
 ךרעמל תומדקתמ רוטינ תוכרעמ
הקוזחתהו רוציה

Electricity 2022 
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ילטיגידה םלועה- םדקתמ רוטינ
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 ,הרוטרפמט ,םד ץחל-ןווקמ רוטינל םירוסנס•
....םיילמשחםיסלופ ,קפוד

 יאנת ,םוקמ יוהיז-םיפסונ עדימ תורוקמ•
...תומילשמ תוקידב , םיתוריש רוטינ ,הביבס

 :המכח תכרעמל רבוע עדימה•
ףיצר בקעמ•
.םיבצמ /תוגהנתהיספד תדמול תכרעמ•
יטמוטוא ןוחבא•
ךרוצה יפל םילשמןוחבא•
.בקעמו תוקידב / לופיטלתוצלמה•



היישעתב ונלצאו
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עונמ בסמ תרוטרפמט

המיטא רוטיק תסו

דודב ץוציפ-שער יששג

ןמשב םיזגה זוכיר



םילשכ תוחתפתה
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.הסונמו יעוצקמ תווצו תונשדח ,עדימ תוכרעמ ,תמדקתמ היגולונכט לש חצנמ בוליש

 למשחה תרבח לש הקיטסונגאידהו רוטינה זכרמ
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ןהיביכרמ לע רוצייה תודיחי15 לש רוטינ
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:תועצמאב קוחרמ ןווקמ רוטינ•
קירטקלא רדיינש–Machine Learning תומכח תוכרעמ•
היוזח הקוזחת לע םיצילממו עדימה תא םיחתנמש עוצקמ ישנא•

250
Motors

192
Pumps

76
Transformers

21
Generators

15
Steam turbines

10
Gas turbines

תואמ
Heat Exchanger 

Fans,  Valves

תינמז וב םירטונמ םיגת20,000|םילדומ1200

בלושמרוזחמתבסומתודיחיתימחפ תודיחי



ישילש םרוג לכלוריבעהל וא וקיתעהל ןיאו ידוס וניה עדימה .מ"עב קירטקלא רדיינשו לארשיל למשחה תרבחל תורומש וב לולכה עדימהו הז ךמסמ לע תויוכזה לכ ©

Condition Monitoring– בצמ רוטינל תכרעמ
םירומח םילשכ תעינמו יוזיח תלוכי



תדמול תכרעמ– הנוכמה תואירב תכרעמ
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םירטסאלק / םיפוריצ400-200– יביטלרוק תומגמ ןוחבא

Group Data into Smaller Modes of Operation

Traditional Alarms

PRiSM



יוזיחו בקעמל םיימניד תולובג
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.) 'פמט הלקס( םינטק דואמ םייוניש רותיא תלוכי
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תיבושחמה המרופטלפה
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הדידמה דויצ תונימא
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תודיער ששג

)OMR( הלקתה ףרג חותינ  תייעבל תוכיושמ , תוארתההמ50 %-כ
.םיששג וא הדידמ רושכמ
.תרושקת- חוטש הדידמ תוא•
.הטמ הלעמ , ףייזמ ששג•
.םישער םע לנגיס•

 : םישיחרת
.רושכמ /ששגב יתדוקנ לופיט•
.הדיחי / הנוכמ תקספה•



המידקמ הארתהו םילשכ תעינמ
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 תודיער רוטינ
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.יטירק דויצו יפקיה בבוס דויצ ןווקמ רוטינ



םיימנידומרת םיעוציב רוטינ
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םיימנידומרת םיעוציב רוטינ
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השעמלהכלה– המכח הקוזחת
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ישילש םרוג לכלוריבעהל וא וקיתעהל ןיאו ידוס וניה עדימה .מ"עב קירטקלא רדיינשו לארשיל למשחה תרבחל תורומש וב לולכה עדימהו הז ךמסמ לע תויוכזה לכ ©

– הקיטסונגאידהו רוטינה זכרמ
תונוכמה תואירב םוסקימו תוליעיל ילטיגידה ףתושה



תילועפתו תיתקוזחת תוניוצמ

19

 הרבחב תוחוקלה םע
הל הצוחמו

 תופתוש לש תוברת

 תונשדחהו ילטיגידה םלועב
תיגולונכט ךרד ןבא

רוצייה 'חיב םירומח םילשכ תעינמו
 םיעוציב רופיש

 תריכמל םיינוציח תוחוקל2 םע םיזוח תמיתח
 רוטינ יתורש

תיקסע תומזי



הקוזחתה לש םכח לוהינ-תולעייתה
תיקסע תומזיו הקיטסונגאידו רוטינ זכרמ תלעפה
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 ₪ ינוילימב תוענמנ תויולע

דחוימ הרקמ תענמנ תולעיתנש תענמנ תולע :ארקמ

2017 2018 2019 2020 2021 2022

0.7 4.4 6.2 8.9 7.5 12

35

11.6

ZA3

 ימוחת
העפשה

 םיעוציב
םיימנידומרת

םירפושמ

 ןוטיק
 תוקידבב

חטש
תויולע

  תויתנש תוענמנ
הקוזחתו לועפת

 ןוטיק
 תויולע

 יזוח
הקוזחת



הבשקהה לע הדות
הקיטסונגאידהו רוטינה זכרמ


