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?  השאלה רק כמה–אנרגיה כסף ואבנית לא מטופלת גורמת לבזבוז 

 
 זכתה במכרז משרד התשתיות" תמהיל"חברת 

 לביצוע מחקר השוואתי למדידת התייעלות אנרגטית
 המושגת מטיפול נכון באבנית

 
של משרד התשתיות  STARTERGY זכתה במענק מקרן ההזנק "תמהיל"חברת 

הלאומיות לצורך בחינת ההשפעה של הפחתת נזקי אבנית על צריכת האנרגיה של 
  ₪.600,000-השתתפות המדינה במחקר כ. מערכות מים

"  מערכות שליטה ובקרה–נידן "לצורך ביצוע הסקר שכרה תמהיל את שרותיה של חברת 
לשם ביצוע מדידות לבחינת החיסכון באנרגיה והשיפור , המתמחה בהתייעלות אנרגטית

ביצוע המדידות יעשה במערכת איסוף הנתונים ובקרת . המושג במערכות חימום מים
 .אנרגיה שפותחה על ידי חברת נידן במימון קרן ההזנק של משרד התשתיות הלאומיות

, של משרד התשתיות הלאומיות לעידוד מיזמים טכנולוגיים STARTERGYקרן הזנק 
התחומים האופייניים של מיזמים . פועלת להוכחת היתכנות של רעיונות בתחומי האנרגיה

תחליפי נפט לתחבורה , רשתות חכמות, התייעלות אנרגטית: בהם תומכת הקרן
טכנולוגיות , אנרגיה מסוגי פסולת שונים, אנרגיה מביומסה ממקורות שונים, ולתעשייה

טכנולוגיות נקיות ושימוש יעיל יותר בדלקים פוסילים ואנרגיות מתחדשות כגון רוח , מימן
 . ושמש ותאי דלק

מעמידה לצורך המחקר את מערכות "  מ" הופכים אבנית ליתרון בע– תמהיל"' חב
מערכת ל תמהיל מסר כי ה" מנכ–שמעון רדליך .  לביקורת טיפול באבנית" סלמנדר"

בכך הזרימה חופשית , מפוררת את גושי האבנית שנצמדים לגופי החימום ולאורך הצנרת
חימום המים יעיל יותר ויעילות השימוש באנרגיה חליפית גבוהה יותר כאשר האבנית , יותר

ממצאי המחקר נועדו לשמש ככלי ! עצמה לא נמנעת והמינרלים החיוניים נשארים במים
עזר מדיד בגודלו ויסייע בקביעת מדיניות לחיסכון באנרגיה ולעידוד שימוש באמצעים 

.  מתקדמים בבנייה ירוקה

 : נידן' שבוצעו לפני תחילת המדידות שתבצע  חב" תמהיל"מאומדני 
. כל שנה₪ החיסכון הכספי למשפחה ממוצעת יכול להגיע לאלף 

אבנית לא מטופלת גורמת לבזבוז אנרגיה בהיקף של , מניסיון החברה ומשתמשי סלמנדר
הנזק אינו רק לסביבה אלא גם   .למשפחה ממוצעת כל שנה (גזי חממה) Co 2יותר מטון  

 , המים הביתיתבצנרתאבנית שאינה מטופלת גורמת לנזק מצטבר . לרכוש המשפחתי
.  במכשירים לבנים אחריםבקולטי השמש ו, מיםבמערכות חימום 

 היא היחידה העומדת בדרישות משרד הבריאותסלמנדר של תמהיל מערכת , נכון להיום
 5281 ותואמת לתקן החדש לבנייה ירוקה  לאביזרים הבאים במגע במי שתייה5452בתקן 

כגורם המשפיע על היקף צריכת האנרגיה , התייחסות לאבנית, שבו נכללת לראשונה
 .ולהפחתת גזי חממה
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 ותורמתמקטינה את ההוצאה , הכנסת מערכת סלמנדר מרכזית באמצעות וועדי בתים
הפעלת המערכת במשק מי .  אנרגיית השמש יעיל שלשמירה על הקולטים מבפנים וניצולל

 את צריכת לצמצםתעשייה ומוסדות יכולה ,  למבני ציבור,השתייה לכלל צרכני המים
.   שלהם התחייבה מדינת ישראל, האנרגיה והפחתה ביצירת גזי חממה

 החברה המבצעת את הניטור והמדידות באופן בלתי תלוי מסר נידן' ל חב" מנכ– עופר קרן
בבנייני מגורים באזורים , כי המחקר מתוכנן להיערך על ידי מומחי החברה במשך כשנה

המחקר . לבחינת הנתונים במערכות חימום והולכת מים בדרגות קושי שונות, שונים בארץ
, "סלמנדר"בוחן את ההתייעלות אנרגטית הנובעת מטיפול נכון באבנית באמצעות מערכת 

י קולטי שמש "בחימום מים ע, י גופי חימום חשמליים"בחימום מים ע, בצנרת מים חמים
המחקר בוחן גם את תהליך ותוצאות . מסוחררות בבניינים/דירתיים ובמערכות סגורות

. שחיקת אבנית ישנה ובניטור ניקוי מערכתי דירתי שלא היה מטופל

 

 :מידע משלים

מתמחה במתן סל שירותים ומוצרים בתחום    מ"מערכות שליטה ובקרה בע – נידן
לחברה עשרות לקוחות בתחום . ובמגזרים רביםההתייעלות האנרגטית בארגונים 

, משרדי ממשלה)במוסדות ציבור , ('וכד, טק-הי, מזון, פלסטיק, טקסטיל)התעשייה 
סקרי אנרגיה על  החברה מבצעת .וכן רשויות מקומיות רבות (בנקים וכד, מוסדות בריאות
 , לניהול ובקרת צריכת האנרגיהתוכנית  ומגישה ללקוחותיה רב תחומי, ידי צוות מקצועי

  .להתייעלות וחיסכוןוהטמעת תרבות צריכה  הדרכה

פ "פעילותה במסגרת חוק המו, מוגדרת כחברת הזנק של משרד התשתיות' נידן'חברת 
כלי ניטור ובקרה מתקדמים התומכים בתהליך ההתייעלות  כוללת התמחות בפיתוח

כולל נתוני )צריכת האנרגיה את  בזמן אמת  מערכות הבקרה בוחנות.האנרגטית ושימורה
. המלווה בממשק גראפי שנועד לתמוך בהחלטות ניהול אנרגיה בארגון (עבר להשוואה

- סכון של יותר מישיישומה מבטיח ח, תהליך ההתייעלות מתבסס על מתודולוגיה
המתודולוגיה גובשה על ידי .  מעלות האנרגיה בטווח המיידי של הפעלת  התוכנית10%

ושבבסיסה ההבנה שרק שילוב המימד האנושי ביחד עם המימד ', נידן'הצוות המקצועי של 
 www.nidan.co.il     .יובילו להתייעלות אנרגטית אמיתית לאורך זמן, הטכנולוגי

 
 

 :לפרטים נוספים
                     03-9232060office@tamhil.com – 052-2589645: טל, ל תמהיל" מנכ–שמעון רדליך 

                                                                                         

    
 ofer@nidan.co.il  054-7703717: טל, ל נידן"מנכ - עופר קרן
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