


זרמים תועים
:האויב השקט של כל תעשייה

דוגמא למקרה אמיתי

1234 עובד נמצא בסביבת  
זרמים  –מקור הקרינה העבודה שלו

תועים מלוח החשמל של 
מערכת המיזוג

בעקבות תקלה במערכת 
החשמל נוצרים זרמים תועים

העובד מדווח על בחילות 
ובודק קרינה  , וכאבי ראש

50מגלה קרינה של מעל 
מיליגאוס





הגורם העיקרי  -חוסר איזון 
להיווצרות זרמים תועים

מצב מאוזן

הזרמים החשמליים במערכת  , כאשר מערכת חשמל נמצאת במצב מאוזן
.  זורמים וחוזרים באותו הכבל לשנאי או ללוח שמזין אותם



הגורם העיקרי  -חוסר איזון 
להיווצרות זרמים תועים

מצב בלתי מאוזן

,  עלול להיווצר חוסר איזון במערכת, בעקבות זליגה או התקנה לא ראויה
העלולים לגרום  ( הזרם לא חוזר באותו כבל)ועקב כך נוצרים זרמים תועים 

.  התחשמלות ותקלות במערכת, לקרינה
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חזור



גנרטור

שנאי

פ"פה

פס אפסים

פול3מחלף ,גנרטור בתוך מבנה, TNCSמבנה 

איפוס יחיד
במבנה



חזור



(1988-2007)קרקע צמודי–איפוס כפול 



(1988-2007)צמודי קרקע –איפוס כפול 



שנאי

N E

𝑅𝑃 = 0.1𝞨 𝑅𝑁 = 0.1𝞨

𝑅𝐸 = 2.5𝞨

𝑅𝑈 = 0.2𝞨

LOOP TESTER
1.5× חוטים ' מ1.5

𝑹 =
𝟎. 𝟎𝟏𝟖 × (𝟏𝟓 + 𝟏𝟓)

𝟏. 𝟓
= 𝟎. 𝟑𝟔𝞨

𝐿𝑇𝑃𝐸 אמיתי = 0.2 + 0.1 + 2.5 = 2.8 𝞨

𝑳𝑻𝑷𝑬 שגוי = 𝟎. 𝟐 + 𝟎. 𝟏 + 𝟎. 𝟑𝟔 + 𝟎. 𝟏 = 𝟎. 𝟕𝟔 𝞨

צרכן מחובר

:זרם קצר צפוי 
𝟐𝟑𝟎𝑽

𝟎.𝟕𝟔𝞨
= 𝟑𝟎𝟑𝑨

:זרם קצר צפוי 
𝟐𝟑𝟎𝑽

𝟐.𝟖𝞨
= 𝟖𝟐𝑨

מצב שגוי

מצב תקין

מפסק ראשי לוח

:חישוב התנגדות 



אפסים כפולים TR1TR2G

לוח חיוני

לוח קריטי

לוח מעלית

לוח חלוקה
גנרטור לוח ראשי
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חשש  
לפגיעה  

בריאותית
פגיעה  

בטיחותית
פגיעה  
כלכלית

מחקרים מעידים על כך 
שקרינה עשויה להיות  

אחראית על התפתחות  
, של מחלות קשות
כאבי  , גידולים סרטניים

, עייפות כרונית, ראש
.קשיי הריון ועוד

קצרים
התחשמלות

הפסקות חשמל
מדידות לא מדויקות 

של לולאת תקלה

נזק לציוד והגדלה  –פגיעה ישירה 
בחשבון החשמל

תשלום , עצירת עבודה–פגיעה עקיפה 
הוצאות על התקנת מחיצות  , לחשמלאים

תביעות משפטיות , מבודדות קרינה
שריפות





מסוגה המאתרתהמערכת הראשונה

תקלות חשמל



שיטה לאיתור תקלות חשמל  
באמצעות אלגוריתמים של 

.הצלבת נתונים ווקטורים
ייחודה הוא איתור תקלות  

הגורמות לקרינה  
בנוסף  , אלקטרומגנטית

.לתקלות רבות אחרות

השיטה נרשמה  
כפטנט ברחבי  

.העולם

שיטה ייחודית
לזיהוי תקלות  

חשמל
אפליקציה  

למעקב שוטף
GES-בקר ה



משלב בתוכו את השיטה  GES-בקר ה
,  לזיהוי תקלות חשמלESPהייחודית של 

מציע יכולות מעקב מתקדמות ומידע  , ובנוסף
.שוטף לגבי כל מערכת החשמל

GES-בקר ה שיטה ייחודית
לזיהוי תקלות  

חשמל
אפליקציה  

למעקב שוטף





אפליקציה  
למעקב שוטף













www.esp2018.co.il

http://www.esp2018.co.il/

