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אודות
המפתחת ומייצרת פתרונות לאגירת אנרגיה  קלינטקחברת 

תרמית לאספקת חום נקי לתעשייה ותחנות כוח

הקמה גיוסי הון

עובדים א  "נסחרת בת
ובנאסדק
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תרמית אגירה
bGen

אגירת חום המבוססת על סלעים 
המאפשרת את המעבר , מרוסקים

מדלקים מזהמים לאנרגיה נקייה
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יתרונות

אגירת תרמית

החלפת חום

ייצור קיטור

ללא מגבלת מחזורי טעינהירוק ונקי
שנים  + 30

מודולרי
10MWh-1000MWh

החזר השקעה מהיר
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חשמל

חום

יעילות גבוהה

מחממים חשמליים

החלפת חום

פונקציונליות
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עדכונים פרויקט

סיום התקנת וחיבור האגירה באתר הלקוח  •
אגירה תרמית ראשונה מסוגה בעולם ; באיטליה

הפועלת בתוך תחנת כוח

תאפשר לחברה להציג –חשיבות אסטרטגית •
ללקוחות תעשייה ואנרגיה היתכנות טכנולוגית  

מאפשר לחברה לעבור לשלב מסחרי רחב יותר  •
בפרויקטים נוספים שלהם  ENELעם חברת 
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תיאור פרויקט 
אגירה תרמית בתחנה מבוססת גז טבעי

עבר לשלב הרצה -הסתיים שלב התקנה 

24MWhאגירה בקיבולת של •

מאפשרת הסטת אנרגיה משעות שפל לשעות פסגה  •

הגדלת זרם הכנסות ממכירת אנרגיה  –

התחנה יודעת לייצר הכנסות נוספות מזמני תגובה •

מהירים יותר לרשת החשמל  
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 H2/2022עדכונים

Viridi-וGreen Enesysחתימה על מזכר הבנות עם ● RE  לבדיקת היתכנות

כלכלית לשילוב אגירה תרמית בפרויקטים של מימן ירוק  

מיליון  4משיכה ראשונה של , המשך השקעות בהקמת מפעל הייצור בדימונה●

והזמנת ציוד בסך  , EIBיורו במסגרת האשראי עם בנק ההשקעות האירופי 

.מיליון דולר1.4

2023במהלך מגהוואט שעה 4,000-ליכולות היצור של המפעל תגיע ●

לפי הערכת מחיר )מיליון דולר בשנה 200-ותתמוך במכירות בהיקף של עד כ

($50k/MWhממוצע של 

המשך ביסוס והגדלת צבר הפרויקטים העתידי ●

ממשפחת ברנמילר ובעלי מניות קיימים ₪ ' מ10.6-גיוס הון בהיקף של כ ●

ל"מהארץ ומחו
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מודל עסקי  

בחוזה ארוך טווח  , מכירת אנרגיה נקייה ללקוח הקצה כשירות

•IRR10%–לחברה מעל ל

ביטול הוצאות הוניות ללקוח  •

הפחתת סיכון תפעולי ללקוח•

בעלות על התעודות הירוקות ואפשרות לרווח נוסף  •

שירותי מכירת אנרגיה

1

מכירה של פתרונות אגירה תרמית ללקוחות תעשייתיים ותחנות כוח

30%-יעד רווח גולמי  •

שנתי ממחיר המכירה 5%עד –שירותים לאחר המכירה •
אחריות•
תחזוקה•
אופטימיזציה•

מכירת ציוד

2
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1' פרויקט פיליפ מוריס מס
רומניה
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אגירה בקיבולת חתימה על הסכם למכירת מערכת–2022רבעון ראשון •

'מ$ 9.2-בכ31.5MWhשל 

2023היתרי בניה צפויים להתקבל ברבעון ראשון •

2024סיום פרויקט צפוי עד תחילת •

הפרויקט נחתם תחת הסכם מסגרת עם פיליפ מוריס •

הצלחת הפרויקט תהווה אבן -מתקני ייצור בעולם 40לפיליפ מוריס מעל •

דרך משמעותית להמשך יישום הסכם המסגרת  



(  TES)שוק אגירה תרמית 
צפויה לעלות על הקיבולת האגירה החשמלית המותקנת2040-הקיבולת המותקנת ב
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Source: McKinsey & Company Net Zero Heat report, Nov 2022



שווקי הפעילות
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יתרונות אגירה תרמית
הפחתת פליטת גזי החממה על ידי החלפת מקורות ייצור החום  •

מאנרגיה מזהמת לאנרגיה נקייה  

הטכנולוגיה מקלה את במיוחד באירופה; ביטחון ואמינות אנרגטית•
התלות בגז טבעי

מעבר מחום תעשייתי מבוסס דלקים לחום תעשייתי  מבוסס חשמל•

אגירה תרמית לתחנות כוח

TAM
$48B

אגירת חום לתעשייה

TAM
$15B

* TAM (Total Addressable Market) is estimated by Brenmiller based on analysis repot for Industrial Boilers Market Size, Share & Trends by Grand view research



מסך הפליטות העולמי20%חום תעשייתי מהווה 

14

ומתקשה בהפחתת פליטותמהחום התעשייתי מופק מדלקים מאובנים70%
ציוד לייצור חום

לצרכים תעשייתיים

TAM
B15$

Source: McKinsey & Company Net Zero Heat report, Nov 2022



פוטנציאל שוק רחב לאגירה תרמית בקרב שווקים תעשייתיים
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bGen 500°-100°מתמקד בתהליכים בטווח החום בטמפרטורה בינונית

Source: McKinsey & Company Global energy Perspective 2022  



ייצור חום מאנרגיה מתחדשת ואגירה תרמית  
תחרותית לייצור חום מאנרגיה מזהמת
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 MWh/$ ,1, עלות ייצור חום ממגוון מקורות

Source: McKinsey & Company Net Zero Heat report, Nov 2022



שימושים לאגירה תרמית בתחנות כח
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תחנות כח גז
הסטת אנרגיה•
קיצור זמן עלייה•
ויסות תדרים והכנסות אחרת, תשלומי קיבולת•

תחנות כח פחמיות

הסבת תחנות כוח פחמיות לאגירה לרשת
(ן"נדל, חיבור לרשת, טורבינות)תוך שימוש בתשתיות קיימות 

בתחנות כחציוד הפקת חום

TAM
$48B
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תחנות גזיות ישארו דומיננטיות לשנים קדימה, תחנות פחמיות יוצאות משירות

Oil
4%

Natural Gas

24%

Coal

31%

Nuclear

10%

Other Renewables
4%

Hydropower

17%

Wind

7%

Solar 

PV

3%

source: International Energy Agency (2021), Net Zero by 2050

(גלובלי)2020-מקורות דלק לייצור חשמל ב
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אגירה לתחנות כח מבוססות גז
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הסטת אנרגיה והפעלה גמישה להפחתת פליטות והוספת זרמי הכנסות
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פרופיל ייצור ברשת חשמל עם מעט מתחדשות

פרופיל ייצור ברשת חשמל עם הרבה מתחדשות

בעוד שיכולת ייצור  2035הקיבולת המתחדשת צפויה לגדול פי חמישה עד 
*בשנה5%-של תחנות גזיות צפויה לגדול ב

הבטחת פעילות חלקה של תחנות הכוח הגזיות לאור ההפרעות ההולכות 
וגוברות ברשת כתוצאה מהכניסה של אנרגיות מתחדשות

הצורך האתגר

* Source: International Energy Agency (2021), Net Zero by 2050
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אגירה לתחנות כח מבוססות פחם
הסבה של תחנות פחמיות למתקני אגירה לרשת

השקעה קפיטלית נמוכה משמעותית מאגירה חשמלית•

שעות1-4כאשר אגירה בבטריות לרוב , שעות4-12אגירה ארוכה של •

,  מתקני אגירה לרשת מאפשרים לאגור אנרגיות מתחדשות בשעות בהן קיים בעודף•
ומייצרות אנרגיה לרשת בשעות בהן יש חוסר 



ברנמילר במגעים מסחריים בשלבים שונים עם חברות גלובליות  
2023החברה צופה הבשלה של פרויקטים חדשים במהלך 
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מפעל ייצור
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 EIBמשיכה ראשונה ממסגרת אשראי של •
לטובת מעבר למפעל אוטומטי והגדלת 

ייכולת הייצור

המפעל מיועד לייצור מודולי האגירה  •
מגהוואט  4,000-בהיקף שנתי של עד 

שעה ויוכל לתמוך בצבר ההזמנות 
2023-2024המתהווה בשנים 

הקמת מפעל יעיל וחדשני המתוכנן לפי •
מתוכנן לסייע , industry 4.0אמות מידה 

לחברה לעמוד בביקוש העתידי ובשיעורי  
הרווחיות המצופים
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