
  

 

 , תקשורת הגדולות בעולםהציוד אחת מספקיות אריקסון, 

 של פינרג'י ראשונה גיבוי  רוכשת מערכת

 

של מערכת גיבוי אריקסון העולמית רוכשת 

מערכת יחסים  מיסודמתחילת  פינרגי, כחלק

 בין שתי החברותמסחרית 

 

 

אריקסון בסיום פיילוט מאוד מוצלח החליטה ״ :לדברי דיוויד מאייר, מנכ״ל פינרג׳י

את מערכת היחסים שלה עם פינרג׳י ובמקביל לרכישת המערכת החלו החברות  לקדם

מערכת . משמעותית לפינרג'ישמהווה אבן דרך מאוד  מסחרית, יחסיםבמיסוד מערכת 

גם בוצע הפיילוט.  אצלהשהגיבוי תותקן באתר של חברת טלקום מובילה באיטליה, 

עליו  ,ת מול סלקום היה דומה והוא החל במערכת גיבוי אחת עד לשלבושרהליך ההתק

פינרג׳י כך שמערכות גיבוי  250בתחילת השבוע בו סלקום השלימה רכישה של הודענו 

מגה  20-הסלולריים של סלקום בקיבולת כוללת של כמהאתרים  10%-לבוי גיתעניק 

 "וואט שעה.

 

 

-המפתחת טכנולוגיית מתכת ,)ת״א: פנרג( ׳יפינרגחברת  -  2022 ינוארל 26ישראל, תל אביב, 

 (אוויר המאפשרת הפקת חשמל משילוב של חמצן מהאוויר החופשי עם מתכות )אלומיניום ואבץ

חברת תקשורת מובילה   -של פינרגי עבור לקוח שלה גיבוי כי אריקסון רכשה מערכת שמחה לעדכן 

 בין שתי החברות.כחלק מתהליך מיסוד מערכת יחסים מסחרית  ה וזאתבאיטלי



  

 

איטלקית.  חברת תקשורת של אתרפינרג׳י בלסיום פיילוט מוצלח של רכישה זו הינה בהמשך 

במסגרת הפיילוט, מערכת הגיבוי סיפקה גיבוי לאתר לאורך שלושה חודשים, כולל בטמפרטורות 

הפיילוט התרחשו מספר הפסקות חשמל, כולל הפסקת  במהלךקיצון שנרשמו במהלך הקיץ האחרון. 

המערכת סיפקה גיבוי מלא לאתר בכל הפסקות כאשר שעות,  17-כ ארוכה שנמשכהחשמל אחת 

. לאורך כל תקופת הפיילוט, חברת התקשורת עם אנרגיה נקיה המופקת מאלומיניום החשמל

שבבעלותה האתר שבו בוצע הפיילוט, יכלה להתחבר למערכת הניטור ושליטה מרחוק ולפקח אחר 

 מצב הגיבוי באתר.  

 

 פינרג׳י:אודות 

 

 תאגירומערכות לייצור, גיבוי בפיתוח , העוסקת הירוקהבתחום האנרגיה הפועלת ישראלית ה פינרג'י הינה חבר

מאפשרת הפקת חשמל משילוב של אוויר -טכנולוגיית מתכת. אוויר-המבוססות על טכנולוגיית מתכת נקייה אנרגיה

   .ץאלומיניום ואב -חמצן מהאוויר החופשי עם מתכות 

 

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

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

 מתחדשת.  אגירת אנרגיהל הטכנולוגי

פולט מזהמים נקי אשר אינו  ןבאופאנרגיה  ואגירת ייצורמאפשרות  – אוויר-אוויר ואבץ-אלומיניום –שתי הטכנולוגיית 

  .לסביבה וכן יעיל, חכם וחסכוני

  

מיליון  200במסגרת ההנפקה, סכום של בבורסת תל אביב וגייסה  2021חברה פינרג׳י החלה להיסחר בפברואר 

 עובדים במשרדיה בכפר סבא. 60-כ. החברה מעסיקה כיום לפני הכסף ש״חמיליון  780לפי שווי של  ש״ח

 


