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הגדרה
Continuous Commissioning

והפעלה אופטימאלית  תחזוקה , גישה מתקדמת לפתרון בעיות תפעולהינה 

עיקביתבצורה של המערכות האלקטרומכניות במבנים מסחריים ותעשייתיים 

.התפעולי ונוחות ותפוקת משתמשי המבנה, הגברת החיסכון האנרגטיתוך 

איכות אויררמת תחזוקה נוחות אקלימיתמיזוג אויר חשבונות חשמל



מתקנים קיימים–מצב קיים 
מהוות צרכן האנרגיה  מכאניות מורכבות אשר -אלקטרוהסתמכות על מערכות •

העיקרי

בקרת מבנה: תחזוקה בשיטה המסורתית•

או צוות אחזקה/חברת שירות ו

מונעתשבר בשילוב של תחזוקה תחזוקת 

כ סטטיים  "התכנון והתחזוקה בד, במבנים קיימים•

מוחלף  /מתיישןציוד , במבנה ובאופי הפעילותשינויים : תפעול שונה מהתכנוןה•



21-המאה ה

כל ציוד מפיק מידע דיגיטלי רב•

כיום ניתן לחבר אביזרים משלימים  •

BIoT-) 'רגשים וכו, מונים(בעלויות נמוכות 

לא בהשתלטות מרחוק-ולציוד תקשורת מרוחקת רציפה לאתרים •

בינה מלאכותית:המחשובביכולות התפתחות אדירה •

למידת מכונה וחוקים

ניתוחי ביג דאטה 

OptiNergy






?איך עושים את זה

ERP /
Internal Data

תחנה מטאורולוגית



מובניתמערכת לומדת לעומת מערכת •

"חי"מתקן ראייה הוליסטית של •

ניהול דינאמי לעומת ניהול סטאטי במרבית המתקנים הקיימים•

SP סביבה בהתאם לתנאי צף
והמגבלות של כל אחד מרכיבי 

הקירור  המערכת כולל מערכת 
וצרכני הקצה  ) ילר'צ/ מדחס (
)FC/ מקרר (

ייחודיות לעומת בקרת מבנה קיימת



ייחודיות לעומת בקרת מבנה קיימת

באמצעות תוכנהאקטיבית אופטימיזציה •

DCV חוץ משתנות  כמויות אוויר
בדוגמא  . בכל חדרCO2לפי 

לפני ואחרי  א"ביטהמאוורר מהירות 
האופטימיזציה  תחילת 

ד"סלמינימום 



ייחודיות לעומת בקרת מבנה קיימת

סינון מידע לעומת אגירת תקלות  •

מראשתקלות חיזוי •



נוספותיכולות
י אנשי מקצוע  "עבאופן חלקירבות שעד כה הושגו הסקת תובנות •

את הציודנקודתיבאופן ובדקו באתרשנכחו 

עקביתמקצועי בצורה ידע הנגשת•

איתור וטיפול בחוליות  
החלשות במערכת

מפל לחץ  -במקרה זה
במערכות קירור



יכולות נוספות

מתקנים מורכבים ביותר יחד עם סימולציה של ציוד פרטניהוליסטי על מבט •
צרכנים/ קצה' יחאוירילר'צ-מים



:הרצת סימולציה•

יכולות נוספות

SP א"יטזרימת אויר ילר'צאספקה

'תפוקה מקס-בחלל ' טמפפליטת חום בחלל



על נתוני אמת של המתקןהמבוססים ניתוחי כדאיות כלכלית •

What ifוניתוח תרחישי 

24/365-מעקב רציף •

ניהול מתקנים רבים במקביל בעלות נמוכה•

מידעמידע ממספר מקורות הצלבת •

ולמהותהלתקלה המדויקים הגורמים ניתוח •

לשקף מידע רב ככלי בקרה וקבלת החלטות•

יכולות נוספות



סווג תקלות אופייניות

,  תקלות
,  מ"תפ

,  הפעלה
תפעול

,  אופטימיזציה
קלים  שינויים 

ותוספות  
ממוקדות

סימולציות  
לביצוע  

שיפורים  
הנדסיים  

)ROI(

מכוייליםרגשים לא , ברז תקוע:תקלות
ילר'צ, לא יעיל עובד ראשוןילר'צ: מ"תפ

קטן  ילר'וצגדול עובד כשאין דרישה 
במנוחה
קצר חום: הפעלה
עוקף בקר  , מצב ידני בבקרה: תפעול

)10-במקום -20(במערכות קירור 

שינוי קטרי צנרת
התקנת משני מהירות

הפרדת קווי צנרת 
שדרוג ציוד לא יעיל



תועלות

החלפת ציוד/שדרוג" = חיסכון באנרגיה"עד היום : חיסכון אנרגטי רב•

מיידיתהפחתת הוצאות 

שירות למתקנים קיימים ולכל סוגי הציוד

תקלת עוקף בקר ברשת 
גדולה שעלותה השנתית 

בשנה₪ 50,000-



תועלות

הפעלה אופטימלית של מערכות ומניעת שחיקתן•

•Predictive maintenance-התראה הרבה לפני אירוע שבר

גישה מרחוק לאתרים מרובים בממשק אחיד•

"ירוק"הפחתת טביעת הרגל הפחמנית והפיכת המתקן ל•



נוחות אקלימית

: יתרונות אופטימיזציה של נוחות אקלימית

לקוחותשביעות רצון 

שיפור בתפוקת עובדים

במכירות עלייה 



היבטים מסחריים

,  בעיקר בשירות ובתכנהמדובר -מהיר החזר ההשקעה ללקוח •

עם יעילות גבוהה מאוד של התקנה, חומרהויחסית מעט 

ESCOמודל חלוקה בחיסכון כחברת -ניהול אנרגיה וחיסכון אנרגטי •

SAASמודל -יתרונות תפעול ושיפור השירות •



סיכום

שיפור המתקן
שביעות רצון לקוחהגדלת •
נוחות אקלימית•
האוירשיפור באיכות •

אנרגטיחיסכון 
מחשבונות האנרגיה10%+•
מערכות  אופטימיזציית•
דינאמיתשליטה •
ניתוח חריגות•

שיפור התחזוקה
זמינות המערכות  הגדלת •
חיזוי תקלות עתידיות•
ציודהקטנת שחיקת •

ניהול מרכזי
בקרה ושיפור, שליטה•
מדידה רציפה•
סטנדרט אחיד•

052-6293262גלעד דיסקין

איכות אויררמת תחזוקה נוחות אקלימיתמיזוג אויר חשבונות חשמל
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