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הווה ועתיד  

(בליליוסמקבוצת )CATLל חברת נציגות והפצה "מנכ–מונדטל 

   ESE ENERGY STORAGE SOLUTIONSשותף מייסד 



מערכות אגירת אנרגיה משתלבות בקידום השינויים העוברים על 

הצריכה והולכת החשמל ברחבי העולם  ,תחומי היצור 

 שינוי בENERGY MIX

 שילוב –דיגיטציהbig data גורמי יצור /היצעים/בייצוב וניהול ביקושים ויכולת אלגוריתמיות לשליטה

וצריכה מבוזרים  

Electrification

 מחירים ושיפורים טכנולוגיים ביעילות יצור חשמל מ ירידתPV וWIND

 ירידת מחירים ושיפורים טכנולוגיים באגירת אנרגיה בסוללות–From niche to mainstream  



השינוי הדרמטי בצרכים המשתנים של משקי החשמל  

מחייב פתרון לבעיות שמסורתית נפתרו בדרך אחרת  

 Balancing services 

 Ancillary services 

 Frequency regulation and frequency response 

 Reserves – rotating and non rotating

 Picker replacement and regular capacity- availability 

 Peak shaving  and demand management 

 Demand response flexibility 

 Supply security. Reliability , Resilience

 Congestion issues 

 Grid upgrades  



נותנות מענה לאותם צרכים ESSמערכות אגירת אנרגיה 

In front of the meter and Behind the meter



? האם זה כלכלי 

מסחר בחשמל  

שרותי זמינות 
זמינות , לרשת 

להסטת ביקושים  

תכניות demand

response 

שילוב אנרגיות 
מחירי  –מתחדשות 

שוק או 

מכרזים

אנסילרישרותי 
לרשת 

Non regulated markets
שווקים תחרותיים ופתוחים

מחירים נקבעים בין ביקוש והיצע

Regulated markets
מחירים נקבעים ברגולציה 

או באמצעים רגולטוריים 

מכרזי מחיר  
לחשמל מאנרגיה  

חילופית  

לאנרגיה  מכרזי מחיר 
או זמינות מבוסס 

חילופית אנרגיה 
ואגירה 

פיקריםהחלפת 
באגירת אנרגיה 

ללקוחות שירותים 
קצה

מכרזי מחיר  
לאספקת שרותי  

רשת



איסוף זרמי  " מקסום התשואה על השקעה באגירת אנרגיה היא שילוב של 

ותכנון מערכת תואמת שימושים  " שאינן מתנגשות זו עם זו , הכנסות



מגמות בצד הטכנולוגיה -במספריםוההוכחה נמצאת 



ההתקנות    מגמות בצד -וההוכחה נמצאת במספרים



היבטים חשובים בתכנון ובחירת מערכת אגירה  

What are 
the use 
cases to 

serve 

What are 
the 

operation 
profiles of 
each use 

case

revenue 
stream 
per use 

case 
and 

when ? 

Prioritize 
rev 

streams , 
maximize 

value 
stacking

Does any of 
them 

cannibalize 
any other

Favorable 
technology ? 

Battery type 

degradation 
curve 

Round trip 
efficiency 

thermal 
evacuation & 
cooling

SOC operation 
profile

BOL /EOL sizing , 

augmentations

EMS controls

Business model

Capex  /Opex

Warranties 

Revenues

RTE 

Degradation

Augmentation



CATL בעולם באספקת מערכות 1.יצרן מס

LFPסוללות ליתיום יון מבוססות טכנולוגית 



נחשבת בטוחה ויציבה יותר ובעלת אורך חיים רב יותר   LFPטכנולוגיות 



מכירה ושיתוף פעולה עם יצרני הרכב 

המובילים בעולםוהאינטגרטורים



CATL   שותפה לפרויקטים לשימושי אגירה מגוונים



CATL   שותפה לפרויקטים לשימושי אגירה מגוונים



אגירה וטעינת רכב חשמלי  , פתרון מובנה אנרגיה סולארית 



למחשבה    נקודות –אגירת אנרגיה בשילוב אנרגיה חילופית 



תודה רבה 

 0525225521מונדטל –שאלות 


