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 גזיםבטיחות  -מ "בעפיקס -טק

 מערכות בקרה וציוד בטיחות, גז-גלאי
077-700-7531  www.safe-detect.com 



:מטרות הפרוייקט  

 .יעילה וזולה לחסכון באנרגיה, להציג דרך פשוטה1.

להציג בקרה חכמה של תנאי האויר עבור הנוכחים במבנה במשך שעות  2.
 .    שהותם

 .י בקרה טובה יותר"ע-ת במבנה/שיפור הרגשת העובד3.

עד -של חודשים ספורים( החזר השקעה) ROI: להביא לחיסכון באנרגיה4.
 .אתם חוסכים ממש ומייד...שנתיים

 .הקטנת פליטת מזהמים–להפחית את זיהום הסביבה....ו5.
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 ?מה אנחנו מציעים

 
 "הצח"בקרת האוויר 

 
 

  הבניין   
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:מספר גורמים המשפיעים על עלות הטיפול באוויר  

 .מצב פתחים במבנה•

 .תחזוקה נאותה•

 .שילוב מקורות אנרגיה נבון:  יעילות אנרגטית•

 (.כ"מקורות חום בד)בידוד וטיפול בגורמים מפריעים •

 .חלקים ממנו/ בידוד המבנה •

 .מבנה/ אולם / שמירה על מצב נכון לתנאי העבודה במשרד •

 .שליטה על כמות האוויר הצח הנכנס מן החוץ•
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 :איכות האויר נגזרת ממספר משתנים כלליים

 .לחות יחסית ומהירות זרימת האוויר, טמפרטורה1.

 .ואבק באויר" רעים"כמות גזים 2.

 .ריכוז החמצן באוויר3.

 .באוויר CO₂חמצני -ריכוז הפחמן הדו4.

קצב הנשימה  : עשוי לגרום חוסר נוחות ppm 1200 מעל CO₂ריכוז 

 .ועייפות. משתבש וגורם לכאבי ראש ויובש בריריות

 
 

   

 

 

 ..לעבודה בחלל בו אנו עובדיםתנאים נאותים 

 (indoor Air Quality IAQ) אויר איכות 

הכנסת אוויר צח מעל  -חמצני נמוך כמו באוויר הצח -אין צורך בריכוז פחמן דו, לעומת זאת
 (כמצויין בשקופית הבאה)תגרום לעלויות יתר במיזוג , לצורך
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 :החסכון מושג בכמה מישורים

 ולטפל בו לפני כניסתויש צורך לקרר , אויר צח -הפחתת שימוש בחשמל1.

 ".תעלות המיזוג" -ל       

 מטופל פחות  " אויר חוזר" –ילרים וציוד סובב אחר 'פחות עומס על הצ2.

הוזלת עלויות   -יפעלו בעומס נמוך יותר, ילרים וציוד סובב'הצ, מאויר צח       
 .אחזקה

 תביא לחיסכון , הורדת כמות האויר הצח –אויר צח המכיל אבק 3.

 .החלפת מסנני האויר/ בטיפול       

  

 
 

 חסכון על ידי 

 ,למערכתמניעת הזרמת כמות עודפת של אויר צח 

 .בקרה חכמה של כמות האויר הצח, ויחד עם זאת

   

   



לא לעומת מערכת  מבוקרתמערכת מיזוג 

 מבוקרת

 .  אוויר צח 15-45%נהוג להזרים  לא מבוקרתבמערכת •

, כ תנודות בלחות"יהיו בד לא מבוקרתבמערכת •
 .גזים שונים באוויר בזרימת האוויר ובריכוז, בטמפרטורה

אוויר  יש צורך בהזרמת הרבה פחות מבוקרתבמערכת •

 .  כ"והרגשת העובדים תשופר בד-צח

 .בהוצאות אנרגיהחיסכון גדול יהיה  מבוקרתבמערכת •

בתחזוקת המבנה   חיסכון גדוליהיה  מבוקרתבמערכת •

 .ותחזוקת מערכת הצילרים ונספחיה
בהוצאות  10-30%חיסכון של 

 (HVAC)האנרגיה למיזוג 
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  CO2 –בקרת איכות אויר : אחת הדרכים הינה
 איך זה נעשה 



חסכון   

  בהוצאות מיזוג

 חימום/ אויר

גזי   פליטת

 חממה

ערך נמוך  )

 (עדיף

הוצאות  
 אחזקה   

 

תחושות   

/  האנשים

 עובדים

   CO2 

ppm    באויר

 שאנו נושמים

 השוואת משתנים

קיים בדרך כלל  מצב 350-5000 אין שליטה 100 100%

 לפני שינוי

 אי הוודאות%  גרוע גרועה גרוע בעייתי אין

10-30%  

 שיפור
 מצב לאחר שינוי 650-850 טובה ניכר חסכון 70%

 אי הוודאות%  מצויין מצויין שיפור   משופר מצויין

החזר השקעה   מיידי מיידי מיידי מיידי משנה פחות

 ושיפור

 :*מה אנחנו מציעים וכיצד זה נעשה  
 :טבלת השוואת מצב לפני הביצוע ולאחריו על פי משתנים מקובלים 

 .ל הנם להמחשה ודוגמא והנם מעשיים בהחלט למקומות רבים"הנתונים הנ* 
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 .תרשים מערכת מיזוג אויר עם תוספות מובנות?  (איך זה נעשה)הפעולה שיטת 
 
 (.פ ייעוד המקום והדרישות המקדימות"ע)לימוד דרישות המקום . א
 . DCSידי גלאים מסוג    על –בבניין  CO2 -הפעלת בקרת גלאים לרמות ה. ב
 .ומשתנים נוספים CO2 -הצח על פי הבקרה לרמות הת האויר "הפעלת יטאו.  ג

 (.מחוברים ללוח הבקרה –בבניין ) CO2גז  גלאים לריכוז   הבניין   
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:לדוגמה  
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2009 -דוגמא של פרויקטון  מ*  

 .  DCS -שימוש ב, בניין משרדים ואולמות* 

 מקרא לנתונים שנאספו בפרויקט

 CO2  #1בקר + גלאי    ----

 CO2  #2בקר + גלאי   ----

 CO2  #3בקר + גלאי   ----

 (.ע באולם"פ ש"ע)א בעבודה "יט  ----

 ל"בעבודה כנ –א אויר צח "יט  ----

  

 

 10%דמפר אוויר צח עם בקרה 
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 באויר CO2רמת גלאי 
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 חסכון בהוצאות הכספיות  +  אקלים יותר טוב  

 ..כדאי וגם כדאי 

( בטיחות גזים)מ "פיקס בע-טק  

  077-700-7531  
052-2405678: שירות  

!!!כי גם בשביל זה אנחנו פה   
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