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 השמש תשלם את המשכנתא
 

 ראשי הקונצרן הסיני אי.טי.סולאר יציגו בישראל תוכנית מקיפה

 –לשילוב פאנלים סולאריים בפרויקטים חדשים של בניה 

 עודפי החשמל ישמשו להפעלה חכמה של מכשירים בשעות האור
 

ישמחו לשמוע על מי שמתחבטים לגבי קניית דירה חדשה וחוששים מהמשכנתא שתעיק על חשבון הבנק שלהם 

 התוכנית הסינית החדשה שהשמש תישא בחלק מתשלום המשכנתא של הדיירים בבניינים חדשים.

 

לביקור מיוחד בישראל שבו יציגו תוכנית השבוע הבא ראשי קונצרן הענק הסיני אי.טי סולאר יגיעו בתחילת 

 מקיפה לשילוב פרויקטים סולאריים בבניה חדשה. 

 

מערכות הסולאריות כבר בשלב הבניה כשהן משולבות בתשתית החשמל של הבנין על פי התוכנית יוקמו ה

 בעלות שהיא נמוכה משמעותית מזו של הפרויקטים שמוקמים כעת על בנינים קיימים. 

 

החשמל שייוצר במערכות ימכר לחברת החשמל וייצר הכנסה קבועה לדיירים. הפתרון לעודפי החשמל שנוצרים 

קה ינתן באמצעות מערכת מחשבים מתקדמת שתדע להפעיל בעיתוי הנכון את בשעות של חשיפת שמש חז

המכשירים שהם גמישים מבחינת שעת השימוש כמו מכונת כביסה, מייבש כביסה, מדיח כלים, ביצוע הטענות 

 של מכשירים שונים וגם מילוי של עמדת ההטענה של הסוללה ברכב החשמלי.

 

הווי סוי, סמנכ"ל אסטרטגיה והמדען הראשי של החברה, שהיה -ד"ר ליןבראש המשלחת של אי.טי סולאר יעמוד 

ערך סדרת יבעבר אחד מהמדענים הבכירים בסוכנות החלל האמריקנית בתחום חקר השמש. במהלך הביקור ת

מפגשים עם אנשי נדל"ן וחברות בתחום הסולארי בהם יוצגו תכניות הקונצרן בנושא והמערכות הטכנולוגיות 

יישומן. המערכות יגדילו את הרווחיות של הקבלנים וישמשו גם ככלי שיווקי רב עוצמה מול שיאפשרו את 

 הקונים הפוטנציאלים.

 

אי.טי סולאר היא כיום אחת משתי הספקיות הגדולות של פאנלים סולאריים לפרויקטים המבוצעים בישראל 

שראל כמדינת היעד הראשונה להגיע אלף פאנלים למתקנים ברחבי המדינה. הקונצרן בחר בי 08וסיפקה עד כה 

בה למצב שבו עלות החשמל הסולארי תשתווה עם עלות החשמל הרגילה ממקורות מתכלים. יעד זה יכול להיות 

כתוצאה מהשילוב של הוזלת חומרי הגלם בתחום הסולארי,  3802מושג להערכת החברה כבר במהלך שנת 

העליה המשמעותית במחירי החשמל ממקורות האנרגיה  ייעול תהליכי היצור, שיטת השיווק הישיר ובמקביל

 המתכלים.

 

הונג קונג ליישום תוכנית מקיפה להרחבת וייעול במיליארד דולר מבנק  0.31לאחרונה קיבל הקונצרן מימון של 

 תהליכי הייצור ורכישת מכרות סיליקון.

 
 

 תחום הסולארי בשראל ובעולם".


