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 2012 - הקמה שנת

מכירת אנרגיה וציוד על בסיס   פעילות תחום

 טכנולוגיית אגירה ייחודית

-רובם יוצאי סולל, עובדים 30 בישראל עובדים

 מהנדסים 75%, ניסיון רב שנים. סימנס

 

 

 



 עולם האנרגיה בתקופת מעבר
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 אנרגיה של מסיבית כניסה

  מההספק 60%, מתחדשת

בעולם הנוסף המותקן  

 מרכזי ייצורמ מעבר

  מאנרגיה לייצור ומזהם

 ונקיה קומית

 ושמש רוח אנרגיית

  12-20 במחיר נמכרת

   ופחם מגז זול, אגורות



 .הזמינות והבטחת המתחדשת האנרגיה ייצוב

 כגיבוי המופעלות מזהמות כח תחנות צמצום–

 הקיימות הכח לתחנות גמישות הוספת–

 והזיהום החשמל מחיר הפחתת–

 נקייה אנרגייה 70-80% של ביעד עמידה–

 האתגר במעבר לאנרגיה מתחדשת
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 אגירת האנרגיה -הפתרון 
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  מסביב מתחדשת אנרגיה

המאפשרת סגירת  לשעון

 תחנות מזהמות

 עמידה ביעדי 

 הפליטות צמצום

של   וכלכלית רחבה הטמעה

 אנרגיות מתחדשות



 פתרונות מבוססי הטכנולוגיה
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 קיטור

 חשמל

 מים חמים

 מים קרים

 מייצב אוגר מייצר קיטור

 חשמל

 חום



 תחנות כוח מבוססות ביוגז עם אגירה
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 לייצור האנרגיה של הסטה

 והגבע השיא בשעות חשמל

  החשמל בייצור גבוה יעילות

(40% עד)  

 

   של האתגר עבור פתרון

 האגרסיביים הגזים

 תפוקה פליטות השקעה המנוע גודל



ENERGY 
WHEN YOU 

NEED IT 

Disclaimer: 
Each recipient of this factsheet declares and agrees that all the 
information contained within is strictly confidential and they will neither 
pass on this information themselves nor through a third party, without 
the prior written consent of Brenmiller Energy. This factsheet is unbinding 
and provisional and does not include a legally binding obligation 
regarding the disposal or acquisition of shares in the business or other 
parts of the assets for Brenmiller Energy. 
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 היברידי מגוואט 10 –  2פרויקט רותם 

מביומסה ומגז  , המופעלת מהשמש, תחנת כח מבוססת אגירה–
 .טבעי

 שעות אגירה 12–

 היתר בנייה סופי–

  20חוזה שכירות נחתם מול פארק רותם ל , דונם 450: שטח–
 שנה

 Q4 2018תחילת בנייה צפויה ל –

 ₪ ' מ 310–עלות הפרויקט –

 ₪' מ 50הכנסה שנתית צפויה –
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 מגוואט 1.5 -  1פרויקט רותם 
 ₪ ' מ  60 –עלות הפרויקט –

 ₪' מ 8.4הכנסה שנתית ממוצעת –

 מוכן לבנייה מיידית –היתר בנייה סופי –

 י"מדינת ישראל באמצעות חח: לקוח–

 2018, רבעון ראשון -מועד הפעלה מסחרית –

 שנה 20 –תקופת הרישיון –

 ₪ ' מ2.4 –כולל דלק , עלות אחזקה ותפעול שנתיים–
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