
מדוע מוטב להסב את המפעל לגז טבעי?

טלמניע – הכוח הדרוש להנעת הפרויקט

מדוע להקים תחנת כוח מפעלית בטכנולוגיית קוגנרציה?

שלום לכם,
חברת טלמניע הוקמה בשנת 1956, ומאז ניהלה, סיפקה והתקינה מעל 2,000 מגה וואט של מערכות 
לייצור חשמל בארץ ובמדינות אפריקה, מזרח אירופה, מרכז ודרום אמריקה. במסגרת הקמת פרויקטים 
של תחנות כח, טלמניע התקינה קווי צנרת לגז טבעי, סיפקה והתקינה תחנות PRMS  וביצעה הסבות 

גז למפעלים. 
הסבה מפעלית לגז טבעי הינה השלב הראשון בעצמאות אנרגטית ומהווה צעד ירוק וחסכוני שיקדם 

את מפעלכם לעתיד נקי ומשגשג. 
בימים אלה מסיימת טלמניע הסבת מספר מפעלים בארץ וביצוע פרויקטים בגז טבעי ברחבי העולם. 

אנו, אנשי צוות טלמניע, מאמינים שנסיוננו, גודלנו ומומחיותינו ישרתו גם אתכם כאשר תבחרו בנו 
להוביל את הסבת  מפעלכם לגז טבעי באופן בטוח, מהיר ובלא עיכובים או תקלות. 

נוסף על הסבת המפעל לגז טבעי, אנו מציעים אפשרות להקמת תחנת כוח מפעלית המותאמת לכם, 
וקניית  החשמל  עלויות  את  תפחית  זו  תחנה  וקיטור.  חשמל  לייצור  קוגנרציה  במחזור  ומשתמשת 

הדלקים עבור ייצור הקיטור ותהווה גיבוי מלא למצב שבו אין אספקה מחברת החשמל. 
נבצע עבורכם פרויקט TURN KEY מלא, משלב הוצאת היתר הבנייה והאישורים מרשות הגז ועד קבלת 

היתר ההגזה והעבודה בגז טבעי.

• פתרון מושלם לראש שקט – אנו מספקים פתרון מלא ומקיף ללקוח: החל בשלב הרישוי והתכנון, דרך 	

ביצוע בפועל, ועד להגזה ולמסירה, כולל ניהול שלם ואחראי של הפרויקט מתחילתו ועד סופו.    

• – כחלק מקבוצת פ.ק. גנרטורים, טלמניע נהנית ממעמד פיננסי איתן. גודלנו וחוזקנו הפיננסי 	 הגודל  יתרון 

לנו  והם מאפשרים  והתפעולית לביצוע פרויקטים בביטחון כלכלי מלא,  לנו את העוצמה הכלכלית  מעניקים 

המשתלם  העסקי  המודל  ואת  יותר  טובות  מימון  אופציות  ולהציע  יותר,  אטרקטיביים  מחירים  לכם  להעניק 

ביותר עבורכם.

• למקור 	 נחשב  טבעי  בגז  שימוש   – יותר  ירוק 

האנרגיה המתכלה הנקי ביותר.

• - המעבר לגז טבעי מוזיל ב-30-60 	 יותר  משתלם 

אחוזים את עלויות ייצור הקיטור או החום במפעל.

 למידע נוסף בנושא זה

• יהיה 	 – החשמל מתחנת הכוח  היתירות לטובתכם 

אמין יותר, יציב ונקי יותר מרעשי רשת.

• העצמת הניצולת –  עד 80 אחוזים.	

• הפחתה בעלויות רכש החשמל והדלקים. 	

למידע נוסף בנושא זה

                                       הסבה מפעלית לגז  

מתקדמים יחד לגז טבעי - הבחירה הטבעית לצמיחת הארגון
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טלמניע – הכוח הדרוש לכם להנעת הפרויקט - המשך

צרו קשר

צרו עמנו קשר לפרטים נוספים ולקביעת פגישה, על מנת שנוכל לתכנן 

יחד צמיחה כלכלית ואנרגטית של מפעלכם, שתיטיב עם הסביבה.

ido@telemenia.com :עידו אלישיב, סמנכ”ל פרוייקטים

edik@telemenia.com :אדי קורן, סמנכ”ל פיתוח עסקי

טלפון: 03-7206250

פקס: 03-7206201

info@telemenia.com מייל: 

 www.telemenia.com :אתרנו

• רב 	 ניסיון  בעלת  מובילה  בינלאומית   EPC חברת  הינה  טלמניע   - בינלאומיים  ומומחיות  ניסיון 

בתכנון, בנייה והקמה של תחנות כוח המבוססות על גז טבעי ומערכות נלוות ביותר מ-55 מדינות וארבע 

על  דגש  עם  ביותר,  המודרניות  בטכנולוגיות  כוח  תחנות  של  רחב  מגוון  החברה  בנתה  כה  עד  יבשות. 

תחנות כוח דו דלקיות, בהתבסס על גז טבעי, הידרו, HFO, דיזל, ביומסה וביו גז.

לפרוייקטים נבחרים של טלמניע

• האיכות 	 אבטחת  ובנהלי  ומוכחות  מתקדמות  ניהול  בטכניקות  משתמשים  אנו   – מובטחת  איכות 

הבינלאומיים הקפדניים והעדכניים ביותר על מנת להבטיח פתרון מהימן, הן טכנולוגית והן כלכלית. 

  ,ISO14001:2004 ,ISO 9001:2008 - חברת טלמניע מוסמכת ע”י מכון התקנים הישראלי

.OHSAS18001:2007
• מהירות האור – כתוצאה מכל יתרונותינו, אנו מבצעים כל פרויקט במהירות רבה, בלא להתפשר 	

על האיכות הגבוהה ביותר. 

למידע נוסף על היתרונות בהסבת המפעל לגז טבעי לחצו כאן
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