
 

וסטרומו מדווחת על הפעלה מסחרית מוצלחת במפעל מדיול 

 ופיתוח כלי יהול בשת"פ עם חברת החשמל

המסה), -פריקה (הקפאה-המערכת במדיול, שבוצעו בה כבר עשרות מחזורי טעיה

, מספקת ארגית קור בשעות שיא הביקוש וחוסכת בעלויות 90%ביעילות מחזור של 

 צריכת החשמל

, של תופעות אקלים קיצויות, הפעלת המערכת היא הוכחה לכך "בימים האלה

שהטכולוגיה שפיתחו בשלה להתקות מסחריות ולסייע בהתמודדות מול משבר 

ההתחממות הגלובלית" אמר המייסד ומהל טכולוגיות ראשי של וסטרומו, ירון בן ון. 

וס אג'לס, "אבן הדרך הבאה שלו היא ההתקה של המערכת הראשוה שלו בל

 קליפוריה.״

כמו כן מדווחת החברה על קבלת אישור הרשות לחדשות לממש באתר מדיול את המעק 

שאושר לפיתוח כלי יהול ביקושים בשיתוף פעולה עם חברת החשמל. מדובר על תשתית 

 ).Virtual Power Plantשתאפשר הקמה של תחות כוח וירטואלית (

 

, מודיעה על השלמה של ארגיה (ת"א: וסט) העוסקת באגירת ויהול ביקושי ארגיה , וסטרומו2021באוגוסט  12

בתום שלב ההרצה, החלה הפעלה מסחרית מוצלחת של מערכת אגירת  -אבן דרך וספת במסחור הטכולוגיה שלה 

רות מחזורי ארגיה חדשית במפעל מדיול, בקריית ההיי טק בהר חוצבים בירושלים. המערכת ביצעה עד היום עש

פריקה ואורך החיים שלה מיועד לספק ארגיה למיזוג אויר לתקופה של עשרים שים בהיקף של אלפי -טעיה

 מחזורים.

לצוות ההדסה של מפעל מדיול מספקת ייתירות  2021מערכת אגירת הארגיה, שמסרה בתחילת חודש אוגוסט 

החשמל למיזוג אוויר. טעית המערכת מתבצעת בשעות  תפעולית וחוסכת בעלויות החשמל* על ידי הסטת ביקושי

השפל (מחירי חשמל מוכים) ופריקת המערכת מתבצעת בשעות של פסגה (מחירי חשמל גבוהים). המערכת מייתרת 

-קירור-טון 400שימוש בצ׳ילרים הרגילים ובכך מועת צריכת חשמל יקרה. היקף האגירה של המערכת הוא של כ 

שעה של בטריות) והיא מאפשרת הסטה של ביקושי החשמל למיזוג של מפעל מדיול -קילוואט 500-שעה (שווה ערך לכ

. יש לציין כי המדידה ערכה בתאים הקשים ביותר 90%-לשעות ארוכות. המערכת הציגה יעילות מחזור תרמית של כ

 מעלות. 30ה מ של הקיץ בישראל, כולל גל חום במשך שבוע שלם וימים בהם הטמפ׳ הממוצעת היתה גבוה

 



 
 

תוי הטעיה והפריקה אספים ושלחים לען באופן שוטף ומאובטח. להלן גרף יומי אקראי, ובמבט מקרוב יתן 

), את פרופיל מסירת 2), את פרופיל ייצור הקור של צ׳ילר הלקוח(1לראות את פרופיל צריכת החשמל של צ׳ילר הטעיה (

 ):4ההשפעה של הפריקה על צריכות החשמל של צ׳ילר הלקוח ( ) ואת3הקור בזמן הפריקה של המערכת (

 

 

אסטרטגיית החברה היא, בן היתר להל ביקושי חשמל בהיקפים גדולים (של צרכים רבים) באמצעות כלי יהול 

 Virtual), אשר יהווה תשתית לפיתוח תחת כוח וירטואלית (Demand Managementמרחוק לצריכת ארגיה (

Power Plantים רבים בות כח וירטואלית המאפשרת הסטת ביקושים מצרכית ובכך לתת אפשרות -). תחזמ

לגורמים ממשלתיים וליצרי החשמל להל ביעילות את רשת החשמל, וכך לאפשר את המשך ההעמקה של ייצור 

ם הצריכה ארגיה מתחדשת ולהימע מהקמה מיותרת של תחות מזהמות שכל יעודן לתמוך בשיאי הביקוש שבה

 ויותר מסך הביקושים.  40%-למיזוג אויר עשויה להגיע ל

בהמשך להודעת החברה בעבר, החברה קיבלה את אישור רשות החדשות כי אתר מדיול ישמש כאתר שעל בסיסו 

ייעשה הפיתוח המשותף בין וסטרומו וחברת החשמל לישראל של כלי היהול מרחוק של צריכת ארגיה והסטת 

מסכום מעק כולל  50%מיליון ש״ח ( 1.35. כפי שצוין בעבר, פרויקט המחקר והפיתוח ה״ל זכה לתמיכה של ביקושים

 מש״ח של רשות החדשות בשיתוף רשות החברות הממשלתיות). 2.7של 

 

ם כיום *על אף שהמגמה בישראל היא להחיל תעריפים שיתמכו בהסטת ביקושים באמצעות אגירת ארגיה, מבה התעריפים הקיי

תומך בכך רק באופן חלקי. לכן ביתיים, שוק היעד של החברה היו קליפוריה, שם קיימים תעריפים ותמריצים המעודדים 

 התקה ושימוש באגירת ארגיה.

 

 

 

  

 



 
 מדיול, ירושלים -מערכת לאגירת ארגיה 

 הפת המערכת והתקתה על גג מדיול:

 

 

 

 ודדות עם משבר האקליםוסטרומו מיישמת פתרון חיוי להתמ

משבר האקלים מחריף ומצא בראש סדר היום הציבורי בארץ ובעולם. בישראל וברחבי העולם שברים שיאי חום, 

, לא משאיר מקום לספק שצריך לפעול ם"האו של האחרון ח"הדוגלי חום היים תכופים וכן שריפות ושטפוות. 

פליטות הפחמן היום, ושיעור זה רק יגדל עם גידול בהיקף רכבים חשמליים.  40%-במהירות. ייצור חשמל אחראי ל

 ה מידה אדיר. חובה למצוא פתרוות אגירת ארגיה, ובק -כדי לעבור לארגיה מתחדשת 

וסטרומו עוסקת בפיתוח, התקה ותפעול של מערכות אגירת ארגיה לבייים מסחריים (כגון משרדים, קיוים, בתי 

חולים, חוות שרתים), תעשיה וצרכים וספים של מיזוג אוויר מסחרי. מערכת וסטרומו מבוססת על תאי ארגיה 

רה של ארגיה חשמלית לארגית קור באופן קי, בטוח וללא כל השלכה ייחודיים המכילים מים ומאפשרים המרה ואגי

 שלילית על הסביבה. 


