
 
 

 
  על הסכם שיתוף פעולה עם רפק אנרגיה ואיי תיאו חתמה  אוגווינד

  

-המערכת את  אולרפק אנרגיה ואיי תיאוגווינד תספק  
AirBattery , מסוג קוגנרציה תחנות כוח בשילוב עם להתקנה

 ותהחבר ותתקינאותן מ
 
 

שירותי תפעול ותספק רכות ההיברידיות המעאת ם עבור החברות קית דאוגווינ 
  ת התקופהשנים עם אפשרות להארכ 01למשך תחזוקה שוטפים ו

   

 

קבוצת  היום עםההסכם שחתמנו עליו " אור יוגב מנכ״ל ומייסד החברה:' דרלדברי 

 בלעדידי מציעה פתרון ייחו גיה אשרת אנרריממצב את אוגווינד כחברת אגרגיה רפק אנ

המערכת ההיברידית . ה אחרותיגב לעומת חברות אגירת אנרר סףערך מוובעל 

והן מערכת  רגיהן פתרון לאגירת אנאותו מוצר הבאמצעות השימוש ב תמאפשר

 ״דומה פתרון יים בעולםקא ללמפעלים.  במחיר מוזל לאספקת אוויר דחוס

 

של החברה בישראל ה משמעוית על הכנסותי השפעהתהיה זה  מאמין כי להסכם אני״

הוכחת היכולת בשוק המקומי שלנו והצלחה  –אולם חשוב יותר מכך  רובותם הקבשני

 ״מערכות דומות בחו"לשל  ןית בהפצתהחברה בצורה משמעותאת תשרת 

 

ושילובן של מערכות היברידיות עם מתקני אנרגיה פק רעם של החברה התקשרותה ״

טית של התייעלות אנרגמוסף  ךציע ערלנו לה תמאפשר, יהלקוחות אצלצור חשמל יי

עו במסגרת ההסכם יוצ .ס לספקי פתרונות אגירת אנרגיה אחרים בשוקותפעולית ביח

החברה, בשילוב  בישראל, מערכות אגירת אנרגיה היברידיות שלאנרגיה  רפק ללקוחות

יה או כמערכות גנרצ-שיטת קועל גז טבעי ב עם מתקני ייצור חשמל המבוססים

 ״נפרדות



 
 

האנרגיה הינה מיצרניות  רפק אנרגיה, הוסיף: "ל רפק אנרגיהבוקשפן, מנכ" ןר

המרכזיות בישראל וההסכם עם אוגווינד רק מחזק ומרחיב את היצע השירותים שאנו 

גנרציה -תוך התמקדות בלקוחות שמקימים תחנות מיקרו  מציעים ללקוחותינו

לו, חשמל רגיה ללקוחות אמכלול רחב של פתרונות אנ אנרגיה מציעהרפק   במתחם. 

והסכם זה עם אוגווינד מאפשר גם אספקת  שיר, מערכות קיטור, קירור,מוזל בחיבור י

אוויר דחוס מוזל ואגירת חשמל. הלקוח שלנו יבצע מעתה מיקור חוץ מלא לשירותי 

 האנרגיה להם הוא נדרש. 

בישראל, חזון ההתייעלות האנרגטית נוסף במימוש ההסכם עם אוגווינד הינו שלב 

כנולוגיה ישראלית פורצת גנרציה איכותיות וט-מיקרו גז טבעי זמין עם מערכותהמשלב 

לנו לשלב  תאפשרש. אנו מביאים בשורה חדשנית לתעשייה הישראלית, דרך בתחומה.

   פתרונות אלו גם בחו"ל".

 

  

ת התקשרו על הסכםום ה היחתמ אוגווינד ברתח (וגנ:את״א) - 0100 אוגוסט 31ישראל, יקום, 

 במסגרת .ישראלב הבתחום האנרגי מובילותותפות ש, אוית אייואנרגיה  רפקעם  וף פעולהושית

בשילוב , ברהשל החהיברידיות  ת אנרגיהמערכות אגיראנרגיה של רפק  יהתיוצעו ללקוחו ההסכם

 .פרדותכות נערמכגנרציה או -ת קוגז טבעי בשיטהמבוססים על  ני ייצור חשמלעם מתק

 

 מאפשרת, AirBattery-ה ת על מוצרבוססוחברה, המהיברידית של ההאנרגיה ה תערכת אגירמ

 גירת עודפי ייצורתוך א נרציהג-קות ובמערכ אופטימלי ושימושיכולות אגירת אנרגיה  ,ללקוח הקצה

באוויר הדחוס הנוצר  להשתמש וסףובנ, הצרכןל בשעת צריכה נמוכה ש במערכת האגירה החשמל

ת אוזנצילות גבוהה ביחס למדחסי האוויר הקיימים כיום בשוק(  )שהינו בעלירה האג הליךתסגרת במ

 של המדחסים את צריכת החשמללהפחית  כך, ובבמדחסי אוויר קונבנציונאלייםחלופה לשימוש כ

 .ףחסכון נוסוטית יעלות אנרגלהביא להתיו הכרוכות בהפעלתם ואת עלויות התפעול

מיצרניות  , הינהותשתיות יטל ורפק תקשורתהציבוריות ג'נריישן קפ החברות שבשליטת אנרגיה רפק

 069-בהספק מצרפי של ככוח בישראל  תנותח 5 ב מחזיקה רפק אנרגיה  .אלהחשמל הגדולות בישר

 )בעברל החשמ מערכתחברה לניהול ול לקוחות בישראל אשר מספקות חשמל למאותוואט, -מגה

 ,יםוללקוחות פרטי לעסקים קטניםווירטואלי שמל מספק חפועלת החברה כבנוסף  .(חברת החשמל

, גנרציה"(-)להלן "מיקרו מגה וואט 66בהספק של עד תחנות הכוח הקטנות  מיבתחופעילה כן ו

 . חשמלה ואגירת



 
 

תחנות  אספקה והקמת ל( AB Energy Israelת )דרך חברת הב זיכיון הבלעדית הבעל, איי תיאו

למעלה  אשר לה שנה, 09כ קה הקיימת, חברה ותיהאיטלקית AB Energyיה בארץ של חברת רצנגקו

 .רחבי העולםבמותקנות כוח תחנות  6,599-מ

מערכות ההיברידיות ההתקנת ית לתמורה בגין החברה תהיה זכא ,הסכםהבהתאם להוראות 

ור החסכון הנובע משיע ,דיותבריימערכות ההמת המעלויות הקר הנגז ,אם למנגנון מוסכםבהת

תפעול ותחזוקה י בגין שירותי לום שנתתשהחברה מ תהנהנוסף ב אלו.ת ורכמעצועי ומבי מהשימוש

שלכל , כהסכם יהיה בתוקף שלוש שניםה. שנים )עם אפשרות הארכה( 69לתקופה של  תולמערכ

לקידומו  דים פועליםהצד .ת הקבועות בובהתאם להוראוות להביאו לסיום מוקדם אחד מהצדדים אפשר

שר בכפוף לקבלת האישורים אשמעותי, בהיקף מ ,ויר דחוסאספקת אוקמת מערכת לה וןשל פרוייקט ראש

   .בחודשים הקרוביםהנדרשים, צפוי לצאת לפועל 

 

יצור דיות עם מתקני יהיברי ל מערכותילובן שושבהסכם אנרגיה עם רפק של החברה התקשרותה 

המציע רגיה ברה כספק פתרון אגירת אנ, ממצבת את החאנרגיה רפק בנפרד אצל לקוחות חשמל או

 ביחס לספקי פתרונות אגירת אנרגיה אחרים בשוק,ותפעולית אנרגטית התייעלות של ך מוסף ער

של  מיצובהלאור  ה.פעילות ובהרחבתשל החברה ת האגירה ושילוב מערכדרך נוספת במהווה אבן ו

להסכם זה תהיה  חות הפוטנציאליים, החברה מצפה כיכמות הלקוהמקומי ובשוק אנרגיה רפק 

הוכחת היכולת  מינה כיהחברה מא .הקרובותבשנים אל בישרת על הכנסותיה יתמעוהשפעה מש

  ציה השיווקיים לחדור עם מערכות דומות בחו"ל.בשוק המקומי תשרת את מאמ

   

  wind.com-https://ir.aug  :חברהלינק לאתר ה

 https://rapac.co.il/companies/ipp :ה רפק אנרגילינק לחברת 

of-mor.co.il/en/areas-.elhttps://www- :תיאו מקבוצת אל מור לחברת איי לינק

ity/iteeoactiv 

  

https://ir.aug-wind.com/
https://rapac.co.il/companies/ipp/
https://www.el-mor.co.il/en/areas-of-activity/iteeo
https://www.el-mor.co.il/en/areas-of-activity/iteeo
https://www.el-mor.co.il/en/areas-of-activity/iteeo


 
 

  :ווינדאוג אודות

בפיתוח והטמעת טכנולוגיית  החברה מתמחה .יוגב ראו' דרדי על י 2962בנובמבר הוקמה  אוגווינד

ק שובת מרת אנרגיה לטיאג ולמטרת (AirSmart) ה אוויר דחוס למטרת התייעלות אנרגטיתאגיר

 הכוללים בתוכם את מערכת או רוח PV ור חשמל  מתחדשות כגוןהיתר ממקורות ייצ וביןהחשמל 

  (.AirBattery) אוגווינד רה שפיתחההאגי

וויר. בשניהם היא פועלת ת בשתי חזיתות: שוק אגירת האנרגיה ושוק מדחסי האועלפ וגווינדא

 בצריכת 09%של עד  סכוןאפשרת חימית, הוויר תת קרקעאסת באמצעות טכנולוגיה של מערכת דחי

, העולמית ופפסיק יתן למצוא אתברה נלחץ גבוה. בין לקוחות החהאנרגיה הדרושה לדחיסת האוויר ב

, תעשיות תעשייה אווירית, נשר מפעלי מלט ,Rapac ,יטבתה ר,ישקשטראוס,  תנובה,

  .גפאקג'ינ שלם תבוצפלסטיקה, וק אלידן כתר פלסטיק, ,NILIT פלסטיק,

  

  

  

  

 

 


