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מערכות חלוקת חשמל מתקדמות עם העולם הדיגטלי

10x

Onתמיד במצב 

כלכלה דגיטלית דורשת  

מהזמן100%חשמל זמין 
מוצרים  10יהיו פי 2025עד 

אנשיםמחוברים מאשר 

ביזורעולם דיגטלי

70%
מיוצרת  תהיה האנרגיה  2040עד

מתחדשיםמחומרים 
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IOT -5מגה טרנדים עולמיים

הגנת סייבראנליזות             חישה              ניידות                        ענן
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ידיגטלויותריותרהופךותחזוקהאנרגיהניהול,החשמלתחום

גמישה
,  להתמודד עם האתגרים המרכזיים של בטיחות

רגולציה ואבטחת סייבר, אמינות

ניתנת להרחבה
בהתאם לגודל האתר וביכולת  

עמולהשתנות ולגדול

פתוחה
למכשירי צד שלישי ולשילוב עם מערכות  

הפעלה אחרות

Connected  מוצרים

Products  מחוברים

Edge   תוכנת

Control  קצה

Apps, Analytics אנליזות, יישומים

& Digital Services ושירותים דיגטליים
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התחברות 

למכשירים
לקיחת החלטות  ניתוח נתוניםאיסוף נתונים

ביצועיות
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–תחזוקה אפקטיבית 

?למה? למי
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?למי זה רלוונטי–תחזוקה אפקטיבית 

מחלקת כספים

מנהל האתר

מהנדס אחזקה

ל"מנכ

אני צריך שתהיה לי את היכולת להשוות  "
.בין אתרים ולייצר סטנדרטיזציה

לחסוך עלויות ולהגן על הנכסים  
"והעובדים

אני צריך להגדיל את תפוקות הייצור ולהפחית  "
"השבתות לא צפויות

אני צריך כלי קל ויעיל שיאפשר ניהול מעקב  "
,  הוראות יצרן לתחזוקה מונעת, אחרי הנכסים

"ומידע מדוייק על תחזוקת שבר

,  אני רוצה להפחית את הוצאות התפעול"
לעקוב אחר זמני החזרי ההשקעה של הפרויקטים  

"להתייעלות
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תחזוקה מונעת= תחזוקה אפקטיבית 

משימות הפזורות לאורך זמן לייעל המטרה–מונעתבגישת תחזוקה 

.עתידיים הנושאים עמם עלויות גבוהות וסכנותכדי למנוע כשלים 

חיי הנכסיםהארכת . 1

מוגברת והפחתת סיכון לפגיעה בבני אדםבטיחות . 2

תכנון תחזוקה אופטימאלי והקצאת משאבים יעילה. 3

הפחתה בהוצאות על תחזוקת שבר. 4

ריווחיותוהגדלת שיפור בהוצאות . 5
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?למה זה רלוונטי–תחזוקה אפקטיבית 

עלות הבעלות הכוללת מגיעה  

לאופטימיזציה כאשר תחזוקה מונעת  

שנים2-3מתבצעת כל 

מהשריפות בבניינים מקורן  25%

מתקנים חשמליים עלולים  . בחשמל

להידרדר וחוסר תחזוקה הוא גורם  

השורש העיקרי

European Fire Academy (EFA)
IEEE 493

NFPA 70B

ציוד מיתוג שאינו מתחוזק בעל  

לכשל  62%-סיכוי הגבוה ב

בהשוואה למערכות עם תוכנית  

תחזוקה מתאימה

מניעת תקלות הסכנה לשריפותהורדת   (TCO)הבעלות הכוללתעלות 
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בעידן דיגיטלי  ניהול תחזוקה 

מתחדש  
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תחזוקת שנאים

בדיקת תקינות המפסק

מפלס  /רעש/בדיקת רטט
שמן בשנאים

בדיקה ויזואליתניקוי אבק

אימות מומנט חיזוק

פתחי אוורור/ניקוי מאוורריםסיכוך פלאגים

החלפת סוללת  
UPS

בדיקה תקופתית  
של תאורת חירום

בדיקת ממסר  
פחת

כמעט כל נכסי החשמל נדרשים בתחזוקה מונעת

תחזוקה לבנק  
קבלים

שדרוג קושחה וחומרה

בדיקת הגדרות  
להגנת מפסק

סריקה תרמית

פעולות תחזוקה גנריות פעולות תחזוקה נקודתיות
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חיזוי כשל בהתבסס על כללי התנהגות  •

עליית זרם  )דינמיים בכל רכיב מובנה 

('לחות וכו, ועליית טמפרטורה

או ייעוץ לפרש ולנתח   AIלרוב דורש•

לספק פעולות תחזוקה  , את הנתונים

.מומלצות

תחזוקה מבוסתת מצב•

סוג האתראסטרטגיית תחזוקה אפקטיבית לפי 

מונעתתחזוקה 

מבוססת מצבתחזוקה 

החזויתחזוקה 

בהתבסס על תנאים שנמדדו בפועל  •

לעומת הספים המוגדרים מראש  

שהוצעו על ידי מבחנים תיאורטיים  

,  מספר פעולות מקסימליות: לדוגמה)

(מחזורים

התראות בזמן אמת•

תחזוקה מונעת•

++
.  שברנערכת לאחר תקלה או 

עלויות גבוהות כתוצאה 

.  מכשלים

השבתה  עלויות נוספות עקב 

.לא מתוכננת

בנייה ודוחות , נדרשים נתוני תכנון•

בדיקה

ק ליסט לתחזוקה מוגדרת על סמך  'צ•

דגם הציוד

תזכורת לתחזוקה מבוססת על  •

מחזוריות המומלצת על ידי היצרן

תחזוקת שבר

Non-CriticalLarge and critical

RetailOfficeHotelsHealthcareData centerMobilityO&G MMM Utility EducationGovernmentF&B
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חזויהתחזוקה  מבוססת מצבתחזוקה  תחזוקה מונעת

גבוה בינוני נמוך עלות יישום

מספק את לוח הזמנים היעיל  , אם מבוצע כהלכה•

.ביותר לתחזוקה
מיקסום יכולות השירות באתר•

ניטור בזמן ומושכל•
יותר תובנות לגבי הגורמים לתקלות•

האסטרטגיה הטובה ביותר ליישום ללא מומחיות•
עלות ההפעלה נמוכה•

יתרונות

עלויות גבוהות נדרש צוות מיומן, השקעה על מערכת הניטור לא מונע כשלים אקראיים חסרונות

פירוט סוגי 
התחזוקה

יתרונות וחסרונות לכל סוג תחזוקה

זיהוי ציוד תחזוקה על סמך 

המלצת היצרן

לוח זמנים לתחזוקה מבוסס על מרווחי  

זמן מומלצים

קבלת תזכורות מראש

ביצוע תחזוקה על בסיס נוהל  

והגדרות יצרן

1

2

3

4

הגדרות ספים והתראות

התקנת חיישנים  

ורכיבי תקשורת

Receive alarms when 

threshold is exceeded

ביצוע תחזוקה על בסיס נוהל  

והגדרות יצרן

1

2

3

4

הגדרות ספים והתראות

התקנות חיישנים  

ורכיבי תקשורת

AIשירות מרחוק ו 

חקר מעקב אחר טרנדים

ביצועים וחיזוי כשלים

ביצוע תחזוקה על בסיס נוהל  

והגדרות יצרן

1

2

3

4
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תחזוקה מונעת
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IOTתחזוקה מונעת משולבת 
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כלי המשרת לאורך כל חיי הפרוייקט

תפעולהתקנהבניהתכנון

קבלןיצרן לוחות יועץ

CAPEXOPEX

מנהל תחזוקה

.גם מהשטח, בפרוייקטים וגישה לנתונים באופן דיגיטלישמירה על נראות •

.בפרויקטיםקיימא לטווח ארוך עם כל בעלי העניין -בניית קשרים ברי•
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עבור לעולם הדיגטלי–הפטר מניירות ומידע שהולך לאיבוד 

תוכניות יועץ
• Single line diagram
• Selectivity setting

מסמכי תפעול
• Device password
• IT network configuration
• Project report
• Test report

תוכניות ביצוע לוח
• CAD Drawings
• Switchboard photos
• User manual
• Wiring schema
• Bill of material
• Device serial number

מסמכי מוצר
• Product & service 

brochure
• Warranty doc

מסמכי תחזוקה
• Maintenance plan
• Maintenance guide
• Spare part lists

תיק מתקן דיגטלי - Digital Logbook
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מסמכי המתקן זמינים מהשטח
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...מניעה תמיד טובה יותר מתיקון
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אפשרות לנהל אתר בודד או אתרים מבוזרים
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הגדרות ויישום קל של תחזוקה מונעת
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במצתחזוקה מבוסתת
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קבלת אזעקות בזמן אמת ותגובה מהירה, התחברות לנכסים קריטיים
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מפרטורה על פסי הצבירה וגילוי סכנות לשריפהטמעקב אחרי 
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שיתוף אנשי צוות בתחזוקה יעילה
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דוחות פעילות של אנשי תחזוקה

Summary report

Log report
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תחזוקה חזויה
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לייעול מערכות וזיהוי תקלותAI-בדוחות ושימוש

Advisors 

and 

Services

איסוף מידע

אנליזה

ניתוח דוחות

תיקון

המשך מעקב
היררכית  

המערכת
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System release development roadmap (per Offer level)
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מוכנים לעתיד

ביחד
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