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אנרגיה מתחדשת מסביב לשעון

חשמל וחימום  ,אגירת חום לתעשיה
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הבהרה משפטית
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אודות

תוך התמקדות  , מייזום פרוייקטים למכירת מוצריםשינוי אסטרטגי 
על בסיס טכנולוגיה מתקדמת ומוגנת פטנט, במגזר התעשייה
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במחזורי מכירה  , החברה עברה למכירות ואספקות בפועל
במטרה  , מבססת צבר הזמנות בשוקי היעד, ואספקה קצרים

חודשים12להגיע לאיזון תפעולי בתוך 

2012: שנת הקמה
2017א באוגוסט "הונפקה בת

(64%)אבי ברנמילר  : ר"ל ויו"מנכ
יוצאי , צוות מהנדסים מובילים בתחום האנרגיה המתחדשת

סימנס-סולל

פרויקטיםטכנולוגיה      שווקיםאסטרטגיה    אודות

2.0

טכנולוגית אגירת החום היחודית שפותחה בחברה מוגנת  
י חברות אנרגיה מובילות בעולם"נבדקה ונרכשה ע, פטנט



ציוני דרך
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מכירות ואספקות

2012 2017 2018 2019 2020

ח"מש150-פיתוח הטכנולוגיה בהשקעה של כפיתוח מוצרים ותחילת ייצור

IPO

סגירה פיננסית
1רותם

הקמת מפעל
ייצור ידני

אישור פטנט
ב"בארה

 EIBמזכר הבנות 
למימון מפעל אוטומטי

הסכם הפצה  
בהונגריה

הקמת החברה

פ "הסכם פיילוט ושת
יורק-בניו

פרויקטיםטכנולוגיה      שווקיםאסטרטגיה    אודות

הסכם הזמנה  
ENEL 

מסירה צפויה  
ט"למשהב

הסכם רישיון שיווק  
וייצור בברזיל

הסכם מכירה  
ראשון בברזיל

שינוי אסטרטגי
והתייעלות
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שינוי אסטרטגיה  

,  ייזום פרויקטים כדי לבסס ולהדגים את הטכנולוגיה
.  ארך תקופה ארוכה מאד ודרש משאבים רבים

החברה התקשתה להעמיד את החוסן הפיננסי  
הנדרש מול לקוחות ומממנים

תחרות מצד הסוללות עם מחירים יורדים•
מחזורי מכירה של שנים•
חשיפות פרויקטליות ומימוניות•
רגולציה ענפה•
רכיב האגירה מהווה חלק קטן יחסית בפרויקט•

האתגרים בפיתוח פרויקטים גדולים במגזר החשמל

תחרות מול אגירות תרמיות •
מחזורי מכירה של חודשים•
1MWh-10MWh (($300k-$3mפרויקטים קטנים •
תלות נמוכה ברגולציה•
שיעורי רווחיות גבוהים•
החזר השקעה מהיר וסיכון נמוך ללקוח•

יתרונות במכירת ציוד לאספקת חום במגזר התעשייתי

פרויקטיםטכנולוגיה      שווקיםאסטרטגיהאודות

מודל עסקי נוכחימודל עסקי ראשוני

,  בו לחברה יתרון טכנולוגי מובהק, המיקוד באגירת חום למגזר התעשייה
קיצר את זמן ההגעה לשוק והביא את החברה למכירות
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שוק החום בתעשייה

מצריכת האנרגיה בעולם משמשת  24%
לחום תעשייתי

חום להסקה ותעשיה הוא גורם הזיהום  
הגדול באירופה

בעוד ששוק החשמל מתקדם מהר  
שוק החום  ,להטמעת אנרגיות מתחדשות

התעשייתי רחוק מהיעדים לצמצום פליטות

תוכנית   2020האיחוד האירופי השיק במרץ 
ההטמעה של אנרגיית חום נקייה  להאצת

בתעשייה

#EU
Green
Deal

פרויקטיםטכנולוגיה      שווקיםאסטרטגיהאודות

Industry Transport Residental Other

האנרגיה בעולםהתפלגות צריכת

24%

13%

31%

32%

26%

74%

45%

30%

15%

9% Renewables1% Other 

Coal

Natural 
Gas

Oil

* International Energy Agency – Renewable Energy for industry, Nov 2017

Electricity

Heat
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טכנולוגיה

Frost & Sullivan
2018 Best Practices Award

European Commission
Seal of Excellence

Golden Mark
ISO9001  | ISO14001

אגירת חום

מחליף חום

מחולל קיטור

נקי
בנויה מחומרים  

ידידותיים לסביבה

היברידי
חיבור מקורות  
אנרגיה שונים

יעיל
איבודי אנרגיה  

ביממה  3%של 
בלבד

אורך חיים
שנה30מעל 

מודולרי
אחד ממגהוואט

ועד מאות

כלכלי
החזר השקעה  

מהיר

פרויקטיםשווקיםטכנולוגיהאסטרטגיה    אודות
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Power

Steam

Hot Water

Electricity

Heat
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טכנולוגיה

טעינה בשעות השפל ופריקה בשעות הביקוש

הסטת עומסים •
השטחת שיאי צריכה והקטנת הספק הייצור•
שיפור יעילות אנרגטית•
מחירים' ארביטראז•

פרויקטיםשווקיםטכנולוגיהאסטרטגיה    אודות
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מוצרים

אגירה תרמית לתחנות כוח

bGen 1.0
מטר12מודולים באורך •
ומעלהMWh10אגירה בגדלים גדולים לתחנות כוח •
לייצור חשמל500°-קיטור ב•
הפעלה פשוטה וזולה•

מטר4מודולים באורך •
MWh1-10אגירה בגדלים קטנים •
לתעשייה180°-אספקת קיטור ב•
הפעלה אוטומטית בלתי מאוישת•

אגירה תרמית לתעשייה

bGen 2.0

פרויקטיםשווקיםטכנולוגיהאסטרטגיה    אודות
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מודל עסקי

איתור שווקי מטרה בהם מגזר תעשייתי מפותח  
עם דרישה נרחבת לאנרגית חום

פ להפצה עם שחקנים מקומיים מובילים  "שת
ופיתוח פרויקטי הדגמה

ברנמילרי  "ייצור והתקנה ע, תכנון

הסכמי אחריות לטווח ארוך ושירותי בקרה מרחוק

פ מקומי"שת יתרון שוק

חברה יצרנית ותיקה עם
זרוע אנרגיה מתחדשת

תעשייה מפותחת

חברת החשמל הציבורית  
ב"הגדולה בארה

שוק אנרגיה  
מפותח

חברת האנרגיה הירוקה  
הגדולה בעולם

מאמצים להפחתת  
פליטות

סיוע בפיתוח וקידום  
טכנולוגיות חדשות

תמיכה רגולטורית

פרויקטיםשווקיםטכנולוגיה      אסטרטגיה    אודות
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ברזיל

שוק החום התעשייתי בברזיל מהגדולים בעולם

מחברות  -FORTLEVחתימה על הסכם מכירה ראשון עם 
למערכת ,הציוד התעשייתי הגדולות באמריקה הדרומית

380,000$אגירה מבוססת ביומסה בהיקף של 

הפרויקט  . Q3/2020-מועד התקנה צפוי ב, הפרויקט בביצוע
יתפקד גם כמתקן הדגמה ויאפשר הגברת מאמצי שיווק  

בברזיל

כולל  , FORTLEVחתימה על הסכם שיווק וייצור בברזיל עם 
1.5יתקבלו הרשיוןתמורת . הקמה של מתקני ייצור מקומיים

מכלל המכירות שיצאו  10%דולר ותמלוגים בהיקף של ' מ
מהמפעל בברזיל  

פרויקטיםשווקיםטכנולוגיה      אסטרטגיה    אודות
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ב"ארה

חברת החשמל הציבורית - NYPAפ עם "שת
הכולל גם הסכם שיווק , ב"הגדולה בארה

 SUNYהתקנה באוניברסיטת -הפרויקט בהקמה 
Q4/2020צפי לסיום . יורק-בניו

בשיתוף משרד האנרגיה  BIRDי קרן "ממומן ע
הישראלי והאמריקאי

30%המערכת מביאה לייעול אנרגטי של עד 

גנרציה פוטנציאלים  -פרויקט הדגמה ללקוחות קו
ב"נוספים בארה

פרויקטיםשווקיםטכנולוגיה      אסטרטגיה    אודות
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אירופה

חברת  -ENELפרויקט בתחנת כוח מחזור משולב של 
לאחר שלוש שנים של בדיקות , החשמל הגדולה באירופה

הנדסיות וכלכליות של הטכנולוגיה

מערכת  מתוך כך עלות , אירו' מ5-הפרויקט מוערך בכהיקף
ימומן  אירו ' מ0.5מסך זה . אירו' מ1.8-האגירה מוערכת בכ

החדשנותי רשות "ימומן עאירו ' מ0.9ועד ENELי "ע

כניסה מסיבית של אנרגיה מתחדשת לרשת החשמל בשעות  
;  מאלצת סגירה זמנית של תחנות הכוח הקונבנציונליות, היום

האגירה מאפשרת הסטת אנרגיה משעות היום לשעות הערב  
וקיצור משמעותי בקצב עליית התחנה

הצלחת הפרויקט תאפשר הגמשה של תחנות כוח קיימות 
נוספות והסבת תחנות קונבנציונליות לאגירה לרשת

פרויקטיםשווקיםטכנולוגיה      אסטרטגיה    אודות

https://startup.enel.com/en/stories/a201911-brenmiller-sustainable-tech-energy-storage.html

https://startup.enel.com/en/stories/a201911-brenmiller-sustainable-tech-energy-storage.html
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ישראל

ביטול הצורך ברישיון  –הקלות ברגולציה למתקני אגירה 
MW16לתחנות אגירה עד 

סולאריםרגולציה מעודדת לשילוב אגירת אנרגיה בפרויקטים 

.  ואגירה PVרשות החשמל פרסמה מכרז ראשון למתקני 
2התעריף אשר יקבע יחול גם על פרויקט רותם

תכניות מענקים להאצת פיתוחים טכנולוגים וקידום 
פרויקטים בתחום ההתייעלות האנרגטית

https://www.gov.il/he/departments/policies/57807

פרויקטיםשווקיםטכנולוגיה      אסטרטגיה    אודות

https://www.gov.il/he/departments/policies/57807
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ישראל

פרויקט פיילוט עבור משרד הביטחון במימון רשות החדשנות

אגירתם וניצולם , איסוף של גזי פליטה מגנרטורים קיימים
לטובת חימום מים לבסיס צבאי

המערכת מביאה לחסכון משמעותי בפליטות ולחסכון  
בהוצאות האנרגיה

Q2/2020-מסירה צפויה ב–הפרויקט בשלבי סיום 

החזר השקעה של כשלוש שנים

י  "כשליש מהאנרגיה בעולם מיוצרת ע: שוק פוטנציאלי למוצר
כאשר מרבית החום , שריפה של סולר ותזקיקי נפט נוספים

השיורי אינו מנוצל

מסירת פרויקט ראשון

פרויקטיםשווקיםטכנולוגיה      אסטרטגיה    אודות
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הערות מועד 
מסירה סטטוס פרויקט

מסירה ראשונה של פרויקט מסחרי Q2/2020 לקראת מסירה ט"משהב

מתקן חלוץ והדגמה לפרויקטים נוספים בברזיל Q3/2020 בבניה FORTLEV

ב"מתקן חלוץ והדגמה לפרויקטים נוספים בארה Q4/2020 בבניה NYPA

הוכחת יכולת להתקנות בתחנות כוח קיימות והסבת תחנות כוח  
קונבנציונליות לתחנות אגירה

Q1/2021 ותכנוןהנדסה  ENEL

ח"ש' מ55-שווי מוערך בסיום הבניה כ
ח"ש' מ33-עלות להשלמה כ

חודשים  8
מגיוס המימון

הבניה נעצרה עד  
למימון מחדש

1רותם

עם קביעת התעריף החברה תחבור לשותף הקמה 2022 בשלבי ייזום 2רותם

סטטוס פרויקטים

פרויקטיםטכנולוגיה      שווקיםאסטרטגיה    אודות
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