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אפקון בקרה  ואוטומציה

2021כנס  אילת 
Coronavirus Disease - Environmental considerations with HVAC & BMS 

systems

א בתקופת הקורונה"שיקולים סביבתיים במערכות בקרת המבנה ומ
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סיפור לקוח

מדידות חריגות של אבק20חוותה קומה , א"במגדל בת  .
א אויר צח הממוקמת בקומה השמינית"הקומה מקבלת שירות מיט.
נחשפו העובדים לרמות , למרות שהבניין נבנה לפי תקן בניה ירוקה

.גבוהות של זיהום
 הבעייה זוהתה כחשיפה של הבניין לאתר בניה ושל מדף יניקת אוויר

%.50ז קבוע ופתוח קבוע מעל "צח שעבד לפי לו
הפתרון שהוצע היה:

תוספת מפעיל חשמלי לשליטה על  ידי בקרת מיזוג אוויר .
יר צח במערכת תזמון החלפות אוBMS  בהתאם  לתנאי הסביבה

.  בשעות הערב והלילה
 תוספת אלגוריתם שיכול ללמוד מתי להכניס אויר ולמצוא את

.בקומות לבין האבקCO2בין רמות האופטימיזציה
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:מלמדות אותנו ש2020-2021

כולם ואנו אשר מאיים על, זיהום אוויר בחללים סגורים הוא עניין גלובלי
.BMS-HVACנדרשים לתת פתרונות לטיפול גם במערכות 

  בנוסף לאתגרים של אבק ואוויר צח אנחנו מודעים יותר לנושא של
התפשטות נגיפים בחללי עבודה וההשפעה המיידית של זה על תחלואה 

(.בידוד ומחלה)וביצועים כלכליים של חברות 
 היכולת לעבוד בחדר בחברת אנשים או באותה מערכת מיזוג עם עוד

.  אנשים הפכה אתגר ושיקול של עובדים בהגעה למשרד
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?איך משלבים את ניטור האוויר עם מערכת בקרת המבנה

Smart 

Air 

Monitoring  

BMS
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?מה הפרמטרים החשובים למדידה



6

(חדרי אוכל , חדרי ישיבות , משרדים) באזור אוירסינון וטיפול בשלבי

,  חרקים, אבקה , של אבקסינון מוקדם מסנן חלקיקים גדולים 
. שיער בעלי חיים וחלקיקים גדולים אחרים טרום סינון

מסנן חכם

:המסנן מורכב משלושה חלקים

•HEPA – מיקרון0.3של 99.98%מסנן חלקיקים יעיל של.

.וריחות רעיםVOCסופגת -שכבת פחמן•

. חיידקים ועוד, בד חכם המורכב ממסנן שכבות נחושת המסנן וירוסים –בד נחושת חכם •

-מיינן דו
קוטבי

. רכיב המבוסס על טכנולוגיית יינון דו קוטבית
בדיוק כמו אלה המצויים בטבע  המטהרים ומרעננים , מייצר יונים חיוביים ושלילייםהמיינן 

אויר פנימי על ידי ביטול המזהמים

נגיפים וטפילים על ידי השמדת החלבונים על קרום התא , יעיל בנטרול חיידקים  UVC  LEDs
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מסנן חכם

:המסנן מורכב משלושה חלקים

•HEPA – מיקרון0.3של 99.98%מסנן חלקיקים יעיל של.

.וריחות רעיםVOCסופגת -שכבת פחמן•

. חיידקים ועוד, בד חכם המורכב ממסנן שכבות נחושת המסנן וירוסים –בד נחושת חכם •
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קוטבי-מיינן דו

מייצר יונים חיוביים ושלילייםקוטבי-המיינן דו. רכיב המבוסס על טכנולוגיית יינון דו קוטבית.
המטהרים ומרעננים אויר פנימי על ידי ביטול המזהמים המזיקים, -יונים בדיוק כמו אלה המצויים בטבע  .
 קוטבי הינו בהסרת סוגים שונים של מזהמים–היעילות של המכשיר עם מיינן  דו  .

עובש ווירוסים במשך שבועיים        , ניסוי מעבדה אודות היעילות להפחתת חיידקים
ללא  מיינן  דו קוטבי  ,  התוצאה עם מיינן דו קוטבי
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 RT-PCRעיבוד תוצאות הנתונים שנמדדו על ידי 
את המצאות   %  99.9מראות לנו  שהמכשיר מצליח  למנוע ב 
COVID 19הטיפה  הנגיפית של  מחלקת  הקורנה  

.של האויר  בחדרים  סגוריםעל ידי סינון פעיל ורציף 

המידע  מבוסס  על  תנאי  מעבדה בלבד*  

מרכזי מוביל בתחוםהחוליםבביתפיילוטתוצאות 
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Smart 

Air 

Monitoring  

Modbus Rs485

Tcp/ip

Modbus Rs485

מבנה מערכות בקרת מבנה  ואיכות אוויר
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א"ניטור רציף  בבקרת  מבנה ומ
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א"ניטור מבוזר במערכות בקרת מבנה ומ

מספר רב  של  חיישנים  מבוזרים מאפשר יישום של מבנה חכם  
:באמת
מדידת קרני השמש על פאות המבנה במשך יממה /

.עונה וניהול התאורה בהתאמה
  השפעת עונות השנה ותקופות מעבר על צריכת

.האנרגיה
ניתוח גידול עתידי לתוספת יחידות קירור.
בעידן הקורנה הנוכחות של העובדים במבנה גמישה .

מאפשר , ניהול האזורים המאוכלסים והנוכחות בחדרים
.יישום של לוגיקה משתנה של בקרת מיזוג האויר
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תודה רבה על  ההקשבה


