
מתקני אספקת חשמל ומערכות זמן מסונכרנות

כאשר מדובר במתקנים של מקומות עבודה ציבוריים, לתחנות כוח לייצור חשמל יש את הצורך המובהק ביותר ליעילות תפעולית מרבית. 
הדרישה לשמור על אספקת חשמל לאלפי אנשים ובו-זמנית להפעיל תחנת כוח מסיבית, הינה אתגר גדול. כדי לעשות זאת, חשוב שתחנת הכוח 

תשמור על ניהול זמן מדויק על מנת להבטיח שהמפעל עובד בצורה חלקה ככל האפשר, בכל היבטיו.

מספרם הרב של העובדים הנדרשים לשמור על פעולה חלקה של תחנת הכוח הופך את ניהול הזמן לבעל חשיבות עליונה. מכיוון שהעבודה 
בתחנת כוח מתבצעת בדרך כלל  במשמרות, ניהול זמן ותזמון מדויקים הינם חיוניים לשמירת התיאום בין כל העובדים. בנוסף, כדי לשמור על 
אספקת חשמל סדירה לאלפי בתים, עסקים ובניינים מסחריים, מערכת שעונים מסונכרנים יכולה לסנכרן מחזורי זרם חילופין עבור גנראטורים. 

עם הוספת מערכת שעונים מסונכרנים לתחנת כוח, רבים ממצבי הסיכון יהיו נתונים תחת שליטה.

• החלפת משמרות תתבצענה בצורה חלקה – עם מערכת שעונים מסונכרנים, עובדים ידעו מתי משמרות 
מתחילות ומסתיימות ומהם זמני ההפסקות. זה יבטיח שכל עובד בתחנת הכוח יפעל לפי אותו לוח זמנים 

ויקבל הודעה מדויקת על החלפת משמרת.

לוחות הזמנים בתחנות כוח הינם מורכבים מאוד וכוללים אוסף עצום של משימות אותן יש להשלים על בסיס קבוע. מערכות שעונים מסונכרנים 
מסייעות להפחית בעיות רבות היכולות לצוץ על בסיס יומיומי, והן יכולות להתאים בצורה מושלמת לכל תחנת כוח.

מערכת זמן מסונכרנת יכולה לספק תועלות רבות למתקן תחנת כוח, כולל:

• סנכרון מחזורי זרם חילופין בגנראטורים – על מנת לספק חשמל בצורה קבועה ואמינה לכל הלקוחות, 
סנכרון מחזורי זרם החילופין בגנראטורים חייב להיות מדויק. השימוש במערכת שעונים מסונכרנים 

יאפשר לבקר את מחזורי הגנראטורים כן שגם הם יהיו מסונכרנים באופן אופטימלי.

• הקטנת עלויות וזמני התחזוקה – עם התקנת מערכת שעונים מסונכרנים של Sapling בתחנת כוח, אין עוד צורך לדאוג לביצוע חוזר ונשנה 
של עבודות תחזוקה בשעונים במקרים שונים כגון מעבר לשעון קיץ. בשעונים של Sapling ישנה  אפשרות לעדכן את השעה בצורה אוטומטית 

כאשר מתרחש שינוי. תכונה זו מאפשרת לתחנת הכוח להתמקד במשימה שעל הפרק במקום להפנות משאבים לעבודות תחזוקה במערכת 
השעונים.

למידע נוסף ולייעוץ באשר למערכת המתאימה לכם אנא צרו קשר עם הסוכן המקומי


