
 

 
 

 מל לחוות שרתים שי ואספקת חובן נכנסת לתחום גי׳טורבוג

 

אספקת טורבינות בהיקף של  הסכםעל חתמה טורבוג׳ן 

צורך גיבוי ואספקת חשמל לחוות שרתים לוואט חצי מגה 

 בעות מבוזרים כריה של מטהמתמחה ב ל חברה ש

 

ת וכמער 13כ  טמיע ת Coin world קאית יר, החברה האמעל פי ההסכם

 שנים  10 –ולות חימום ל חשמל ויכשיספקו  ,TG 40  - בוג׳ןטורשל  

 

פיתוח מתמחה בהחברת טורבוג'ן ( טורב)ת״א:  ,2022לפברואר  16ל אביב, ת

הודיעה  ,ומבניםנים ייבנשל חשמל וחום ב עצמיטורבינה רב דלקית לייצור -מיקרו

רך וצל אטוועד חצי מגה אספקת טורבינות בהיקף של להסכם חתמה על  כיהיום 

 Coin. מויומינג ארה״ב Coin World ת ל חברשרתים גיבוי ואספקת חשמל לחוות ש

world מגה  100 וצורכת חשמל בהיקף שלבעות מבוזרים כריה של מטמתמחה ב

של , בשלב ראשון, תספק גיבוי רבוג׳ן. טווואט עבור הפעילות השוטפת של החברה

 –ביותר בפעילות החברה  הובחשוה החשמל עבור חלק הפעילות הרגישוכן  24/7

ות ושל טורבוג׳ן תוכל החברה להגן על ח טורבינותה. באמצעות רתיםשהחוות 

או התקפה פיזית מאחר וטורבינות אלו  ה של התקפות סייבר רבמקהשרתים גם 

ת טורבוג׳ן מעריכה כי היא תספק את המערכות בתחיל .רות כלל לרשתבואינם מח

2023 . 

 



 

 

חברה אמריקאית  עם ותהבנ מזכר חתמה על  כי ודש לפני כח דיעהוהטורבוג'ן  כזכור
חת של יחידה אעל חשבונה ספק ותתקין לפיו ת, יורק-בניובניינים  9 הבבעלות אשר

TG-40  הצדדים על לוח במועד מאוחר יותר יסכמו ומהבניינים של הלקוח באחד
 :בשאר הבניינים TG-40-הזמנים לאספקת והתקנת 

-כ של בסך שנתית הכנסה לה צפויה, TG-40-ה של חידהכל י בגיןלהערכת החברה, 
 . (שנים 10-ל"ב ארה דולר אלפי 750-)כ לשנה"ב ארה דולר אלפי 75

ו לפי  תבסס על מודל "אנרגיה כשירות"ת לקוחהבין החברה לבין  ההתקשרות
יכלול )חשמל וחום(,  בפועל עבור צריכת האנרגיה לחברהשלם י הלקוחהתשלום ש

 שיסוכםהכל כפי והחשמל המקומי, ף תעריביחס ל הצדדיםשייקבע בין  הנחה שיעור
  בין הצדדים.

שנים  10-עם אופציה להארכתו ב שנים 10הסכם מפורט ומחייב יהא לתקופה של 
  נוספות

 

 :אודות החברה

 .י של חשמלשל ייצור עצמ ה העולמית ההולכת וגוברתמגמוה המהפכה נמצאת בחזית ,בוג'ןטור חברת

יותר  ירוקה בצורה חשמלאת ה ולעצמ פקיהפוך לתחנת כוח המס בעתיד הקרוב,כל בניין ה המהפכ קבותעב

   .ללא תלות ברשת ההולכהו

לעמוד עוד יכולות  אינןל , ותעשיות החשמגיות מתחדשותמאנריום גוברת הבעיה של הולכת חשמל כ

ילתה של תעשיית הרכב גד עםלאור ביקושי שיא לחשמל בערים  בעיקר ויםתהוהמה בעומסי הצריכ

 ים" בצריכת החשמל.פיקו", החשמלי

בניינים ומבנים מל וחום בחש של עצמילקית לייצור טורבינה רב ד-פיתוח מיקרומתמחה בוג'ן חברת טורב

  דירות, מבנים תעשייתיים וכו'בתי מלון, בנייני  כגון: בתי אבות,

ה נמוכות שלהקמה והתחזוקה ועלויות ה נמוךמשקל  ,טורבינה הינה בעלת נצילות אנרגטית גבוהה-המיקרו

 .טואו-מגה 1וואט עד -ילוק 50טגוריית מים בקקיימפתרונות 

באירופה  CHP-עיקר לשוק מערכות הל וסולר ומיועדות בביודיז ,על גז טבעי ופעלותמ כיום הטורבינות

 טורבינות-מיקרוקנת התשתיות מתקדמות של הובלת גז טבעי. לרוב, הובארצות הברית, שבהן קיימות ת

 .םו על גגות המבניהמבנים אי תתבצע במרתפ



 

גם בשם  ר ידועהמשולב של חשמל וחום, אש נכללים בקטגוריית מערכות ייצור החברהשמפתחת  המוצרים

לחימום  יםמשמשו טורבינה-מפעילות המיקרו יםמופקהקוגנרציה". מוצרי החברה הינם חשמל וחום "

ם נועד במבניחום המל וחשהמי של מקוהייצור ה  .אנרגטית הכוללתלות היאת הנצ יםובכך מעלמבנים 

בהולכת  והאתגר ד התיישנות תשתיות החשמלמח: בעיות מהותיות במשק החשמל העולמיור מספר לפת

כדור הארץ וחדירת אנרגיות מתחדשות אל מרכזי הערים ומאידך עלייה בביקוש לחשמל עקב התחממות 

 חשמליים.  רכבים

מידות ע, חימוםת עלויות ההקטנ ,ות החשמלפחתת עלויה ;ינםה החברה קריים של מוצרית העיוהיתרונ

יכולת עבודה במקביל , וכות של המערכתנה נמעלויות התק, דת פליטות גזי חממההור, מהפסקות חשמל

 .עם כמה סוגי דלקים ונצילות אנרגטית גבוהה

  יקאית בשםעם חברה אמרם שנחתם ם הסכביניהלהטמעת הטכנולוגיה  נחתמושהסכמים מספר לחברה 

ENPG לפעול בשיתוף החברות בהסכם נכתב כי על  .יורק-במדינת ניו ברת הנדסה ושירותי אנרגיהה חהינש

 . ארצות הברית יורק-הדגמה ראשון בניופיתוח פרויקט מת השללה פעול

 ברה תתמקדהחם, שורים הרגולטוריים הנדרשיגמה, ובכפוף לקבלת כל האילאחר ההתקנה באתר ההד

 .באירופה גרמניהו בארה״ב, קליפורניהויורק -ניוונות ראש בחדירה למדינות יעד

  ת.טורבינו-מיקרוהבלעדי להפצה של ת לשיתוף פעולה נובכר הבמז עם סופרגזהחברה רה קשהת ,בישראל

 

 


