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?מי אנחנו

2017תחילת פעילות 
,  מר יניר אלוש-היזם 

מחלוצי תעשיית הסולאר  
בישראל

מטה החברה ומפעל ייצור  
בישראל  
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פעילות מסחרית  
בישראל ובהודו

,  (32%)יניר אלוש : בעלי מניות עיקריים
קרן  , משק אנרגיה, קיבוץ רביבים

בניהול גבי דישי ומיכאל וייס מבעלי  
IBIפועלים , קרנות הגידור אלפא

ומשקיעים נוספים

קניין רוחני רחב מוגן בפטנטים 
רשומים ובשלבי רישום

,  החברה עוסקת בפיתוח
שיווק ותחזוקה של  , ייצור

פתרונות ניקוי רובוטיים  
לשדות סולאריים  

בישראל ובעולם



האנשים מאחורי העשייה
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Erez Schweppe
VP Business 

Development

Eyal Lessel
CFO & CSCO

Sarit Zeevi
Legal Counsel

Shy Atsmon
VP International 

Operations

Shay Blumenfeld
R&D Manager

Nick 
Lanir Brown 
CEO

Yanir 
Allouche
Founder 
& Chairman



הגל מתחיל–ההזדמנות 
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מהשוק ללא  95%כ
פתרון ניקיון רובוטי

השוק צומח בעיקר 
,  יבשים, שימשייםבאזורים 

הסובלים מבעיית אבק  
ומחסור במים  

התפיסה הגוברת אצל  
הפתרון הרובוטי  : היזמים

ללא שימוש  )היבש 
אידיאלי  –( במים

כפתרון לבעיית האבק

שוק יעד פתרונות  
:  ניקוי רובוטיים

$ מיליארד 11
2024שוק ב 

: שוק בצמיחה מואצת
630 GW

2019
1,450 GW

2024תחזית 



ניקוי הצטברות אבק על הפאנלים–הצורך 

*בשנה $ מיליארד 4מעל 
נזקי אבק בעיקר באזורים יבשים ומאובקים  

:  הפתרון הרווח כיום
, יקר, ניקוי ידני באמצעות מים

מצריך תשתיות  , לא הדיר
ומייצר בעיות משנה
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תשואות היזם  
נשחקו במעל 

40%
השנים  7-ב

האחרונות

בעיית האבק  
בעיה מהותית 

ויכולה לפגוע 
30%במעל 

בתשואות יזם

היזמים  
פתרון  –מעדיפים

אמין וכלכלי 
שתורם לשיפור  
התשואה שלהם

שוק סולארי בסביבה תחרותית 
עם תעריפים שממשיכים לרדת

Joule 2019: מקור* 



'איירטאצאסטרטגיית הפיתוח של 
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פתרון מדויק לצרכי  
היזם הסולארי

The Value is in the Detail

קל ופשוט להטמעה 
לא דורש  –ותחזוקה 

תשתיות מהיזם

ניקוי יעיל תוך  
שמירה על הפאנל

-מדויק כלכלית ליזם 
בסביבת תעריפי חשמל  

בירידה מתמשכת



–' איירטאצהפתרון של 
מדויק לצרכי היזם
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שילוב של מפוח אוויר כיווני חזק 
עם ניגוב עדין

הפסדי אבק למינימוםצימצום טכנולוגיה המשלבת 
יתרונות מרכזיים 4

הפחתת מכלולים  :למודל רווחי ליזם
צורך במסילות ייעודיותוניטרול

הקטנת הפסדי הצללות

שמירה על הפאנל



9

לשדות סטאטיים' ווידאו פתרון איירטאצ



הסביבה העסקית
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צמיחה מואצת של תעשיית  
האנרגיה הסולארית

634 GW

1,450 GW
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Source: www.solarpowereurope.org 2020, forecast, including COVID-19 pandemic impact11

http://www.solarpowereurope.org/


<<  השוק צומח היכן שיש קרינה 
ואבק<< מחסור במים 

!  השילוש הקדוש
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שווקים מרכזים

אבק עולמי

לחות עולמית

קרינה עולמית



2024בשנת $ מליארד 11שוק יעד של מעל 
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Fix: $8MM / GW (Exc. 30% green countries) |  Tracker: $19MM / GW (Exc. 30% green countries)  | Roof Tops: $25MM / GW (Exc. 50%)

Static (GW)

Tracker (GW)

Roof Tops (GW)

695 GW
3.1 B$

526 GW
6.6 B$

1,450 GW 

229 GW
2.6 B$

2024

634 GW
304 GW

1.6 B$

230 GW
2.9 B$

100 GW
1.2 B$

2019

למיטב ידיעת החברה* 



'איירטאצהפתרונות של 
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AT 3.0
השוק מחבק את הפתרון

15

ייצור
ישראל

2019
תחילת מכירות

*$ מ8+4מעל 
2021צפי הזמנות  

מהכנסות הסכמי תחזוקה לאורך חיי הפרויקטים$ מ8מהתקנת מערכות ו $ מ4* 



AT 3.0 Portable-הרחבת סל הפתרונות

AT 3.0מבוסס על 

:שיפור כלכלי במקרה הבוחן
רובוטים224-ל360-מ•
שנות החזר4-שנות החזר לפחות מ6-מ•

הודו-מענה מדויק לצרכי לקוח 
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AT 2.0 Tracker-2021-התחלה מסחרית ב

ישראל, חלוציות/ אנלייט 

1717

חוזה ראשון  
מ מתקדם"במו

גישה חדשנית

ייחודיות בשוק

פיילוטים2
מוצלחים
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לשדות טראקרים' ווידאו פתרון איירטאצ

Strictly Confidential



חכמהניהול ושליטה, בקרה–AT IoTמערכת 

Control 
unit

מרכז 
-בקרה 

בינל

19

איש 
אחזקה  

בשטח

לקוח

ממשק משתמש נוח לשימוש

מערך קבלת החלטות מבוסס נתוני  
מזג אויר

טכנולוגיית תקשורת מבוססת  
חדשנות עולמית–5דור 

ל"שליטה ממרכז בינ



מספקת את המענה הטכנולוגי הטוב ביותר ליזם' איירטאצ
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מהירות ניקוי 
גבוהה

ר לדקה"מ15
מבנה  

צר ונמוך
מינימום  

תתי מכלולים

בלתי תלוי
נטען מפאנל  

ונשלט  , סולארי
מרחוק

קל ופשוט  
להתקנה

ללא מסילות  
יעודיות

משקל קל
מטר רובוט 4

ג"ק45-כ

התאמה לשדות  
630GW–קיימים 

הפסדי הצללות 
נמוכים מהותית

נמוך עם ROIאפשרות ניוד
התאמה לשוק  

של מחר

מינימום תשתיות  
מהלקוח



רכב אוטונומי

איסוף ופיזור אוטומטי של  
רובוטים בין שורות הפאנלים

Patent 
#3 מפוח רוח

גיאומטריה ייחודית  
המייצרת מפוח אוויר  

מרוכז

Patent 
#1

מנגנון ניקוי עצמי
מפחית גרירת חלקיקי  

האבק על הפאנלים

Patent 
#1

Patent 
#2

גשרונים גמישים
המאפשרים לרובוט 

להתמודד עם מרווחים בין  
שולחנות פאנלים

21

’  איירטאצ
IP

פטנטים רשומים ובהליכי רישום* 



'איירטאצבוסוןבליידריינגרסולברייטאקופיה

20132013201520172016שנת הקמה

ישראלסיןישראלסיןישראלארץ

מפוח אוויר  מברשותמברשותמברשותמיקרופייברבדי שיטת ניקוי
ובדי מיקרופייבר

פתרון אוטונומי לשדה סטאטי

מכירות מסחריות

פתרון נייד לשדה סטאטי

מכירות מסחריות

פתרון לשדה טראקר

2021החל מ מכירות מסחריות

בפיתוחפתרון לגגות

מכירות מסחריות

מתחרים עיקריים
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היחידה שמספקת את מכלול התכונות הנדרשות למקסימום תועלת ליזם הסולארי  -' איירטאצ

'יתרונות איירטאצ

מסילות/ העדר צורך בתשתיות 

הטמעה קלה בשדות קיימים

הפחתה משמעותית בהפסדי 
הצללות

משקל רובוט נמוך

הפחתת מכלולים

תמחור נח ליזם

למיטב ידיעת החברה* 



שנים   20-25-תחזוקה שנתית תחת הסכם ל+ מכירות מערכות ניקוי רובוטיות מודל עסקי
(  כל שנה9%-כ)

:מקרה בוחן
היזם הסולארי נהנה  

מהגדלה מהותית של  
תזרים מזומנים  

ותשואה פנימית של  
הפרויקט

23

100MWp PV Field Manual 
Cleaning (K$)

Robotic 
Cleaning (K$)

Assumption Incremental 
CF (K$)

CAPEX $            60,000 $            61,000 $10K / MWp system $            1,000 

Loan payment (80%, 17 years, 3% Int.) $             (3,646) $             (3,706) $               (61)

Annual yield (1650 SH, 0.18 INS/kwh) $              8,580 $              8,837 3% additional yield $               257 

O&M +A&M , exc. Cleaning $             (3,200) $             (3,200) $                   0 

Cleaning $                (357) $                  (90) 9% robotic CAPEX $               267 

Operational Cash flow $              5,024 $              5,547 $               524 

Developer Net Cash Flow $              1,378 $              1,841 $               463 

Net Cash Flow Growth 34%

Developer Equity IRR 9% 13%

IRR Growth 53%

X + 2X

למיטב ידיעת החברה* 



בצמיחה מואצת' איירטאצ
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: השוק הישראלי
מפיילוט מוצלח 
לצמיחה מואצת

2525

יעד המדינה לשנת  
2030–30%

מהחשמל בייצור  
מאנרגיה מתחדשת

:היזמים הגדולים7מבין 
רכשו את מערכות  יזמים 2•

ובהליכי רכישות  ' איירטאצ
נוספות

מ"במויזמים 3•

גידול 
פוטנציאלי של  

בשנהGW1-כ

שדות מסחריים  
–קיימים 

GW1.1



צמיחה משמעותית  
בשוק ההודי
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:היזמים המובילים20מבין 
'איירטאצבחרו יזמים 3•

עם הזמנות ראשוניותיזמים 2•

מ מתקדם"במויזמים 2•

גודל השוק בשנת  
2019–

GW44

גודל השוק הצפוי  
–2025בשנת 
GW 175

היזמים הגדולים 20
בשוק מחזקים 

-בפלח של כ
מהשוק80%



הצלחה עקבית במכירות לאחר פיילוט ראשוני
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חודשים מפיילוט למכירה ראשונה12כ "בדר-בכניסה לשווקים 

H2 2018 H1 2019 H2 2019 H1 2020 H2 2020 Q1 2021

Israel

Top 5 Pilot Order Final Stage, 2 Projects

Top 5 Pilot Order Final Stage, 3 Projects

Top 5 Pilot Preferred Choice / Negotiations

Top 7 Pilot Final Stage, 2 Projects

Others Under Negotiations

India

Top 10 Pilot Order Advanced Negotiations

Top 10 Planned Pilot

Top 10 Pilot

Top 10 Pilot Order

Top 10 Pilot Order under Production

Top 10 Planned Pilot

Top 10 Pilot Order

Top 20 Pilot Order

Top 20 Pilot Order under Production

Others Under Negotiations



צמיחה בפעילות העסקית

28 מ מתקדם וטרם נחתם"כולל הסכם מסגרת שנמצא במו2021פברואר * 

0

232

1,264

353

765

2,295

0
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2,000
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3,000

2018 2019 2020 Feb. 2021

(אלפי דולר)הסכמי מסגרת פתוחים בחלוקה לפי תקופת קבלתם  (אלפי דולר)הזמנות שהתקבלו במהלך התקופה  מספר לקוחות חדשים



אסטרטגיה ומנועי צמיחה
הגל שבתוך הגל
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מנועי  
צמיחה
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01
צמיחת תעשיית האנרגיה הסולארית

02
הרחבת סל פתרונות-מחקר ופיתוח 

03
חדירה לשווקים חדשים

04
צמיחת שירותי תפעול ותחזוקה



הרחבת תשתיות בשווקים קיימים  

שימוש בכספי הנפקה  

31

השקעה במחקר ופיתוח

חדירה לשווקים חדשים

בחינת מודלים פיננסיים נוספים

חיזוק חוסן פיננסי



Thank You
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Contact:

Nick Lanir Brown, CEO
nick@airtouchsolar.com

Yanir Allouche, Founder and Chairman
yanira@airtouchsolar.com

mailto:nick@airtouchsolar.com
mailto:yanira@airtouchsolar.com
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