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  אישור פטנט בישראלהודעה על הנדון: 

בתחום טכנולוגיית , 255779מס' בקשת פטנט  אישרה לחברה בישראלהפטנטים  רשותהחברה מתכבדת להודיע כי 

ודבר קיבול הבקשה יפורסם ביומן הפטנטים ביום  )Magnetically coupled flywheel( גלגלי התנופה

   .2033הפטנט עד יולי תוקף  .1.12.21

 ,באופן יעיל לטובת אגירת אנרגיה עוסק בחדשנות ויתרונות מערכתיים לשימוש בגלגל התנופה הפטנט החדש 

מערכת  יתאלגוריתם ניהול הפריקה והטעינה של גלגלי התנופה, באופן המביא לאופטימיזציומכסה, בין היתר, את 

   , תוך עבודה בנקודת נצילות אופטימלית של גלגלי התנופה.הקינטית (מבוססת על גלגלי תנופה) אגירת האנרגיה

צפוי להיות שוק משמעותי  –תשתית טעינה מהירה לרכבים חשמליים  –שוק המטרה העיקרי עליו מכוונת החברה 

חשמליים כחלק חדירה משמעותית של רכבים לאור ההכרח בתשתית זו ע"מ לאפשר מאוד בשנים הקרובות, 

במיקומים רבים רשת החשמל לא מסוגלת לספק את ההספק הגבוה הנדרש מאבק העולמי במשבר האקלים. מה

מערכת אגירת אנרגיה, לחיזוק תשתית החשמל באותה  נדרשת ,טובת טעינה מהירה של רכבים חשמליים ולכןל

עותי למערכות אלו, ע"מ לאפשר להערכת החברה צפוי ביקוש משמ. נקודה שבה מוקמת תחנת הטעינה המהירה

בניגוד לפתרונות מבוססי . את המעבר לרכבים חשמליים ובכך להאיץ תפוצה רחבה של נקודות טעינה מהירה

"ירוק", בטוח, אמין וכלכלי.  פתרון תשתיתי תמאפשר סוללות, מערכת אגירה קינטית (מבוססת גלגלי תנופה)

  למערכות מסוג זה צפוי להביא גם לתחרות גוברת בשוק זה.הביקוש הצפוי  ,ולפיכך, להערכת החברה

, המוגן באמצעות הפטנט שאושר, הינו בעל יתרונות בעת יישום הטכנולוגיה הקינטית מערכת האגירהאופן פעולת 

נדרשת לשמר  תשתית כזו בכל מקום. תשתית טעינה המהירה לרכב חשמליהקמת ל enablerשהינו במוצר סדרתי 

(טעינות מהירות של  מספר רב ותדיר של מחזורי טעינה/פריקה בהספק גבוהב ונצילות גבוהה גבוהיםביצועים 

. לפיכך, החברה רואה באישור הפטנט נדבך נוסף ביצירת ושימור יתרון טכנולוגי על מתחרים רכבים חשמליים)

פטנטים רשומים  16 יהיולחברה עם אישור הפטנט, יצוין כי  המבססים את הפתרונות שלהם על גלגלי תנופה.
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