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הפחתת פליטות תוך האצת השימוש  
באנרגיות מתחדשות באמצעות  

אגירת אנרגיה

ייצור ומכירה של מערכות  , פיתוח
אגירת חום לסקטור התעשיה  

והאנרגיה

(44%-כ)אבי ברנמילר : ר"ל ויו"מנכ
צוות מהנדסים ומנהלים בכירים יוצאי  

סימנס-סולל

פרויקטים      עדכוניםטכנולוגיה    אודות     

חזון

אודות

צוות
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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 ואירופה"בארה

 EIBמזכר הבנות 
למימון מפעל אוטומטי

הסכם הפצה 
בהונגריה

הקמת החברה

פ  "הסכם פיילוט ושת
יורק-בניו

הסכם הזמנה  
ENEL 

מסירת מערכת ראשונה  
ט"למשהב

הסכם רישיון שיווק  
וייצור בברזיל

הסכם מכירה  
ראשון בברזיל

שינוי אסטרטגי
והתייעלות

פרויקטים      עדכוניםטכנולוגיה    אודות     
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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
וואט אחד  -ממגה

ועד מאות

כלכלי
החזר השקעה  

מהיר

פרויקטים      עדכוניםטכנולוגיהאודות
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Power

Steam

HotWater

Electricity

Heat
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טעינה בשעות השפל ופריקה בשעות הביקוש

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

טכנולוגיה

פרויקטים      עדכוניםטכנולוגיהאודות
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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

פרויקטים      עדכוניםטכנולוגיהאודות
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שוק החום בתעשייה  
אגירת חום הינה החוליה החסרה להטמעת אנרגיות מתחדשות

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 
תמריצים לאנרגיית חום נקייה בתעשייה

#EU
Green
Deal

Industry

Transport

Residental

Other

האנרגיה העולמיתהתפלגות צריכת

32%

26%

74%

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

Electricity

Heat

פרויקטים      עדכוניםטכנולוגיהאודות
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1MWhהשבת חום מגנרטורים

ועובד בהתאמה מלאה לתכנון2020הפרויקט הותקן ביוני 

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

המערכת מביאה לחסכון משמעותי בפליטות ולחסכון בהוצאות  
האנרגיה

שנים3החזר השקעה ללקוח של 

מהחשמל בעולם המתפתח מיוצר מגנרטורים קטנים20%-כ

פרויקטים
חום תעשייתי וחימום

Grand View Research: Waste Heat Recovery System Market Size, Share & Trends Analysis Report, May 2020: מקורות
https://www.iea.org/reports/world-energy-balances-overview

עדכוניםפרויקטיםטכנולוגיה    אודות

https://www.iea.org/reports/world-energy-balances-overview
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2MWhטעינה מביומסה
מחברות הציוד התעשייתי  -FORTLEVהסכם מכירה עם 

למערכת אגירה מבוססת  ,הגדולות באמריקה הדרומית
380,000$ביומסה בהיקף של 

30%-התייעלות אנרגטית של כ
שנים3-החזר השקעה ללקוח של כ

הפרויקט יפעל כמתקן הדגמה ויתמוך בשיווק בברזיל

הכולל הקמה ומימון  FORTLEVהסכם שיווק בלעדי עם 
אשר נמצא בשלבי הנדסה, מפעל ייצור בברזיל

פרויקטים
חום לתעשייה

Grand View Research: Biomass Power Market Size, Share & Trends Analysis Report,Aug 2020: מקורות
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/biomass-power-market

עדכוניםפרויקטיםטכנולוגיה    אודות

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/biomass-power-market
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1MWhקוגנרציה עם אגירה
טעינה מפליטות חום של טורבינת גז ואספקת מים  

NY’ חמים לקמפוס אונ

30%המערכת מביאה לייעול אנרגטי של עד 

בשיתוף משרד האנרגיה  BIRDי קרן "ממומן ע
הישראלי והאמריקאי

Capstoneפ עם חברת הטורבינות "שת

פרויקטים  
חימום באמצעות השבת חום

 ,Grand View Research: Combined Heat & Power Installation Market Size, Share & Trends Analysis Report:: מקור
July 2020
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/combined-heat-power-installation-market

עדכוניםפרויקטיםטכנולוגיה    אודות

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/combined-heat-power-installation-market
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23MWhאגירה לתחנות כח

הוספת יכולת אגירה לתחנות כח קיימות בהיקפים גדולים

מתוך כך עלות  , אירו' מ5-היקף הפרויקט מוערך בכ
אירו' מ1.8-מערכת האגירה מוערכת בכ

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

פרויקטים
שדרוג תחנות כח

https://www.enel.com/company/about-us/where-we-are:  מקור

עדכוניםפרויקטיםטכנולוגיה    אודות

https://www.enel.com/company/about-us/where-we-are


ייזום פרויקטים

-13-

1רותם
שעות אגירה16& תרמו סולאר 

וכעת נקי מחוב2020חוב בנקאי נפרע ביולי 

ח"ש' מ33-השקעה שנותרה לסיום הבניה כ

שנה20-ח בחוזה ל"ש' מ3.5: תחזית תזרים פנוי לפני שירות חוב

החברה בוחנת חלופות למימון הבניה של הפרויקט

עדכוניםפרויקטיםטכנולוגיה    אודות2020אוגוסט | מצגת משקיעים 13
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קורונה

ז  "השפעת הקורונה על לו
הפרויקטים אינה מהותית

החברה נערכת למסירה מערכות  
י קבלנים  "מרחוק והתקנה ע

מקומיים
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האצת יכולות הייצור
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עובדי ייצור חדשים25גוייסו 

בוצעו השקעות באוטומציה  
ושיפור יכולות הייצור

EIB-בכפוף לקבלת המימון מ
יוגברו השקעות הוניות 

באוטומציה

עדכוניםפרויקטים      טכנולוגיה    אודות
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טכנולוגית הדור הבא
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(  900°מעל )גבוהות ' החל פיתוח אגירה תרמית בטמפ
עם נצילות משופרת

הפיתוח צפוי להוזיל את מחיר האנרגיה האגורה באופן  
משמעותי

ח"ש' מ3.5אושר מענק מרשות החדשנות בהיקף של 

פיתוח מערכות ניהול ובקרה מתקדמות אשר יאפשרו  
תוך לימוד  , ניהול חכם ואוטונומי של מערכות האגירה

לחסכון מירבי  , מתמיד של צרכי הלקוח הדינמיים
בעלויות האנרגיה

עדכוניםפרויקטים      טכנולוגיה    אודות
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התחזקות פיננסית
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:ייעוד התמורה, ח"ש' מ23בוצע גיוס הון בהיקף של 
1פרעון חוב בחברת הפרויקט רותם

הון חוזר לפרויקטים בהקמה
חודשים קדימה12-הוצאות תפעול ל

הוסרה הערת עסקי חי

הומרו כלל ההלוואות ההמירות וכיום לחברה רק  
ח"ש' מ3-הלוואת בעלים בגובה של כ

החברה נמצאת בהליך מתקדם מול הבנק של 
לגיוס חוב לטובת הקמת קווי  ( EIB)האיחוד האירופאי 

ייצור אוטומטים

הפחתה בהוצאות המטה והקטנת ההפסד התפעולי  

עדכוניםפרויקטים      טכנולוגיה    אודות
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וכלליותהנהלההוצאות
פרויקטיםוקידוםשיווקהוצאות

והנדסהפיתוחמחקר הוצאות
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סיכום
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ל"הותקנה ונמסרה מערכת מסחרית ראשונה עבור צה

החברה עומדת באבני דרך לקראת מסירות של פרויקטים  
*נוספים בהמשך השנה

ח ונפרע כלל החוב הבנקאי "ש' מ23-גויס הון בהיקף של כ
1בחברת הפרויקט רותם

פ לשיווק מוצרי החברה באירופה"נחתמו הסכמי שת

שופרו והואצו יכולות הייצור של מוצרי החברה

גבוהות' החל פיתוח טכנולוגיית הדור הבא לאגירה בטמפ

עדכוניםפרויקטים      טכנולוגיה    אודות

מסירת מערכת  
באיטליה

מסירת מערכת  
בברזיל

מסירת מערכת  
יורק-בניו

נמסרה מערכת  
למשרד הביטחון

Q2/2020 Q3/2020 Q4/2020 Q1/2021

תחזית החברה לגבי פרויקטים שטרם הושלמו* 
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