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הגורמים לתקלות בציוד חשמלי
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נזקי איכות חשמל באירופה

שקיעות מתח
והפסקות קצרות

 €86.5billion

תופעות מעבר  
וסופר הרמוניות

 €53.4billion

6.4

4.2

1.3

שקיעות מתח

תופעות מעבר

הפסקות חשמל

הבהובים

הרמוניות

Source:

European Power Quality Survey Report

Manson & Targosz, November 2008

Leonardo Energy Institute

מחקר של האיחוד האירופאי  

מעריך את הנזק מאיכות חשמל  

151-לקויה במדינות האיחוד ב

ממחזור4%או , מיליארד אירו

של כל חברה תעשייתית
EU research estimated that 

each industrial company loses 

4% of turnover due to power 

quality issues
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Interruptions

Flicker
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 Common Damagesנזקים נפוצים מאיכות חשמל 
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Power Quality Costs in EU-25

Source:

European Power Quality Survey Report

Manson & Targosz, November 2008

Leonardo Energy Institute



Proper Cost Calculationחישוב נכון של עלות איכות חשמל

עלות עיקריתסוג עלות

עלות ישירה

עלות חומר גלם שלא ניתן לשימוש

הפסדי אנרגיה ואנרגיה שלא נוצלה לייצור

עלות עובדים שלא ייצרו

עלות עובדי ייצור לתיקון מוצרים

תשלום שעות נוספות

עלות עקיפה

בדיקות נוספות להתאמה לדרישות

נזק למכונות וציוד אחר

עלות אנשי אחזקה לתיקון ציוד

הפסד מכירות עקב אי אספקות

עלויות נוספות

קנסות פיגורים ללקוחות

(מהיר/יבשתי/אווירי)עלויות משלוח עודפות 

הגדלת פרמיית ביטוח

קיצור אורך חיים של ציוד

(כגון עובדים לפי שעות)עלויות שניתן להקטין שגיאות חישוב

הנזקים העיקריים  
י "שמזוהים ע

גורמים טכניים
Main parameters 

that are 

identified by 

technical people

Cost of unused raw materials

Energy losses not used for production

Employee costs that did not manufacture

Employee costs for repairing

Overtime payment

Additional tests for the goods

Equipment damage

Maintenance employee costs

Losing sales

Delay penalties

Additional delivery charges

Insurance policy increase

Reducing equipemnt life exptency

Recoverable costs



תופעות מעבר וסופר הרמוניות

Traneisnts and Super Harmonics
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Types

➢ Spikes

➢ Notches

➢ Transients – non periodic

➢ Super harmonics - periodic

Main sources

➢ Lightning (transients)

➢ Short circuits (transients)

➢ Switching (super harmonic)

סוגים

דירבונים(Spikes)

 שקעים(Notches)

 לא מחזורי–תופעות מעבר

 מחזורי-סופר הרמוניות

גורמים עיקריים

 (תופעות מעבר)ברקים

 (תופעות מעבר)קצרים

 (סופר הרמוניות)מיתוגים



?אז מדוע לא שמענו על זה עד היום
Why I haven’t heard about it until now?

כיום יש יותר עומסים ממותגים בתדרי מיתוג גבוהים יותר

רגישות הציוד גבוהה יותר
(5GHz/1.2V-פועל ב9דור i7-ו2kHz/12V-פעל ב8080מעבד )

 26רוב מכשירי המדידה לא מודדים מעלkHz(1024דגימות במחזור)

o התקן של 2015משנתClass A 150ממליץ על מדידה עדkHz

רוב הנזק נובע מהאפקט המצטבר ולא החד פעמי

התקינה בארץ לא מקדמת את הנושא:

o אין ספים. יש התייחסות רק בעת ביצוע מדידות(: ו41)אמות מידה.

oיש התייחסות כללית לגורמים(: 4.3.3סעיף )50160י "ת

oלספייקיםמתייחס רק 61439י "ת(Transient Overvoltage)
וכן שהמשתמש צריך להגדיר את הרמה הדרושה

➢ Nowadays there are more switched loads with higher switching frequencies

➢ Higher equipment sensitivity (8080 was 2kHz/12V i7 9th gen is 5GHz/1.2V)

➢ Most analyzers stop at 26kHz (1024 samples/cycle)

➢ From 2015 Class A recommends measurement up to 150kHz

➢ Most of the damage is long term, more difficult to correlate

➢ Regulation in Israel is limited



1980-קיימות כבר מIEEEהמלצות של 
IEEE recommendations are from 1980

IEEE C62.41-1980 IEEE 519-1992



 Implicationsהשפעות

oצורך לאתחל מחשבים או בקרים
oבלאי בציוד אלקטרוני
oתקלות בציוד אבטחה או גילוי אש
oתקלות במערכת בקרה של גנראטורים
oבליפופי מנועים  , נזקים בווסתי מהירות

ובבידוד של כבלים
o  תקלות בציוד תקשורת וטלפוניה

במהלך ואחרי סופות
oפסק וזמן גיבוי  -קיצור אורך חיים של אל

קצר מהמוצהר
oתקלות בחיישנים וציוד מדידה אחר
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o Require to restart computers and controllers

o Electronic equipment wear

o Security and fire detector failures

o Failures in generators controls

o Failures in motor winding, cables and VFDs

o Failure in communication equipment

o Shortening UPS backup time

o Sensors and measurement equipment failures



 Solutionsפתרונות

:י שימוש ב"צמצום התופעה ע

 (במידת האפשר)מתנע רך במקום בווסת מהירות

  מגען אלקטרוני במעבר אפס במקום אלקטרו
מכאני

 דרגות עם מסנן הרמוניות חיצוני6ווסת מהירות
מייצר המון  " ללא הרמוניות"ווסת מהירות )

(תופעות מעבר

סינון ההפרעות

 מסנן תופעות מעברSineTamerMitigating the issue by:

➢ Use of soft starters instead of VFDs (where 

possible)

➢ Use of static switches vs. electro-mechanical

➢ Use of standard VFDs instead of AFE

Passive filtration

➢ Using SineTamer – Transient Filter



SineTamer-מסנן תופעות מעבר וסופר הרמוניות

oארבעה באחד:
במקום  )פ תדר ההפרעה "סינון תופעות מעבר ע1.

(עוצמת המתח
סינון סופר הרמוניות2.
Class 2כולא ברק 3.

גבוהה  דיאלקטריתפיזור חום ייחודי בעל עמידות 4.
לעבודה ממושכת

o בין כל פאזה  -מסננים פנימיים בכל יחידה 10עד
בין אפס להארקה ובין  , בין כל פאזה להארקה, לאפס

הפאזות לבין עצמן
o15 (כולל מפגיעת ברק)שנות אחריות
o (מ"ס15×8×5-החל מ)קומפקטי ופשוט להתקנה
o (ח"ש2,000-החל מ)יחס עלות תועלת מעולה
o דגמים עיקריים5–לאיפיוןפשוט וקל:

אמפר30חד פאזי טורי לעומס עד 1.

אמפר100חד פאזי מקבילי לעומס עד 2.

אמפר400תלת פאזי מקבילי לעומס עד 3.

אמפר400תלת פאזי מקבילי לעומס מעל 4.

תלת פאזי ללוח ראשי5.
oב"תוצרת ארה

o Four in one

1. Frequency based 

transient filtration

2. Filtration of super 

harmonics

3. Class 2 lightning arrester

4. Unique heat dissipation

o Up to 10 internal filters in each 

unit – L-N, L-G, L-L, N-G

o 15-year warranty

o Compact (from 5×8×15 cm)

o Simple to install

o Unbeatable ROI

o 5 models

1. 1~ up to 30A (series 

installation)

2. 1~ up to 100A (parallel 

installation)

3. 3~ up to 400A

4. 3~ over 400A (load)

5. 3~ main panel

o Made in the USA



קילו הרץ100, וולט6000-בדיקה ב

testing at 6kV/100kHz



 Transient Filtrationסינון תופעת מעבר
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SineTamer–סינון סופר הרמוניות

Super Harmonics Filtration

ללא סינון

י כולא ברקים"סינון ע

SineTamerעם 

י כולא ברקים"סינון ע



Frequency Responseהפרעה ומסנן במישור התדר 

--6kV

--4kV

--2kV

הפרעה
Disturbance

מסנן
Filter



HEAVY DUTY 

SERVICE 

ENTRANCE SPD 

UNITS

SECONDARY 

DISTRIBUTION 

PANEL SPD 

UNITS

MACHINE 

LEVEL SPD 

UNITS

Useable 

Electricity

Safer 

Electricity

Virtually “Pure” 

Electricity

מומלצת  מירביתלהגנה 

התקנה בכמה דרגות
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Maximum protection – 3 level filtration



?כיצד להתגונן מפני תופעות מעבר

How to protect against transients?

בחירה של ציוד הגנה מתאים

לא כולם דומים

מיקום נכון של ציוד ההגנה

עומס+לוח משנה +כניסה ראשית 

התקנה נכונה של ציוד ההגנה

וולט לסנטימטר8יש הנחתה של 
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➢ Selection of equipment

Not all are the same

➢ Proper location

Main panel + MCCB + Load

➢ Correct installation

8V/cm reduced protection



 Case Studyמתקן סלולרי–דוגמת התקנה 

 תקלות בשנה4–לפני ההתקנה  ,
, נזק ישיר$ 2,000-ל600א בין "כ

בשנה$ 20,000-נזק כולל כ

 4,000$–עלות מסננים

 אפס תקלות–לאחר התקנה

סינון בלוח 
הראשי

סינון בלוח 
משנה

סינון ברמת 
העומס

➢ Before – 4 failures/year, direct cost $600 to 

$2,000 per event, $20k/year with indirect costs

➢ SineTamer cost - $4k

➢ After – zero failures



 Summaryסיכום

  התקנת מסנן תופעות מעבר חוסכת נזקים רבים
ומחזירה את ההשקעה בחודשים בודדים

 יש נזק רב לציוד או  , נמוכותהמגראם בדיקות
להמליץ על מסנן תופעות מעבר–תקלות בקרה 

 במתקנים הכוללים ציוד ממותג(VFD ,LED ,UPS ,
CNC )מומלץ להוסיף מסננים כבר בשלב התכנון

➢ Installation of transient filter saves huge damages 

with few months' ROI

➢ If isolation test results are inadequate, a lot of 

equipment or control failures – install SineTamer

➢ For sites with many switching (VFD, LED, UPS, CNC) 

design SineTamer from the beginning
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