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אבי בן ארוש  Load Management System   ( LMS )
מערכת ניהול ובקרת ויסות עומסים לעמדות טעינה חכמות עם בקר זרם
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Schneider (שנה בחברת  26 Electric Merlin Gerin (
:תחומי עיסוק 

מנהל תיק לקוח אסטרטגי  , פיתוח עסקי , שיווק , איפון הנדסי •
מרצה בכיר בכנסים וימי עיון  •
פורום יצרני לוחות חשמל/ חבר בהתאחדות התעשיינים •
) 2018-2006( מכון התקנים  250חבר בוועדה •
 IEC61439חבר בצוות התקינה לתו תקן  •
משרד הביטחון   08חבר בצוות מפרט •
  SMART PANEL: פיתוח עסקי •

:תפקיד נוכחי 
מנהל  תיק לקוח אינטל ישראל  •
אפיון הנדסי למערכות חשמל ובקרה במתח נמוך  •
  054-6798720טל •

אבי בן ארוש  -כרטיס ביקור 
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? כיצד מנהלים תשתיות חשמל עם גידול מתמיד במספר כלי רכב חשמלי

Switchboard 2  

Transformer 
1000kVA

Main switchboard

Imax cable 1600A

x Smart Wallbox 22 kW

Switchboard 1 

Imax cable 150A

Switchboard 3 

X Smart Wallbox 22 kW

Imax cable 100A

:עקרונות הגדרות מערכת בקרה 
,  תאורה : כגון  , מניעת השבתת תשתיות חשמל חיוניות1.

מיזוג ועוד  , מעליות 
לאפשר טעינה מהירה לרכבים בהתאם להספק המרבי של  2.

המטענים המזינים את הרכב
יכולת בקרה ושליטה על עמדות טעינה ממקומי וגם מרחוק 3.
יכולת וויסות עמדת טעינה חכמה בהתאם למקדם הביקוש4.
אמינות תשתיות תקשורת עם מינימום ניתוקים  5.

Internal

הפרעות , קנסות ! עומס יתר : הבעיה הקריטית  
ניתוקי שווא כתוצאה מעלייה  , באספקה החשמל 

בצריכת אנרגיה של רכב חשמלי  
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Time

Power
kW

Facility
consumption

Power distribution rating
Facility subscribed power

EV demand

Overload

Facility
consumption

Exceed
subscription

+

צריכת אנרגיה של רכב חשמלי עלולה להכפיל את  
המפעל / צריכת האנרגיה הכוללת של הבניין 

Office Building
Condominium

E.g.: 200kW

8% to 25% / 
EV

15kW 
to 

220kW

תעריף יקר         שיא ביקוש 

צריכת יתר

עומס יתר השבתה

קנסות
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Power distribution rating

Facility subscribed power

Increase power distribution rating and facility subscribed power

Power
kW

Time

EV demand

Overload

Facility
consumption

Exceed
subscription

EV demand

Facility
consumption

ללא עומס יתר  +
ללא ניתוקי שווא  +
טעינה מהירה  +

לדוגמה מתח נמוך למתח גבוה  , גידול משמעותי במדרג התשלום החודשי 
תחזוקה יקרה הכוללת צוות מקצועי

עלויות גבוהות להחלפת תשתיות החשמל 
(Transformer, CB, RCD, power cables..)

But … CAPEX

OPEX

להגדיל את תשתיות החשמל   -אפשרות ראשונה 

גרף צריכת אנרגיה מציג תרחיש של שיא ביקוש  
של הבניין וטעינת רכבים בו זמנית 
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Power distribution rating

Facility subscribed power

Power
kW

Time

EV demand

Overload

Facility
consumption

Exceed
subscription

Facility
consumption

EV charge

אין שינוי במדרג התשלום לחברת החשמל
אין שינוי בצוות אחזקה למעט הדרכה ושיפור בידע המקצועי  

אין צורך בהחלפת תשתיות קיימות 
(Transformer, CB, RCD, power cables..)

And… CAPEX

OPEX

~

+ EVlink Load
Management 
System

גרף צריכת שיא ביקוש ללא ניהול וויסות מטענים

 Load Management System -י יישום מערכת ניהול עומסים "הפתרון היעיל הוא לנצל תשתיות קיימות ע
לנצל את האנרגיה הזמינה לטובת טעינת רכבים  : העקרון 

ללא עומס יתר  +
ללא ניתוקי שווא  +
טעינה מהירה  +

גרף צריכה טעינת רכבים בזמן צריכת שפל  
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ויקיפדיה   אלקטריקשניידר  –משך זמן טעינת רכב 

https://www.electrical-installation.org/enwiki/Electric_Vehicle_charging

Internal

)הפרדת לוחות או הזנה משני שנאים ( תכנון חלוקת תשתיות חשמל בין עמדות הטעינה לבין הבניין 1.

לערך סף מרבי לטעינת הרכבים בהתאם להערכות וחישובים של כלל צריכת הבנייןהגבלה קבועה 2.

י ויסות המטענים כך שהזרם המרבי לא יעבור את סף העליון הקבוע   "התכנה מגבילה ע3.

)  0.5 – 0.25( מקדם בו זמניות של כלל תשתיות החשמל הינו משוער 4.
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עקרונות תצורת עבודה לתכנה ניהול וויסות עמדות טעינה 

Static mode – מצב קבוע Dynamic mode – מצב משתנה

Building
usual loadsBBuilding

usual loads

C

A B
C=A-B

A=B+C C

A

  יתרונות
באופן קבוע מובטחת רמת טעינה ללא תלות•
עלויות נמוכות למערכת הבקרה  •

  חסרונות
השבתה וקנסות  ,קיים סיכון לעומס יתר •
עלויות יקרות לתשתיות החשמל•
אי ניצול אנרגיה קיימת של הבניין  •
זמן טעינה ארוך בכפוף לכמות הרכבים•

סטטי    –ניהול מטענים ביחס לערך סף מרבי קבוע  דינמי   –ניהול מטענים ביחס לערך סף משתנה 
תשתית חשמל משוטפת לעמדות הטעינה וצריכת הכוללת של הבניין 1.
הגבלה משתנה לערך סף מרבי לטעינת הרכבים בהתאם לכלל צריכת הבניין  2.
י ויסות המטענים כך שהזרם המרבי של כלל הבניין לא יעבור את סף עומס יתר   "התכנה מגבילה ע3.
מקדם בו זמניות של עמדות הטעינה נמדד ומשתנה בזמן אמת בכפוף לכלל צריכת הבניין  4.

  יתרונות
השבתה וקנסות, אין חשש לעומס יתר •
ניצול מרבי של אנרגיה הבניין למטענים•
עליות נמוכות לתשתיות החשמל  •
יעילה וחכמה,זמן טעינה רכבים מהירה •

  חסרונות
מערכת בקרה יקרה•



Internal
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כתלות בזמינות האנרגיה בבניין  ) דינמי(עקרון עבודה לניהול ובקרה במצב משתנה 
:  תרחיש לדוגמה 

אנרגיה זמינה  
מהבניין  

33.2 kW 17 kW 12 kW 7.5 kW

אופן חלוקת אנרגיה  
לכל עמדה בהתאם  

לזמינות אנרגיה בבניין  

22+3+3+3  =kw31

עקרון עבודה

   %100 -טעינה מלאה 
יכולת עבודה וניהול לכמה  

דרגות הספק טעינה  

%51ירידת זמינות אנרגיה ל 
בשלב זה המערכת מבצעת  
הגבלה אחידה לכל העמדות

.   36.1%ירידת זמינות אנרגיה ל 
בשלב זה מערכת הבקרה דואגת  
  6Aלשמר את ערך הסף התחתון של 

הגורם לרכב לנתק את עצמו מטעינה  

22.5%ירידת זמינות אנרגיה ל 
בשלב זה המערכת מבצעת  

השהית טעינת רכב לפי הגדרת  
:מערכת הקובעת לפי מצב 

משך זמן טעינה ארוך מכולם•
הספק טעינה הגבוה מכולם•

הסבר

סוג העמדה הינה חכמה עם  
בקר זרם מובנה המבוקר  

י תכנה לניהול וויסות  "ע
אנרגיה של כלל הבניין  

17 / 33,2  kW = 51% IEC 61851לפי תקן טעינת רכבים  
6A  -זרם מינימלי לטעינה רכב 

12 – 3x1,4 = 7,8 kW 

עמדה מבצעת השהייה טעינה  
לפרק זמן המוגדר במערכת  

הבקרה
example
3x1,4+4,1 = 8,3 kW
7,5 kW < 8,3 kW

Internal
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במצב סטטי   -תרשים עקרוני למערכת בקרה וניהול 
מטענים   50עד •
אזורים   10עד •

:  הדגשים 
יכולת הבקר לנהל כמה אזורים בו זמנית1.
הבקר מותקן בלוח הראשי של כל עמדות הטעינה  2.
בקר אחד מנהל כל אזור בנפרד  על פי קביעת ערך סף אזורי3.
י הבקר בהתאם לערך הסף "וויסות עמדת טעינה ע4.
!חיבור כוכב  –חיבור קווי תקשורת מהמטען למתג אזורי 5.
חיבור קווי תקשורת בין המתגים האזוריים ללוח הראשי עם הבקר  6.

Internal
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במצב סטטי ודינמי    -תרשים עקרוני למערכת בקרה וניהול 
מטענים   100עד •
אזורים   20עד •

הדגשים
בנוסף לנאמר בשקף הקודם  

בקרה דינמית לכלל האזוריים לרבות  + בקרה  סטטית אזורית 1.
באמצעות רב מודד המותקן בלוח הראשי  , הבניין 

.י התקנת רב מודד בלוח הראשי"בקרה דינמית מתבצעת ע2.

רב המודד מחובר בתקשורת לבקר ודרכו מתבצעת בזמן אמת   3.
מדידת זמינות אנרגיה לטעינת רכבים

לוח ראשי חכם  
SMART PANEL 
לכל הבניין לרבות  

טעינת רכב חשמלי  

Internal
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במצב דינמי בלבד   -תרשים עקרוני למערכת בקרה וניהול 
מטענים   1000עד •
אזורים  200עד •

:הדגשים 
בנוסף לנאמר בשקף הקודם  

בקרה דינמית לכלל האזוריים כולל בניין+ בקרה  דינמית אזורית 1.

לכל אזור יש מונה משלו על מנת לבצע בקרה דינמית  2.

תשתית מערכת הבקרה הינה מערכת מבוזרת ומרכזית  3.

  100במצב דינמי עד  SLAVEכל אזור מנוהל על ידי בקר אזורי 4.
אזורים   20מטענים ו 

עמדות טעינה נוספות וגם את כל   100אחד מנהל  MASTERבקר 5.
.SLAVEבקרי משנה אזוריים  9

ל  "אמינות גבוהה באספקת החשמל אודות לשיטה הנ6.

גמישות לשינוי אזורים והגדרות  7.

ניצול מרבי לאנרגיה הקיימת  8.

זמן טעינה קצר ומהיר  9.
ניהול ותחזוקה מהירה ויעילה  10.

לוח ראשי חכם  
SMART PANEL 
לכל הבניין לרבות  

טעינת רכב חשמלי  



Internal

Page 13Confidential Property of Schneider Electric |

 סטטי או דינמי   –תכנון לוחות חשמל ופסי צבירה בהתאם לתצורת עבודה התכנה לניהול מטענים 

הדגשים ללוח חשמל עם תצורה דינמי  
  1.5פילמטענים גדול יותר 160Aלוח חשמל 1.
מאפשר טעינה מהירה יותר בהתאם לזמינות האנרגיה  2.
 20 – 15מאפשר הוספת מטענים בכמות גדולה יותר 3.

הדגשים ללוח חשמל עם תצורה סטטית  
  22KWלמטענים עד 100Aלוח חשמל 1.
מאפשר טעינה מוגבלת בהתאם לכמות הרכבים2.
עמדות   12 – 10כמות המטענים מוגבלת 3.

   !!!תכנון ניהול ובקרה עם מטענים חכמים חייב להתבצע כחלק מתכנון תשתיות חשמל ולא בנפרד: שם לב  

Internal
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בלוח החשמל של הבניין  או "  ענן "בשרת חיצוני ? מהו מיקום נכון ועדיף להתקנת מערכת הבקרה 
בלוח החשמל  

  יתרונות 
’  בבעלות מלאה של הלקוח הסופי וללא תלות בחברה חיצונית צד ג1.
אמינות תקשורת אינטרנטית  קווית וללא תלות באיכות הקליטה הסלולרית2.
 Cybersecurityאבטחת מיידע 3.
אמינות מידע למערכת חיוב וסליקה למשתמש הסופי 4.
מעקב וניהול מקומי וחיצוני  , יכולת פיקוח 5.
מערכת שיכולה לגדול בהתאם לגידול בכמות הרכבים מכל דגם ותוצרת  6.

  חסרונות
- ROI   :3( מערכת בקרה יקרה יחסית לשרת בענן 1. ) שנים2
מטענים רגילים או של חברה אחרת   התקנהתלא מאפשרת 2.

ענן   –בשרת חיצוני 
  יתרונות 

ללא צורך בתשתית אינטרנט קווית יקרה1.

בקרה סטטית בלבד לכל אזור  2.

מערכת בקרה זולה ומתומחרת כחלק מהשירות החודשי3.
  חסרונות

בעיות קליטה סלולרי וניתוקים בתדירות גבוהה1.

בקרה סטטית בלבד ללא אפשרות מצב דינמית  2.

עלות הוספת מודם סלולרי לכל מטען  3.

בקרה מורכבת   אינטגרצית4.

Internal
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למטענים חכמים עם בקר זרם ולוחות חשמל חכמים  אינטגרציה מלאה מומלץ לבחור מערכת בקרה וניהול עם 

< 1000 EV charger 

Smart Panel

Internal

Confidential Property of Schneider Electric |

,    AC&DCשידעו לדבר עם מטענים חכמים " דרייברים " התכנה צריכה לכלול 
רבי מודד או מפסקים חכמים ועוד  

Current sensorPower Meter

External power supply 24Vdc

PM5320

Link150

Gateway IP

PowerTAG

Rogowski coilLink150

IEM3x5x

IEM3555

LMS

Switch

Modem

Ethernet Ethernet 

AC & DC Charging stations

Ethernet

Ethernet Cat 6
24V power supply

Smart Link Si D

Compact NSX

smart panel

Enerlin’X EIFE 
embedded module

Enerlin’X IFE

Masterpact MTZ

Smart panel

Power TAG

smart panel



Internal
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LMS - Load Management System

 PLC  type IPCמחשב תעשייתי מסוג / בקר 1.

כולל תכנת ניהול מובנית בבקר   2.

ניהול עומסים סטטי ודינמי  , מבטיח פיקוח ובקרה בזמן אמת 3.

ממשק תפעולי פשוט למחלקת אחזקה לתפעול המערכת  4.

 OCPP 1.6בפרוטוקול  CPOתקשורת פתוחה לכל חברת ניהול חיצונית 5.

 ETH TCP/IPחיבור כפול לכניסה ויציאת אינטרנט לחיבור רשת טבעתית 6.

  התקנת התכנה בבקר המותקן בלוח החשמל  ולא בענן של חברת ניהול7.

Internal
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Load Management System dashboards
מסך הבית מאפשר שליטה מלאה בתשתיות החשמל של כל עמדות טעינה   

רמת העמסה בהתאם לערכי הסף 
רשימת קומות / אזורים

ניהול תגים  
והגדרות מערכת

חיווי חיבור רכב חד פאזי 

מספר רכבים בעבודה / מחוברים ותקלה

רב מודד למדידת  
דינמית

יצוא דוח מטענים 
  CSVקובץ אקסל  

לכל עמדה כולל  
  KWH, זמן 

בהתאם לתקופה  
מוגדרת

פקדים לשליטה מרחוק
גישה  , הפעלה , עריכה 

,  לתכנה המובנית למטען 
ניתוק  , אתחול 

מיקום המטען בכל אזורמצב קיים לכל עמדה 

Internal

Smart Panel & LMS  – לוח חכם מתחבר לתכנה לניהול עומסים 

מפסק חכם 
 ז"שנמ כולל

U,I,E,THDכולל רב מודד 
LCDכולל מסך 

Internal

CASE Itis, Helsinki
• Public parking, free use
• 8 charging points
• Garage + Canalis

CASE Itis, Helsinki
• Public parking, free use
• 8 charging points
• Garage + Canalis
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