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תא סולארי ישראלי חדשני ופורץ דרך  
בטכנולוגיה מתאימה לחדירה לשוק העולמי  
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*2040אנרגיה סולרית תהיה מקור האנרגיה העולמי העיקרי עד שנת 

Solar beats Coal in 2032 and Fossil Fuels by 2039

Renewable Energies  - Global Future Trends  [Bloomberg New Energy Finance, June 2017]

Fossil Fuels

Solar 

*Bloomberg
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80%

1000GW-לכ2025-וולטאי העולמי צפוי להגיע כבר ב-השוק הפוטו

מותנההמשך גידול השוק הסולארי , אך

(  LCOE)מחיר ייצור האנרגיה  הורדתבהמשך 

פורח  , רווחי, זול•

•$350B2020-ב

•18% CAGR



הדרך העיקרית להורדת מחיר האנרגיה הסולארית
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:עם, תאים סולאריים-הדרישה •

יעילות גבוהה•

שטח מותקן' צפיפות אנרגיה ליח•

שנה30-40יציבות ואורך חיים •

עלות נמוכה•

מוגבלות יעילות ויציבות-הטכנולוגיות הקיימות •

גבוההטכנולוגיים לתאים ביעילות חסמים •

(p-Si)מבוססי הסיליקון הפשוט 

http://www.pveurope.eu/News/Solar-Generator/Push-for-high-efficiency-n-type-solar-cells-and-modules

מחיר  

נמוך

מחיר  

גבוה

Solaround

http://www.pveurope.eu/News/Solar-Generator/Push-for-high-efficiency-n-type-solar-cells-and-modules


מענה מלא ומתוזמן היטב לדרישות השוק–פתרון סולאראונד 
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P-PERTראשון בעולם בטכנולוגיית צדדי-דוPVתא 

גבוההצדדיות-דו, קדמית גבוההיעילות•

מותקן  שטח ' גבוהה ליחצפיפות אנרגיה •

גבוהואורך חיים ( נמוךLID)ביצועים •

סטנדרטיתעלות•

צדדיות  -מערכות דו)עונה למגמת השוק העולמי •

(2022מהשוק העולמי עד 40%-יהיו כ

(משרד האנרגיה)חלוץ טכנולוגיית מוכר בישראל כ•



מובילה ויחידה מסוגה בעולם–טכנולוגיית סולאראונד 
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SolAround’s provides a unique opportunity for 

most of the key market players



יכולות התא–פתרון סולאראונד 
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:P-PERTצדדי ראשון בעולם בטכנולוגיית -דוPVתא •

(  גג לבן)40%, (קרקעי)20%(: צד אחורי)תוספת אנרגיה •

(גג לבן)30%, (קרקעי)27%:כוללתיעילות •

:(LCOE)ירידת מחיר האנרגיה •

(רוב השוק)30%עד ( התחרות)15%

BIFACIAL :15MWpהתקנות • (2015)  >>500MWp (2017)

הגבר  , איזון רשת, יציבות ואורך חיים: יתרונות נוספים•

.בתנאי מדבר, בתנאי שלג, גבוה יותר בעננות ואובך

בגרמניה' התקנות דור א



התקנת מערכות דו צדדיות בחוות סולאריות ועל גגות
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גגות שטוחים  

ולבנים

חוות סולאריות  

צדדיים-פאנלים דו

2.5MWp, Czech Republic
(by Poulek solar)

2.5MWp, La-Hormiga, Chile 
(by MegaCell)  
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“Total PV Manufacturing Capacity Announcements by Country 1H 2017 (MW)”; 
https://www.pv-tech.org/editors-blog/planned-solar-manufacturing-capacity-
expansions-bigger-than-expected-in-1h

Global Manufacturing Capacity 2017 (MW)

אפ ישראלי ייכנס לשוק העולמי ולמרכזי הייצור בסין-כיצד סטארט

בבעלות סינית–היתר , בסין–מהייצור העולמי 70%•

נמוכהעדיין ביעילות –השוק מרבית •

•PERC–בעיות יציבות  , חסומה ביעילות, הטכנולוגיה המתחרה

•PERC BF–65%, מורכב, טרם בשוק BF

ייעול הייצור, נסגרותפ"מחלקות המו•

רכש רשיונות, ביקוש לטכנולוגיות חדשות•

,  פשוטRetrofit, עלות הייצור נמוכה–טכנולוגיית סולאראונד •

צדדיות גבוהות  -ביעילות ודו, צדדי בעל יציבות-תא דו

,  רווחיות גבוהה, סיכון נמוך, Fabless= סולאראונד •

!!!חדשנות , מקומישותף , אבטחה מרחוק–קיימות המודל העסקי •

PerovskitesTandem Cell with-3טכנולוגיה דור •

https://www.pv-tech.org/editors-blog/planned-solar-manufacturing-capacity-expansions-bigger-than-expected-in-1h
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הישגים ומודל עסקי

,(אבטיפוס-מכונה)מרכז הדגמה בגרמניה , פותח מוצר•

90%צדדיות מעל -ומקדם דו21%יעילות קדמית של •

ראשון עם יצרן טאיווני גדול( MOU)חתימה על הסכם פיילוט ייצורי •

האנרגיה  ' מש, פרוייקט חלוץ)התקנות קרקע וגגות -שני פרויקטי פיילוט •

(  ופרוייקט נוסף עם חברת גלובאלית

מודל עסקי

(ללא ייצור עצמי)מכירת רשיונות ייצור •

(רווחיות גבוהה, סיכון נמוך), Fablessמודל •

.  שותף אסטרטגי טאיואני בעל קשרים בשוק הסיני•

בטאיוואן ובסין, בהודו–מגעים עם לקוחות ענק •

TSEC

שותף  סולאראונד מחפשת 

להשקעות  אסטרטגי 

בישראל  פיילוטותוכניות
.ל"ובחו

PV-TAIWAN Oct. 2017

SNEC Exhibition, May 2018, China

JB-Jiang Materials’ Booth





:תודות ל
על מענק נדיב להקמת מערכת חלוץ  -האנרגיה והמים , משרד התשתיות הלאומיות•

.והדגמה בישראל
(בתחילת הדרך)רשות החדשנות •
רס פרטנרס 'קרן טרה ונצ•

גרמניה, נץונסטקמרכז ההדגמה של החברה בקמפוס 




