
  

 

 

פינרג'י עם אחת חברת ל נוסף פיילוט מוצלח

 מחמש החברות הגדולות בעולם בתחום שירותי

 הענן

 ההדגמה תוצאות (Demo )באמות יתרה בהצלחה עמדו 

 שהוגדרו המידה

 ידי על לוו, מכן לאחר שהוגש ח״והדו ההדגמה ביצוע 

 שהוצבו ביעדים יתרה בהצלחה ועמדו חיצוני משקיף

 

שהתבצע  הפיילוטשמח להודיע כי  אני"נכ״ל פינרג׳י: לדברי דיוויד מאייר, מ

י ׳פינרג הושלם בהצלחה. עם אחת מחמש חברות הענן הגדולות בעולם לאחרונה

 חמוצלח ירוק ולטוות מענה לתמתקדמת בהמשך לתוכנית האסטרטגית שהציגה 

 ., קווית ודטה סנטרסתרות הסלולאריוששל מערכות גיובי לתחומי התקארוך 

את מערכת גיבוי , הציגה התבצעה בליווי משקיף חיצוניששלנו  תכרעהמ תהדגמ

חנו אוויר שפיתחנו. הטכנולוגיה שפית-האנרגיה המבוססת על טכנולוגיית אלומיניום

 באמות המידה הגבוהות שהוצבו על ידי חברת הענן. ילות ועמידהיע יחההוכ



  

 

אים של הב םישלבלהתקדם לביחד על לאחר הסיום המוצלח והנתונים הטובים נפ

 הפרויקט.

למנעד רחב מאוד של פתרונות,  התחנו מתאימטכנולוגיה שפיאים שהשוב אנחנו מר

גיבוי גדולות מערכות רת קווית ועכשיו לורת סלולרית, תקשולתקשל מגיבוי הח

 לדאטה סנטרים.

המאפשרות הצלחת הפיילוט ממצבת את פינרג'י כאחת מהטכנולוגיות המתקדמות 

 בעולם." חברות הגדולותל כות החשמל רעמפתרונות לגיבוי 

 

-המפתחת טכנולוגיית מתכת )ת״א: פנרג(,פינרג׳י חברת  - 0100 אוגוסטל 01ישראל, תל אביב, 

 (,חשמל משילוב של חמצן מהאוויר החופשי עם מתכות )אלומיניום ואבץהמאפשרת הפקת יר אוו

הגדולות בעולם  החברות שמחעם אחת מ שהחל במאי האחרוןפיילוט על הצלחה נוספת במדווחת 

 ום הענן. בתח

 דו"ח מסכם לפעילות ההדגמה שבוצעה במסגרת הפרויקט, חברת הענןהגישה  ,במסגרת הפרויקט

 .שה למערכות הגיבוי של החברהוט נעהפייל

אוויר -הדגמה של מערכת גיבוי אנרגיה המבוססת על טכנולוגיית אלומיניוםביצעה פינרג'י 

בר של עשרות כת הגיבוי בהיקף מצטוארוכות של מערת ההדמייה כללה הפעלות קצרו שפיתחה.

 שעות בודדות. 

ההדגמה בוצעה בהתאם לדרישות גיבוי האנרגיה של מרכזי הנתונים של חברת הענן, אשר כללו 

 חינת ההצלחה של כל שלב בפרויקט. אמות מידה גבוהות לב

  ידה שהוגדרו.אמות הממתוצאות ההדגמה עמדו בהצלחה יתרה 

  חיצוני. (auditor)לוו על ידי משקיף  שהוגשביצוע ההדגמה והדו"ח 



  

 

 על השלבים הבאים של הפרויקט. ןבינה דנותהחברות 

 

 פינרג׳י:אודות 

 

מערכות לייצור, גיבוי בפיתוח , העוסקת ההירוקבתחום האנרגיה הפועלת ישראלית ה פינרג'י הינה חבר

מאפשרת הפקת אוויר -טכנולוגיית מתכת. אוויר-ת על טכנולוגיית מתכתהמבוססו נקייה נרגיהא תאגירו

   .ץאלומיניום ואב -ם מתכות חשמל משילוב של חמצן מהאוויר החופשי ע

 

יישומים מרכזיים: גיבוי חשמל במתקנים  שניולה  הינה טכנולוגיית ייצור אנרגיה, אוויר-טכנולוגיית אלומיניום

ופיתוח  הנמצאת כעת בשלב מחקר ,אוויר-אבץ טכנולוגיית חשמליים.והארכת טווח לרכבים  ,חיוניים

 דשת. מתח אגירת אנרגיהל ה, הינה טכנולוגימתקדם

ר אינו פולט נקי אש ןבאופאנרגיה  ואגירת ייצורמאפשרות  – אוויר-אוויר ואבץ-אלומיניום –שתי הטכנולוגיית 

  .ימזהמים לסביבה וכן יעיל, חכם וחסכונ

  

 022במסגרת ההנפקה, סכום של בבורסת תל אביב וגייסה  0202החלה להיסחר בפברואר חברה פינרג׳י 

עובדים במשרדיה בכפר  02-כ. החברה מעסיקה כיום לפני הכסף ש״חמיליון  702לפי שווי של  ש״חמיליון 

 סבא.

 


