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מנכל ומייסד אסקו ישראל

אז מה זה אסקו? קודם כל מהפכה עולמית









אסקו זה ביזנס של מיליארדים בעולם ,מביא למערכת כסף חדש ,חיסכון ,מוריד
בעיות תפעול ותחזוקה מהמערכת ומזרים כסף מהיום הראשון.
אחוז ניכר מהמיליארדים הללו מושקעים בתחום המלונאי.
חברות האסקו מתמחות בייזום פרויקטים בהתייעלות אנרגטית.
מטרת האסקו יצירת מהפך אנרגטי מהיר (במקום תכנית רב שנתית) ,בכלל
המערכות צורכות אנרגיה ( ,HVACתאורה ,משאבות ,קיטור ,חלוקה וכולי).
חברת האסקו במלון חדש ,משנה את התכנון ומשקיעה בציוד יעיל אנרגטית
ומספקת ללקוח חום ,קור ומיזוג לפי דרישה.
אסקו מבצעת פרויקט חוצה ארגון מבחינת תקציבים ,מבנים ,יעודים,
משתמשים ,מערכות ובעלי אחריות.
אסקו ישראל השקיע בשנים  2019 -2006כ 100 -מ' בכ 1,000 -פרויקטים
ולוקחת על עצמה סיכונים רבים -תפעול ,טכנולוגיה ,פיננסי ,ירידת מחירי חשמל
( ,)20%לכן גם תקופת החזר ההשקעה ממושכת ( 6-8שנים).
אסקו "נאמן האנרגיה" שלך ותפקידה למקסם ולשמר את החיסכון  10שנים.
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מגמות בסקטור האנרגיה בארץ ובעולם
הפחתת פליטות Decarbonization-
יצירת מרכז אנרגיה יעיל וחסכוני Energy Efficiency-
ייצור חשמל ממקורות מתחדשים PV, Wind-
ניהול הצריכה DSM-
רכבים חשמליים ואגירת חשמל Plug-in EV-
הסבה לגז טבעי Shift to NG-

ביזור Decentralization-
ניהול אנרגיה Digitalization- IOT-
גיוון Diversification-
Micro Grid

ESCO models

ערבות לחיסכון

ליסינג תפעולי

אסקו קלאסי

ESCO ERP control system
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ERP billing system

מלון הבוטיק ממוקם במיקום מדהים
וצופה על הרי יהודה ,ירושלים
והשפלה.
המלון כולל כ 100 -חדרים בצימרים,
חדרי אירוח ,מסעדה ובריכות
שחייה.
כחלק ממהלך כולל של מיצוב המלון
כ"מלון ירוק" בוצעו ע"י אסקו ישראל
מגוון רחב של פרויקטים אשר
משתלבים על חזון המלון לשמירה
על איכות הסביבה וחיסכון
באנרגיה!
במסגרת הפרויקט ,השקיעה אסקו
בהחלפה של מזגנים ישנים
במזגנים חדשים ויעילים מסוג אסקו
אינוורטר .סה"כ בוצעה החלפה של
מעל  75מערכות מיזוג ובנוסף
הותקנה מערכת בקרה חכמה
לניתוק המיזוג והגדלת החיסכון.
תוצאות החיסכון מרשימות :כ40%-
חיסכון בהוצאות האנרגיה ובנוסף
חיסכון ניכר בהוצאות התחזוקה
כתוצאה מיישום ההשקעה על ידי
אסקו בפרויקט.

מלון גני ירושלים כולל  186חדרים
המתפרסים על פני  9קומות.
המלון הינו בין המובילים והוותיקים
בירושלים.
המלון בחר באסקו ישראל לביצוע
פרויקט התייעלות אנרגטית במלון ,בו
השקיעה אסקו בהחלפה של צ'ילר ישן,
בצ'ילר חסכוני ויעיל  -של  140טון
קירור.
בנוסף התקינה אסקו מערכת בקרה
חכמה אשר מודדת את צריכת החשמל
והחיסכון של הצ'ילר באופן רציף,
מתריעה בפני תקלות באמצעות הודעות
לנייד ומודדת את הטמפרטורה
והספיקה.
אסקו מתחזקת באופן מלא את הצ'ילר
החדש לכל אורך תקופת ההסכם.
סה"כ החיסכון הצפוי למלון גני ירושלים
עומד על מעל  2.5מיליון ש"ח.
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פרויקט א' -התייעלות אנרגטית במערכת המיזוג
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• מתקן מלונאי במרכז ירושליים של כ 250 -חדר ,ספא ,גן אירועים וכולי.
• המלון הציב לעצמו מטרה להתייעל בהוצאות האנרגיה (חשמל וגז) ובהוצאות
התחזוקה הגבוהות במערכות מתיישנות ,ושמירה על איכות הסביבה מטעמי שיווק.
• במסגרת התכנית ,התקשר מלון גני ירושלים עם אסקו ישראל בהסכם לביצוע
פרויקטים בהתייעלות אנרגטית.
לפני אסקו:
במלון פעלו שלושה צ'ילרים ישנים ,בני מעל ל  24שנים בתפוקה של  260טון קור ,לא
יעילים אנרגטית ,בזבזניים בחשמל ובתחזוקה.
בנוסף המלון סבל מתת מיזוג במשך הקיץ ומחוסר אמינות של מערכת המיזוג.
אחרי אסקו:
אסקו ישראל השקיעה בהחלפה של צ'ילר אחד  100טון בצ'ילר חדש בעל תפוקה של
 140טון קירור אשר הביא לידי חיסכון >  30%בצריכת החשמל של מערכת המיזוג.
 מערכת בקרה -הותקנה מערכת בקרה לניהול ולאופטימיזציה של צריכת האנרגיה
במערכת המיזוג ולחיסכון בחשמל.
 אחריות מלאה -ע"י אסקו ל  10שנים על הצ'ילר שהותקן על ידה! חיסכון 100%
בהוצאות האנרגיה.
 מענקי מדינה.

תוצאות בפועל –פרויקט המיזוג
התייעלות של למעלה מ כ  30%בצריכת החשמל

צריכת
חשמל לפני
פרויקט
אסקו
נובמבר
2015
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צריכת חשמל אחרי
פרויקט אסקו
דצמבר 2015

GREEN-CAMPUS
CINEMA- HOSTEL JERUSALEM
 אלי חנין אסקו ישראל-ערך
2018 'אוג
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 –Cinema-hostelתכנית התייעלות אנרגטית

•

•

•
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ההוסטל ממוקם במרכז ירושלים במבנה לשימור ,קולנוע אוריון לשעבר.
היזמים נזקקים למערכות יעילות אנרגטית במטרה לחסוך בהוצאות
החשמל והתחזוקה הגבוהות ,לשמור על ערכי איכות הסביבה כמסר
שיווקי ולמודל פיננסי גמיש שיקל עליהם במימון היזמות.
במסגרת התכנית ,התקשרו אסקו ישראל ויזמי Cinema-Hostel
בהסכם ל 11-שנים לביצוע פרויקטים במודל Green-Campus
כאשר אסקו מתכננת ,מממנת ,מקימה ומתחזקת בTURN- KEY -
מלא את הפרויקט.
נבחר הציוד הטוב ביותר למערכת מיזוג האוויר שתספק מיזוג ל25 -
חדרי שינה (כ 170 -מיטות) ללובי המלון ,לבר ,למטבח ולאזור הציבורי,
סה"כ כ 800 -מ"ר של שטחים ממוזגים.
לאחר תכנון (ושינוי קונספט) נבחרה מערכת מדגם  VRFתוצרת
מיצובישי בעלת רמת נצילות ( (COPשל מעל  ,4שחוסכת כ30% -
בהוצאות האנרגיה ביחס למערכות אחרות.

פרויקט אסקו  -יתרונות המערכת:
 יעילות אנרגטית בחשמל :ויסות הטמפרטורה ועבודה בתפוקה משתנה,
החוסכת חשמל ברמת נצילות ) (COPגבוהה במיוחד ,מעל .4
 גמישות תפעולית :המערכת עובדת עם תפוקות גז משתנות ויכולה
לעבוד עם מספר יחידות קצה בודדות אל מול יחידה חיצונית.
 אמינות ועמידות :הגדלה משמעותית באורך החיים של המערכת ,משום
שאינה עובדת בעומס קבוע/מלא כל הזמן.
 פעולה שקטה :המערכת שקטה ביחס לאחרות בשל העובדה שאינה
עובדת בעומס קבוע/מלא.
 מערכת שליטה ובקרה :עבור כל חדר/אזור ממוזג קיים פאנל שליטה
מקומי דיגיטלי ובנוסף קיים פאנל בעמדת הקבלה ,ממנו אפשר לצפות
ולשלוט בכל יחידות המיזוג במלון.
 אחריות מלאה ע"י אסקו ל 11-שנים על המערכות שהותקנו על ידה!
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פרויקט אסקו:
• הותקנה מערכת לחימום מים לחדרי שינה ולמקלחות משותפות,
למטבח המלון ולמטבחון משותף HEAT-PUMP .מיצובישי ,הכוללת 2
יחידות עצמאיות של  ,27KWבעלות גופי חימום פנימיים של .9KW
• הותקן מיכל אגירה גדול יחסית של  5,000ליטר ,שמאפשרת DSM
ובכך לחסוך בעלויות החימום (שימוש נבון בתעו"ז).
פרויקט אסקו  -יתרונות המערכת:
 יעילות אנרגטית בחשמל :רמת נצילות ) (COPגבוהה של כ 3.39 -
 אמינות ועמידות :יחידות עצמאיות בעלות יתירות תפעולית.
 הותקנו גופי חימום בהספק כולל של כ 54KW -במיכל האגירה כגיבוי
נוסף ל 2 -משאבות החום ולגופי החימום הפנימיים למקרה של תקלה
או לתנאי קיצון של מזג אוויר בחורף.
 תנאי עבודה :מותאם לתנאי מזג אוויר קשים וטמפ' נמוכות במיוחד
הקיימות בירושלים בחורף ,היחידה מותאמת לחימום מים גם בקיץ
(טמפ' של  20-35מע"צ).
 פעולה שקטה :משמעותי ביחס למערכות אחרות בתפוקות זהות.
 אחריות מלאה ע"י אסקו ל 11 -שנים על המערכות שהותקנו על ידה!
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למה החליטו לחתום עסקת אסקו?
סעיף
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Hotel

אסקו

השקעה בציוד ובתחזוקתו בתקופת ההסכם

0%

100%

סיכון טכנולוגי ופיננסי (ירידת מחירי חשמל)

0%

100%

הון/קווי אשראי/אובליגו/נזילות והוצאות מימון לפרויקט

0%

100%

הארכת חיי מערכות (צמצום בלאי)

100%

0%

שיפור באיכות הסביבה

100%

0%

שיווק  -מיתוג ירוק של הלקוח
הפחתה בצריכת האנרגיה = הפחתה בזיהום ותרומה
לאיכות הסביבה מלונות בעולם ממתגים את עצמם
כירוקים פונים לקהל יעד מעודכן צעיר אשר מוכן לשלם
עבור כך

100%

0%

Dan Bar Mashiah
972-(0)54-8020323
dan@escoisrael.com

