
התייעלות אנרגטית 
בקירור מים

Quantumחברת 



Quantum-ess

Quantum-ess המלאאו בשמה:
Quantum Energy Saving & Servicing

:ופועלת בשני מישורים2008בשנת הוקמה 

באנרגיה  ומכירה של יחידות קירור מים לחיסכון שיווק 
Danfossמדחסיעם SMARDTשל חברת  Turbocor

One stop shopברמתלמתקני מיזוג אוויר שירות 
ותחזוקת מערכות מיזוג אויר שנים בטיפול בעלי ניסיון רב 
.של כל יצרני הציוד הבין לאומיים, וקירור תהליכי

https://www.youtube.com/watch?v=qLKU-qErM6I&t=70s



מפעלי ייצור
,  קנדה, באוסטרליה

,  סין, גרמניה, ב"ארה
ברזיל

לייצורהראשון בעולם 
מגנטים ללא שמן  ילרים'צ

)2000(

מגנטים  ילרים'ציצרן 
מותקנים הגדול ביותר  

8,000מעל -בעולם 

עםפריסה עולמית 
מפעלים ועשרות  6

נקודות שרות ומכירה

מדחסי  מגנטים עם ילרים'צספק 
Danfoss Turbocor

שמן הגדול בישראל  ללא 

מגנטיםילרים'ציצרן 
מדחסי     עם 

Danfoss Turbocor
ללא שמן הגדול בעולם

ניסיון עשיר במיוחד  
במגוון רחב של תנאי  
אקלים ותעשיות שונות

SMARDT



עלויות  
הקמה  

ביצועים לפי 
המובטח

אמינות 
הציוד

נוחות  
רעש

עלויות תפעול  
ותחזוקהחשמל 

מפעל/של בנייןשל בעלים מעייניו מה עומד בראש 
?ומיזוג אווירשל קירור בנושא 



הן א "עלויות האנרגיה לקירור ומ•
הגבוהות ביותר שעמן  מההוצאות 

והארגונים  מתמודדים המפעלים 
הגדולים

מסך חשבון החשמל משויך 60%-כ•
למיזוג אוויר ובמקרים מסוימים אף  

יותר
המצב אף מחמיר כאשר הציוד  •

היעילות פוחתת ועלויות  , מתיישן
גדלותהתחזוקה 



Quantum-ess

פתרונות הקירור הקיימים כיום זהים ברובם ומבוססים על דחיסה  
ולכן גם העלות , באמצעות תערובת של גז ושמן דרך חלקים מכניים

גבוההומורכבות התפעול שלהם 

220-ממוצע צורך כילר'שצכאשר קילוואט שעה עולה כחצי שקל בעוד 
ההוצאה מגיעה למאות אלפי שקלים בשנה, קילוואט לשעת עבודה

המציאותהצורך בחיסכון משמעותי בתחום הוא כורח לפיכך 



הפתרון

מדחס סופר חסכוני  
אקולוגי  , שקט במיוחד

ועובד עם גז ירוק

בבסיס הטכנולוגיה  
המהפכנית עומד פיתוח  

י  "של מדחס שמיוצר ע
Danfossהענק חברת 

מבוסס על משנה מהירות 
, מגנטי וללא שמןמיסוב

דבר אשר מקנה לנו חיסכון  
שלמשמעותי באנרגיה 

סטנדרטיילר'מצ45-50%



dBAמעלרשויות ממשלתיות ממליצות כי חשיפה לרעש חזק  צריכה  90
את מחסום הטכנולוגיה והצליחו להוריד את שברו SMARDT-ב, להיות מוגבלת
dBA-רמת הרעש ל זה מביא אותנו להיות השקטים  , מטר1של במרחק 69.5

.אווירבעיבוי ילרים'צביותר בשוק עם 

כאשר יש צורך  , א"בין אם זה בבית האופרה של סידני או בבית האופרה של ת
SMARDTברגישות לרעש ורעידות הבחירה של הלקוח היא בטכנולוגיה של 



סטנדרטים  ילרים'בצכי קבע ASHRAEשלמחקר •
3.5%-ישנה כמות עודפת של שמן במערכת הקירור כ

עודף זה שנמצא במעגל הקירור מפחית את יעילות  •
!!!8%-המערכת ב

אחזקה יקרה בטיפול  , שמן דורש בדיקות שנתיות•
ברכיבי מערכת השימון



קירבה ' טמפ
)approach(

3°c1°c קירבה ' טמפ
)approach(

הקירוראפקט השמן במערכת 

קירבה ' כל מעלה בטמפ
בממוצע עולה 

!ח"ש30,000שנתי 

מעטפת השמן מצפה את 
החום הצינורות במחליפי 

יורדת בהתאםוהיעילות 

3.5%כפי שאמרנו 
השמן מכמות 
במערכתמטיילת 



מתחרה-עם שמן ילר'צ

מבטיח עבודה יעילה באופן רציף•

לתקלותמקטין משמעותית פוטנציאל •

אחזקהמפחית בחצי עלויות •

:מורכבות מעגל השמן במערכת

• החלפת פילטר שמן
• מפריד שמן
• משאבת שמן
• קירור שמן
• גוף חימום אגן שמן

• שמן' רגש טמפ
• מתמר לחץ שמן
• החלפת שמן
• בדיקת שמן במעבדה

SMARDT- ללא שמןילר'צ



איך אנחנו משפיעים פיננסית  
?בהפחתת עלויות ועליה ברווחיות

ביותר צרכני חשמל משמעותיים הם ילרים'צכפי שציינו •
.הרווחיות הארגוןעל שמשפיעים ישירות 

יגרום SMARDTביעילות גבוהה של ילרים'לצשדרוג •
.תפעוללהשפעה משמעותית בשורה התחתונה של עלויות 



בכדי להיות מדויקים בחישוב עלויות האנרגיה לאורך  
ASHRAEקבע ארגון המיזוג אוויר העולמי, כל השנה

צורת חישוב המשקללת את היחס בין עומס הקירור  
IPLV-למספר שעות העבודה השנתיות  

Integrate Part Load Values 

SMARDTשלילרים'צ
הגבוה ביותר בשוקCOPהינם בעלי מקדם נצילות
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Total cost of ownership model
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אחוזי תפוקה

עלויות מצטברות של אנרגיה 
והתחזוקה

השוואת ביצועי נצילות

SMARDT

מתחרה

SMARDT

מתחרה



החזר השקעה 
תוך שנתיים וחצי



SMARDT מגנטים ללא שמן  ילרים'בצעולמית מובילה

במכירות שנתיות•
המגנטיםילרים'הצבמספר •
המוצריםבטווח •
בשרות ותמיכה•

את מניעות עלויות תפעול נמוכות ביותר 
SMARDT בעולם  1מספר להיות

ללא שמןילרים'בצהיצרנים המובילים בעולם 10



SMARDTהחברות הבין לאומיות שנתנו אמון בחברת 



מספר המכונות  את Quantumעד כה הטמיעה החברת 
Danfossהגדול בארץ מסדרת מדחסי  Turbocor

350עם מכונות 120-כ
המספקים  מגנטיים TTמדחסי 
קירורטון 35,000-כ

22עם מכונות 11
מגנטיים בהספק  VTTמדחסי

קירורטון 6,450כולל של 



רשימת לקוחות שרכשו יחידות קירור מים מגנטיות

)  מדחסים340(מכונות 120-כ

טון קירור בעבודה  35,236-ו

2007משנת 



תודה רבה

052-7331919www.quantum-ess.com assaf@quantum-ess.com
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