
 
 

 

 

   הקמה של מערכותרם ל-על הסכם עם מיחתמה  אוגווינד

AirBattaryבמודל  , מערכות אגירת אנרגיה, ואספקת חשמל

 במגזר הקיבוצי בישראל "מאחורי המונה" 

 

 מהווה רם-מיעם  האסטרטגי הפעולה שיתוף״  :לדברי אור יוגב  מנכ״ל ומייסד החברה

 ,של מערכת האגירה החדירה תייאסטרטג בקידוםאוגווינד ל משמעותי צעד

AirBattary , באפליקציה נוספת של הכנסה מאגירת  שוק הישראליוללמשק החשמל

רווחי ארביטראז' בתעריפי החשמל שמובילים להפחתת עלויות רכישת  –אנרגיה

אנרגיה לשימוש עצמי של צרכני חשמל תעשיתיים. עבור צרכן הקצה, טכנולוגיית 

האגירה של אוגווינד מאפשרת לנתק את הקשר שבין מועד הביקוש לחשמל ומועד 

, ובמודל חות החברהצעד נוסף לעידוד חסכון כלכלי ואנרגטי בקרב לקורכישתו. מדובר 

 –עסקי שבו אוגווינד תשמש גם כספק הטכנולוגיה וגם כשותף עם יזם הפרוייקט 

 ״רם-חברת מי

 

מתמחה בפיתוח והטמעת החברת אוגווינד  (גנ)ת״א:או - 0202 לנובמבר 11ישראל, יקום, 

אנרגיה לטובת ( ולמטרת אגירת AirSmartית אגירה אוויר דחוס למטרת התייעלות אנרגטית )טכנולוגי

או רוח הכוללים בתוכם  PVכגון ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות ממקורות  ובין היתר משק החשמל

 .AirBattery))את מערכת האגירה שפיתחה אוגווינד 

מתקני  תרם תשתיות חשמל לקידום הקמ-חברת מיחתמה על הסכם עם הודיעה היום כי החברה 

 ,רם-במגזר הקיבוצי בישראל . מי AirBattary -כת ה מערעל ידי  אגירת אנרגיה למשק החשמל

הינה חברה מובילה בתחום חלוקת ואספקת מוחזקת על ידי קבוצת רימון וקבוצת משקי הקיבוצים,ה

 ,רישיונות מותנים מהרשות לשירותים ציבוריים חשמליים 01-חשמל במגזר הקיבוצי, המחזיקה ב

רם מעניקה שירותי ניהול -שונים. כמו כן, מי( קיבוציםאזורי חלוקה ) 01-לחלוקה ואספקת חשמל ב



 
 

 וייעוץ שונים למחלקי חשמל בעלי רישיונות מותנים לחלוקה ואספקת חשמל

 . נוספים (קיבוצים) באזורי חלוקה

 behindשיותקנו "מאחורי המונה" ) AirBattary מערכות  מה של הקקדם רם יפעלו ל-אוגווינד ומי

the meter ) חשמל המצויים באזורי החלוקה הרלוונטיים, באופן שיביא לחסכון בעלויות בחצרי צרכני

 להפיק רווחילצרכני חשמל באמצעות שימוש במנגנון המאפשר  החשמל של אותם הלקוחות

בו בשעות השיא וכך להוזיל  ושימוש בתעריף זולחשמל מהרשת  באמצעות אגירת ארביטראז

 .משמעותית את חשבון החשמל

שהדבר יהיה אפשרי, יפעלו החברות  לקדם הקמה של מתקני אגירה שיחוברו לרשת כמו כן, ככל 

  .החלוקה של מחלקי חשמל באזורי החלוקה הרלוונטיים

 תאחראיתהיה  וזושתי החברות יקימו חברה משותפת אשר תוחזק על ידי הצדדים בחלקים שווים, 

  .אגירה שיוקמוכבעלים של מתקני התשמשלמימון, הקמה וניהול של כל פרויקט ו

 

 https://ir.aug-wind.com  :לינק לאתר החברה

 


