
         
 

 

  - 2022הסכם אסטרטגי שני לאקופיה מתחילת 

 מגה וואט במצטבר  1,400

 

 

 – ניב כשעשוי לה, מסגרתהסכם על  האקופיה חתמ

 1,000היקף כולל של בוהכנסות מיליון דולר  20

 רובוטים ותחזוקה שוטפת להתקנת  מגה וואט

 

 

  באירופה, למדינות לקוח אסטרטגי מיועד העם המסגרת הסכם

. שנים 5לתקופה של עד הינו ו באמריקה הלטינית ובצפון אמריקה

במסגרת ההסכם החברה צפויה לחתום על הסכמי מכירה והסכמי 

 שנים, בהתאמה.  25 –תחזוקה ל 

 

  הלקוח מתפעל כיום שדות סולאריים אשר בבעלותו בהיקף של

להמשיך לרכוש, ליזום, להקים ולתפעל ובכוונתו אלפי מגה וואט 

 שדות סולאריים נוספים בהיקף של אלפי מגה וואט נוספים

 

  מכלול פורטפוליו המוצרים שלה, את תמכור אקופיה גם בהסכם זה

פלטפורמת  באמצעות ויתופעלו ינוהלואשר  H4 –ה לרבות 



         
 

 

הצעת הערך היחודית שכל סוג רובוט  הייחודית של אקופיה. AI -ה

נותן ללקוחות מאפשר גמישות ומענה מיטבי לצרכים המשתנים 

 של הלקוחות, גם ברמת האתר הבודד.

 

 פרויקט בהספק הסכם להשנה חתמה החברה על  תכזכור בתחיל

 מיליון דולר  6.84 -כ ובהיקף כספי של  400MW -כ של

 

  

עם שני הסכמים  2022 שנת אני שמח לפתוח את״ :אקופיהמנכ״ל  ,אן סממה׳לדברי ז

 ,הקורונהשל מאתגרת התאימה עצמה לתקופה האנחנו פועלים  הסביבה בהמשמעותיים. 

 ייזום של פרוייקטים חדשים. ממשיכים בהמובילים בעולם גופים ה סוף סוף אתואנו רואים 

עם לקוח בהסכם  הובילה לזכיהשל אקופיה הצעת הערך הייחודית  מסגרת זהגם בהסכם 

עם שלל הפתרונות שיש  לחלוטין ומינאוטונקיון איכותי ו. אנו מעניקים ללקוח משמעותי 

, אקופיהל הדגם הרובוטי החדש שהם גם יובינ שוניםדגמים רובוטיים  3 –לאקופיה להציע 

מגהוואט של  3,000, עם ופעילות בארבע יבשות, נסיון מוכח של כמעט עשור H4 -ה

 פרוייקטים.

והם כמו ,T4 –וה  E4 –ה  – של אקופיההרובוטיים פורטפוליו המוצרים מצטרף ל H4 –ה 

 הפתרונות שאר כמו .לאורך זמן מערכותהאתר הסולארי, ואמינות המתעדף בטיחות 

, אדם כח וללא חשמל ללא, מים ללא יומי ניקוי מבצע, ענן מבוסס החדש הדגם גם הרובוטיים

 .מרחוק ומנוטרת נשלטת כולה ערכתהמאשר כ

 

 

 

 

 

 

 



         
 

 

 

 

חברת אקופיה שמחה לעדכן כי   (TASE:ECPA)אקופיה סיינטיפיק תל אביב: חברת  ,ישראל, 2022לינואר   23

אותם יקים באופן בלעדי, במתקנים סולאריים  ,התקנת מערכות החברהמחייב ל מסגרת על הסכם עם לקוח חתמה 

מתן מגה וואט, וכן ל 1,000הלקוח במדינות מסוימות באירופה, באמריקה הלטינית ובצפון אמריקה, בהיקף כולל של 

  .תחזוקה למערכות אלושירותי 

הרוכשת, מקימה ומתפעלת שדות סולאריים בהיקף של אלפי הלקוח הינו חברה אירופאית שאינה קשורה לחברה, 

 . מגה וואט

 שנים ממועד חתימתו, והוא ניתן להארכה בהסכמת הצדדים. 5הינו לתקופה של הסכם המסגרת 

, וכן הוראות מקובלות נוספות תחזוקה שנקבעו בין הצדדיםו כולל מחירי מכירה ומחירי תפעול הסכם המסגרת

 בהסכמים מסוג זה, לרבות סעיפי אחריות, שיפוי, סודיות, קניין רוחני וכיו"ב 

מיליון דולר ממכירת והתקנת  20 -ההסכם עשוי להניב לחברה הכנסות בהיקף של למעלה מ ככל שימומש במלואו, 

 שנה. 25מערכות החברה ומתחזוקתן לאורך 

 

  

 אודות החברה: 

ידי היזמים -על 2013הוקמה בשנת , מובילה עולמית ברובוטיקה למתקנים סולאריים גדולים, (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  .פאנלים סולאריים מדי לילה ללא מים ובצורה אוטומטית לחלוטין 10,000,000-כמערך הרובוטים של אקופיה מנקה 

אחת  והיא, 285%בחתימה על הסכמים של מעל שנים האחרונות קצב גידול שנתי ממוצע 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  המובילים בעולםשחקני האנרגיה ולקוחותיה הינם  החברה פעילה כיום בארבע יבשות,הקיים כיום. העצום 

 ים.שנ 25התקשרות עמם היא לתקופה של ה

הנהלת החברה  .ז'אן סממה, כיהן בתפקידו האחרון כמנכ"ל שיכון ובינוי אנרגיה וחבר הנהלת שיכון ובינוימר 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, פועלת בשוק האנרגיות המתחדשות, האקופיה 

, BPכגון , יצרניות החשמל המובילות בעולם כמו גם חברות האנרגיה המובילות מתחום הדלקים והפחםושלוקחות בו חלק 

Shell, Totalעושות את המעבר לאנרגיות מתחדשות, לרבות, ש PV . 



         
 

 

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

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

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

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

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

 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 עלה מטה תוך שימושמפעולת 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 

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, ובכך הופך את ניקוי הלוחות לאוטונומי לחלוטין 

 ו מפעילים.ולא מצריך כוח עבודה א

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  אחראי על ניקיון הלוחות על בסיס הרובוט  -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  -לו ותפקודו בתנאי מזג אוויר קשים היכולת לשמר את איכות הלוח הסולארי, ייעו

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

 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.

 


