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הזמנהאוהחברהשלערךניירותשלמכירהאולרכישההצעהכלשהובאופןמהווהואינה"(החברה")מ"בענוסטרומוידיעלהוכנהזומצגת•

.בלבדמידעלמסירתמיועדתוהיאכאמורהצעותלקבלת

החברהפעילותשלמלאהתמונהלקבלמנתועלבלבדתמציתהינושלההמוחזקותוהחברותהחברהפעילותלניתוחהקשורבכלבמצגתהאמור•

באמצעותהמדווחיםהכספייםובדוחותיההדירקטוריוןבדוחות,החברהשל,השוטפיםבדיווחיהלעייןיש,החברהמתמודדתעימםהסיכוניםושל

הנכלליםנתוניםישנםאולם,חדשמידעאינוהפומבילמידעדומהמידעהינוזובמצגתהנכללהמידע."(הפומביהמידע)"א"המגנשלההפצהאתר

.הפומבילמידעתחליףמהווהאינוזובמצגתהמוצגהמידע.שונהבעריכהאו/ובאופןהמוצגים,במצגת

ייזומם,הכנסותתחזית,החברהבשליטתואינהוודאיתאינהשהתממשותםעתידייםלאירועיםהמתייחסיםנתונים,אומדנים,הערכות,תחזיות•

הסובייקטיביתהערכתהעלרקמבוססכמתוארומידע,ערךניירותבחוק'א32בסעיףכהגדרתו,עתידפניצופהמידעהינםפרויקטיםשלוהקמתם

עסקישלהנוכחילמצבבנוגעונתוניםעובדותבסיסעל,החברהשצברההמקצועיהידעאו/והעברניסיוןפיעל,לבבתוםנעשתהאשרהחברהשל

לחברהשידועיםכפיוהכל,אחריםממקורותהחברהידיעלשנאספוכלכלייםמאקרוונתוניםעובדותעלוכןשלההמוחזקותוהחברותהחברה

.זומצגתהכנתבמועד

המוחזקותוהחברותהחברהפעילותאתהמאפייניםהסיכוןמגורמי,היתרבין,תושפעעתידפניהצופההמידעשלהתממשותואיאוהתממשותו•

מהאמורמהותיבאופןשונותלהיותעלולות,החברהשלהפעילותתוצאותכןועל,והגיאופוליטיתהכלכליתבסביבהמההתפתחויותוכן,שלה

.זובמצגת

עתידפניצופהומידעזאתמצגתלעניןהבהרה



About us
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גלובליתבהתחממותבמאבקכלי הכרחי –טכנולוגיית אגירה נקייה 

כדימתחדשותלאנרגיותמעבר

מותנהגלובליתהתחממותלעצור

אנרגיהאגירתב

קיימא-בריאגירהפתרונותבשוקאין

(sustainable)לענותהיכולים

הדרושיםהגודלבסדרילצורך

:לפתרוןהבעיהאתהפכהנוסטרומו

באמצעותאספקת אנרגיית קור 

במערכתהנאגרתאנרגיית

בעולםמסוגההמתקדמת

 40%עדמהוויםקירורצרכי

בזמןלחשמלהביקושמסך

,  (21:00-ל16:00בין )השיא

כאשר השמש שוקעת



About us

$9B
U.S. Serviceable market (partial)

פוטנציאל חיסכון עלויות חשמל שנתי באמצעות מערכת  
בלבדב "בניינים מסחריים בארה, נוסטרומו

44

במהירותוצומחגדול: שוק אגירת אנרגיה

X11
US growth in annual storage installations

ב"ארה, היקף התקנת אגירה שנתית
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Global Energy Storage Market Forecast (Lux, 2019) 

$112B
Total addressable market

2035גלובלישנתיותמכירות,אגירהמערכות 

Wood Mackenzie, Power and Renewables

יעדלקוחות
ותעשייהחוות שרתים, מסחרייםבניינים

מוגבלתתחרות

:כוללאינוהאומדן
שרתיםוחוותתעשייה

החשמללרשתמשירותיםהכנסות

קליפורניהבמדינתקיימיםתעריפיםעלמבוסס
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Yaron Ben Nun
Founder, President & CTO

Ori Asscher
VP Engineering

Yoram Ashery
CEO

Boaz Ur
Chief Commercial Officer

Illana Shoshan
West Coast GM

Ishay Zamosh
VP Supply Chain

Menachem Buchsbaum
VP Field Operations

מנוסההנהלה

https://www.linkedin.com/in/illana-shoshan-b9845020
https://il.linkedin.com/in/ishai-zamosh-48180544
https://il.linkedin.com/in/menachembuchsbaum
https://il.linkedin.com/in/yaron-ben-nun-b044662b
https://il.linkedin.com/in/yoram-ashery-31b3815
https://il.linkedin.com/in/ori-asscher-9a50b8116
https://il.linkedin.com/in/boaz-ur-3b1b6a2


About us

משקיעיםבסיס

2017הקמהשנת

ריכטרקובי|   תעבורהקבוצת|  משפחת בן נון  עיקרייםמשקיעים

(Exelonר "יו)מאיו שאטוק |  מנורה אנרגיה  |  רמי אונגר  

ריכטרקובי|  נוןבןירון|  שטיינברגנוןבןאופירדירקטוריון

אבנייכאלמ|  שומרוןגור|  ליפשיץרני|  מולכורמי

(במיזוג סומוטו$ 10.3)מליון $ 18.5מימון

(מליון$ 0.8יתרה )מליון במענקים $ 2.2

2021, ביוני21מיום ציבוריתחברה

(בת של סומוטו לימיטד-חברה)

רוחניקניין

פטנטבקשות14

66

התקדמות מהירה, יסודות חזקים

PCT

נבחריםופרויקטיםלקוחות

ממשלתייםמענקים

אסטרטגייםשותפים

תפעולייםשותפים

1                  1                  1                  1                 2                   2                  2          2                  2
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The Need

The Paris Agreement aims to 

limit global temperature increase 

to well below 2 degrees Celsius

8

New Biden Administration 

announced goal to cut 50% of by 

2030 (compared to 2005 levels)

The European Union will cut 

carbon emissions by at least 55% 

by 2030, compared with 1990 levels

Major economies committed to zero emissions by 2050

פחמןפליטותלהפסקתמחוייבהעולם

References: The Paris Agreement, The US, The EU

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/22/fact-sheet-president-biden-sets-2030-greenhouse-gas-pollution-reduction-target-aimed-at-creating-good-paying-union-jobs-and-securing-u-s-leadership-on-clean-energy-technologies/
https://www.reuters.com/business/environment/eu-reaches-provisional-deal-55-greenhouse-gas-cut-by-2030-2021-04-21/
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California 2045 (100% renewable)Daily energy supply
July 5, 2045
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Data source: CESA

To use the surplus of solar energy 

created during the day, 400 

GWh of storage will be required 

in California to serve the grid 

(twice the current demand).

If Lithium is used to store this 

extra energy, 36,000 tons of 

Lithium will be discarded every 

year by California alone.

Currently 4 GWh; New installation in 2020 0.6 GWh; 400 GWh expected in 2045

אגירהכושרשלאדירהכמותדורשמתחדשתלאנרגיההמעבר
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The Duck Curve shows the difference 
between electricity demand and the 
amount of solar energy that is 
available throughout the day.

In the early evening, solar power 
generation goes down and cooling 
demands rise.

This pattern occurs in every market 
with significant solar adoption.

2012

Fossil-based production (total minus solar)

0.5%

ייצור סולארי כבר מאתגר את הרשת
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The Duck Curve shows the difference 
between electricity demand and the 
amount of solar energy that is 
available throughout the day.

In the early evening, solar power 
generation goes down and cooling 
demands rise.

This pattern occurs in every market 
with significant solar adoption.

2013

2012

Fossil-based production (total minus solar)

2.0%

ייצור סולארי כבר מאתגר את הרשת
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The Duck Curve shows the difference 
between electricity demand and the 
amount of solar energy that is 
available throughout the day.

In the early evening, solar power 
generation goes down and cooling 
demands rise.

This pattern occurs in every market 
with significant solar adoption.

2014

2013

2012
4.6% 
solar penetration

Fossil-based production (total minus solar)

4.6%

ייצור סולארי כבר מאתגר את הרשת
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The Duck Curve shows the difference 
between electricity demand and the 
amount of solar energy that is 
available throughout the day.

In the early evening, solar power 
generation goes down and cooling 
demands rise.

This pattern occurs in every market 
with significant solar adoption.

2019

2014

2013

2012

Fossil-based production (total minus solar)

13.0%

ייצור סולארי כבר מאתגר את הרשת
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The Duck Curve shows the difference 
between electricity demand and the 
amount of solar energy that is 
available throughout the day.

In the early evening, solar power 
generation goes down and cooling 
demands rise.

This pattern occurs in every market 
with significant solar adoption.

2019

2020

2014

2013

2012

Fossil-based production (total minus solar)

14.2%

ייצור סולארי כבר מאתגר את הרשת
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15https://www.eia.gov/beta/states/data/dashboard/consumption

Cooling demand up to 40% of summer peak load

California

Summer peak

Winter peak

הצריכהמשיא40%מהווההאווירמיזוג
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Largest end-use for load shifting 
Energy storage potential (2030)

ביקושיםלהסטתביותרהגדולפוטנציאלה:מסחריאוירמיזוג
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End use

Pool pumps

Space cooling

EV level 1

EV level 2

HVAC

Refrigeration

Process

Pumping

Sector

Industrial

Commercial

Residential

Lawrence Berkeley National Laboratory, May 2020

Commercial A/C
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מתמדתבעליהאווירמיזוגדרישות

17

X9X3
1996 Today 2050

“The world is facing a looming cold crunch”
International Energy Agency (OECD)

X



TECHNOLOGY



יקריםן"נדלשטחיתופסותמסורתיותקרחאגירתמערכות
בעולםהאגירהכושרמסך0.5%-מפחותומהוות



THE ICEBRICK TM

The first modular ICE energy storage cell ever

Durable, sustainable, safe and clean water-based solution
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94% 
Depth of discharge (DOD)

ביותרהגבוההברמהביצועים

>90%
Round-trip efficiency (RTE)

>6,000
Charge/discharge cycles performed 

analyzing the data



Technology
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4

1
2

Building’s chillers

Icebrick storage array

eNvoy skid

Building’s cooling tower

3

בנייןלכלהמתאיםמודולאריפתרון



מדינול
ירושלים

600 kWh

Commercial system

Ribbon-cutting July 2021
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מועטהתחרות, מירביערך: המונהמאחוריאגירה

Front of the Meter Behind the Meter

Batteries
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Front of the Meter Behind the Meter

Electric Vehicles
Double the Demand

Batteries

מועטהתחרות , ערך מירבי: אגירה מאחורי המונה



Technology

האלטרנטיבותמולמובהקיםיתרונות

Traditional ice 
storage*

Lithium-ion 
batteries

Energy Thermal Electric

Safe

Depth of discharge (DOD) in <5 hrs 40% 80%

Long-term performance (10yrs)
(40% degradation after 3,000 cycles)

Retrofit compatible in urban areas 
(Behind the Meter) Limited due to safety

Resource abundance
(water)

Recyclable

26* Calmac, Baltimore



Technology

Traditional ice 
storage*

Lithium-ion 
batteries

Energy Thermal Electric

Safe

Depth of discharge (DOD) in <5 hrs 40% 80%

Long-term performance (10yrs)
(40% degradation after 3,000 cycles)

Retrofit compatible in urban areas 
(Behind the Meter) Limited due to safety

Resource abundance
(water)

Recyclable

27* Calmac, Baltimore Meeting CA storage needs with Li-ion 
batteries is equivalent to discarding 1.3 

Million EVs every year (vs. 900,000 new cars 
sold in CA every year in total)

* Calmac, Baltimore

האלטרנטיבותמולמובהקיםיתרונות



Technology

Traditional ice 
storage*

Lithium-ion 
batteries

Energy Thermal Electric Thermal

Safe

Depth of discharge (DOD) in <5 hrs 40% 80% 94%

Long-term performance (10yrs)
(40% degradation after 3,000 cycles)

Retrofit compatible in urban areas 
(Behind the Meter) Limited due to safety

Resource abundance
(water) (water)

Recyclable

28* Calmac, Baltimore Meeting CA storage needs with Li-ion 
batteries is equivalent to discarding 1.3 

Million EVs every year (vs. 900,000 new cars 
sold in CA every year in total)

* Calmac, Baltimore

האלטרנטיבותמולמובהקיםיתרונות
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6 MWh

4 MWh

6 MWh

6 MWh
6 MWh

6 MWh

4 MWh

29

הביקושיםניהולשלהעתיד-וירטואליתכוחתחנת
Enabling Demand 
Management by Virtual 
Power Plants

Smart System Management tailor 
each system performance to the 
specific customer energy needs

Technology
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6 MWh

4 MWh

6 MWh

6 MWh
6 MWh

6 MWh

4 MWh

30

Technology

Enabling Demand 
Management by Virtual 
Power Plants

Smart System Management tailor 
each system performance to the 
specific customer energy needs

הביקושיםניהולשלהעתיד-וירטואליתכוחתחנת
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6 MWh

4 MWh

6 MWh

6 MWh
6 MWh

6 MWh

4 MWh

31

Technology

Enabling Demand 
Management by Virtual 
Power Plants

Smart System Management tailor 
each system performance to the 
specific customer energy needs

הביקושיםניהולשלהעתיד-וירטואליתכוחתחנת
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Market

ותעשייהמסחרייםבניינים: מטרהלקוחות

33

offices Hotels

Data CentersEducation

Government

Large Scale RetailHospitals

Industry

לקירורהןהאנרגיהמדרישות 30-70%



Market

341 - Including performance optimization (greater saving)
2 - Such as demand programs and VPP

ולסביבההחשמללמשק, קצהללקוחותתועלות

לקוחות

ולסביבההחשמלמשק

פחמןפליטותהפחתת

Integrate more renewables (Duck Curve)
Carbon free cooling

תשתיותפחות

Build fewer power plants
Non wire

More reliable grid

פיננסים

Opex Savings
Capex Savings

Increased lifespan of Chiller

נקייהאנרגיה

CO2 reduction
LEED points
Recyclability

תפעולי

Extend solar beyond sunset
Community resilience

Cooling reliability

בעומסהקלה

Resource Adequacy
Load shifting

Backup during the worse days



Market

ב"בארהמסחרייםבבנייניםהפחתת עלויות חשמל פוטנציאל

35

Total floor space

140,000 14B sqf 123 GWh

+
$72/kWh $9B/year

Equivalent
Cold (ice) energy storage potential

Total Potential annual power bill savings 
for commercial buildings

Average Annual Electricity Bill Saving
per kWh installed

(currently, CA)

Industrial (space and process cooling)
Data Centers, Grid Services

International markets

US commercial buildings with 
chillers (owner-occupied)

U.S. Energy Information Agency, Department of Energy 

https://www.eia.gov/consumption/commercial/reports/2012/buildstock/

https://www.eia.gov/consumption/commercial/reports/2012/buildstock/
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Commercialization
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אנרגיהנכסי לרשת של , על מערכת החשמלמנטלבניינים מסחריים להפוך 

מימוןכלי 
ללקוחות

קידום רגולציה  
תומכת לאגירה  
מאחורי המונה

מוצרים חדשים  
ושימור הובלה  

תטכנולוגי 

שיווק
Claim the Domain

Scale-Up
תפעולי

:היעד

Grid-interactive Efficient Buildings (GEB)



Commercialization

בניית בסיס לקוחות

נוסטרומוידי-עלישירות•

)ציודיצרני, הנדסהחברות(שותפיםבאמצעות•

מכירה
שירות

Opex / ESCO
מבנה הכנסות

פעמיים  -תשלומים חד

(מכירת מערכת)

מהחיסכון50%-80%

שנה 15-20

עלויותהפחתת

חשמל

ללקוחשירות

)תחזוקה,שדרוגים(

הכנסות חוזרות

Recurring revenue

לרשתשירותים

החשמל

(VPP)

38

הסכמיםסוגי

קליפורניה: שוק מטרה ראשוני

עסקימודל

ביצוע

אספקהשרשרת 

משנהקבלניאצלרכיביםייצור•

(Q4/2021, קליפורניה)סופית בשוק היעד הרכבה•

נוסטרומובפיקוח, משנהקבלןידי-עלהתקנה•

ידי נוסטרומו-עלafter-salesת שירו•



Commercialization

מדינול

ישראל

Q3/2021השלמה

50%ת שירוהסכם 
1שנה 20-למהחיסכון

39

לשוקכניסהמאיציםאסטרטגייםלקוחות

 M&Eאלקטרה

ישראל

2019הושלמה

ביטאאתר

200 kWh600 kWh

SANDSTONE PROPERTIES

קליפורניה

Q1/2022השלמה

2מהחיסכון50%ת שירוהסכם 

900 kWh

הילסבוורלי ,הילטוןמלון

קליפורניה

Q4/2021השלמה

50%הסכם שירות 
1שנה 20-למהחיסכון

1.5 mWh

ווסטפילדקניוניםרשת

קליפורניה

אתרבחירת

TBD

חודשים12שלנסיוןלתקופתכפוף. 1
חודשים 36שלנסיוןלתקופתכפוף. 2
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Summary

Winning the New Cold War

וחיונידחוףצורך

גבוהותאנרגיהודרישותגדוליםאגירהצורכי
מכשולהםהשיאבשעותאווירלמיזוג

מתחדשתלאנרגיהבמעבר

ייחודיתוחדשניתטכנולוגיה

אגירתבאמצעות, לפתרוןהבעיהאתהופכת
מערכות, (המונהמאחורי)הלקוחבחצראנרגיה

יהיו משאב של הרשת במקום נטלמיזוג

חזקיםיסודות

מנוסההנהלה•
מוכריםמשקיעיםבורד ו•
יםאסטרטגילקוחות•
מוביליםשותפים•

נכוןתזמון

האקליםמשברלפתרוןמחויבותממשלות•
מתמידבאופןעולותהקירורדרישות•
ומיושנתעמוסההחשמלרשת•
השוק צמא לפתרונות שיאפשרו להשלים •

את המעבר לאנרגיה מתחדשות



Join Us 
AT MEDINOL LAUNCH EVENT

Coming Soon



Stay Cool
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