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פתרון כולל לחדרי אנרגיה
חברת שיא פאוור מבצעת פרויקטים בתחום חשמל מתח גבוה ,חשמל מתח נמוך ופסי צבירה
כולל אספקה והתקנה של לוחות מתח גבוה ,שנאים יצוקים או שנאיי שמן ותכנון של מערכת פסי
צבירה .אנו מבצעים פרויקטים משלב אפיון ציוד מתח גבוה ,אספקת הציוד לאתר ,התקנתו
ומסירת חדר מתח גבוה מושלם בהתאם לדרישות חברת החשמל.

שירותים מרכזיים:
 קבלן חשמל -ביצוע פרויקט קבלנות בתחום חשמל מתח גבוה ונמוך ,פתרון מושלם לחדרי אנרגיה,
לתעשייה ,מסחר ובנייני משרדים.
 מערכות פסי צבירה -תכנון ,אספקה והתקנת פסי צבירה לחדרי אנרגיה ופסי צבירה לחלוקה ,כולל
קופסאות יציאה.
 יבוא ואספקה של שנאים יצוקים ושנאיי שמן ,בהתאם לדרישות הלקוח .KVA160-2500
 תחזוקה שוטפת וטיפולים לחדרי אנרגיה כולל שרות  S.O.Sבמקרה תקלה זמינות .24/7
 אפיון והתקנה של ציוד ייעודי לחיסכון באנרגיה ומניעת נזק לחדרי אנרגיה.
 אספקה והתקנה של בנקי כבלים ומייצבי מתח מתוצרת ORTEA ITALY
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רשימת התקנות פסי צבירה POWERBAR

תאור

פרויקט
קלאב הוטל

פסים
 A3200נחושת

חיבור שנאי לוח

קניון עזריאלי עכו
קניון עזריאלי עכו
מרכז אנריה פוגץ
מבנה מאמנים אלביט חצור
מפעל IDE
תל השומר
בניין ההסתדרות
בית לוונשטיין

 A630אלומניום
 A2500אלומניום
 A1600אלומניום
 A2500אלומניום
 A3200נחושת
 A3200נחושת
 A2000אלומניום
 A1600אלומניום

חלוקה לחנויות כולל  100קופסאות יציאה
ד .ברהום
חיבור שנאי לוח *  3ד .ברהום
חיבור שנאי לוח טיקטין
חיבור שנאי לוח *  2ר .כהן
חיבור שנאי לוח
חיבור שנאי לוח * 3
חיבור שנאי לוח
חיבור שנאי לוח * 2

מגדל משרדים ויטה
מרכז מזון נצרת
מרכז מזון נצרת

 A630אלומניום
 A1600אלומניום
 A2500אלומניום
 A2000אלומניום

חלוקה לקומות כולל  40קופסאות יציאה
בר עקיבא
חיבור שנאי לוח *  3סולומון
חלוקה לקומות כולל  20קופסאות יציאה

רמז
מגרש  36מודיעין
היכל התרבות כ"ס

 A400אלומניום
 A1600אלומניום
 A1600אלומניום

חלוקה לקומות כולל  40קופסאות יציאה
בר עקיבא
חיבור שנאי לוח * 2
קארל וולנט

רשימת התקנות פסי צבירה MEGABARRE

פרויקט
מגדל השחר
קניון עזריאלי ראשונים
ישפרו סנטר באר שבע

פסים
 A 2500אלומניום
 A 1600אלומניום
 A 2500אלומניום

תאור
 450מ'
חיבור שני שנאים עם מתח נמוך
חיבור  6שנאים
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רשימת התקנות שנאי IMEFY

פרויקט
ביג בית שמש
מרכז קהילתי סביון
מרכז פיס ארנה
בימ"ש לוד
קניון עראביה נצרת
סטריט מול רמת ישי
בניין משרדים מודיעין
מרכז לוגיסטי מוצאפי
בית ההסתדרות ת"א
קניון הזהב
בית שלמה
מנהרות שרונה
מגדל ויטה
בית העם רחובות

שנאי
KVA 2,000
KVA 1,250
KVA 2,000
KVA 1,600
KVA 1,250
KVA 1,000
KVA 1,000
KVA 1,250
KVA 1,250
KVA 1,600
KVA 1,600
KVA 1,000
KVA 1,600
KVA 1,000

חווה סולארית קריון

KVA 1,000
step-up

חווה סולארית סטארפלסט

KVA 1,250
step-up

אונ' חיפה
מכללת כנרת
אמות אטריום
מגדלי הארבעה
שער העיר בית שמש
חוות הרוח סירין
חוות הרוח גלבוע
גן יבנה
אלביט
ביג כורדני

KVA 1,250
KVA 2,000
KVA 400
KVA 1,250
KVA 2,000
KVA 1,600
KVA 1,250
KVA 2,000
KVA 1,000
KVA 1,000
KVA 2,000
KVA 800
KVA 1,250

כמות
2
2
4
1
2
3
2
1
1
6
4
4
2

משרד מתכנן
עמירם לויטין
ג.ב מהנדסים
רם  -אור
בר  -עקיבא
ענאן בטחיש
ענאן בטחיש
ר .כהן
אורן סיני
ר .כהן
ד .ברהום
רם  -אור
בר  -עקיבא
טיקטין
SBY

1

SBY

3
1
6
5

דן שרון
בר  -עקיבא
אבי בן מאיר

4
14
14
2
1
1

ד .ברהום
אפקון
אפקון
טיקטין
ר .כהן
עמירם לויטין
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ביצוע פרויקטים כולל אספקה ,התקנה וחיבור וחישמול
רשימת פרויקטים חלקית חדר מתח גבוה מושלם
שם פרויקט

משרד מתכנן

שם פרויקט

משרד מתכנן

הנחושת 10

עמירם לויטין

מכללת כנרת

דן שרון

מלון אומנות
אלביט  -בסיס חיל
האוויר חצור
מכללת שער הנגב

קארל וולנט

אגד קריות

אבי פתאל

ר .כהן

מגדל ויטה

בר  -עקיבא

קפלן נבות

סטריט מול

ענאן בטחיש

פוגץ חירייה

טיקטין

מרכז לוגיסטי מוצפי

אורן סיני

תל נוף

מוטי פניני

מרכז מזון נצרת

סולימן ווישאחי

מרכז קהילתי סביון

ג.ב מהנדסים

עזריאלי עכו  -שלב 1

ד .בהרום

ביג כורדני

עמירם לויטין

עזריאלי עכו  -שלב 2

ד .בהרום

מרפאה אשקלון

דאבח

איוב

קומברס

עמירם לויטין

ליטמן  -רמז 3

בר  -עקיבא

היכל התרבות כ"ס

קארל וולנט

קניון עראביה נצרת

ענאן בטחיש

משטרת אשדוד

קלינפלץ

פארק תעשייה לבון

ג .אטקין

מתנ"ס נחלת יהודה

מיכאל ליבשיץ

תל השומר  -לוחות

נתי אשכנזי

קניון ארנה נהריה

ר .כהן

תל נשומר  -פסים

נתי אשכנזי

מכללת סכנין

גאזי

בית העם רחובות

טיקטין

איצטדיון נתניה

אורי דומן

אוניברסיטת חיפה
מרכז מסחרי גן
יבנה
מגלן  -זכרון

טיקטין

קלאב הוטל

בית ההסתדרות ת"א
לוינשטיין

אורי אברהמי

בית המשפט לוד

בר  -עקיבא

מנהרות גני שרונה

רם  -אור

ביג בית שמש

עמירם לויטין

מגרש  36מודיעין

ר .כהן

היכל התרבות ת"א

יוסי פיזנטי

מגדלי הארבעה
שער העיר בית
שמש
מרפאה ח  -אשקלון
מרכז הספורט ראש
העין
מכבי בני ברק
עזריאלי ראשונים -
רשל"צ

אבי בן מאיר
ד .בהרום
אורי אברהמי

בר  -עקיבא
בר  -עקיבא
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