לכבוד :מנהל מפעל

הסבת המפעל
לשימוש בגז טבעי

באזורך הסתיימה לא מכבר הנחת צנרת הולכת הגז
הטבעי ובקרוב תחל הנחת צנרת חלוקת גז טבעי ,אשר
תאפשר למפעלך להתחבר ולפעול באמצעות גז טבעי.
נשמח לעמוד לשירותך :לייעץ ,לתכנן ,להקים ולתחזק
את מערכת הגז הטבעי שאמורה לפעול במפעלך.

מי אנחנו?

מה אנחנו מציעים?

חברת פזגז הינה חלק מקבוצת "פז".

תכנון ורישוי של מערכת הגז מנקודת החיבור של חברת החלוקה
בגדר המפעל עד וכולל הסבה של צרכני הקצה ,תוך עמידה בתקנים
ובדרישות של רשות הגז הטבעי.

חברתנו מתמחה במשך עשרות שנים בהסבת מפעלי תעשיה מדלקים
ניגרים )מזוט  /סולר( להפעלה בגז )גפ"מ( הסבה אשר כוללת התקנה
ותחזוקה שוטפת ואספקת גז )גפ"מ( למפעלים בארץ.
לפזגז מח' הקמת פרויקטים גדולה הכוללת מהנדסים וטכנאים
ברמה גבוהה עם התמחות וניסיון רב בתחום הסבת המפעלים
ואספקות גז לתעשייה.

אבני דרך בתהליך ההסבה
שלב א'
בחינת כדאיות ,משך זמן משוער של כחודשיים.

שלב ב'

אפיון ,ביצוע רכש והתקנת ציוד בכפוף ובהתאם לדרישות רשות הגז
הטבעי וכפי שמתאים למפעלכם.

תכנון ורישוי ,משך זמן משוער של כעשרה חודשים.

הקמת המערכת ע"י מחלקת הפרויקטים של פזגז ,כולל הקמת צוותי
פיקוח לרבות מנהלי פרויקט ,מפקחי ריתוך וצנרת ,חשמל ובקרה
וגילוי אש שילוו את הפרויקט משלב התכנון העקרוני ועד שלב הגזת
המערכת.

שלב ג'
ביצוע רכש והקמת המערכת ,משך זמן משוער של כארבעה חודשים.

שלב ד'

שרותי תחזוקה שוטפת למערכת הגז הטבעי ,כולל תיקונים נדרשים
בלוחות זמנים קצרים ,עפ"י הסכם ומחירון מקובל.

הזרמה והגזה ,משך זמן משוער של כחודשיים.

סה"כ כ 18-חודשים

הקמת מערכת גיבוי לגז טבעי מופעלת גפ"מ ,מתאימה בעיקר
"למפעל תהליכי" המחייב רצף אספקת אנרגיה .לפזגז ניסיון בהקמה
ותחזוקת מערכות יעילות וכלכליות כאלו .לחברה ידע רב ,ניסיון וקשר
עם חברות מובילות בתחום זה בעולם.

טבלת המרת דלקים
כמות וסוג הדלק

לפזגז חברת בת "יפת אביזרי גז" המתמחה ביבוא ושיווק ציוד
למערכות גז ,מערכות שליטה ובקרת להבה ,מבערי גז ,מוני טורבינה
ועוד.
החברה הינה נציגה של החברות המובילות בתחומן בעולם ,כגון:
.MAXON, DUNGS, UNIGAS ,FIORENTINI, GECA, FISHER, BOLDRIN

לחברת יפת אביזרי גז יכולות מוכחות בתחום אספקת ציוד בהסבות
לגז טבעי.
לפזגז מכללת אנרגיה ובטיחות אשר קיבלה את אישור משרד
הכלכלה ורשות הגז הטבעי ממשרד התשתיות להפעלת קורסים
והדרכות בתחום הגז הטבעי במקטע הפנים מפעלי .אישור זה נותן
לפזגז את היכולת להעביר למפעילי ומתקיני המפעל מכלול מלא של
ההדרכות הנדרשות כחלק מביצוע ההסבה.

שילוב האפשרויות
מגוון ההתמחויות והניסיון של פזגז מאפשר לנו להציע למפעל שילוב
אפשרויות ,לקבל אחת או יותר מהאפשרויות המוזכרות לעיל או את
מכלול הפעולות כ"פרויקט מפתח".
כל אחת או יותר מההצעות תשולבנה בתוך מודל עסקי שיוצע למפעל.

כמות גז טבעי

ערכים קלוריים
אנרגיה ב-

BTU

 1מ"ק גז טבעי

36,000BTU=0.036mmBTU

 27.5מ"ק גז טבעי

1mmBTU

 1טון סולר

 1,090מ"ק גז טבעי

39mmBTU

 1טון מזוט

 1,025מ"ק גז טבעי

37mmBTU

 1טון גפ"מ

 1,200מ"ק גז טבעי

43mmBTU

סוג הדלק

ערך קלורי ב-

גז טבעי

11,500

גפ"מ

11,000

סולר

10,200

מזוט

9,700

ליצירת קשר ופרטים נוספים עם הצוות המוביל את הפרויקט:
מאיר ברק,
מנהל תחום הסבת מפעלים לגז טבעי

barukhf@pazgas.co.il ,054- 4678240

meir@pazgas.co.il ,050- 5313381

ירון יפת – מנכ"ל יפת אביזרי גז

משרד:
גלית בן דוד,

yaron@pazgas.co.il ,050- 5280643

איתי ברנד – מנהל פרויקטים

galitb@pazgas.co.il ,03- 9688095 / 16

itayb@pazgas.co.il ,050- 7770898

ברוך פוקס – מנהל טכני תחום גז טבעי

