
היום, כל ליקוי כזה שלא מתגלה, מסתיים בנזק או אסון

מגעים רופפים, 

חוסר פאזה/אפס

חוסר הארקה

זליגות

התחשמלות, קרינת ELF גבוהה, שריפות, קורוזיה מוגברת, נזק לציוד חשמלי, נפילת הגנות לא מוסברות 

 מערכת לזיהוי מוקדם
של ליקויי חשמל

Made in israel 

Green
Electric
Shield

ההגנות הקיימות לא 
מזהות את מרבית 

ליקויי החשמל!

GES הכר את מערכת
טכנולוגית IOT הכוללת זיהוי מוקדם של חריגות 

וליקויי חשמל ושליחת התרעות ללקוח בזמן אמת

בטחון ו"ראש שקט" 
בתפעול מערכות החשמל

הפחתה של רמות שדה 
מגנטי)ELF( מתשתיות חשמל

מניעת חישמול 
והתחשמלות

מניעת שרפות 
מתשתיות חשמל

עכבת לולאת תקלה גבוהה

עומסי יתר 

איכות אספקת חשמל ירודה

ועוד



על כל אחת מהתראות אלו ניתן להגדיר סגירת מגע, וכמו כן מתן התראה 
למשתמש במייל או ב-SMS, למחשב ולסמארטפון.

יתרונות המערכת / יישומים

ניטור והתראה בתצוגה גרפית ומילולית לתקלות הבאות:

צפיה ושליטה מכל מחשב, טאבלט סמארטפון 
מכל מקום

רישום היסטוריית תקלות והתרעות כולל צילום 
האירוע ברשם ובאנלייזר.

מדידת אנרגיה תעו"ז ויצירת חשבונות חשמל 
כולל גרפים בכל חתך זמן.

תכנות אלגוריתמים מותאמים אישית לכל מטרה

זיהוי מוקדם של ליקויי חשמל כולל שליחת 
התרעות והמלצות לביצוע.

זיהוי תהליכים ומגמות ורישומם

רשם נתונים ברזולוציה של 40 מ"ס

אנלייזר המראה צורת גל וניתוח

ניתוח FFT  עד להרמוניה 25

מדידת לולאת תקלה באופן אוט' ומחזורי

בקרת מבנה כולל תכנות תרחישים
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Server

Switch

Modbus
TCP/IP

Network

Router

Local Server
/

Remote Server

Web
Client

RJ-45
Connection

תרשים התקנה ודיאגרמת תהליכים

Process flow diagram
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Repeat Predictive 
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המערכת הותקנה עד היום במקומות רבים ולקוחותינו ישמחו להמליץ

צרו קשר
esp2018.co.il :אתר

מייל:

פקס: 077-3311990

זרמים תועים וזרמי זליגה נפוצים מאוד בימינו, במיוחד בצרכנים תעשייתיים.
והם מביאים איתם צרות לא מעטות. וגם סכנות חיים כגון:

תקלות אלו נפוצות מאוד, בעיקר בתשתיות חשמל תעשייתיות/ציבוריות 
)בתי חולים, בתי ספר, מפעלי תעשיה, בנייני משרדים וכו'( 

ומביאות איתן נזקים כלכליים וסכנות חיים. לכולן יש סימפטום משותף אחד: "זרמים תועים"

   sales@esp2018.co.il

maor@esp2018.co.il

טלפון מאור: 050-9822374

          משה: 050-2741329

כתובת: טוליפמן 7 , ראשון לציון


