
     

 :)שוק המטרה העיקרי של החברה(עסקה אסטרטגית לוסטרומו בארה"ב, קליפוריה 

   בהילטון בוורלי הילס וסטרומו תתקין מערכת אגירת ארגיה

וסטרומו מאיצה את התרחבותה בשוק אגירת הארגיה בקליפוריה, החשב לגדול 

בתי  6,215מבין  הילטון בוורלי הילס הוא אחד מהמלוות המפורסמים ביותר -בעולם 

  המלון של הרשת

  

למידע שמסר לחברה  , חברה בעלת פעילות גלובלית, מודיעה כי בהתאםסומוטו ,2021באפריל  4תל אביב, 

ממשיכה להאיץ את החדירה וההתרחבות שלה בארה"ב.  וסטרומו לתכיות, חברת מוסטרומו ובהתאם

וסטרומו חתמה על מזכר הבות להתקת מערכת אגירת הארגיה הגדולה ביותר שהתקיה עד כה, בקיבולת 

  הילס בלוס אג'לס, קליפוריה, ארה"ב.-בוורלי-שעה, במלון הילטון-מגוואט 1.5של 

סובלת  בוסףגיות מתחדשות וצמצום פליטות פחמן וקליפוריה מובילה בעולם את המגמה של הטמעת אר

בשים האחרוות מתשתית רשת חשמל לא יציבה ומרובת תקלות, ובקיץ האחרון סבלו מאות אלפי תושבים 

התפרסם דו״ח מאת שלוש הרשויות  2021למרץ  15-עסק מיתוק אספקת חשמל בשעות השיא. ב-ובתי

פי ל מת לעמוד ביעדי הארגיה הקייה על המדיה להגדיל המפקחות על יהול משק הארגיה, שקבע כי ע

  .1את קצב ההצטיידות במערכות אגירה שמוה

אפשר אגירת קור, והסטת שתותקן במלון הילטון בוורלי הילס תמערכת אגירת הארגיה של וסטרומו 

, כמו כן חשמלשעה מזמן ביקושי השיא לזמן השפל ובכך לתמוך בייצוב רשת ה-מגוואט 1.5-צריכה של כ

 מלוןההמערכת צפויה לצמצם את טביעת הרגל הפחמית ותאפשר מתן גיבוי למערכות מיזוג האוויר של 

  הסטת ביקושים לצרכים שוים כגון טעיה של רכבים חשמליים. תוך

מושפעת בעיקר מצרכי מיזוג האוויר שלהם,  בשעות השיאיצוין כי צריכת החשמל של בייים מסחריים 

מצריכת החשמל הרשתית  25%-ובארה"ב מערכות מיזוג אויר מסחריות (צ׳ילרים) אחראיות ליותר מ

   בעיתות אלו. מערכת האגירה של וסטרומו תוכה לשאת בחלק יכר מעומס זה.

ה ובפתרון שלו. אחו גאים מאוד "וסטרומו רואה בבחירה של הילטון בוורלי הילס הבעת אמון בטכולוגי

מובילה את שוק המלואות העולמי במדדי האחריות הסביבתית, בין השאר  רשת הילטוןבעסקה הזו. 

באמצעות אימוץ טכולוגיות קיות. הוכחת היתכות של הטכולוגיה שלו תוך שיתוף פעולה עם שחקן כמו 

בשורה הטכולוגית שאחו מציעים לשוק אגירת הילס תאפשר לו להדהד בעוצמה את ה-בוורלי-הילטון

  ון מכ"ל וסטרומו.-ירון בןהארגיה ותאיץ את החדירה של הטכולוגיה שלו״ אמר 

  

, עוסקת בפיתוח, התקה ותפעול של מערכות אגירת ארגית קור לבייים 2017וסטרומו, שהוקמה בשת 

וצרכים וספים של  , בתי מלוןשרתים), מבי תעשיה מסחריים (כגון משרדים, קיוים, בתי חולים וחוות

מיזוג אוויר מסחרי, היכן שפתרוות אגירת ארגיה הקיימים לוקים להערכתה בחסרוות מהותיים. מערכת 
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  https://efiling.energy.ca.gov/EFiling/GetFile.aspx?tn=237168&DocumentContentId=70348  



     
, המכילים מים ומאפשרים המרה ואגירה של ™IceBrickוסטרומו מבוססת על תאי ארגיה ייחודיים 

ן קי, בטוח וללא כל השלכה שלילית על הסביבה. לאחר פיתוח שארך ארגיה חשמלית לארגית קור באופ

מסחרית בישראל ולאור הבשלת הטכולוגיה, וסטרומו מצאת בתחילת המסחור של  ותשים, הדגמ 4-כ

   הקמת מערכות מסחריות וספות בישראל וקליפוריה עוד השה.צופה מוצריה ו

 9.1-על כ 2019לרשת החשמל) עמד בשת רת ארגיה (מחזור המכירות השתי העולמי של מערכות אגי

המתמחה  LUXפי תוי חברת המחקר -(על 2035מיליארד דולר עד  111-מיליארד דולר, וצפוי לצמוח לכ

   ).2בתחום

אין  ובוסף, אין ודאות כי ההדגמה תצלח; בהילטון בוורלי הילסמובהר, כי אין וודאות כי המערכת תותקן 

תושלם וכי המידע, התחזיות וההערכות לעיל הים  סומוטוודאות כי העסקה לרכישת וסטרומו על ידי 

והמידע כאמור עשוי להשתות  1968-בגדר מידע צופה פי עתיד, כהגדרתו בחוק יירות ערך, התשכ"ח

 ו/או לא להתממש.
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  https://www.luxresearchinc.com/hubfs/Lux%20Research%20-

%20Global%20Energy%20Storage%20Market%20Forecast%202019%20-%20press.pdf 
 


