
                                                                                                    
 

השלמת שרשרת האספקה והייצור הסדרתי לפרויקטים בקליפוריה  -וסטרומו 

 ומשלוח של כל התאים המיועדים לפרויקט הראשון בהילטון בוורלי הילס

 

 העוסקת באגירת ויהול ביקושי ארגיה , וסטרומו ארגיה לימיטד (ת"א: וסט)2021 לאוקטובר 17עשרת, 

בחירה של ספקים בסין, לאחר שהושלמו תהליכי אופטימיזציה בתהליך הייצור של וסטרומו,  מדווחת כי

הסתיים תהליך ייצור המעטפת  הטמעת תהליכי בקרת איכות ואיתור והכשרה של מפעל הרכבה בקליפוריה,

פקי ) אשר עתידים להישלח בימים הקרובים מס™IceBrickתאי האגירה של וסטרומו ( 210-והקפסולות ל

 החברה בסין ישירות ללוס אג׳לס לצורך ייצור והרכבה במפעל ההרכבה בקליפוריה.

אשר והקפסולות הים יצרים גדולים ומבוססים בסין,  IceBrick-למיטב ידיעתה של החברה, יצרי מעטפת ה

 .עומדים בדרישות האיכות של החברה ויכולים לספק את הרכיבים על פי תחזיות החברה

למיטב ידיעת החברה, מפעל ההרכבה, שממוקם דרומית ללוס אג'לס, היו מפעל בעל יסיון וותק רב כמו כן, 

המספק מוצרי מתכת מתקדמים ללקוחות פרטיים וממשלתיים גדולים. במפעל זה הותקו לאחרוה מכוות 

הדרכות והגדרת תהליכי , לאחר ביצוע IceBricks-ידי וסטרומו לצורך ייצור והרכבת ה-וציוד ייעודי שפותחו על

 בקרת איכות הדרושים. מערכת השליטה והבקרה מיוצרת בישראל.

מדובר בתהליך חשוב אותו השלימה החברה ואשר מבסס את שרשרת הייצור של תאי האגירה הייחודיים שלה. 

חים החברה סבורה כי מבה שרשרת אספקה זה, בו רכיבים של תאי האגירה מיוצרים אצל ספקים גדולים ושל

בסיס כושר -לשוק היעד להשלמת הייצור והרכבה סופית מקומית מאפשר, בין היתר, הגדלת קיבולת עתידית על

 ול התהליך המקומי בשווקים וספים.כפהייצור של  הספקים וש

התאים אשר עתידים להישלח בימים הקרובים כאמור לעיל, יהיו מוכים להתקה עד  210החברה מעריכה כי 

לדרית הוכחית ומיועדים להתקה במלון הילטון בוורלי הילס. המערכת שתותקן בהילטון היה סוף השה הק

קוט״ש (בכל מחזור)  1,500-שעה, והיא עתידה לאפשר לההלת הילטון להשיל כ-קירור-טון 1,760-בהיקף של כ

בכך   סטרומו. ולספק בשעות השיא, יותר ממחצית דרישות המיזוג של הילטון באמצעות שימוש במערכת ו

המערכת מפחיתה באופן משמעותי את דרישות הילטון לחשמל מרשת החשמל הרגילה ומאפשרת להקל על 

 יהול רשת החשמל המקומית בימים בהם וצרים מחסורים אשר לעיתים גורמים להפסקות חשמל יזומות.

ובכך לצבור תמהיל חשמל כמו כן, המערכת עתידה להעיק לההלת הילטון גמישות בבחירת העיתוי לטעיה 

 20-מעלויות המיזוג של הילטון בכל שה למשך כ -30%קיא מפליטות גזי חממה ורעלים שוים, ולחסוך עד כ

שים, ולתמוך בביסוס של רשת הילטון כמובילה בתחום האחריות הסביבתית. המערכת עתידה להיות מותקת 

מבחוץ, ומיועדת לשמש גם כאולם התצוגה של החברה  בחדר שבקומת הקרקע של מלון הילטון, עם גישה ישירה

 בשוק היעד המרכזי שלה ולתמיכה בפעילות השיווק והמכירות של החברה.

 .2022יצוין המערכת מתוכת להתחיל לפעול בהילטון עד סוף הרבעון הראשון של שת 

 1500-פי שלושה (כ ת גדולצפוי להיובהילטון  שתותקן כושר האגירה של המערכתעל פי תכיותיה של החברה, 



                                                                                                    
 

  בהר חוצבים, ירושלים.ל וסטרומו בביין מדיוו שהתקיה בהשוואה לסוללות) מזקוט״ש 

  https://www.youtube.com/watch?v=zjkzPzXgcsc: צפיה בסרט המראה את תאי האגירהל

  

פורסם באתר פורום הכלכלי העולמי סקירה של הטכולוגיה של וסטרומו בה צויין  2021בחודש ספטמבר 

שבכוחה של הטכולוגיה שפיתחה החברה, לסייע באופן משמעותי בעמידה באתגרים הצפויים לרשת החשמל 

  אשר עוברת בשים הקרובות טרספורמציה עמוקה.

https://www.weforum.org/agenda/2021/09/thermal-energy-storage-air-conditioning-renewables/  

 


