חלוקת ואספקת חשמל מתחמי נדל"ן
מניב ,מסחר משרדים ,פנאי ונופש
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אסקו  -יזום והשקעות באנרגיה -מודל ליזמי נדל"ן
יזמים בתחום הנדל"ן המניב והמסחרי נדרשים לבצע השקעות בתחומי האנרגיה ,לרבות בתחומי אספקה וחלוקת חשמל:
• הקמת חדרי אנרגיה בהם נדרשת השקעה :בשנאים ,לוחות חשמל מתח גבוה ,מתח נמוך ,תשלומים לחברת החשמל (דמי חיבור ואחר) ,התקנת

מערכת מונים לגביית חשמל מהצרכנים ומערך גבייה ,תכנון ,תחזוקה פיקוח וכו'
אסקו מיישמת בהצלחה מגוון מודלים בתחומי החלוקה והאספקה בתחום הנדל"ן המניב אשר כוללים:
• מודל השקעה  -אסקו מקימה על חשבונה במקום היזם את הקמת תשתית המתח הגבוה לרבות הקמה (תשלום דמי חיבור לחחי) תחזוקה
וגבייה מהצרכנים.
• מודל רכישה  -במקרים בהם היזם בשלב בו הקים את המערכות במתח גבוה אסקו רוכשת את הפרויקט מהיזם בהתאם לצריכת החשמל
ולהשקעות הנדרשות לבצע.
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אסקו – מודל העבודה מול יזם נדל"ן
• במסגרת הפרויקט אסקו משקיעה על חשבונה-
• מעבר מחיבור חשמל במתח נמוך למתח גבוה או הקמת חיבור חדש במתח גבוה והקמת חדרי אנרגיה חדשים.
• תכנון באמצעות יועץ החשמל של היזם (תשלום על ידי אסקו).
• תחזוקה וניהול מקצועי (ליווי ע"י מהנדסים) במשך תקופת ההסכם.

• התקנת מערכות מונים דיגיטליים ממוחשבים בקריאה מרחוק לצורך גבייה מדויקת.
• שירות – מתן שירות עפ"י ספר אמות המידה של הרשות לשירותים ציבוריים חשמל.
• טיפול בתקלות בזמן אמת  +מרכז שירות אנושי  + 24/7מרכז גבייה ארצי
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אסקו – יתרונות ליזם בהתקשרות על ידי אסקו
• חיסכון בהשקעה הנדרשת  -הגדלת תשואה מהפרויקט .אסקו משקיעה את ההשקעה הנדרשת.
• חיסכון בהוצאות דמי חיבור לחברת החשמל.
• חדר האנרגיה עסק מניב -היזם מקבל מאסקו תקבול  -דמי שכירות חודשיים.
• חיסכון בעלויות של תכנון (.(over design
• חיסכון בעלויות תחזוקה ותפעול בשלב ההפעלה של המתחם .
• אסקו עומדת ישירות מול חברת החשמל בכל הקשור לקבלת אישורים רגולציה וכדומה.

• גמישות  -עבודה מול אסקו מאפשרת ליזם אפשרות לביצוע שינויים בעת בשטח המושכר (גידול או צמצום בשטח המושכר) בעת יציאה
כניסת שוכר חדש.
• הנכס שנשאר בבעלות היזם  -אסקו הינה ברת רשות במתקן.
• גבייה מהצרכנים -אסקו עומדת מול הצרכנים (ניתוק -חיבור).
• נטילת אחריות על מערכת החשמל במתח גבוה באופן מלא .אסקו פועלת בהתאם לאמות המידה של רשות החשמל.
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חלוקת ואספקת חשמל קריית הממשלה –
"בית הפניקס" חיפה
בניין משרדים ומסחר בן  10קומות ,אשר ממוקם בלב העיר התחתית של חיפה ומכיל שטח של  13,000מ"ר משרדים וכ 1200-מ"ר מסחר.
אסקו ישראל יזמה ומימנה את הפרויקט לרבות:
• הקמת חדר אנרגיה וחיבור חשמל במתח גבוה.
• תחזוקה שוטפת של הפרויקט ,כולל טיפול בחדר האנרגיה.

• אסקו משלמת את חשבון החשמל לחברת החשמל.
• אסקו מנפיקה חשבונות חשמל לצרכני החשמל.
• אסקו אחראית על גבייה שוטפת מצרכני החשמל.
• מרכז שירות לתקלות .24/7
• תחילת ביצוע דצמבר 2013
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חלוקת ואספקת חשמל קיבוץ קריית ענבים
מתחם בין הרים
אסקו ישראל הקימה מרכז אנרגיה בקיבוץ קריית ענבים .המתחם משמש כמתחם פנאי ,נופש ,מסחר ומלונאות המתוכנן על כ 100-דונם,
אשר ממוקם על גבי כביש  1וכולל שטח של  8,000מ"ר מסחר .המתחם מושכר לרשתות הקמעונאות המובילות בישראל.
אסקו ישראל יזמה ומימנה את הפרויקט לרבות:
• הקמת חדר אנרגיה וחיבור חשמל במתח גבוה.

• תחזוקה שוטפת של הפרויקט ,כולל טיפול בחדר האנרגיה.
• אסקו משלמת את חשבון החשמל לחברת החשמל.
• אסקו מנפיקה חשבונות חשמל לצרכני החשמל.
• אסקו אחראית על גבייה שוטפת מצרכני החשמל.
• מרכז שירות לתקלות .24/7
• תחילת ביצוע ינואר 2019
6

VIVA - HADERA
בליבה של העיר חדרה מוקם מרכז מסחרי חדש על ידי היזמים צפריר בכנר וסיוון ברקוביץ.
שטחו של המתחם  8,000מ"ר ,המתפרשים על פני  3קומות בעיצוב מרהיב הכולל חזיתות זכוכית בשילוב אלמנטים גיאומטריים.

המבנה הייחודי מאפשר שילוב בין הפנים לחוץ ,מגוון רחב של חנויות לבין שדרה מקורה ולרווחת התושבים הוקמו סופרמרקטים  ,חנויות
פארם וחנויות אופנה ובתי קפה.
אסקו ישראל יזמה ומימנה את הפרויקט לרבות:
• הקמת חדר אנרגיה וחיבור חשמל במתח גבוה.
• תחזוקה שוטפת של הפרויקט ,כולל טיפול בחדר האנרגיה.
• אסקו משלמת את חשבון החשמל לחברת החשמל.
• אסקו מנפיקה חשבונות חשמל לצרכני החשמל.

• אסקו אחראית על גבייה שוטפת מצרכני החשמל.
• מרכז שירות לתקלות .24/7
• תחילת ביצוע ספטמבר 2019
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חלוקת חשמל במתחם MY BABY
 MY BABYהינו קומפלקס עצום המשתרע על פני  20,000מ"ר המוקדשים להגשמת חלומות של ילדים והורים.
במתחם הענק תמצאו אינספור אטרקציות לילדים ,מבחר עצום של מוצרים ומותגי פרימיום בינלאומיים
מובילים במחירים תחרותיים ,פארק שעשועים מקורה הגדול בישראל וחוויית קניה שלא הכרתם.
אסקו ישראל מחלקת ומספקת חשמל לצרכנים ,לרבות יישום תכנית
של הטמעת פרויקטים בהתייעלות אנרגטית וניהול משק אנרגיה חכם

תוך יצירת מערך .MicroGrid
• תחילת ביצוע 2019
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•

חלוקה והספקת חשמל
Global-towers
תקווה
פתח
פרויקט  GLOBAL TOWERSהוא יצירת מופת ארכיטקטונית
המבנה הייחודי של המגדלים מאפשר לחברות בינלאומיות ומקומיות גדולות יצירת סביבת עבודה משרדית
מושלמת על פי תפיסת עולמם ברמה הגבוהה ביותר.

• הבניינים פרושים על מגרש בשטח של כ־ 19דונם ויכללו  170אלף מ''ר של חללי מסחר ומשרדים.

• המתחם כולל  2מגדלים בני  35קומות מתחם מסחר מתחם רפואי מתקדם וחניון ענק
• אסקו ישראל מחלקת ומספקת חשמל לצרכנים ,וניהול משק אנרגיה חכם תוך הקמת מרכז
אנרגיה המוביל מסוגו בעולם בתחום .MicroGrid
• תחילת ביצוע 2020
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