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 ג.א.נ.,

 פיילוט בהודו עם אחת מחברות מגדלי התקשורת הגדולות בעולם  ה מוצלחת שלהשלמהנדון: 

מיום   החברה  של  המיידי  לדיווח  דרך  2021-01-072651)  2021באפריל    28בהמשך  על  הנכלל   ,)

אשר הינה אחת מחברות מגדלי התקשורת הגדולות    ,וחברה הודיתההפניה, בדבר הבנות של החברה  

)להלן:    לביצוע פיילוט  "(התקשורתמגדלי  חברת  )להלן: "  אתרי תקשורת,    180,000ואשר לה    בעולם

 הושלם בהצלחה.  , מתכבדת החברה לעדכן כי הפיילוט "(הפיילוט"

במסגרת הפיילוט, מערכת הגיבוי של החברה הותקנה בשני אתרי תקשורת פעילים בהודו של חברת  

כולל  מגדלי   יום,  בכל  חשמל  הפסקות  של  שעות  מספר  נרשמו  תקשורת  אתר  בכל  התקשורת. 

גיבוי מלא  10-הפסקות חשמל של למעלה מ הגיבוי של החברה סיפקה  של    שעות, כאשר מערכת 

שעות  חברתלשנ  במצטבר מאות  הפיילוט,  במסגרת  החשמל.  הפסקות  בכל  האתרים    מגדלי   י 

 התקשורת יכלה להתחבר למערכת הניטור ושליטה מרחוק ולפקח אחר מצב הגיבוי בכל אתר. 

התקשורת, לטובת  מגדלי  לאור סיומו המוצלח של הפיילוט, החל משא ומתן בין החברה וחברת  

יובהר, כי    שבבעלותה.  באתרים  פינרג'י של  התקשורת במערכות גיבוי    מגדלי  הצטיידות של חברת

 המשא ומתן בין הצדדים יבשיל לכדי התקשרות מחייבת כלשהי. שאין וודאות 

יש לציין כי מערכת הגיבוי של החברה מספקת פיתרון אנרגיה נקי ללא פליטות מזהמות, בהלימה  

 לצמצם את השימוש בגנרטורי דיזל מזהמים.  עם רצון חברת מגדלי התקשורת

למיטב    , שכןרואה חשיבות מיוחדת לעבודתה עם חברת מגדלי תקשורת ההודית פינרג'י  סף,  בנו

 קיימת מגמה עולמית של העברת אתרי תקשורת לחברות מגדלים.    ידיעת החברה,

חברות  עם  נוספים  ופיילוטים  הדגמות  וכן  זה  בדיווח  המתואר  הפיילוט  החברה,  של    בראייתה 

הינם שלב ראשון לקידום מכירות מערכות הגיבוי שלה, וזאת   1החברה   ביצעהבינלאומיות נוספות ש

. כמו כן, לדעת החברה, הצלחת פיילוט זה מוכיחה  2בהתאם ליעדים והאסטרטגיה העסקית שלה 

ארוכים וקיצוניים, לרבות   ,יכולת לספק מענה אף בתנאים קשיםשוב כי למערכת הגיבוי של החברה  

 . בסיס יומי מספר שעות של הפסקות חשמל על

 

 

 

  6  -( ו129717-01-2021)  2021באוגוסט    10(,  082458-01-2021)  2021במאי    11לדוגמה, ראו דיווחים מיידיים מהימים    1
 (, הנכללים על דרך ההפניה. 2021-01-151845) 2021באוקטובר 

 והנכלל על דרך ההפניה.   2020לדוח התקופתי של החברה לשנת  3.24כמפורט בסעיף  2

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/


 
 

 בברכה,

 בע"מ פינרג'י

 באמצעות: 

 דוד מאייר, מנכ"ל 
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