
         
 

 

  

 פרויקט מכירת עקב פעמי חד תשלום תקבל אקופיה

 מיליון 5.2-כ של בגובה, חדש ללקוח קיים מלקוח, בהודו

 דולר

 

תמשיך לספק שירותי תפעול ותחזוקה למערכות הרובוטיות  אקופיה

 אשר ימשיכו לפעול במסגרת הפרויקט

  
 

 פתרונות של ותחזוקה מכירה, בפיתוח, העוסקת (TASE:ECPA)אקופיה סיינטיפיק תל אביב: חברת  ,ישראל, 5254 למרץ 41

 של בהיקף בפרויקט בהודו קיים לקוח עם הסכם שינוי על הודיעה תשתיתיים סולאריים מתקנים לניקוי מתקדמים רובוטיים

611 MW דולר מיליון 5.2-כ של בגובה פעמי חד תשלום  תקבל אקופיה המודל שינוי בעקבות. רווחים חלוקת מנגנון קיים בו. 

 את המסדירים, החדשה הרוכשת ועם עימו בהסכמים אקופיה התקשרה, החברה לקוח ידי על הפרויקט מכירת בעקבות

 .הפרויקט למכירת בנוגע הצדדים בין היחסים

 מכירת לאור דולר מיליון 5.2 – כ של בסך הלקוח מאת פעמי-חד לתשלום זכאית תהיה החברה, הפרויקט העברת הסכם פי-על

 ותחזוקה תפעול שירותי לספק תמשיך החברה, בנוסף. 5256 במרץ 16 ליום עד החברה בידי להתקבל צפוי אשר, הפרויקט

 .הפרויקט במסגרת לפעול ימשיכו אשר הרובוטיות למערכות

 .הפרויקט העברת בהסכם הקבוע למנגנון בהתאם, אלה תחזוקה שירותי בגין הרוכשת מאת לתשלום זכאית תהא החברה

  



         
 

 

 

 אודות החברה: 

ידי היזמים -על 5261הוקמה בשנת , מובילה עולמית ברובוטיקה למתקנים סולאריים גדולים, (TASE:ECPA)אקופיה סיינטיפיק 

 122שווי של לפי מיליון דולר  55.2וגייסה סכום של  5252תל אביב בדצמבר  תבבורסהחברה החלה להיסחר  ערן ומשה מלר,

 .)לפני הכסף( מיליון דולר

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

 פטנטים מאושרים בכיסוי עולמי. 22-מעל ל קניין רוחני משמעותי עם. בנוסף, החברה הינה בעלת צחיחים

, ועד כה פאנלים סולאריים מדי לילה ללא מים ובצורה אוטומטית לחלוטין 62,222,222-כמערך הרובוטים של אקופיה מנקה 

  .מיליארד פאנלים סולארים 1-ניקה למעלה מ

החברה פעילה כיום . המהווים פוטניאל הקמה בארבעת השנים הקרובותחתומים, הסכמי מסגרת וואט -ג׳יגה 61.1לאקופיה 

 ים.שנ 52התקשרות עמם היא לתקופה של כאשר ה שחקני האנרגיה המובילים בעולםולקוחותיה הינם  בארבע יבשות,

הנהלת החברה  .שיכון ובינוי אנרגיה וחבר הנהלת שיכון ובינויז'אן סממה, כיהן בתפקידו האחרון כמנכ"ל מר מנכ"ל החברה, 

  .מדריד ובניו דלהיבארץ, בעובדים  622-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 , יצרניות החשמל המובילות בעולם כמו גם חברות האנרגיה המובילות מתחום הדלקים והפחםחלק ושלוקחות בו 

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 

 חות הסולאריים ובשינוע כמויות המים הדרושות לטובת ניקוי ידני של הלוחותקושי רב להתמודד עם רמות האיבוק שעל הלו

   .12%בהיעדר ניקוי, הירידה ברמת ייצור החשמל עשויה להגיע עד להיקף של 

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

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

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

(, 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

 של הלוחות הסולאריים. פוטנציאל תפוקת האנרגיה

 .E4מערכת רובוטית הוא  5261בשנת המוצר הראשון שפיתחה החברה 

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

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 ההתקנות 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 

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

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

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

 עבודה או מפעילים. לחלוטין ולא מצריך כוח

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

  שנים של ניקוי.

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

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.

 


