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 אפשר ללקוחותיך להשגיח 
על העסק שלהם 24/7

עזור ללקוחותיך: 

למטב ביצועיםלנטר טמפרטורה ולקבל שליטהלקבל התראות

נטר עומסים קריטיים וקבל מידע   • 
מסביב לשעון

קבל התראות בזמן אמת, במקרה של   •
תקלות בציוד או הפסקת חשמל
קבל התראות אם פעילות הציוד   •

 )הפעלה/כיבוי( אינה תואמת ללוח 
הזמנים המתוכנת

נטר את טמפרטורת הקירור, שמור את   •
הנתונים וקבל דוחות. במקרה של 

טמפרטורה חריגה, תקבל התראה 
מיידית

שלוט בציוד החשמלי, בעסק או מרחוק  •
תזמן זמני הפעלה/כיבוי של הציוד,   •

בעסק או מרחוק

מטב את צריכת האנרגיה לפי סוג העומס   •
הרצוי

נטר והשווה צריכות אנרגיה של ציוד,   •
לפרקי זמן ספציפיים
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בעל מעדנייה

איכות וטריות המוצרים הם 
הדבר החשוב ביותר עבורי. 

האם אוכל לבדוק מה 
הטמפרטורה במקררים מכל 

 מקום בכל שעה? 
כן!

בעל מסעדה

אינני נמצא בשעת סגירת 
העסק. האם אוכל לקבל 

התראה במידה ואחד 
מהמכשירים נשאר דולק 

 לאחר שעות הסגירה? 
כן!

בעלת קונדיטוריה

תנורי ההתפחה מתחילים 
לעבוד בשעות מוגדרות בזמן 

שהעסק סגור בלילה. האם 
ניתן לקבל התראה במידה 

 ולא החלו לפעול? 
כן!

בעל בית קפה

מכונת הקפה שלי זקוקה 
לשעה של חימום מקדים. 

האם יש לי אפשרות להפעיל 
 אותה מרחוק ולחסוך זמן? 

כן!

בעלת גלידרייה

יש לי ביטוח לעסק, אבל אני 
רוצה להיות בטוחה שגם 
המקררים שלי מתפקדים 
ויעילים. האם אוכל לקבל 

התראה כאשר הטמפ' בהם 
 אינה תקינה? 

כן!

בעל קצביה

ברצוני לאגור את נתוני 
הטמפרטורה בחדרים הקרים. 
האם יש אפשרות לקבל מידע 

24/7 על הטמפרטורה, 
 והתראה מיידית כשיש בעיה? 

כן!

בעל משרד 

ברצוני לוודא שהעובדים 
מכבים מזגנים ואורות כדי 

למנוע הוצאות מיותרות 
בשעות סגירה. האם אוכל 

לעקוב אחר שימוש בחשמל 
 בזמנים שונים? 

כן!

בעלת חנות מכולת

תחזוקה מונעת חשובה עבורי. 
האם אפשר לקבל התראות 

סף לפני שהמפסק נופל בשל 
עומס יתר, כדי לתקן מה 

 שנדרש מבעוד מועד? 
כן!

ספק ללקוחותיך רציפות עסקית ושקט נפשי
פתרון EcoStruxure Facility Expert Small Business מאפשר לך לענות על שאלות וחששות 

מצד לקוחותיך, בעזרת פתרון דיגיטלי חדשני



4se.com/il

 הפוך כל לוח חשמל ללוח מחובר 
תוך פחות משעה

הוסף מוצרים אלה לפי הצורך בלוחות החשמל. 
הפתרון מותאם לכל התקנה, חדשה או קיימת

PowerTag Link C 
concentrator

 PowerTag
Energy

 PowerTag
Temperature

 PowerTag
Control

 PowerTag
Energy

    נדרשת פחות משעה להתקנה והגדרה

התקנת PowerTag 5: 25 דקות

התקנת רכזת PowerTag Link C: 15 דקות

הגדרה והכנסה לפעולה עם אפליקציית eSetup: 10 דקות

זמן ההתקנה עשוי להשתנות ותלוי במספר פרמטרים, ביניהם מקום קיים בלוח לרכזת וכבל אינטרנט נגיש ללוח החשמל

להורדת האפליקציה 
 סרוק את 

QR Code -ה

http://onelink.to/xdnrd3
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התקנה והגדרה פשוטות

הפוך את לוח החשמל הקיים שלך למחובר - במהירות ובקלות  •

אפשרות להגדרת תצורה פשוטה, הכנס-הפעל, עם אפליקציה פשוטה לסמארטפון בעברית - eSetup לחשמלאים  •

תוכל ליהנות מתמיכה יומיומית ושירותים של שניידר אלקטריק לצורך פעילויותיך השוטפות  •

בצע בדיקת קישוריות והכנסה לפעולה בנוחות ובקלות
 הודות לאפליקציית eSetup לחשמלאים, ניתן לבצע הכנסה לפעולה 

בקלות ובמהירות.

eSetup for Electrician 1.  הורד את אפליקציית

2.  חבר את הטלפון ללוח החשמל של הלקוח

בצע הכנסה לפעולה תוך כ-10 דקות   3

EcoStruxure 4.  הכנס את לקוחותיך לעולם המחובר של

שלב 1 שלב 2שלב 3

שלב 4 שלב 5

התקן את הציוד הנדרש בלוח החשמל  הורד את אפליקציית 
mySchneider Electrician eSetup

קשר את הטלפון החכם שלך אל הרכזת 
המותקנת בלוח החשמל

 ביצוע קישוריות והכנסה לפעולה תוך 
10 דקות

 הצג ללקוח את אפליקציית 
Facility Expert Small Business

PowerTag Link C 
and PowerTag

http://onelink.to/ha9vks
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בואו ניקח מסעדה בתור דוגמה

תזמן בקלות זמני 
הפעלה של תאורה 

חיצונית לתקופות 
מיוחדות כגון סופי 

שבוע וחגים

מסמך זה אינו הסכם כובל, ושניידר אלקטריק אינה נושאת בשום אחריות הנובעת מתוכנו.

מזגןמקררחדר קירורתנורתאורה

קבל התראה במידה 
והתנור בעסק 

הפסיק לעבוד כדי 
לטפל באירוע באופן 

מיידי

קבל התראות אם 
הטמפרטורה עולה 

מעל למגבלה 
הרגולטורית, ומנע 

קלקול של מזון

נטר באופן קבוע את 
הטמפרטורה של 

המקררים ואגור את 
המידע

ודא שהמזגנים 
כבויים בשעות בהם 

אין פעילות ומנע 
בזבוז אנרגיה 

והוצאות מיותרות
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השג את המוצרים שלך עכשיו
PowerTag Link C

מחירמק"ט

PowerTag רכזת עד 20 חיישניA9XELC10₪ 1,000

PowerTag Energy
מחיר מק"טהתקנה

PowerTag Acti91Pעילית / תחתיתA9MEM1520₪ 398

1P+NעיליתA9MEM1521₪ 430

A9MEM1522₪ 430תחתית

3Pעילית / תחתיתA9MEM1540₪ 693

3P+NעיליתA9MEM1541₪ 748

A9MEM1542₪ 748תחתית

PowerTag Flex1P+Nעילית / תחתיתA9MEM1560₪ 516

 3P+Nעילית / תחתיתA9MEM1570₪ 898

PowerTag NSX

מחירמק"ט
PowerTag NSX3P250A עדLV434020₪ 1,719

630A עדLV434022₪ 2,702

3P+N250A עדLV434021₪ 2,447

630A עדLV434023₪ 3,255

PowerTag Temperature

מחירמק"ט

A9XST114₪ 980סט של 4 חיישני טמפרטורה

ZBRA1₪ 220מגביר טווח

PowerTag Control

מחירמק"ט

A9XMC1D3₪ 500ממסר שליטה למגען/ממסר צעד

iCT/iTL מגען וממסר צעד
מחירמק"ט

iCT16A 230V1 NOA9C22711₪ 106 מגען מודולרי
2 NOA9C22712₪ 144

iACTs1 C/OA9C15915₪ 147 מגע עזר

iTLs16A 230V1 NO + inputA9C32811₪ 245 ממסר צעד עם מגען עזר

IP65 Kaedra לוחות
מחירמק"טעומק / גובה / רוחב )מ"מ(מודול

98 13976₪ 112 / 200 / 4123לוח חשמל

12   267 / 200 / 112 13979₪ 213

2 x 12340 / 460 / 160 13433₪ 446

3 x 12340 / 610 / 160 13435₪ 589

3 x 18 160 / 610 / 448 13436₪ 931



פרטי יצירת קשר עם שניידר אלקטריק
למידע נוסף על EcoStruxure Facility Expert Small Business, וכן על הכלים 

והשירותים שחברת שניידר אלקטריק מספקת לתמיכה בהתקנות הדיגיטליות שלך, יש לפנות 

.QR Code -אל נציג שניידר אלקטריק או לבקר באתר האינטרנט על ידי סריקת ה

אני חשמלאי, מעוניין לקבל 

הדרכה על הפתרון

 אני בעל עסק, מעוניין 

להתקין את הפתרון

SEFESBIL2019  .2019 כל הזכויות שמורות לשניידר אלקטריק ©
הפריסה, האביזרים, הסמלילים, הטקסטים, ההמחשות הגרפיות

והתמונות בקטלוג זה מוגנים ע"י זכויות יוצרים. כל הנתונים המובאים בעלון זה 
לגבי המוצרים שלנו מיועדים אך ורק לצורך תיאור המוצר, והם אינם מחייבים 

מבחינה משפטית. שמורה לנו הזכות לטעויות דפוס, שגיאות ושינויים, וכן 
במקרה של שינויים המשמשים לשיפור המוצר גם ללא הודעה מראש.

שניידר אלקטריק ישראל בע"מ
בית סגיד, פארק תעשיות השרון

ת.ד. 1800, קדימה 6092000
טלפון ראשי: 09-8305555

https://www.se.com/il/he/work/products/product-launch/ecostruxure-facility-expert/small-business/
https://www.se.com/il/he/work/support/customer-care/contact-schneider-electric.jsp
https://www.se.com/il/he/work/support/customer-care/contact-schneider-electric.jsp



