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החדשהירוקזהכחול

ימיות ואורבאניות, אקונקריט מספקת פתרונות אקולוגיים מבוססי בטון לתשתיות חופיות

שירותי מערכת• יצרנות ביולוגית • מגוון מינים • : הקטנת טביעת הרגל האקולוגית של המבנה

עמידות• יציבות • חוזק • :יתרונות מבניים

עיצוב  טקסטורהחומר

לית ומייסדת"מנכ, פינקל-ר שמרית פרקול"ד



בין מוצרי החברה

www.econcretetech.com

יחידות הגנה חופית בריכות שפל לביסוס חופי

קירות ים מזרני ים

Developed under the BIRD Foundation Program

אקטיבי-קיר ביו



www.econcretetech.com

פרויקטים בשלבי תכנון

Kura Kura Seawall, Indonesia

Monaco Expansion Project  

“Living Breakwaters”
NY, USA 

כאשר , מוכנה למסחור, (…IL, EU,US)הטכנולוגיה מוגנת על ידי פטנט 

בישראל ישנן מספר הזדמנויות מידיות להדגמה בסקלה רחבה

החדש  הירוקזהכחול
https://youtu.be/KanmayUa2ME 

Shimrit@econcretetech.com

https://youtu.be/KanmayUa2ME
mailto:Shimrit@econcretetech.com
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Infrastructure Energy Landscape

60%
of Energy Consumption

AIR

PUMPS 

CHILLERS    

80%

TCO

50

%
Inefficiently

3 Fast-Growing Industries:

➢ Internet of Things (IoT)

➢ Big-Data

➢ Artificial Intelligence (AI)
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Use Case
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Extra 
Head 
Count

50% 
Idle 

TimeNo 
VisibilityHead 

Count Saving

~$150k Energy 
& Operations 

SavingReal Time 
Visibility
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Saving up to 

30% of plant’s 

energy 
inefficiencies

Equipment

Profiler

Benchmarking 

Sites/Industry

Predictive Analytics

Autonomous 

Control



האתגר
טון3,000הטמנה של מעל ל / מניעת זריקה 

גלילי פולימר מודפסים בשנה בישראל  
(מיליון טונות בעולם-ומעל ל)

:מסיבות הקשורות לדפוסנזרקיםמגלילי האריזות המודפסות 1%-5%

(Setup)וב חדש 'ביצוע כיוון צבע למכונת הדפוס בטעינת ג•

'ברקוד וכו, דרישה לשינוי תמונה, טעויות דפוס•

.(גמר מוצר)צבירת כמות גלילים גדולה מהנדרש •

מצמצמות למינימום אפשרי איסוף גלילי פולימר פסולים  המיחזורחברות 
.בשל חוסר כדאיות עסקית שאינה מצדיקה את המאמץ הכרוך בטיפול

אמרו לנו שלא ניתן לעשות את 

....זה



™Flexicleanטכנולוגיית

Flexiclean™ דיו מגלילי  לחלוטיןהיא טכנולוגיה ייחודית שמנקה

(  לא מצופים)פולימר גמישים 

.כחדש-ומאפשרת להדפיס מחדש על הגליל 

.תוך שימוש בחומרים ידידותיים לסביבה, הניקוי מבוצע במהירות•

•Flexiclean™(על בסיס מים וסולבנט)מאפשרת ניקוי של כל סוגי הדיו

(קצרROI)עלות הניקוי נמוכה מעלות גליל חדש •

ניקוי הדיו מהגליל משפר משמעותית את איכות החומר הממוחזר•
(במידה ואין כוונה להדפיס על הגליל מחדש)



מצב הפרויקט

•™ Flexicleanהיא יזמות ישראלית לטכנולוגיה נקיה

נרשמה כפטנט בישראל ובמדינות  ™Flexicleanטכנולוגית •

.בעולם

ובדרום  ב"מספר מכונות עובדות בהצלחה בבתי דפוס בארה•

.אמריקה

יפתח מרכז שירות  –בתהליך הקמה בישראל , פיילוט ראשון•

.לניקוי גלילים מודפסים בחודשים הקרובים

Let’s be Clear         Clear Saving Clear Efficiency        
Clear Environment
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1.1 billion people 
lack electricity.
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Fuel cell technology has 
been

proven in space.

https://www.youtube.com/watch?v=Ck6lTRvHROg&t=2s
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And GenCell has made it 

affordable for Earth.



Smart waste management 

system



The Problem
Municipalities around the world spend large amounts of money 
on collecting waste using inefficient ways. Waste collection is 

one of the TOP 5 most expensive costs of any municipality. 
Surprisingly, nor even the municipalities themselves have the 

status of each bin in our streets in this very moment.

Smart Waste Management System & Sensor which monitors 

the urban bins using a unique, low power and cutting edge 

IoT technology.

GreenBin offers machine learning solutions, provides daily 

route planning suggestions and predicts future waste 

disposal patterns.

We focus on Urban Green Bins
Device with Shock resistant casing

Each municipality have tens of thousands of green bins – we 

make it affordable -

We can save up to 50% of the municipality Budget 

GreenBin Solution



Join us at our 

stinky 

revolution

Thank you!

www.greenbin.io

Tel: +972-54-6244785

Email: info@greenbin.io

http://www.greenbin.io/
mailto:info@greenbin.io


Dr. Menashe Rajuan
Email: menashe@wtr-t.com
Mobile: 050 910 2244

mailto:menashe@wtr-t.com


(שקלמליון300כ).בשנהקובמליון150–כעלעומדבישראלהמיםפחת-במיםחסכון

בשנה2.5%=שנה40-לאחתהצנרתתשתיתהחלפתמחייבהרגולטור–בתחזוקהחסכון1.

.ח"שמליארד2.5–כהיאהתאגידיםלכללהעלות.מ"לקח"שמליון7-כשלממוצעבמחיר

בעלותמ"ק250–כשלבהחלפהמדובר.הובלהצנרתשלמ"קאלף12–כמחזיקהמקורות

.גבוההאנרגתיתמשמעותבעלותוהשינועהחפירהעבודות.בשנהח"שמליארד2-כשל

.מתוכננתמונעתלאחזקהחירוםבמצביהמתבצעתשברמהחזקתמעבר–התפעולבתחום2.

אנרגיה
(% / GigaKw / h)

פחת
(% / Mm3 / MNis)

עלות
(Nis)

אנרגיה
(Kw/h)

אספקה
(m3) 

13 / 0.25 5 / 75 / 80 650 M 2 Giga 1.5 MM מקורות
??/ 0.5 10 /150 / 160 ?? ?? 1.5 MM (50)תאגידים 

1.2/ 0.75 1.5 MM כ"סה

8%)ש "יגה קווט'ג63.5מתוך 7-( 2020)צריכת אנרגיה במשק המים 
(!!!מהייצור

!!!בשנהבארץהמיוצרתהאנרגיהמסך1.2%כ



המערכותמתתהמורכבתוחישובחישה,ניווטיכולתבעלתאוטונומיתפלטפורמה:

ומהצינורלתוךהצוללתשלופריקהטעינהתחנות

כשלתהליכילניתוחנתוניםבסיסובנייתהצוללתפריקתלאחרתוצאותלעיבודמערכת.



https://youtu.be/nu7Mbw41seE
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כליה מלאכותית-
ARTIFICIAL KIDNEY

22

A medical Grade device



THE PATENT

Reprocessing 
by 

sterilization as 
per ANSI / 

AAMI 
standard

235/31/2018

From a medical 
grade device

To a water
Ultra filter



245/31/2018



“Organic” waste
25

Domestic Waste Separation

The SRS

SRS – Smart Reactor Separator



Nucleation – Soda vs Water

26



After  the SRS

27

Plastic OrganicInorganic



Our solution:  

C-AIR Product

S
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An independent, reactive system, that contains and 

neutralizes toxic gases while enriching the air with 

oxygen. 

Detects toxic

gases
Automatically treats

and  converts toxic

gases

Purifies

air

28
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vs
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Partial treatment & dilution of gas

Scrubber
A common solution

29 |19

Salamandra
The C-Air solution

Full gas conversion in routine & emergency

0-1000 PPM 0-100,000 PPM

4 Sqm
1 . Physical dimensions

2 . Treatment method

3 . The range of treatment

4 . cost
Standard project begins with $280,000 Standard project begins with $140,000

No redundancy Full redundancy5 . Business Continuity

20 Sqm

6 . Cost of materials$ xxx Per tone Same price $ xxx Per tone 

7 . Waste removal1 X 0.5 X

8 . Ability to contain emergency leaksNo capacity Full capacity

16 M 1 M



The market

S
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$25B
TAM

Industrial Air

treatment

Among our relevant industrial sectors 

:

Chemical &

Cosmetics  

Petrochemistry

Gas & Oil

Optics &

Lenses

Batteries

Pharmaceutical products 

Metal products

Defence industry

30
|19



The

Autonomous-Room™

Automatic & Optimized Provision of Personalized Services to room-occupants
Automatic Work Station Personalization - There isn’t even a need to ask!

The NegaWatt Power Company

Room-Device Level Smart Building 



The solution:

Gas Distribution Network Robust and Safe.

Residential Distribution Network is fully monitored

Gas Network Control System.

Alarms on any abnormal situation: (Faulty valve or pressure relief, leakages...)

Preservation of historical events and faults.

• Sensors

• Pipelines

• Gas Tank



On Edge Solution - Retrofit Kit 

RF sensor transmitter



Benefits

Dramatically Reducing Maintenance cost

Minimal mean time to repair

Insurance premium cost reduction 

The safety gas distribution network – real time Leak detection system and stability 

assurance

The Innovation

Edge Commuting is a new technique for making IoT base predictive maintenance 

more efficient and effective. You make your network resource much more efficient. 

You analyze the data online and your sample rate is much higher, hence your 

results are much more accurate and the response to the event is much faster. 




