פרופיל
חברה
חברת פאוורסיינס מקבוצת שיכון ובינוי פעילה מזה שנים בשוק האנרגיה בישראל וכן בשוק העולמי (אירופה ,ארה״ב ,דרום אמריקה) והינה בין החברות
הראשונות שפעלו ופועלות באופן משמעותי בתחום הירוק קרי תרומה משמעותית לאיכות הסביבה.
החברה מפתחת ,מייצרת ומשווקת טכנולוגיות ייחודיות (פיתוח כחול-לבן) לחיסכון ושימור אנרגיה בשיעור של  20-30%באופן ישיר במערכות תאורה
 )Lighting Energy Controller( LECומנועי חשמל  ,)Sinusoidal Motor Energy Controller( SINUMECהמאפשרות ללקוחותינו לשפר את
נצילות האנרגיה שלהם ולקצץ עד  50%בהוצאות התפעוליות .בה בעת ,מוצרינו מקטינים את הביקוש לחשמל בשעות השיא ,מקטינים את הפסדי
ההולכה ברשת החשמל ומצמצמים משמעותית את פליטות הפחמן הדו-חמצני .בנוסף – לא רק שהטכנולוגיה מוכחת ואומצה על ידי גורמים מובילים
בארץ ובעולם ,מדידת החיסכון והוכחתו פשוטה ונהירה לכל.
פתרונות החברה כלכליים ,קרי ,מאפשרים החזר השקעה מהיר ,חסכוניים ,קומפקטיים וקלים לפריסה ,להפעלה ולתחזוקה ,התקנתם פשוטה והם אינם
מצריכים שינוי בתשתית הקיימת.
חברת פאוורסיינס פיתחה פלטפורמה טכנולוגית מתקדמת המשמשת בסיס לכל קו המוצרים שלה .טכנולוגיה חדשנית זו ,המבוססת על שיטה מקורית
לבקרת מתח סינוסואידאלית ,מבטיחה שיפור של אספקת המתח למערכות תאורה בנורות פריקה ולמנועי חשמל מבלי לחולל עיוותי גל סינוסואידאלי
והפרעות אלקטרו-מגנטיות .כתוצאה מכך ,כל עומס חשמלי מקבל רק את אותה כמות אנרגיה מזערית הדרושה כדי להגיע ליעילות מרבית – דבר
המונע בזבוז חשמל.
בעוד החברה הינה המובילה בתחומה בישראל ,היא צומחת בשווקים שונים בעולם .כיום ,מותקנות מערכות החברה במגזרים הבאים :השוק המוסדי,
עסקי ,ממשלתי ,מוניציפאלי ,בניני משרדים ,חברות האנרגיה (תחנות דלק) ,רשתות קמעונאיות והמגזר התעשייתי.
המערכות של פאוורסיינס ,המופצות דרך נציגים וחברות אינטגרציה ,מצויות בשימוש אצל לקוחות עסקיים בינלאומיים מובחרים .אלה כוללים ארגונים
כמו  ,IBMאמדוקס ,מוטורולה ,מקדונלד׳ס ,קומברס ,סונול ,פז ,ACE ,חברת הביטוח מגדל ,שיכון ובינוי ,לאומי קארד פד-אקס ,טסקו ,קיירפור וקוקה-
קולה .נוסף לכך ,מעל  100רשויות מקומיות ברחבי העולם מסתייעות בפתרונות החדשניים שלנו על מנת להקטין את הוצאות החשמל ולשמור על
סביבה ירוקה יותר.
חברת פאוורסיינס מציעה מגוון רחב של שירותים מקצועיים המסייעים לחברות המספקות שירותי אינטגרציה ואנרגיה ליישם את הפתרונות המתקדמים
שלה .השירותים המקיפים של פאוורסיינס כוללים הדרכה והכשרה מקצועית ,ייעוץ ,תמיכה טכנית ,התקנה באתר ותמיכה בתחזוקה.

לשפר

נצילות

של מנועים חשמליים
עד כדי 50%

להשיג חיסכון

של עד  35%בצריכת
חשמל לתאורה

החברה השקיעה ,משקיעה ותמשיך להשקיע בפיתוח של טכנולוגיות ייחודיות חדשות שיאפשרו יעילות אנרגטית באמצעים פרקטיים
וכלכליים ללא צורך בשינוי של התשתיות הקיימות .עקרונות אלה ,המנחים את פעילותה ,הופכים את מוצרי החברה לאטרקטיביים ללקוח
הסופי ,ובכך משיגים – בנוסף ליעדים העסקיים – את היעד של התייעלות אנרגטית ושימור הסביבה.פתרון הדגל שלנו ,בקר אנרגיה
לתאורה  ,)Lighting Energy Controller( LECכולל קו שלם של מוצרים המצמצמים משמעותית את עלויות צריכת החשמל
לתאורה .מערכות  LECהן קומפקטיות וזמינות במגוון רחב של גדלים – דבר המאפשר את פריסתן בקנה מידה קטן ,בינוני
וגדול .אלפי ההתקנות של מערכות אלה ברחבי העולם ,המכסות מגוון עצום של יישומי תאורה פנימית וחיצונית ,משפרות את
יעילות התאורה בבנייני משרדים ,מרכזי לוגיסטיקה ,רשתות מזון מהיר ,חנויות רשת ,תחנות דלק ,מגרשי חניה ונמלי תעופה,
וכן במתקנים של תאורת חוץ וכבישים ברחבי העולם.
ביטוי נוסף שנתנה פאוורסיינס לאחרונה למחויבותה באשר לפיתוח פתרונות בחזית הטכנולוגיה הוא השקתו של בקר אנרגיה
למנועים  .)Sinusoidal Motor Energy Controller( SinuMECמערכות  – SinuMECהמתאימות למגוון יישומים מסחריים
ותעשייתיים ,כגון בקרת מסועים ,מערבלים ,מטחנות ומשאבות – משפרות ב 20%-עד  50%את רמות הביצועים של מנועים
חשמליים .מערכות אלה משלבות חיסכון באנרגיה ושיפור מקדם הספק עם יכולת להתנעה הדרגתית של מנועים חשמליים.
פתרון  SinuMECמשולב מאריך את חיי השירות של המנוע ומקטין את עלויות צריכת החשמל הישירות (ב 10%-עד – )15%
דבר ההופך אותו לפתרון מעשי לעסקים המעוניינים לשפר את רמת היעילות התפעולית מבלי לפגוע בביצועים.

חברת פאוורסיינס והסביבה
השאיפה להשגת יעילות אנרגטית ולשמירה על סביבה ירוקה גוברת בעולם כולו .ביקוש הולך וגדל לחשמל ,אשר כושר הייצור
מתקשה להדביקו ,תופעת ההתחממות של כדור הארץ ,מחירי האנרגיה המאמירים ומשאבי הטבע המתדלדלים ,כל אלה
יוצרים צורך דחוף בתכנון לטווח ארוך ובשימוש בר-קיימא באנרגיה .כתוצאה מכך ,יצרנים מתחילים להציע מוצרים ירוקים יותר
וידידותיים יותר לסביבה ,המתיישבים עם המודעות הסביבתית והדרישות הסביבתיות החדשות של הצרכנים .חברות רבות
משקיעות כיום בציוד בעל יעילות אנרגטית גבוהה יותר .נוסף לכך ,הולכים ומתרבים הגופים הממשלתיים וחברות השירותים
המעניקים תמריצים כספיים והמציעים מימון והנחות לצורך יישום פתרונות ליעילות אנרגטית ולצמצום פליטות הפחמן הדו-
חמצני.

פרופיל
חברה

פתרונותיה המתקדמים של פאוורסיינס פותחו לא רק במטרה להציע חיסכון כספי ,אלא גם ,ואולי בעיקר ,במטרה לתרום
לשימוש יעיל יותר באנרגיה ולסביבה נקייה וירוקה יותר .בתרומתם לניהול צריכת החשמל של מתקני תאורה ומנועים
תעשייתיים ,פתרונות אלה ממלאים תפקיד חשוב בכל הנוגע לשימוש בר-קיימא בחשמל ובצמצום פליטות הפחמן הדו-חמצני.
עסקים השואפים ליישם מדיניות סביבתית ירוקה יכולים ליישם מטרה זו על-ידי שילוב הפתרונות של פאוורסיינס בפעילותם
השוטפת ,וזאת תוך פריסה פשוטה לביצוע ,עלות נמוכה ותשואה מהירה להשקעה .ההיסטוריה המוכחת של יותר מ18,000-
מערכות פאוורסיינס המותקנות במגוון יישומים מלמדת על חיסכון מצטבר של יותר מ 18,000,000,000-קילו-ואט/שעה
( )MWhלשנה – דבר המצמצם את פליטות הפחמן הדו-חמצני בכ 18,000,000-טון לשנה .בה בעת ,מוצרי פאוורסיינס
מקטינים את הביקוש לחשמל בשעות השיא ,מקטינים הפסדי רשת ומפחיתים עלויות חשמל ,ובכך מאפשרים שימוש בר-קיימא
באנרגיה ומציעים חיסכון כספי ניכר לצד יתרונות ארוכי טווח בתחום שמירת הסביבה.

למידע נוסף ,יש לפנות
אלינו בכתובת

לקבל תשואה
מהירה להשקעה

ולא להשקיע בתחזוקה
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