
1

אנרגיה ירוקה תקשורת       | אנרגיה ותשתיות             | תעשיה ושירותיםת              | מבני ציבור ומתחמי מסחר   |



2



3

עובדים1,400-מלמעלהומעסיקה 1945נוסדה בשנת 

בתחום התשתיות והטכנולוגיותמגוון יכולות ומוצרים אפקון מציעה 

באפקון בקרה , מחזיקה בין היתר באפקון התקנות ושירותים
(בנייה)וביחניוק בתדיראן טלקום , ואוטומציה

ל"פעילה בארץ ובחו

(62%)קבוצת שלמה , בעלת השליטה

ח"מיליון ש700-שווי שוק של כ-נסחרת בבורסה של תל אביב 

ח"מיליון ש400-הון עצמי של כבעלת 

2017ח בשנת "מיליארד ש1.5-כמחזור החברה 
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לקצהפתרונות מקצה

תקשורתבקרה ואוטומציהמבנים ותשתיות סחר

קבלנות אזרחית

חשמל לתעשיה

חשמל לבניה ציבורית

מזוג אוויר  

אינסטלציה

קירור עמוק

ייצור לוחות חשמל

הנדסת גז

מוצרי חשמל  

זיווד  

מוצרי בקרה

מכשור

תשתיות תקשורת

ופתרונות תקשורתIPמרכזיות 

מוקדי שירות לקוחות

בקרה תעשייתית  

בקרת מבנה

פתרונות ביטחון

גילוי אש

מערכות לחניונים

מדידת מים באמצעות קריאה  
מרחוק

SCADA-תוכנת
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פעילות בישראל

פתח  
תקוה

ירושלים

שבע-באר

חיפה
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ובעולם... 

ב"ארה

רוסיה

סין

הודו
רומניה

גרמניה
כיה'צ

6



7

מגוון לקוחות



8

נספח  

פרויקטים
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תחנות כח ותחנות משנה

800MW–דליה צפית כחתחנת  110MW–תחנת כח סורק 

ביצוע מלא של עבודות מתח גבוה ונמוך כולל התקנות אלקטרומכניות

ביצוע מערכות האוטומציה והבקרה
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•Wyndham Grand Hotel, Frankfurt
חדרים301, קומות 20•

שדרוג של מתחם משרדים והפיכתו לבית מלון•

אפקון ביצעה את כל ההתקנות האלקטרומכניות כולל מערכות מתח נמוך ונמוך מאוד
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הקניון הכי גדול באירופה–במוסקבה AFIקניון •

אפקון ביצעה אל כל העבודות האלקטרומכניות•

❖
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•Aquamarine Business Center, Moscow, RUSSIA
מבנים4מתחם של •

אפקון ביצעה את כל העבודות האלקטרומכניות•

❖
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הטכנולוגיות
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יצור לוחות חשמל
של מנתקי חשמל יצור סדרתי 

עבור חברת החשמל

למתח גבוהיצור לוחות חשמל כולל 

–מותאמים לצורכי לקוח יצור מוצרים 
CUSTOMIZED

מגוונותעבודות מתכת 

24/7מחלקת שירות 
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מערכת ניהול חניון
,  כוללת יצור ברקוד בכניסה

,  ותחנת יציאה, מכונת תשלום

י מרכז  "והכל מנוהל אוטומטית ע
בקרה ממוחשב

LPR
המערכת כוללת מצלמות  

לזיהוי לוחיות רכב בכניסה  

וביציאה לצורך זירוז תהליך  
הפינוי

אדום ירוק
מנורות זיהוי של מקומות  
פנויים בתוך חניון מקורה

פעילות
בארץ ובמספר רב של  
מדינות בצפון אמריקה

ניהול חניונים

TIBA5_parking.exe
TIBA5_parking.exe
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Harmony Gateway
חדשני
HARMONY GATEWAYמערכת 

החדשנית מטפלת בתנועת הנמל  

בכניסת ויציאת המשאיות בצורת  

אוטומטית ויעילה ובאמינות שלא  
היתה קיימת בעבר

מקיף
המערכת בנויה מחומרת אוטומציה מתקדמת  

היא מציעה פתרון  . ותוכנה מהמשובחות ביותר

הולם ומקיף לנמלים לניהול תנועת הרכבים  

הגוברת עם הזמן ולהתמודד עם דרישות  
הבטחון בזמן שמגבירת את היעילות של הנמל

הכל כלול
:טכנולוגיות בשימוש המערכת

RFID ,OCR ,LPR ,  אחסון תמונות

זיהוי  , זיהוי ביומטרי, של הקונטינר

חסמים  , מחסומים, רדיואקטיבי

,  מערכות שקילה, מתרוממים
ס והקלטת ווידיו"תמ
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HarmonyGatewayPresentation.exe
HarmonyGatewayPresentation.exe
HarmonyGatewayPresentation.exe
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(Safe City)עיר בטוחה 

פתרון חכם
הפתרון של אפקון לעיר בטוחה משלים את הדרישות  

הבסיסיות של מעקב והקלטת ווידיו עם מספר רב של  

,  גילוי וכיבוי אש, בקרת כניסה: שירותים נוספים

זיהוי מספרי רכב , זיהוי אנשים, טלפונית חירום, כריזה
י מרכז שליטה ובקרה אחוד"והכל מתואם ע

(CALL CENTER)מוקדן
אופציה נוספת לעיריה הינה  

מערכת מוקדן תוצרת תדיראן  

(  חברת בת של אפקון)

שמתממשקת לכל הסיגנלים  
ב  "ממערכת השו

אמינות
אפקון נבחרה כאחת 

הספקיות של מערכות עיר  

בטוחה בארץ וביצעה  

פרויקטים  35ומבצעת כ 

מסוג זה ברחבי הארץ
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אוטובוסים חשמליים
2008לישראל משנת  BYDכלל מוטורס מקבוצת שלמה היא יבואנית 

BYD היא יצרן כלי הרכב החשמליים הגדול בעולם.

לפני כארבע שנים החלה כלל מוטורס בפיילוט של אוטובוס חשמלי 

הפיילוט הצליח ובעקבותיו זכתה  , המופעל על ידי חברת דן בתל אביב

אוטובוסים  17כלל מוטורס במכרז של חברת אגד לאספקה של 

אוטובוסים חשמליים נמסרו לחברת  5. חשמליים שהחלו לפעול בחיפה

6.הרצליה-רעננה –מופעלים באזור כפר סבא מטרופולין והם

.  אוטובוסים נמסרו לחברת קווים והם מופעלים בעיר מודיעין

המעבר  , זו פריצת דרך משמעותית בתחבורה הציבורית בישראל

אין פליטת עשן וגזים ויש חסכון  , לאוטובוסים חשמליים שאינם מזהמים

.עצום בעלות ההפעלה שלהם
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לסיכום

ל"חברה מובילה בארץ ובחו
עם צמיחה  עמידה פיננסית חברה

מתמשכת

קבלנות  פתרונות רב תחומיים עבור 

מערכי גז , בקרה, אלקטרומכניקה, בניין

טבעי ותקשורת והכל מבוסס על איכות  
גבוהה וטכנולוגיות מהבית

אפקון הינה השותפה הטובה ביותר לביצוע פרויקט מוצלח

קבוצת אפקון הינה ספקית של  
:עבורפתרונות שלמים 

אנרגיה ותשתיות•

תעשיה ושירותים•

מתחמי מסחר ומבני ציבור•
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השותפים שלנו

•CIRCONTROL
יצרנית מספרד מובילה באירופה לעמדות טעינה  ותכנה לטעינה מנוהלת

•BYD
זיכיון של קבוצת שלמה יצרנית של -החברת הגדולה בעולם לרכבים חשמליים 

סוללות ומטענים, רכבים חשמליים, אוטובוסים

•ABB
יצרנית לעמדות טעינה ומערכות טעינה מנוהלת עם יכולות פיקוח וניהול רשתות
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רגולציה  –מגמות השוק בעולם 

BDO: מקור* 
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יצרניות רכבים–מגמות השוק בעולם 

2018–GM חודשים18מכוניות חשמליות תוך 2ייצרו

יהיו חשמלייםוולווכל הדגמים החדשים של –2019

יהיו חשמלייםרובריגואר ולנד כל הדגמים החדשים של –2020

דגמים חשמליים50תייצר Daimler, דגמים חשמליים12ייצרו ומיציבושירנו ניסן –2022

20תציג GMדגמים חשמליים ו 13תייצר פורד–2023

2025–BMW דגמים חדשים חשמליים12ישיקו

2030–VW Group הדגמים שלה יהיו חשמליים300כל
BDO: מקור* 
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תחזית–ישראל 

כלי רכב 

חשמליים

מחקר מוסד נאמן: מקור* 
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מגוון מוצרים ופתרונות לתשתית חשמל מוגבלת

DLM System–מערכת ניהול טעינה חכמה
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:שלנוהחזון

לכלחשמליתטעינהיכולותולהנגישלהוביל

,מקוםבכל,צרכן

טכנולוגיתשוקבהובלת

חשמלייםרכביםטעינתבתחוםבישראלוהמשמעותיתהגדולההחברהלהיות•
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היצע מגוון–טעינת כלי רכב 

CIRCONTROL-וABB ,BYDל "מותגי טעינה בינ3מייצגת אפקון•

שיתופיים  /המותגים כוללים מטענים ביתיים וציבוריים•

המטענים עם יכולות ניהול ניטור ובקרה   •

המטענים עומדים בתקן ישראלי  •

:  זמינה עם מגוון שירותיםאפקון•

מכירה של מגוון עמדות הטענה✓

התקנה של העמדה✓

שירות ואחזקה  ✓

Billing-נתונים בענן ו , ניהול עומסים, מערכות שליטה ובקרה הכוללת ניהול הרשת✓
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:סוגי מטענים
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:סוגי מטענים

ACמטעני •

•TYPE 1– מוגבל פנימית  כ"בדר)אמפר 16מטען עם זרם כניסה עד

מיצובישי  , נמצא במעט מכוניות–טעינה איטית מאוד , (אמפר10ל 

ZOEEרנו , אוטלנדר
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:סוגי מטענים

ACמטעני •

•TYPE 2– המטען המסופק–WallBox Smart
.אמפר בפאזה אחת או בשלוש פאזות32מטען עם זרם כניסה עד •

כתלות בסוג החיבורkW(A32 ) 22עד kW(A16 ) 7,4: הספק יציאה מ•

וההספק הקיים בבית הלקוח

ACהשקע השכיח לטעינת •
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:סוגי מטענים

DCמטעני •

•TYPE 3–מטענים לטעינה מהירה לשימוש ציבורי

.אמפר בשלוש פאזות450מטען עם זרם כניסה עד •

מתוכננים מטענים עם הספקים  , kW 350עד kW 25: הספק יציאה מ•

.גבוהים יותר

עם תוספת של שני פינים עבים  TYPE2השקע דומה ל•

.DCלהולכת זרם ה 

.כרגע במספר מכוניות מצומצם•
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מגוון מוצרים ופתרונות

4 → 6

שעות
...בתים פרטיים ומשרדים ועוד 3,7kW (AC single-phase)

2 → 3

...חניונים ועוד, משרדים, בתים פרטייםשעות 7,4kW (AC single-phase)

1,5 → 2

...חניונים ועוד, משרדים, בתים פרטייםשעות 11kW (AC three-phase)

45 → 60

...שטחים ציבוריים ועוד, חניונים, משרדיםדקות 22kW (DC / AC three-phase)

20 → 25

...תחנות דלק ועוד, מוסכים, שטחים ציבורייםדקות 50kW (DC)

5 → 10

...תחנות דלק ועוד, מוסכים, שטחים ציבורייםדקות 150kW (DC)

3 → 6

...תחנות דלק ועוד, מוסכים, שטחים ציבורייםדקות 300kW (DC)

eHome series

eVolve series

and coming “ePark” 

series*

Raption series

Q3/2018

2019

*Planned for Q2/2018

(meanwhile eBasic/Smart series)

Charging times to provide 100km 

of BEV driving
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:2018צפי רכבים חשמליים ב 
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בתים פרטיים ובנייני דירות
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בתים פרטיים ובנייני דירות
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חניונים וציי רכב
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חניונים וציי רכב
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פרויקטים בעולם
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חשמליתתחבורהאפקון
מספקת ומתקינה מטענים ליבואני הרכב המובילים בישראל
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תודה


