
         
 

 

 

 

 

מיליון  6.84הסכם בהיקף של על  האקופיה חתמ

למכירת רובוטים ותחזוקה לקוח אסטרטגי  דולר עם

 שוטפת 

 

 

  ה  וכרת את המוצר החדשאקופיה מלראשונה– H4  לצד מכירה בה 

אחד  בפרויקטביחד מוצרי החברה שלושת  יותקנו

הייחודית  AI -ינוהלו כולם על ידי פלטפורמת הו( H4 -ו E4, T4 ה)

 של אקופיה.

  

  כחלק ממימוש הסכם אותו הלקוחהפרויקט הינו הסכם שני עם ,

  המסגרת עם הלקוח

 

 400 -כ פרויקט בהספק שלההסכם הינו לMW  משלב גם ה

עם מספר ( Fixed Tilt( וגם תצורה קבועה )SATעקיבה ) הטכנולוגי

 גדלים שונים של פאנלים

 

 



         
 

 

  

כדי לזכות בכל העוצמות של אקופיה הבשילו יחד ״ :אקופיהמנכ״ל  ,אן סממה׳לדברי ז

ומי עם שלל הפתרונות שיש נבהסכם משמעותי זה. אנו מעניקים ללקוח פתרון אוטו

היא בהסכם זה ורה המשמעותית במיוחד שהב. בנוסף, מוצרים שונים 3 –לאקופיה להציע 

בעל יכולת כיסוי גדולה מוצר  H4 –אקופיה ל הדגם הרובוטי החדש שמכירה ראשונה של 

מסוגל לנקות מעל קילומטר וחצי של שורה סולארית מדי לילה, יעילות ניקוי הבמיוחד 

הניקוי מתבצע במהירות גבוהה במיוחד  .מירבית תוך הגנה על הפאנלים ושמירה עליהם

אוגרפיים המאופיינים בלחות גבוה ומאפשרים חלון ניקוי וככזה הוא מתאים גם לאיזורים ג

  מצומצם.

איתו עבדה החברה בעבר אשר מבצע הזמנה חדשה במסגרת הסכם  ,רזלקוח חו זהו 

ט יקביחד בפרומוצרי החברה  3את כל  לפרויקט הנוכחיקיים ואקופיה תמכור לו מסגרת 

( וגם SATעקיבה ) תטכנולוגיימשלב גם ה 400MW -כ ( בהספק שלH4 -ו E4, T4 האחד )

 .( עם מספר גדלים שונים של פאנליםFixed Tiltתצורה קבועה )

 שאר כמו. T4-ו E4 -ה הקיימים לדגמים מצטרף H4 -ה אקופיה של החדש הרובוטי הדגם

 חשמל ללא, מים ללא יומי ניקוי מבצע, ענן מבוסס החדש הדגם גם הרובוטיים הפתרונות

 .מרחוק ומנוטרת נשלטת כולה ערכתהמאשר כ, אדם כח וללא

 שורה של וחצי קילומטר מעל לנקות ומסוגל במיוחד גדולה כיסוי יכולת בעל החדש הדגם

 מירבית ניקוי יעילות המאפשרת ייחודית הליקס בטכנולוגיית שימוש תוך, לילה מדי סולארית

 .עליהם ושמירה הפאנלים על הגנה תוך

 גאוגרפיים לאיזורים גם מתאים הוא וככזה במיוחד גבוהה במהירות מתבצע הניקוי

 . מצומצם ניקוי חלון ומאפשרים גבוה בלחות המאופיינים

 את מתאים, מוצמד הוא אליה הסואלרית השורה את לומד  H4-ה מדגם החכם הרובוט

 אחיד ניקוי מבצע wheels drive 4  של ביכולות שימוש ותוך השטח לטוואי הנסיעה מהירות

 . אליהם להגיע יותר שקשה באיזורים גם הסולארית השורה כל לאורך ואפקטיבי

, הצורך פי על הנקיון כיוון את לשנותויכולה  פטנטיםב מוגנתאשר כמובן  יכולת  H4-ה לדגם

 הסולאריים הפאנלים על שהיה זמן למזער, בשטח לצרכים העצמ את להתאים וככזה

 .נקיון למטרות שאינם השורה גבי על ממעברים ולהימנע



         
 

 

 

 

 

חברת אקופיה שמחה לעדכן כי   (TASE:ECPA)אקופיה סיינטיפיק תל אביב: חברת  ,ישראל, 2022לינואר   2

 חתמה על הסכם עם אחד מלקוחותיה הגדולים של החברה. 2021בדצמבר  31 -בתאריך ה

 Azure Power Mapleהתקשרה החברה בהסכם עם  2021בדצמבר  31, כי ביום מתכבדת להודיע החברה

Private Limited"( כחלק ממימוש הסכם הלקוח"-" וההסכם, שהינו לקוח מהותי של החברה ,)בהתאמה ,"

רובוטים בהיקף של  2021)ובמסגרתו החברה כבר מכרה והתקינה בשנת  2020מסגרת שנחתם עם הלקוח בשנת 

אשר צפוי להיות מוקם בהודו  ולטאיו-( , למכירת רובוטים ומתן שירותי תחזוקה עבור פרויקט פוטוMW 450 -כ

(Greenfieldבהיקף של כ )- 400 MW "(הפרויקט.)" 

(. SATה )עקיב ( והן בתצורה של מערכותFixed Tilt) תצורה קבועההפרויקט הייחודי כולל שני סוגי התקנות, הן 

"(, בוטיםהרו)" (H4 -ו E4, T4)במסגרת ההסכם תספק החברה מערכות רובוטיות אוטונומיות מסוגים שונים 

נות רובוטים שונים החברה. מדובר בהסכם ראשון מסוגו )המשלב פתרושל  AI -על ידי פלטפורמת ההמנוהלות 

לי, לצרכי הלקוח. כמו כן, מדובר איכותי וכלכ -באתר יחיד( באופן שכל אחד מסוגי המערכת נותן מענה אופטימלי 

, אותה מפתחת החברה. בנוסף, החברה תספק H4בהסכם ראשון בה נמכרת המערכת הרובוטית החדשה, מסוג 

שנים, החל ממועד השלמת התקנת הרובוטים בפרויקט. להערכת  25ללקוח שירותי תחזוקה לרובוטים לתקופה של 

החברה, סך ההכנסות הצפויות לחברה במסגרת ההסכם, לאורך חיי הפרויקט, תחת ההנחה ששירותי התחזוקה 

 מיליון דולר בגין מכירת והתקנת הרובוטים.  2.1 -כם כ מיליון דולר מתו 6.84 -יינתנו למשך כל התקופה, הוא כ

הוראות מקובלות בהסכמים מסוג זה, לרבות סעיפי אחריות, שיפוי, סודיות וכיו"ב, וכן הוראות ביחס  כולל ההסכם

 . 1ידי החברה-ידי הלקוח בקרות אירוע הפרה שבוצע על-לסיום מוקדם של ההסכם על

 

 

 

 

 

, במסגרת ההסכם מכרה 2020שנחתם בסוף השבוע הוא חלק ממימוש הסכם מסגרת שנחתם בשנת ההסכם 

פויה אקופיה למכור צ 2020, בהמשך להסכם משנת  MW 450 -רובוטים בהיקף של כלקוח ל 2021אקופיה בשנת 

 וולטאי הצפוי-וקה שוטפים בעבור הפרויקט הפוטוובנוסף לתת שירותי תחז MW  400 -השנה רובוטים בהיקף של כ

 .Greenfield)להיות מוקם בהודו )

                                                 
 לפרטים אודות מאפייני ההתקשרות עם לקוחות החברה ראו סעיף 10.2 לדוח התקופתי של החברה לשנת 1

.(042744-01-2021 אסמכתא:מס' ) 2021במרץ  24, אשר פורסם ביום 2020  



         
 

 

טכנולוגיית עקיבה וכן מספר גדלים שונים בתצורה של תצורה קבועה והן ב, הן התקנותהפרויקט הייחודי כולל שני 

  של פאנלים המותקנים על גבי המבנים. 

ות אשר צפויי, (H4 -ו E4, T4מסוג )מערכות רובוטיות אוטונומיות מסוגים שונים  אקופיהתספק , במסגרת ההסכם

 . אקופיהשל  AI -על ידי פלטפורמת ה ותלהיות מנוהל

מדובר בהסכם ראשון מסוגו מאחר והוא משלב פתרונות רובוטים שונים באתר יחיד, באופן שכל אחד מסוגי 

 איכותי וכלכלי, לצרכי הלקוח.  -המערכת נותן מענה אופטימלי 

 , אותה מפתחת החברה.H4כמו כן, מדובר בהסכם ראשון בה נמכרת המערכת הרובוטית החדשה, מסוג 

שנים, החל ממועד השלמת התקנת  25 -כ שירותי תחזוקה לרובוטים לתקופה שללקוח אקופיה לבנוסף, תספק 

 הרובוטים בפרויקט. 

מקובלות בהסכמים מסוג זה, לרבות סעיפי אחריות, שיפוי, סודיות וכיו"ב, וכן הוראות ההוראות בתוכו ההסכם כולל 

 ידי החברה-עלבמידה ותבוצע הפרה ובקרות אירוע  Azurחברת ידי -של ההסכם על בנושא לוח הזמנים

 

 

  

 אודות החברה: 

ידי היזמים -על 2013הוקמה בשנת , גדוליםמובילה עולמית ברובוטיקה למתקנים סולאריים , (TASE:ECPA)אקופיה סיינטיפיק 

, וביחד עם גיוס מיליון דולר 82.5וגייסה סכום של  2020תל אביב בדצמבר  תבבורסהחברה החלה להיסחר  ערן ומשה מלר,

 .2020מיליון דולר בשנת  100פרטי שביצעה, גייסה למעלה מ 

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

 פטנטים מאושרים בכיסוי עולמי. 50-מעל ל קניין רוחני משמעותי עםצחיחים. בנוסף, החברה הינה בעלת 

יתרה  .ללא מים ובצורה אוטומטית לחלוטיןפאנלים סולאריים מדי לילה  10,000,000-כמערך הרובוטים של אקופיה מנקה 

אחת  והיא, 285%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 16.6לאקופיה 

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

 ים.שנ 25התקשרות עמם היא לתקופה של ה

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

  .מדריד ובניו דלהיבארץ, בעובדים  150-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 , ת בעולם כמו גם חברות האנרגיה המובילות מתחום הדלקים והפחםיצרניות החשמל המובילוושלוקחות 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

   .35%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  2013בשנת 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 

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

 .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

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

הסולאריים, תוך תזוזה בין מרווחי הלוחות וניווט בצורה אופטימאלית ויעילה, 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  הרובוט אחראי על ניקיון הלוחות על בסיס  -היכולת לשמר תפוקה גבוהה של הלוחות הסולאריים על ידי ניקוי קבוע

. הניקוי מתבצע ללא שימוש 35% 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  -היכולת לשמר את איכות הלוח הסולארי, ייעולו ותפקודו בתנאי מזג אוויר קשים

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

 שבועות(. 

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

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

 ׳.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 הפתרונות הייחודים שפיתחה החברה, 

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.

 


