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ברחבי העולם, ארגונים ציבורים ופרטיים מתמודדים עם אתגרי ניטור, ניהול, 
אותנו  הובילו  אלה  אתגרים  מתיישנות.  אנרגיה  על תשתיות  ושמירה  מניעה 

.ENGIS להקים את חברת
 Doble חברת  של  בישראל  הבלעדית  כנציגתה  האחרונות,  השנים  ב-10 
אנו  ואבחון,  לבדיקה  בעולם  המובילה  האמריקאית  הענקית   ,Engineering

מובילים במתן פתרונות ייחודים לאתגרים השונים.

הידע המתקדם ביותר בכף ידכם
הנתונים  לבסיס  חיבור  לנו  מאפשרת   Doble Engineering עם  השותפות 
בשוק  ללקוחותינו  מתאפשרת  ובכך  העולמית,  האנרגיה  בתעשיית  הגדול 

האנרגיה המקומי, גישה למומחיות וניסיון ייחודיים.

מערכת מתח גבוה אמינה לאורך יותר זמן
גישה זו מאפשרת לנו לעזור לכם להאריך את משך החיים ולהגדיל את האמינות 
של כל מערכות המתח הגבוה שברשותכם – החל מגנרטורים ועד למגיני 
ולהימנע מתקלות בלתי צפויות על ידי ניטור פעיל, דיאגנוסטיקה, זיהוי  ברק 

בעיות חבויות ומתן פתרונות לטיפול או תיקון. 

מגוון  עבור  שנתית  תחזוקה  תוכנית  עבורכם  ותבצע  תתכנן   ENGIS

הציוד בתחנת הכח או תחנת המשנה.

 ENSURING YOUR
HV ASSETS ARE ALWAYS ON



תשתית חדשה של מערכות מתח גבוה
מגוון הציוד שאנו מציעים, עונה על צרכי מערכות המתח 

הגבוה של לקוחותינו - באיכות, במחיר ובזמן אספקה קצר, 

יחד עם רמת המומחיות והשירות הגבוהה שלנו.

 EXPERTLY ADDRESSING
 THE COMPLETE
HV LIFECYCLE

תכנון תחזוקה 
שנתית וחזוי 

תקלות

ציוד ניטור 
רציף לשנאים

התקנה ובדיקות 
לפני חשמול 
לשנאי חדש

מכירת 
שנאי חדש

אחזקה מכנית 
ותיקונים

בדיקות מעבדה 
לשמן

בדיקות 
חשמליות 

ושיעור 
אורך חיים

ידע שווה כח ואמינות לאורך זמן
גבוה,  מיעוץ מקצועי בתחום מערכות מתח  נהנים  לקוחותינו 

בניהול סיכונים ושרותי בקרה. 

אנו מחויבים לחקור ולספק גישה לכלל הטכנולוגיות הזמינות 

ניטור המבטיחים לכם חסכון  וכלי  כוח חכמות  ליצירת תחנות 

ושקט - מערכת עם אורך חיים ארוך ואמינות גבוהה.



כמענה למגמה העולמית לחיפוש מקורות אנרגיה מתחדשת אנג’יס מספקת מענה מלא למערכות 
סולאריות באספקת ציוד ותכנון.

בעידן של חשמל חכם, אנחנו מאפשרים לכם גישה לטכנולוגיות המתקדמות ביותר עבור:

INFO@ENGIS.CO.IL | 09-7651655 :'רח' התע"ש 20, בית הפעמון, כפר סבא | טל
WWW.ENGIS.CO.IL

מהתקנות מסחריות קטנות ובינוניות ועד לפרויקטים 
של תשתיות לאומיות, תנו לנו לפתח ולהתאים 

עבורכם פתרון מדויק העונה לצרכים שלכם.

 ON THE PULSE OF
THE ENERGY INDUSTRY

אגירת אנרגיה - מגוון פתרונות אגירה לבית, 
המפעל, העיר או תחנת הכוח.

SMART METER - מניה חכמה
DEMAND RESPONSE - ניהול ביקושים

עמדות טעינה לרכב

חשמל סולארי - כל הציוד הדרוש למתקן 
סולארי בכל גודל.

תאי דלק - )גנרטור מבוסס מימן(
מיקרו טורבינות מונעות גז

גיוון מקורות גנרציה
ניהול חשמל 

לצריכה חכמה


