 .1תאור קצר של הפעילות והניסיון של החברה:

חברת ב .י .אנרג'י הינה חברת פיתוח יצור ושיווק המובילה מהפכה בשיטת חימום המים בישראל .החברה היא המפתחת המיצרת
והמשווקת של מאיץ חיצוני אקולוגי וחכם לדוודים – פטנט רשום (מס' פטנט)167671 :
המאיץ מותקן מחוץ לדוד ומתאים לכל סוגי הדוודים הקיימים.
את מאיץ החום לדוודים תכנן צוות המייסדים ומהנדסים עתירי ניסיון בתחום מערכות חימום המים ,ולאחר  5שנות פעילות
בתעשייה ,הכוללות בדיקות היתכנות ,ניסוים בפועל ,הפקת לקחים ולמידת מסקנות החלה ב.י .אנרג'י לשווק את המאיץ החיצוני
אקולוגי וחכם לקהל הרחב.
המוצר הינו מאיץ חום חיצוני ,אקולוגי וחכם ,המתחבר לדוד קיים והמחמם את המים בדוד :במהירות ,בחיסכון ולא פחות
חשוב  -בתרומה משמעותית לאיכות הסביבה ,בשל יכולתו לנצל אנרגיה באופן אופטימאלי ולהפחית כמעט לחלוטין את הפסולת
שבדוודים ישנים ופגומים.
המאיץ החיצוני החכם לדוד – מחמם תמיד את הדוד מלמעלה למטה ,כך שהמים המחוממים זמינים מיידית
והחשוב!!! סירקולצית זרימת המים החמים כלפי מעלה אינה נסתמת ע"י האבנית שנוצרת על גוף החימום והיא נופלת לתוך
סיפון ,שבפעולה פשוטה ביותר ניתנת לניקוי.
יתרונות מיידים מהשימוש הראשון "מבחן התוצאה" מניע את חברת ב.י .אנרג'י מיום פעילותה הראשון .מחויבותה של החברה
ליצירת תהליכים יעילים אנרגטית חסכוניים בחשמל וקלות התחזוקה השוטפת ,מספקת תועלות נראות ומוכחות בפועל ,ומביאה
לחיסכון ניכר בהוצאות החשמל החל מהשימוש הראשון ,איכות חיים מהרגע הראשון ולשמירה על איכות הסביבה לטווח ארוך.
מוצר איכותי ואמין לאורך זמן ,חברת ב.י .אנרג'י מחויבת לספק את האיכות הגבוהה ביותר למוצר ,מתוך השקעה בפיתוח ,תכנון
ושיפור המוצר .עקרונות אלו מלווים את היזמים ,המפתחים ואנשי השירות במשימותיהם ומניבים מוצר איכותי ,אמין ובעל
יתרונות רבים ,המגיע עם אחריות לתקופה של  5שנים (על פי תעודת אחריות המצורפת לחוברת ההתקנה).
שרות לקוחות מהיר ,אדיב וזמני תגובה מהירים ,תמיכה טכנית עד להטמעה ועמידה לרשות הלקוח בשקיפות מלאה ובראיית
טובתו ,מציבים את ב.י .אנרג'י כבעלת תודעת שירות גבוהה ביותר.
בין לקוחותיה הרבים :משרד הביטחון/חיל האוויר ,עיריית תל אביב ,בי"ח אסף הרופא ,בתי אבות,צימרים ,משטרת ישראל ואלפי
התקנות בשוק הפרטי– שבחרו בפתרון מושלם והיעיל ביותר לחימום המים.
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המאיץ האקולוגי החיצוני לדוד ,מביא מהפכה לתחום חימום המים ולחיסכון עצום ,בהשוואה לגוף החימום החשמלי המותקן
בתוך הדוד ,אנו מקבלים איכות חיים :מים חמים זמינים במהירות שיא והוצאה מזערית בהשוואה לכל החלופות.

.5

תאור הבעיה והפתרון המיועד עבורה:

הבעיה -
הפתרון -

על מנת לקבל מים חמים למקלחת/ות מדליקים את ה"דוד" שעות ומחכים זמן רב בין מקלחת למקלחת.
עם המאיץ החיצוני החכם ,מדליקים דקות בודדות לפני המקלחת והמים החמים לא נגמרים .איכות חיים.

הבעיה-
הפתרון-

הוצאות החשמל בחימום מים מסתכמות באלפי ש"ח כל שנה.
חיסכון בהוצאות החשמל של כ 01% -ויותר !!!

הבעיה-
הפתרון-

החלפת דוודים כל  6-9שנים.
המאיץ החיצוני הופך את הדוד ,רק למיכל אגירה ,אורך החיים של ה"דוד" עולה לעשרות שנים ,גם אחרי שנים
רבות ה"דוד" נשאר נקי לחלוטין – אין הצטברות של אבנית ואין קורוזיה .חיסכון בתחזוקה.

הבעיה-

החלפת גוף החימום כל  5-0שנים עקב הצטברות אבנית שמועכת את גוף החימום .ריקון כל המים שבדוד בכל
החלפה.
אורך החיים של גוף החימום במאיץ החיצוני עולה בשיעור ניכר ,האבנית נופלת לתוך סיפון מיוחד ואינה נערמת
על גוף החימום .אין איבוד של אפילו טיפה אחת בכל החלפת גוף החימום ,גוף החימום נשלף מלמעלה .תחזוקה

הפתרון-

קלה וחיסכון במים.
הבעיה-
הפתרון-

תחזוקה מסובכת המצריכה ריקון כל המים שבדוד שבד"כ איננה מתבצעת אלא רק אם יש תקלה.
תחזוקה קלה וידידותית שכל אחד יכול לעשות ואורכת  5דקות בלבד! החלפת גוף החימום היינה פעולה
פשוטה.

הבעיה-
הפתרון-

נגישות ,הדוודים לעיתים ממוקמים במקומות גבוהים או שהגישה קשה מסובכת ומסוכנת.
את המאיץ החיצוני ניתן להתקין רחוק ,עשרות מטרים מהדוד במקום נגיש .קלות בתחזוקה.

הבעיה-
הפתרון-

במקומות שצריכת המים החמים ( 0או יותר מקלחות בו זמנית) גבוהה יש צורך בהתקנה של יותר מדוד אחד.
ניתן להתקין יותר ממאיץ אחד לדוד אחד במקומות של צריכה מוגברת (  0או יותר מקלחות בו זמנית) חיסכון
בדוודים.

הבעיה-
הפתרון-

דוד שוכב :גוף החימום הפנימי מחמם רק חצי דוד.
המאיץ החיצוני הוא המאיץ היחידי לדוד שוכב ומחמם את כל הדוד .הכפלת מיכל האגירה למים חמים.

הבעיה-
הפתרון-

במקומות גבוהים (ירושלים ,צפת וכד') בימי קרה קולטי השמש קופאים ומתפוצצים.
התקנת המאיץ החיצוני בהתקנה בטור לקולט גורם לזרימת המים בקולט ומונע קפיאתם .חיסכון בתחזוקה.

הבעיה-
הפתרון-

שומרי שבת נמנעים משימוש במים חמים בשבת.
המאיץ החיצוני הופך את הדוד ל"כלי שני" מה שמתיר את השימוש במים חמים בשבת .איכות חיים.

 .0המאיץ החיצוני מתחבר כתוספת לכל סוגי הדוודים הקיימים ומחליף את גוף החימום שבתוך הדוד.
איך זה עובד:

בדוד שמש אנחנו מתקינים את המאיץ החיצוני במקביל לקולטים( .ניתן לחבר בטור לקולט/ים למניעת קפיאת הקולטים בימי
קרה).
ישנם  5מעגלי חימום :מעגל קיים דרך הקולט/ים ומעגל חימום נוסף דרך המאיץ החיצוני החכם.
בהפעלת גוף החימום ע"י המפסק בבית שמדליק את ה"דוד" (כבל החשמל מחובר כעת למאיץ החיצוני ולא לגוף החימום הפנימי
– גוף החימום הפנימי נשאר ומשמש כפקק בלבד) המים במאיץ מתחממים ועולים למעלה לתוך הדוד לחלק העליון של הדוד
בתנועה תרמוסיפונית (משקל הסגולי של מים חמים נמוך יותר) במקומם נכנסים למאיץ מים קרים יותר מתחתית הדוד וחוזר
חלילה עד שהמים בתחתית הדוד חמים -כלומר כל הדוד מלא מים חמים אזי התרמוסטט במאיץ מנתק את פעולת גוף החימום.
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בדוד חשמל או/ו בדוד עם מערכת סולארית מרכזית אנו מוציאים את הפלאנש הקיים ,מנקים את הדוד מקילוגרמים רבים
של אבנית ומתקינים פלאנש מתאם שהוא למעשה כניסה ויציאת מים למאיץ החיצוני.
בהפעלת גוף החימום ע"י המפסק בבית שמדליק את ה"דוד" (כבל החשמל מחובר כעת למאיץ החיצוני ולא לגוף החימום הפנימי
– גוף החימום הפנימי כבר לא קיים) המים במאיץ מתחממים ועולים למעלה (דרך הפלאנש המתאם) לתוך הדוד לחלק העליון של
הדוד בתנועה תרמוסיפונית (משקל הסגולי של מים חמים נמוך יותר) במקומם נכנסים למאיץ (דרך הפלאנש המתאם) מים קרים
יותר מתחתית הדוד וחוזר חלילה עד שהמים בתחתית הדוד חמים -כלומר כל הדוד מלא מים חמים אזי התרמוסטט במאיץ מנתק
את פעולת גוף החימום.
בדוד שוכב -דוד שמש או/ו דוד חשמל המאיץ החיצוני החכם מחמם את כל הדוד ולא רק חצי דוד!!!

המוצר מורכב מצינור  "0באורך כ  51ס"מ ,בחלק העליון מורכב גוף החימום והתרמוסטט ובחלק התחתון סיפון
 .6א.
לאיסוף וניקוז האבנית.
אוכלוסית היעד הם כל צרכני מים חמים בכלל ובעלי דוודים מכל הסוגים בפרט.
ב.
המשתמשים יזכו לאיכות חיים בקבלת מים חמים זמינים במיידי ושלא נגמרים ,יחסכו כסף רב בהוצאות
ג.
החשמל :בממוצע מעל  5111ש"ח כל שנה לבעלי דודי חשמל בלבד וכ  611ש"ח לבעלי דודי שמש.
תדירות החלפת הדוודים תפחת בצורה ניכרת ,הדוד יהפוך למיכל אגירה בלבד והצטברות האבנית בתוכו תופסק
ד.
לחלוטין .אורך החיים של דוד חדש יהיה עשרות רבות של שנים ,לא יהיה בדוד אבנית הגורם העיקרי להאצת הקורוזיה
בדוד.

 .5הפתרון המוצע היינו פטנט רשום בישראל ,ארה"ב ואוסטרליה והוא מהפכה בתחום שלא התחדש מזה עשרות בשנים –
הוצאת גוף החימום החשמלי אל מחוץ לדוד.
המאיץ החיצוני מחמם את המים חשמלית (האלטרנטיבה הזולה ביותר לחימום מים) ,והמים המתחממים זמינים מיידית
לשימוש ואין צורך לחמם  151ליטר על מנת לצרוך  51ליטר.
המוצר מביא פתרון להתייעלות אנרגטית ולחיסכון בתחזוקה ובתפעול של כל סוגי הדוודים -דודי שמש או/ו חשמל.
לחברה פטנט ישראלי נוסף המחליף את הדוד המתכתי הקיים למיכל אגירה למים חמים מודולרי מפלסטיק המוזיל את
עלויות מיכל האגירה (הדוד) ,קל להתקנה ,איננו צורך תחזוקה ובעצם מיכל ל  05שנה ויותר.
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התקנת אלפי מאיצים חיצוניים בכל בסיסי חיל האוויר

התקנת אלפי מאיצים חיצוניים בכל בסיסי חיל האוויר ,לבקשתם הותקנו המאיצים במקום נגיש ללא צורך בעליה לגגות.

