הפרוייקט המוצע כולל מערכת לייצור מקומי של חשמל ,המופק מתנועת כלי רכב.
בבסיס הרעיון – המרת אנרגיה מכנית )קינטית ופוטנציאלית( לאנרגיה חשמלית
הנאגרת במשך היום ומועברת לצרכנים שונים במהלך היממה בכלל ,ובשעות
החשיכה בפרט .צרכן עיקרי לדוגמא  -מערכות תאורה ציבורית המבוססות על
"מרכזיות תאורה" מקומיות ,המוזנות מרשת החשמל ומספקות מתח ל 100 -עד
 300נורות המצויות בסביבתן.
בבסיס הרעיון ,כוללת המערכת שכבה עליונה גמישה ,דרכה נלחץ מנגנון הגורם
להמרת התנועה הקווית לתנועה סיבובית .תנועה סיבובית זו משמשת לסיבוב מטען
)אלטרנטור( המייצר מתח לטעינת מצברים .מתח זה נפרק במשך הלילה דרך
גנרטור מונע זרם  DCהמייצר מתח למרכזיית התאורה.
המחסום הרגולטורי לאישור המערכת ,נפתר בכך שתכנון המערכת ממלא את
המפרטים הקיימים לפסי האטה )בכבישים הפנימיים( .פס האטה זה ידידותי יותר
לנהג )בהיותו גמיש ולא קשיח( ,ותכנון המערכת מאפשר הזנה חלופית )מחברת חשמל( במקרה של תקלה או טעינה נמוכה.
פס האטה לשימוש מוניציפלי

הרציונל לקיום המערכת
 .1מערכות לייצור חשמל לשימוש מקומי כמעט ואינן קיימות ,למעט מערכות סולריות שעלותן הראשונית גבוהה מאוד וכושר
הייצור שלהן קטן.
 .2בייצור חשמל מקומי אין כמעט הוצאות שינוע ולכן עלויות החשמל פוחתות .בנוסף ,השימוש בתנועת רכבים כמקור אנרגיה
הופך את עלויות הייצור במערכת המוצעת לנמוכות מאוד )פחות מ 1 -סנט לקוט"ש(.
 .3השילוב בין רכבים היברידיים )"מכוניות חשמליות"( לייצור חשמל מקומי לתחנות תדלוק – מתבקש.
 .4אנו צופים ששווי החשמל הנחסך ממערכת בודדת הוא כ $850 -לחודש .עלות ההקמה של מערכת היא כ.6600$ -
 .5רכישת החשמל ע"י חברת השמל ועפ"י חוק בישראל ובכל מדינות המערב וכן תוספת תשלום
) סובסידיה(.

- Confidential -
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יתרונות המערכת
ייצור חשמל מקומי בעלות הנמוכה מ 1 -סנט לקוט"ש )עלות ייצור בתחנות כוח גבוה פי .(4
לאפליקציית תאורת כבישים ורחובות:
א .משתמשי הדרך מממנים בנסיעתם את תאורת הכביש ,ולא כלל תושבי הגוש המוניציפלי.
ב .סיטואציה של  WIN-WINבין היזם ,הרשות המוניציפלית והאזרח.

סטטוס וסיכום
המערכות המתוארות מוגנות בפטנט .קיים אב טיפוס למערכת .במקביל ,קיים אישור ראש מועצה להתקנת מערכת ראשונה
בארץ עם סיום בנייתו.
 .חשוב לציין שהמערכת מבוססת בעיקרה על מכללים שעל המדף ).(Off the shelf items
מנהל הפרוייקט
מר רון חן – מנהל המרכז למדעים ,ממציא המערכת.

הטכנולוגיה
מערכת ©) Bumper-Onפטנט ברישום בארה"ב( הינה מערכת מכאנית קינטית ליצירת חשמל
וצבירתו המבוססת על תנועת כלי רכב מעל פס האטה.
בכל פס האטה חלק עליון בו שכבה עליונה גמישה ,דרכה נלחץ מנגנון הגורם להמרת התנועה
הקווית לתנועה סיבובית .תנועה סיבובית זו משמשת לסיבוב מטען המייצר מתח לטעינת מצבר.
מתח זה נפרק בצורה רציפה בזרם  DCהמייצר מתח למרכזיה דרך ממיר דיגיטאלי.
אינובטיב פטנטים בע"מ )בעלת הפטנט( מקימה חברת בת המייצרת ,משווקת ,מתקינה ומפעילה
מוצרים על בסיס הטכנולוגיה ללקוחותיה.

דגם ©Bumper-On
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התועלת החדשה שמציע המוצר או הבעיה שהוא נועד לפתור
א .תועלת המוצר לשוק הפרטי -מערכת הבמפרון מיועדת לבנינים אן מבנים בהם תנועה ניכרת של מכוניות באזורי
החניה והכניסה .המוצר מאפשר ייצור חשמל מקומי על ידי הבניין ובכך להגיע לחסכון ניכר בצריכת חשמל תעשייתי
מזהם.
ב .תועלת המוצר לשוק הציבורי -זה מכבר ידוע כי כיכרות התנועה מפחיתות משמעותית את תאונות הדרכים בנקודות
מפגשי כבישים .כיום ניתן להציע הקמה ופיתוח כיכרות בעלות פסי האטה אשר מספקות חשמל הן לכבישים מסביבן
והן לרשויות הרוכשות אותן .המערכות גמישות וידידותיות לנהג .עם זאת מאלצות את הנהג להאט לפני הכניסה לצומת
וביציאתו ממנה .כושר ייצור של כיכר אחת מוערך בעשרות עד מאות אלפי קוט"ש בחודש )בהתאם לעומסי התנועה(.
חשמל זה עומד לטובת הגופים הציבוריים כגון עיריות ומועצות מקומיות ומאפשר תמיכה ניכרת וחסכון בחשמל תחת
אזור האכיפה של הרשות המקומית.
מתחרים ,לקוחות פוטנציאלים וסביבה עסקית
רקע כללי :החברה פועל ת בתקופה בה לעמי העולם מודעות חזקה וגוברת לניצול מרבי של אנרגיה והחלפת תהליכי ייצור
קיימים.
מתחרים :בשלב זה לא ידוע על מתחרים כלשהם בישראל או בעולם על בסיס רעיון פסי ההאטה.
עם זאת מערכות לניצול קינטי של אנרגיה פותחו ברחבי העולם .ביפן חוברה כניסת תחנת רכבת דרך מחסומי שערי הכניסה
לייצור חשמל מקומי..
ככלל רעיון "מערכות קינטיות לניצול אנרגיה" נפוץ מאוד ומיושם בצורה נרחבת ברחבי העולם לדוגמא בכל סוגי הרכבים ,פנסי
אופניים ועוד.
המוצר לשוק הפרטי –. BUMPER-ON © System
מערכת הכוללת כ  50פסי האטה ומחוברת לבניין ע"י שעון דו -כווני המקזז את צריכת החשמל ללקוח
)עפ"י תקנות ממשלת ישראל משק החשמל :יצרן חשמל פרטי קונבנציונאלי ,תשס"ה –  .(2004כושר
ייצור כל מוצר )מערכת( עומד על כ  150,000קוט"ש בחודש )שווה ערך  ₪ 75,000בחודש(.
לקוחות פוטנציאליים בשוק הפרטי :קניונים ,תחנות ציבוריות ,מכללות ,בסיסים צבאיים ,תחנות
רכבת ,נמלי תעופה ,תחנות משלוח ותובלה ,בתי חולים ,חניוני ענק ,ועוד.
המוצר לשוק הציבורי – POWER CIRCLE © Town plaza

כיכר ©  Power Circleהינה צומת תנועה בה מותקנת מערכת מכאנית קינטית ליצירת חשמל חלופי
המבוססת על תנועת כלי רכב מעל פסי האטה.
לכל פס האטה שכבה עליונה גמישה ,דרכה נלחץ מנגנון הגורם להמרת התנועה הקווית לתנועה סיבובית.
תנועה סיבובית זו משמשת לסיבוב מטען המייצר מתח לטעינת מצבר .מתח זה נפרק בצורה רציפה בזרם
 DCהמייצר מתח למרכזיה דרך ממיר דיגיטאלי .כושר ייצור המערכת נקבע בהתאם למספר פסי ההאטה,
כלי הרכב העוברים ומשקלם.המערכת מתחברת לרשת החשמל העירונית.
לקוחות פוטנציאליים בשוק הציבורי :עיריות ,מועצות מקומיות ,הממשלה.
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מודל עסקי ואסטרטגיית חדירה לשוק
החברה תחדור לשוק באמצעות לקוחות פרטיים .החברה מציעה ללקוחות אלו מערכת בתפיסת "גנרטור" לחיבור ישיר לרשת
החשמל בבניין.
החברה איתרה ונמצאת במשא ומתן עם לקוחות פרטיים בישראל ,באירופה ובארה"ב והינה מציעה התקנת ואחזקת מערכות
במבנים.
שותפים פוטנציאלים
החברה שוקלת הרחבת בסיס השותפים האסטרטגיים שלה.
החברה סיימה גיוס כספים ממשקיעים פרטיים.
החברה איתרה מספר חברות הנדסה ופיתוח המיועדות להקים את המערכות בישראל.
שלב נוכחי בפיתוח המוצר
החברה נמצאת במשא ומתן מתקדם להתקנת המוצרים הראשונים.,
החברה זוכה לחשיפה ציבורית אוהדת לרבות מכתבים מראשי ערים ,מושל קליפורניה ,וגופים רבים ברחבי העולם.
משקיעים ,סכומים והשקעות עתידיות צפויות.
החברה נמצאת בהליך גיוס של  5מיליון דולר.
מטרת ההשקעה
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

הכנת הליכי טכניים לקראת הקמת המערכת אצל לקוחות החברה בשיתוף פעולה בין מחלקות השיווק והפיתוח :הכנת
מסמכי .CDR ,PDR ,SDR
ייצור דגמים תעשייתיים ראשונים בעבור המוצר )דגמים לשימוש תת קרקעי ,שטח פתוח(.
התקנת המערכת הראשונה אצל לקוח החברה.
בדיקה ומשוב על פעילות הדגמים הראשונים.
ייצור והתקנת שאר הדגמים להתקנת מערכות חדשות.
שווק והתקנה אצל לקוחות נוספים בישראל.
פיתוח יכולות שווק והתקנה באירופה ובארה"ב.
מכירה והתקנה ללקוחות באירופה ובארה"ב.
ייצור חשמל במדינות אירופה וארה"ב.

טבלת תקציב )גאנט השקעה(
הכנסה

השקעה עד כה
הקמה
תקציב
ע"י
והשקעה
אינובטיב פטנטים
ברישום
בע"מ
פיתוח
הפטנט,
פיתוח
טכנולוגי,
עסקי ,שווק וניהול
כ
סה"כ
כללי
) $3.000,000דולר
ארה"ב(.

Y5
$5,000,000
$4,000,000
$3,000,000
$2,000,000
$1,000,000
$500,000
self
סה"כ
$5,000,000

Y4

self

Y3

$0.5M

מוצר
שנים
Y2

$1M

דגמים

שנה ראשונה  ---רבעונים
Q1
Q2
Q3
Q4

$1M

1M

אבני דרך

$1M

$0.5

הליכים טכניים SDR PDR CDR
ייצור דגמים תעשייתיים
סיום הליכי ייצור
התקנה אצל לקוח החברה
שווק באירופה ובארה"ב
ייצור חשמל
קו זמן ההשקעה
0
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אתגרים
האתגר הראשון – להתקין מערכת ראשונה אצל אחד מלקוחות החברה בישראל.
האתגר השני – להגיע להסכמה עם חברת חשמל.

צפי מכירות
החברה מתכננת מכירה והתקנת מוצרים ל  10לקוחות בישראל 50 ,לקוחות באירופה ,ו  100לקוחות בארה"ב ב  5השנים
הראשונות לפעילותה.

תחזית רווחים  5שנים )ע"ב מכירות המוצר הבסיסי לשוק הפרטי בלבד(.

הנחות
חישובי
הרווחים

בבסיס
תחזית

שנה 5
$0
$100M
$50M
$50M

שנה 4
$0
$30M
$15M
$15M

שנה 3
$0.5
$10M
$5M
$4.5M

שנה 2
$1M
$0
$0
)$(-1M

שנה 1
$3.5M
$0
$0
)$(-3.5

השקעה
הכנסה עצמית
רווח תפעולי
סה"כ לאחר השקעה

שנה  - 1השקעה  90%במחקר ופיתוח 10% ,שווק וניהול כללי.
שנה  - 2השקעה  60%במחקר ופיתוח 40% ,שווק וניהול כללי.
שנה  - 3נקודת איזון .מכירת  10מוצרים בישראל.
שנה  – 4רווחיות .מכירת  50מוצרים באירופה.
שנה  – 5רווחיות .מכירת  100מוצרים בארה"ב.
מסלולי ההשקעה
אינובטיב פטנטים בע"מ מציעה למשקיעים שני מסלולי השקעה:
 .1השקעה פיננסית בהקמת מוצר )מערכת( לאחד מלקוחות החברה הקיימים.
 .2השקעה תמורת מניות בחברת הבת המוקמת )רכשית זכויות על הפטנט(.
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הפתרון המוצע ותחשיב החזר השקעה
המערכת המתוכננת  ,מייצרת כ  6.6 -קוט"ש לכל  1000רכבים שעוברים עליה.
בכל אתר בו היא מותקנת ,המערכת בנויה ממספר כנפיים לנתיב  .לכל רצף כזה
מערכת אגירה והולכה אחת אל רשת החשמל  ,כמוצג באיור הבא :
בכל נתיב יהיו לרוב  5כנפיים עוקבות  ,כך שעבור שני נתיבים יהיו סה"כ 10
כנפיים  ,שעבור  300רכבים לשעה בממוצע ,ייצרו  19.8קוט"ש.
בתחשיב חודשי) ,לפי  $0.24לקוט"ש( המערכת מייצרת כ – .$3460
מחיר ייצור היחידות יורד ככל שכמות הייצור גדלה  ,לכן התגמול מפעילות הולך
ומשתפר ככל שקיימות יותר מערכות מותקנות .בטבלה שלהלן ,נלקחו בחשבון
כל תשומות ההקמה למערכת ,לרבות הכנפיים ,המצברים ,ממירי מתח  ,התקנה
ועזרי התקנה.

ניתן לראות ,שבייצור של  1000מערכות  ,בתוך כשנה וחצי מגיעה הפעילות לאיזון ,
ובתוך כשנתיים מוחזרת ההשקעה הראשונית.
בשלב הפיתוח הקרוב ,החברה תסיים תכנון מפורט של המוצר כמוצר סדרתי לכמויות ייצור של אלפי יחידות,
תייצר יחידות ראשונות ותבצע בדיקות למערכת שתותקן כפיילוט לניסויים בכביש.
לצורך שלב פעילות זה ,אנו מעוניינים לשלב משקיע אסטרטגי שילווה ויתמוך בתהליך .מעבר להיבטים
ההנדסיים ,תפעל הקבוצה בהיבטים הרגולטוריים ,העסקיים ,המוניציפאליים לקידום המערכת והגעתה
לבשלות מלאה.
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