
שאלות ותשובות

?eSave ש: למי מתאימה מערכת החיסכון של

ת: ללקוח עסקי עם חשבון חשמל העולה על 20,000 ₪ בחודש.

ש: כמה חיסכון מתקבל?

ת: ישנם שני מרכיבים לחיסכון: הראשון, ע"י חיסכון מיידי של כ-15% בצריכת 

החשמל המוכחת במונה חברת החשמל. השני, בהארכת חיי המכשיר החשמלי 

והקטנת עלויות תחזוקתו.

ש: כמה עולה המערכת?

ת: המערכת מסופקת בגדלים שונים המותאמים לצריכת החשמל של הלקוח. בד"כ 

החזר ההשקעה המתקבל ללקוח הינו כ-3 שנים. או ככלל אצבע שווה ערך לכ-6 

חשבונות חשמל חודשיים ממוצעים.

ש: מהם מסלולי המימון האפשריים?

ת: החברה מעמידה מגוון רחב של מסלולי התקשרות המותאמים לצרכי הלקוחות. 

חלק מהמסלולים מאפשר התקשרות והתקנת המערכת ללא כל עלות מצד הלקוח. 

ש: היכן מותקנת המערכת במבנה הלקוח? 

ת: המערכת מותקנת בין השנאי ללוח הראשי.

ש: האם קיימים אמצעי מדידה ובקרה?

ת: כן, אמצעי המדידה יכולים להישען על המכשירים שאנחנו מספקים בכניסה 

למערכת )יציאה מהשנאי( וביציאה מהמערכת. ניתן כמובן להתקין אמצעי מדידה על 

כל סוג של צרכני החשמל על מנת לראות את ירידת הkw בכל אחד ואחד מהם.

ש: כמה שנים המערכות של eSave בשימוש?

ת: המערכת פותחה מזה 8 שנים ונמצאת בשימוש מסחרי מזה 5 שנים. המערכת  

מוכחת בהצלחה רבה מאז התקנתה הראשונה במגוון של צרכני קצה.

ש: האם יש המלצות של גורמים בלתי תלויים?

ת: כן, ניתן לקבל פרטים של חברות שהתקינו את מערכת eSave ומהנדסים בודקים 

שבדקו אותה. 

ש: באילו תקנים עומדת המערכת?

 CE יש אישורי  אישורי התקינה האפשריים בארץ. למערכות  כל  ישנם  ת: למערכת 

ואישורי מהנדסים בודקים. המערכות עוברות אישור מהנדסים מוסמכים לפני הפעלתם.

ש: אילו הגנות יש על המערכת?

צריכת החשמל  אוטומטי אשר מעביר את  הגנת מעקף  עם  ת: המערכת מסופקת 

למצב עוקף במצב בו מועמס עומס גבוה מהמותר או במצב של טיפול שנתי או תקלה 

של המערכת. כך שבכל מצב נתון המערכת לא תפסיק את המשך פעילותו הרציפה 

של המפעל/ מבנה.

ש: מה גודל המערכת ומה משקלה?

ת: משקל וגודל תלוי בגודל המערכות. ניתן להתרשם מטבלת הגדלים באתר הבית.

ש: איך מודדים את החיסכון בחשבון חברת חשמל החודשי?

ת: השוואת הצריכות נעשית באון ליין מול הצריכה בפועל הקיימת בכל רגע ורגע. 

ש: בגמר ההתקנה תבוצע ביקורת בודק בלתי תלוי?

ת: כן, בגמר ההתקנה מבוצעת בדיקת מהנדס בודק מוסמך חיצוני ובלתי תלוי אשר 

מאשר את הפעלת המערכת ומצביע על מדידות של איכות החשמל ואחוזי החיסכון 

על פי בדיקתו בפועל.

כות החשמל אי ב  צו י י ו ר  פו שי
חיסכון בכל צריכת החשמל במבנה
התחייבות לחיסכון של 10% לפחות
אפשרות להתקשרות ללא השקעה
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החברה
ניסיון של  חברת eSave Ltd, מקבוצת CFF- Energy Ltd, בעלת 

20 שנה בפיתוח, תכנון וביצוע פרויקטים בתחום החיסכון בחשמל.

חברת eSave מייצרת ומשווקת מוצר ייחודי פרי פיתוחה הבלעדי, 

המביא לשיפור באיכות החשמל הנכנס למבנה, ייצוב המתח 

ולחיסכון בצריכת החשמל הנע בין 18%-10% ללא הפחתת תפוקת 

המכשירים והתאורה.

המערכת משווקת מזה כ-5 שנים ומציגה מאז תוצאות מוכחות.

הצורך - איכות החשמל והחיסכון
חברות החשמל בארץ ובעולם מספקות חשמל לצרכנים )עסקיים 

יציבה  להיות  מסוגלת  אינה  אשר  הולכה  רשת  בעזרת  ופרטיים( 

מסיבות שונות. כתוצאה מכך, אספקת החשמל מחברות החשמל 

כוללת  מאוזנת,  אינה  מיוצבת,  אינה  למבנים  בכניסה  לצרכנים 

רעשים והרמוניות חיצוניות ומגיעה בגבהי מתח משתנים. מתחים 

אלו התלויים במפלי מתח אזוריים, עומסי צריכה, מרחקים מתחנות 

חברות החשמל, משתני מזג האוויר ובמשתנים נוספים אינם 

נשלטים ע"י חברות החשמל.

איכות חשמל ירודה, מביאה לביזבוז חשמל ופגיעה באורך חיי 

צרכני הרשת של הלקוח, אותם אפשר למנוע!

המוצר
ישראלי המאפשרת אופטימיזציה של  ייחודית פרי פיתוח  מערכת 

ייצוב החשמל ואיכות החשמל מיד עם כניסתו לרשת הלקוח.

המערכת שלנו נותנת פתרון מיידי לכלל הצרכנים של הלקוח 

מאחרי הלוח הראשי. המערכת מבצעת תהליך אופטימיזציה מיידי 

ורציף בייצוב המתח כלפי צרכני החשמל של הלקוח, במצבים בהם 

חברת החשמל מספקת מתח כניסה גבוה או נמוך מהדרוש!

 KVA 100 משפחת מערכות החסכון שלנו מגיעות במגוון גדלים מ

הראשיים  בחדרי החשמל  מותקנות  ועד KVA 2500. המערכות 

בכניסה למבנה ומספקות פתרון מלא וכולל לכל רשת החשמל של 

הלקוח. ללקוחות שלהם קיימים מספר שנאים בכניסה למבנה, 

נדרשים מס' מערכות, כך שאנו מספקים פתרון מלא וכולל לכל 

רשת החשמל של כל הלקוחות בצידו של המתח הנמוך.

המערכות שלנו נמכרות בארץ מזה 5 שנים למגוון רב של לקוחות 

מסוגים שונים. הידע והניסיון המצטבר, מאפשרים לנו את הביטחון 

להתחייב בפני לקוחותינו להיקף חיסכון מינימלי  של 10% בצריכת 

החשמל )כאשר ממוצע החיסכון אצל לקוחותינו הוא 15%(.

אנו ממליצים לכל לקוח המשלם חשבון חשמל חודשי של 20,000 ₪ 

ומעלה לפנות אלינו להתאמת פתרון.

?eSave למה
חברת eSave מייצרת ומשווקת מוצר ייחודי פרי פיתוחה הבלעדי, המביא לשיפור באיכות 

החשמל הנכנס למבנה, ייצוב המתח ולחיסכון בצריכת החשמל הנע בין 18%-10% ללא 

הפחתת תפוקת המכשירים והתאורה.

כדאיות העסקה
  המערכת משווקת מזה כ-5 שנים ומציגה מאז תוצאות מוכחות.

  התחייבות לחיסכון מינימלי של 10% לפחות בצריכת החשמל )15% חיסכון בממוצע(.

  שיפור איכות וייצוב החשמל הנכנס למבנה כולו ללא תלות בגובה המתח הנכנס 

     מחברת חשמל וללא תלות בעומס הצרכנים הקיימים ברשת הפנימית.

  הארכת חיי הציוד החשמלי והקטנת עלויות תחזוקתו.

  אפשרות להתקנת המערכת ללא השקעה כספית כלשהיא ושיתוף בחיסכון.

  הוכחת החיסכון על גבי מונה חברת חשמל.

  קבלת החיסכון מידית עם הפעלת המערכת.

  מערכת החלפה אוטומטית - הבטחת המשך פעילות בכל מצב.

  חיי מערכת של עשרות שנים.

  אחריות מלאה ל-3 שנים ראשונות.

  הפחתת גזי חממה )לפי אמנת קיוטו( וזיהום סביבתי.

    שרות מיידי.

  פיתוח ישראלי כחול לבן.

eSave למען עתיד ירוק יותר


