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איציק רומנו – מהנדס חשמל של הקמפוסמנהל הפורום להתייעלות אנרגטית בטכניון



תאים סולאריים–בטכניון אנרגיה מתחדשת 

הטכניון משקיע מזה עשור וחצי משאבים רבים בהתייעלות אנרגטית וחיסכון

במסגרת הפעילות הוחלט בנוסף להתקין מערכות המבוססות על  . בחשמל

לצורך כך הותקנו עד כה בטכניון שלוש מערכות פוטו  .  אנרגיה מתחדשת

:לייצור חשמל PV-וולטאיות

KWP50-בהספק  PVגג ננו אלקטרוניקה מערכת -2018בשנת 1.
)המערכת משמשת לייצור וגם למחקר (

.KWP100-בהספק  PVגג אולמן מערכת -2020בשנת 2.

.KWP200-בהספק  PVמערכת גג בית הסטודנט -2020בשנת 3.

 בנוסף בכוונת הטכניון להתקין מערכותPVנוספות.

“Be global - Act local”



אנרגיה מתחדשת בטכניון
KWP50–על גג ננו אלקטרוניקה , 2018ראשונה לייצור PVמערכת 

גיא אנקונינה' ניר טסלר ודר' פרופ-משמש לייצור ומחקר 



PV ,KWP50מערכת -גג ננו אלקטרוניקה 
טכנולוגיות שונות של תאים סולאריים4מערכת ייחודית עם 



PV-המערכתשלהייצורנתונילאגירתהממוחשבתהמערכתמתוךמסכים

ועודושנתייםחודשיים,יומייםנתוניםואגירתנתוןרגעבכלהאנרגיהייצורלהצגתאפליקציה



אנרגיה מתחדשת בטכניון

גג אולמן+שתי מערכות נוספות בגג בית הסטודנט 

 בית הסטודנט–KWP200)תלות בהשלמת הגג החדש(

 אולמן גג גבוה–KWP100

 1,370,000₪עלות)K1,160  .(

210,000₪-ייצור שנתי צפוי של כ)K250  . (

זמן החזרROI שנים6.5-של כ
ערבויות ותכנון ראשוני , שלב חתימות

 2020תחילת ייצור צפוי בקיץ



.KWP200-כשלבהספקהסטודנטביתגגעלPVמערכת
צילום הגג



.KWP100-כשלבהספקאולמןגגעלPVמערכת
אילוסטרציה וצילום הגג



נוספיםגגותפוטנציאל



מותקנותPVמערכת-סיכום
.37,000₪-ככעלותשנתיייצור.KWP50אלקטרוניקהננובנייןגג1.

.74,000₪-ככעלותשנתיייצור.KWP100אולמןבנייןגג2.

148,000-כבעלותשנתיייצור.KWP200הסטודנטביתגג3.
₪.

)שניםROI6.5(עתידיותPVמערכת

)ר"מ2,000-כגגגודל(.KWP200קנדהבנייןגג.1
.148,000₪-ככעלותשנתיייצור990,000₪הקמהאומדן

.)ר"מ700-כגגגודל(.KWP70קהאןבנייןגג.2
.51,800₪-כבעלותשנתיייצור335,000₪הקמהאומדן

)להקמהר"מ600-כגגגודל(.KWP60ספריהבנייןגג.3
.44,400₪-כבעלותשנתיייצור280,000₪הקמהאומדן



.KWP200-כשלבהספקקנדהגגעל,לתקצובPVמערכת
צילום הגג



.KWP70-כשלבהספקקהאןגגעל,לתקצובPVמערכת
צילום הגג



.KWP60-כשלבהספקספריהגגעל,לתקצובPVמערכת
צילום הגג



 ז "תשעעדהפקולטות שבהסכם:
מצב מוצק, בניין קנדה, הוראת המדעים, ביולוגיה, אזרחית, מדעי המחשב, פיזיקה, חשמל  ,

)11(מתמטיקה וארכיטקטורה , אולמן

ח "הפקולטות שהצטרפו בתשע:
5(מועדון הסגל , מכון אשר, נ"תעו, אווירונאוטיקה, מכונות(

ט "הפקולטות שהצטרפו בתשע:
3(כימיה במתכונת חינוכית , ביוטכנולוגיה ומזון, הנדסה כימית.(

 א"בתשפהפקולטות שהצטרפו:
ביורפואה.

פקולטות שבהסכם.



י הפורום"נתמכות ע' פקולטות בהסכם ויח-תוצאות החיסכון



עמדות טעינת רכבים חשמליים

להפעלת עמדות טעינה בטכניוןי'ינרג'גנחתם הסכם עם חברת 

עמודי טעינה לארבעה רכבים חשמליים2-אמדו חניה תחתונה •
עמוד טעינה לשני רכבים חשמליים-פולק –חניון בלומפילד •


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	תוצאות החיסכון- פקולטות בהסכם ויח' נתמכות ע"י הפורום
	Slide Number 16

