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אודות חברת אנרפרו 
ומלווה את  , אנרפרו הינה החברה המובילה בישראל לניהול אנרגיה•

.  האנרגיה והפחתת העלויות, הקשור בניהול צריכת החשמלבכל לקוחותיה 
אנרפרו מובילה את תחום ניטור וניהול האנרגיה  , 2012מאז הקמתה בשנת •

אנרגיה  אנליסט+חומרה+תוכנהבאמצעות טכנולוגיה מתקדמת הכוללת 
Real-Timeלניהול ב 

, הוזלה, הפחתה, מיישמת אצל לקוחותיה מגוון פתרונות לניטוראנרפרו •
הטמעה והדרכה לניהול נכון של צריכת , ליווי פרויקטים וקבלת מענקים

.  החשמל והאנרגיה בארגון
.  אנרגיהאנליסטים וכלכלני , מנהלי פרויקטים, בצוות החברה מהנדסים•
ספק שירותי )א "ורשומה במשרד האנרגיה כסשט"משהספק ' לחברה מס•

.(אנרגיה



2022, יוני6

בין לקוחותינו



ייצור ואגירת אנרגיה, אינטגרציה של ניטור: המפעל החכם
עלויות האנרגיה מהוות רכיב משמעותי בעלויות הייצור אשר עולה משנה לשנה•

:מותקנים או יתווספו בעתידבמפעל החכם •

ועודHVAC, מדחסי אוויר, מכונות ייצור: צרכני אנרגיה רבים•

PVמערכות •
EVעמדות הטענה •
אגירת אנרגיה  •

רב ומקשה את השליטה והבקרהכל זה מביא לפיזור •

אחד בדשבורדוריכוז וניטור כל המידע בזמן אמת : הפתרון•



ייצור ואגירת אנרגיה, אינטגרציה של ניטור: המפעל החכם
אנרפרו מציעה מערכת מתקדמת לניטור כלל צרכני ויצרני האנרגיה  •

Real-Time-במפעל ב
אגירה  , ייצור, צריכה: אחדבדשבורדאיסוף כל מוקדי האנרגיה •

לניידואפליקצייהאמת מתקדמת בזמן תוכנת ניטור •

,  שלא בשעות הפעילות, חריגה בזמן עבודההתראות לצריכה •

קשרהתראות ממוקדות לפי צרכנים ואנשי 

גרפים ופילוח לפי צרכנים, מגוון דוחות אנליטיים מובנים לתעשייה•

KPIי מדדי "ניתוח עלויות ומעקב עפ, יווי אנליסט אנרגיהל•



REAL–TIMEמהי מערכת 

אנליסט+ תוכנה + חומרה : שילוב פתרון כולל

בקרה ומתן התראות בזמן אמת

פילוח הצריכה לפי צרכני האנרגיה השונים

דיווחים שוטפים לפי צרכי הלקוח

KPIי "מעקב עלויות חשמל עפ

י מהנדס ואנליסט אנרגיה"דוחות וגרפים לניטור ומעקב ע



REAL–TIMEמהי מערכת 

: מוזמנים לצפות בסרטון שלנו לניהול אנרגיה חכם
https://www.youtube.com/watch?v=HQhFS5wn4Q4

(:מפעל פלסטיקה: )תעשיותלעדפ

https://www.youtube.com/watch?v=bDAhPo8G6_g

(:רכיבי תעופה)תעופה מיכלוליבז 

https://www.youtube.com/watch?v=40McdvyGQlk

https://www.youtube.com/watch?v=HQhFS5wn4Q4
https://www.youtube.com/watch?v=bDAhPo8G6_g
https://www.youtube.com/watch?v=40McdvyGQlk


סוגי ערוצי המדידה



התקנה פשוטה בארון החשמל



ערוץ מדידה  

אלחוטי
אוסף את הנתונים ישירות  

מהכבל

מערכת מניה
קולטת את נתוני ערוצי המדידה  

ומעבירם לענן חיצוני

SIMתקשורת לענן באמצעות 

אפליקציה+תוכנה
כולל התראות בזמן אמת ומבחר  

דוחות לבחירת הלקוח

Cloud

איך זה עובד



דוגמאות ליכולות התוכנה והאפליקציה



ניתוח והצגת מידע גרפי בזמן אמת

מיקום אתר הלקוח❑

(סוג צרכן/ י קטגוריה "עפ)צריכה בזמן אמת ❑

צריכה בזמן אמת בהשוואה לממוצע❑

צריכה כוללת בשבוע האחרון❑



EV+צריכה+סולאריכוללת ייצור דשבורדתצוגת 



EV+צריכה+סולאריכוללת ייצור דשבורדתצוגת 



ניתוח והצגת מידע גרפי בזמן אמת

י צרכן ספציפי"עפ/ י קטגוריה "עפ/ תצוגה של צריכה כוללת ❑

ח"ש/ KW / KWH / Aי "תצוגה של צריכה עפ❑

תקופה ספציפית  / שנתית / חודשית / שבועית / יומית / שעתית 6תצוגה ❑

של צריכה

אופציה להשוואה לתקופה הנבחרת המקבילה בעבר  ❑

אופציה להשוואת הצריכה לטמפרטורה החיצונית באזור  ❑

תצוגת צריכה בחלוקה לשעות פעילות ומחוץ לשעות הפעילות❑



מפות חום לפי צרכני משנה



סוגי התראות

התראות אודות תקלות ברכיבי ❑

ההתקנה

התראות אודות הפסקת עבודה  ❑

של צרכנים ספציפיים בזמן 

ז  "לו/ שעות עבודה )מוגדר 

(  ספציפי

עלות  / התראות אודות צריכה ❑

צריכה חריגה ברמת אתר  

מחוץ / בשעות הפעילות )

(לשעות הפעילות

התראות אודות מתח של  ❑

צרכנים ספציפיים בזמן מוגדר  

(  ז ספציפי"לו/ שעות עבודה )



חיזוי תקלות

י בחינת פעולת הכיבוי  "חיזוי תקלות ע❑

וההדלקה של צרכני החשמל בהשוואה  

לשבועות קודמים



אפליקציה נוחה לטלפון הנייד



דוגמאות לדוחות בדגש לתעשייה



דוח נצילות מדחסי אוויר-מפעל תעשייתי 



HVACדוח -מפעל תעשייתי 



קירור אל מול  /הצגת צריכת מערכות חימום❑

טמפרטורה חיצונית בהשוואה להיסטוריה  

הקיימת במערכת

מול טמפרטורה חיצוניתצילריםניטור –דוחות 



סולאריות' דוח מעקב נצילות מע–מפעל תעשייתי 
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(לפי שבוע-(kWhסולארי  ייצור -מבנה הרכבות 
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וואט מול כמויות ייצורנירמול: בקרת ייצור

הגדלת כמות מוצרים  –שיפור ❑

מול ירידה בצריכה



דוח תפעול תנורים: מפעל הרכבות



דוח שעות עבודה–קווי ייצור : מפעל מזון



דוח שעות עבודה–קווי ייצור : מפעל מזון


