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   -מסמך זה מהווה תרגום נוחות בלבד להודעה הרשמית שפורסמה באנגלית  -

 למשקיעים  הודעה

 עוברות לשלב הבא  ENEL וענקית האנרגיהברנמילר 

  אגירת מערכת באיטליה את     ENELיחד בתחנת כוח של  החברות חנכו

    שפיתחה ברנמילר  חדשניתהאנרגיה  ה

היעילות  ונועדה לשפר את אנרגיה כחום   אגירת מאפשרת' EST'-מערכת ה 

   שימוש בפחמןבוהגמישות   ENELתחנת הכוח של האנרגטית ב

 

 ENELהשבוע בתחנת כוח של  ברנמילר אנרג'י חנכו  חברת  ו  ENELתאגיד האנרגיה הבינלאומי  

. הכנס התקיים  של ברנמילר  פיתוחהפרי    אנרגיה  לאגירתמערכת חדשנית    -  TESבטוסקנה את  

ג'יאני,  ,  נשיא מחוז טוסקנה במעמד   ראש  יוג'ייו  בר,  אלון  באיטליה  ישראל  של  המיועד  השגריר 

 ואבי ברנמילר, יו"ר ברנמילר אנרג'י.  ,  סאלבטור ברנאבי,   ENELקבוצתבחטיבת האנרגיה הירוקה  

 

  של ברנמילר בתחנת   חדשניתהתרמית  ה  האגירהמערכת  שלב את  יהפרויקט המשותף לשתי החברות  

הפעלת  .  ויאפשר לתחנה להאיץ את תמורות האנרגיה הנדרשות בתחנה  ENELשל  הכוח הקיימת  

תאפשר   מידה  לבחון  המערכת  ובקנה  מאתגרים  הפעלה  בתנאי  בשטח,  הטכנולוגיה  .  רחבאת 

עומס, שהן  זמני הפעלה מופחתים של תחנת כוח ומהירות גבוהה יותר בשינויי    מאפשרתהמערכת  

הכרחיות   רקע  דרישות  בשימוש  ההעלייעל  לשמש    החדה  יכולה  המערכת  מתחדשת.  באנרגיה 

נקי  להציע שירות    , וזאת במטרהלאגירת אנרגיה עודפת המופקת ממקורות מתחדשים בצורת חום

 אנרגיה מתחדשת. במתקני ללקוחות תעשייתיים ולשלב פתרונות אחסון ארוכי טווח מפחמן  

 

  במטרה שלבי  - משתמשת בתהליך טעינה ופריקה דוTES (Thermal Energy Storage  ) טכנולוגיית

לספק אנרגיה תרמית. במהלך שלב הטעינה, קיטור המיוצר על ידי המתקן בסנטה ברברה עובר דרך  

צינורות לחימום סלעים כתושים; במהלך שלב הפריקה, החום המצטבר משתחרר לחימום מים  

של חום     24MWhראשונה מסוגה זו יכולה לאחסן עד   TES בלחץ ויצירת קיטור לחשמל. מערכת

 .  לתחנת הכוח  חיוניתמעלות צלזיוס למשך חמש שעות, ולספק גמישות    550-של כנקי בטמפרטורה 

 

גמישות והתאמה הם שני מרכיבים  "  :ENEL-סאלבטור ברנאבי, ראש חטיבת אנרגיה ירוקה ב 

  פיילוט זה . על ידי אחסון יעילותביתר וזאת ניתן לספק בסיסיים של מערכת חשמל יעילה ואמינה, 

אפשר שילוב  ת אשר  אחסון לטווח ארוך,  ה בתחוםטכנולוגיות חדשניות  ולידציה ל לבצע  מאפשר לנו  

 ".ברשת תמתחדש אנרגיה של מקורות 

 

אנרג'י: ברנמילר  ומנכ"ל  יו"ר  ברנמילר,  ה"  אבי  של    TES-מערכת  הכוח  בתחנת    ENELשלנו 

 בסנטה ברברה בטוסקנה היא המערכת הראשונה מסוגה המספקת אחסון אנרגיה תרמית בקנה  



 

 
 

 

 TES  - המערכת  .  קיימא לקראת שחרור פחמן-ומציעה למשתמשים נתיב בר  מסחרי ותעשייתימידה  

הצלחה  להוסיף מקורות מתחדשים נוספים לרשת באמינות רבה יותר. אנו מאמינים ש  תמאפשרגם  

סוגי  זו   את  הגלובלית  משקפת  הכלכלה  את  להעביר  כדי  הדרושים  החדשניים  הפעולה  שיתופי 

רשת אנרגיה נקייה,    100%מהתלות הכבדה, אם כי הולכת ופוחתת, בדלקים מאובנים, ולכיוון של  

 ."גמישה ובמחיר סביר

 

פועלת בתחום האנרגיה המתחדשת וההתייעלות האנרגטית,  החברה    :'י חברת ברנמילר אנרגאודות  

בדגש על אגירת אנרגיה תרמית. החברה פיתחה טכנולוגיה יעילה וחסכונית לשימור אנרגיה על ידי  

חום. החברה פועלת בתחום הייזום, תכנון, הקמה והפעלת מתקנים לייצור חשמל וחום לתעשייה  

על ידי אבי ברנמילר, יו"ר    2012החברה הוקמה בשנת  ומסחר, וכן במכירת ציוד ופתרונות אגירה.  

 ומנכ"ל החברה.  

 

 
שנה להיווסדה, היא חברת חשמל רב לאומית ושחקנית מובילה    60שחוגגת  החברה   :ENELאודות  

בתחום    השחקן הפרטי הגדול ביותרהיא    ENEL    בשוקי החשמל והאנרגיה המתחדשת העולמית.

המתחדשת מפעיל האנרגיה  מוביל   ת,  הגדול    הרשת  הקמעונאי  והמפעיל  הקצה  משתמשי  במספר 

לפי בסיס לקוחות.   מדינות ברחבי העולם, מייצרת אנרגיה עם קיבולת    30-ב  פועלת  Enelביותר 

 . GW  92-כוללת של כ
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מסמך זה מסכם את עיקרי הדיווח של החברה, לצורך הנגשת תמצית המידע הרלבנטי, כפי שאושר על ידי החברה.  

ות ני"ע ו/או באתר  מסמך זה אינו מהווה תחליף לעיון בדיווח המלא, כפי שפורסם רשמית על ידי החברה באתר רש 

הבורסה ו/או באתר החברה, והכולל מידע נוסף, לרבות אזהרות משפטיות. אין לראות במסמך זה המלצה ו/או ייעוץ  

 לרכישת ני"ע, ביצוע השקעות או עסקאות כלשהן בני"ע. 
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