
  

 

 

חברת פינרג׳י מודיעה כי סלקום ביצעה הזמנה 

 מערכות גיבוי נוספות  100של 

 

 

יצוידו במערכות הגיבוי של מהאתרים הסלולריים של סלקום  10%-כבכך  

 .מגה וואט שעה 20-בקיבולת כוללת של כפינרג'י, 

 

שכבר סופקו לסלקום  מערכותה 150-כאמור הזמנה זו מצטרפת ל

 .ומותקנות באתרים השונים ברחבי הארץ

 

הוכחה משמעותית אנו רואים בהזמנת המשך זו " :לדברי דיוויד מאייר, מנכ״ל פינרג׳י

ובתרומתה שפתחנו והבעת אמון ביתרונות הטכנולוגיים והכלכליים של מערכת הגיבוי 

על ההזמנה החדשה של  סלקום אשר שמח  אני סלקום בישראל. ליציבות רשת אתרי

 ..מהווה עבורינו לקוח אסטרטגי

 ואספקת חשמל בשעת הפרעות אספקה ברשת ובכך יהנ סלקוםל מערכות יאפשרוה

מפתרון של אנרגיה נקיה, עמידה לאורך זמן ועם יכולות מתקדמות של ניהול  יםהאתר

 .״וניטור מרחוק

 

 

מיליוני אתרים בעולם, עם  5-של יותר מהוא שוק ענק הסלולרית  שוק התקשורת "

מאופין בחברות תקשורת . השוק הסלולרי G5-צמיחה מהירה כתוצאה מחדירת ה

המחזיקות באלפי אתרים, שבכולם מותקנות פתרונות גיבוי, לרוב על בסיס גדולות 



  

 

ו מאמינים שנוכל אנ .חומצה או גנרטורי דיזל.-טכנולוגיות ישנות כמו בטריות עופרת

כפי שהפיילוטים המוצלחים  למנף  את ההצלחה בסלקום למפעילים נוספים גלובאליים

 בהודו ובאיטליה מעידים."

 

-מפתחת טכנולוגיית מתכתה ,)ת״א: פנרג( ׳יפינרגחברת  -  2022 לינואר 24ישראל, תל אביב, 

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

סלקום ביצעה הזמנת . כזכור מערכות גיבוי מחברת סלקום 100על הזמנת המשך של מדווחת  (,ואבץ

מערכות גיבוי הוזמנו בפועל ברבעון השלישי של  250-מתוך ה 50מערכות גיבוי, כאשר  250רכש של 

. מחברת סלקום 2021במרס מערכות גיבוי נוספות  100 -כ הזמנה שלולאחריה הייתה , 2020שנת 

 מערכות הגיבוי הנותרות מתוך הזמנת הרכש הפתוחה. 100נה יסלקום הזמיעה החברה כי דהיום מו

מהאתרים הסלולריים של סלקום  10%-מערכות הגיבוי של החברה מהזמנה זו, כ 100לאחר אספקת 

 מגה וואט שעה.  20-בישראל יהיו מצוידים במערכות הגיבוי של החברה, בקיבולת כוללת של כ

בראייתה של החברה, מדובר בהוכחה משמעותית והבעת אמון ביתרונות הטכנולוגיים והכלכליים של 

 גיבוי ובתרומתה ליציבות רשת אתרי סלקום בישראל.מערכת ה

 

 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 

 

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

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

 מתחדשת.  אגירת אנרגיהל הטכנולוגי

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

  .פולט מזהמים לסביבה וכן יעיל, חכם וחסכוני 

  

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

 עובדים במשרדיה בכפר סבא. 50-כ. החברה מעסיקה כיום לפני הכסף ש״חמיליון  780לפי שווי של  ש״ח

 


