
 

 

רש� ביטחו� מקבוצת תגבור חתמה על הסכ� בלעדי 

פיתוח  –' עקרבוט'ע� חברת סולאריס להפצת 

  להגנה על פאנלי� סולאריי� מפני גניבהישראלי 

  

 חובקהעקרבוט ; לאחרונה הפכה תופעת גניבת הפנאלי� לתופעה נפוצה

שווי ההסכ� ,ולאריי� ומצמצ� את גניבת הפאנלי�יחד שני פאנלי� ס

  מיליו� שקלי� 9�� בכמוער

  

מערכת  �חתמה השבוע על הסכ� בלעדי ע� חברת סולאריס להפצת עקרבוט , מקבוצת תגבור, רש� ביטחו�

לאחרונה התפשטה תופעת גניבת הלוחות הסולאריי� . הגנה ייחודית להגנה על פאנלי� סולאריי� מפני גניבה

רבוט  הינה מערכת העק. וה� לחברות הביטוחה� לבעלי הפאנלי� , המסבה נזק רב ה� ליכולת ייצור החשמל

. יחד שני פאנלי� סולאריי� לקונסטרוקציה ומקשה על ניתוק הפאנלי� וגניבת� שחובקפיתוח ישראלי ייחודי 

ומצמצמת את נזקי , המערכת הופכת את תופעת גניבת הפאנלי� ההמונית לבלתי אפשרית כמעט, למעשה

  .מיליו� שקלי� �9שווי ההסכ� מוער� בכ. י�המערכת מתאימה לכל סוגי הפאנל. הגניבה

  

החשד .על גניבות חוזרות ונשנות של מערכות סולאריות לייצור אנרגיההתרבו הדיווחי� בחודשי� האחרוני� 

לש� ייצור עצמאי של  הלוחות הסולאריי� לפאנלי� המרכיבי� אתלוטשי� עיניה�  הפאנלי�הוא שגנבי 

ולכ� , וזמיני� לכל החפ  בכ�פתוחי� השטחי� החקלאיי�  שכ� חלהוהי רק ההתרבי� מעריכי� כי ז. חשמל

, מערכת העקרבוט, הפיתוח הישראלי של חברת סולאריס, א� כאמור .הפרצה תמשי� לקרוא לגנבצפוי כי 

 מצמצמת באופ� משמעותי את היכולת לפרק ולגנוב את הלוחות ומספקת הגנה מיטבית מפני גניבת הלוחות

  .התראה כתכשהיא מותקנת ע� מער

  

אנחנו רואי� בהסכ� צעד נוס� בכניסה  של החברה לשוק הסולארי : "אמר ל רש� בטחו�"מנכ, שוקי פליי�

. תחזוקההו �לשלב הניקיוועד  המיגו�מהל� זה יאפשר לנו להציע חבילת שירות מקיפה החל משלב . בישראל

צרי� . אי� ספק שהתקנת העקרבוט תוביל לצמצו� משמעותי בגניבת הפאנלי� שמתרחשי� רבות לאחרונה

  ". לזכור שגניבה של פאנלי� מסבה נזק לבעלי� וג� לחברות הביטוח



  

  

  

  

  

  

  

 פיתרונות מקוריי� בתחו� מערכות המיגו� פרי' לסולאריס מס: "ציי� כי סולאריס תל חבר"מנכ, גבנדה יגיל

מחלקת המחקר  ,הסולארי באר  ועד היו� התחו� של מייד ע� תחילתו .ההנדסה בחברה ה של מחלקתפיתוח

 כדוגמת ,ביותריעילי� הו �הייחודייפתרונות את הסוקרת וחוקרת את מקרי הפריצות בתחו� ומספקת 

   ".עקרבוט"ה

מצאנו כי שיתו� פעולה ע�  ,מנתח השוק 90%לכ  "עקרבוט"והצור� לספק את מערכת ה וברהביקוש הג אורל

להמשי� ולספק את רמת  נתמהינה מתבקשת וזאת על " רש�" כגו�בעלת מער� הפצה בסדר גודל וחברה 

  ".גלו הלקוחותרהשירות הגבוהה לה הו

  

החברה מציעה .ותי שמירה מיגו� אלקטרוני ואבטחההיא חברה ארצית לשר מקבוצת תגבור, רש� ביטחו�

מנושא מיגו� מערכות סולאריות בתצורות שונות לפי דרישות חברות  החל אריבתחו� הסול �מגוו� שירותי

דר� ניתור המערכות והתראה על ירידה בתפוקת המערכת ועד אחזקת מערכות ,הביטוח ודרישות הלקוח 

כמו כ� רש� ביטחו� מציעה שירותי� נוספי� כגו� אחזקה . להגברת התפוקה של המערכת �החשמל וניקיו

  .שבר לפאנלי�מונעת ואחזקת 

  

סמו� למועד תחילתה של  ,י קבוצה של מהנדסי� ואנשי מחקר ופיתוח"הוקמה ע "י'סולאריס אנרג"חברת 

י 'במסגרת פעילותה הקימה ומתחזקת סולאריס אנרג .ופתיחתו של השוק בישראל PVהרגולציה בתחו� ה 

תו� " פרימיו�"חברת התקנות עשרות רבות של חוות ומתקני� סולאריי� בסדרי גודל שוני� ובנתה עצמה ל

ביניה� מערכת  ,מוצרי� מקוריי�' מחלקת הפיתוח בחברה השיקה מס. פ ע� החברות המובילות בישראל"שת

 .חודי למתקני� סולאריי�יאמצעי מיגו� י � העקרבוט 

  

  


