


קסקדית-מערכת המולטי
2018התגלה ביוני 

:בצריכת חשמלמאפשרת לחסוך 

15%עד -C °4בתאים של 
25%עד -C °18של בתאים 

30%עד -C °25בתאים של 
40%עד -C °40בתאים של 



2014בשנת הוקמה 
לצורך ביצוע פרויקטים  

בתחום של התייעלות  
האנרגטית
:מטרות

להחליף את מערכות הקירור באמוניה•
להקטין את צריכת הדלק במשאיות קירור•



Ministry of National infrastructure,
Energy and Water Resources 

www.energy.gov. I l

בחסות ובמימון של

אנו מודים למשרד האנרגיה עבור  
תמיכה ומימון במשך כל התקופה  

מחלקת מדען הראשי  תרב תודות לצוו
עבור עזרה מקצועית ויחס אנושי



הגנה על קניין רוחני 
דורשת זמן רב ודיוק



R-22מערכת קסקדית –2015



ספיחה להקפאה–2016



מערכת קסקדית חדשנית–2017



אם'הרכבת מכונת ספיחה במפעל צ
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ימים לפי מספר סידורי

אם'צמפעל , חיסכון בצריכת חשמלי היחסי לפי יום



10%וט חוסך כי 'ק30-40ניצול מקור חום של 
אך , טון קירור100ילר 'בצריכת החשמל של צ

זה לא בא בחשבון כי עד היום לא הייתה קיימת  
שיטה לנצל את מקורות החום כאלה



מילואות\המכונה במפעל מילועוף



1 2 3 4 5 6

491

374 350

571

397

554

2018, במילועוףחשמל שבועי צריכת 
538.7–ללא קסקדה , שעה-ואט' ק373.7–ממוצע עם קסקדה 

30.6%חיסכון הממוצע 



מערכת למשאיות–2019-2018



%-חסכון בצריכת החשמל ב
האידוי בשלושת העונות' לפי טמפ



קיימנו את המטרות–2019ינואר 

לחסכון חשמל קסקדית -מערכת המולטי•
במערכות קירור הנייחות מוכנה לשיווק

לחסכון בדלק  קסקדית -מערכת המולטי•
במערכות קירור הניידות מוכנה לשיווק  

)ללא תוספות(
ולצאת לשוק כדי להתחיל לחסוך באנרגיה בקיץ הקרוב2020הוחלט לא להמתין לשנת 



המוצרים שלנו מקטינים 
באופן אדירCO₂פליטת 



ביכולתנו לעשות את העולם נקי יותר

!תודה רבה
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