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אחוז מצריכת החשמל בגרמניה בשעות השיא50  פוטוולטאיםסיפקו פאנלים  2012במאי ויוני   

ש לקווטיורו סנט  4.4בעלות יצור חשמל סולרי של   
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  סהכבגרמניה בשעות השיא כ שליש מ 

 הדרישה במדינה  בשעות אלו



יצור חשמל :" 2012דוח של בלומברג מאי  
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RESEARCH PAPER SHINES LIGHT ON COMPETITIVENESS OF SOLAR PV POWER  
New working paper argues that common perceptions about the lack of competitiveness of solar 
photovoltaic power are misleading and out-of-date  
 

London and New York, 16 May 2012. Power generated from solar photovoltaic 
(PV) panels is much closer to competitiveness with conventional electricity 
generation than many policy-makers and commentators have realised, 
according to a new working paper on the subject, released by research company 
Bloomberg New Energy Finance today.  
The paper, Reconsidering the Economics of Photovoltaic Power, looks at the implications of the sharpest 
falls in the prices of PV technology in recent memory. Average PV module prices have fallen by nearly 
75% in the past three years, to the point where solar power is now competitive with daytime retail 
power prices in a number of countries. It also examines the metrics generally used to measure the 
economics of solar power against alternative power generating technologies, and finds they are often 
inadequate, and may introduce bias against the deployment of PV technology.  
The authors' aim is to inform policy-makers, utility decision-makers, investors and advisory services, in 
particular in high-growth developing countries, as they weigh the suite of power generation options 
available to them. The paper is being submitted for publication in the peer-reviewed literature.  
Among the conclusions of the paper are:  

-
makers, especially when it comes to the choice of generating technology and the design of tariff, fiscal 
and other support policies.  

-makers have yet to catch up with the improvements in the economics of 
solar power that have resulted from recent PV technology cost and price reductions.  

for manufacturers, the price falls are primarily a reflection of reductions in manufacturing costs, not 
solely a reflection of stock liquidation and other short-run factors.  

- including the concept of "grid parity" - are 
often misleading, given the complex realities of the electricity system.  
 
The paper was written by 10 authors with exceptional insight into the economics of solar power. They 
are Morgan Bazilian and Ijeoma Onyemi of the United Nations Industrial Development Organization; 
Michael Liebreich and Jenny Chase of Bloomberg New Energy Finance; Ian MacGill of the University of 
New South Wales; Jigar Shah of KMR Infrastructure; Dolf Gielen of the International Renewable Energy 





 



 



 

   לכוללללםחזונו של יורש העצר הירדני  כפי שהוצג לפרלמנט האירופי אנרגיה סולארית 



 ,מר עמי אלעזרי, ל החברה"מנכ

 הוא מומחה עולמי בתחום האנרגיה 

 שנה  30הסולארית בעל ניסיון של   

 . בתחום זה

 פטנטים  20 -ברשותו מעל ל

 בינלאומיים והוא מוזמן להרצות   

 בעשרות כנסים בינלאומיים שונים

 .ברחבי העולם 

 

 מילניום אלקטריק – ידע וניסיון



  –מילניום אלקטריק 

Multi Solar Technology 
 חברת מילניום אלקטריק פיתחה טכנולוגיה ישראלית ייחודית  

(Multi Solar Technology )המאפשרת לייצר 

(. Multi Solar Collectors)משולבים  סולאריםקולטים  
 PVTבעולם קוראים לטכנולוגיה  

כשר היצור ,מילניום מייצרת כיום בישראל בשני מפעלים 
 68מגה ואט והחברה מכרה עד היום  300השנתי הוא של 

 .מגה ואט בכל העולם

 פוטווולטאיתקולטים סולאריים אלה מייצרים בו זמנית אנרגיה 
 (.מים חמים ואוויר חם) טרמיתואנרגיה ( חשמל)

טכנולוגיה זו הינה אחד הענפים המבטיחים ביותר בתעשיית 
האנרגיה הסולארית ויש לה יתרונות רבים על השימוש  

  וטרמיות פוטווולטאיותשנעשה כיום במערכות סולאריות 
 .בנפרד



 
68 Mega of PV sold 



 



 

מגה ואט באיטליה  12סיפקה והקימה מילניום  2010ב   



MSS – Multi Solar System 

המערכת הסולארית הרב 

הינה  (MSS)  –תכליתית 

של   וייחודיפיתוח מתקדם 

 PV\T -מילניום לטכנולוגית ה

המיישמת ייצור בו זמני של  

אנרגיה חשמלית ותרמית  

 . מתאים פוטווולטאים



 Multi Solar System –MSS  

משלבת בתוכה   MSS -מערכת ה
מערך פוטווולטאי לייצור חשמל  
 .  הכולל מערך חימום מים ואוויר

 
תוצר לוואי של התהליך הוא 

הגדלת יעילות ההמרה  
מאחר  30% -החשמלית ב

ומתקיים הליך של פינוי חום 
 .מתאי השמש

 
חום מפונה זה משמש חימום מים  

מזוג אויר ויצירת חשמל  
   .בקוגנרציה 

.   

 .גדי גולן' פרופ : מקור הנתונים



MSS – Multi Solar System 
משולבים בקולטים מתוצרת מילניום כאשר   MSSתאי ה 

השווה  חום וואט  1000ו :ואט חשמל   240כל קולט מפיק 

 (וקוגנרציהמים חמים )וואט באנרגיה תרמית     -לערך 
 

 :קולטים אלה מיושמים בשתי צורות

 הפקת אנרגיה משולבת  . 1
 מפעלים  , למבני מגורים

 ומוסדות על ידי יישומם על גגות
 המבנים ובעתיד בתוך קירות

 .וחלונות  המבנה
 משולבות  תחנות כח . 2

 שמפיקות חשמל ישיר ומעגל
 קיטור לחץ נמוך בק גנרציה

 ליצירת חשמל מעודף האנרגיה 
 .הטרמית 



 MSSדוגמא למבנה הבנוי בטכנולוגיית  


