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7.11.2018כנס החשמל  



o בתפעול ובתחזוקה של , בתכנון, בהקמה, שנות ניסיון בייזום30מעל
בינוניות וגדולות, תחנות כוח קטנות

o תחנות  5הקמת :התמחות בתחנות קוגנרציה וטריגנרציה-בישראל
ג"וביניהן תחנת קוגנרציה בנתב2015קוגנרציה משנת 

oכלכלי היעיל והחסכוני ביותר ללקוח-התאמת הפתרון הטכנו
o  פתרונות אנרגיה משולבים ותחנות היברידיות
oטעינה לרכבים חשמליים
oשיתוף פעולה עם יצרני הציוד המובילים בעולם
o דקה(סרט קצר(promoTelemnia.mp4

תחומי  -טלמניע 
פעילות והתמחויות 



אמבר דרום, טון קיטור לשעה1.4 +מגה וואט2.5שניב, טון קיטור לשעה3 +מגה וואט5

ש"הוד-ס"ש כפ"מט, ביוגז, מגה וואט1-כ

ג"נתב, טון קירור לשעה1610 +מגה וואט9

גרנות סמוך לגן שמואל, טון קיטור לשעה3.4 +מגה וואט5

בהקמה

דוגמאות לפרויקטים בישראל



.  גזחשמל מיוצר על ידי מנוע 
גזי הפליטה ומי הקירור של  

משמשים להפקת מים המנוע 
ילר בספיגה  'קרים באמצעות צ

מים חמים /או קיטור/ו

CHP][תחנת טריגנרציה  

65-90%: נצילות כוללת

מבוסס על גז טבעי-טריגנרציה/קוגנרציה

גז טבעי100% חשמל
38-48%~נצילות 

ילר  'צ

קירור
35%נצילות עד 

קיטור
16-25%נצילות 

דוד קיטור חום שיורי

http://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi28eCm1-zSAhWIDsAKHcnZBegQjRwIBw&url=http://www.energas-gmbh.de/de/produkteprogramm&bvm=bv.150475504,d.ZGg&psig=AFQjCNF67ZjWSic3xXYUGH51gC68UxCVGQ&ust=1490360400443043


oהאנרגיהבעלויותמשמעותיחסכון
oמהירהשקעההחזר
oהחשמלבמחיריהתלותהפחתת
oויתירותאמינות,נצילות
oבמכולותהקמהבאמצעותהזמניםלוחקיצור
oמזהמיםהפחתת

יתרונות 
טריגנרציה/קוגנרציה



-בספיגה קירור 
עקרונות

o קיטור ומים חמים, טורבינה/גזי פליטה ממנוע–ניצול חום שיורי

oCOP 0.7-1.45בין

oצ"מ4מים צוננים עד ' טמפ

oתחזוקה פשוטה בעלות נמוכה

o אמינות גבוהה“Baseload”

o מים כקרר(ידידותי יותר לסביבה(

o צורך מים(דורש מגדל קירור  (



בחינת כדאיות לפתרון של קירור בספיגה

?למי פחות?למי כדאי
קירור נמוכות'טמפנמוךCOP–"בזבזן"לקוח 

קירור מבוזרותמערכותעבודה רציף משטר
)on/off(משטר עבודה מורכב זולה/ שיורית זמינה אנרגיה

כדאיים יותרמוצרי קוגנרציהטריגנרציה/ קוגנרציה 

'חמורה'מגבלת מקום שליטה תפעולית–מרכז אנרגיה



למרכז אנרגיה וייצור  מגה וואט 9תוספת 
לשעהטון קירור 1610

2018מאי : חתימת חוזה
2020שני רבעון : מועד מסירה

פרויקט  
ג"נתב



ג"פרויקט נתב

o  תכנון תוך התאמת מבנה בטון קיים לצורכי הציוד הסופי

o2020האם יהיה זמין ברבעון שני של -י גז טבעי  "הפעלה ע?

oעמידה בתנאי סביבה גבוהים מהמקובל.

שטח מצומצם, תפוקה מקסימלית–ילרים 'קונפיגורציה של שני צ.

 קיים  -) צורך מים(מגדל קירור

אתגרים ופתרונות



ג"פרויקט נתב
טון קירור לשעה1610+ מגה וואט9

תרשים העמדה כללי



ג"פרויקט נתב
טון קירור לשעה1610+ מגה וואט9

הגלריה מבט צדתרשים 



ג"פרויקט נתב
טון קירור לשעה1610+ מגה וואט9

FPDילר אגזוז'צ



ג"פרויקט נתב
טון קירור לשעה1610+ מגה וואט9

FPDילר מים חמים'צ



ניתוח מקרה לדוגמא: בדיקת כלכליות
.  טון קירור1000מגה וואט שמייצרת 5בהספק תחנת 

COP=4.5ביחידות הקיימות  . התחנה מספקת את כל החשמל והקירור כל השנה

ח לשנה"אלפי שתחשיב

11,320חיסכון בעלויות החשמל בניכוי מערכתיות

1,900)כולל השלמת מים למגדל(חיסכון בעלויות הקירור 

1,350)תמריץ משרד האנרגיה(

14,570סך חיסכון שנתי

))כולל הולכה וחלוקה(עלות גז טבעי  )7,300

)תחזוקה ותפעול )2,200

(9,500)כ עלויות"סה

5,070רווח שנתי

23,000הקמה מוערכתעלות



ניתוח מקרה לדוגמא: בדיקת כלכליות



+972-54-2205591

טלפון 

shais@telemenia.com

ל"דוא

תודה על ההקשבה
מהנדס פיתוח פרויקטים, שי סויסה

,1הגליל 
קרית שדה התעופה

כתובת טלמניע
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