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2012בשנתהוקמהאוגווינד

שלקרקעיתתתאגירההינואוגווינדשלהעיקריעיסוקה
ייחודיתטכנולוגיהבאמצעותדחוסאווירבתצורתאנרגיה

(AirX)ידהעלשפותחה

אפליקציותלמספרמשמשתאוגווינדשלהאגירהטכנולוגיית
:שונות

מסחרי-AirSmart))אנרגטיתהתייעלות•

פיתוחבשלבי–AirBattery))אנרגיהאגירת•
מתקדמים

ערךלניירותבבורסהנסחרותשמניותיהציבוריתחברה
(אוגנ:סימול)אביבבתל

פטנטיםלרישוםבקשות5-ורשומיםפטנטים10לחברה,
האנרגיהבתחוםכולם

ח"שאלפי2017-693:הכנסות

ח"שאלפי2018-3,138

ח"שאלפי2019-6,887

על החברה



מובילהגלובאליתחברהלהיות

אגירתבתחוםהטכנולוגיהבחזית

אנרגטיתוהתייעלות,אנרגיה

חזון

מים ואוויר דחוס בלבד, רוח, מחויבים לסביבה ופיתוח אגירת אנרגיה משמש



הערכים שמובילים אותנו קדימה
ערכי החברה

מקצועניות

בינלאומייםמומחיםהםהחברהומנהליעובדי
,מכונותהנדסת,מתמטיקה,פיזיקהבתחומי

רקעהחברהלמנהלי.ובקרהמכשור,חשמל
בינלאומיותחברותבניהולעשיר

חדשנות

להקמהיסודאבןמהווההחדשנות
ומנהליההחברהעובדי,החברהולקיום

והקידמההטכנולוגיהבחזיתפועלים

נחישות

עלונחישותבאינטנסיביותעובדיםאנו
מחסומיםלשבור,גבולותלפרוץמנת

אתשישנוחדשותטכנולוגיותולפתח
יותרירוקלעולםהאנרגיהאגירתתחום



,לאגירת אוויר דחוס בתת הקרקעAirXאוגווינד פיתחה את טכנולוגיית 
:ממנה התפתחו שני מוצרים' אטמ40בלחץ של עד 

פתרונות האנרגיה שלנו

AirBattery

פיתוחבשלבי)מודולריתאנרגיהאגירתמערכת

באווירהמשתמשתוחדשניתייחודית,(מתקדמים

שלמבוקרתאנרגטיתחלוקהלצורךובמים

תחנות)בינונייםלגדליםחלופייםאנרגיהמקורות

PVורוחשמשלחוותוטורבינות).

AirSmart

מדחסישלאנרגטיתלהתייעלותייחודיתמערכת

ומערכתקרקעי-תתאווירמאגרהמשלבתאוויר

ייעודיסימולטורבתמיכתייחודיתבקרה



AirSmart

?מה זה אוויר דחוס
עד)גבוהבלחץהמאוחסןאווירהואדחוסאוויר

תעשייהמפעליבכלהמשמש(אטמוספרות40
דרךברזיםוסגירתמפתיחתהחל,שוניםלצרכים

.פניאומטישינועוכלהבקבוקיםניפוח

?איך זה עובד
המדחס.מדחסידיעלמיוצרהדחוסהאוויר
כללבדרך.גזאודלק,חשמלידיעלמופעל
.נמוכהמדחסיםשלהאנרגיהיעילות

?מי משתמש בזה
למגווןהמשמשדחוסאווירישמפעלבכלכמעט

מכלל20%עדצורכיםאווירמדחסי,פעולות
.האנרגיהצריכת



AirSmart ?שוק היעד
ופארקיגבוהחשמלתעריף:משתניםשנישלחיבור

דרך,הפלסטיקמתעשייתהחלגדוליםתעשיות
מתכתבתעשיותוכלהמזוןתעשיות

?מה המערכת של אוגווינד עושה
,המדחסיםמערךשלאופטימיזציהבאמצעות
מדחסישלהאנרגיהצריכתאתמייעלתהמערכת

בצריכת40%עדשלחיסכוןומאפשרת,האוויר
.התפעולעלויותהקטנתתוךחשמל

?איך עושים מזה כסף
מודלאו(Capex)המערכתשלקפיטליתמכירה
(Opex)בחיסכוןחלוקה



AirSmart

ללא חתימת שטח
קרקעית לא תופסת שטח במפעל-התקנה תת

שיפור עלויות אחזקה
,  המנוע פועל על עקומת היעילות הטובה ביותר

בצורה משמעותיתMTBF-ומשפר את ה

צמצום צריכת שיא
הורדת צריכת האנרגיה בזמני שיא של מפעל

על ידי שימוש בנפח אוויר

תעודה
וכןNSFבינלאומי הסמכת תקן מזון

מכון התקנים הישראלי

חיסכון תפעולי  
בצריכת חשמל תוך שיפור 40%חיסכון של עד 

משמעותי ברציפות הייצור
איכות הסביבה

ורדת טביעת רגל פחמניתה

המשכיות ייצור
כמות עצומה של גיבוי לאספקת אוויר

יישום מהיר
שבוע ימים בלבד, התקנה מהירה



התוכנית שלנו להיכנס לשוק העולמי

סקירת שוק
מחקר

בישראלAirSmartמוצרשלהיעדשוקהיקף
שנתיתצמיחהעםדולרמיליון100-בכמוערך

שהנפחבעוד,3%-בכהמדחסיםשוקשל
.דולריםבמיליארדימוערךהעולמי

אסטרטגיה

טקטיקה

:לישראלמחוץיעדשווקישניזיהתההחברה
תעשייהפארקיעלבמיקוד.גרמניהוב"ארה

.גבוהותחשמלעלויותעםבאזוריםגדולים

ברחביותפעילהטכנולוגיהספקתהיההחברה
(EPC)וביצועמכירותקבלניהעולם

Industrial Air Compressor Market revenue
to surpass $24 billion by 2026



לקוחות

תעשיות פלסטיק תעשיות גדולות תעשיית המזון

מיליון5-כ
שנתיש"קוטחיסכון



משא ומתן 
וחוזה

התקנה ויישום

ניתוח ראשוני איסוף נתונים
וסימולציה

לעסק שלךAirSmartלהביא את 
AirSmartתהליך 



Using Air as Energy

AirBattery

אנרגיות ממקורות מתחדשים:רקע
אנרגיהייצורבהיקףמשמעותיגידולחלהאחרונותבשנים

מזהמיםמקורותלהחלפתומים(סולארי)שמש,מרוח
בעיקרומיוחסהגידול.וגזנפטתוצרי,פחםכדוגמת
.אלוממקורותחשמלבהפקתלצניחה

הבעיה

אגירת אנרגיה:הפתרון
שימושבושייעשהכךמתחדשיםממקורותחשמלאגירת
ייצורהקרובותשבשניםהיאהחברההערכת.מיטבי

הרגולטורידיעליותנהמתחדשיםממקורותאנרגיה
.אגירהטכנולוגייתשלבשילובה

אינםשהםבכךמאופייניםמתחדשיםאנרגיהמקורות
ויציבהרציפהחשמלאספקתמאפשריםואינם,יציבים
כדיבצהרייםבשמשלהשתמשאפשראי.היוםלאורך

.בלילהבביתהאוראתלהדליק



אנרגיה מתחדשת ואחסון אנרגיה

צמיחה בשוק

צמיחה צפויה/ אחסון אנרגיה  2018-2025, גודל שוק אנרגיה סולארית גלובלי

**Source: Global Market Insights Market Research and strategy consulting firm, July, 2020

***

* Source: Bloomberg New Energy Finance, Nov. 2017



Grid Parity

חשמלייצורכיבגרףלראותניתן
היהסולאריתאנרגיהבאמצעות

באמצעותמייצורבהרבהיקרבעבר
גז,פחם)קונבנציונליותתחנות

ותורםונעלםשהלךפער,(טבעי
חשמלבייצורמשמעותיתלצמיחה

מתחדשיםממקורות

Source: SunPower by green Convergence, Cost in constant 2005 U.S Dollars
Published at SHAREAMERICA, the U.S Department of state’s platform for communicating foreign policy worldwide



טכנולוגיות נפוצות בעולם לאגירת אנרגיה למשק החשמל

הטכנולוגיה השכיחה ביותר טכנולוגיה מוכרת/ יעילות גבוהה 

,  ירידה בניצולת עם כל שימוש
שימוש בחומרים מזהמים ומסוכנים

,השקעה גבוהה
מוגבלת לתנאים גאוגרפיים

תחזוקה נמוכה/ יעילות גבוהה 

מחזורים קצרים, תפוקה נמוכה

תחזוקה נמוכה/ ירוקה 

,השקעה גבוהה
מוגבלת לתנאים גאוגרפיים



AirBattery

טכנולוגיה פורצת דרך
הפתרון הירוק הראשון מסוגו באחסון אנרגיה על ידי אוויר  

דחוס הניתנת להרחבה מודולרית

ירוק לחלוטין
טכנולוגיה המשתמשת , באמצעות אנרגיה מתחדשת

רק במים ואוויר דחוס

עלות תועלת גבוה

ייחודי וחדשני המשתמש, שלוהבטאבשלב , פיתוח אחסון אנרגיה מודולרי
ועתיד לתת מענה כלכלי לחוות שמש ורוח( AirX)באוויר ובמים 

80%יעילות אנרגיה של : יעד מטרה
AirBattery יעילות

אנרגטית



מחיר תחרותי

איכות הסביבה
שימוש רק באוויר ומים

ללא חתימת שטח
קרקעית המאפשרת התקנה  -מערכת תת

גם במקומות בהם המרחב מוגבל

AirBattery

חסכון באנרגיה
יעילות שיא של האנרגיה

מחזורים אינסופיים
המשכיות תפעולית עם

השפלה אפסית

ניתן להרחבה
,אחסון מודולרי וניתן להרחבה

ניתן להגדיל את עוצמתו בקלות

ל ע מ
ש"לקוטמחיר אטרקטיבי 

:יעדי הטכנולוגיה, טעינה על ידי אנרגיה מתחדשת העושה שימוש רק מים ואוויר



משאבת
מים

אוויר  
דחוס

AirX

וולטאית-מערכת ייצור חשמל פוטו

טעינת חשמל

פריקת חשמל

AirX

מערכת דחיסה
איזוטרמיתבוכנתית

AirX

אוויר דחוס

AirX AirX

AirX

AirX

אוויר דחוס אוויר דחוס

AirBattery ארכיטקטורת
סוד מסחרי

סוד מסחרי



2020שנת 

פרויקט ראשון
מערכתלהתקנתהסכםעלחתמהאוגווינד
דוראלחברתעםובשותפותבערבהיהלבקיבוץ
מתקןאוגווינדתתקיןהפיילוטבמסגרת.אנרגיה

.ש"קוט1,000-כשלאגירהיכולתבעל

מתקן ניסויים והדגמה
מתקןהקמתמסתיימתאלובימים

החברהבמטהוהדגמהניסויים
.ישראלבצפוןיקוםבקיבוץ
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