז

 מים ושפכים

 אנרגיות מתחדשות

 כימיה

Main Presentation/PULP & PAPER/START Pulp&Paper Industry.ppt
Main Presentation/POWER/START Power Industry.ppt
Main Presentation/FOOD/START FOOD AND BEVERAGE.pps
Main Presentation/O&G/oil+gas_applications_bietzker.ppt
Main Presentation/CHEMICALS/START Chemical Industry.ppt
Main Presentation/ENVIRO/00_START_ENVIRONMENTAL.ppt
Main Presentation/RENEWABLE/Start Biofuel.ppt
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 כתובת אחת בישראל לאספקת כל צרכי המכשור
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 וורטקס

 קוריוליס

 דוגמים

 מגנטי

 תרמי

 טרמוקפלים

 משדרים

Pt100 

 אולטראסוני

 ראדאר

 מוליכות

 הידרוסטאטי

 קיבולי

 מזלג רוטט

Fieldbus FF 

Asi-Bus 

Profibus  
DP/PA 

TCP-IP 

 מפסקי לחץ

משדרי לחץ  
 הפרשים

 משדרי לחץ

 מחסן חלקים

 מעבדת שירות
 

תמיכה טכנית
  

 הדרכה

 כיולים

Transducer 

Fieldgate 

 מחשבי קיטור

 צגים לשטח

 רשמים ללא נייר

 צגי פנל

 אוגרי נתונים

 מחשבי אנרגיה

 אמוניה

 ספקטרומטריה

 ניטרט

TOC BOT 

 כלור

 מוליכות

 חמצן מומס

PH, ORP 

 עכירות
 אולטראסוני

 לחץ הפרשי

 קרינת גמא

 ראדאר מונחה

 מכאני

אנליטיקת  זרימה מפלס

 נוזלים

פתרונות   תצוגות ורשמים טמפרטורה לחץ

 בקרה

 שירותים

Fieldcare 

 מצרכי שוק המכשור והבקרה ניתן למצוא אצלנו %90 מעל 

 מפסקי זרימה

 אביזרי התקנה

 תכנת חכם

Wireless HART 

STG 

FMS 

 צפיפות

Main Presentation/Flow/Prowirl/Prowirl.ppt
Main Presentation/Flow/Promass/Promass.ppt
Main Presentation/Analysis/Launch_of_the_perfect_sampler_team.ppt
Main Presentation/Flow/Promag/Promag Magmeters.ppt
Main Presentation/Flow/T-mass/T-mass.ppt
Main Presentation/Temperature/03 Products/04 Transmitters/03_04 Transmitters.ppt
Main Presentation/Level/Continuous Liquids/Ultrasonic/Ultrasonic - Principle.ppt
Main Presentation/Level/Continuous Liquids/Radar/Radar-Measuring Principle.ppt
Main Presentation/Pressure/03 Products/06 Hydrostatic Level/03_06 Hydrostatic Level Measurement.ppt
Main Presentation/Level/Continuous Liquids/Capacitive/Capacitive - Measuring Principle.ppt
Main Presentation/Level/Continuous Liquids/Capacitive/Capacitive - Measuring Principle.ppt
Main Presentation/Level/Limit Liquids/Vibration/Vibratiion - Liquiphant Measuring Principle.ppt
../../../../Daten/Dokumente/__D ZST Migration/neue-Grundstoffe-CD/CD/products/service/Dienstleistungen Deutsch V2.ppt#9. Inbetriebnahme
../../../../Daten/Dokumente/__D ZST Migration/neue-Grundstoffe-CD/CD/products/service/Dienstleistungen Deutsch V2.ppt#26. Kalibrierung
Main Presentation/Flow/Calibration/Calibration Concept .ppt
Main Presentation/Registration/Technical Features_RIA14_RIA16.ppt
Main Presentation/Registration/Technical Features_RIA45_RIA46.ppt
Main Presentation/Analysis/analyzers/Optical Systems.PPT
Main Presentation/Analysis/Viomax CAS51D.ppt
Main Presentation/Analysis/analyzers/On-line TOC and the choice.ppt
Main Presentation/Analysis/chlorine/Cl2 principle.ppt
מצגות אנליטיקה/קורס מכשור ובקרה - מדידות מוליכות new.ppt
Main Presentation/Analysis/oxygen/Oxygen_principle.ppt
מצגות אנליטיקה/יום עיון אנליטי.ppt
Main Presentation/Analysis/turbidity/turbidity_principle.ppt
Main Presentation/Flow/Prosonic Flow/Prosonic Flow.ppt
Main Presentation/Flow/DP-Flow/Dp - Flow.ppt
Main Presentation/Radiometric/Gamma Master 2008.ppt
../2007/01 Power/POWER CUSTOMER PRESENTATION/Level/Level Segm.ppt
Main Presentation/Level/Start Level.ppt
../2007/01 Power/POWER CUSTOMER PRESENTATION/Flow/Flow Segm.ppt
Main Presentation/Flow/Start Flow.ppt
../2007/01 Power/POWER CUSTOMER PRESENTATION/Analysis/Analysis Segm.ppt
Main Presentation/Analysis/Start Analysis.ppt
Main Presentation/Analysis/Start Analysis.ppt
../2007/01 Power/POWER CUSTOMER PRESENTATION/Pressure/Pressure Segm.ppt
Main Presentation/Pressure/Pressure START.ppt
../2007/01 Power/POWER CUSTOMER PRESENTATION/Temperature/Temperature_General.ppt
Main Presentation/Temperature/Temperature START.ppt
../2007/01 Power/POWER CUSTOMER PRESENTATION/Data&Comp/Data Aquisition & Components Segm.ppt
Main Presentation/COMPONENTS/Start components.ppt
../2007/01 Power/POWER CUSTOMER PRESENTATION/Systems/Systems Segm.ppt
Main Presentation/Digital Communication/Fieldbus.ppt
Main Presentation/Digital Communication/Fieldbus.ppt
../2007/01 Power/POWER CUSTOMER PRESENTATION/Services/Services Segm.ppt
Main Presentation/Solutions/Fieldcare Launch 2.07.ppt
Main Presentation/Analysis/CYA112 and CYH112 ___New___.ppt
Main Presentation/Solutions/Device Xpert en public.ppt
Main Presentation/Solutions/WirelessHART_Launch_PPT_PUBLIC_en.ppt
Main Presentation/TG/01 Internal Tank Gauging Training.ppt
Main Presentation/Solutions/FMS.ppt
Main Presentation/תאוריה - צפיפות.ppt
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 Benjamin Disraeli    
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 ? מדוע –אנרגטית בתעשייה התייעלות 
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 .הפחתת עלויות•
   .שיפור כושר התחרות•

 .הקשחת הרגולציה•

 .צמצום בזיהום הסביבה•

עמידה בתקינה הישראלית ובשווקים  •

 .ל"הבינ

 .ושמירה על הסביבה -צמיחה ירוקה•

-תקנות בדיקת נצילות אנרגטית •

דודי קיטור תנורי בעירה  , במשאבות 

 .ועוד

ראייה מערכתית וכספית של התמונה  •

 .הכללית ולא רק את פני השטח
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 (2011)אנרגיה בתעשייה צריכות 
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 (.אלף טון 1,340) מזוט וסולר, מ"צריכות דלקים גפ•

 .₪מיליארד  4הוצאה על דלקים •

 .BCM 1צריכת גז טבעי •

 .יגה וואט'ג 11צריכת חשמל •

 .₪מיליארד  3.9הוצאה על חשמל •

 .מסך צריכת החשמל 20% -התעשייה מהווה כ•
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 צריכת החשמל בתעשייה למכונותפילוח 
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 30%   מערכות ייצור•

   30%    לרים'צ•

 15% אוויר דיחוסמערכות •

 10%  מגדלי קירור•

 10% מערכות תאורה•

   5%   אחר  •
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 מחירי הדלקיםעלויות 
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 גרף עליית מחירי המים
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 250%עליה בתעריפי המים  ב  2014עד  2006משנת •
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 התייעלות אנרגטית בתעשייהפוטנציאל 
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 :פוטנציאל התייעלות לפי קבוצות מערכות בתעשייה•

 

   10% - 30%  :מערכות חימום •

   15% - 40%   :חום שיורי •

 15% - 40%   :אויר דחוס •

 20% - 70%   :תאורה •

 :על פי סקרים פוטנציאל ההתייעלות הכללית במשק 

 2020עד  18%-כ: משרד האנרגיה  

 .15%-כ: סקרי תעשיינים 
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 דרישות להצלחה -אנרגטיתהתייעלות 
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 .מחויבות ההנהלה הבכירה•

 .מדיניות אנרגיה•

 .תוכנית פעולה•

 .יישום והפעלה•

 .בקרה ודיווח, ניתוח, מדידה•

 .מידע ומדידה, מודעות, ידע•
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 שדרוג איסוף הנתונים

Solution 

Fu
nct

ion
alit

y 

Detailed Reports 
 
Financial analysis 
 
Bill validation 
 
Analysis 
 
Basic Reports 
 
Visualize 
 
Collect 
 
Measure 

- automatic interval data collection 
- remote data access 
- visualization 
- basic reports 
-tele alarms 
 

Manual interval  
data collection 

- automatic interval data collection 
- remote data access 
- visualization 
- automatic reporting & analysis  
- exception reporting   
PLUS bill validation, financial  
  analysis, tenant billing, emissions  
  trading etc. 

- Semi-automatic interval  
  data collection 
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 מעגל ניהול האנרגיה

Energy Monitoring 

   Energy recovery    

Energy conservation 
 Energy substitution  

 תכנון

 בדוק נתונים ודוחות
 

Energy 
Management 

BS EN 16001/ISO 50001 

ניטור נתונים, ביצוע   
 

 הצגת תוצאות
 הגדרת יעדים

 פעולות לשיפור
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 איסוף נתונים ממגוון רחב של צרכנים

 
PROFIBUS-DP 

GATEWAY 

DP 

PA 

Ethernet 

PLC 

Energy monitoring software  

Water CO2 Steam 

Data Logger Profibus meter 

Server  
or PC SCADA 

HART 
GATEWAY 

HART meters 

HART 
MUX 

kWh 
Incomer 

Wireless  
HART  

GATEWAY 

Wireless  
HART  
devices 

Modbus electricity meters 

Data collection software & SQL database  

OPC Server 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.advancis.de/de/topnews/img/OPC-Server-Logo.jpg&imgrefurl=http://www.advancis.de/&h=180&w=240&sz=13&tbnid=lhr5jc3Q3kl_DM:&tbnh=78&tbnw=104&hl=en&start=11&prev=/images?q=of+OPC+server&svnum=10&hl=en&lr=&sa=N
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 :  דוגמא

   Port Sunlight- יוניליוור
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 ריצפת ייצור 
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 חיסכון באנרגיה ברצפת הייצור

ניטור  רציף של מערכות הייצור יאפשר התייעלות תפעולית וחסכון •

 .אנרגטי

אוטוקלבים , מכונות מילוי: כגון)ניטור אצוות יקטין את עליות יצור המוצר •

 (  ועוד

שימוש נרחב במסועים לשינוע חומרי הגלם והסחורה לרצפת הייצור  •

 .וממנה למחסנים

 .ניהול צריכת חשמל במחלקות השונות•

אפשרות הפחתת אגרת ביוב עד כ   –הפחתת עליות המים ואגרת ביוב•

70%   

ניטור מערכות רצפת הייצור יאפשרו לנהל ולצמצם עליות של  

 :המערכות התומכות כגון

 צריכת חשמל, מדחסי אוויר , דודים , מיזוג אוויר   
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 Endress + Hauserמערך אנרגיה על פי חזון 
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 סרטון קצר

Peter Planner Energy Efficiency 1280x720.wmv
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Memograph M RSG40  
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 לכול המערכות בתעשייה –מוניטור אנרגיה אחד 
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Memograph M RSG40  
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 7"מסך •

 msec 100קצב דגימה לכול יציאה מהיר •

 FDA 21 CFR 11 –חבילת אבטחה •

 כניסות   14, כניסות אוניברסליות  20מודולרי •

 .יציאות 12, דיגיטליות       

תצוגת  , לינארית , (ריבועים ועוגה)גרפית  –בחירת תצוגה •

 .מכונה

  ,Web Server,fieldbus (Profibus’Modbus) –תקשורת •

 USB,TCP/IP, OPC and Ethernet: פרוטוקולים כגון •

 EMAS, DIN EN 16001, ISO 50001, DIN)בעל אישורי •

ISO 14001) 

 (אצוות במקביל 4עד )בקרת אצוות •

 

 מאושר לצורכי החשבונית •

 

 

 

https://portal.endress.com/wa001/dla/5000557/7869/000/08/TI00133R09EN_0214.pdf
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 .IVהתייעלות כלכלית ואנרגטית ביצור שקיות 
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 .12/2009מילוי במכונות פסילה ועיקוב ייצור שקיות 

  

 .בשנה IVשקיות  6,000,000ייצור שנתי של כ •

 שקיות 86,700 –פסולים עקב נפח לא תקין בשנה       

 (₪ 2.73מחיר שקית ממוצעת ) 

 

 

 

 

 

 

•SIP –  מיקרוביאלילאורך זמן ארוך על מנת לקבל אישור   

 .אנרגית קיטור וזמן חדר נקי מושבת, דקות  21דקות במקום  90 –לתחילת עבודה 

 זמן עובדי ייצור•

 

 ח"פסולים בש 'פסולים ביח סיבת הפסילה תאור

 236,721 86711 נפח לא תקין במילוי
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 חסכון במכונות מילוי
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Dosimag 

H 

Memograph 

M RSG40 

Dosimag 

H 
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 פרויקט חסכון בעליות ייצור ואנרגיה  

Slide 26 

בשני    Dosimag Endress + Hauserלמד זרימה מגנטי מדגם  ש"גגהחלפת מד זרימה •

 .מכונות המילוי יקטין את כמות הפסולים עקב משקל

 

פיות מילוי בין  העברת ימנע כול ברז לפיה מספור , למכונהסטים של ברזי מילוי הכנת •

 .מיקרוביאלימכונות והעברת עומס 

 

 עבור שלוש המכונות Part11 21בעל אישור   RSG40התקנת מוניטור אנרגיה •

 

 .SIPכמות קיטור ל , זמן ייצור, צריכת אנרגיה ,כמות תמיסה  –ניטור אצווה •

 

•SIP –  מדידת זמן ביצועSIP  על פיF0 Control  -  קיצור זמןSIP וצריכת קיטור. 

 כ עלות השקעה "סה

 (לניטור 3מכונות וחיבור  2)

כולל שינויי בקרה וצנרת    

          וואלידאציההחלפת חלקים 

140,000  ₪ 
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 תוצאות
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 מצב אחרי התקנת מערכת ניטור וזרימה

עלות שנתית 

(₪) 

עובדי   12עבור  SIPשעות עבודה בשבוע של המתנה לאישור  60-כ

  66,000             ייצור

 שעות 60כפול חמש ימים (12)שעה לכול עובד 

 לשעה₪  22* שבועות בשנה  50* שעות מילוי בשבוע  60לפי 

   40%הקטנת פחת הפסולים עקב חוסר דיוק במשקל ב  •

 .בשנה₪  95,000חסכון של כ     

 90במקום , עובדי יצור עד אישור מילוי 7צמצום זמן השבתה ושעות עבודה של •

 דקות   21דקות 

 .בשנה ₪  66,000חסכון של     

 

 

 הקטנת צריכת קיטור בשעה לאצווה •

 אצוות ביום 2מינימום  

עלות  T)32,000ייצור שנתי )בשנה  500Tכ "שבועות   סה 50ימים  5   

     הערכה   ₪  150ייצור טון קיטור 

 בשנה  ₪  77,000חסכון של     

 

 .שקיפות מול הנהלת החברה והייצור –עלות מדויקת של כול אצווה 

 

 בשנה  ₪  238,000כ חסכון של "סה 
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 החזר השקעה
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Dosimag 

H 

Memograph 

M RSG40 

Dosimag 

H 

ROI 

 ₪ 140,000 :  השקעה

 ₪  238,000  :חסכון

 חודשים 7-8:   החזר השקעה  

https://portal.endress.com/wa001/dla/5000557/7869/000/08/TI00133R09EN_0214.pdf
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 בתעשייהמסועים 
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 מסועים בתעשייה

 .מצריכת האנרגיה  30%ניטור מסועים בתעשייה יכול להביא חסכון של עד •

 .יאפשרו ניטור רציף של מנועי המסוע  15RV-EngyVoltמערכות •

 .יאפשרו לנהל בצורה תקינה וחסכונית של המסועים בחברה•

 :דוגמה

 .מסוע מזוודות בשדה תעופה  •

 200,000$צריכת חשמל חודשית •

צריכת חשמל לאחר ניטור וטיפול במנועים •

140,000$ 

 60,000$ - 30%חסכון של כ •
Data from American Airlines,Southwest Airlines and 

Denver International Airport 

 

Technical_Guideline_Electricity.pdf
https://portal.endress.com/wa001/dla/5000489/3634/000/00/TI01025KEN_0111.pdf
https://portal.endress.com/wa001/dla/5000489/3634/000/00/TI01025KEN_0111.pdf
https://portal.endress.com/wa001/dla/5000489/3634/000/00/TI01025KEN_0111.pdf
https://portal.endress.com/wa001/dla/5000489/3634/000/00/TI01025KEN_0111.pdf
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 משאבות

 .מדידה וניטור יעילות משאבות מועילה כדי לקבל סימנים מוקדמים לשחיקה ונזקים•

 .שחיקה או דליפה מוגברות תוביל לשינוי גורם היעילות  

תחזוקה או החלפת המשאבה בזמן יכולה להיות פעולה יזומה כדי למנוע נזק של    •

 .  המשאבה 

 לחסוך בעליות יצור גבוהות•

 .ותקלות שבר      

 חישוב יעילות המערכת•

 מקדם היעלות הכוללת של  

 .משאבה תלויה בזרימה ובלחץ בתוך תהליך•

 .  כמו גם על שיעור היעילות של מנוע המחובר •

 W (EngyVolt)כוח האפקטיבי ב  Pי "נמדוד ע

 Q Promag 10W / 50W/53Wזרימה •

 לחץ•
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 מים וביוב
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 "ארגון עובדי המים"מאתר 
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 מים וביוב
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 250% בכעליה בתעריפי המים לתעשייה בהקצאה  2006-2014משנת •

 .ק מים בשנה"מיליון מ 120התעשייה צורכת כ •

 .יהיה ביטול כליל של התעריף הייחודי לתעשייה 2015משנת •

 Promag Wישנה אפשרות למדידה עצמאית ושימוש במד זרימה לביוב כגון •

400  
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 מים וביוב
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 2013התפלגות צריכת המים בענפי התעשייה 

 אפשרות להפחתת אגרת: בפועל י הזרמה "עפחיוב אגרת ביוב •

י מדידה  "ע 70% -זורמת לביוב מתחת להביוב במפעל בו לא כל כמות המים 

 .Promag W 400עצמאית ושימוש במד זרימה כגון 

 .ק מים בשנה "מיליון מ 120-התעשייה צורכת כ •

 

 במדידת הביוב החיסכון למפעלים יכול להגיע לעשרות מיליוני שקלים בשנה•
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 איסוף נתונים מדודים   -דודים 

 קיטור הם טכנולוגיית התווך בתעשיית התהליך לייצור והעברת חום  דוודי
 .תהליך

 
טיפוסי יצרוך הרבה פעמים על חשבון ההון הראשוני בשימוש בדלק  דוד 

 בשנה
 משמעותייגרמו לחיסכון דווד באחוזים בודדים ביעילות שיפור  

 !רווח =  
 אפקטיבית רק כאשר היא קיימת לאורך כל חיי הציוד ולכן הצורך  יעילות

 .בניטור רציף
 

 

 

Technical_Guideline_Steam.pdf
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 הדוד מול עלייה בהוצאותיעילות 

 עלויות גבוהות בייצור אנרגיה= בנצילות הדוד ירידה. 
 8בגודל דוד Ton   שעות בשנה 5,000שעובד כ. 

 6לחץ עבודה Bar . 

מזוט כבד -דלק( 3,000עלות כ /Ton₪ ) 

 טמפרטורת מי הזנהºC85. 
  40,000ייצר כ TON קיטור בשנה. 

 מיעילות הדוד   1%שינוי של 
 .בשנה ₪ 81,000לעלייה בהוצאות של תגרום 

 

 !רווח= באחוזים בודדים ביעילות דוד יגרמו לחיסכון משמעותי שיפור    
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 דוגמה לדוד קיטור

Slide 37 

Pos Qty Model 

1 2 80E25-CAASBAAAAAAA 

2 1 TR88-AB2E1X2C7000 

3 1 10P80-EL0A1AA0A4AA 

4 1 73F3H-SM4AA1AAA4AA 

5 1 RSG40-F114B1C1A6B1 

System consists on: 

2 pc massflow meters, 1" size to measure heavy oil in and out. 

1 pc temperature sensors to measure hot water. 

1 pc mag meter to measure flow of hot water. 

1 pc vortex flow meter to measure steam mass flow. 

 

 .דוד קיטור בחברה לייצור משקאות קלים

Energy competence by 

Thermal Units Metric (kJ, kW)

Basic boiler data
95%

Annual Boiler run time (hours) 4000

Steam Data
type of steam saturated

mass flow 15 t/h

pressure 10 bar abs 179.9

Temperature 164 not needed

Enthalpy of steam 2,777.12 kJ/kg

Energy out 11,571.33 kW

Feedwater Data 
Feedwater 

temperature 85 °C

Feedwater 

losses 2%

Enthalpy of 

water 355.95 kJ/kg

Energy in 1453.4 kW

Fuel Data 
Heavy Fuel Oil

2600 ₪/t

39,500.0 kJ/kg

kJ/kg

Calculations
60,000.0 t

10,650.4 kW

0.971 t/h

3,882.7 t

10,094,966 ₪ 

168 ₪/t

-531,314 ₪/year

1% 2% 3% 5% 7% 10%

94% 93% 92% 90% 88% 85%

operating time [months] operating time [h]

1 333 ₪ 8,949 ₪ 18,091 ₪ 27,432 ₪ 46,736 ₪ 66,917 ₪ 98,970

2 667 ₪ 17,899 ₪ 36,183 ₪ 54,864 ₪ 93,472 ₪ 133,835 ₪ 197,941

3 1000 ₪ 26,848 ₪ 54,274 ₪ 82,296 ₪ 140,208 ₪ 200,752 ₪ 296,911

6 2000 ₪ 53,697 ₪ 108,548 ₪ 164,592 ₪ 280,416 ₪ 401,504 ₪ 593,822

9 3000 ₪ 80,545 ₪ 162,822 ₪ 246,888 ₪ 420,624 ₪ 602,257 ₪ 890,732

12 4000 ₪ 107,393 ₪ 217,096 ₪ 329,184 ₪ 560,831 ₪ 803,009 ₪ 1,187,643

Boiler efficiency

Resulting efficiency

Annual steam production

Cost per ton of steam

Fuel type/Quality

Cost of fuel (per ton)

Net calorific value

calorific value "customer"

Efficiency reduced by

Thermal Power required based 

on boiler efficiency

fuel consumption based on net 

calorific value

Annual fuel consumption

Annual fuel cost

Savings if efficiency is improved by 5%

Extra cost,  if the boiler efficiency goes down. 

 ₪0

 ₪200,000

 ₪400,000

 ₪600,000

 ₪800,000

 ₪1,000,000

 ₪1,200,000

 ₪1,400,000
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Operating time in months

Extra cost due to reduced boiler efficiency

1%

2%

3%

5%

7%

10%

FuelFuel

FeedwaterFeedwaterSteamSteam

hm

hmhm
Efficiency




:

החזר השקעה בתחזוקה תקינה של  

 .חודשים בלבד 15הדוד 
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 (חום/קור)ילרים מחליפי חום 'צ

 צורך בהעברת  בהם מערכת שיש מערכת ניהול אנרגיה יכולה להיות בכל

 .מתקררותמערכות שמתחממות או ,חום 

 

 מערכות אלו עובדות מסביב לשעון וצורכות כמות גדולה של אנרגיהלרוב. 

 

האם אפשר לשפר את  ? נשאלת תמיד השאלה איפה אני יכול לחסוך

 ?חימום/יעילות מערכות הקירור
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 (שיטות)מחליפי חום ילרים 'צ

 יקטין את השקעת האנרגיה העודפת בתהליך –רגשי טמפרטורה מהירים. 
 
 יקטין את ההפרש בין הכניסה ליציאה  ,שימוש ברגשי טמפרטורה מוצמדים

 .( Callendar/Van Dusen)חסכון באנרגיה המושקעת  -  ºC  1-2בסדר גודל של
 
 שימוש בDATA  מוניטור(Heat computer )לניתוח הנתונים. 

 
 שימוש במדי זרימה מדגםPromag 10L מדויקים וחסכוניים. 

 
 תחסוך מצריכת אנרגיה ילר'הצאופטימיזציה של עבודת 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

RTD Thermometer 

TST90 

pair of matched sensors 

https://portal.endress.com/wa001/dla/5000000/5229/000/00/TI093ten_0401.pdf
https://portal.endress.com/wa001/dla/5000000/5229/000/00/TI093ten_0401.pdf
https://portal.endress.com/wa001/dla/5000000/5229/000/00/TI093ten_0401.pdf
https://portal.endress.com/wa001/dla/5000000/5229/000/00/TI093ten_0401.pdf
https://portal.endress.com/wa001/dla/5000000/5229/000/00/TI093ten_0401.pdf
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 אווירמדחסי 

 דחוס  אוויר אספקת . לייצור תהליכים ויישומיםהתעשייה משתמשת באוויר דחוס

 :זה אינטראקציה של מרכיבים שונים

 .תהליך< טווח< טיפול< ייצור 

 

 הדחוסלנו אינדיקציה לעלות ייצור האוויר התהליך ייתן ניטור רציף של 

 

 לנושא תאפשר ניהול נכון של עבודת המדחסים ומעקב  מודעות 

      הצריכה בפועל התראות על קריסת פילטר נזילות אוויר ועודאחר  

    

          המדידהבאחוזים בודדים ביעילות ובקרה של שיפור 

 !רווח= יגרמו לחיסכון משמעותי   
 

 

30%של כ פ האיחוד האירופי ניתן להגיע לחיסכון "ע 
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 אפליקציות לניטור מדחס אוויר

With the following applications the performance of a compressed air 

system can be monitored and improved: 

 מדידת יעילות המדחס•

 איזון לחץ האוויר הנדרש•

 בדיקת נזילות בקווים•

 בקרת מסנני אוויר•

 בקרת נפילות לחץ•

 

 בורגי   ט"קוו 110מדחס •

 (מדחס שני עובד אותם שעות) 4,000שעות עבודה •

 ט"קוו 70הספק חשמלי •

 ש"קוט 280,000צריכת חשמל שנתית •

  30%חסכון של •

Slide 41 Energy Solutions 

Technical_Guideline_Compressed_Air.pdf
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 Endress + hauser י "פרויקטים ע

 

 Endress + Hauser של חברת  פרוייקטים

 פיליפ מוריס 

  International energy efficiency - יוניליוור 

   International energy efficiency -  נסטלה 

 קוקה קולה 

• KERRY Group, Republic of Ireland 

•ALPINA Dairy’s, Colombia and Ecuador 

 

 

Slide 42 
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 בעולם יונילווראנרגיה באתרי ניהול 
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Memograph M RSG40 Modbus Master (Gateway)   

Cost efficient and unlimited data & system integration. 

 

 

 

  

Energy Solutions: The key ingredient to gain efficiency 

RSG 40 Modbus Master 

Ethernet 

Field Data Manager (FDM) 

up to 20 

Inputs (of 40) 

(AI,DI,PT100,…( 

EngyVolt RV1x 

Modbus RS 485 
40 Inputs in total 

Router 

EngyCal Rx33 

SCADA 

SAP 

Global 

EMS 

Slide 44 Donnelly/Feuchtmann/Körber 
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 הולנד יוניליוור
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 דוד קיטור-פרויקט 
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של חברת " לספרון  קישור •

" ." 
 ל העתק של הספרון"כול מי שישאיר כרטיס ביקור יועבר אליו בדוא•

 

http://www.inst-ic.co.il/
http://www.inst-ic.co.il/
http://www.inst-ic.co.il/
Savingsbook Energy Efficiency.pdf
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תודה רבה על 

.ההקשבה  
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