
         
 

 

 
לאספקת מערכות  אסטרטגיעל חוזה  האקופיה חתמ

 במזרח התיכון  חדשהבמתקן סולארי במדינה רובוטיות 

 חברת אנרגיה בינלאומית  יזמית הפרוייקט הינה

 

כניסה במגעים עם גופים נוספים לגבי  יםנמצא ואנ״ :אקופיהמנכ״ל  ,אן סממה׳דברי זל

והזדמנויות משמעותיות  החוזה שנחתם במזרח התיכון בעקבותחדשים פרוייקטים ל

הפכו את , במספר גאוגרפיות הניסיון המוכח שנרכש בשבע שנות פעילות החברה .נוספות

ות , ועל כן ההתרחבשל לוחות סולארייםאקופיה לשחקנית המובילה בעולם לניקוי רובוטי 

 .לשווקי המפרציות והמזרח התיכון הינה טבעית ומתבקשת

משמעותית את עלויות  יוזילוהפתרונות הייחודים שפיתחה החברה, אני סמוך ובטוח כי 

יאפשרו ניצולת מיטבית של הלוחות הסולאריים לאורך  הניקוי והתחזוקה של השדה, ובכך

ולבצע היקשרויות ארוכות האיתנות הפיננסית של החברה מאפשרת לנו להמשיך  .השנה

 לשורת הלקוחות ושיתופי הפעולה הקיימים טווח עם השחקנים הפעילים באיזור, בהמשך

 EDF, Engie,SoftBank, AES, Firstכדוגמת  המתחדשת בתחום האנרגיה ענקעם חברות 

Solar, Azure Power ״.ואחרות 

 

 

פתרונות רובוטיים העוסקת, בפיתוח, מכירה ותחזוקה של  (TASE:ECPA)אקופיה סיינטיפיק תל אביב: חברת  ,ישראל

במדינה במתקן סולארי שפיתחה הפתרון הרובוטי  תפרוס את כי  היום ודיעה הלניקוי מתקנים סולאריים תשתיתיים מתקדמים 

. רשמייםאשר אין לישראל עימה יחסים עד היום פעילות. מדובר במדינה במזרח התיכון אקופיה ל היתבה לא הי חדשה

. 0202ההתקנה צפויה להתבצע במהלך ו, היזמית של האתר הסולארי, חברת אנרגיה בינלאומית גדולהההזמנה בוצעה ע"י 

 נמצאת במגעים עם גופים נוספים לגבי פרויקטים משותפים.כמו כן, צפויה החברה להרחיב את פעילות באזור זה ו

  

 

  



         
 

 

 אודות החברה: 

ידי היזמים -על 0222הוקמה בשנת , מובילה עולמית ברובוטיקה למתקנים סולאריים גדולים, (TASE:ECPA)אקופיה סיינטיפיק 

 222שווי של לפי מיליון דולר  50.8וגייסה סכום של  0202תל אביב בדצמבר  תבבורסהחברה החלה להיסחר  ערן ומשה מלר,

 .מיליון דולר

עוסקת, בפיתוח, מכירה ותחזוקה של מערכות רובוטיות לניקוי מתקנים סולאריים תשתיתיים הממוקמים באזורים אקופיה 

 פטנטים מאושרים בכיסוי עולמי. 82-מעל ל קניין רוחני משמעותי עםצחיחים. בנוסף, החברה הינה בעלת 

יתרה  .ללא מים ובצורה אוטומטית לחלוטיןפאנלים סולאריים מדי לילה  22,222,222-כמערך הרובוטים של אקופיה מנקה 

אחת  והיא, 058%שנים האחרונות קצב גידול שנתי ממוצע בחתימה על הסכמים של מעל ה 6-הציגה  בהחברה מזאת, 

 . החברות הצומחות ביותר במשק הישראלי

מכלל השוק העולמי, נתון המשקף את הפוטנציאל בלבד  4%-חתומים, המהווים כהסכמי מסגרת וואט -ג׳יגה 26.6לאקופיה 

כאשר  שחקני האנרגיה המובילים בעולםולקוחותיה הינם  החברה פעילה כיום בארבע יבשות,האינסופי הקיים כיום. 

 ים.שנ 08התקשרות עמם היא לתקופה של ה

הנהלת החברה  .הנהלת שיכון ובינוי ז'אן סממה, כיהן בתפקידו האחרון כמנכ"ל שיכון ובינוי אנרגיה וחברמר מנכ"ל החברה, 

  .מדריד ובניו דלהיבארץ, בעובדים  282-כ והיא מעסיקהיושבת במשרדים הראשיים בישראל, 

שוק שמתודלק על ידי יעדים מדיניים גדל בקצב מהיר ודו ספרתי משנה לשנה, אקופיה פועלת בשוק האנרגיות המתחדשות, ה

, BPכגון , ות בעולם כמו גם חברות האנרגיה המובילות מתחום הדלקים והפחםיצרניות החשמל המובילושלוקחות בו חלק 

Shell, Totalעושות את המעבר לאנרגיות מתחדשות, לרבות , שPV . 

בשנים האחרונות נבנים בעולם אתרי ענק, המשתרעים על פני עשרות קילומטר רבועים, עם מיליוני לוחות סולאריים הדורשים 

 קייםמרמת קרינה גבוהה, לצד עלויות קרקע נמוכות. באתרים אלו  ליהנותמוקמים במדבריות על מנת  מהםניקוי רציף. רבים 

 קושי רב להתמודד עם רמות האיבוק שעל הלוחות הסולאריים ובשינוע כמויות המים הדרושות לטובת ניקוי ידני של הלוחות

   .28%ל בהיעדר ניקוי, הירידה ברמת ייצור החשמל עשויה להגיע עד להיקף ש

אוטומציה ורובוטיקה הפכו להכרח על מנת לשמר רמות ייצור חשמל גבוהות באותם מתקני אנרגיה אסטרטגיים. ניקוי 

 ם. אפקטיבי ללא מים הפך לאלמנט משמעותי לשיפור הכלכליות של פרויקטים גדולים באזורים יבשי

ייצור חשמל סולארי בצורה מיטבית ורציפה לאורך המערך הרובוטי מבוסס הענן והשימוש בעיבוד מידע מתקדם מאפשרים 

(, אשר אוגרת Ecoppia AIלפלטפורמת הענן של החברה ) כל השנה, ובו בזמן מזעור עלויות תפעול ותחזוקה אודות לחיבור

 ומעבדת נתונים ומידע אודות פעילות המערכות הרובוטיות ומאפשרת שליטה ובקרה מרחוק על פעולות הניקוי של הרובוטים.

לצורך ניצול מרבי של  בנוסף, החברה מעניקה ללקוחותיה שירותי תחזוקה ותמיכה טכנית שוטפים וארוכי טווח למוצריה

 פוטנציאל תפוקת האנרגיה של הלוחות הסולאריים.

 .E4מערכת רובוטית הוא  0222בשנת המוצר הראשון שפיתחה החברה 

בידה כדי להעביר חלקיקי אבק כלפי מטה ומחוצה ללוחות. במהלך פעולת הניקוי של הרובוטים מתבצעת תוך שימוש בכוח הכ

באמצעות גלגלים מצופים בחומר המאפשר ומסגרת אלומיניום קשיחה ב מעלה מטה תוך שימושפעולת הניקוי הרובוטים נעים 



         
 

 

תנועה חלקה )גם בין הלוחות, ללא מרווחים( וללא עומס על פני לוחות סולאריים. מרבית מההתקנות הקיימות של מערכות 

 .E4החברה הן מסוג 

, הרובוטים המיועדים לניקוי לוחות סולאריים במתקנים עוקבים T4מערכת רובוטית החברה הוא  משווקתמוצר נוסף אותו 

מנקה את שורת הלוחות הסולאריים באמצעות סיבוב של פיסות בד רכות  T4-(. רובוט הSingle Axis Trackers) SATמסוג 

בכדי לדחוף את חלקיקי האבק החוצה מהלוחות הסולאריים. פעולת הניווט של מבוקרים אוויר  זרמי ויצירתפייבר, -מסוג מיקרו

פשרים לרובוט לזהות את גבולות הלוחות הרובוט מתבצעת באמצעות שימוש בחיישנים ורכיבים טכנולוגיים נוספים, המא

הסולאריים, תוך תזוזה בין מרווחי הלוחות וניווט בצורה אופטימאלית ויעילה לניקוים, ובכך הופך את ניקוי הלוחות לאוטונומי 

 לחלוטין ולא מצריך כוח עבודה או מפעילים.

גם אחרי עשרות  פגיעה או נזק ללוחותשתי המערכות נמצאו כאמינות ובטוחות ללוחות הסולאריים, וככאלה שלא יוצרות 

 שנים של ניקוי.

 יכולות הרובוטים כוללות, בין היתר, את היכולות הבאות: 

o  ניקיון הלוחות על בסיס הרובוט אחראי על  -היכולת לשמר תפוקה גבוהה של הלוחות הסולאריים על ידי ניקוי קבוע

. הניקוי מתבצע ללא שימוש 28%ואיבוק העשויים להשפיע על נצילות הלוחות בכעד  יומי, מפני מגוון סוגי לכלוך

 , יצירת משבי רוח מבוקרים וניצול הגרביטציה במתקנים קבועים.פייבר-מיקרושימוש בבמים, תוך 

o שימוש במערכות החברה מאפשר  -ו בתנאי מזג אוויר קשים היכולת לשמר את איכות הלוח הסולארי, ייעולו ותפקוד

יכולת התאוששות מהירה יותר מאירוע של סופת אבק לעומת ניקוי ידני שעשוי לארוך זמן רב )לעיתים אף מספר 

 שבועות(. 

o  ולהתריע על כך. לתפקוד הלוחותהעשויים להפריע על פני הלוחות היכולת לאתר מכשולים שונים , 

o ולדווח למשתמשי הקצה בכל זמן נתון על התראות, נתוני מזג האוויר, מצב הניקיון, סטאטוס הסוללה  היכולת לתקשר

 וכד׳.

o  באמצעות לוח סולארי ייעודי.הסוללותשל עצמית  טעינההיכולת לבצע , 

o היכולת לבצע ניקוי עצמי לאלמנט הניקוי עשוי המייקרופייבר בכל פעולת ניקוי 

 

מוזילים משמעותית את עלויות הניקוי והתחזוקה של השדה, ובכך מקצרים דרמטית החברה, הפתרונות הייחודים שפיתחה 

עם חברות משמעותיים  שיתופי פעולה לחברה יעילות הפאנלים.  תוך שמירה רציפה על , להחזרת ההשקעה את פרקי הזמן

 EDF, Engie, Fortum,AES, Brookfield, Actis, SoftBank, Azure Power כדוגמת  בתחום האנרגיה המתחדשתענק 

Renew Power צבר ההזמנות הקיים, כמו גם הניסיון המוכח שנרכש בשבע שנות פעילות החברה, ממצבים אותה  .ואחרות

 כשחקן מוביל בעולם בתחום הניקוי הרובוטי היבש של לוחות סולאריים במתקנים תשתיתיים.

 


