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טורבינות-פיתוח מיקרו
לייצור עצמי של חשמל וחום במבנים  

ולפתרון בעיית הולכת החשמל
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4

כרטיס ביקור
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שנת הקמה

2014
29

עובדים מעל
פ"במו80%

2  
שלב רישום  -פטנטים

בינלאומי

4
(PCT)

שיתופי פעולה

הנפקה מוצלחת  
בתאריך  
18.11.21

טכנולוגיה 
מוכחת וייחודית  
המבוססת על 
מערכת הנעה  

סילונית שפותחה  
ברפאל

גויסו עד היום

55
₪מיליון 

מיליון 29  

גיוס הון פרטי מיליון18

הנפקה

מיליון  5.3

רשות החדשנות
מיליון 2.5

בירד אנרגיה



צוות הנהלה

ירון גלבוע
ל  "מנכ

,  פ"שנות ניסיון בניהול מו40•
ייצור ופיתוח עסקי

,  מנהל החטיבה האזרחית•
ל שיווק ופיתוח עסקי  "סמנכ

מ"עשות אשקלון תעשיות בע
ל חברת ייצור  "נשיא ומנכ•

מתקני סינון מים לתעשייה  
ב"בארה

בוגר קורס חובלים בשייטת  •
חיל הים, הצוללות

, תואר ראשון בהנדסת מכונות•
טכניון 

בקאורי 
ל תפעול  "סמנכ

שנות ניסיון בהובלת  10מעל •
פרויקטים מורכבים של  

הנדסת מכונות ואינטגרציה
ראש תחום מערכות הנעה  •

בחיל הים
, תואר ראשון בהנדסת מכונות•

טכניון תואר שני בהנדסת  
טכניון, מערכות

דויד ליאור  ' פרופ
ל טכנולוגיות"סמנכ

,  להנדסה אווירונאוטית' פרופ•
טכניון

שנות ניסיון בפיתוח  40מעל •
מערכות הנעה ואנרגיה  

מבוזרת  
-פ ב"ל מו"לשעבר סמנכ•

Carmo ,מנועי בית שמש ,
ועשות אשקלון

ערן יוהן  
ל כספים "סמנכ

שנה של ניסיון פיננסי20מעל •
PwC-שנה שותף ב12במשך •

Israel  התמחות במגזר
הטכנולוגיה

רואה חשבון מוסמך בישראל  •
ב"ובארה

תואר ראשון בחשבונאות  •
מאוניברסיטת  MBA-וכלכלה ו
תל אביב
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תשתיות החשמל אינן יכולות  : הבעיה
לעמוד בעומסי הצריכה המתהווים
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הולכה של אנרגיות  
מתחדשות

פיקים
של צריכה

חדירת הרכבים  
החשמליים

מגמה עולמית

מעבר לייצור עצמי של חשמל



בעיית הולכת חשמל ירוק  
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בעיית הולכת אנרגיה  
ירוקה

מעבר עולמי לייצור  
חשמל מקומי  

June 16 ,2020

Feb 28,2020



:מגמה עולמית
מעבר לייצור עצמי של חשמל
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מערכות  : הפתרון
לייצור  קוגנרציה

עצמי של חשמל  
וחום במבנים

9

יתרונות
נצילות אנרגטית גבוהה ביחס לחשמל •

מהרשת ומייתרות את דוד החימום

הורדת עלויות חשמל לצרכנים•

הורדת עלויות חימום לצרכנים•

,ביטחון אנרגטי מפני הפסקות חשמל•
תקיפות סייבר ואירועי אקלים קיצוניים 

מהרשת  " פיקים של צריכה"הקטנת •

מפחית פליטות גזי חממה של מבנים•

טכנולוגיה מוכחת•

הינו תהליך שבו גז טבעי מוזרם  קוגנרציה
החום שנוצר בתהליך  . לטורבינה ומייצר חשמל

.  הפקת החשמל משמש לחימום המבנה
הטכנולוגיה נקראת

Combined Heat and Power (CHP).



ן'הבשורה של טורבוג
לשוק הקוגנרציה במבנים
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, טכנולוגיה ייחודית
מבוססת על פיתוח צבאי 

של מנוע סילון המאפשרת  
נצילות אנרגטית גבוהה 

מודל עסקי של אנרגיה  
EAASכשירות 

לחדירה מהירה לשוק  



טורבינה הייחודית שלנו -המיקרו
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מעבר מידי בין דלקים  
ייחודיאוטומייזרי "ע

חומרים מורכבים 
המאפשרים עבודה  

גבוהות' בטמפ

סטטורתכן ייחודי 
טורבינהורוטור

טכנולוגיית קירור  
טורבינה רדיאלית 

ארכיטקטורת מערכת  
פתוחה ומודולארית  
המאפשרות עלויות  

*תחזוקה והקמה נמוכות

עם נצילות  רקופראטור
גבוהה במיוחד

על גגות בנייניםמשקל נמוך המאפשר התקנה יכולת התחברות לתשתיות גז קיימות  
.למצגת זו2' הקוראים מופנים לאזהרה המלאה בשקף מס(. כהגדרתו בחוק לניירות ערך)ל מהווה מידע צופה פני עתיד "המידע הנ



דגמים
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TG-250דגם 
וואט לשעה-קילו250מייצרת 

יחידות דיור250מיועד למבנה של עד 

 TG-40דגם
וואט לשעה  -קילו40מייצרת 

יחידות דיור40מיועד למבנה של עד 

למבנה  וואט -מגה1ניתן לקבץ מספר מערכות ולספק כ 
.למצגת זו2' הקוראים מופנים לאזהרה המלאה בשקף מס(. כהגדרתו בחוק לניירות ערך)ל מהווה מידע צופה פני עתיד "המידע הנ



לקוחות פוטנציאליים

13
בנייני משרדים

מלונותמקבצי דיור

בתי חולים

בתי אבות



התמקדות בשוק האמריקאי 
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ב"ארה|שוק הקוגנרציה 
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Business 
Type

50 kW – 1 MW 1-5MW 5–20 MW >20MW

# Sites Capacity 
(MW)

# Sites Capacity 
(MW)

# Sites Capacity 
(MW)

# Sites Capacity 
(MW)

Total 265,000 49,000 23,305 40,666 3,197 40,101 800 110,913

הזדמנות  
לבניית שוק 

DOE, U., 2016. Combined Heat and Power Technology Fact Sheet Series.

השוק שלנו

מבנים
אתרים פוטנציאלים130,000

מיליארד דולר שוק בשנה  20

מפעלים תחנות כוח



ב "רגולציה ומדיניות תמריצים תומכת בארה
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ניטור פליטות–97חוק עירוני 
,מבנים50,000של 

לרבות קנסות כבדים
של משרד הגנת   CHPתוכנית קידום

הסביבה האמריקאי
של משרד  better buildingsתוכנית

האנרגיה האמריקאי

סביבה/בנקים ירוקים למימון מיזמי אנרגיה

(  2030עד שנת )קבע יעד ביידןממשל 
ב למובילות עולמית  "להחזיר את ארה

י האצת  "בתחום האנרגיה הנקייה ע
ייצור וייצוא, מסחר, השקעות, מחקרים

י חברות הגז  "סבסוד התקנת טורבינה ע
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הקוראים  (. כהגדרתו בחוק לניירות ערך)ל מהווה מידע צופה פני עתיד "המידע הנ

.למצגת זו2' מופנים לאזהרה המלאה בשקף מס
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הקוראים  (. כהגדרתו בחוק לניירות ערך)ל מהווה מידע צופה פני עתיד "המידע הנ

.למצגת זו2' מופנים לאזהרה המלאה בשקף מס



התקדמות החברה ממועד ההנפקה 
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,  החברה חתמה על מזכר הבנות עם חברה  מניו יורק שבבעלותה תשעה בניינים•
.להתקנת הטורבינות במודל של אנרגיה כשירות

החברה חתמה על הסכם אספקת טורבינות בהיקף של חצי מגה וואט לצורך גיבוי  •
ואספקת חשמל לחוות שרתים לחברה המתמחה בכריה של מטבעות  

.קריפטוגרפים

התפתחויות עסקיות
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מתקדמים עם המערכות הראשונות של הדור השני בכל  -עומדים ביעדי התוכנית שהצבנו•
.תקינה ונערכים להפעלה ראשונית, הרכבה, ייצור-ההיבטים

-תעשיות בית אל ו-פועלים ביחד עם השותפים האסטרטגיים שלנו בצד הטכנולוגי תפעולי•
ENPG  כדי להתקין את המערכת הראשונה באתר ההדגמה בניו יורק במחצית השנייה של
2022.

ממשיכים לגדול בכוח האדם כדי לתמוך בכל הפעילויות הטכנולוגיות הכוללות הרכבה •
.  ואינטגרציה

התקדמות טכנולוגית
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פעילות עתידית
במודל  , ממשיכים לאתר שותפים אסטרטגיים כדוגמת ספקי גז משמעותיים במדינות שונות•

.סופרגזשל ההסכם שנחתם עם 

,  מלונות-בוחנים הזדמנויות עסקיות עם לקוחות פוטנציאלים בתחומים עליהם דברנו בעבר •
.מקבצי דיור ומגדלי מגורים ומשרדים, בתי חולים, בתי אבות

החברה פועלת בכל עת לאיתור תחומים חדשים להם נוכל להציע את פתרונות החברה•
בחוות שרתיםקריפטוגרפייםחתמה עם לקוח מתחום כריית מטבעות העסקה שנכדוגמת 

קידום תוכניות פיתוח לשימוש בדלקים ירוקים•

.למצגת זו2' הקוראים מופנים לאזהרה המלאה בשקף מס(. כהגדרתו בחוק לניירות ערך)ל מהווה מידע צופה פני עתיד "המידע הנ



הצטרפו אלינו  
למהפכת ייצור עצמי 

של חשמל ירוק  
בבניינים

ירון גלבוע
ל"מנכ

yaron@turbogenchp.com
03-5795452

W W W . T U R B O G E N C H P . C O M
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