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Econ3
Τριµηνιαία Έκδοση
για την οικονοµία, οικολογία και δόµηση

Econ3 Επιστηµονική Επιτροπή:

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
Ιπποδροµίου 14, 570 10 Πεύκα Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 676.022-4, Fax: 2310 676.028
e-mail: profil@profilgroup.gr, info@econ3.gr
www.econ3.gr, www.profilgroup.gr,
www.profilmedia.gr, www.profilnet.gr

Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.

Έκδοση - Ιδιοκτησία: Σοφία Τσογκλή
Γενική ∆ιεύθυνση: Γιώργος Μπιρµπουτσούκης
Υπεύθυνος Έκδοσης: Θεόδωρος Μπιρµπουτσούκης
Σύµβουλος Επικοινωνίας & marketing: Απόστολος Πλεξίδας
Υποδοχή ∆ιαφήµισης: Χρύσα Ντάφη
Τµήµα ∆ιαφήµισης: Πρόδροµος Τζιµπρόγλου
Γραµµατεία - Λογιστήριο: Μαρία Παπασίκα
Συντακτική Οµάδα: Θεόδωρος Μπιρµπουτσούκης
Ανδριανή Μυρτώ Αρώνη
Υπεύθυνη ∆ηµιουργικύ Τµήµατος: Ελισάβετ ∆εµιρτζόγλου
∆ηµιουργικό Τµήµα: Φιλίτσα Τσουλή
Υπεύθυνος Ηλεκτρονικής έκδοσης econ3.gr: On point

Επικ. Καθηγητής Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας

∆ιανοµή περιοδικού τύπου: Θεόδωρος Β. Γούλας
Ερµού 65, 2ος όροφος, θεσ/νίκη
Τηλ.: 2310 267.486
Τηλ. & Fax: 2310 264.241

Κλειώ Αξαρλή
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Μαρία Βογιατζάκη
Επικ. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
Τµήµα Αρχιτεκτόνων

Κώστας Βογιατζής
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Πέτρος Κουφόπουλος
Επικ. Καθηγητής Πανεπιστήµιο Πατρών
Τµήµα Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών

Κατερίνα Λιάπη
Επικ. Καθηγήτρια Πανεπιστήµιο Πατρών
Τµήµα Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών

Στέργιος Λογοθετίδης
Τακτικός Καθηγητής Α.Π.Θ.
Τµήµα Φυσικής

Νίκος Μπάρκας
Επικ. Καθηγητής ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
Τµήµα Αρχιτεκτόνων - Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

∆ηµήτρης Μπίκας
Τακτικός Καθηγητής Α.Π.Θ.
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

CTP - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑ:
ΑΦΟΙ Λ. ΑΚΡΙΤΙ∆Η Ο.Ε. Τηλ.: 2310 796.923-6

Μηνάς Παπαδόπουλος

ΑΘΗΝΑ
Προµάχων 8 & Πετµεζά, 141 21 Ηράκλειο, Αθήνα
Τηλ.: 210 80.56.800, Fax: 210 80.56.806
e-mail: profil@profilnet.gr

∆ηµήτρης Παπαλεξόπουλος

∆ιεύθυνση Έκδοσης: Γιώργος Γαζεπίδης
Υπεύθυνος Παραγωγής: Μιχάλης Σπυρόπουλος
Τµήµα Marketing: Μαίρη Μπαρµπούνη
Μάγδα Ματζιώρη
Τµήµα ∆ηµοσιογραφίας: Παρασκευή Καπλάνη
∆ηµιουργικό Τµήµα: Βάλια Ράπτη
Έλενα Γιουβάνη
Κατερίνα Ματράγκου
Μάνος Αρβανίτης
Γραµµατεία: Θεοδώρα Γαζεπίδου

Επικ. Καθηγητής ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
Τµήµα Αρχιτεκτόνων - Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών
Αν. Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Τµήµα Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών

Νίκος Παπαµανώλης
Αν. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης
Τµήµα Αρχιτεκτόνων

Σπύρος Ραφτόπουλος
Τακτικός Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Τµήµα Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών

Εµµανουήλ Τζεκάκης
Τακτικός Καθηγητής Α.Π.Θ.
Τµήµα Αρχιτεκτόνων

Ολόκληρη η δηµοσιευόµενη ύλη του περιοδικού αποτελεί copyright και απαγορεύεται η χρησιµοποίησή της µε οποιοδήποτε µέσο γραπτό,
οπτικό ή ακουστικό χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.
Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη την άποψη του περιοδικού.
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profilgroup 52009

Έργον - Ενέργεια Ε.Π.Ε. || construction - energy management

H Έργον-Ενεργεία είναι µια µελετητική,
κατασκευαστική και εµπορική εταιρεία που ιδρύθηκε
µε σκοπό την παροχή ολοκληρωµένων υπηρεσιών και
την υλοποίηση έργων τόσο στον κατασκευαστικό όσο
και στον ενεργειακό τοµέα. Στόχο έχει την ποιότητα, τον
ολοκληρωµένο σχεδιασµό και την εµπρόθεσµη
υλοποίηση των έργων.
Η εταιρεία εγγυάται συµβατικά το αποτέλεσµα της
εξοικονόµησης ενέργειας και την απόδοση των
εγκαταστάσεων των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.

e-mail: info@ergon-energia.gr

www.ergon-energia.gr Προφήτη Ηλία 35, 555 35 Πυλαία, Θεσσαλονίκη
Τηλ. & Fax: 2314 004317
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ALUMIL ∆√ ¡∂√ ª√À™∂π√ ∆∏™ ∞∫ƒ√¶√§∏™ ª∂ ∆π™ ¶ƒø∆√¶√ƒπ∞∫∂™ §À™∂π™ ∆∏™ ALUMIL
¶∞ƒ∞°ø°∏ ∏§∂∫∆ƒπ™ª√À ∞¶√ ºø∆√µ√§∆∞´∫∞ ™À™∆∏ª∞∆∞
∞¶√ ∆π™ ∂∆∞πƒπ∂™ BP SOLAR ∫∞π RSENERGY
CONERGY ∫√™ª√™ °∂ª∞∆√™ ∂¡∂ƒ°∂π∞
SCHEUTEN SOLAR ™Àªª∂∆√Ã∏ ™∆∏¡ ∂∫£∂™∏ ECOTEC ‘09
ECOCAMP ∫∞∆∞™∫∏¡ø∆π∫√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞
¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ SMAQ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏ ∆∏™ ¶√π√∆∏∆∞™ ∆√À ∞∂ƒ∞ ª∂ ∆∏ µ√∏£∂π∞ ¢√ƒÀº√ƒπ∫ø¡ ¶§∏ƒ√º√ƒπø¡
ª∂™√°∂π√™ SOS ∏ ¶ƒ√™∆∞™π∞ ∆√À ºÀ™π∫√À ¶∂ƒπµ∞§§√¡∆√™
√π∫√¶√§π™ 2009 ∂À°∂ ™∆√À™ µƒ∞µ∂Àª∂¡√À™
2∏ ¢π∂£¡∏™ ∂∫£∂™H ECOTEC ‘09 ∆∂Ã¡√§√°π∂™ ¶∂ƒπµ∞§§√¡∆√™ ∫∞π º/µ ™À™∆∏ª∞∆∞
3∏ ¢π∂£¡∏™ ∂∫£∂™H ENERGY RES ‘09 ∂•√π∫√¡√ª∏™∏™ & ∞¡∞¡∂ø™πªø¡ ¶∏°ø¡ ∂¡∂ƒ°∂π∞™
2∏ ¢π∂£¡∏™ ∂∫£∂™H ENERGY TECH ‘09
æÀ•∏™, £∂ƒª∞¡™∏™, ™Àªµ∞∆π∫ø¡ & ∞¡∞¡∂ø™πªø¡ ¶∏°ø¡ ∂¡∂ƒ°∂π∞™
1∏ ™À¡∂¢ƒπ√ ∂¡∂ƒ°∂π∞ - ¶∂ƒπµ∞§§√¡ - ¢√ª∏™∏
∞ª∂™∏ ™∆ƒ√º∏ ∞¶√ ∆∏¡ À°∂π√¡√ªπ∫∏ ∆∞º∏ ™∆∏¡ ∞¡∞∫À∫§ø™∏
∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ ∞•π√¶√π∏™∏ ∆ø¡ ™∆∂ƒ∂ø¡ ∞¶√µ§◊∆ø¡ ∆∏™ ∫À¶ƒ√À
SMA HELLAS AE ™Àªª∂∆√Ã∏ ™∆∏¡ ∂∫£∂™∏ ECOTEC ‘09
ª∂™√°∂π√™ SOS ∞¶√§√°π™ª√™ ∏ª∂ƒπ¢∞™
EURO CHARITY ¶ƒ∞™∂π¡ ∂§§√°∞ - ¶ƒ∞™π¡∏ ∞¡∞¶∆À•∏
WALLS 6Ë ¶∞¡∂§§∏¡π∞ ∂∫£∂™∏ ∞ƒÃπ∆∂∫∆√¡π∫√À ∂ƒ°√À
ª∂™√°∂π√™ SOS ¢ƒ∞™∏ °π∞ ∆√ ∫§πª∞
HELIOSRES ∆√ ¶ƒø∆√ ∆ƒπº∞™π∫√, ¢π∞™À¡¢∂ª∂¡√ ∂º∂¢ƒπ∫√ º/µ ™À™∆∏ª∞ ™∆∏¡ ∂§§∞¢∞
ALEO SOLAR ∂¡π™ÃÀ∂π ∆∏¡ ¶∞ƒ√À™π∞ ∆∏™ ™∆∏¡ ∂§§∞¢∞
∏§π∞∫√ ¶∞ƒ∞∆∏ƒ∏∆∏ƒπ√
¶∞ƒ∞∆∏ƒ∏™∏ ∫∞π ∫∞∆∞°ƒ∞º∏ ∆ø¡ º∞π¡√ª∂¡ø¡
K & M ™¶∞∂π ∆√ ºƒ∞ºª∞ ∆√À 1MW
BP SOLAR ™Àªª∂∆√Ã∏ ™∆∏¡ ∂∫£∂™∏ ECOTEC ‘09
CONERGY ¢π∞™À¡¢∂ª∂¡∞ ™À™∆∏ª∞∆∞
ECOMOBILITY 2008-9 1√ µƒ∞µ∂π√ ™∆√ 2√ °Àª¡∞™π√ ∏°√Àª∂¡π∆™∞™
ECO ENERGIA A.E. ∫∞∆∞™∫∂À∏ ™À¡√§π∫∞ 8 º/µ ™∆∞£ªø¡ ¶∞ƒ∞°ø°∏™ ∏§∂∫∆ƒπ∫∏™
∂¡∂ƒ°∂π∞™ 800KWP ™∂ √§∏ ∆∏¡ ∂§§∞¢∞ ª∂ ™À™∆∏ª∞∆∞ ¶∞ƒ∞∫√§√À£∏™∏™ ∏§π∞∫∏™ ∆ƒ√Ãπ∞™
πÔ‡ÓÈÔ˜ 2009

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞
∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞

58
60
62
62
64
68
70
72
74

ELESIS ELECTRICAL SOLUTION A.E.
KACO
BP SOLAR
¢∂∏ ∞¡∞¡∂ø™πª∂™
LDK CONSULTANTS
REHAU
SMA
µπµ∂Ãƒøª
STABIL
∞ºπ∂ƒøª∞ ™∆∏ ª√¡ø™∏

78
80
82
84
88
90
94
96
100
102

EASY HOME
FIBRAN A.E.
ISOMAT
ƒπ∑∞∫√™
°. ª∞ƒπ√°§√À & Àπ√π ∞µ∂∂
¶∞∆∂¡πø∆∏™
RENOVAT
POLYKEM
ª∞¶∂´
∆∂∫∆√

ECO¡√ªπ∞

106

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞
∂¡π™ÃÀ™∏ Àºπ™∆∞ª∂¡ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂™ø ¶∂¶ ∂™¶∞

¶∂ƒπµ∞§§√¡ - ¢√ª∏™∏

114
120
122

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΕΛΥΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
άρθρο: Σ. Γαζέας, Α. Γκουζκούνης, Ε. Τζεκάκης Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

ΦΥΤΕΜΕΝΑ ∆ΩΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΚΗΠΟΥ ΣΤΑ ∆ΩΜΑΤΑ
άρθρο: Στέλλα Χαδιαράκου, Μηχανολόγος Μηχανικός, Marjeta Lutman, Πολιτικός Μηχανικός FIBRAN A.E.

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

άρθρο: Γιώργος Κοντονίκας, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, ∆ΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
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∆Â‡¯Ô˜ 6_∆ÚÈÌËÓÈ·›· ¤Î‰ÔÛË

Econ3
Οικονοµία, Οικολογία, Οικοδοµή
¶∂ƒπµ∞§§√¡
¢√ª∏™∏
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΕ ΚΕΛΥΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΦΥΤΕΜΕΝΑ ∆ΩΜΑΤΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΚΗΠΟΥ
ΣΤΑ ∆ΩΜΑΤΑ
ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡIA

Το καλοκαιρινό τεύχος είναι γεγονός.

√π∫√¡√ªπ∞
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ // ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΣΩ ΠΕΠ ΕΣΠΑ

Σε µια δύσκολη περίοδο οικονοµικής κρίσης, σε µια περίοδο γενικότερης
ύφεσης, όπου όλοι και όλα αναθεωρούνται, απόψεις, θεωρίες, κοινωνίες

econ3
ÙÂ‡¯Ô˜ 6
∞Ú›ÏÈÔ˜ - ª¿˚Ô˜ - πÔ‡ÓÈÔ˜ 2009

και θεσµοί, εξακολουθεί να παραµένει ενα σηµείο αναφοράς.
Μια παγκόσµια σταθερά που γύρω της δηµιουργούνται νέες θεωρίες
και οικονοµίες.
Το περιβάλλον.
Σε αυτό το καλοκαιρινό τεύχος θα βρείτε «δροσερά» θέµατα όπως τα
πράσινα δώµατα και ενσωµάτωση φωτοβολταϊκών σε κτίρια,
έτσι για να δούµε πώς µπορούµε να ζήσουµε ανθρώπινα σε
ενα απάνθρωπο περιβάλλον.
Ξεφυλλίστε το περιοδικό όπου και αν είστε και ενηµερωθείτε για τις
νέες εξελίξεις και τάσεις καθώς και για τα νέα του χώρου.
Καλό καλοκαίρι.

Γιώργος Μπιρµπουτσούκης
Εκδότης
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∂π¢∏™∂π™

ALUMIL
∆√ ¡∂√ ª√À™∂π√ ∆∏™ ∞∫ƒ√¶√§∏™
ª∂ ∆π™ ¶ƒø∆√¶√ƒπ∞∫∂™ §À™∂π™ ∆∏™ ALUMIL

∆ίπλα στον πιο ιστορικό
βράχο του ∆υτικού κόσµου
βρίσκεται το νέο Μουσείο της
Ακρόπολης. Η µελέτη µετά
από διεθνή αρχιτεκτονικό
διαγωνισµό ανατέθηκε στα
αρχιτεκτονικά γραφεία
Bernard Tschumi Architects
και Μιχάλη Φωτιάδη.

Οι Υψηλές Απαιτήσεις του έργου και οι λύσεις της Alumil
Η πρόταση είχε ως στόχο της να κατασκευαστεί ένα κέλυφος όλο γυαλί ενώ
ταυτόχρονα ο επισκέπτης να συναντά τις λιγότερες επιφάνειες οπλισµένου
σκυροδέµατος εσωτερικά.
Στην όλη αυτή προσέγγιση η υπεργολάβος κέλυφους Ecklet συνεργάστηκε µε την
Alumil για να δοθούν συγκεκριµένες λύσεις. Στην προσέγγιση αυτή η Alumil παράθεσε
τις προτάσεις της προτείνοντας για τα παράθυρα και τις πόρτες την ανοιγόµενη σειρά
M15000 Prestige, για το αίθριο τη σειρά M10800 Skylight Alutherm και για τις περσίδες
σκίασης τη σειρά M5600 Solar Shading. Παράλληλα απαιτήθηκαν να χρησιµοποιηθούν
ειδικά εξαρτήµατα των οποίων η προµήθεια έγινε µέσω της Alumil από τις συνεργάτιδες
εταιρίες GEZE και Dr Hahn.
Στα 800 παράθυρα έπρεπε να υποστηριχθεί η κατασκευή από µία σειρά στιβαρή, ικανή
να χωρέσει τα τζάµια συνολικού πάχους 33mm. Στο αίθριο, µε συνολική επιφάνεια
300m2, έπρεπε να δοθούν όλες οι απαραίτητες λύσεις οι οποίες θα µπορούσαν να
παρέχουν µία καλή κατασκευή, σε ότι αφορά τη στεγάνωση του, θερµοµονωτική και
συνάµα ικανή να φέρει το βάρος από τις περσίδες που πρόκειται να εγκατασταθούν
επ’ αυτού.
Η Υποστήριξη της Alumil κατά τη διάρκεια του έργου
Για την αποτελεσµατική και ταυτόχρονα τεκµηριωµένη παράθεση των αρχιτεκτονικών
λύσεων Alumil, πέραν των κατασκευαστικών δειγµάτων που παραδόθηκαν και έπρεπε
να εγκριθούν, σηµαντικό στοιχείο τελικής επιλογής των σειρών που επιλέχθηκαν,
αποτέλεσε και η ύπαρξη των πιστοποιητικών για στεγάνωση από το διεθνώς
αναγνωρισµένο ινστιτούτο Ift Rosenheim της Γερµανίας καθώς επίσης και τα
πιστοποιητικά σε ότι αφορά την ποιότητα βαφής όπου πέραν του Qualicoat, παρέχεται
και το πιστοποιητικό Seaside Class.
Η παρουσία του Τµήµατος Μεγάλων Έργων ήταν ιδιαιτέρως σηµαντική όχι τόσο για την
επιλογή των προϊόντων στο έργο, όσο για την τεχνική υποστήριξη που δέχθηκε η Ecklet
µε λεπτοµερή κατασκευαστικά σχέδια, και οι υπεργολάβοι των αλουµινίων
Προαλουµίν (M10800 Skylight Alutherm, M15000 Prestige) και συστηµάτων σκίασης
(Μ5600 Solar Shading VAENE ΚΩΣΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΕΒΕ)
Για το λόγο αυτό, η Ecklet προχώρησε σε περαιτέρω συνεργασία µε την Alumil και
υποστήριξε την προµήθεια και κατεργασία των διατοµών που θα χρησιµοποιηθούν
στην οροφή και θα δηµιουργήσουν µία γυάλινη γυαλιστερή επιφάνεια. Στην οροφή
υπήρχαν κάποια ειδικά τεµάχια (λαµαρίνες αλουµινίου, τρυπηµένες,
στραντζαρισµένες και ηλεκτροστατικά βαµµένες) τα οποία η Alumil τα παρείχε για να
καλύψει όλες τις ανάγκες του συνεργάτη στο έργο.
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Οι εµπειρίες που αποκοµίζονται από τέτοια έργα είναι ιδιαιτέρως
σηµαντικές και η πρόκληση της συµµετοχής της Alumil σε µοναδικά
έργα ακόµη µεγαλύτερη.
Μ15000 PRESTIGE
Το σύστηµα Μ 15000 PRESTIGE είναι ένα σύστηµα µε πλάτος κάσας
50mm και αποτελεί µία ιδιαίτερα στιβαρή σειρά, η οποία
δηµιουργήθηκε για την κάλυψη των υψηλών απαιτήσεων, όσον αφορά
το σχεδιασµό αλλά και τη λειτουργικότητα:
Τα βασικά χαρακτηριστικά της είναι:
• Φύλλο πλάτους 59 mm
• ∆υνατότητες υάλωσης έως 45 mm µε µονό, διπλό, ή τριπλό τζάµι και
µπορεί να υποστηρίξει υαλοπίνακα βάρους έως 130 kg ανά φύλλο
• Στεγανότητα που βασίζεται στο πατενταρισµένο σύστηµα
στεγάνωσης ALUSEAL, χωρίς να διακόπτεται η περιµετρική
στεγάνωση στο σηµείο του µεντεσέ
• Ηχοµόνωση µέχρι 40 db
• Προφίλ τα οποία καλύπτουν όλες τις δυνατές τυπολογίες για
ανοιγο-ανακλινόµενα κουφώµατα, περιστρεφόµενα και βιτρίνες
καταστηµάτων
Είναι η µοναδική µη θερµοδιακοπτόµενη σειρά, η οποία διαθέτει:
• Ειδικά σχεδιασµένα προφίλ για πόρτες εισόδου, πόρτες καπνού και
πόρτες πανικού
• Καθαρούς θαλάµους χωρίς νεύρα τους οποίους γεµίζει η γωνία
σύνδεσης
• Μεγάλη ποικιλία επιλογών στην εµφάνιση (κρυφά φύλλα, steel
look, inox look, wood like look)
• Ειδικά χαµηλή κάσα στο κάτω µέρος µπαλκονόπορτας, η οποία
διευκολύνει το ασφαλές πέρασµα
• ∆υνατότητα χρήσης ατσάλινου περιµετρικού µηχανισµού 16 mm
(πολλαπλών σηµείων κλειδώµατος) για ακόµη µεγαλύτερη
ασφάλεια.
• Μεγάλο κανάλι αποστράγγισης και αερισµού
• ∆ιθάλλαµα φύλλα για σωστή αποστράγγιση και δυνατότητα να
δεχτούν και δεύτερη γωνία σύνδεσης για ιδιαίτερα ενισχυµένες κατασκευές
• Μεγάλη ποικιλία σχεδίων για τις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες του κουφώµατος
• Κορυφαίες επιδόσεις στις δοκιµές υδατοστεγανότητας, ανεµοπερατότητας και ηχοµόνωσης, πιστοποιηµένες από το
διεθνούς κύρους Γερµανικό Ινστιτούτο IFT ROSENHEIM
M 10800 – SKYLIGHT ALUTHERM
Η δηµιουργία αίθριων στα σύγχρονα κτίρια είναι µία λύση υψηλής αισθητικής µε πλάτος κολώνας 55mm, η οποία επιλύει
συγχρόνως και το πρόβληµα του φυσικού φωτισµού του χώρου.
Η σειρά Μ10800 αποτελεί την πλέον ενδεδειγµένη πρόταση για αυτού του είδους τις κατασκευές.
Τα βασικά χαρακτηριστικά της σειράς αυτής είναι:
• Θερµοδιακοπή µε διπλή υάλωση, όπως το σύστηµα Μ6, από 24 mm έως 50 mm
• Κάλυψη πολλών διαφορετικών εφαρµογών όπως πυραµίδες, ηλιοροφές, κελύφη, επικάλυψη χωροδικτυωµάτων
• Κατασκευαστικές λύσεις για τη δηµιουργία πολύεδρων αίθριων κατασκευών και τελειωµάτων υδρορροών, οι οποίες
συνδυάζονται αρµονικά µε την υπόλοιπη κατασκευή
• Άριστη αντοχή υλικών στο χρόνο χωρίς διαβρώσεις κάτω από τις πιο δύσκολες κλιµατολογικές συνθήκες
• Ενσωµατωµένο σύστηµα απορροής για την αποστράγγιση των υδάτων, το οποίο δηµιουργείται από τη συµπύκνωση των
υδρατµών
• η άριστη συνεργασία του µε το σύστηµα Μ6, για τη δηµιουργία σύνθετων κατασκευών, όπως τα υαλοπετάσµατα που
καταλήγουν σε αίθριες κατασκευές, θόλους κλπ.
• ∆υνατότητα συνδυαστικής χρήσης µε την Μ10880 για πτυσσόµενες επεκτάσεις αιθρίων
• Μεγάλη ποικιλία διατοµών για την υποστήριξη όλων των κατασκευών, χωρίς στατικά προβλήµατα
• Παρουσιάζουν άριστη αντοχή στο χρόνο και δεν διαβρώνονται, ούτε κάτω από τις πιο δύσκολες κλιµατολογικές
συνθήκες
• Χρησιµοποιείται σε πισίνες, γυµναστήρια, εµπορικά κέντρα κ.ά, δηµιουργώντας συνθήκες ευεξίας στους επισκέπτες
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∞¶√ ∆π™ ∂∆∞πƒπ∂™
BP SOLAR ∫∞π RSENERGY

Στην οµιλία του στην
συνέντευξη τύπου ο Reyad
Fezzani, CEO της BP Solar,

Η BP Solar παρουσιάζει την στρατηγική της και ανακοινώνει
µεγάλη συµφωνία στη Γερµανία στην ‘Intersolar’, τη µεγαλύτερη
έκθεση φωτοβολταϊκών στον κόσµο

εστίασε στη δυνατότητα της
BP Solar να προσφέρει
-«την υψηλότερη
µακροπρόθεσµη αξία και το
χαµηλότερο κόστος ανά
κιλοβατώρα για όλη την
διάρκεια ζωής ενός
φωτοβολταϊκού πάρκου»γεγονός που σήµερα βοηθάει
την BP Solar να κερδίζει
καινούργιες συµφωνίες και µε
την πάροδο του χρόνου να γίνει
µία από τις πέντε µεγαλύτερες
εταιρίες φωτοβολταϊκών
παγκοσµίως στις βασικές
αγορές της Ευρώπης, των ΗΠΑ
και της Ασίας.»

• Ο CEO της BP Solar ανακοίνωσε τον εορτασµό για την επίτευξη 1 GW πωλήσεων και
το 10ο εκατοµµυριοστό εγκατεστηµένο πάνελ
• Η RGE Energy και η BP Solar υπέγραψαν συµφωνία για την εγκατάσταση 66 MW
στην Γερµανία.
H BP Solar, µια από τις κορυφαίες εταιρίες στον ενεργειακό τοµέα παγκοσµίως, µε
έντονο ενδιαφέρον στη Γερµανία, τη µεγαλύτερη αγορά φωτοβολταϊκών του κόσµου,
παρουσίασε την στρατηγική της να εστιάσει στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
παραγωγής ηλεκτρισµού από φωτοβολταϊκά και να αυξήσει τις πωλήσεις µε ταχείς
ρυθµούς παράλληλα µε την ανάπτυξη της παγκόσµιας αγοράς. Το 2008 η BP Solar είχε
πωλήσεις 162ΜW. Για το 2009 έχει τη δυνατότητα και τους πόρους να διαθέσει έως
320MW, ανάλογα µε τις ανάγκες της αγοράς.
Η BP Solar επανεπιβεβαίωσε επίσης την δέσµευσή της στην Γερµανική αγορά
ανακοινώνοντας µια συµφωνία συνεργασίας µε την RGE Energy για την ανάπτυξη ενός
από τα µεγαλύτερα έργα φωτοβολταϊκών παγκοσµίως. Η µεγάλης κλίµακας
εγκατάσταση µε ισχύ µεγαλύτερη των 46 MWp θα υλοποιηθεί στο Koethen, στην
περιοχή Saxony-Anhalt. Γύρω στα 210.000 πάνελ, µε απόδοση 220Wp το καθένα, θα
διατεθούν από την BP Solar και θα εγκατασταθούν από την RGE. O CEO της BP Solar
και ο Elias Issa, CEO της RGE Energy AG, ανακοίνωσαν τα νέα στο Μόναχο, στην
‘Intersolar’, τη µεγαλύτερη έκθεση φωτοβολταϊκών παγκοσµίως. Η παρουσίαση του
προγράµµατος έχει προγραµµατιστεί για το τρίτο τετράµηνο του 2009, αν το
επιτρέψουν οι διαδικασίες έγκρισης, και µέχρι το τέλος του χρόνου, όλα τα πάνελ της
ΒP Solar θα είναι έτοιµα για εγκατάσταση.
Το προγραµµατισµένο φωτοβολταϊκό σύστηµα θα αποδώσει 43.000 µεγαβατώρες
«πράσινου ηλεκτρισµού». Αυτό το µέγεθος είναι αρκετό για την ετήσια παροχή
περίπου 11.500 νοικοκυριών των τεσσάρων ατόµων και θα εξοικονοµήσει περίπου
25.600 τόνους διοξειδίου του άνθρακα.
Λόγω της υψηλής ποιότητας των κατασκευαστικών προδιαγραφών του έργου που έχει
επιδείξει η Energy AG, η BP Solar προσφέρει εγγύηση για την απόδοση των φ/β
πλαισίων που παρέχει.

περισσότερες πληροφορίες
BP Solar
BrilliantPR
Μάριος Τζαβάρας
e-mail:
marios.tzavaras@brilliantpr.gr
www.bpsolar.gr
14
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Η BP Solar, µέλος του τοµέα εναλλακτικών πηγών ενέργειας – ΒP Alternative Energy,
είναι µια εταιρία που δραστηριοποιείται παγκόσµια µε περισσότερους από 2200
εργαζόµενους. Η BP Solar σχεδιάζει, κατασκευάζει και διαθέτει στην αγορά προϊόντα
που χρησιµοποιούν την ενέργεια του ήλιου για την παραγωγή ηλεκτρισµού σε µια
πληθώρα εφαρµογών στον οικιακό, εµπορικό και βιοµηχανικό τοµέα. Με περισσότερα
από 35 χρόνια εµπειρίας και εγκαταστάσεις σε περισσότερες από 160 χώρες, η ΒP
Solar αποτελεί µια από τις ηγέτιδες εταιρίες στον τοµέα της ηλιακής ενέργειας.
Η BP Alternative Energy, δραστηριοποιείται από τον Νοέµβριο του 2005 και συνδυάζει
όλο το ενδιαφέρον της ΒP σε ενέργεια χαµηλού έως µηδενικού άνθρακα
συµπεριλαµβάνοντας επενδύσεις ύψους $8 δις µέχρι το 2015 σε: αιολική, ηλιακή και
τα βιοκαύσιµα. Η BP Alternative Energy επένδυσε $1,5δις το 2006-2007 και ακόµα $1,5
δις το 2008 και το ερχόµενο 2009.
H BP αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες εταιρίες στον χώρο της ενέργειας, µε
επιχειρήσεις σε πάνω από 100 χώρες και περισσότερους από 96,000 εργαζόµενους

∂π¢∏™∂π™

CONERGY
∫√™ª√™ °∂ª∞∆√™ ∂¡∂ƒ°∂π∞

Με εξαιρετική επιτυχία ολοκλήρωσε η Conergy τη συµµετοχή της
στην Έκθεση ECOTEC 2009. Για 2η συνεχόµενη χρονιά η Conergy
και οι Συνεργάτες της έδωσαν το παρόν σε µια από τις
σηµαντικότερες και πλέον οργανωµένες ∆ιεθνείς Εκθέσεις του
κλάδου.
Περισσότεροι από 170 εκθέτες υποδέχθηκαν χιλιάδες
επισκέπτες από τις 3 έως και τις 6 Απριλίου στο εκθεσιακό
κέντρο EXPO ATHENS στην Ανθούσα Αττικής, µε την Conergy να
δίνει ένα όµορφο τόνο τόσο µε την παρουσία της όσο και µε τη
µικρή γιορτή που διοργάνωσε στο περίπτερο της εταιρίας το
βράδυ του Σαββάτου.
Η εκδήλωση αυτή έγινε µε αφορµή αφενός τα 10 χρόνια
παρουσίας της Conergy AG στο διεθνή χώρο και τα 5 χρόνια
παρουσίας ως Conergy ΕΠΕ στην Ελλάδα και αφετέρου τη
σύσφιξη των σχέσεων µε τις εταιρίες του κλάδου, πίνοντας µαζί
µια δροσερή Caipirinha, στο τέλος της πιο κουραστικής µέρας.
Στη γιορτή έδωσαν το παρόν πολλοί από τους εκθέτες που
έλαβαν µέρος στην έκθεση, περνώντας ευχάριστα για λίγη ώρα
µε το Latin µουσικό σχήµα και το χορευτικό συγκρότηµα “Salsa
Caliente”, το οποίο έδωσε ιδιαίτερο χρώµα και ρυθµό
στη γιορτή της εταιρίας.

SCHEUTEN SOLAR
™Àªª∂∆√Ã∏ ™∆∏¡ ∂∫£∂™∏ ECOTEC ‘09
Από τις 3-6 Απριλίου, η Scheuten Solar συµµετείχε στην 2η διεθνή έκθεση
«Ecotec – Τεχνολογίες περιβάλλοντος & Φωτοβολταϊκά συστήµατα» στην Αθήνα.
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης οι σηµαντικότεροι κατασκευαστές και εγκαταστάτες
Φ/Β συστηµάτων παρουσίασαν την εταιρία και τα προϊόντα τους.
Η Scheuten Solar µε παρουσία και στην Ελλάδα, µέσω του γραφείου της στην Αθήνα,
ήταν φυσικά εκεί. Το αποτέλεσµα ήταν ένα όµορφο περίπτερο και µια επιτυχηµένη
έκθεση!
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ECOCAMP
∫∞∆∞™∫∏¡ø∆π∫√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

Μία ξεχωριστή ιδέα που έγινε κατασκηνωτικό πρόγραµµα συνεχίζει και στη φετινή
καλοκαιρινή περίοδο το ECOCITY. Πρόκειται για το ECOCAMP, την περιβαλλοντική
κατασκήνωση για εφήβους 13-16 ετών, που θα πραγµατοποιηθεί για 5η χρονιά σε µια
επιλεγµένη περιοχή των Καλαβρύτων, στη µαγευτική Ροδέα, όπου βρίσκονται οι
µόνιµες εγκαταστάσεις του Κατασκηνωτικού Κέντρου Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας
και Αγωγής.

3-9 Αυγούστου 2009
το Ecocamp του Ecocity
στον Ερύµανθο

Ανάµεσα στο ελατοδάσος, σε ένα τοπίο µοναδικού κάλλους στις παρυφές του
Ερύµανθου, όπου η µυθολογία µας τοποθέτησε τον άθλο του Ηρακλή µε τον Ερυµάνθιο
Κάπρο, στήνεται το πρόγραµµα της περιβαλλοντικής κατασκήνωσης.
Στο ECOCAMP προτεραιότητα έχει o νέος κατασκηνωτής, ο οποίος µέσα από την
ευχάριστη διαβίωση και την ξεγνοιασιά της παρέας, συµµετέχει σε θεµατικές
δραστηριότητες για τον αέρα, το νερό και τη γη, εµπλουτισµένες µε παραδοσιακά
στοιχεία, όπως το ζύµωµα του ψωµιού και το ψήσιµο σε φούρνο µε ξύλα, τη
καλλιέργεια καρπών και φυτών.
Οι έφηβοι που θα συµµετέχουν θα έχουν ευκαιρίες διαβίωσης σε χώρους φυσικής
οµορφιάς και θα παρακολουθήσουν ένα αξιόλογο πρόγραµµα ενηµέρωσης,
βιωµατικών και ψυχαγωγικών δράσεων για το περιβάλλον και την παράδοση που
χάνεται. Επίσης θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν βόλτα στο δάσους µε ιππήλατη
άµαξα, να κατέβουν τον Βουραϊκό και να γνωρίσουν την περιοχή µε πεζοπορία, ή
ορειβατικό ποδήλατο πάντα µε τον κατάλληλο εξοπλισµό.
Οι εγκαταστάσεις διαµονής είναι µόνιµες και περιλαµβάνουν κεραµοσκεπή κτίρια
συνολικής χωρητικότητας 180 ατόµων, κουζίνα, ιατρείο, γήπεδα και πισίνα.
Το ECOCAMP είναι µια πρόταση του ECOCITY που στοχεύει στην επαφή των νέων που
ζουν στην πόλη µε τη Φύση, καθώς και στην βιωµατική προσέγγιση περιβαλλοντικών
θεµάτων.

περισσότερες πληροφορίες
Υπεύθυνο Συντονισµού του
ECOCITY
Πάνος ∆ιαµαντής
e-mail: pdiaman@ecocity.gr
www.ecocamp.gr
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¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ SMAQ
¢π∞Ã∂πƒπ™∏ ∆∏™ ¶√π√∆∏∆∞™ ∆√À ∞∂ƒ∞
ª∂ ∆∏ µ√∏£∂π∞ ¢√ƒÀº√ƒπ∫ø¡
¶§∏ƒ√º√ƒπø¡

Στο πρόγραµµα συµµετέχει το ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας ως δικαιούχος, το ∆ιεπιστηµονικό Ινστι.
Περιβαλλοντικών Ερευνών (∆ΙΠΕ), το Κέντρο Περιβάλλοντος της Ν.Α. Κοζάνης (ΚΕΠΕ), το Τµήµα
Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσ/νίκης (Τοµέας Οικολογίας), το Εθνικό Κέντρο
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), το Regional Environmental Center for Central
and Eastern Europe (REC-Ουγγαρία), το Joint Research Centre (JRC-Ιταλία) και η εταιρία ΟΡΙΖΩΝ Ο.Ε.
Κύριος σκοπός του SMAQ είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου συστήµατος που θα αξιολογεί,
θα παρακολουθεί και θα διαχειρίζεται την αέρια ρύπανση στην ευρύτερη περιοχή της ∆υτικής
Μακεδονίας. Πιο συγκεκριµένα, η περιοχή στην οποία το πρόγραµµα εστιάζει εσωκλείεται σε
ένα τρίγωνο, οριζόµενο από τις πόλεις Φλώρινα, Κοζάνη και Πτολεµαΐδα της ∆υτικής Μακεδονίας.
Η περιοχή θεωρείται ιδιαίτερα επιβαρυµένη από αέριους ρύπους, ιδιαιτέρως λόγω του ότι φέρει
τα χαρακτηριστικά κοιλάδας, στην οποία είναι εγκατεστηµένες οι βασικές µονάδες παραγωγής
ενέργειαςτηςχώρας(ατµοηλεκτρικοίσταθµοίπαραγωγήςηλεκτρικήςενέργειαςτης∆ΕΗ).Οσταθµός
παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα στην Πτολεµαΐδα, έχει καταγράψει έως και 380µg/m3,
τη στιγµή που το αποδεκτό όριο εξωτερικής συγκέντρωσης µικροσωµατιδίων είναι 50µg/m3.
Το σύστηµα ολοκληρωµένης διαχείρισης της ποιότητας του αέρα κάνει χρήση τεχνολογιών αιχµής,
συνδυάζοντας την απαραίτητη περιβαλλοντική και άλλη πληροφορία προκειµένου να επιτύχει
τηνπιοσυµφέρουσα,µεοικονοµικούςόρους,παρακολούθησηκαιαξιολόγησητηςαέριαςρύπανσης.
Η τελευταία επιτυγχάνεται µέσω ενός αναλυτικού συστήµατος παρακολούθησης, που αξιοποιεί
τη δορυφορική πληροφορία (συνεχείς δορυφορικές εικόνες) σε συνδυασµό µε επίγειες µετρήσεις
(δίκτυο επίγειων σταθµών) και δείκτες αέριας ρύπανσης. Επιπλέον, το σύστηµα επιτρέπει τον
αναλυτικό υπολογισµό των βιοµηχανικών και άλλων αέριων εκποµπών στην περιοχή και τη
δηµιουργία ενός ακριβούς και εµπεριστατωµένου καταλόγου εκποµπών αέριων ρύπων.
Κάνοντας λοιπόν χρήση του συστήµατος, εξάγονται εναλλακτικά σενάρια εκποµπής
αέριων ρύπων, καθένα από τα οποία περιλαµβάνει συγκεκριµένες τεχνολογικές
εφαρµογές και µέτρα διαχείρισης της ποιότητας του αέρα.
Μια καλά σχεδιασµένη καµπάνια παρακολούθησης βιο-δεικτών και επιδηµιολογικών
δεδοµένων σχετικά µε την επίδραση των αέριων ρύπων στην υγεία των κατοίκων της περιοχής
χρησιµοποιείται για να υποστηρίξει µια εκτενή αξιολόγηση των επιδράσεων της αέριας
ρύπανσης στην ανθρώπινη υγεία και συνεπώς στην τοπική και περιφερειακή οικονοµία.
Οι δυνατότητες που το SMAQ προσφέρει συνοψίζονται στα εξής:
• Να γίνει για πρώτη φορά µια ολοκληρωµένη αποτίµηση της υπάρχουσας
κατάστασης από την άποψη των εκποµπών και των µέχρι σήµερα µετρήσεων στην
ευρύτερη περιοχή της ∆. Μακεδονίας.
• Να αποκτήσουν οι ΟΤΑ και το κράτος ένα εργαλείο για την έγκαιρη προειδοποίηση
του πληθυσµού ή/και για την αποτροπή επεισοδίων ρύπανσης.
• Ναµπορέσειη∆ΕΗ: Α) να λάβει µέτρα για τον περιορισµό της ρύπανσης στην πηγή
Β) να επεξεργαστεί σενάρια για βελτιώσεις της υφιστάµενης κατάστασης
Γ ) να υιοθετήσει εναλλακτικές λύσεις στον τοµέα της εξόρυξης,
της παραγωγής ενέργειας και της αντιρρύπανσης.
• Να αποκτηθεί άµεση γνώση της έκθεσης του πληθυσµού στη ρύπανση µε άµεσες
µετρήσεις σε επίπεδο ατόµων.
• Να λειτουργήσουν επιδεικτικές εφαρµογές περιορισµού της ρύπανσης (NOx) στους
εσωτερικούς χώρους (εργασίας & κατοικίας) µε τη µέθοδο της φωτοκατάλυσης.
• Να συµπληρωθούν οι γνώσεις και οι πληροφορίες για τη ρύπανση µε τη χρήση βιο-δεικτών.
• Να εκτιµηθούν οι επιπτώσεις της ρύπανσης στη χλωρίδα και τις καλλιέργειες ώστε σε
επόµενη φάση να ληφθούν κατάλληλα µέτρα ή να γίνουν οι απαραίτητες προσαρµογές.

Το πρόγραµµα SMAQ
(Satellite-Assisted
Management of Air Quality)
έχει ξεκινήσει από το 2005,
µε κύριο χρηµατοδότη
το LIFE – Environment,
το χρηµατοδοτικό εργαλείο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
τη διατήρηση του φυσικού
περιβάλλοντος.

περισσότερες πληροφορίες
www.smaq-life.org
e-mail: info@smaq-life.org
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Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας παρόλο ότι είναι
πολιτική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας δεν εντάσσεται σε
µια στρατηγική µε σαφείς στόχους και εργαλεία εφαρµογής. Το κείµενο «Εθνική
Στρατηγική για την Βιοποικιλότητα» που στις 4/2/09 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του
ΥΠΕΧΩ∆Ε για διαβούλευση, είναι µεν ένα βήµα προόδου αλλά δεν διασφαλίζει ότι όσα
δεν έγιναν µέχρι σήµερα θα γίνουν από εδώ και πέρα, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της
ανάσχεσης της απώλειας βιοποικιλότητας και µάλιστα µέχρι το 2010, όπως
προβλέπουν οι διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας. Σωστά επισηµαίνει ο Υπουργός
ΠΕΧΩ∆Ε ότι «η βιοποικιλότητα σήµερα δοκιµάζεται έντονα, λόγω των πολλαπλών
πιέσεων που δέχεται από ανθρώπινες παρεµβάσεις και από την κλιµατική αλλαγή.
Είναι υποχρέωση όλων µας να εργαστούµε για να την προστατεύσουµε». Αλλά το
∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και οι άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις διαπιστώνουν µέχρι
σήµερα σηµαντικές παραλείψεις, αδυναµίες και δυσκολίες στην επεξεργασία και στην
υλοποίηση µιας αποτελεσµατικής πολιτικής για την προστασία της βιοποικιλότητας και
την αντιµετώπιση χρόνιων προβληµάτων που οδηγούν στην απώλεια του φυσικού µας
πλούτου. Είναι σαφής επίσης η απουσία οποιασδήποτε πολιτικής που θα προστατεύσει
την βιοποικιλότητα την εποχή της κλιµατικής κρίσης.
Το γεγονός ότι η χώρα µας διαθέτει σηµαντικό βιολογικό πλούτο δεν µπορεί να οδηγεί
στην επανάπαυση αλλά αντίθετα θα έπρεπε να προκαλεί εγρήγορση για την προστασία
του. Μερικά γενικού χαρακτήρα προβλήµατα όπως η αυθαίρετη/εκτός σχεδίου
δόµηση , οι καταπατήσεις και οι πυρκαγιές σε δασικές και φυσικές περιοχές, η
υπεραλίευση και η χρήση παράνοµων και καταστροφικών µέσων αλίευσης, η
ανεξέλεγκτη διάθεση και καύση σκουπιδιών αποτελούν σηµαντική απειλή για τη
βιοποικιλότητα. Το µεγαλύτερο όµως πρόβληµα είναι η απουσία µιας διακηρυγµένης
και συνεκτικής πολιτικής προστασίας της βιοποικιλότητας που αντιµετωπίζει τα
προβλήµατα, δηµιουργεί µηχανισµούς και εργαλεία της όποιας πολιτικής και
συντονίζει τα διάφορα επίπεδα διοίκησης.
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Με αφορµή τη συµµετοχή του στο 2ηµερο, ∆ιεθνές Συνέδριο για την Προστασία της
Βιοποικιλότητας, που πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα στις 27 & 28 Απριλίου µε
πρωτοβουλία του Επίτροπου για το Περιβάλλον κ. Σταύρου ∆ήµα, το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
SOS επισηµαίνει για µια ακόµη φορά την αναγκαιότητα σχεδιασµού και υλοποίησης
πολιτικών και πρακτικών που θα οδηγήσουν στην αποκατάσταση των οικοσυστηµάτων
και της βιοποικιλότητας.
Η ύπαρξη ενός σηµαντικού βιολογικού πλούτου στη χώρα µας δεν µπορεί να οδηγεί σε
επανάπαυση αλλά αντίθετα θα έπρεπε να συνεπάγεται εγρήγορση για την προστασία
του. Μερικά γενικού χαρακτήρα προβλήµατα όπως η αυθαίρετη/εκτός σχεδίου
δόµηση, οι καταπατήσεις και οι πυρκαγιές σε δασικές και φυσικές περιοχές, η
υπεραλίευση και η χρήση παράνοµων και καταστροφικών µέσων αλίευσης, η
ανεξέλεγκτη διάθεση και καύση σκουπιδιών αποτελούν σηµαντική απειλή για τη
βιοποικιλότητα. Το µεγαλύτερο όµως πρόβληµα είναι η απουσία µιας διακηρυγµένης
και συνεκτικής πολιτικής προστασίας της βιοποικιλότητας που να αντιµετωπίζει τα
προβλήµατα, να δηµιουργεί µηχανισµούς και εργαλεία πολιτικής και να συντονίζει τα
διάφορα επίπεδα διοίκησης.

περισσότερες πληροφορίες
∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
Μαµάη 3, 10440, Αθήνα
Νίκη Παρδαλού
Υπεύθυνη Θεµάτων
Βιοποικιλότητας και Φυσικών
Πόρων
∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
nature@medsos.gr

Το ∆ίκτυο Μεσόγειος SOS δίνει έµφαση σε προτάσεις και παρεµβάσεις για αλλαγή
πολιτικών, αλλά παράλληλα συµβάλει ενεργά µε µια σειρά δράσεων, πρωτοβουλιών
και πρακτικών του στην στροφή προς µια ολοκληρωµένη στρατηγική για την προστασία
της βιοποικιλότητας.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
• Η προσπάθεια βελτίωσης της κατάστασης του κόλπου της Ελευσίνας µε πολυποίκιλες
δράσεις, η κυριότερη των οποίων είναι µέσα από το πρόγραµµα LIFE-Env
«Συνεργατική περιβαλλοντική αναγέννηση του κόλπου της Ελευσίνας µέχρι το 2020»
• Η πανελλαδική εκστρατεία εθελοντικού καθαρισµού των ακτών «Καθαρίστε τη
Μεσόγειο» µε τη µεγαλύτερη αναλογικά συµµετοχή εθελοντών σε όλη τη Μεσόγειο
(πάνω από 15.000 τα τελευταία χρόνια).
• Η προώθηση βιώσιµων µορφών αλιείας και µιας αλιευτικής πολιτικής µε µέλλον.
• Η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση χιλιάδων πολιτών µέσα από εκδηλώσεις,
καλλιτεχνικούς διαγωνισµούς, κοινές δράσεις µε την εκπαιδευτική κοινότητα και
τους ενεργούς πολίτες σε όλη την Ελλάδα.
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Κάτω από τα αστέρια του Αττικού Ουρανού, την Τρίτη 16 Ιουνίου, διοργανώθηκε η
Εκδήλωση για την Απονοµή των Βραβείων Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας «ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ
2008», σε Επιστήµονες και Επιστηµονικούς Φορείς, ∆ήµους και ∆ηµοτικές
Επιχειρήσεις, Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης και ∆ηµοσιογράφους καθώς και σε
Επιχειρήσεις. Έχουν ήδη απονεµηθούν επίσης δύο έπαινοι για δράσεις κινητοποίησης
πολιτών, ενώ η εκδήλωση θα έκλεισε µε την απονοµή του Βραβείου για Έργο Ζωής.

16 Ιουνίου 2009
ανακοινώθηκαν
τα βραβεία ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ

Το αγαλµατίδιο της φετινής απονοµής εµπνεύσθηκε και σχεδίασε ο
Χρήστος Παπανδρόπουλος. «Ο κύκλος της φύσης, η κυκλική δοµή του
ανθρώπινου σώµατος, η αρχή και το τέλος συναντιούνται πάντα σε µία
αδιάκοπη πορεία. Η ζωή µέσα από ένα κυκλικό χορό βυθίζει στην γη
τον καρπό της» αναφέρει ο δηµιουργός, που κατασκεύασε το
αγαλµατίδιο από ανακυκλωµένο γυαλί µε τη συνεργασία της Ειρήνης
Ματινοπούλου. Για την φόρµα του γλυπτού µελετήθηκαν το άγαλµα
του Άτλαντος που κρατάει στους ώµους του τον Ουρανό (Εθνικό
Μουσείο Νάπολης), χαρακτικά της Βάσως Κατράκη και τα κεραµικά
επιτοίχια της Μάρως Κερασιώτη στο Ηράκλειο.
Το Πρόγραµµα της εκδήλωσης προετοιµάστηκε από τον Σκηνοθέτη Νίκο Κροντηρά και
µια αξιόλογη οµάδα συνεργατών του, που θα µετατρέψουν το Rooftop του κτιρίου του
Συνεδριακού Κέντρου της Εθνικής Ασφαλιστικής, στην Λεωφ. Συγγρού, σε χώρο
υποδοχής των καλεσµένων του ECOCITY.
Ο θεσµός των Βραβείων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ, που φέτος συµπληρώνει 5ετία, επιβραβεύει το
περιβαλλοντικό έργο συνεισφορά, µε σκοπό να δηµιουργηθούν οι συνθήκες για µια
βιώσιµη κοινωνία όπου οι κυρίαρχες αξίες είναι ο σεβασµός προς το Περιβάλλον και
την Ποιότητα της Ζωής.
Την εκδήλωση απονοµής των Βραβείων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2009, υποστηρίξαν η ΕΘΝΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, το Ξενοδοχείο ATHENAEUM INTERCONTINENTAL ATHENS, η διαφηµιστική
εταιρία JNL+ και η εταιρία AVITRON. Χορηγοί Επικοινωνίας είναι ο Όµιλος Λυµπέρη, η
εκδοτική εταιρία Direction, η Εφηµερίδες Κέρδος και City Press, ο τηλεοπτικός
σταθµός ΕΤ3 και οι ραδιοφωνικοί σταθµοί ΕΡΤ3 και FLASH.
Το Βραβείο ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2009 – ΕΡΓΟ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, έλαβε ο Οικολόγος και
Ακτιβιστής Βλάσης Βελλόπουλος από την Πάτρα, µια σηµαντική προσωπικότητα στο
οικολογικό κίνηµα και ιδρυτής της Εταιρίας Προστασίας Τοπίου και Περιβάλλοντος µε
πολλές µάχες για σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήµατα, όπως η δίκη µε βιοµηχανίες
που ρύπαιναν τον Πατραϊκό, η προστασία του βιότοπου των πετροχελίδονων στα
Νιφορέικα, ενός από τους σπανιότερους βιότοπους στη Mεσόγειου, και η διάσωση του
∆άσους της Στροφυλιάς από την καταπάτηση.

περισσότερες πληροφορίες
Ιωάννα Ρόκκου
info@ecocity.gr
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Τα Βραβεία ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2009 - ΕΠΙΣΤΗΜΗ έλαβαν:
- Η Επιστηµονική Οµάδα Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιµης
Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για την εργασία «Μελέτη
Επιπτώσεων των κλιµατικών αλλαγών στη Μεσόγειο – Προβλέψεις Κλιµατικών
Αλλαγών σε απόσταση 50 χρόνων»
- Ο Χρίστος Βλαχοκώστας, ∆ιδάκτορας του Τµήµατος Μηχανολόγων Μηχανικών,
Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ για την εργασία «∆ιερεύνηση σκοπιµότητας Στρατηγικών
Αντιρρύπανσης σε δοµηµένο αστικό περιβάλλον»
- Το Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας Και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής
για την Εργασία: ∆ιαχείριση ειδικών αποβλήτων, Αποκατάσταση ρυπασµένων
µεταλλευτικών και µεταλλουργικών χώρων, Αξιοποίηση του υπόγειου χώρου µε
στόχο τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων των
αστικών κέντρων.

Τους Επαίνους ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2009 – ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ έλαβαν οι πρώην
εκπονούντες φοιτητές:
- Θ. Αργυράκη, ∆ήµητρα Αγγελάκη, Χριστίνα Σκανδαλίδου, Κώστας Μακρής,
∆ήµητρα Κοµνιανού, Ορέστης Περιλής, ∆ηµήτρης Τριαντάφυλλος,
Κατερίνα Πεχλιβάνου, Χαράλαµπος Αντωνιάδης.
Τα Βραβεία ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2009 - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ έλαβαν:
- Ο Σύνδεσµος Προστασίας Ανάπτυξης Υµηττού για την Ενέργεια «Αναδάσωσεις και
Ευαισθητοποίηση Πολιτών µε Ενηµέρωση και ∆ηµιουργία Παραµυθιού
"Ο Αη-Βασίλης φέτος είναι Πράσινος»
- Το ΑΤTΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΑΜΕΛ) για την Ενέργεια «Ολοκληρωµένο
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων»
Τα Βραβεία ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2009 - ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ έλαβαν:
- Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ∆ωδεκανήσου για την Eνέργεια «Ενέργεια : 6 + 1
∆ράσεις για το Περιβάλλον (∆ενδροφύτευση - Φυτώρια σε Σχολεία - Καµπάνια
Αντικατάστασης Πλαστικής Σακούλας - Εκστρατεία καθαρισµού θαλασσών Εκστρατεία για τα απορρίµµατα - Εκστρατεία για την ορθολογική χρήση Υδάτινων
αποθεµάτων – Βραβεύσεις Εθελοντών)»
- Ο ∆ήµος Βύρωνα για την Ενέργεια «Ενίσχυση Αστικού Πρασίνου και ∆ιαµόρφωση
Χώρων Αναψυχής στο ∆ήµο Βύρωνα»
- Η Κοινότητα Παλαιάς Φωκαίας για την Ενέργεια «Οριστική Παύση Λειτουργίας
Χ.Α.∆.Α. - Ενέργειες και ∆ροµολόγηση ∆ιαδικασιών για την Περιβαλλοντική
Αποκατάσταση, Έναρξη Ανακύκλωσης»
- Ο ∆ήµος Χερσονήσσου Κρήτης για την Ενέργεια «Μονάδα Επεξεργασίας
Λυµατολάσπης»

Ο κος Αραβαντινός, η κα Άννα
∆ιαµαντοπούλου, ο κος Αναστάσιος
Νεράντζης και ο κος Βλάσης
Βελλόπουλος

Τα Βραβεία ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2009 - ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ έλαβαν:
- Ο ∆ηµοσιογράφος Τάσος Σαραντής, Εφηµερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ
- Το ΠΡΑΣΙΝΟ + ΜΠΛΕ Περιοδικό για το Περιβάλλον από την Ναυπακτία
Αιτωλοακαρνανίας
- Το Α ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, Ειδική µηνιαία έκδοση για το Περιβάλλον της (Εφηµερίδα
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ)
- Ο ιστιότοπος WWW.OIKOLOGIO.GR
- Το Περιοδικό ENERGY POINT
- Η Εβδοµαδιαία Εφηµερίδα REAL NEWS για την ένταξη στην ύλη σταθερής έκδοσης
για το Περιβάλλον (REAL PLANEΤ)
Τα Βραβεία ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2009 - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ έλαβαν:
- Η VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. για το Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης Vodafone
- Η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. -ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε για την Αντιστάθµιση Ρύπων CO2 Γέφυρας
Ρίου - Αντιρρίου / Μείωση Εκποµπών Αερίων / Οικο – Οδήγηση
- Η JT INTERNATIONAL HELLAS Α.Ε.Β.Ε. για την Ενηµερωτική Εκστρατεία
Περιβαλλοντικού Χαρακτήρα «Καθαρές Παραλίες»
Επαίνους ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2009 έλαβαν:
- Η Οµάδα Euphoria για την δηµιουργία λογισµικού κινητήρα αυτοκινήτων µε σκοπό
τη µείωση της Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης.
- Η Ελένη Γιαννακούλη και οι εθελοντές της για την ολική αναστύλωση του χωριού της
Πέρσαινας
- Ο Όµιλός INTERAMERICAN για τη Συνεισφορά και Στήριξη στην κατασκευή
αντικατολισθητικού Έργου για την προστασία του ∆ηµοτικού σχολείου στο
πυρόπληκτο Λέπρεο, ∆ήµου Ζαχάρως και την µερική επισκευή ∆ηµοτικού σχολείου
στην πυρόπληκτη Ν. Φιγαλεία, ∆ήµου Φιγαλείας
- Ο Όµιλος TITAN Α.Ε για τη συνεισφορά και στήριξη στην κατασκευή
αντικατολισθητικού έργου για την προστασία του ∆ηµοτικού σχολείου στο
πυρόπληκτο Λέπρεο, ∆ήµου Ζαχάρως.
ÙÂ‡¯Ô˜ 6
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2∏ ¢π∂£¡∏™ ∂∫£∂™∏
ECOTEC ‘09
∆∂Ã¡√§√°π∂™ ¶∂ƒπµÕ§§√¡∆√™
∫∞π º/µ ™À™∆∏ª∞∆∞

Εξαιρετική επιτυχία για το τετραήµερο «Ecotec ΄09»
Την καθιέρωση ενός ισχυρού εκθεσιακού θεσµού σηµατοδότησε η εξαιρετική επιτυχία
της 2ης διεθνούς έκθεσης «Ecotec - Τεχνολογίες περιβάλλοντος & Φωτοβολταϊκά
συστήµατα» που οργάνωσε στο Expo Athens η «Τ Expo».
Επί 4 ηµέρες (3 - 6 Απριλίου) περισσότεροι από 170 εκθέτες µε αντικείµενο τις
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, την ανακύκλωση, τη διαχείριση αποβλήτων, την
προστασία και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος, την εξοικονόµηση ενέργειας,
και τα εναλλακτικά καύσιµα, παρουσίασαν σε ένα κοινό που αποτελούσαν -κυρίωςστελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, των δηµόσιων οργανισµών, της βιοµηχανίας, των
κατασκευαστικών εταιριών καθώς και των µεγάλων εµπορικών και τουριστικών
επιχειρήσεων, προϊόντα, συστήµατα και κάθε τεχνολογία που εξυπηρετεί την αειφόρο
ανάπτυξη.
Η προσέλευση των επισκεπτών που προέρχονταν από όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και
χώρες του εξωτερικού ξεπέρασε -σύµφωνα µε τα πρώτα στοιχεία των διοργανωτών- τις
12.000.
Παράλληλα µε την έκθεση πραγµατοποιήθηκαν και πολλές εκδηλώσεις, µε κορυφαία
το τριήµερο συνέδριο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το περιβάλλον που
συνδιοργάνωσαν η ΚΕ∆ΚΕ και το «Ecocity» το οποίο παρακολούθησαν δήµαρχοι και
στελέχη των ΟΤΑ από ολόκληρη τη χώρα.
Τα επίσηµα εγκαίνια έγιναν την Παρασκευή στις 2 µµ παρουσία εκπροσώπων των
Υπουργείων Ανάπτυξης, ΠΕΧΩ∆Ε, Μεταφορών και Επικοινωνιών –υπό την αιγίδα των
οποίων τελούσε η έκθεση- βουλευτών, δηµάρχων και εκπροσώπων της
πανεπιστηµιακής, επιστηµονικής και επιχειρηµατικής κοινότητας.

περισσότερες πληροφορίες
για την έκθεση «Ecotec΄09»
το Συνέδριο Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
www.ecotec.gr

22

ÙÂ‡¯Ô˜ 6



πÔ‡ÓÈÔ˜ 2009

profilgroup 22009

ÎÔ‡ÊˆÌ·
& ÂÓ¤ÚÁÂÈ·

∞π£ƒπ∞, ∂π¢π∫∂™

∫∞∆∞™∫∂À∂™, ∂¶∂¡¢À™∂π™ ∫∆πƒπø¡

ALDE: K·Ú·˚ÛÎ¿ÎË 113 & ¶·ÙÚﬁÎÏÔ˘ - ∫·Ú‰›ÙÛ·, ∆ËÏ.: 24410 73.192, Fax: 24410 73.355
∫·Ú‰›ÙÛË˜ 207 - §¿ÚÈÛ·, ∆ËÏ.: 2410/625.545, Fax: 2410/625.595
www.alde.gr info@alde.gr

∂π¢∏™∂π™

3∏ ¢π∂£¡∏™ ∂∫£∂™∏
ENERGY RES ‘09
∂•√π∫√¡√ª∏™∏™ & ∞¡∞¡∂ø™πªø¡
¶∏°ø¡ ∂¡∂ƒ°∂π∞™

Το µεγαλύτερο ενεργειακό γεγονός της χρονιάς
Το βράδυ της Κυριακής, 22 Φεβρουαρίου 2009, έκλεισε τις πύλες της η 3η ∆ιεθνής
έκθεση Εξοικονόµησης & Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας – EnergyReS ’09, η οποία
διεξήχθη στον εκθεσιακό χώρο του πρώην Ανατολικού Αεροδροµίου Ελληνικού και
χαρακτηρίσθηκε ως µία άρτια οργανωµένη έκθεση, σύγχρονη, ποιοτική και
επιτυχηµένη.
Την έκθεση εγκαινίασε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Ιωάννης Μπούγας, παρουσία και
του κ. Αλέξανδρου Βραχνού, Προέδρου της Μόνιµης Επιτροπής για τις Πράσινες
Μεταφορές του ΥΜΕ. Ο κ. Υφυπουργός στον χαιρετισµό του τόνισε ότι η διοργάνωση
της έκθεσης EnergyReS για τρίτη συνεχή χρονιά επιβεβαιώνει την προηγούµενη
επιτυχία της και δείχνει πως έχει πλέον καταξιωθεί στη συνείδηση εκθετών και
επισκεπτών. Επίσης µεταξύ άλλων δήλωσε ότι είναι ιδιαίτερα χαρούµενος που
βρίσκεται σε µία τόσο ενδιαφέρουσα έκθεση, η οποία εξειδικεύεται στα µείζονος
σηµασίας θέµατα της Εξοικονόµησης Ενέργειας και της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας και συγκεντρώνει διακεκριµένες επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στους τοµείς αυτούς, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το
εξωτερικό.
Στη συνέχεια έγινε περιήγηση των επισήµων σε όλα τα περίπτερα της έκθεσης,
αντάλλαξαν απόψεις και προβληµατισµούς µε τους εκθέτες, στους οποίους ο κ. Ι.
Μπούγας δήλωσε ότι γνωρίζει τα προβλήµατα του κλάδου, ωστόσο το Υπουργείο
Ανάπτυξης µαζί µε τα συναρµόδια Υπουργεία εργάζονται συστηµατικά για την
αντιµετώπισή τους και είναι πεπεισµένος ότι θα ξεπερασθούν σύντοµα οι όποιες
δυσκολίες για την προώθηση των έργων Α.Π.Ε. στη χώρα µας.
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Περισσότεροι από 15.000 επισκέπτες, επισκέφθηκαν την έκθεση, ενηµερώθηκαν για
τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στους τοµείς της εξοικονόµησης ενέργειας και των
ΑΠΕ, ενώ σηµαντικό ποσοστό επενδυτών & επιχειρηµατιών πραγµατοποίησε εµπορικές
συµφωνίες µε τους εκθέτες. Το ενδιαφέρον της πλειοψηφίας των επισκεπτών,
επικεντρώθηκε στην εφαρµογή συστηµάτων, τεχνολογιών και υπηρεσιών
εξοικονόµησης ενέργειας και εγκατάστασης αυτόνοµων ενεργειακών συστηµάτων
στον κτιριακό τοµέα, γεγονός το οποίο καταδεικνύει την ανάγκη του κοινού για
επένδυση σε συστήµατα που εξοικονοµούν ενέργεια ενώ παράλληλα δεν ρυπαίνουν,
συµβάλλοντας και αυτοί στη προστασία του περιβάλλοντος.
Η EnergyReS '09 τέλεσε υπό την αιγίδα των υπουργείων Ανάπτυξης, ΠΕΧΩ∆Ε και
Μεταφορών & Επικοινωνιών, ενώ συµµετείχαν ενεργά οι Πρεσβείες των χωρών της
Προεδρεύουσας Τσεχίας, της Μ. Βρετανίας, της Πολωνίας και της Σλοβακίας. Oι
εκδηλώσεις που διεξήχθηκαν κατά την διάρκειά της, υποστηρίχθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτέλεσαν την συνέχεια των εκδηλώσεων της Ευρωπαϊκής
Εβδοµάδας Αειφορίας (European Union Sustainable Energy Week). Στις παράλληλες
εκδηλώσεις συµµετείχαν το ΚΑΠΕ ως επιστηµονικός συντονιστής του EnergyReS ’09
Forum, 30 ερευνητικά εργαστήρια ΑΕΙ και ΤΕΙ στο EnergyReS ’09 Scientific forum, το
περιοδικό ΤΕΧΝΙΚΑ, Η Μ.Κ.Ο ΣΟΛΩΝ, το ΕΛΙΝΗΟ ως συνδιοργανωτής του Eco Regularity
test και η οµάδα Green Project.
Ο Συνδυασµός της έκθεσης µε τις παράλληλες εκδηλώσεις (τεχνικές εκδηλώσεις,
ενηµερωτικές οµιλίες, εταιρικές παρουσιάσεις, Εco-Regularity test υβριδικών
οχηµάτων, βραβεύσεις) και το υψηλό επίπεδο ηµερίδων στο οποίο συµµετείχαν
συνολικά 70 διακεκριµένοι οµιλητές, επιβεβαίωσαν για µια ακόµη φορά τον
χαρακτηρισµό της EnergyReS ως το µεγαλύτερο ενεργειακό γεγονός της χρονιάς. Τις
παράλληλες εκδηλώσεις παρακολούθησαν περισσότεροι από 1.500 επισκέπτες.
Η EnergyReS αποτελεί πλέον ένα αυτόνοµο εκθεσιακό και συνεδριακό θεσµό µε
σηµαντική συνεισφορά στην προώθηση της εξοικονόµησης ενέργειας, των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, στην ενηµέρωση & ευαισθητοποίηση του πολίτη και
κατ’ επέκταση την προστασία του περιβάλλοντος. Παράλληλα συνυπογράφει τον
προβληµατισµό των επιχειρηµατιών για την στασιµότητα των έργων ΑΠΕ και την έντονη
επιθυµία και ανάγκη των πολιτών για εγκατάσταση συστηµάτων εξοικονόµησης
ενέργειας και αυτόνοµων ενεργειακά συστηµάτων, απαιτώντας από την Πολιτεία
άµεσες ενέργειες για ξεµπλοκάρισµα της χρηµατοδότησης των επενδυτών έργων ΑΠΕ
και για προκήρυξη του προγράµµατος ενίσχυσης δράσεων εξοικονόµησης ενέργειας
και αυτόνοµων εγκαταστάσεων ΑΠΕ στον οικιακό τοµέα.

Χορηγοί της έκθεσης ήταν η
ΤΕ∆ΚΝΑ & ΜΕΛΚΑΤ
Χορηγοί επικοινωνίας:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΟΙΚΟ, ΤΕΧΝΙΚΑ,
ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ,
Capital.gr., EUROCHARITY και
REID media group.
Υποστηρικτές: EΘΝΙΚΟ
ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ,
ΕΛΕΤΑΕΝ, ΕΒΗΕ, ΕΣΣΗΘ,
ΕΛΙΝΗΟ, ΣΑΤΕ, ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε,
ΠΕ∆ΜΕ∆Ε, REEEP,
GREENPEACE, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
SOS, ΠΑΚΟΕ, ΕCOWEEK,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ21.
Υποστηρικτές επικοινωνίας:
EnergyPoint,
∆ελτίο Συλλόγου
Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων,
∆ελτίο Συλλόγου Χηµικών,
Remove Before Flight,
ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΕCON3,
Υ∆ΡΟοικονοµία, ΟΙΚΟπολις,
Εγκαταστάτης, Νότια Γραµµή.
∆ιοργανωτές και εκθέτες
έδωσαν ραντεβού για το 2010
δεσµευόµενοι για ακόµη
µεγαλύτερη επιτυχία.
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ENERGY TECH ‘09
æÀ•∏™, £∂ƒª∞¡™∏™, ™Àªµ∞∆π∫ø¡
∫∞π ∞¡∞¡∂ø™πªø¡ ¶∏°ø¡ ∂¡∂ƒ°∂π∞™

Θετικά µηνύµατα για το «επιχειρείν»
σε ΑΠΕ και Πράσινη ∆όµηση!
Με θετικά µηνύµατα για τις επενδυτικές προοπτικές στον τοµέα των Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας και της Πράσινης ∆όµησης, ως αντίδοτο στη διεθνή οικονοµική κρίση
ολοκληρώθηκαν στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης οι εργασίες της 2ης
∆ιεθνούς Έκθεσης Ψύξης, Θέρµανσης, Συµβατικών και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
ENERGYTECH της HELEXPO.
Κύριο συµπέρασµα του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Τεχνολογίας Εξελίξεων και
στρατηγικών µε θέµα «Ενέργεια - Περιβάλλον – ∆όµηση», που διοργάνωσαν από
κοινού η HELEXPO, η εταιρία επικοινωνίας PROFILGROUP, και το περιοδικό ECON3 στο
πλαίσιο της Έκθεσης, ήταν το έντονο ενδιαφέρον από πλευράς των επιχειρήσεων και
των µηχανικών για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και της «Πράσινης ∆όµησης»,
καθώς επίσης η ολοένα αυξανόµενη συνειδητοποίηση από το απλό κοινό της σηµασίας
της προστασίας του περιβάλλοντος και στον τοµέα της δόµησης, χωρίς ωστόσο ακόµη
η σχετική ενηµέρωση των πολιτών, όπως επισηµάνθηκε από πλευράς των
περιβαλλοντικών οργανώσεων, να έχει φτάσει στα επιθυµητά επίπεδα. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας Εξελίξεων και Στρατηγικών µε
θέµα «Ενέργεια - Περιβάλλον – ∆όµηση», παρακολούθησαν, παρά τις ιδιαίτερα
δυσµενείς καιρικές συνθήκες, συνολικά 922 άτοµα, γεγονός που αποτυπώνει την
ανάδειξη των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και της Πράσινης Επιχειρηµατικότητας σε
πεδία ανάπτυξης της αγοράς κόντρα στην κρίση.
Στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας θα επικεντρώνεται, επίσης, εξάλλου και το «Σπίτι
Νέων Ενεργειακών Τεχνολογιών», στο Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου, του οποίου τη
δηµιουργία προανήγγειλε κατά την εκδήλωση εγκαινίων της 2ης ENERGY TECH ο
Υφυπουργός Ανάπτυξης, κ. Ιωάννης Μπούγας. Πρόκειται για µια νέα δράση, η οποία
θα παρουσιαστεί αναλυτικά στο προσεχές διάστηµα από τον Υπουργό Ανάπτυξης κ.
Κωστή Χατζηδάκη, και στην υλοποίηση της οποίας συµµετέχει και η HELEXPO.
Την 2η ENERGY TECH επισκέφθηκαν συνολικά 11.462 επισκέπτες, προερχόµενοι από
την Ελλάδα και άλλες 20 χώρες και συγκεκριµένα από Αλβανία, Αυστρία, Βέλγιο,
Βουλγαρία, Γαλλία, Γερµανία, ∆ανία, Ελβετία, Ζαϊρ, Ισραήλ, Ιταλία, Κατάρ, Καναδά,
Κόσοβο, Κύπρο, Μαδαγασκάρη, Ολλανδία, ΠΓ∆Μ, Πορτογαλία και Σερβία.
Βραβεύσεις Καλύτερων Συµµετοχών
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της HELEXPO Α.Ε.,στη 2η ∆ιεθνή Έκθεση Ψύξης, Θέρµανσης,
Συµβατικών και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ENERGYTECH. κ. Θέµης Καρτσιώτης,
έκανε τις απονοµές των Βραβείων και των Επαίνων Καλύτερης Συµµετοχής καθώς και
των Ειδικών Βραβείων ∆ιοργανωτή στις εταιρίες που ξεχώρισαν για τη συµµετοχή τους.
Τα Βραβεία Καλύτερων Συµµετοχών 2ης ∆ιεθνούς Έκθεσης Ψύξης, Θέρµανσης,
Συµβατικών και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ENERGYTECH απονεµήθηκαν στις
εταιρίες NRGAZ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΙΝΤΕΡΠΛΑΣΤ Α.Ε., ΤΟΤΓΚΑΖ Α.Ε., ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΒΕΕ, ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε., FRONIUSSOLARELECTRONICS και UNIONCLIMAA.E.,
οι Έπαινοι στις εταιρίες ΚΑRINA ΑΒΕΕ και PIPELIFE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και τα Ειδικά Βραβεία
∆ιοργανωτή ΑΦΟΙ ΤΣΟΥΛΦΙ∆Η, ΝΕΡΓΙΖΗΣ Α.Ε., ARIESA.E., CLIMACONTROLAE, ΦΑΣΟΗΣ
ΓΡ. ΑΒΕΕ – FASO – PLAST, ∆ΡΙΒΑΠΛΑΣΤ ΑΒΕΕ, ΒΑΡΒΕΡΗΣ Α. – ΣΙΟΥΤΑΣ Χ. ΟΕ – SIVAR
στις εταιρίες της.
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∂π¢∏™∂π™

1√ ™À¡∂¢ƒπ√
∂¡∂ƒ°∂π∞
¶∂ƒπµ∞§§√¡
¢√ª∏™∏
20-21 Μαρτίου 2009
∆ιεθνές Συνεδριακό
κέντρο Ι. Βελλίδης

Με απόλυτη επιτυχία οργανώθηκε το 1ο Συνέδριο µε τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ∆ΟΜΗΣΗ» που οργανώθηκε στο πλαίσιο της κλαδικής έκθεσης ENERGYTECH 09, στη
Θεσσαλονίκη.
Το συνέδριο πλαισιώθηκε από εγνωσµένου κύρους Καθηγητές Πολυτεχνείου, Φορείς,
Κυβέρνηση και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Ενέργειας,
Περιβάλλοντος και ∆όµησης.
Τις δύο ηµέρες του Συνεδρίου η αίθουσα ήταν κατάµεστη από κόσµο γεγονός που
αποδεικνύει το τεράστιο ενδιαφέρον του κοινού και των επιστηµόνων για τον τοµέα
της ενέργειας και της βιοκλιµατικής δόµησης.
Το τρίπτυχο αυτό συνέδριο θα επαναλαµβάνεται κάθε διετία µε τον ίδιο τίτλο αλλά µε
εισηγήσεις προσαρµοσµένες στις πρόσφατες εξελίξεις.
Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Εταιρίες Παραγωγής
∆οµικών Υλικών, Εργολάβοι, Εµπορικές εταιρίες, Εταιρίες παροχής Υπηρεσιών, Τοπική
Αυτοδιοίκηση ‘Α & ‘Β Βαθµού, Κλαδικός τύπος, Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, Φοιτητές,
Συγκοινωνιολόγοι, Γεωλόγοι, Φορείς και απλό κοινό κοινό παρακολούθησαν τις
συνεδρίες µε ιδιαίτερο ενδιάφερον.
Το πρόγραµµα του Συνεδρίου αναλυτικά είχε ως εξής:

Παρασκευή
20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

18:00-19:00

Χαιρετισµοί Επισήµων
- Παρουσίαση προγράµµατος του Συνεδρίου
- Παρουσίαση των Χορηγών
- Παρουσίαση των Φορέων

19:00–19:30

∆ΙΑΛΛΕΙΜΑ

Α.ΜΕΡΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
Στρατηγικές–Πολιτική–Φορείς
Συντονιστής: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΖΕΚΑΚΗΣ τακτ.καθ.Α.Π.Θ.τµήµα Αρχιτεκτόνων
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19:30-20:30
Euro Charity

ECOCITY
MEDSOS
PLANT A TREE

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΑΝΟΣ
∆νων Εταίρος Euro Charity
Εκπρόσωπος
Ο ρόλος των ΜΚΟ στη διαµόρφωση πολιτικών για το περιβάλλον
ΤΑΣΟΣ ΚΡΟΜΜΥ∆ΑΣ
Ο ρόλος των ΜΚΟ στη διαµόρφωση πολιτικών για το περιβάλλον
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΛΑΜΠΟΥΣ
Εταιρική κοινωνική ευθύνη και δράσεις για το περιβάλλον.

20:30-21:30

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

∆.Ι.Π.Ε.

∆ιεπιστηµονικό Ιν/τούτο Περιβαλ/ντικών Ερευνών
ΕΙΡ. ΝΤΑΒΛΟΥΡΟΥ – ΝΤΙΑΝΑ ΠΕΠΠΑ
Πολιτικές – Εργαλεία και Πρακτικές για την αειφόρο ανάπτυξη.
ΑΡΚΑ∆ΙΟΣ ΜΕΛΙΚΙΑ∆ΗΣ, ∆νων Σύµβουλος ΒΙΟΑCΤΙΟΝ
Αξιοποίηση και Συλλογή Αστικών Λυµάτων
ΤΕΧΝΙΚΕΣ και ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΑΝΝΑ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ, ∆ντρια Ανάπτυξης & ∆ιεθνων Σχέσεων
Α-CERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Πολιτικές - Στρατηγικές για µια αποτελεσµατική Βιώσιµη Ανάπτυξη
Π. ΣΑΜΑΡΑΣ, Πρόεδρος Επιτροπής Περιβάλλοντος ΤΕΕ,
Παράρτηµα Κεντ. Μακεδονίας

Αστικά Λύµατα
Βιώσιµη Ανάπτυξη
Βιώσιµη Ανάπτυξη

Β.ΜΕΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ- ΖΗΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Πολιτική - Στρατηγικές
Συντονιστής: Γιώργος Μπιρµπουτσούκης, Εκδότης Econ3
11:00-12:00
Ε.Ε.

ΡΑΕ
ΚΑΠΕ

JAN BRACHA Εµπ. Ακόλουθος ΤΣΕΧΙΑΣ
Πολιτική και Στρατηγικές σε θέµατα ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ στην Ε.Ε.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
Ο Ρόλος της ΡΑΕ στα νέα δεδοµένα της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ,
ΜηχανολόγοςΜηχανικός Msc
Τεχνικες επίτευξης Ενεργειακής Αποδοτικότητας στα κτίρια

12:00-12:30

∆ΙΑΛΛΕΙΜΑ

12:30-13:30

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Τεχνολογία–Εξελίξεις–Στρατηγικές

ΑιολικήΕνέργεια
ΗλιακήΕνέργεια
Φωτοβολταϊκά & η εφαρµογή
τους στα κτίρια
Πράσινα σπίτια
µε φωτοβολταϊκά συστήµατα

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΒΙ∆ΑΚΗΣ, Καθ. ΤΕΙ Ηρακλείου
ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ, Πρόεδρος ΕΒΗΕ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΑΖΕΑΣ, Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ KΑΒΑΚΑΣ
Mηχανολόγος Μηχανικός ΜBA, ALUMIL SOLAR
Γεωθερµία
ΜΙΧΑΗΛ ΦΥΤΙΚΑΣ, Οµότιµος Καθηγητής Γεωθερµίας ΑΠΘ
Επενδυτικοί κίνδυνοι σε Α.Π.Ε. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ, KARAVIAS & ASSOCIATES

Σάββατο
21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

∂π¢∏™∂π™

1√ ™À¡∂¢ƒπ√
∂¡∂ƒ°∂π∞ - ¶∂ƒπµ∞§§√¡ - ¢√ª∏™∏

Γ. ΜΕΡΟΣ ∆ΟΜΗΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Νέες τεχνολογίες - Υλικά
Συντονιστής: ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ, Αν. Καθ. Α.Π.Θ., τµ. Πολιτικών Μηχανικών
18:00-19:00
Ενέργεια & ∆όµηση
Θερµοµόνωση & ∆όµηση
Ηχοµόνωση & ∆όµηση

Πόρτες - Παράθυρα &
εξοικονόµηση Ενέργειας

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ, Αν. Καθ. Πολυτεχνείου Κρήτης
ΚΩΣΤΑΣ ΑΣΛΑΝΗΣ, Marketing Manager ISOMAT
ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ, Επικ. Καθ. ∆ηµοκρίτειου
Πανεπιστηµίου Θράκης
ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
∆ρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ.

19:00-19:30

∆ΙΑΛΛΕΙΜΑ

19:30 - 20:45

∆ΟΜΗΣΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ
ΤεχνολογίεςκαιΕξελίξεις

Προσανατολισµός κτιρίων
Σκίαση & Παθητικός ∆ροσισµός
Συστήµατα Σκίασης
Πράσινες Στέγες
Συστήµατα Αξιοποίησης
Φυσικού Φωτισµού

ΜΑΡΙΑ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ, Επικ. Καθ. Α.Π.Θ., τµ.Αρχιτεκτόνων
ΚΛΕΙΩ ΑΞΑΡΛΗ, Αν. Καθ. Α.Π.Θ., τµ. Πολιτικών Μηχανικών
ΓΙΩΡΓΟΣ ∆ΩΝΙΟΣ, Μηχανικός τµ. Μεγάλων έργων ALUMIL
ΕΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ, ΑΝΕΛΙΞΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΣΙΚΑΛΟΥ∆ΑΚΗ
Λέκτορας Α.Π.Θ., τµ. Πολιτικών Μηχανικών
Ενεργειακή ταυτότητα Κτιρίων ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΖΕΡΕΦΟΣ
Επικ. Καθ. Ανοικτού Πανεπιστηµίου
∆.ΜΕΡΟΣ
20:45-21:00

Συµπεράσµατα–Προτάσεις

Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει στις παρεµβάσεις του κοινού όσον αφορά την έλλειψη
πληροφόρησης και στοιχείων της ενεργειακής αγοράς.
Το περιοδικό ECON3 και η ProfilGroup ήδη σχεδιάζουν το επόµενο συνέδριο και
προγραµµατίζουν σειρά ενηµερωτικών εκδηλώσεων γύρω από την Βιοκλιµατική
Αρχιτεκτονική και την εξοικονόµηση ενέργειας
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Χρήση γεωθερµίας σε ευρεία κλίµακα στις αστικές περιοχές και ιδίως σε
πολυκατοικίες
Πρόταση για να προωθηθεί από το συνέδριο της στις αρµόδιες Αρχές και Οργανισµούς
(Ελληνική κυβέρνηση, την Ε.Ε. κλπ.)
Α. Η ΠΡΟΤΑΣΗ
Χρήση γεωθερµίας σε ευρεία κλίµακα στις αστικές περιοχές και ιδίως σε πολυκατοικίες
Επειδή η πρόσβαση στους ακάλυπτους χώρους των πολυκατοικιών είναι συνήθως
αδύνατη όσον αφορά στην χρήση βαρέων γεωτρύπανων, πρέπει να υποχρεωθούν οι
οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλοι φορείς να επιτρέπουν, αν όχι να
επιδιώκουν µε επιδοτήσεις ή ελαφρύνσεις, την δηµιουργία γεωθερµικών διατρήσεων
(µικρή διάµετρος) στους κοινόχρηστους χώρους (και την σύνδεση τους µε τις Α/Θ των
πολυκατοικιών). Όσον αφορά άλλους φορείς, ενδεικτικά το Λιµεναρχείο να επιτρέπει
εάν συντρέχουν κατάλληλες προδιαγραφές την σύνδεση των Α/Θ µε τη θάλασσα. Το
βάθος της γεώτρησης και εποµένως η ποσότητα της ενέργειας που εξοικονοµείται θα
µπορεί να κυµαίνεται ανάλογα µε το κατά επιθυµία των ενδιαφεροµένων επενδυόµενο
χρηµατικό ποσόν.
Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
1.Οι ωφέλειες
α. Η γνωστή εξοικονόµηση ενέργειας λόγω γεωθερµίας µικρού βάθους.
β. Η ευνοϊκότατη επίδραση στο µικροκλίµα των κατοικιών και βασικά των
πυκνοδοµηµένων τµηµάτων των πόλεων που ως γνωστό το καλοκαίρι υπερθερµαίνεται
από τα κλιµατιστικά αέρος µε τις γνωστές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
γ. Η σοβαρή αισθητική βελτίωση των όψεων των οικοδοµών από την αποµάκρυνση
αφενός των εξωτερικών µονάδων κλιµατισµού και αφετέρου των αντιαισθητικών
σωληνώσεων παροχής Φυσικού Αερίου.
2.Σχολιασµοί αναλύσεις.
α. Ο κοινόχρηστος χώρος της γεώτρησης να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην
οικοδοµική γραµµή, κατά προτίµηση στο πεζοδρόµιο αλλά σε περιπτώσεις αδυναµίας
να µπορεί να χρησιµοποιείται και ο δρόµος.
Πληροφοριακά, οι παράγοντες που επηρρεάζουν αυτήν την δυνατότητα είναι αφενός
οι εξώστες που εµποδίζουν, την προσέγγιση των γεωτρύπανων καθώς και τα τυχόν
προσωρινά, ως πότε όµως, εναέρια καλώδια και αφετέρου οι πάσης φύσεως υπόγειοι
αγωγοί ύδρευσης, αποχέτευσης, Φ. Αερίου, ∆ΕΗ, ΟΤΕ και άλλης σταθερής τηλεφωνίας,
φωτισµού κλπ. πράγµα που σηµαίνει ότι πρέπει να βρεθεί ανάµεσά τους η
καταλληλότερη θέση γεώτρησης.
β. Η εγκατάσταση της Α/Θ θα παίρνει ενέργεια είτε από το δίκτυο της ∆ΕΗ ή από το
δίκτυο του Φ. Αερίου. Κατόπιν µε µεµονωµένους σωλήνες θα µεταφέρεται το κρύο ή το
ζεστό νερό, κατά περίπτωση (καλοκαίρι – χειµώνας) στα fan coil των διαµερισµάτων ή
σε τυχόν ενδοδαπέδιο σύστηµα, το οποίο όµως εν αντιθέσει µε τα fan coil, θα
χρησιµοποιήσει την Α/Θ κυρίως για την θέρµανση κατά τον χειµώνα και κατά ένα µικρό
βαθµό έως καθόλου, λόγω ανεπιθύµητης συµπύκνωσης των υδρατµών κάτω από µια
θερµοκρασία, κατά το καλοκαίρι.
Οι εσωτερικές απώλειες από τους µονωµένους σωλήνες είναι απόλυτα συµβατές µε το
ζητούµενο αποτέλεσµα δηλαδή θα πηγαίνει ζέστη προς το κτίριο κατά τον χειµώνα και
κρύο κατά το καλοκαίρι ο δε βαθµός µόνωσης θα είναι της απόλυτης επιλογής των
χρηστών από όπου διέρχονται οι αγωγοί.
γ. Η πρόταση αυτή αφορά την υποχρέωση των φορέων της οργανωµένης κοινωνίας
(∆ήµοι κλπ) να επιτρέψουν την εκµετάλλευση της γεωθερµίας προς το καλό των
κατοίκων των πόλεων και της εθνικής οικονοµίας, της προστασίας του περιβάλλοντος
κλπ. Η επιλογή ή όχι αυτής της πρότασης πρέπει να εξαρτάται αποκλειστικά από τους
ιδιοκτήτες των πολυκατοικιών κλπ οι οποίοι θα σταθµίσουν τα οφέλη και τις δαπάνες
αφού γίνουν από ειδικούς µηχανικούς οι σχετικές µελέτες εφαρµοσιµότητας.
Ενδεικτικά αν η πρόσοψη είναι µικρή σε σχέση µε την απαιτούµενη θερµότητα
εναλλαγής να γίνονται οι γεωτρήσεις σε αναλόγως µεγαλύτερα βάθη. Το αν το
εγχείρηµα τελικά συµφέρει ή όχι θα το αποφασίσουν αποκλειστικά και µόνο οι
ενδιαφερόµενοι. Ενδεικτικά σε απόλυτα οικονοµικές συνθήκες έχουµε µια διαφορά
θερµοκρασίας στο νερό που έρχεται προς την Α/Θ από το νερό από το νερό που
φεύγει π.χ. 10οC µε ένα οικονοµικό βάθος γεώτρησης π.χ. 100µ. Αν όµως σε µια
περίπτωση και µε τον µέγιστο δυνατό αριθµό γεωτρήσεων µπορούµε να επιτύχουµε
διαφορά θερµοκρασίας π.χ. µόνο 4οC, έχουµε σαν συνέπεια µικρότερο βαθµό
απόδοσης της Α/Θ που είναι όµως πολύ µεγαλύτερος ασφαλώς από µια Α/Θ που
χρησιµοποιεί σαν εξωτερικό περιβάλλον τον αέρα. Σε αυτή την περίπτωση οι
ιδιοκτήτες µπορούν να επιλέξουν µεταξύ αυτού του «µειωµένου» βαθµού απόδοσης
και µιας υψηλότερης επένδυσης π.χ. γεώτρηση σε βάθος 250µ έτσι ώστε να επιτύχουν
ακόµη µεγαλύτερη διαφορά θερµοκρασίας.

∂π¢∏™∂π™

1√ ™À¡∂¢ƒπ√
∂¡∂ƒ°∂π∞
¶∂ƒπµ∞§§√¡
¢√ª∏™∏
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Κων/νου Τσακνάκη του Γεωργίου
Πολιτικού Μηχανικού

∂π¢∏™∂π™

∞ª∂™∏ ™∆ƒ√º∏ ∞¶√ ∆∏¡
À°∂π√¡√ªπ∫∏ ∆∞º∏ ™∆∏¡ ∞¡∞∫À∫§ø™∏
∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ ∞•π√¶√π∏™∏
∆ø¡ ™∆∂ƒ∂ø¡ ∞¶√µ§◊∆ø¡ ∆∏™ ∫À¶ƒ√À

Η ΕΠΤΑ ιδρύθηκε το 1995 και
κατάφερε σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα να συγκαταλέγεται στις
κορυφαίες εταιρίες συµβούλων,
στον τοµέα της προστασίας του
Περιβάλλοντος. Η τεχνογνωσία
που διαθέτει και το υψηλό
επίπεδο συνεχούς εκπαίδευσης
του προσωπικού, διασφαλίζουν
την παροχή υπηρεσιών και
λύσεων υψηλής ποιότητας σε
τοµείς όπως:
Περιβαλλοντική Πολιτική
Ενέργεια & Προστασία
του Κλίµατος
∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων,
Υδάτινων Πόρων & Υγρών Αποβλήτων
Αειφόρος Αστική και
Περιφερειακή Ανάπτυξη
Φυσικό Περιβάλλον
Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση
στη Βιοµηχανία

περισσότερες πληροφορίες
ΕΠΤΑ Σύµβουλοι Μελετητές
Περιβαλλοντικών Έργων
Ολοφύτου 15
Αθήνα, ΤΚ 11142
www.epta.gr
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Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου ανέθεσε σε
ένωση νοµικών προσώπων, στην οποία συµµετέχει η εταιρία ΕΠΤΑ Σύµβουλοι
Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων, την εκπόνηση µελέτης, η οποία θα διερευνήσει
διεξοδικά τη δυνατότητα για την ενεργειακή αξιοποίηση ορισµένων ειδικών
αποβλήτων που παράγονται στην Κύπρο.
Η Εθνική και Κοινοτική νοµοθεσία, απαιτεί την άµεση στροφή από την υγειονοµική
ταφή στην ανακύκλωση και την ανάκτηση υλικών και ενέργειας και η µελέτη θα
αξιολογήσει την εφαρµογή σχετικών πρακτικών στη «Μεγαλόνησο». ∆ίνοντας
βαρύτητα στα απόβλητα που δεν µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν ή να
ανακυκλωθούν, η µελέτη θα διαµορφώσει το πλαίσιο για την ενεργειακή αξιοποίηση
των στερεών αποβλήτων και θα καθορίσει τα µέτρα που θα πρέπει να ληφθούν από
τους αρµόδιους φορείς της Κύπρου. Μέσω της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αλλά
και της αντικατάστασης συµβατικών καυσίµων µε νέα εναλλακτικά καύσιµα όπως το
RDF και το SRF, η Κύπρος θα έχει βραχυπρόθεσµα τόσο οικονοµικά όσο και κοινωνικά
και περιβαλλοντικά οφέλη.
Η µελέτη εντάσσεται στις πρόσφατες πρωτοβουλίες του Υπουργείου Γεωργίας,
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου για την εφαρµογή βιώσιµων και
ολοκληρωµένων λύσεων για τα παραγόµενα στερεά απόβλητα. Παράλληλα µε την
αξιολόγηση όλων των διαθέσιµων τεχνολογιών θερµικής επεξεργασίας, η µελέτη θα
προτείνει µέτρα και θα διαµορφώσει ένα συγκεκριµένο πλάνο δράσης ώστε η Κύπρος
να αυξήσει την ενεργειακή της αυτονοµία χρησιµοποιώντας ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας όπως τα στερεά απόβλητα.

∂π¢∏™∂π™

SMA HELLAS AE
™Àªª∂∆√Ã∏ ™∆∏¡ ∂∫£∂™∏ ECOTEC ‘09

H SMA Hellas ΑΕ συµµετείχε στη 2η διεθνή έκθεση «Ecotec – Τεχνολογίες
περιβάλλοντος & Φωτοβολταϊκά συστήµατα», που πραγµατοποιήθηκε στις 3-6
Απριλίου 2009, στο Expo Athens, στην Ανθούσα Αττικής.
Στο περίπτερο της SMA Hellas παρουσιάστηκαν οι νέοι Sunny Mini Central 9000TL,
10000TL και 11000TL, που σας επιτρέπουν τώρα να σχεδιάσετε ένα φωτοβολταϊκό
σύστηµα µέχρι και κλίµακας µεγαβάτ µε µεγαλύτερη ακρίβεια και ευελιξία.
Συγκεκριµένα η επιλογή αποκεντρωµένης σχεδίασης εξασφαλίζει:
• Αυξηµένο βαθµό απόδοσης: µε βαθµό απόδοσης 98,1% ο Sunny Mini Central
11000TL θέτει νέα πρότυπα όσον αφορά στην εξοικονόµηση κόστους µε ακόµα
χαµηλότερη ειδική τιµή ισχύος. Χωρίς µετασχηµατιστή και µε την τοπολογία
κυκλώµατος H5. Αυτό επιτρέπει την πιο αποδοτική µετατροπή του συνεχούς
ρεύµατος σε εναλλασσόµενο ρεύµα συµβατό µε το δίκτυο.
• Καινοτόµο τεχνολογία: ευφυής διαχείριση της θερµοκρασίας µε το OptiCool,
ενεργή αποφυγή ασυµµετρίας φορτίου µε το ενσωµατωµένο Power Balancer,
µηχανισµός ανίχνευσης σηµείου µέγιστης ισχύος OptiTrac για βέλτιστη παραγωγή
ενέργειας και ηλεκτρονικός διακόπτης ασφαλείας ESS για ασφαλή εγκατάσταση.
Έτσι οι πελάτες µας απολαµβάνουν περισσότερη ηλιακή ενέργεια, ευκολία χρήσης
και το σηµαντικότερο συµβάλλουν στην υιοθέτηση τεχνολογίας του µέλλοντος, πιο
φιλικής προς το περιβάλλον.
• Μέγιστη ευελιξία: παρέχει τη δυνατότητα σχεδιασµού σε µικρότερες
επαναλαµβανόµενες δοµές καθιστώντας την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού
συστήµατος ευκολότερη, µε το χαµηλότερο κόστος συντήρησης και µε αυξηµένη
αξιοπιστία του φωτοβολταϊκού συστήµατος.
Επιπλέον στο πλαίσιο της έκθεσης πραγµατοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα
παρουσίαση του εφεδρικού συστήµατος Sunny Backup.
Το εφεδρικό σύστηµα Sunny Backup, ως συµπλήρωµα του φωτοβολταϊκού
συστήµατος, πραγµατοποιεί εντός χιλιοστών του δευτερολέπτου, αυτόµατη µεταγωγή
στη λειτουργία αυτόνοµης τροφοδοσίας, σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος. Η SMA
προσφέρει το εφεδρικό σύστηµα Sunny Backup ως προδιαµορφωµένο σύστηµα για
όλες τις κατηγορίες ισχύος, από 5 kW έως περίπου 100 kW, µε απλή τοποθέτηση και µε
δυνατότητα αρθρωτής επέκτασης. Σε συγκριτικές δοκιµές απόδοσης / τιµής µε άλλα
συνήθη εφεδρικά συστήµατα ρεύµατος, το νέο σύστηµα της SMA αποδεικνύεται ότι
είναι η εφεδρική λύση µε την καλύτερη απόδοση και το υψηλότερο όφελος για το
χρήστη, µε το χαµηλότερο επενδυτικό και λειτουργικό κόστος.

Η SMA είναι ο µεγαλύτερος
κατασκευαστής ηλιακών µετατροπέων
παγκοσµίως, µε 9 επιχειρήσεις σε 4
ηπείρους, περισσότερους από 2.600
υπαλλήλους και µε ετήσια ικανότητα
παραγωγής µετατροπέων συνολικής
ισχύoς περίπου τεσσάρων gW.
Ο µετατροπέας είναι η καρδιά κάθε
εγκατάστασης παραγωγής ρεύµατος
από ηλιακή ενέργεια.
Ο µετατροπέας της SMA αποτελεί ένα
εξαιρετικά ευφυές σύστηµα
διαχείρισης που ελέγχει, επιτηρεί και
ρυθµίζει τη φ/β εγκατάσταση µε
σύγχρονα συστήµατα επικοινωνίας. Οι
µετατροπείς της SMA ξεχωρίζουν γιατί
είναι ιδιαίτερα φιλικοί προς το χρήστη,
επιτυγχάνουν εξαιρετικά υψηλό βαθµό
απόδοσης, µεγαλύτερο του 98% και
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις
οποιουδήποτε φ/β συστήµατος, από
kW έως mW, για διασυνδεδεµένες µε
το δίκτυο εγκαταστάσεις, αλλά και για
αυτόνοµα συστήµατα, εξασφαλίζοντας
συµβατότητα, ανεξάρτητα από τον
τύπο των φ/β πλαισίων. Για την
επίτευξη της τεχνολογικής υπεροχής
των µετατροπέων της SMA, εργάζονται
περισσότεροι από 300 µηχανικοί οι
οποίοι αναπτύσσουν τουλάχιστον 5 νέα
προϊόντα ετησίως, για τις συνεχώς
αυξανόµενες απαιτήσεις της αγοράς.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι, η SMA
επενδύει σηµαντικό ποσοστό του ετήσιου
τζίρου της σε έρευνα και ανάπτυξη για
να εξασφαλίσει ακόµα υψηλότερους
συντελεστές απόδοσης και ολοένα
χαµηλότερη ειδική τιµή ισχύος σε €/W.
Η SMA Hellas AE ιδρύθηκε το 2007,
ενισχύοντας ιστορικούς και εµπορικούς
δεσµούς που υπήρχαν µε την Ελλάδα
από το 1982 µε την υλοποίηση του
πρώτου αυτόνοµου συστήµατος στην
Κύθνο, που αποτελούσε, για την εποχή,
το µεγαλύτερο αυτόνοµο σύστηµα
βασιζόµενο σε ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας στην Ευρώπη.
περισσότερες πληροφορίες
Βίκυ Ζερβούδη
Vicky.Zervoudi@SMA-Hellas.com
www.SMA-Hellas.com
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∂π¢∏™∂π™

ª∂™√°∂π√™ SOS
∞¶√§√°π™ª√™ ∏ª∂ƒπ¢∞™

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:
«Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές εξυγίανσης της
παράκτιας ζώνης και του βυθού στον Κόλπο της Ελευσίνας»

περισσότερες πληροφορίες
∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
Μαµάη 3, 10440, Αθήνα
Email: info@medsos.gr
www.medsos.gr

Είναι γνωστό ότι στον Κόλπο της Ελευσίνας διοχετεύτηκαν τεράστιες ποσότητες
επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων από τις βιοµηχανίες της περιοχής, ενώ σηµαντική
στην υποβάθµιση ήταν και η συµβολή του Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού που
κατέληγε στο Κερατσίνι. Σήµερα ο Κόλπος της Ελευσίνας ανακάµπτει αλλά παραµένουν
σοβαρά προβλήµατα ρύπανσης κυρίως λόγω αυξηµένων συγκεντρώσεων οργανικού
άνθρακα, πετρελαιοειδών και βαρέων µετάλλων, που ναι µεν παρουσιάζουν πτωτικές
τάσεις αλλά συνεχίζουν να είναι υψηλότερες από τις γύρω περιοχές. Απαιτείται λοιπόν
εντονότερη προσπάθεια για τη µείωση της ρύπανσης, συντονισµένες ερευνητικές
προσπάθειες για να υπάρχει µια συνεχής και πλήρης εικόνα για την κατάσταση της
θάλασσας, του βυθού και των ειδών της περιοχής καθώς και συνεργασία µεταξύ των
κοινωνικών εταίρων και δέσµευση για την περιβαλλοντική αναγέννηση της ευρύτερης
περιοχής µέχρι το 2020. Το συµπέρασµα αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που
παρουσιάστηκαν στην ηµερίδα µε θέµα «Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές
εξυγίανσης της παράκτιας ζώνης και του βυθού στον Κόλπο της Ελευσίνας» που διοργάνωσε
την Τετάρτη 4/3/2009 το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, µε τη συνεργασία του ∆ήµου
Ελευσίνας και του ΟΛΕ στο πλαίσιο του προγράµµατος LIFE- Περιβάλλον «Συνεργατική
Περιβαλλοντική Αναγέννηση σε Πόλεις- Λιµάνια: ο κόλπος της Ελευσίνας το 2020».
Στην ηµερίδα, στην οποία συµµετείχαν εκπρόσωποι της επιστηµονικής κοινότητας, της
αυτοδιοίκησης, της βιοµηχανίας, κοινωνικών φορέων καθώς και πολλοί κάτοικοι της
περιοχής, παρουσιάστηκαν επιστηµονικά στοιχεία από όποιες µελέτες υπάρχουν
σχετικά µε την παρούσα κατάσταση του Κόλπου της Ελευσίνας αλλά και συζητήθηκαν
παρεµβάσεις και προοπτικές βελτίωσής του.
Η ηµερίδα ξεκίνησε µε σύντοµο χαιρετισµό από τον υπεύθυνο πολιτικών του ∆ικτύου
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS κ. Νίκο Χρυσόγελο και τον ∆ήµαρχο Ελευσίνας κ. Γιώργο Αµπατζόγλου.
Τον κύκλο των εισηγήσεων άνοιξε η κα Ε. Κρασσακοπούλου, χηµικός ωκεανογράφος,
ερευνήτρια του ΕΛΚΕΘΕ που παρουσίασε τα πορίσµατα µακροχρόνιων εργασιών του
ΕΛΚΕΘΕ σχετικά µε την εξέλιξη της βιοµάζας του φυτοπλαγκτού και ζωοπλαγκτού, των
συγκεντρώσεων βαρέων µετάλλων και υδρογονανθράκων στην περιοχή.
Η κα Α. Κατσίκη, ερευνήτρια του ΕΛΚΕΘΕ, παρουσίασε πιλοτικό πρόγραµµα ανάκαµψης
του βυθού και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι το περιβάλλον, χωρίς τις επιβαρυντικές
ανθρώπινες παρεµβάσεις, διαθέτει δυνατότητα αυτοκαθαρισµού.
Ο κ. Α. Χρηστίδης, ∆ρ. Χηµικός Μηχανικός, Προϊστάµενος Γραφείου Ελέγχου Ρύπανσης
και Ποιότητας Περιβάλλοντος του Αναπτυξιακού Συνδέσµου Θριάσιου Πεδίου,
παρουσίασε στοιχεία για τη βελτίωση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στον
Κόλπο της Ελευσίνας, εξήγησε τους λόγους που οδήγησαν σε µείωση των ρυπαντικών
φορτίων και τόνισε την αναγκαιότητα περαιτέρω επεµβάσεων για τη συνέχιση και
επιτάχυνση της παρατηρούµενης βελτίωσης µια και ο Κόλπος της Ελευσίνας
εξακολουθεί να είναι ρυπασµένος και ιδιαίτερα τα ιζήµατα του βυθού (µεγάλες
συγκεντρώσεις οργανικού άνθρακα, βαρέων µετάλλων και πετρελαιοειδών).
Τα συµπεράσµατα της θαλάσσιας γεωλογικής/γεωφυσικής έρευνας του Εργαστηρίου
Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας, στο στενό ΨυτάλλειαςΚερατσινίου παρουσίασε ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Πατρών κ. Γ.
Παπαθεοδώρου. Σύµφωνα µε αυτά, ένα σαφές επιφανειακό στρώµα οργανικής λάσπης
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έχει καλύψει σηµαντικό τµήµα του πυθµένα µεταξύ Ψυτάλλειας-Κερατσινίου ενώ
σηµαντική υποβάθµιση έχει υποστεί το θαλάσσιο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής.
Τέθηκε προς προβληµατισµό η πρακτική επικάλυψης (capping) της οργανικής λάσπης
µε αδρανή υλικά σε συγκεκριµένα σηµεία όπου υπάρχει σοβαρό πρόβληµα.
Ο κ. Α. Πανταζής, υπεύθυνος θεµάτων παράκτιας διαχείρισης του ∆ικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
SOS, παρουσίασε το σχεδιασµό της ολοκληρωµένης διαχείρισης της παράκτιας ζώνης,
στο πλαίσιο του προγράµµατος LIFE Ελευσίνα, αναφέρθηκε στις υποχρεώσεις µε βάση
τις ευρωπαϊκές πολιτικές για τη θάλασσα και σκιαγράφησε διάφορες µεθόδους επεξεργασίας
ρυπασµένων ιζηµάτων βυθού. Παρουσίασε, επίσης, αναλυτικά τη µεθοδολογία αλλά
και τα βήµατα που ακολουθούνται ώστε µέχρι τον Σεπτέµβριο 2009 να έχει διαµορφωθεί
ένα Σχέδιο ∆ράσης για την Περιβαλλοντική Αναγέννηση του Κόλπου της Ελευσίνας µέχρι
το 2020 µέσα από δοµηµένη διαβούλευση και διάλογο µε τους πολίτες και τους φορείς.
Ο κ. Σ. Γεωργίου, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της EMΙS Hellas, ανέλυσε την τεχνολογία του
AIS (Αutomatic Identification System) που αναπτύχθηκε και στην Ελευσίνα, στο πλαίσιο
του προγράµµατος LIFE, ενός συστήµατος που ξεκίνησε µε στόχο την ασφαλή ναυσιπλοΐα
και εξελίχθηκε σε ένα σύστηµα πλήρους παρακολούθησης πλοίων, ιδιαίτερα όσων
µεταφέρουν επικίνδυνα φορτία, το οποίο εκτός των άλλων µπορεί να εισφέρει
σηµαντική βοήθεια στην αποτροπή ρύπανσης από πλοία και την πρόληψη ατυχηµάτων.
Εν συνεχεία, η κ. Τ. Σαΐτη, Αρχιτέκτων Μηχανικός ανέλυσε την πρόταση του Εργαστηρίου
Αστικού Περιβάλλοντος του Τοµέα Πολεοδοµίας & Χωροταξίας της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ,
σχετικά µε την αποµάκρυνση της υφιστάµενης δραστηριότητας του πρώην Αµερικάνικου
προβλήτα στην Ελευσίνα και την µετατροπή του σε χώρο περιπάτου και αναψυχής, ούτως
ώστε να επανασυνδεθεί ο αρχαιολογικός χώρος µε το θαλάσσιο µέτωπο και να
επανακτήσουν οι κάτοικοι της περιοχής τη σχέση τους µε το υγρό στοιχείο, όπως πρόκειται
να υλοποιηθεί τους επόµενους µήνες στο πλαίσιο των έργων του προγράµµατος LIFE.
Οι κκ. Στ. Χατζηνικολάου, Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ και Ν. Βεντίκος,
Λέκτορας στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ στο Εργαστήριο Θαλασσίων
Μεταφορών, παρουσίασαν µια σφαιρική καταγραφή των σύγχρονων δεδοµένων σχετικά
µε τη θαλάσσια ρύπανση, που προέρχεται από τη λειτουργία πλοίων (α. ναυτικά
ατυχήµατα & β. λειτουργικές ρυπάνσεις), όπως επίσης και των λύσεων που προτείνονται
προς τη κατεύθυνση της προστασίας του θαλάσσιου φυσικού περιβάλλοντος, όπως ο
δορυφορικός εντοπισµός πιθανών παράνοµων απορρίψεων (Clean Sea Net).
O κ. Στ. Σταµατούκος, εκπρόσωπος της ECOPORTS Foundation, παρουσίασε το σύστηµα
περιβαλλοντικής διαχείρισης λιµένων ECOPORTS, το οποίο προάγει τη συνεργασία
µεταξύ των λιµανιών και προωθεί πρακτικές για τη καλύτερη και πιο υπεύθυνη
περιβαλλοντικά λειτουργία τους.
Οι εισηγήσεις έκλεισαν µε εκείνη του κ. Κώστα Κοµνίτσα, Καθηγητή στο Τµήµα Μηχανικών
Ορυκτών Πόρων στο Πολυτεχνείο Κρήτης, σχετικά µε τις τεχνολογίες διαχείρισης των
ρυπασµένων θαλάσσιων ιζηµάτων και την επιλογή της πιο πρόσφορης κάθε φορά ανάλογα
µε συγκεκριµένους παράγοντες όπως η έκταση της ρύπανσης, ο όγκος των ιζηµάτων, το
απαιτούµενο κόστος, η διάρκεια υλοποίησης του στόχου, η εκτίµηση της επικινδυνότητας κ.α.
Η ηµερίδα ολοκληρώθηκε µε σύντοµες τοποθετήσεις εκπροσώπων των βιοµηχανιών της
περιοχής- του κ. Σίµου Σαρβανίδη από τα Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε., του κ.Θανάση Λάππα
από τη Χαλυβουργική και του κ. Θωµά Γλαβά από την ΤΙΤΑΝ- για τις αλλαγές που
συντελούνται και στη βιοµηχανία που συνέβαλε σοβαρά στη ρύπανση της περιοχής και
τώρα, είτε εθελοντικά είτε κάτω από την πίεση της νοµοθεσίας, επιδιώκει να συµβάλει
στην αντιµετώπιση των προβληµάτων που αντιµετωπίζει και σήµερα ο Κόλπος της Ελευσίνας.
ÙÂ‡¯Ô˜ 6



πÔ‡ÓÈÔ˜ 2009

35

∂π¢∏™∂π™

EURO CHARITY
¶ƒ∞™∂π¡ ∂§§√°∞ - ¶ƒ∞™π¡∏ ∞¡∞¶∆À•∏

Στην εποχή µας τα ζητήµατα που αφορούν στο περιβάλλον, στη διατήρηση και στην
προστασία του κατέχουν πρωταρχική θέση στην ατζέντα των περισσότερων χωρών.
Τα τελευταία χρόνια πολυάριθµοι είναι οι παράγοντες που έχουν διαµορφώσει νέες
δυναµικές και προοπτικές στο επιχειρείν δηµιουργώντας πρόσφορο έδαφος για την
ανάπτυξη της έννοιας της πράσινης ανάπτυξης. Σε αυτή ακριβώς την έννοια, θέλησε
EuroCharity να εστιάσει µέσα από πολλαπλές δραστηριότητες.
Με στόχο να δηµιουργήσει διάλογο ανάµεσα στα ενδιαφερόµενα µέρη, να προβάλλει
καλές πρακτικές και να υποστηρίξει την έννοια της πράσινης, η EuroCharity στη νέα
της έκδοση «EuroCharity Yearbook 2008» µε τίτλο «Πράσειν Έλλογα – Πράσινη
Ανάπτυξη: Καινοτοµία – Επιχειρηµατικότητα – Ανταγωνιστηκότητα» θα εστιάσει στα
ζητήµατα της πράσινης οικονοµίας, της πράσινης ανάπτυξης και της πράσινης
επιχειρηµατικότητας.
Η σειρά «EuroCharity Yearbook», η πρώτη έκδοση της οποίας ολοκληρώθηκε πέρυσι µε
τη συµµετοχή των µεγαλύτερων ελληνικών και πολυεθνικών εταιριών και την
υποστήριξη σηµαντικών προσωπικοτήτων, αποτελεί µια ξεχωριστή δραστηριότητα της
EuroCharity, η οποία σκοπό έχει να παρουσιάσει πρωτοβουλίες και δράσεις του
επιχειρηµατικού κόσµου για σηµαντικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήµατα.
Σήµερα, η ανάγκη για τη διάσωση του πλανήτη από την ενδεχόµενη περιβαλλοντική
καταστροφή και τις συνέπειες αυτής είναι επιτακτικότερη από ποτέ. Ως ενεργά µέλη
της κοινωνίας, οι επιχειρήσεις καλούνται να αναλάβουν δράση προς αυτή την
κατεύθυνση και να στοχεύσουν στη δηµιουργία συνθηκών για έναν καλύτερο κόσµο
για τις επερχόµενες γενιές, καθώς εκείνες αποτελούν την κινητήριο δύναµη της
οικονοµίας, και κατ’ επέκταση της κοινωνίας. Υπάρχει όµως ρόλος για όλα τα µέρη,
κράτος, οργανώσεις, πολίτες και το καθένα από αυτά πρέπει µε σοβαρότητα να
αναλάβει το ρόλο αυτό, αλλά και να εµπλακεί σε πραγµατικό διάλογο µε στόχο µια
ουσιαστικότερη, ταχύτερη και στρατηγικά σχεδιασµένη αλλαγή.
Προκείµενου να ενθαρρύνει το διάλογο αυτό η Money Conferences σε αποκλειστική
συνεργασία µε τη EuroCharity, διοργάνωσαν την Πέµπτη, 7 Μαΐου το ετήσιο συνέδριο
CEO & CSR 2009 µε τίτλο «Επιχειρήσεις & Κράτος σφυρηλατούν το Πράσινο New Deal».
Τις διακασίες του συνεδρίου που διεξήχθη µε ιδιαίτερη επιτυχία, άνοιξε ο ο κ.
Κωνσταντίνος Ουζούνης, Γενικός ∆ιευθυντής της Μoney Conferences, ο οποίος αφού
καλωσόρισε τους προσκεκληµένους ευχήθηκε το συνέδριο αυτό να βοηθήσει κράτος
και επιχειρήσεις να προχωρήσουν χέρι – χέρι προς την πράσινη Ανάπτυξη.

περισσότερες πληροφορίες
Μαρία Κυµηνά
Υπεύθυνη Επικοινωνίας
EuroCharity
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Στη συνέχεια, σύντοµο χαιρετισµό απηύθυνε ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Κωστής
Χατζηδάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στις πολιτικές του Υπουργείου Ανάπτυξης προς την
κατεύθυνση της Προστασίας του Περιβάλλοντος, τονίζοντας παράλληλα το όφελος που
θα έχει το σύνολο της κοινωνίας όταν συµφιλιωθεί το «επιχειρείν» µε το Περιβάλλον
και την προστασία αυτού.
Το πρόγραµµα του συνεδρίου περιελάµβανε 5 βασικές ενότητες:
Ι) Πράσινη Ανάπτυξη: Ο ρόλος του Κράτους,
ΙΙ) Πράσινη Ανάπτυξη: Ο ρόλος των CEOs,
ΙΙΙ) Πράσινη Ανάπτυξη: Κίνητρα και Χρηµατοδότηση
ΙV) Εταιρική ∆ιακυβέρνηση και διαφάνεια
V) Βιώσιµη ∆ιαχείριση Απορριµµάτων & Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας.
Ανάµεσα στους διακεκριµένους οµιλητές του συνεδρίου ήταν:
ο κ. Hussein Abaza
∆ιευθυντής του United Nations Environment
Programme, Economics and Trade Branch,
ο κ. Peter van Luttervelt
Συνιδρυτής & Μέλος ∆.Σ. Global Action Plan,
ο ∆ρ. Madhav Mehra
Πρόεδρος, World Council for Corporate,
ο κ. Σπύρος Κουβέλης
Βουλευτής, Πολιτικός Εκπρόσωπος Περιβάλλοντος
& Χωροταξίας του ΠΑΣΟΚ, Μέλος της Ειδικής
Μόνιµης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της
Βουλής των Ελλήνων, Εθνικός Εκπρόσωπος του
GLOBE EUROPE,
ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
Βουλευτής Νέας ∆ηµοκρατίας, Πρόεδρος της
Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Προστασίας
Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων,
ο κ. Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος Γενικός ∆ιευθυντής, POLYECO Α.Ε., Βιοµηχανία
∆ιαχείρισης & Αξιοποίησης Αποβλήτων,
ο κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος
∆ιευθύνων Σύµβουλος, Όµιλος ICAP Group, Μέλος
∆.Σ. της Εταιρίας Ανωτάτων Στελεχών Ελλάδος,
ο κ. Χαράλαµπος Πίππος
∆ιευθυντής Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας &
Εξοικονόµησης Ενέργειας, Υπουργείο Ανάπτυξης ο
ο κ. Daniel Speckhard
Πρέσβης των Η.Π.Α. στην Ελλάδα.
Όπως κάθε χρόνο το συνέδριο έκλεισε µε την τελετή βράβευσης των βραβείων CEO &
CSR, κατά τη διάρκεια της οποίας ελληνικές επιχειρήσεις, επιχειρηµατίες και στελέχη
επιβραβεύθηκαν για τα προγράµµατα και τις δράσεις τους στην Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη και την πράσινη ανάπτυξη.
Η τελετή βράβευσης κορυφώθηκε µε την απονοµή του βραβείου καλύτερης
«πράσινης» επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας "Thales Green Award for Excellence 2009"
στην εταιρία ALDEMAR Hotels & Spa.
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Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων
Νοµού Αχαΐας ανακοινώνει
την πραγµατοποίηση της 6ης
πανελλήνιας έκθεσης
αρχιτεκτονικού έργου που θα
πραγµατοποιηθεί στην Πάτρα
τον Νοέµβριο του 2009, µε
τίτλο Walls.

Το εγχειρίδιο όρων
συµµετοχής στην έκθεση θα
υπάρχει στην ιστοσελίδα του
συλλόγου στην ηλεκτρονική

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νοµού Αχαΐας διοργανώνει την 6η πανελλήνια έκθεση
αρχιτεκτονικού έργου που θα πραγµατοποιηθεί στην Πάτρα τον Νοέµβριο του 2009, µε
τίτλο WALLS.
Ο θεσµός των πανελληνίων εκθέσεων αρχιτεκτονικού έργου που από το 1994 και ανά
τρία χρόνια διοργανώνει ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νοµού Αχαΐας έχει σαν κύριο στόχο
την προβολή της αρχιτεκτονικής στο ευρύ κοινό.
Η οµάδα των επιµελητών της 6ης πανελλήνιας έκθεσης αρχιτεκτονικού έργου επιλέγει
ως µεθοδολογικό εργαλείο προβολής της αρχιτεκτονικής την έννοια του ορίου µέσα
από την οποία θα επιχειρήσει να αναλύσει και να αναδείξει τα έργα της έκθεσης.
Το όριο ανάµεσα στον ιδιωτικό και το δηµόσιο χώρο, τα όρια ανάµεσα στον τεχνητό
κόσµο και τη φύση, τα όρια της ύλης απέναντι στην άυλη διάσταση της πληροφορίας,
οι αρχιτέκτονες τις τελευταίες δεκαετίες διαπραγµατεύονται όρια, νοητά και υλικά.
Η 6η πανελλήνια έκθεση αρχιτεκτονικού έργου στοχεύει στην επισήµανση αυτής της
κριτικής διάστασης της αρχιτεκτονικής ως διαδικασίας που αµφισβητεί υπάρχουσες
ταξινοµήσεις, δηµιουργικά ανατρέπει όρια και αντιπροτείνει νέες χωρικές
πραγµατικότητες.

διεύθυνση
www.sana.gr/exhibition2009. µετά τις 24/11/2008. Το
εγχειρίδιο µπορεί να
προµηθευτεί κανείς και από
τα γραφεία του συλλόγου:
Τριών Ναυάρχων 40
Πάτρα
δεύτερος όροφος
Ηµέρες:
∆ευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή
Ώρες: 10.30-13.00

περισσότερες πληροφορίες
Γιώτα Χρυσανθακοπούλου
γραµµατέα του συλλόγου
∆ευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή
10.30-13.00
walls@sana.gr
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Έχοντας ως στόχο την δηµοσιοποίηση της αρχιτεκτονικής σε ένα κοινό µη
αρχιτεκτόνων η οµάδα των επιµελητών σε συντονισµό µε εξειδικευµένους συνεργάτες
στην επικοινωνία και προβολή, θέτει ως όνοµα της συγκεκριµένης διοργάνωσης το
Walls, όρο άµεσα αντιληπτό από όλους ως κατεξοχήν αρχιτεκτονικό στοιχείο που
εµπεριέχει ταυτόχρονα σε ένα βαθύτερο επίπεδο ανάγνωσης σύνολη την
προβληµατική του ορίου.
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Εκστρατεία ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για την κλιµατική
αλλαγή και την εξοικονόµηση ενέργειας
Η εκστρατεία του ∆ικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS «∆ράση για το κλίµα!» που ξεκίνησε το
καλοκαίρι του 2007 και στοχεύει στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση κυρίως των
πολιτών και της εκπαιδευτικής κοινότητας για την προστασία του παγκόσµιου
κλίµατος και την εξοικονόµηση ενέργειας, ολοκληρώνει την πρώτη φάση εφαρµογής
της το διάστηµα 2009-2010.
Οι δράσεις της εκστρατείας θα διευρυνθούν κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης
εφαρµογής της (2010-2012) ενώ η ολοκλήρωσή τους θα συµπέσει συµβολικά αλλά και
ουσιαστικά µε την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου εφαρµογής του Πρωτοκόλλου του
Κιότο. Μέχρι τότε θα πρέπει να έχουν επιτευχθεί συγκεκριµένοι στόχοι µείωσης των
αερίων του θερµοκηπίου, ως ένα περιορισµένο αλλά σηµαντικό πρώτο βήµα, για την
προστασία του κλίµατος.
Η εκστρατεία καθώς και το εκπαιδευτικό πρόγραµµα «∆ράση για το Κλίµα» για το
διάστηµα 2009-2010 υποστηρίζεται από το πρόγραµµα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
«OUR HOME OUR PLANET» της RECKITT BECKINSER. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα
συνεχίζεται σε πανελλαδικό επίπεδο, µε παρουσιάσεις και εκδηλώσεις σε δηµοτικά
και γυµνάσια, για την ευαισθητοποίηση τόσο των µαθητών όσο και των εκπαιδευτικών.
Οι δράσεις που έχουν σχεδιαστεί και δροµολογηθεί για το επόµενο διάστηµα
στοχεύουν στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων
πολιτών για τα αίτια της κλιµατικής αλλαγής, τις συνέπειές της σε οικονοµικό,
κοινωνικό, και περιβαλλοντικό επίπεδο, καθώς και τους τρόπους µε τους οποίους
µπορεί ο κάθε πολίτης να αναλάβει δράση αλλάζοντας καθηµερινές συνήθειές του,
στο σπίτι, στην εργασία, στο σχολείο, στις µετακινήσεις. Επίσης βασικό αντικείµενο της
εκστρατείας είναι η εκπαίδευση των µαθητών, ώστε να καλλιεργηθεί στη νέα γενιά µία
κουλτούρα, πιο φιλική προς το περιβάλλον.

περισσότερες πληροφορίες
Λουκιά Καλαϊτζή
Υπεύθυνη Τύπου
και Επικοινωνίας
∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
e-mail: loukia@medsos.gr
press@medsos.gr
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Στο πλαίσιο της εκστρατείας έχουν προγραµµατιστεί για το επόµενο διάστηµα και
µέχρι το φθινόπωρο του 2009 δηµόσιες εκδηλώσεις ενηµέρωσης του κοινού σε
κεντρικούς χώρους της Αθήνας, µε πολύµορφες δράσεις και παιχνίδια.
Επίσης, στο πλαίσιο του προγράµµατος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης «OUR HOME OUR
PLANET» της RECKITT BECKINSER, θα υλοποιηθούν ειδικές παρουσιάσεις από
εξειδικευµένους συνεργάτες του ∆ικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, για το ανθρώπινο δυναµικό
της εταιρείας. Οι παρουσιάσεις αυτές έχουν ως στόχο όχι µόνο την ενηµέρωση των
υπαλλήλων της εταιρίας,αλλά και την ενεργοποίησή τους, προκειµένου να γίνουν
"κοινωνοί" της περιβαλλοντικής δράσης για το κλίµα, εκπαιδεύοντας τους
καταναλωτές στη σωστή χρήση των προϊόντων, µε τρόπο πιο φιλικό προς το
περιβάλλον.
Η εκστρατεία «∆ράση για το Κλίµα» ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2007 µε δηµόσιες
ενηµερωτικές εκδηλώσεις και υλοποίηση ολοκληρωµένου εκπαιδευτικού
προγράµµατος σε 8 κεντρικές πόλεις της Ελλάδας: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα,
Βόλος, , Χανιά, Ηράκλειο, Ναύπλιο και Σύρος.
Μέχρι τον Ιούνιο του 2008 υλοποιήθηκαν παρουσιάσεις (περίπου 250) σε 12.000
µαθητές δηµοτικού και γυµνασίου, ενώ ενηµερώθηκαν τουλάχιστον 15.000 πολίτες
µέσω των ενηµερωτικών ηµερίδων.

Το Σάββατο 23 Μαΐου στον πολυσύχναστο χώρο του
THE MALL στο Μαρούσι το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
οργάνωσε δράση ενηµέρωσης για την Προστασία του
Κλίµατος και την Εξοικονόµηση Ενέργειας, στα πλαίσια
της εκστρατείας «∆ράση για το κλίµα!».
Από τις 12:00 µέχρι τις 16:00 µικροί και µεγάλοι
συµµετείχαν σε διαδραστικά παιχνίδια,που στόχο είχαν
την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των καταναλωτών
σχετικά µε το πρόβληµα της Κλιµατικής Αλλαγής και την
εξοικονόµηση ενέργειας.
Το 1/3 κατανάλωσης της ενέργειας στην Ευρώπη
οφείλεται στα νοικοκυριά. Εµείς οι καταναλωτές
έχουµε τη δύναµη να µειώσουµε δραστικά τη χρήση
ενέργειας και να περιορίσουµε τις εκποµπές διοξειδίου
του άνθρακα που προκαλούν τις κλιµατικές αλλαγές.
Με απλές, µικρές αλλαγές στις καθηµερινές µας
συνήθειες µπορούµε όλοι να συµβάλουµε στην
προστασία του Παγκόσµιου Κλίµατος.
Νιώθετε πολύ µικροί «για να κάνετε τη διαφορά»; ∆εν
είστε µόνοι σας. Όλοι µαζί µπορούµε να τα
καταφέρουµε αλλάζοντας µερικά απλά πράγµατα στην
καθηµερινότητά µας.
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Με το συγκεκριµένο σύστηµα Sunny Backup της HELIOSRES µπορούν οι ιδιοκτήτες
διασυνδεδεµένων µε το δίκτυο της ∆ΕΗ φ/β εγκαταστάσεων, εκµεταλλευόµενοι τα
σηµαντικά κίνητρα για την πώληση της ηλιακής ενέργειας, να χρησιµοποιήσουν την
εγκατάστασή τους ακόµη και σε περίπτωση απώλειας-διακοπής δικτύου, για την εφεδρική
τροφοδοσία τόσο κρίσιµων φορτίων σε βιοµηχανικούς ή και επαγγελµατικούς χώρους,
όσο και την αδιάλειπτη τροφοδοσία καταναλώσεων σε οικιακές εφαρµογές. Ουσιαστικά
πρόκειται για ένα σύστηµα που «παντρεύει» όλες τις δυνατότητες που µπορεί να
υπάρξουν (ιδιοκατανάλωση ή πώληση), επιλέγοντας µία εγκατάσταση φ/β συστηµάτων.
Το τριφασικό σύστηµα της συγκεκριµένης εγκατάστασης, που υλοποιήθηκε από την HELIOSRES,
αποτελείται από την φ/β γεννήτρια (36 πλαίσια Photowatt 150Wp) συνολικής ισχύος 5,4KWp
η οποία συλλέγει την ηλιακή ακτινοβολία και την µεταφέρει σε µορφή ηλεκτρικής ενέργειας
στους 3 µετατροπείς δικτύου Sunny Boy 1.700. Στη συνέχεια αφού οι µετατροπείς µετατρέψουν
την παραγόµενη συνεχή τάση (DC) των φ/β πλαισίων σε εναλλασσόµενη (AC),
µεταφέρουν την ενέργεια απ’ ευθείας στo δίκτυο της ∆ΕΗ προς πώληση, καθιστώντας
τον ιδιοκτήτη ως ένα ανεξάρτητο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας. Το σύστηµα επίσης
αποτελείται από 3 διαχειριστές δικτύου SMA SUNNY BACKUP 5000 και συστοιχία 24ων
συσσωρευτών των 2 Volt συνολικής χωρητικότητας 500Αh υπό ονοµαστική τάση 48V.

Τον ∆εκέµβριο του 2008
η ΕΙΣΑΓΥΑΛ ΑΕ, εταιρία
παραγωγής και εµπορίας
αντικειµένων για την
τουριστική αγορά, έχοντας
θέσει ως προτεραιότητα για
την λειτουργία των
εγκαταστάσεων της, την
εφαρµογή νέων τεχνολογιών
φιλικών προς το περιβάλλον,
σε συνεργασία µε την εταιρία
φ/β συστηµάτων HELIOSRES,
εγκατέστησε στην έδρα της,
στις Αχαρνές Αττικής, ένα
σύγχρονο και πρωτοποριακό
διασυνδεδεµένο - εφεδρικό
φ/β σύστηµα ονοµαστικής
ισχύος 5,4 KWp.
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H ονοµαστική ισχύς του φ/β συστήµατος είναι 5,4KWp. Η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
του συστήµατος, η οποία υπολογίστηκε από ενεργειακή µελέτη της HELIOSRES, ανέρχεται σε
περίπου 8.213KWh. Η αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας αποτρέπει την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από συµβατικά καύσιµα, όπως το πετρέλαιο, µε αποτέλεσµα την αποφυγή
δηµιουργίας αερίων ρύπων και απορρόφησης αυτών από το περιβάλλον. Έτσι το φ/β σύστηµα θα
έχει την αποτροπή έκλυσης περίπου 7 τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως. Τα οικονοµικά οφέλη
που απολαµβάνει ένας ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας σήµερα είναι η τιµή πώλησης
της ηλιακής KWh η οποία ανέρχεται σε 0,45282€/KWh. Με δεδοµένη την ετήσια παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας του συστήµατος τα ετήσια έσοδα από την πώληση αυτής, ανέρχονται σε
περίπου 3.700€. Ο δε χρόνος ζωής και λειτουργίας του συστήµατος είναι τουλάχιστον 20 χρόνια.
Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας του συστήµατος, δηλαδή όταν δεν υπάρχει διακοπή ρεύµατος
από τη ∆ΕΗ, το φ/β σύστηµα διοχετεύει το σύνολο της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας
στο δίκτυο. Οι καταναλώσεις που είναι συνδεδεµένες µε το διαχειριστή του συστήµατος (Sunny
Backup) τροφοδοτούνται απ’ ευθείας από το δίκτυο της ∆ΕΗ και δεν επηρεάζονται άµεσα από την
παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια των φ/β πλαισίων. Αυτό συµβαίνει διότι ο διαχειριστής του
δικτύου επιλέγει να «αγοράσει» ενέργεια για την κάλυψη των καταναλώσεων, όσο
δεν υπάρχει διακοπή από τη ∆ΕΗ, δεδοµένου ότι αγοράζουµε πιο φθηνά την ενέργεια
από τη ∆ΕΗ (π.χ. 0,9€/KWh) από ότι την πουλάµε (0,45€/KWh). Το δυνατό σηµείο των
συγκεκριµένων εγκαταστάσεων είναι ότι στις περιπτώσεις που υπάρξει διακοπή ρεύµατος
από τη ∆ΕΗ, µπορούµε να τις εκµεταλλευτούµε για εφεδρική λειτουργία σηµαντικών
καταναλώσεων, σε αντίθεση µε ένα κλασικό διασυνδεδεµένο σύστηµα, το οποίο µόνο
«διοχετεύει» ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο.
Τα συστήµατα Sunny Backup που εγκαθιστά η HELIOSRES, δίνουν την δυνατότητα σε διακοπές
ρεύµατος να συνεχίζουν να εκµεταλλεύονται τη παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια από τα φ/β,
δηµιουργώντας µέσω των διαχειριστών δικτύου (Sunny Backup) ένα πλήρες αυτόνοµο σύστηµα,
το οποίο καλύπτει τις καταναλώσεις που έχουµε προδιαγράψει. Η αυτόνοµη λειτουργία
εξαρτάται από την ένταση της ηλιοφάνειας κατά την διάρκεια της διακοπής, αλλά και από
την αποθηκευµένη ηλεκτρική ενέργεια των συσσωρευτών, που είναι πάντα φορτισµένοι από
τον διαχειριστή του συστήµατος. Το συγκεκριµένο εγκατεστηµένο σύστηµα, µε τον συσσωρευτή
που διαθέτει (500Ah/48V) και χωρίς την υποβοήθηση από τα φ/β, θα µπορούσε να «κρατήσει»
σε λειτουργία καταναλώσεις 2.000Wp για τουλάχιστον 8 ώρες. Αν την συγκεκριµένη στιγµή
της διακοπής είναι ηµέρα και υπάρχει παραγωγή του φ/β συστήµατος έστω και στο 50%
την ονοµαστικής ισχύς, δηλαδή περίπου 2.500KWp και υπάρχει ζήτηση για 2.000W, η παραγόµενη
ενέργεια από το φ/β θα διοχετευτεί απ’ ευθείας στις ηλεκτρικές καταναλώσεις, κρατώντας
την περισσευούµενη παραγόµενη ενέργεια για την διατήρηση της φόρτισης των
συσσωρευτών. Την ίδια στιγµή αν η κατανάλωση είναι παραπάνω από την παραγόµενη,
ο διαχειριστής παρέχει την απαιτούµενη ενέργεια από τους συσσωρευτές.

∂π¢∏™∂π™

HELIOSRES
∆√ ¶ƒø∆√ ∆ƒπº∞™π∫√, ¢π∞™À¡¢∂ª∂¡√
∂º∂¢ƒπ∫√ º/µ ™À™∆∏ª∞ ™∆∏¡ ∂§§∞¢∞

Μέσω συστήµατος τηλεπιτήρησης είναι εφικτή η παρακολούθηση της παραγόµενης
ενέργειας από τα φ/β πλαίσια, παρέχοντας καθηµερινά χρήσιµες στατιστικές πληροφορίες
για τα έσοδα αλλά και την οµαλή λειτουργία του συνόλου του συστήµατος. Επίσης λόγω
της σύνδεσης και του διαχειριστή µετατροπέα (Sunny Backup) στο σύστηµα τηλεπιτήρησης,
είναι εφικτή και η πρόσβαση σε στοιχεία που αφορούν τις ευρύτερες ηλεκτρικές
καταναλώσεις του χώρου εγκατάστασης. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσµα αφ’
ενός την επιτήρησή τους και αφ’ ετέρου την σταδιακή µείωση των λογαριασµών
ηλεκτρικού ρεύµατος της ∆ΕΗ.

ALEO SOLAR
∂¡π™ÃÀ∂π ∆∏¡ ¶∞ƒ√À™π∞ ∆∏™ ™∆∏¡ ∂§§∞¢∞

Τον Απρίλιο του 2009, η aloe solar AG θα λειτουργήσει την αντιπροσωπία της στην
Αθήνα και κατ’ αυτόν τον τρόπο προσαρµόζεται στις ανάγκες της φωτοβολταϊκής
Ελληνικής αγοράς. << Κατά τους τελευταίους 18 µήνες, ο διευθυντής πωλήσεων της
εταιρίας µας για την Ελλάδα προώθησε µε µεγάλη επιτυχία τα πλαίσια της aloe στη νέα
ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών συστηµάτων>>, αναφέρει ο Jakobus Smit, πρόεδρος
του διοικητικού συµβουλίου της εταιρίας aloe solar AG.
<<Οι κεντρικοί άξονες της φιλοσοφίας µας είναι: ποιότητα, σέρβις και αξιοπιστία. Αυτές
τις αρχές εκτιµούν οι συνεργάτες και οι επενδυτές της aloe στην Ελλάδα.>>
Φ/β συστήµατα από 20 εώς 25 Megawatt εγκαταστάθηκαν το τελευταίο έτος στην
ηπειρωτική και στη νησιώτικη Ελλάδα. Σε αυτά, το µερίδιο της aleo solar AG στην
αγορά ανήλθε περίπου στο 15%. Βάσει ενός µακροσκελούς καταλόγου έργων που εν
µέρει έχουν ήδη εγκριθεί η aleo solar AG στην αναµένει µια πολλαπλάσια αύξηση του
µεριδίου της στην αγορά κατά το τρέχον έτος και ετοιµάζεται να διευρύνει την ισχυρή
της παρουσια. Ο Christopher Dunne, διευθυντής τµήµατος ανάπτυξης αγορών,
συµπληρώνει: << Χάρη στη συνεργασία µε κορυφαίους ελληνικούς φορείς ανάπτυξης
έργων, την υποστήριξη τραπεζών χρηµατοδότησης έργων και την κατανόηση
συνεργασίας µεταξύ των αρχών και των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας είµαστε
ήδη γνωστοί σε αυτή την καινούργια αγορά>>.
Η ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών συστηµάτων έχει δύο κατευθύνσεις: την αγορά
εγκαταστάσεων εδάφους και των εγκαταστάσεων στέγης. Έτσι εξοπλίσθηκε µία από
τις µεγαλύτερες εγκαταστάσεις εδάφους στο δήµο Θήβας (50 χιλιόµετρα βόρεια των
Αθηνών) µε φωτοβολταϊκές µονάδες S_03 2 Megawatt της aleo. Το έργο αυτό
χρηµατδοτείται από την τράπεζα LBBW Landesbank Baden-Wϋrttemberg. Αλλά και η
αγορά των εγκαταστάσεων στέγης ενισχύεται: για το 2009 καταρτίσθηκε ειδικό
πρόγραµµα για την προώθηση εγκαταστάσεων στέγης 750 Megawatt. Η aleo solar AG
διαθέτει µακρόχρονη εµπειρία σε αυτόν τον τοµέα της αγοράς. Το Ελληνικό
νοµοθετικό πλαίσιο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό,
µε αποτέλεσµα οι φορείς ανάπτυξης έργων, οι εγκαταστάσεις και οι προµηθευτές να
αναπτύσσουν δραστηριότητα στον κλάδο της φωτοβολταϊκής αγοράς.
Στην ιστοσελίδα παρέχονται φωτογραφικό υλικό, καθώς και στοιχεία για έργα στην
Ελλάδα:Http://www.aleo-solar.de/referenzen/list-5.html

Η aleo solar AG ιδρύθηκε το
Σεπτέµβριο του 2001 µε κεντρικά
γραφεία πωλήσεων στο Oldenburg
της κατω Σαξωνίας και εργοστάσιο
παραγωγής στο Prenzlau του
Βρανδεµβούργου και
κατασκευάζει φ/β πλαίσια µε
βάση τις κυψέλες πυριτίου.
Η ετήσια παραγωγική ικανότητα
του εργοστασίου στο Prenzlau
ανέρχεται στα 180 Μegawatt.
Από τις αρχές του 2007 η παραγωγή
έχει επεκταθεί και στη Santa
Maria de Palautordera της Ισπανίας.
Το 2008 έκλεισε µε τζίρο ύψους
360,5 εκατοµυρίων € και µε
ανθρώπινο δυναµικό 798
συνεργατών. Ήδη από τον Ιούλιο
του 2006 η aleo solar AG είναι
εγγεγραµµένη στην Prime
Standard του χρηµατιστηρίου της
Φρανκφούρτης (DE000A0JM634).
Με την εξαγορά της εταιρίας
Johanna solar Technology Gmbh
στο Βρανδεµβουργο η επιχείρηση
εξασφάλισε την πρόσβασή της στην
πολλάυποσχόµενητεχνολογίαλεπτών
υµενίων (Thin film technology,
CIGSSe thin-film technology).
Επιπλέον, η aleo solar AG
συµµετέχει από τις αρχές του
2008 µε ποσοστό 50% σε µια
κοινοπραξία µε την Sumvin
Group Co.Ltb στην Avim Solar
production Co.Ltb. µε σκοπό την
κατασκευή µιας µονάδας παραγωγής
φ/β στοιχείων στην Κίνα.
ÙÂ‡¯Ô˜ 6
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∏§π∞∫√ ¶∞ƒ∞∆∏ƒ∏∆∏ƒπ√
¶∞ƒ∞∆∏ƒ∏™∏ ∫∞π ∫∞∆∞°ƒ∞º∏
∆ø¡ º∞π¡√ª∂¡ø¡

Το Ηλιακό Παρατηρητήριο Η.ΠΑΡ.Χ.Ο.Σ. (Ηλιακό Παρατηρητήριο Χρωµοσφαιρικών
Ορατών Συµβάντων) ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Ιανουάριο του 2008. Πέντε χρόνια
νωρίτερα (2003) και µε αφορµή την κατασκευή ενός µικρού ηλιοστάτη, είχε αρχίσει η
υλοποίηση της ιδέας του Αριστείδη Βούλγαρη, ιδρυτή του Η.ΠΑΡ.Χ.Ο.Σ. για την
κατασκευή ενός Ηλιακού Παρατηρητηρίου µε σκοπό την παρατήρηση και την
καταγραφή των φαινοµένων που συµβαίνουν στον Ήλιο, του κοντινότερου Άστρου στη
Γη και τα οποία επηρεάζουν αισθητά ακόµα και τη Ζωή στον Πλανήτη µας. Όπως έχει
αποδειχθεί, η ηλιακή δραστηριότητα είναι υπεύθυνη από την παραγωγή κρασιού και
τον ήχο των βιολιών του Antonio Stradivari έως και τις καταστροφές των ηλεκτρονικών
κυκλωµάτων των τεχνητών δορυφόρων (και την πτώση τους) και των διακοπών στις
τηλεπικοινωνίες.
Η προετοιµασία για την κατασκευή αυτού του Ηλιακού Παρατηρητηρίου διήρκεσε 7
χρόνια περίπου, ξεκινώντας από την αγορά και τη συλλογή όλων των οπτικών και
µηχανικών εξαρτηµάτων (και ο αριθµός τους σήµερα ξεπερνά τα 120 οπτικά και
µηχανικά παρελκόµενα εξαρτήµατα του Παρατηρητηρίου). Η σχεδίαση και η
κατασκευή των µηχανικών και των οπτικών εξαρτηµάτων διήρκεσε περίπου 8 µήνες
(και συνεχίζεται) ενώ η τροποποίηση και η προσαρµογή όλων των οπτικών και
µηχανικών µερών υλοποιήθηκε µε τη χρήση από τον Αριστείδη Βούλγαρη
µηχανουργικού τόρνου και φρέζας.
Η καρδιά του Η.ΠΑΡ.Χ.Ο.Σ. είναι ο Ηλιοστάτης διπλής ανάκλασης διαµέτρου 150 mm
που κατασκευάστηκε επίσης από τον Αριστείδη Βούλγαρη. Ο Ηλιοστάτης (στέκειακινητοποιεί τον Ήλιο) είναι ένα οπτικό-µηχανολογικό όργανο που απαρτίζεται από
δύο επίπεδα κάτοπτρα εκ των οποίων το ένα περιστρέφεται κάθε 48 ώρες περί άξονα
που είναι παράλληλος µε τον άξονα περιστροφής της Γης και το δεύτερο
περιστρέφεται κατά υψοαζιµουθιακή διεύθυνση. Η διάταξη και η κίνηση των
κατόπτρων είναι τέτοια ώστε όπως και να κινηθεί ο Ήλιος στην Ουράνια Σφαίρα (από
Ανατολή προς τη ∆ύση), τα κάτοπτρα ακολουθούν την πορεία του Ήλιου και ανακλούν
το φως που ακτινοβολεί ο Ήλιος σε ένα σταθερό σηµείο καθιστώντας έτσι τον Ήλιο
ουσιαστικά αµετακίνητο. Αυτό το σταθερό σηµείο είναι ένα µικρό άνοιγµα ενός
πλήρως συσκοτισµένου δωµατίου (π.χ. ένα παράθυρο), από το οποίο εισέρχεται η
ηλιακή δέσµη που ανακλούν τα κάτοπτρα του Ηλιοστάτη. Σε αυτό το σκοτεινό δωµάτιο
βρίσκεται εγκατεστηµένη η Ηλιακή-Οπτική Τράπεζα: ένας ακλόνητος πάγκος µήκους
2m και πλάτους 0.6m, όπου έχουν τοποθετηθεί διάφορα οπτικά όργανα (τηλεσκόπια,
φασµατοσκόπια, πρίσµατα, οπτικές ίνες, φίλτρα Lyot κ.α.). Η Ηλιακή-Οπτική Τράπεζα
κατασκευάστηκε µε τη φιλοσοφία και τις προδιαγραφές του εργαστηρίου Οπτικής του
Τοµέα Φυσικής-Στερεάς Κατάστασης του Τµήµατος Φυσικής του Α.Π.Θ.
Η παρατήρηση του Ήλιου γίνεται µέσα από αυτό το σκοτεινό δωµάτιο, χωρίς να
υπάρχει όχληση των οφθαλµών του παρατηρητή από το διάχυτο φως της ηµέρας ή από
ενοχλητικές και τυχαίες ανακλάσεις επιφανειών, γεγονός που επιτυγχάνει την
εξαιρετική αύξηση του κοντράστ του αντικειµένου παρατήρησης σε τέτοιο βαθµό που
οι οπτικές δέσµες επάνω στην οπτική τράπεζα (συγκλίνουσες, αποκλίνουσες ή
παράλληλες) είναι αντιληπτές δια γυµνού οφθαλµού!!! Η καταγραφή των ηλιακών
συµβάντων πραγµατοποιείται µε τη χρήση αναλογικών και ψηφιακών αισθητήρων CCD
µε τη βοήθεια µόνιτορ και ηλεκτρονικού υπολογιστή. Παράλληλα µε τις ηλιακές
παρατηρήσεις στην οπτική τράπεζα του Η.ΠΑΡ.Χ.Ο.Σ. είναι δυνατή η διεξαγωγή
διαφόρων πειραµάτων οπτικής καθώς και ο ποιοτικός έλεγχος διαφόρων οπτικών
οργάνων.
Το φως που εκπέµπει το κοντινότερο Άστρο στη Γη, ο Ήλιος µας, για να φτάσει στον
Πλανήτη µας και να γίνει αντιληπτό από τα µάτια µας, διανύει ταξιδεύοντας στο
µεσοπλανητικό χώρο µία απόσταση 150 εκατοµµυρίων χιλιοµέτρων µε την ιλιγγιώδη
ταχύτητα των 300 χιλιάδων χιλιοµέτρων το δευτερόλεπτο. Ακόµα και αν αυτή η
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ταχύτητα είναι εξαιρετικά πολύ µεγάλη, το φως του Ήλιου χρειάζεται 500 δευτερόλεπτα, δηλαδή 8 λεπτά και 20
δευτερόλεπτα για να φτάσει στη Γη !!! Ουσιαστικά παρατηρώντας τον Ήλιο µε τηλεσκόπιο βλέπουµε πως ήταν ο Ήλιος
πριν 8,3 λεπτά !!! Φτάνοντας το ηλιακό φως στη Γη, εισέρχεται στην ατµόσφαιρα, κατόπιν ανακλάται από τα κάτοπτρα του
ηλιοστάτη και κατευθύνεται στο σκοτεινό δωµάτιο µέσω του µικρού ανοίγµατος του δωµατίου.
Στην Ηλιακή Τράπεζα βρίσκονται τοποθετηµένα διάφορα οπτικά όργανα µε τα οποία µπορεί να παρατηρήσει κανείς:
α) την Φωτόσφαιρα, την ηλιακή επιφάνεια δηλαδή, η οποία έχει θερµοκρασία 5685 ο C
β) τις Κηλίδες, εκτεταµένοι σκοτεινοί σχηµατισµοί που πολλές φορές έχουν διαστάσεις που ξεπερνούν κατά πολύ τις
διαστάσεις της Γης
γ) την Χρωµόσφαιρα, την ηλιακή ατµόσφαιρα δηλαδή, η οποία είναι κατακόκκινη εξαιτίας του στοιχείου Υδρογόνο από το
οποίο αποτελείται
δ) τις προεξοχές, οι οποίες είναι τεράστιες φλόγες ή βρόγχοι διάπυρου, υπέρθερµου αερίου Υδρογόνου µε διαστάσεις
που µπορούν να φτάσουν έως και αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόµετρα
ε) σφοδρές εκρήξεις µε εκτοξεύσεις ηλιακής µάζας στον Μεσοπλανητικό χώρο (εκλάµψεις)
Όλα αυτά γίνονται εύκολα αντιληπτά (όποτε συµβαίνουν) µε τη χρήση ειδικών ηλιακών τηλεσκοπίων παρατήρησης της
ηλιακής Φωτόσφαιρας (επιφάνεια) και Χρωµόσφαιρας (ατµόσφαιρα). Παράλληλα ένα τηλεσκόπιο προβολής προβάλει το
ηλιακό είδωλο σε λευκό πέτασµα διαστάσεων 0,6Χ0,6m. Ταυτόχρονα µία σειρά από οπτικά εξαρτήµατα όπως πρίσµατα,
φράγµατα περίθλασης καθώς και φασµατοσκόπια κατασκευασµένα από τον ιδρυτή του Η.ΠΑΡ.Χ.Ο.Σ. αναλύουν το ηλιακό
φως στα επιµέρους χρώµατα από τα οποία αποτελείται, τα χαρακτηριστικά χρώµατα της Ίριδας. Παρατηρώντας µέσα από
ένα φασµατοσκόπιο και µε τη χρήση οπτικών ινών, µπορεί να δει κανείς το ηλιακό φάσµα διάστικτο από τις εκατοντάδες
γραµµές απορρόφησης, πιο γνωστές ως γραµµές Fraunhofer οι οποίες δηµιουργούνται εξαιτίας των χηµικών στοιχείων που
υπάρχουν στην ηλιακή ατµόσφαιρα, αλλά και στο σώµα µας. Άλλωστε όλοι µας είµαστε φτιαγµένοι από αστροηλιόσκονη
όπως άλλωστε και ο Πλανήτης µας.
Μία από τις κυριότερες ‘’µηχανές’’ του Η.ΠΑΡ.Χ.Ο.Σ. είναι ένας µεγάλος φωτογραφικός φακός της διάσηµης εταιρίας
οπτικών Carl Zeiss Jena APO TESSAR 1200mm f/11 ο οποίος βρισκόνταν τοποθετηµένος στο σύστηµα λήψης
αεροφωτογραφιών ενός βοµβαρδιστικού αεροπλάνου της Luftwaffe του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου και το οποίο προέρχεται
από την προσωπική συλλογή οπτικών συστηµάτων του Αριστείδη Βούλγαρη. Την οπτική τράπεζα του Η.ΠΑΡ.Χ.Ο.Σ.
πλαισιώνουν τρεις πλατφόρµες µικροµετρικής κίνησης τριών αξόνων ΧΨΖ, µικροµετρικοί µετατοπιστές, µικροµετρικοί
περιστροφείς, δύο φασµατογράφοι µεγάλης διασποράς, τρείς φασµατογράφοι µεσαίας διασποράς, ένας
µονοχρωµάτορας, 50 διπλοθλαστικά πλακίδια χαλαζία και ασβεστίτη, εξαιρετικά µεγάλης αξίας, τα οποία
χρησιµοποιούνται για την κατασκευή ηλιακών µονοχρωµατικών φίλτρων Lyot (συντονισµένα σε οποιαδήποτε φασµατική
γραµµή επιλεχθεί), ένας κορωνογράφος (υπό κατασκευή), ένα Lyot φίλτρο στη γραµµή Κ του Ασβεστίου (3934A), ένας
φασµατοηλιογράφος, 6 φωτοπολλαπλασιαστές και ένας µεγάλος αριθµός οπτικών εξαρτηµάτων (πρίσµατα, φράγµατα
περίθλασης, διαχωριστές δέσµης, κάτοπτρα, αχρωµατικοί φακοί, ασφαιρικά στοιχεία κ.α.), καθώς και µηχανολογικά
εξαρτήµατα και αναρτήσεις οπτικών στοιχείων, τα οποία προέρχονται ως επί το πλείστον από την προσωπική συλλογή του
Αριστείδη Βούλγαρη.
Με την επινόηση του ηλιοστάτη κατέστη δυνατή η ‘’αποστολή’’ ηλιακού φωτός σε µεγάλα και βαριά αναλυτικά όργανα τα
οποία ήταν αδύνατο να τοποθετηθούν σε ισηµερινές στηρίξεις. Χωρίς την χρήση του ηλιοστάτη η Ηλιακή Φυσική δεν θα
είχε κάνει µεγάλα άλµατα στον τοµέα της ηλιακής έρευνας και οι γνώσεις της ανθρωπότητας για τον Κόσµο που µας
περιβάλλει θα ήταν φτωχότερες. Ηλιοστάτη διαθέτουν και χρησιµοποιούν ηµερησίως όλα τα µεγάλα ηλιακά
αστεροσκοπεία του κόσµου όπως Kitt Peak Arizona (ΗΠΑ), Big Bear (ΗΠΑ), Pic du Midi (Γαλλία), Σουηδικό Ηλιακό
Παρατηρητήριο κ.α.
Η παρουσία του Η.ΠΑΡ.Χ.Ο.Σ. στο χώρο της Παρατηρησιακής Αστρονοµίας και της Οπτικής, έχει σκοπό να συµβάλλει στη
διάδοση της Ηλιακής Αστρονοµίας στην Ελλάδα και φιλοδοξεί να δώσει έναυσµα και κίνητρο σε νέους ανθρώπους να
ασχοληθούν µε την ∆ηµιουργική Τεχνολογία και την Επιστήµη γενικότερα.
ÙÂ‡¯Ô˜ 6
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K & M
™¶∞∂π ∆√ ºƒ∞ºª∞ ∆√À 1MW

Η Κ&Μ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι η
συνολική ισχύς των φωτοβολταϊκών της έργων πρόσφατα ξεπέρασε το
φράγµα του 1MW. Το γεγονός επιβεβαιώνει για µία ακόµη φορά την
ηγετική θέση της Κ&Μ Ενεργειακή στον τοµέα των φωτοβολταϊκών στην
Ελλάδα.
Τα πιο πρόσφατα έργα που ολοκλήρωσε η εταιρία µας ήταν
• τέσσερις µονάδες συνολικής ισχύος 400kW στην Άρτα,
• τρεις µονάδες συνολικής ισχύος 140kW στην Μεσσηνία
• µία µονάδα 100kW στην Αρκαδία,
• πέντε µονάδες συνολικής ισχύος 480kW στη Λακωνία
Επίσης έχουν ολοκληρωθεί και βρίσκονται σε στάδιο σύνδεσης τρία
ακόµα έργα συνολικής ισχύος 300kW.
Σε φάση κατασκευής βρίσκονται τη στιγµή αυτή ήδη 7 έργα συνολική
ισχύος 220kW ενώ έχει προγραµµατιστεί για το Σεπτέµβρη να ξεκινήσει
η κατασκευή 7 έργων συνολικής ισχύος 540kW σε Ήπειρο, Πελοπόννησο
και Κρήτη.
Η κατασκευή, τόσο των ήδη ολοκληρωµένων σταθµών όσο και των υπό
σύνδεση και υπό κατασκευή, έχει γίνει µε προσοχή στη λεπτοµέρεια και
µε βάση διεθνή πρότυπα ασφαλείας και ενεργειακής απόδοσης.
Στόχος της Κ&Μ Ενεργειακής είναι πάντα ο καλύτερος δυνατός
συνδυασµός κόστους - απόδοσης αλλά χωρίς κανέναν συµβιβασµό στην
αξιοπιστία των συστηµάτων. Η χρήση φωτοβολταϊκών στοιχείων υψηλής
ποιότητας σε συνδυασµό µε τη σωστή επιλογή των αντιστροφέων και του
λοιπού εξοπλισµού, εξασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία των έργων µας
και την αποδοτικότερη δυνατή συνεργασία panel – inverter. Επιπλέον, η
επιλογή των κατάλληλων βάσεων στήριξης, ανάλογα µε τις ανάγκες του
εκάστοτε έργου και τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής, έχουν ως
αποτέλεσµα τη µεγιστοποίηση του κέρδους των επενδυτών µας.

περισσότερες πληροφορίες
Κροντηράς Πέτρος
Υπεύθυνος Πωλήσεων
e-mail:p.krontiras@km-energy.gr
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Αξίζει να σηµειωθεί ότι, παρά την γραφειοκρατία και τις µακρόχρονες
καθυστερήσεις που δυστυχώς ακόµα αντιµετωπίζει η εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα, η Κ&Μ έχει καταφέρει, µέσα από την
οργάνωση και την εµπειρία της, να µειώσει αρκετά τον χρόνο
προπαρασκευής και αδειοδότησης των έργων της. Έτσι οι επενδυτές µας
απολαµβάνουν πιο σύντοµα τα κέρδη της επένδυσής τους.

Σηµειώσεις για εκδότες:
Η Κ&Μ ξεκίνησε ως τµήµα ΑΠΕ της εταιρίας Αφοι Μουστάκα και ΣΙΑ, η
οποία δραστηριοποιείται από το 1964 στο χώρο της βιοµηχανικής ψύξης.
Από το 2006, η Κ&Μ Ενεργειακή λειτουργεί ως αυτόνοµη εταιρία και
επικεντρώνεται αποκλειστικά στις ΑΠΕ.
Η Κ&Μ κατασκεύασε και συνέδεσε στο δίκτυο της ∆ΕΗ ένα από τα πρώτα
φωτοβολταϊκά πάρκα στην Ελλάδα. Επίσης, η εταιρία µας ανέλαβε την
εγκατάσταση του πρώτου φωτοβολταϊκού πάρκου µε συνδυασµό
σταθερών και περιστρεφόµενων βάσεων στη χώρα µας.
Η Κ&Μ έχει εγκατεστηµένα ΦΒ πάρκα στη Μεσσηνία, στην Άρτα, στη
Λακωνία και στην Αρκαδία ενώ τα υπό κατασκευή και προς αδειοδότηση
έργα της εκτείνονται σε όλη την Ελλάδα.

∂π¢∏™∂π™

BP SOLAR
™Àªª∂∆√Ã∏ ™∆∏¡ ∂∫£∂™∏ ECOTEC ‘09

Η BP Solar, µέλος του τοµέα
εναλλακτικών πηγών
ενέργειας - ΒP Alternative
Energy, είναι µια εταιρία που
δραστηριοποιείται παγκόσµια
µε περισσότερους από 2200
εργαζόµενους. Η BP Solar
σχεδιάζει, κατασκευάζει και
διαθέτει στην αγορά
προϊόντα που χρησιµοποιούν
την ενέργεια του ήλιου για
την παραγωγή ηλεκτρισµού
σε µια πληθώρα εφαρµογών
στον οικιακό, εµπορικό και
βιοµηχανικό τοµέα. Με
περισσότερα από 35 χρόνια
εµπειρίας και εγκαταστάσεις
σε περισσότερες από 160
χώρες, η ΒP Solar αποτελεί
µια από τις ηγέτιδες εταιρίες
στον τοµέα της ηλιακής
ενέργειας.
Η BP Alternative Energy,
δραστηριοποιείται από τον
Νοέµβριο του 2005 και
συνδυάζει όλο το ενδιαφέρον
της ΒP σε ενέργεια χαµηλού
έως µηδενικού άνθρακα
συµπεριλαµβάνοντας
επενδύσεις ύψους $8 δις
µέχρι το 2015 σε: αιολική,
ηλιακή και τα βιοκαύσιµα. Η
BP Alternative Energy
επένδυσε $1,5δις το 20062007 και ακόµα $1,5 δις το
2008 και το ερχόµενο 2009.
H BP αποτελεί µία από τις
µεγαλύτερες εταιρίες στον
χώρο της ενέργειας, µε
επιχειρήσεις σε πάνω από
100 χώρες και περισσότερους
από 96,000 εργαζόµενους.
περισσότερες πληροφορίες
BrilliantPR
Άννα Μαυρουδή
e-mail: anna.mavroudi@brilliantpr.gr
www.bpsolar.gr
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Η BP Solar συµµετείχε για δεύτερη συνεχή χρονιά στην έκθεση ECOTEC ’09. Η εταιρία
παρουσίασε στην έκθεση έργα φωτοβολταϊκών τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές
επίπεδο, ενώ παράλληλα οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά
χαρακτηριστικά δείγµατα από τις σειρές φωτοβολταϊκών πλαισίων της εταιρίας που
απευθύνονται σε κάθε εφαρµογή φωτοβολταϊκών έργων.
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγµατοποιήθηκε συλλογή στοιχείων µε την εθελοντική
συµµετοχή των επισκεπτών από τα οποία προκύπτουν αξιόλογα συµπεράσµατα.
Τα αποτελέσµατα των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν δείχνουν το ενδιαφέρον
των επισκεπτών για την τεχνολογία των φωτοβολταϊκών και την αξιοποίησή τους τόσο
στην κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων όσο και σε οικιακές εφαρµογές.
Επίσης, οι επισκέπτες στην συντριπτική τους πλειοψηφία εκτίµησαν ως σηµαντική τη συµβολή
των φωτοβολταϊκών στην αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών προβληµάτων, ενώ ιδιαίτερα
ενδιαφέρον σηµείο αποτέλεσε το γεγονός ότι υπάρχει αξιόλογο ποσοστό επισκεπτών που θεωρούν
ότι δεν είναι ιδιαίτερα ενηµερωµένοι για τον τοµέα και τις εφαρµογές των φωτοβολταϊκών.
Παράλληλα, η γραφειοκρατία σηµειώνεται ως το µεγαλύτερο εµπόδιο στις εφαρµογές
των φωτοβολταϊκών, ενώ σηµαντικό ποσοστό των επισκεπτών θεωρούν και το υψηλό
κόστος ως ανασταλτικό παράγοντα.
Οι επισκέπτες του περιπτέρου στην έκθεση, που συγκέντρωσε ιδιαίτερη προσέλευση
τόσο από την πλευρά των επενδυτών όσο και των ευαισθητοποιηµένων οικιακών
καταναλωτών, εκδήλωσαν µεγάλο ενδιαφέρον για τις λύσεις της BP Solar καθώς και
για τις δραστηριότητες της εταιρίας στην ελληνική αγορά.
Μεταξύ των νέων προϊόντων της εταιρίας που παρουσιάστηκαν ανήκουν και τα
φωτοβολταϊκά πλαίσια της σειράς «T». Τα συγκεκριµένα πλαίσια είναι τεχνολογίας
µονοκρυσταλλικού πυριτίου και εκτός της υψηλής τους απόδοσης διακρίνονται για την
φροντίδα κάθε κατασκευαστικής λεπτοµέρειας από την BP Solar στην διαδικασία
σχεδιασµού, κατασκευής, ποιοτικού ελέγχου και δοκιµών η οποία χαρακτηρίζει το
σύνολο των προϊόντων της εταιρίας.
Η BP Solar ως κατασκευαστής ολοκληρωµένων φωτοβολταϊκών πάρκων φιλοσοφίας
«µε το κλειδί στο χέρι» (turnkey solutions), είναι σε θέση να καλύψει απαιτήσεις
έργων κάθε κλίµακας παρέχοντας λύσεις ιδιαίτερης αξιοπιστίας που συνοδεύονται
από πολυετείς εγγυήσεις, διασφαλίζοντας τις σχετικές επενδύσεις.
Με εµπειρία µεγαλύτερη από 35 χρόνια, η BP Solar σχεδιάζει, κατασκευάζει και
διαθέτει προϊόντα για µια ευρεία γκάµα εφαρµογών του οικιακού, εµπορικού και
βιοµηχανικού τοµέα, αλλά και για την δηµιουργία εγκαταστάσεων κάθε µεγέθους.

∂π¢∏™∂π™

CONERGY
¢π∞™À¡¢∂ª∂¡∞ ™À™∆∏ª∞∆∞

Η Πρώτη εγκατάσταση σε ∆ηµόσιο Κτίριο για τη ∆ΕΗ Ανανεώσιµες από την Conergy
∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα 19,95kWp, Αττική, ΗΣΑΠ, Σταθµός Ειρήνης
Η Conergy στις αρχές του νέου έτους, ολοκλήρωσε την εγκατάσταση ενός
διασυνδεδεµένου φωτοβολταϊκού συστήµατος συνολικής ισχύος 19,95kWp στον ΗΣΑΠ,
στο σταθµό Ειρήνης, δίνοντας έτσι µια «πράσινη» νότα αισιοδοξίας, στο κρίσιµα πλέον
οικολογικά, µέλλον της πρωτεύουσας.
Η εγκατάσταση είναι τοποθετηµένη στην ταράτσα του σταθµού Ειρήνης του ΗΣΑΠ και
πραγµατοποιήθηκε από το τεχνικό τµήµα της Conergy.
Το σύστηµα εκτιµάται ότι θα παράγει έως και 27 MWh ετησίως, οδηγώντας σε
εξοικονόµηση CO2 κατά 26,1 τόνους. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να αναφερθεί ότι το
συγκεκριµένο έργο αποτελεί την πρώτη εγκατάσταση σε δηµόσιο κτίριο που
ανατέθηκε από τη ∆ΕΗ Ανανεώσιµες σε εταιρία στο χώρο των ΑΠΕ, αφότου τέθηκε σε
ισχύ ο Νόµος για διασυνδεδεµένα συστήµατα.
Το πρώτο Φ/Β πάρκο της Conergy για το 2009
Κόνιτσα, Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση 99,66kWp
Με επιτυχία ξεκίνησε η νέα Χρονιά για την Conergy καθώς στις 3 Ιανουαρίου
ολοκληρώθηκε η πρώτη εγκατάσταση για το 2009 ενός συστήµατος διασυνδεδεµένου
µε το δίκτυο, συνολικής ισχύος 99,66kWp. Το συγκεκριµένο φωτοβολταϊκό πάρκο
βρίσκεται εγκατεστηµένο στην Κόνιτσα και αναµένεται να παράγει τουλάχιστον
123.600kWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως, οδηγώντας στην εξοικονόµηση εκποµπών
CO2 κατά 119 τόνους. Η Conergy πραγµατοποίησε την προµήθεια υλικού, τη µελέτη,
επίβλεψη και εγκατάσταση του έργου για λογαριασµό της εταιρίας Ελ. Κυρίτση & ΣΙΑ
Ε.Ε.. Η σύνδεση του έργου πραγµατοποιήθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2009.
Το παρόν σύστηµα περιλαµβάνει:
• 453 φωτοβολταϊκές γεννήτριες Conergy PowerPlus 220P
• 9 µετατροπείς δικτύου SMA SMC 11000TL
• Σύστηµα στήριξης Conergy SolarLinea
• Σύστηµα τηλεπαρακολούθησης και επικοινωνίας SMA sunny SensorBox και SMA
Sunny WebBox

ΗΣΑΠ

Κόνιτσα

Τρίπολη | Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση 99,76kWp
Το Σεπτέµβριο του 2008, ολοκληρώθηκε στην Τρίπολη η εγκατάσταση συστήµατος
διασυνδεδεµένου µε το δίκτυο ισχύος 99,76kWp. Η εγκατάσταση πραγµατοποιήθηκε
από την εταιρία Τ&Τ Κατασκευαστική, ενώ η µελέτη του συστήµατος έγινε από την
Conergy. Το σύστηµα συνδέθηκε µε το δηµόσιο ηλεκτρικό δίκτυο στις αρχές
Οκτωβρίου 2008 & περιλαµβάνει:
• 1376 Φ/Β γεννήτριες First Solar FS 272 thin film
• 23 µετατροπείς SMA Sunny Boy multi string4200TL
• 25 βάσεις στήριξης Conergy SolarGigant
Ο Φ/Β σταθµός αναµένεται να παράγει τουλάχιστον 131.000 kWh ηλεκτρικής
ενέργειας ετησίως, οδηγώντας σε εξοικονόµηση εκποµπών CO2 κατά 127 τόνους.
Πάτρα | Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση 99,92kWp (trackers)
Το Σεπτέµβριο του 2008 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση ενός Φωτοβολταϊκού πάρκου
µε trackers σε περιοχή της Πάτρας. Το πάρκο είναι συνολικής ισχύος 99,92kWp και
αναµένεται να παράγει τουλάχιστον 145.500kWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως,
οδηγώντας σε εξοικονόµηση CO2 κατά 123,67 τόνους.
Το σύστηµα περιλαµβάνει:
• 571 Φ/Β γεννήτριες Conergy S175M
• 12 µετατροπέις SMA SMC 8000TL
• 48 trackers Lorentz Etatrack 1500SP
• 1 Sunny Web- box

Πάτρα
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ECOMOBILITY 2008-9
√

1

µƒ∞µ∂π√ ™∆√ 2√ °Àª¡∞™π√ ∏°√Àª∂¡π∆™∞™

Από την Ηγουµενίτσα στις Βρυξέλλες
η νικήτρια οµάδα ECOMOBILITY 2008-9
«Οι Μαθητές ερευνούν,
οι Πόλεις ενηµερώνονται,
η Κοινωνία
ευαισθητοποιείται»

Σε πανηγυρική ατµόσφαιρα και µε τη συµµετοχή πολλών µαθητών γυµνασίου από όλη
την Ελλάδα ολοκληρώθηκε το Σάββατο 4 Απριλίου 2009 στο Αµφιθέατρο του
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ο πρώτος κύκλος της περιβαλλοντικής
Εκστρατείας ECOMOBILITY 2008-9, το διαγωνιστικό πρόγραµµα που διοργανώνει για
έκτη συνεχή χρονιά η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία ECOCITY.
Παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, των Επιστηµονικών Φορέων, της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, συνεργαζόµενων Φορέων, καθηγητών, µαθητών και γονέων
πραγµατοποιήθηκε η Τελετή Βράβευσης των Νικητριών οµάδων που συµµετείχαν στο
ECOMOBILITY για την σχολική περίοδο 2008-9.
Συγχαρητήριο µήνυµα έστειλε ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
Άρης Σπηλιωτόπουλος «Στην εποχή µας όπου οι σύγχρονοι ρυθµοί δεν ευνοούν την
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, η ανάγκη για ενεργούς και συνειδητοποιηµένους
πολίτες, ικανούς να αντιλαµβάνονται τα σηµαντικά προβλήµατα των ηµερών και
κυρίως, να ενεργούν µε στόχο την επίλυσή τους, είναι µεγάλη. Τον σκοπό αυτό
υπηρετεί µε τον καλύτερο τρόπο η εκστρατεία περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
ECOMOBILITY, µια πρωτοβουλία που έχει αναδειχθεί σε θεσµό και έχει αγκαλιαστεί
από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας καταδεικνύοντας την περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση που διακατέχει τη νέα γενιά της χώρας µας. Θα ήθελα να εκφράσω
τα θερµά µου συγχαρητήρια στους πρωταγωνιστές αυτής της προσπάθειας, τους
µαθητές και τις µαθήτριες που δίνουν ψυχή και έµπνευση στην υπόλοιπη νεολαία.
Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων
θα συνεχίσει να αποτελεί αρωγό και συµπαραστάτη της καταξιωµένης αυτής
πρωτοβουλίας».
Με το σύνθηµα «Οι Μαθητές ερευνούν, οι Πόλεις ενηµερώνονται, η Κοινωνία
ευαισθητοποιείται», και µε την πεταλούδα για έµβληµα, οι οµάδες των µαθητών
µελέτησαν τις υπάρχουσες συνθήκες, πρότειναν τρόπους για τη σωστή χρήση των
Μέσων Μεταφοράς στην πόλη τους µε σκοπό τη µείωση εκποµπών που ρυπαίνουν την
ατµόσφαιρα και επηρεάζουν την υγεία.
Μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων παρουσίασης των εργασιών που έγιναν το
δίµηνο Φεβρουαρίου – Μαρτίου, οι µαθητές των οµάδων κατέκλυσαν το Αµφιθέατρο
του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών περιµένοντας µε αγωνία τα τελικά
αποτελέσµατα της κατάταξης της οµάδας τους.

περισσότερες πληροφορίες
Πάνος ∆ιαµαντής
e-mail: pdiaman@ecocity.gr
www.ecomobility.gr
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Ανάµεσα στις 45 οµάδες ECOMOBILITY που έλαβαν µέρος φέτος στο πρόγραµµα από
27 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, την πρώτη θέση έλαβε το 2ο Γυµνάσιο Ηγουµενίτσας µε
τους µαθητές Παππά Κατερίνα, Παππά Χαρίκλεια, Σάρρα Παύλο, Σάσση Σοφία, Τζάνη
Γιώργο, Τζοβάρα Ευθαλία, Τσάπε Ειρήνη και καθηγητή-συντονιστή τον κ. Γιώργο
Τζαβάρα. Επίσης, η οµάδα διαγωνίστηκε και στην κατηγορία Ηλεκτρονική Εκφραση
όπου έλαβε την 2η θέση.
Το Βραβείο για την Καλύτερη Εργασία για την οικολογική µετακίνηση στην πόλη είναι
ένα ταξίδι στις Βρυξέλλες, όπου η νικήτρια οµάδα και ο καθηγητής της θα έχουν την
ευκαιρία να ενηµερωθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον περιβαλλοντικό
προσανατολισµό της, να περιηγηθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να επισκεφθούν
το Γραφείου του Επιτρόπου Περιβάλλοντος κ. ∆ήµα.

Στα ∆ηµιουργικά Βραβεία την φετεινή χρονιά διακρίθηκαν στην κατηγορία Εικαστική Έκφραση το Γυµνάσιο Φαρρών, στην
Ηλεκτρονική Έκφραση το 1ο Πειραµατικό Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης, στην ∆ραµατουργική Έκφραση το 9ο Γυµνάσιο Νίκαιας
και στην Μουσική Σύνθεση το 6ο Γυµνάσιο Καλαµάτας. Οι νικητές των ∆ηµιουργικών Βραβείων θα φιλοξενηθούν στο
ECOCAMP, την Περιβαλλοντική Κατασκήνωση που διοργανώνει κάθε χρόνο το ECOCITY, την πρώτη εβδοµάδα του
Αυγούστου στη Ροδέα Καλαβρύτων.
Bραβεία και τιµητικοί έπαινοι δόθηκαν επίσης στον ∆ήµο ∆ικαίου Κω για την καλύτερη διοργάνωση και φιλοξενία της
εκδήλωσης ECOMOBILITY, στο 5ο Γυµνάσιο Βόλου για το ευρηµατικό σταυρόλεξο που παρουσίασαν, στο Γυµνάσιο ∆ολιανών
για το παραµύθι τους η Ιστορία ενός Λαγού, στο 2ο Γυµνάσιο Αργοστολίου για το ποίηµα Γκρι Πράσινο και στο 1ο Γυµνάσιο
Μοσχάτου για την Κοινωνική Πρωτοβουλία να «καθαρίσουν» τις πινακίδες σήµανσης του ∆ήµου Μοσχάτου από τα
αυθαίρεται διαφηµιστικά αυτοκόλλητα.
Η Εκστρατεία, που διοργανώνεται από το ECOCITY για έκτη χρονιά, υλοποιήθηκε στην διάρκεια της σχολικής περιόδου
2008–9 και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, του Υπουργείου Μεταφορών και
Επικοινωνιών, του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Ναυτιλίας και της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην Ελλάδα.
Στην υλοποίηση της Εκστρατείας ECOMOBILITY 2008-9 συµµετέχουν:
Το ∆ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών MBA Ο.∆.Ε.&Μ.Ε. του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, το
Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος του Τµήµατος Χηµείας και το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και
Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδηµιολογίας
της Ιατρικής Σχολής και το Εργαστήριο Χηµείας Περιβάλλοντος του Τµήµατος Χηµείας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών, ο Τοµέας Μηχανικής ΣΕΜΦΕ µε το Εργαστήριο Πολυµερών και Σύνθετων Υλικών, το Τµήµα
Πολεοδοµίας της Αρχιτεκτονικής Σχολής και ο Τοµέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδοµής της Σχολής Πολιτικών
Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, το Τµήµα Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, το Εργαστήριο
Θερµοδυναµικής & Θερµικών Μηχανών από το Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Βιοµηχανίας του Πανεπιστηµίου
Θεσσαλίας, η Κεντρική Ενωση ∆ήµων και Κοινοτήτων (ΚΕ∆ΚΕ), το Εργαστήριο Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και
Περιβαλλοντικής Φυσικής του Τµήµατος Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος του ΑΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας, το Ινστιτούτο
Περιβαλλοντικών Ερευνών και Βιώσιµης Ανάπτυξης του Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων,
το Επιστηµονικό και Επιµορφωτικό Κέντρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Χηµικών Μηχανικών, ο Σύνδεσµος Χηµικών Βορείου
Ελλάδος, το Κ.Α.Π.Ε., η Ένωση Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδος, η Ένωση Ελλήνων Φυσικών, η UNICEF, ο
Σύλλογος Φίλων του Σιδηροδρόµου Ελλάδος, το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον (ΜΙΟ), το ∆ίκτυο
Ε.Π.Ι.ΒΑ.ΤΗ.Σ και η Ένωση για τα ∆ικαιώµατα των Πεζών.
Κύριος χορηγός της Εκστρατείας είναι η Toyota Ελλάς και το Toyota Fund For Europe. Χορηγοί Επικοινωνίας είναι η
εφηµερίδα Απογευµατινή, τα περιοδικά Auto Motor und Sport, Auto Tρίτη, Κεφάλαιο, Re:CSR, Ecotec και Περιβάλλον 21.
Υποστηρικτές είναι η εταιρία καυσίµων JETOIL, ο ασφαλιστικός οργανισµός ING και η διαφηµιστική εταιρία JNL+. Aρωγοί
είναι το Aττικό Μετρό, ο ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και η εταιρία Inform Π. Λύκος Α.Ε.
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ECO ENERGIA A.E.
∫∞∆∞™∫∂À∏ ™À¡√§π∫∞ 8 º/µ ™∆∞£ªø¡
¶∞ƒ∞°ø°∏™ ∏§∂∫∆ƒπ∫∏™ ∂¡∂ƒ°∂π∞™ 800KWP
™∂ √§∏ ∆∏¡ ∂§§∞¢∞ ª∂ ™À™∆∏ª∞∆∞
¶∞ƒ∞∫√§√À£∏™∏™ ∏§π∞∫∏™ ∆ƒ√Ãπ∞™

περισσότερες πληροφορίες
EcoEnergia
Μάριος ∆ράµαλης
e-mail:m.dramalis@ecoenergia.gr
web site:www.ecoenergia.gr

Η ECO ENERGIA είναι µια σύγχρονη τεχνική εταιρία ειδικευµένη στο τοµέα των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας η οποία προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις στη
σχεδίαση και την κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας. Στόχος της εταιρίας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στο χώρο
της ενεργείας, αξιοποιώντας την πολυετή πείρα της ιδρυτικής της εταιρίας
ΜΗΧΑΝΟ∆OΜΙΚΗ (µε εικοσαετή παρουσία κατασκευών σε όλη την Ελλάδα στην
υλοποίηση µεγάλων τεχνικών έργων καθώς και στις εγκαταστάσεις ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας για βιοµηχανικά κτήρια).
Η ECO ENERGIA ήδη από την ίδρυση της το 2006, σύναψε στρατηγική συµµαχία µε
δεκάδες επενδυτές, µε σκοπό την µελέτη, την σχεδίαση και την ολοκληρωµένη
κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθµών. Αποτέλεσµα της συνεργασίας αυτής, είναι η
κατάθεση περισσοτέρων από 200 αιτήσεων για εξαίρεση ή για έκδοση άδειας
παραγωγής.
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ECOENERGIA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΗΛΙΟΥ
Η ECO ENERGIA σήµερα έχει να επιδείξει την κατασκευή (8) οκτώ φ/β σταθµών για
λογαριασµό πελατών της, οι οποίοι ήδη ολοκληρώθηκαν και παραδόθηκαν
συνδεδεµένοι µε το δίκτυο της ∆.Ε.Η. στους πελάτες της. Από τον Ιούλιο του 2008
συνδέθηκε µε την ∆ΕΗ ο πρώτος σταθµός µε εγκατεστηµένη ισχύ 100KWp και µέχρι
τον Σεπτέµβριο του 2008 συνδέθηκαν και οι επτά ενώ ο όγδοος σταθµός επίσης
100KWp παραδόθηκε σε λειτουργία στον πελάτη µας 13 Μαΐου 2009 µε συστήµατα
παρακολούθησης ηλιακής τροχιάς της ισπανικής εταιρίας ADES, ενώ οι πρώτοι επτά
σταθµοί κατασκευάστηκαν µε συστήµατα παρακολούθησης ηλιακής τροχιάς ATLAS της
ελληνικής εταιρίας MECHATRON που ανεβάζουν την απόδοση του πάρκου έως και 40%.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΧΜΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ TRACKERS
MECHATRON ATLAS

ΙΣΠΑΝΙΚΟΙ TRACKERS
ADES

ECOENERGIA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΑΣΕΩΝ
Η ECO ENERGIA εκτός από την ολοκληρωµένη κατασκευή φ/β σταθµών µε συστήµατα
παρακολούθησης της τροχιάς του ηλίου (solar tracker) δυο αξόνων, κατασκευάζει σε
όλη την Ελλάδα και έργα µε συστήµατα σταθερών βάσεων είτε σε σταθερή γωνία που
αποτελούνται από αυτοτελείς µονάδες κατασκευασµένες από ειδικά κράµατα αλουµινίου
υψηλής αντοχής είτε σε συστήµατα σταθερών βάσεων µε ανάκλιση σχεδιασµένα από
οµάδα Γερµανών ειδικών µηχανικών ακολουθώντας τους Ευρωκώδικες και τον Ελληνικό
Αντισεισµικό Κανονισµό (ΕΑΚ). Και οι δύο τύποι βάσεων αποτελούνται από αυτοτελείς
µονάδες (modules) κατασκευασµένες από ειδικό κράµα αλουµινίου υψηλής αντοχής.
Οι µονάδες συνδέονται µεταξύ τους δηµιουργώντας σειρές και είναι ειδικά
σχεδιασµένες για εφαρµογές Φ/Β Πάρκων µεσαίας και µεγάλης κλίµακας.
Τα στηρίγµατα είναι κατάλληλα για διάφορες διαστάσεις και τύπους Φ/Β πλαισίων
(κρυσταλλικά, πλαίσια λεπτού υµενίου, κλπ). Η χρήση των συστηµάτων σταθερών
βάσεων ανάκλησης παρακολούθησης της τροχιάς του ηλίου αυξάνει την απόδοση του
σταθµού (σύµφωνα µε την κατασκευάστρια εταιρεία και ανάλογα την περιοχή και το
υψόµετρο) σε σχέση µε τα εγκατεστηµένα σε µόνιµα σταθερές βάσεις συστήµατα,
αξιοποιώντας στο µέγιστο την εγκατεστηµένη ισχύ και για τις σταθερές βάσεις.
ΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΞΗ
Η ECO ENERGIA συνεργάζεται µε όλες τι µεγάλες εταιρίες κατασκευής σταθερών βάσεων
Γερµανικής άλλα και ελληνικής προέλευσης και κατασκευής είτε χάλυβα είτε αλουµινίου.

ECOENERGIA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Η εταιρία είναι πιστοποιηµένη µε το πρότυπο ISO 9001 για τις παρεχόµενες υπηρεσίες της
και διαθέτει µια ιδιαίτερα έµπειρη και εκπαιδευµένη στο γνωστικό αντικείµενο οµάδα
µηχανικών. Η ECO ENERGIA µπορεί να εξασφαλίσει και να εγγυηθεί τη άρτια µελέτη,
σχεδίαση, και υλοποίηση της ενεργειακής σας επένδυσης. Για την υλοποίηση των
εγκαταστάσεων συνεργάζεται µε πρωτοπόρους και καταξιωµένους κατασκευαστές,
εξασφαλίζοντας κορυφαίας ποιότητας και τεχνολογικά προηγµένα υλικά και γι αυτό
τον λόγο κατέχει την πιστοποίηση ΕΝ ΙΣΟ 9001:200 όχι µόνο για την µελέτη εφαρµογής
πώληση και εγκατάσταση Φ/β συστηµάτων αλλά και για την Κατασκευή φ/β σταθµών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
ÙÂ‡¯Ô˜ 6
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ECOENERGIA ΚΑΘΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Η ECO ENERGIA αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο τεχνικό και χρηµατοοικονοµικό
σύµβουλο, ο οποίος βοηθά σε όλη την πορεία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου
και εξασφαλίζει τον σωστό σχεδιασµό όλων βηµάτων που πρέπει να γίνουν για την
κατασκευή και λειτουργία του φ/β σταθµού. Πιο αναλυτικά η ECO ENERGIA
αναλαµβάνει:
• Τον προσδιορισµό και την αξιολόγηση του ακινήτου σας στο οποίο θα εγκατασταθεί
ο φ/β σταθµός.
• Την σύνταξη και υποβολή του φακέλου σας προς την Ρ.Α.Ε. για την λήψη άδειας
παραγωγής (ή εξαίρεσης άδειας παραγωγής για εγκαταστάσεις κάτω από 150 KW).
• Την σύνταξη και υποβολή των σχετικών περιβαλλοντικών µελετών.
• Την αίτηση προς την ∆ΕΗ για λογαριασµό σας, προκειµένου να συνδεθείτε µε το
δίκτυο (συνοδευµένη από την σχετική τεχνική µελέτη).
• Την έκδοση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας.
• Την έκδοση οικοδοµικής άδειας ή αίτησης.
• Την πλήρη κατασκευή του έργου σας µέχρι την τελική σύνδεση µε το δίκτυο της ∆.Ε.Η.
• Την πλήρη τεχνική υποστήριξη µετά την παράδοση του έργου σε λειτουργία.
Στη συνέχεια σας δείχνουµε τα συνδεδεµένα φωτοβολταϊκά πάρκα µας µε την ∆ΕΗ από
τις αρχές Ιουλίου 2008.
Φ/Β σταθµός 100 kWp της
εταιρίας «Ι. ΤΙΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»
Ο πρώτος Φωτοβολταϊκός
σταθµός ισχύος 100KWp που
κατασκεύασε η EcoEnergia Α.Ε.,
συνδέθηκε µε το δίκτυο της ∆ΕΗ
στις 10 Ιουλίου 2008 στην Αγία
Κυριακή του Νοµού Κιλκίς.

Φ/Β σταθµός 100kWp
της εταιρίας
«Ι. ΤΙΤΑΚΗΣ – Ξ. ΜΠΟΥΛΑΡΗΣ κ ΣΙΑ Ε.Ε.»
Η EcoEnergia Α.Ε., συνέδεσε
µε το δίκτυο της ∆ΕΗ και το δεύτερο
σταθµό µε το δίκτυο της ∆.Ε.Η.
στις 8 Σεπτεµβρίου 2008 επίσης ισχύος
100KWp στην Αγία Κυριακή
του Νοµού Κιλκίς.

Φ/Β σταθµός 100kWp
της εταιρίας
«ΒΟΥΛΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ Μ. Ε.Π.Ε.»
Μετά τους πρώτους δύο συνδέθηκε
µε απόλυτη επιτυχία και ο τρίτος
σταθµός µε το δίκτυο της ∆.Ε.Η.
στις 30 Σεπτεµβρίου 2008 επίσης
ισχύος 100KWp
στο Χορύγι του Νοµού Κιλκίς.
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Φ/Β σταθµός 100kWp της εταιρίας «ΦΟΥΝΤΑΣ Κ.& ΣΙΑ Ε.Ε.»
Μετά τους πρώτους τρείς συνδέθηκε µε απόλυτη επιτυχία και ο
τέταρτος σταθµός µε το δίκτυο της ∆.Ε.Η. την ίδια ηµέρα µε τον
τρίτο στις 30 Σεπτεµβρίου 2008 επίσης ισχύος 100KWp στο
Μικρόδασος του Νοµού Κιλκίς.

Φ/Β σταθµός 100kWp της εταιρίας «ΜΑΤΖΑΝΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»
Μετά τους τέσσερις πρώτους Φωτοβολταϊκούς σταθµούς ισχύος
συνδέθηκε µε απόλυτη επιτυχία και ο πέµπτος σταθµός µε το
δίκτυο της ∆.Ε.Η. στις 20 Οκτωβρίου 2008 επίσης ισχύος 100KWp
στην Μεγάλη Στέρνα του Νοµού Κιλκίς.

Φ/Β σταθµός 100 kWp της εταιρίας
«ΒΟΥΛΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μ.Ε.Π.Ε.»
Μετά τους πέντε πρώτους Φωτοβολταϊκούς σταθµούς ισχύος
100KWp που κατασκεύασε η EcoEnergia Α.Ε., συνδέθηκε µε
απόλυτη επιτυχία και ο έκτος σταθµός µε το δίκτυο της ∆.Ε.Η. στις
5 Νοεµβρίου 2008 επίσης ισχύος 100KWp στο Ειρηνικό του Νοµού
Κιλκίς.

Φ/Β σταθµός 100kWp της εταιρίας «Α.ΘΕΟΧΑΡΗΣ - ∆.ΠΕΠΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
Μετά τους έξι πρώτους Φωτοβολταϊκούς σταθµούς ισχύος 100KWp
που κατασκεύασε η EcoEnergia Α.Ε., συνδέθηκε µε απόλυτη επιτυχία
και ο έβδοµος σταθµός µε το δίκτυο της ∆.Ε.Η. στις 19 Φεβρουαρίου
2009 επίσης ισχύος 100KWp στην Λαµία.

Φ/Β σταθµός 100kWp της εταιρίας «∆ΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ - ΜΑΡΑΜΕΝΟΣ Ο.Ε.»
Μετά τους έπτά πρώτους Φωτοβολταϊκούς σταθµούς ισχύος 100KWp
που κατασκεύασε η EcoEnergia Α.Ε., ολοκληρώθηκε και ο όγδοος
σταθµός (8ος) και συνδέθηκε µε απόλυτη επιτυχία µε το δίκτυο της
∆.Ε.Η. στις 13 Μαΐου 2009 επίσης ισχύος 100KWp στον Κάτω Άγιο
Γιάννη του Νοµού Πιερίας.

Η EcoEnergia βρίσκεται µε αρκετούς άλλους πελάτες σε όλη την Ελλάδα σε διαδικασία υπογραφής σύµβασης εκτέλεσης
έργου αρκετών MW για το 2ο εξάµηνο του 2009 και το 2010.
Η σύνδεση συνολικά 8 σταθµών µε την ∆.Ε.Η., καθιστά την EcoEnergia Α.Ε. στην πρώτη εταιρία στον χώρο της Ελλάδος σε
αριθµό φ/β πάρκων που ήδη έχουν παραδοθεί έχουν συνδεθεί µε την ∆.Ε.Η. και λειτουργούν µε απόλυτη επιτυχία και µε
πραγµατικά αποτελέσµατα µετρήσεων απόδοσης ηλιακής ενέργειας µεγαλύτερα από τις αρχικές προβλέψεις.
ECOENERGIA ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ
MIA AKOMH ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΑΠΟ THN ΕCOENERGIA Α.Ε.
ΕΧΕΤΕ Α∆ΕΙΑ Ρ.Α.Ε. Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠ.ΕΘ.Ο. ;
Η ECOENERGIA ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΚΟΥ ΑΜΕΣΑ ! !
Η EcoEnergia λαµβάνοντας υπ’όψιν το συνεχώς µεταβαλλόµενο ρευστό τοπίο των τραπεζικών προϊόντων, πρωτοπόρησε
για ακόµα µία φορά, δίνοντας λύση στην χρηµατοδότηση των φ/β πάρκων των υποψηφίων πελατών της µε άµεση
κατασκευή του έργου είτε γι’αυτούς που έχουν απόφαση του ΥΠ.ΕΘ.Ο. είτε γι’αυτούς που βρίσκονται στην αρχική φάση
έχοντας µόνο αριθµό πρωτοκόλλου για την κατάθεση του φακέλου.
Με την πρωτοποριακή αυτή δραστηριότητα της EcoEnergia, για άµεση κατασκευή του φωτοβολταϊκού πάρκου οι πελάτες
της έχουν άµεσα έσοδα µε µεγάλο οικονοµικό όφελος.
Έτσι αν έχετε την απόφαση του ΥΠ.ΕΘ.Ο., για ένταξη στον αναπτυξιακό νόµο ή τον αριθµό πρωτοκόλλου κατάθεσης του
φακέλου ή ακόµα και µόνο την άδεια ή εξαίρεση άδειας από την Ρ.Α.Ε. επικοινωνήστε µε τα στελέχη της EcoEnergia για να
κατασκευάσετε το φωτοβολταϊκό σας πάρκο ΑΜΕΣΑ !!
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BP SOLAR
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LDK Consultants
REHAU
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STABIL
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Νέο Προϊόν Πράσινης Τεχνολογίας
XIRIA Πίνακας Μέσης Τάσης: Τώρα και σε έκδοση δύο κυψελών
ELESIS ELECTRICAL
SOLUTIONS A.E.

Η Elesis Electrical Solutions A.E., σε συνεργασία µε τον όµιλο εταιριών Eaton και την
ολλανδική εταιρία Eaton Electric B.V., παρουσιάζει στην ελληνική αγορά το
πρωτοποριακό και καινοτοµικό προϊόν XIRIA που είναι Πίνακας Μέσης Τάσης 24 kV µε
κυψέλες σε βροχοειδή διάταξη (Ring Main Unit - RMU) που µέχρι τώρα προσφέρονταν
στις εκδόσεις των τριών και τεσσάρων κυψελών. Πλέον διατίθεται και σε ακτινική
έκδοση µε δύο κυψέλες: Είσοδος µε διακόπτη φορτίου κενού και έξοδος µε αυτόµατο
διακόπτη κενού προστασίας µετασχηµατιστή.
Οι πίνακες XIRIA βασίζονται αποκλειστικά στην τεχνολογία κενού (Vacuum) όντας
φιλικοί προς το περιβάλλον αφού αποκλείουν εντελώς τη χρήση αερίων SF6 που
βρίσκονται υπό περιορισµό από το πρωτόκολλο του Κιότο και τις αποφάσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι XIRIA είναι κατασκευασµένες σε έγκλειστο και πλήρως
µονωµένο µεταλλικό περίβληµα, οπότε δεν χρειάζονται συντήρηση εφ’ όρου ζωής.
Παράλληλα, λόγω της ιδιαίτερα συµπαγούς κατασκευής τους (ύψος 1305mm, µήκος
1110mm, βάθος 600mm στην έκδοση τριών κυψελών και ύψος 1305mm, µήκος 760mm,
βάθος 600mm στην έκδοση δύο κυψελών) είναι κατάλληλοι και αποτελούν λύση όταν
υπάρχει έλλειψη χώρου. Το πρωτεύον τµήµα των µονάδων και οι µηχανισµοί διακοπής
φιλοξενούνται σε ένα πλήρως κλειστό περίβληµα, το οποίο προστατεύει το σύστηµα
από περιβαλλοντικές επιδράσεις. Οι πίνακες XIRIA φέρνουν το µέλλον στο σήµερα.
Οι πίνακες XIRIA είναι ιδανικοί και άριστη επιλογή για χρήση στις εξής εφαρµογές:
• Κτίρια, βιοτεχνίες, βιοµηχανίες και σε εγκαταστάσεις έργων υποδοµής.
• Οι µονάδες Xiria µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε συνεπτυγµένους υποσταθµούς
µετασχηµατιστών διανοµής ενέργειας και σε προσβάσιµους υποσταθµούς
εταιριών κοινής ωφέλειας και βιοµηχανίας.
• Είναι επίσης ιδανικοί για χρήση σε αποκεντρωµένα συστήµατα παραγωγής
ενέργειας, όπως αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα.
Τα κύρια χαρακτηριστικά των πινάκων XIRIA είναι τα εξής:
• Υψηλή ασφάλεια στη λειτουργία
• Χωρίς ανάγκη συντήρησης
• Ασφαλής ορατή απόζευξη και γείωση
• Φιλικότητα προς το περιβάλλον
• Συµπαγής (Compact) κατασκευή
• Καταλληλότητα για αυτοµατισµό σε υποσταθµούς
• Απόλυτη τεχνολογία κενού (Vacuum): Μόνωση σε αέρα, διακόπτης φορτίου και
αυτόµατος διακόπτης κενού
Οι πίνακες Xiria αποτελούν µια νέα γενιά ηλεκτρολογικών πινάκων µέσης τάσης
βροχοειδούς ή ακτινικού συστήµατος, οι οποίοι αναπτύχθηκαν από την Eaton Holec,
κατασκευάζονται στην Ολλανδία, διατίθενται στην αγορά από την Elesis Electrical
Solutions και αποτελούν την έξυπνη λύση στα ηλεκτρολογικά έργα. Χαρακτηρίζονται
από υψηλό επίπεδο ασφάλειας στη χρήση και είναι κατάλληλες για εφαρµογές µέχρι
24kV. Οι µονάδες Xiria είναι επίσης ιδιαίτερα συµπαγούς κατασκευής.

περισσότερες πληροφορίες
Έλενα Σταριά
email: e.staria@elesis.gr
www.elesis.gr

58

ÙÂ‡¯Ô˜ 6



πÔ‡ÓÈÔ˜ 2009

Υπάρχει επιλογή από τρεις βασικές εκδόσεις όσον αφορά τον αριθµό των πεδίων στην
γκάµα προϊόντων Xiria:
• Ένας διακόπτης φορτίου και ένας αυτόµατος διακόπτης για ακτινικά
συστήµατα
• ∆ύο διακόπτες φορτίου κενού για βροχοειδείς διασυνδέσεις και
ένας αυτόµατος διακόπτης προστασίας.
• ∆ύο ή τρεις αυτόµατοι διακόπτες κενού για την προστασία µετασχηµατιστών και
καλωδίων διασύνδεσης και ένας φορτίου.

ELESIS ELECTRICAL
SOLUTIONS A.E.
>>

Και οι τρεις εκδόσεις διατίθενται σαν σύνολο µε οποιοδήποτε επιθυµητό συνδυασµό
και σειρά διακοπτικού υλικού.
Οι κυψέλες µέσης τάσης τύπου Xiria είναι ένα καλοσχεδιασµένο και σύγχρονο
σύστηµα. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του προϊόντος ηθεληµένα επιλέχθηκε η
λύση προστασίας στη µορφή συνδυασµού αυτόµατου διακόπτη µαζί µε ένα
ηλεκτρονικό ρελαί. Αυτή είναι η σύγχρονη, ασφαλής και ευέλικτη εναλλακτική
πρόταση σε σχέση µε την προστασία µε ασφάλειες. Επιπρόσθετα, η εν λόγω προστασία
καθιστά την Xiria εύκολη στη χρήση µέσα σε ένα αυτοµατοποιηµένο δίκτυο διανοµής.
Τα ειδικά αυτά χαρακτηριστικά καθιστούν την Xiria ένα σύστηµα απλό στη χρήση, το
οποίο όµως ταυτόχρονα απαντά τέλεια στις µεταβαλλόµενες απαιτήσεις
των δικτύων διανοµής, τώρα και στο µέλλον.
Ο όµιλος επιχειρήσεων Eaton δραστηριοποιείται στον τοµέα του
βιοµηχανικού εξοπλισµού µε ποικίλα προϊόντα και µε
πωλήσεις πάνω από 15,4 δις δολάρια. Η Eaton είναι
παγκόσµια πρωτοπόρος στα ηλεκτρικά συστήµατα και
εξαρτήµατα για τη διανοµή, έλεγχο και ποιότητα της
ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης δραστηριοποιείται στον
τοµέα ρευστοδυναµικών συστηµάτων και υπηρεσιών για
τη βιοµηχανία, στον εξοπλισµό για τη βιοµηχανία
αυτοκινήτου και αεροναυπηγικής, στα ευφυή
συστήµατα οδήγησης τρένων για ασφάλεια και
εξοικονόµηση καυσίµων. Τέλος, ασχολείται µε
συστήµατα διαχείρισης αέρα µηχανών της βιοµηχανίας
αυτοκινήτου, λύσεις για σύγχρονα τρένα και ειδικά
συστήµατα ελέγχου απόδοσης, ασφάλειας και
εξοικονόµησης καυσίµου.
Η Eaton απασχολεί 75.000 εργαζόµενους και διαθέτει τα προϊόντα της σε
περισσότερες από 150 χώρες. Ο ηλεκτρολογικός τοµέας της Eaton είναι παγκόσµιος
ηγέτης στα προϊόντα και υπηρεσίες του ηλεκτρολογικού ελέγχου, της διανοµής
ηλεκτρικής ενέργειας και του βιοµηχανικού αυτοµατισµού.
Μέσω της ανάπτυξης τεχνολογικά προηγµένων προϊόντων, µε µεθόδους παραγωγής
διεθνώς πρωτοπόρες, µε υπηρεσίες και υποστήριξη που αγκαλιάζουν σφαιρικά τη
σχεδίαση, ο ηλεκτρολογικός τοµέας των επιχειρήσεων Eaton παρέχει λύσεις
προσανατολισµένες στον πελάτη µε ηχηρά εµπορικά σήµατα, όπως Cutler-Hammer®,
Moeller®, Powerware®, Durant®, Heinemann®, Holec®, MEM®, Santak® και MGE
Office Protection Systems™, εξυπηρετώντας παγκόσµια τις διαρκώς µεταβαλλόµενες
ανάγκες της βιοµηχανίας, των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, του εµπορικού και
κτηριακού τοµέα καθώς και των αγορών ΟΕΜ. Τα προϊόντα µέσης τάσης που η Elesis
προωθεί στην ελληνική αγορά (Xiria, Innovac SVS, Innovac MMS) κατασκευάζονται από
την Eaton Holec στην Ολλανδία.

Η Elesis Electrical Solutions
A.E., µε έδρα στις Αχαρνές
Αττικής και µε ιστορία
µεγαλύτερη των 50 ετών,
κατέχει ηγετική θέση στον
κλάδο της και
δραστηριοποιείται στην
κατασκευή ηλεκτρολογικών
πινάκων χαµηλής και µέσης
τάσης καθώς και πινάκων
βιοµηχανικού αυτοµατισµού
Simatic της Siemens, στις
µελέτες ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων, σε υπηρεσίες
εγκατάστασης, θέσης σε
λειτουργία και συντήρησης
ηλεκτρολογικών συστηµάτων
και εγκαταστάσεων. Η εταιρία
αποτελεί Siemens Technology
Partner και κατασκευάζει
στην Ελλάδα τους πίνακες
χαµηλής τάσης Sivacon.
Παράλληλα, η εταιρία
ενεργοποιείται και στην
κατασκευή και διανοµή
συγγενούς ηλεκτρολογικού
εξοπλισµού (οικίσκοι
υποσταθµών,
µετασχηµατιστές κλπ.).
Επίσης διανέµει στην αγορά
τα ειδικά ενεργειακά
καλώδια της Prysmian
(πρώην Pirelli) για φ/β και
αιολικά πάρκα, γερανογέφυρες,
σιδηροδροµική υποδοµή,
ορυχεία κλπ. Σε συνεργασία
µε το διεθνή Οίκο Eaton Holec
προωθεί στην αγορά τους
πίνακες µέσης τάσης Xiria &
Innovac που χρησιµοποιούν
αποκλειστικά τεχνολογία
κενού για προστασία του
περιβάλλοντος. Σε συνεργασία
µε την εταιρία CEFEM διαθέτει
στην αγορά πίνακες και
διακόπτες ορατής απόζευξης
για προστασία ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων και
προσωπικού συντήρησης της
βιοµηχανίας. Πρόσφατα η
Elesis ανέλαβε την προώθηση
στην ελληνική και κυπριακή
αγορά των προϊόντων UPS
και Inverters της διεθνούς
εταιρίας Gamatronic καθώς
και όργανα µέτρησης και
συναφή ηλεκτρολογικά
προϊόντα της εταιρίας LUMEL.
Η Elesis είναι πιστοποιηµένη
κατά ISO 9001: 2000 και
ακολουθεί τα αυστηρότερα
διεθνή ποιοτικά Standards.
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Παράγει τους µετατροπείς Powador
µε µηδενική εκποµπή διοξειδίου του άνθρακα
KACO

Εξαιρετικά ∆υνατός.
Εξαιρετικά προσαρµοστικός
Ο κεντρικός inverter Powador XP100-HV, είναι ο
πρώτος από την νέα γενιά αυθεντικά ψηφιακών
inverters για φωτοβολταϊκά. Αριστούργηµα
τέχνης, βασισµένο σε Ψηφιακή Επεξεργασία
Σήµατος (DSP) τεχνολογία προσφέρει υψηλή
απόδοση, αξιοπιστία και αποτελεσµατικότητα.
Μια ψηφιακή οθόνη επιτρέπει ευχρηστία κατά την
λειτουργία και την συντήρηση και ένα άκρως
εξελιγµένο σύστηµα ελέγχου παρακολούθησης
και επικοινωνίας.
Ο νέος µας πατενταρισµένος αλγόριθµος για
διαµόρφωση του εύρους παλµού (PWM) µειώνει
τις απώλειες στο άνοιγµα-κλείσιµο των τρανζίστος
IGBT περισσότερο από 30%.
Ο XP100-HV εγγυάται την υψηλή αξιοπιστία χάρη
στην χρήση µιας δεύτερης εναλλακτικής παροχής ισχύος
για την πλακέτα ελέγχου και ενός αρκετά αποδοτικού συστήµατος ψύξης
για τα βασικά εξαρτήµατα. Οι ανεµιστήρες ελέγχονται και λειτουργούν βάση φορτίου
και θερµοκρασία περιβάλλοντος.
Ο XP100-HV ξεχωρίζει για την πανίσχυρη και εύχρηστη ψηφιακή οθόνη. Η ιδέα ‘‘όλα
περιλαµβάνονται‘‘ επιτρέπει την εύκολη λειτουργία και παρακολούθηση χωρίς να
απαιτείται κάποιος εναλλακτικός εξοπλισµός. Μία ξεκάθαρα δοµηµένη, µεγάλη TFT
LCD έγχρωµη οθόνη αφής δείχνει λεπτοµερή στοιχεία λειτουργίας σε πολλές γλώσσες.

περισσότερες πληροφορίες
Ανδρέας Σλούµµπεργκερ
Solar Consulting
∆ιεύθυνση Marketing (εµπορίας)
Ντίτχαρντ Βέµπερ
Gottfried-Leibniz-Str. 1
Solar Info Center
D-74172 Neckarsulm D-79072 Freiburg
andreas.schlumberger@kaco-newenergy.de
weber@solar-consulting.de
www.kaco-newenergy.de
www.solar-consulting.de
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Μπορεί επίσης κάποιος να παρακολουθήσει την λειτουργία της εγκατάστασης του
µέσω διαδικτύου. Αυτό το χαρακτηριστικό επιτρέπει την µόνιµη παρακολούθηση όλων
των βασικών εξαρτηµάτων, κατά συνέπεια επιτρέπει τον γρήγορο εντοπισµό λαθών
του συστήµατος και την πηγή τους. Επιπρόσθετα ένα έγκαιρα προειδοποιητικό µήνυµα
θα σας ενηµερώσει αν συγκεκριµένα εξαρτήµατα χρειάζονται αντικατάσταση προτού
καταστραφούν.
Ο XP100-HV ανταποκρίνεται στα παγκόσµια πρότυπα – µε ένα απλό πάτηµα ενός
κουµπιού οι παράµετροι µπορούν να προσαρµοστούν σύµφωνα µε τους τοπικούς
κανονισµούς και διατάξεις.
Πλεονεκτήµατα
• Πατενταρισµός έλεγχος των ηλεκτρονικών ισχύος
• Επιπρόσθετη παροχή ισχύος της πλακέτας ελέγχου
• Συνεχής, αποµακρυσµένη παρακολούθηση
• 16:9 LCD οθόνη αφής
• Πολύγλωσσο µενού

Η KACO Νew Εnergy διευρύνει συνεχώς την γκάµα προϊόντων της
Στην έκθεση Intersolar, περίπτερο 130, αίθουσα B4, ο γερµανικός κατασκευαστής
µετατροπέων παρουσιάζει έναν νέο αρθρωτό µείζονα µετατροπέα (modular inverter) τον Powador XP350-HV TL µε ονοµαστική ισχύ 350KW. Η τριφασική συσκευή µε µέγιστο
βαθµό απόδοσης 97,8 % κατασκευάζεται µε µηδενικές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα
(CO2) και µπορεί να παραγγελθεί σε µορφή τριπλής συστοιχίας γιά χρήση ως σύµπλεγµα
µεγέθους MW. Η τοπολογία του σχεδιάστηκε συνειδητά χωρίς µετασχηµατιστή.
Οι χρήστες φωτοβολταϊκών εγκαταστασέων µπορούν να επιλέξουν το κατάλληλο
µοντέλο µετασχηµατιστή ανάλογα µε τους όρους διασύνδεσης και το κατά πόσον η
εγκατάσταση πρόκειται να συνδεθεί µε δίκτυο µέσης ή χαµηλής τάσης. Κατ' αυτόν τον
τρόπο εξασφαλίζεται η υψηλή αποδοτικότητα του συνόλου της εγκατάστασης.
"Χάρη στους αξιόπιστους κεντρικούς µετατροπείς µας έχουµε αποκτήσει άριστη φήµη
στους κύκλους των σχεδιαστών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων", αναφέρει ο Ματθίας
Χάαγκ, µέλος της διοίκησης και τεχνικός διευθυντής της ΚACO New Energy."Ο Powador
XP350-HV TL είναι και αυτός ειδικά σχεδιασµένος γιά µεγάλες υπαίθριες και επίστεγες
µονάδες. Στη Γερµανία και προπαντός στην Ιταλία οι µεγάλες µονάδες κερδίζουν συνεχώς
έδαφος. Μεγάλο δυναµικό υπάρχει επίσης στις ΗΠΑ και την Τσεχία", εξηγεί ο Χάαγκ
σχετικά µε τις θετικές προοπτικές πωλήσεων του νέου µείζονος µετατροπέα, ο οποίος
σε συνδυασµό µε άλλους µετατροπείς Powador καλύπτει σχεδόν κάθε µέγεθος ισχύος.
Τρεις Powador XP350-HV TL συνδεδεµένοι µεταξύ τους ως σύµπλεγµα επιτυγχάνουν
ισχύ 1050 κιλοβάτ. Το σύµπλεγµα µεγαβάτ συµπεριλαµβανοµένου του µετασχηµατιστή
µέσης τάσης και του οικίσκου από µπετόν διατίθεται από την KACO έτοιµο προς χρήση.
Με σκοπό την συµµετρική καταπόνηση των τριών µετατροπέων η KACO εισάγει για
πρώτη φορά ένα νέο τρόπο λειτουργίας µε εναλασσόµενο master. Ενώ µέχρι τώρα στα
πλάισια σύνδεσης master/slave αναλάµβανε την εργασία πάντοτε ο ίδιος µετατροπέας
σε περίπτωση χαµηλής ηλιοφάνειας, στη συστοιχία µεγαβάτ της KACO εναλάσσονται
και οι τρεις µετατροπείς στη λειτουργία τους ως master. Αυτή η λύση εναλλασσόµενου
master αυξάνει τη διάρκεια ζωής των συσκευών.
Ο νέος µείζων µετατροπέας 350 κιλοβάτ της KACO αποτελεί µία µετεξέλιξη του
Powador XP100-HV. Σε αντίθεση µε το µικρό του αδελφό έχει σχεδιαστεί χωρίς
µετασχηµατιστή. Επίσης ο υψηλός βαθµός απόδοσής του είναι αποτέλεσµα µίας νέου
τύπου γέφυρας IGBT: κατά τον πατενταρισµένο ηλεκτρονικό έλεγχο του κύκλου
λειτουργίας χρησιµοποιούνται διάφορες µέθοδοι της διαµόρφωσης εύρους παλµού. Η
συσκευή έχει βαθµό απόδοσης (ευρωπαϊκό σύστηµα) 97%, το ΜΣΙ (µέγιστο σηµείο
ισχύος / MPP, maximum power point) έχει εύρος µεταξύ 450 και 830 βολτ. Η µέγιστη
τάση εισόδου είναι 950 βολτ, η µέγιστη ένταση εισόδου 856 αµπέρ.

>>

KACO

Πρεµιέρα στην Intersolar:
Η KACO παρουσιάζει τον
Powador XP350-HV TL και
µία συστοιχία µεγαβάτ µε
εναλασσόµενο master.
Χάρη στο σχεδιασµό χωρίς
µετασχηµατιστή ο
µετατροπέας 350 kW µπορεί
να χρησιµοποιηθεί ευέλικτα
και αποδοτικά σε όλες τις
εγκαταστάσεις.

Η KACO New Energy είναι
παγκοσµίως ένας από τους
µεγαλύτερους
κατασκευαστές
µετατροπέων τροφοδοσίας
ηλεκτρικού δικτύου. Μόλις
πρόσφατα η επιχείρηση
άλλαξε την επωνυµία της.
Η νέα αγγλόφωνη επωνυµία
εκφράζει την αυξανόµενη
διεθνοποίηση των
επαγγελµατικών σχέσεων
και τις ποικίλες δυνατότητές
της στον τοµέα των

Ανεξάρτητα από το περιβάλλον διασύνδεσης και από το αν πρόκειται γιά δίκτυο
χαµηλής ή µέσης τάσης, ο Powador XP350-HV TL είναι εξαιρετικά ευέλικτος στην
εγκατάσταση: ο µετασχηµατιστής είναι πάντοτε προσαρµοσµένος στην εκάστοτε
φωτοβολταϊκή µονάδα. Επίσης ο µετατροπέας Powador µπορεί µέσω ειδικού
λογισµικού να προσαρµοστεί στις πιό διαφορετικές απαιτήσεις διασύνδεσης
παγκοσµίως. Ανεξάρτητα από αυτό µπορεί να επιλεγεί η γλώσσα της επιφάνειας
χρήστη, η οποία εγγυάται εύκολο χειρισµό και έλεγχο µε τη συνοπτική έγχρωµη οθόνη
TFT, ενώ οι συνήθεις θύρες εξασφαλίζουν την επικοινωνία µε
τη συσκευή. Όπως όλοι οι µετατροπείς της KACO,
έτσι και ο XP350-HV TL αποτλεί υπόδειγµα
µέγιστης αξιοπιστίας: η τροφοδοσία
του συστήµατος ελέγχου είναι
εφοδιασµένη µε εφεδρικό σύστηµα,
ενώ ένα σύστηµα ψύξης
προστατεύει ευαίσθητα µέρη της
συσκευής.

ανανεώσιµων ενεργειακών

Η τηλεπαρακολούθηση µέσω του
διαδικτύου καθιστά δυνατή την
άµεση αντιµετώπιση τυχόν
προβληµάτων ή βλαβών.
Σε περίπτωση προβλήµατος ο
Powador XP350-HV TL παράγει
διαγράµµατα που εξασφαλίζουν
τον ταχύ εντοπισµό της αιτίας του
προβλήµατος.

µονοκατοικίες όσο και σε

τεχνολογιών.
Φέτος η KACO γιορτάζει την
δεκαετή ύπαρξή της. Από την
αυτονόµηση της επιχείρησης
το έτος 1999, η KACO
New Energy έχει παραδώσει
πάνω από 150.000
µετατροπείς. Η γκάµα των
προϊόντων της περιλαµβάνει
σήµερα ένα µοναδικά ευρύ
φάσµα επιδόσεων για
εγκαταστάσεις τόσο σε
ηλιακά πάρκα µε απόδοση
σε ύψος µερικών µεγαβάτ.
Η επιχείρηση µε έδρα στο
Νέκαρσουλµ παράγει τους
µετατροπείς Powador µε
µηδενική εκποµπή διοξιδίου
του άνθρακα.
ÙÂ‡¯Ô˜ 6
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BP SOLAR & ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

Ένα ξεχωριστό έργο µε τη δύναµη του Ήλιου

BP SOLAR
∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
Σε κοινό ενεργειακό έργο
στο Άγιο Όρος

Η BP Solar και η ∆ΕΗ Ανανεώσιµες ανακοίνωσαν σήµερα την ολοκλήρωση ενός έργου
το οποίο, αξιοποιώντας τη δύναµη του ήλιου, θα δώσει «πράσινη», καθαρή ενέργεια
στο Άγιο Όρος. Οι δύο εταιρίες εγκατέστησαν µία φωτοβολταϊκή µονάδα, ισχύος 3,4
KWp, στη νότια πλευρά του Όρους Άθως, στην περιοχή Καυσοκαλύβια, η οποία ανήκει
στην Μονή Μεγίστης Λαύρας. Η µονάδα είναι αυτόνοµη, γεγονός που σηµαίνει ότι η
ενέργεια που θα παράγεται από τον ήλιο θα αποθηκεύεται σε µπαταρία, ώστε να
µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε διάφορες εφαρµογές.
Οι δύο εταιρίες συνεισέφεραν εξίσου στο συγκεκριµένο έργο. Η BP Solar προσέφερε
20 φωτοβολταϊκά πλαίσια από την σειρά Poly Series 3, 170W το καθένα και το
εξειδικευµένο προσωπικό της εταιρίας επιµελήθηκε τη συναρµολόγηση και
εγκατάστασή τους. Η ∆ΕΗ Ανανεώσιµες σχεδίασε και κατασκεύασε την ανεξάρτητη
µονάδα, προσέφερε συστοιχία εικοσιτεσσάρων συσσωρευτών 2V/600Ah, κατασκεύασε
τους ηλεκτρικούς πίνακες συνεχούς και εναλλασσόµενου ρεύµατος και δώρισε τον
ηλεκτρολογικό εξοπλισµό της εσωτερικής εγκατάστασης του έργου. Η προσφορά των
δυο µετατροπέων, Sunny boy 3400 & Sunny Island 4248, έγινε από την εταιρία SMA.
Ο γενικός διευθυντής της BP Solar στην Ελλάδα, ∆ρ Σωτήρης Καπέλλος,
δήλωσε για το έργο:
«H BP Solar αισθάνεται ιδιαίτερη υπερηφάνεια για τη συµβολή της στο έργο αυτό. Το
Άγιο Ορος αποτελεί ένα σύµβολο της χώρας µας και από την πρώτη στιγµή στηρίξαµε
το συγκεκριµένο έργο. Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε ταχύτατα χάρη στην αρµονική
και αποδοτική συνεργασία των ανθρώπων της BP Solar, των συνεργατών της, αλλά και
της οµάδας της ∆ΕΗ Ανανεώσιµες. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω όλους για την
συµβολή τους στην αντιµετώπιση της πρόκλησης και την ολοκλήρωση του έργου αυτού
σε µια µόνο µέρα».
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BP SOLAR
∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
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Σε κοινό ενεργειακό έργο
στο Άγιο Όρος

Ο ∆ρ Αναστάσιος Γκαρής, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ∆ΕΗ Ανανεώσιµες, πρόσθεσε:
«Είµαστε πολύ περήφανοι που είχαµε την ευκαιρία να συµβάλλουµε στην υλοποίηση
ενός τόσο σηµαντικού έργου, το οποίο θα δώσει ουσιαστική ενεργειακή λύση στο Άγιο
Όρος και ειδικά στην περιοχή Σκήτη Αγίου Αθανασίου, όπου η µορφολογία του
εδάφους δεν επιτρέπει τη διασύνδεση µε το δίκτυο. Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειες
(ΑΠΕ) αποτελούν το ενεργειακό µέλλον του πλανήτη µας και το παράδειγµα
εφαρµογής τους από το Άγιο Όρος µας δίνει τη δύναµη να συνεχίσουµε το έργο µας,
για ένα καθαρότερο περιβάλλον για εµάς και τα παιδιά µας. Η συνεργασία µας µε την
BP Solar ήταν ιδιαίτερα εποικοδοµητική για ένα έργο που θα «φωτίσει» το Άγιο Όρος
µε την αγνή δύναµη του ήλιου. Ανανεώνουµε τη συνεργασία µας για περισσότερα
έργα».
Σχετικά µε τη ∆ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε.:
Η ∆ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε., 100 % θυγατρική εταιρία της ∆ΕΗ, είναι η µόνη ελληνική
εταιρία που δραστηριοποιείται και στις τέσσερις κύριες µορφές των Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας (Αιολική, Υδροηλεκτρική, Ηλιακή και Γεωθερµική).
Έχοντας την τεχνογνωσία και την εµπειρία της ∆ΕΗ στο χώρο του ηλεκτρισµού, η ∆ΕΗ
Ανανεώσιµες Α.Ε., η νέα γενιά της ∆ΕΗ, επιστρατεύει τη δύναµη και τους πόρους της
φύσης για να παράξει ηλεκτρική ενέργεια µε µηδενική επίπτωση στο περιβάλλον.
Μέχρι σήµερα η εταιρία έχει στο δυναµικό της 105 MW εγκατεστηµένης ισχύος σε
αιολικά πάρκα, µικρά υδροηλεκτρικά και φωτοβολταϊκά, ενώ 90 MW έργων βρίσκονται
υπό ή κοντά σε κατασκευή κι ένα πλήθος ακόµα έργων υπό µελέτη και ανάπτυξη, σε
διάφορες φάσεις. Παράλληλα µε την αξιοποίηση των παραπάνω τεσσάρων µορφών
ενέργειας, η ∆ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε. µελετά και αναπτύσσει λύσεις και σε άλλους,
εναλλακτικούς κλάδους παραγωγής ηλεκτρισµού, όπως τα υβριδικά συστήµατα και τα
βιοκαύσιµα. Με επενδύσεις ύψους 2 δισ. ευρώ έως το 2014, σύγχρονη τεχνοκρατική
διοίκηση και άριστα καταρτισµένο επιστηµονικό προσωπικό, η ∆ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε.
οδηγεί την ανάπτυξη του κλάδου των ΑΠΕ στην Ελλάδα και συµµετέχει στην οικονοµική
ανάπτυξη µέσα από έργα που αναβαθµίζουν την ποιότητα ζωής σε όλη τη χώρα, από
την Κρήτη και την Ικαρία, µέχρι τη Σαµοθράκη και την Ηγουµενίτσα. Όραµά της είναι να
υλοποιήσει σήµερα τις αυριανές µορφές ενέργειας, παραδίδοντας στη νέα γενιά ένα
πιο καθαρό, οικολογικό και ασφαλές περιβάλλον.
Σχετικά µε τη BP Solar:
Η BP Solar, µέλος του τοµέα εναλλακτικών πηγών ενέργειας – ΒP Alternative Energy,
είναι µια εταιρία που δραστηριοποιείται παγκόσµια απασχολώντας περί τους 2000
εργαζόµενους. Η BP Solar σχεδιάζει, κατασκευάζει και διαθέτει στην αγορά προϊόντα
που χρησιµοποιούν την ενέργεια του ήλιου για την παραγωγή ηλεκτρισµού και έχουν
πληθώρα εφαρµογών στον οικιακό, εµπορικό και βιοµηχανικό τοµέα. Με περισσότερα
από 30 χρόνια εµπειρίας και εγκαταστάσεις στις περισσότερες χώρες, η ΒP Solar
αποτελεί µια από τις ηγέτιδες εταιρίες στον τοµέα της ηλιακής ενέργειας. Η εταιρία
διαθέτει εργοστάσια κατασκευής ηλιακών κυψέλων και πλαισίων στο Μπαγκαλόρ της
Ινδίας, στη Μαδρίτη της Ισπανίας και στο Φρέντερικ του Μέριλαντ στις ΗΠΑ, καθώς και
εργοστάσιο κατασκευής πλαισίων στο Ξιάν της Κίνας. Το εργοστάσιο του Φρέντερικ
διαθέτει επίσης εγκαταστάσεις επεξεργασίας καθαρού πυριτίου. Η BP Solar επενδύει
περισσότερα από 10 εκ. δολάρια ετησίως στην έρευνα και ανάπτυξη της τεχνολογίας
των φωτοβολταϊκών.
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LDK Consultants

Έργο ENER-in-TOWN
LDK Consultants
Παρακολούθηση και έλεγχος
της ενεργειακής
κατανάλωσης σε δηµοτικά
κτίρια µέσω του διαδικτύου

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού κοινοτικού προγράµµατος «Intelligent Energy Europe»
ολοκληρώθηκε πρόσφατα το έργο ENER-in-TOWN, το οποίο παρουσιάζεται µε τον
αναλυτικό τίτλο «Παρακολούθηση και έλεγχος της ενεργειακής κατανάλωσης σε
δηµοτικά κτίρια µέσω του διαδικτύου». Η πρωτοβουλία ENER-in-TOWN έχει ως στόχο
την ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης σε δηµοτικά, ή γενικότερα δηµόσια
κτίρια, στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής εξοικονόµησης ενέργειας (ΕΞΕ). Η σηµασία
αυτής της πολιτικής και η εφαρµογή της στο δηµόσια τοµέα είναι ιδιαίτερα σηµαντική,
καθώς αποτελεί µία πρακτική εφαρµογή βιώσιµης ανάπτυξης από τους ίδιους τους
κρατικούς φορείς, αλλά παράλληλα πρωτοστατεί για τη µελλοντική επέκταση της
εφαρµογής και στον ιδιωτικό τοµέα. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, αναγνωρίζοντας το
σηµαντικό µέγεθος της ενεργειακής κατανάλωσης του δηµόσιου τοµέα, ένα τέτοιο
έργο αποτελεί ένα σηµαντικό έναυσµα για την εφαρµογή µεθόδων ΕΞΕ σε κτίρια και
εγκαταστάσεις της τοπικής, νοµαρχιακής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, αλλά και
κεντρικής διοίκησης.
Το έργο ξεκίνησε το 2006 µε προϋπολογισµό 1.442.100 € για το σύνολό του, και
συγχρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το πρόγραµµα «Intelligent
Energy Europe». Η διεξαγωγή και ολοκλήρωση του έργου ανατέθηκε σε κοινοπραξία
10 οργανισµών, φορέων και εταιριών, προερχόµενων από 8 κράτη-µέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναλυτικά, συµµετείχαν: από την Ισπανία η Ente Vasco de la
Energía (EVE) ως συντονιστής του έργου και το Instituto Enerxético de Galicia (INEGA),
από την Ιρλανδία η Tipperary Energy Agency (TEA), η ιταλική εταιρία Ambiente Italia
Istituto di ricerche (AI), η γαλλική Agence De L'Environnement Et De La Maitrise De
L'Energie (ADEME), η γερµανική εταιρία Zentrum für rationelle Energieanwendung und
Umwelt GmbH (ZREU), από τη Λιθουανία το Lietuvos Energetikos Institutas (LEI), από
την Πορτογαλία το Instituto Superior Técnico (IST) του Πολυτεχνείου της Λισσαβόνας
και η Agência Regional de Energia e Ambiente do Algarve (AREAL), και τέλος από την
Ελλάδα η εταιρία LDK Consultants, ως εκπρόσωπος του έργου και υπεύθυνος για τον
Ελλαδικό χώρο.
Η πρωτοβουλία ENER-in-TOWN σχεδιάστηκε για να ικανοποιήσει την επιτακτική ανάγκη
για πιο εντατικό έλεγχο της ενεργειακής κατανάλωσης στα δηµοτικά κτίρια,
παρέχοντας για τον σκοπό αυτό µια ολοκληρωµένη λύση. Το βασικό πρόβληµα στην
ενεργειακή διαχείριση κτιρίων είναι η παρουσία εµποδίων κατά την εφαρµογή του
σχεδιασµού της. Αυτά εστιάζονται τόσο στην έλλειψη λεπτοµερούς γνώσης αναφορικά
µε την πραγµατική ενεργειακή κατανάλωση, όσο και στην απουσία προσωπικού µε
τεχνικές ικανότητες για τον εντοπισµό και σχεδιασµό δράσεων βελτίωσης της
ενεργειακής αποδοτικότητας.

∆ιαδικτυακό (web-based) εργαλείο
ενεργειακής διαχείρισης
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Λογισµικό διαχείρισης τοπικού καταγραφικού
συστήµατος ενεργειακών καταναλώσεων

>>

LDK Consultants

Παρακολούθηση και έλεγχος
της ενεργειακής κατανάλωσης
σε δηµοτικά κτίρια µέσω του
διαδικτύου

Σύνδεση αισθητηρίου λήψης παλµού
σε µετρητή φυσικού αερίου

Άποψη εγκατεστηµένου ηλεκτρικού αναλυτή
δίπλα στο γενικό πίνακα χαµηλής τάσης

Το κύριο αντικείµενο του έργου είναι η µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στα
δηµοτικά κτίρια µε την υλοποίηση τριών διαδικασιών. Η πρώτη αφορά στη συνεχή
παρακολούθηση και καταγραφή των καταναλώσεων ενός κτιρίου µέσω εφαρµογών
διαδικτύου, δηλαδή τη σύσταση ενός δικτύου µεταφοράς δεδοµένων και του
αντίστοιχου λογισµικού παρουσίασης. Σε αυτή την περίπτωση, ο στόχος είναι η παροχή
δυνατότητας συνεχούς επιτήρησης και επικοινωνίας µεταξύ των εµπλεκόµενων
φορέων και ανταλλαγή δεδοµένων και πληροφοριών. Επίσης, η δεύτερη διαδικασία
αναφέρεται στην εφαρµογή συγκεκριµένων µέτρων χαµηλού κόστους για
εξοικονόµηση ενέργειας. Τα µέτρα αυτά θα υλοποιούνται από την αρµόδια υπηρεσία
του ενεργειακού διαχειριστή (energy manager) στα κτίρια, η οποία θα λειτουργεί µε
την ευθύνη και εποπτεία των τοπικών δηµοτικών αρχών. Τέλος, η τρίτη διαδικασία
αφορά στη δηµιουργία ενός οδηγού που προβλέπει, αναλύει και προδιαγράφει, τους
όρους, τις διαδικασίες και τα επίπεδα ποιότητας και λειτουργίας για την προµήθεια
ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισµού από τις δηµοτικές αρχές.
∆ράσεις του έργου
Οι ειδικές δράσεις του έργου, µέσω των παραπάνω διαδικασιών, περιελάµβαναν:
• τη συνεχή παρακολούθηση κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος και φυσικού
αερίου σε µικρό αριθµό κτιρίων σε δύο ή τρεις δήµους ανά χώρα,
• τη δηµιουργία ενός υπολογιστικού συστήµατος για τη συλλογή πληροφοριών της
ενεργειακής κατανάλωσης κάθε κτιρίου, την επεξεργασία τους και την παραγωγή
των αντίστοιχων καµπύλων καταναλώσεων, ώστε να εξάγονται χρήσιµα
συµπεράσµατα σχετικά µε τις δυνατότητες ΕΞΕ,
• την προετοιµασία των αναγκαίων διαδικασιών (ενηµέρωση και εκπαίδευση) για την
κατάρτιση των δηµοτικών υπαλλήλων στην ενεργειακή διαχείριση και την ανάληψη
της θέσης του ενεργειακού διαχειριστή, υπεύθυνου για την παρακολούθηση των
ενεργειακών µεγεθών των δηµοτικών κτιρίων,
• και την εφαρµογή µέτρων ΕΞΕ χαµηλού κόστους και υψηλής επιδεικτικής αξίας.
Το έργο είχε ως σκοπό να εξαλείψει δύο µη κατασκευαστικά αρνητικά χαρακτηριστικά
που αφορούν στην διαχείριση κτιρίων: την αδυναµία διαρκούς και επαρκούς
επιτήρησης της ενεργειακής συµπεριφοράς τους, και την έλλειψη τεχνικού
προσωπικού αρµόδιου για την παρακολούθηση αυτής της συµπεριφοράς και µε την
εξουσιοδότηση να προβαίνει στη λήψη απαραίτητων µέτρων ΕΞΕ.
Οι κύριες δραστηριότητες του έργου υλοποιήθηκαν σε τρεις φάσεις, όπως αυτές
παρουσιάζονται στη συνέχεια:
• την εγκατάσταση συστηµάτων επιτήρησης και καταγραφής της ενεργειακής
κατανάλωσης (για ηλεκτρική ενέργεια & καύσιµα) µε χρήση της υπάρχουσας
δικτυακής δοµής και το διαδίκτυο ως δίαυλο επικοινωνίας,
• την εκπαίδευση του προσωπικού των φορέων σε θέµατα ενεργειακής διαχείρισης
και την παράλληλη έκδοση ενός οδηγού ενεργειακής αποδοτικότητας ως βοήθηµα
για τον ενεργειακό διαχειριστή του δήµου,
• και την εφαρµογή µέτρων ΕΞΕ µηδενικού ή χαµηλού κόστους.
Μελέτες περιπτώσεων (Case studies)
Ένα από τα πιο ουσιαστικά αποτελέσµατα του έργου είναι ο µεγάλος αριθµός µελετών
περιπτώσεων που πραγµατοποιήθηκαν, µε βασικό πλεονέκτηµα το ότι
επικεντρώνονται τόσο σε διαφορετικούς τύπους κτιρίων, όσο και σε µέτρα ΕΞΕ
διαφορετικών χαρακτηριστικών (µηδενικού, χαµηλού και µεσαίου κόστους).
Οι µελέτες περιπτώσεων αποτελούν ένα ρεαλιστικό υπόδειγµα για το δυνητικό χρήστη,
ώστε να αξιολογήσει τις δυνατότητες της εφαρµογής µέτρων ΕΞΕ, αλλά και για να
εκτιµήσει το αναµενόµενο αποτέλεσµά τους.
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LDK Consultants

Παρακολούθηση και έλεγχος της ενεργειακής
κατανάλωσης σε δηµοτικά κτίρια µέσω του διαδικτύου

Συµπεράσµατα
Στη συνέχεια παρουσιάζονται βασικά συµπεράσµατα του έργου ανά τοµέα και
δραστηριότητα, όπως αυτά προέκυψαν από τις µελέτες περιπτώσεων στο σύνολο των
κτιρίων που εφαρµόστηκε το πρόγραµµα.

Ενηµερωτική πινακίδα στην είσοδο
εγκατάστασης που συµµετείχε στο έργο

Υλοποίηση συστηµάτων επιτήρησης
Το έργο έχει ιδιαίτερες τεχνικές απαιτήσεις και η ανάπτυξή του πρέπει να γίνει µε τη
χρήση του διαδικτύου από εξειδικευµένο προσωπικό ή πρέπει να αναπτυχθεί η
σχετική τεχνογνωσία και να αποκτηθεί συναφής εµπειρία. Επίσης, για συγκεκριµένες
εφαρµογές, ορισµένες απλές µέθοδοι επικοινωνίας αποδεικνύονται οι πλέον
αξιόπιστες και απαιτούν λιγότερο χρόνο εργασιών, όπως για παράδειγµα το σύστηµα
GSM και η επικοινωνία µέσω ραδιοσυχνοτήτων. Σε πολλές περιπτώσεις, η πρόσβαση
σε ολοκληρωµένα συστήµατα πληροφοριών είναι περιορισµένη, αν και στην
περίπτωση µόνιµης σύνδεσης, η εφαρµογή είναι σχετικά απλή. Τέλος, αρνητικό
στοιχείο για την επιτυχή υλοποίηση αποτελεί η παρουσία πολλών αναδόχων για ένα
πολύπλοκο έργο µε ενεργειακό και πληροφοριακό αντικείµενο. Οι ετοιµοπαράδοτες
και ολοκληρωµένες λύσεις αποδείχθηκαν προτιµητέες από πλευράς τεχνικής
επάρκειας και τήρησης χρονοδιαγράµµατος.
Καθορισµός και ανάληψη καθηκόντων του ενεργειακού διαχειριστή
Σε ό,τι αφορά τη θεσµοθέτηση και το ρόλο του ενεργειακού διαχειριστή, η υποστήριξη
της διοικούσας αρχής είναι προαπαιτούµενο κάθε προσπάθειας. Για τη θέση απαιτείται
στέλεχος του φορέα, ικανό, αφοσιωµένο και δραστήριο, ενώ η θέση απαιτεί συνεχή
επιµόρφωση σε εφαρµογές µεθόδων ενεργειακής διαχείρισης.
ΕΞΕ
Η αναγνώριση και εφαρµογή µέτρων ΕΞΕ µηδενικού ή χαµηλού κόστους είναι σε πρώτη
φάση σχετικά εύκολη. Ορισµένα µέτρα είναι εύκολα εφαρµόσιµα (π.χ. επεµβάσεις στο
φωτισµό), µε δεδοµένο ότι θα υπάρξει αλλαγή στη συµπεριφορά των χρηστών και τις
υφιστάµενες πρακτικές. Τέτοια µέτρα υπερέχουν σε σύγκριση µε άλλες εναλλακτικές
ενεργειακές επενδύσεις, καθώς δεν απαιτούν δέσµευση ιδιαίτερων χρηµατοδοτικών
πόρων.
Οι δήµοι συµµετείχαν εθελοντικά και στο πιλοτικό αυτό έργο σε ευρωπαϊκό επίπεδο
και προτίθενται στο σύνολό τους να συνεχίσουν την εφαρµογή του συγκεκριµένου
µοντέλου ενεργειακής διαχείρισης. Η απόφαση αυτή απορρέει από την ύπαρξη
άµεσου οφέλους, δηλαδή τη µείωση λειτουργικών δαπανών, για τους τελικούς
αποδέκτες, ενώ παράλληλα τονίζει την επιτυχία της πρωτοβουλίας ENER-in-TOWN.

περισσότερες πληροφορίες
Νίκος Τουρλής
Θωµάς Φιλίππου
Ενεργειακοί Μηχανικοί (MSc)
LDK Consultants
Πάροδος Θηβαΐδος 21
14564 Κηφισιά
e-mail: ene@ldk.gr
www.ldk.gr
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Για µία πληρέστερη και λεπτοµερή ανάλυση των συµπερασµάτων, των τεχνικών
λεπτοµερειών, των προτύπων συµβάσεων, του περιεχοµένου των σεµιναρίων
ενεργειακής διαχείρισης, καθώς και την πλήρη έκδοση του οδηγού ενεργειακής
αποδοτικότητας, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του
έργου www.enerintown.org. Αντίστοιχα, για τις τοπικές εφαρµογές του έργου σε κάθε
κράτος-µέλος οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αντλήσουν σχετικές πληροφορίες από
τους συνεργάτες και εκπροσώπους του ENER-in-TOWN ανά χώρα, στις παρακάτω
διευθύνσεις:
EVE
INEGA
LDK
TEA
IST
ADEME
LEI
AREAL
ZREU
AI

Ισπανία
Ισπανία
Ελλάδα
Ιρλανδία
Πορτογαλία
Γαλλία
Λιθουανία
Πορτογαλία
Γερµανία
Ιταλία

www.eve.es
www.inega.es
www.ldk.gr
www.tea.ie
www.ist.utl.pt
www.ademe.fr
www.lei.lt
www.areal-energia.pt
www.zreu.de
www.ambienteitalia.it

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞

REHAU

Σύστηµα παντζουριού Rehau - Sol Design
REHAU

ΚΟΜΨΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ
ΥΨΗΛΗ ΑΝΕΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ
Επιθυµείτε έναν ιδιαίτερο τόνο στο σπίτι των ονείρων σας;
Τα παντζούρια προσφέρουν πολλές δυνατότητες χρήσης:
Ως µία ιδιαίτερη λεπτοµέρεια του σπιτιού, ως προστασία από τα περίεργα βλέµµατα
των γειτόνων, ως προστασία από τον ήλιο ή για τη ρύθµιση του κλίµατος στον χώρο
σας. Τα πρωτοποριακά παντζούρια από προφίλ REHAU µπορούν να συνδυαστούν µε
οποιαδήποτε αρχιτεκτονική, µε την µεγάλη ποικιλία σχεδίων και χρωµάτων.
Τα παντζούρια του προγράµµατος REHAU Sol-Design είναι κατάλληλα για όλα τα
ανοίγµατα παραθύρων. Το σύστηµα διακρίνεται για την εξελιγµένη τεχνολογία και τη
µεγάλη ευελιξία που προσφέρει. Μια πραγµατική πρωτοπορία αποτελεί η ενισχυµένη
περσίδα η οποία έχει την σχεδιαστική αποκλειστικότητα REHAU. Η υψηλή ποιότητα των
παντζουριών του προγράµµατος REHAU Sol-Design επιβεβαιώνεται από τους
ανεξάρτητους ελέγχους του ινστιτούτου IFT Rosenheim.
Ιδιότητες
• Βάθος κατασκευής: 50 mm
• Υπερκάλυψη φύλλου-κάσας: 10mm
• Πλάτος κάλυψης για τα πηχάκια: 35,6 ή 55mm
• Μέγιστο πάχος επένδυσης: 28mm
• Αντίσταση σε φορτία ανέµου EN 1932: Κατηγορία 6
• Πληρούνται οι προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισµό σύµφωνα µε το EN 13659
∆υνατότητες εφαρµογής
• ∆υνατότητα υλοποίησης συρόµενων και ανοιγόµενων παντζουριών
• Ειδικά σχέδια (λοξά, στρογγυλά, διαιρούµενα)
• Εκτεινόµενα παντζούρια
• Με σταθερά ή κινητά πηχάκια και καλύµµατα
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Πλεονεκτήµατα
• Μεγάλη διάρκεια ζωής, ευκολία φροντίδας και χρήσης
• Μεγάλη σταθερότητα και αντοχή στις υψηλές θερµοκρασίες χάρη στις µεγάλες
διατοµές στο φύλλο και στο ταυ
• Οικονοµική και ορθολογική επεξεργασία
• Το πηχάκι είναι αδιαπέραστο από το φως, λόγω του ειδικά σχεδιασµένου θαλάµου
Κοµψή και αρµονική εµφάνιση για
το σπίτι των ονείρων σας
Παντζούρια REHAU SOL Design
αποτελούν ένα ελκυστικό και
αποτελεσµατικό µέσο
διαµόρφωσης της πρόσοψης του
σπιτιού σας.
Οπτικά εναρµονίζονται τα
παντζούρια από προφίλ REHAU µε
κάθε αρχιτεκτονική τάση, χάρη στη
µεγάλη ποικιλία σχηµάτων και
χρωµάτων. Ως αυτοτελή στοιχεία,
αποτελούν ξεχωριστές πινελιές
στην πρόσοψη του σπιτιού σας.
Ταυτόχρονα σας προστατεύουν από
την ηλιακή ακτινοβολία και από τα
αδιάκριτα βλέµµατα.
Αυξήστε την ευεξία, τις ανέσεις σας
και την ποιότητα διαβίωσης στη
χώρο σας µε παντζούρια REHAU SOL
Design!

>>

REHAU

H εταιρία REHAU κατέχει
διεθνώς ηγετική θέση στον
τοµέα της Τεχνολογίας
Οικοδοµής, αλλά και της
Αυτοκινητοβιοµηχανίας και
Βιοµηχανίας, για την παροχή
λύσεων που βασίζονται σε
πολυµερή υλικά. Ειδικότερα,
στο πλαίσιο της Τεχνολογίας
Οικοδοµής, η REHAU
προσφέρει έξυπνες λύσεις
στην κατασκευή κατοικιών,
επαγγελµατικών έργων,
δηµόσιων κατασκευών,
καθώς και έργων υποδοµής.
Οι ακρογωνιαίοι λίθοι της
επιτυχίας είναι οι
καινοτόµες λύσεις που
παρέχονται στους τοµείς
αυτούς.
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SMA

Πολυάριθµες καινοτοµίες για µετατροπείς ηλιακής ενέργειας
και λύσεις επιτήρησης φωτοβολταϊκών συστηµάτων από
Kilowatt έως Megawatt.
SMA

Μεταξύ των καινοτοµιών που παρουσιάζει η SMA στην Intersolar συµπεριλαµβάνεται
και ο κεντρικός µετατροπέας Sunny Central 630HE.
Ο µέγιστος βαθµός απόδοσης 98,6 %, το ενσωµατωµένο Combiner Box και το υψηλό
εύρος τάσης εισόδου συµβάλλουν στη µείωση του συνολικού κόστους του συστήµατος.
Επιπλέον, πληροί ήδη τις απαιτήσεις της Οδηγίας του Γερµανικού Συνδέσµου
Βιοµηχανιών για την Ενέργεια και το Νερό (BDEW) που θα ισχύσει από τα µέσα του
2010 (Οδηγία για τη µέση τάση). ∆ύο Sunny Central HE συνδέονται παράλλήλα σε ένα
σταθµό µέσης τάσης, τον οποίο παρουσιάζει η SMA στην εξωτερική ζώνη της Intersolar
FG 110.
Οι νέοι Sunny Tripower 10000TL, 12000TL, 15000TL και 17000TL σχεδιάζονται πλέον
και µε τη δυνατότητα τροφοδοσίας άεργου ισχύος. Εποµένως, µπορούν να συµβάλλουν
αξιόπιστα στη διαχείριση του δικτύου σύµφωνα µε την Οδηγία BDEW. Επιπλέον, οι
µετατροπείς SMA της νέας τριφασικής σειράς παρέχουν, χάρη στη νέα τεχνολογία
πολλαπλών στοιχειοσειρών (Multi-String), µέγιστη ευελιξία κατά το σχεδιασµό της
εγκατάστασης και διασφαλίζουν τη λειτουργία του φωτοβολταϊκού συστήµατος.
Οι Sunny Mini Central 9000TL, 10000TL και 11000TL µε Reactive Power Control
συµµετέχουν ενεργά στη διαχείριση του δικτύου. Συνεπώς αποτελούν τη λύση, όταν οι
επιχειρήσεις ηλεκτρισµού απαιτούν την παροχή άεργου ισχύος στο σηµείο
τροφοδοσίας.
Το Power Reducer Box επιτρέπει στο φορέα αξιοποίησης του φωτοβολταϊκού
συστήµατος να συνδέσει την εγκατάστασή του στο δίκτυο σύµφωνα µε την Οδηγία για
Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισµό (ΕΕΕ) και την Οδηγία µέσης τάσης. Αυτό
συνεπάγεται, µεταξύ άλλων, ότι ο φορέας εκµετάλλευσης δικτύου µπορεί να
περιορίσει βραχυπρόθεσµα την ισχύ της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης στο πλαίσια
της διαχείρισης δικτύου µε τηλεχειρισµό.
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Το Sunny WebBox µεταφέρει τα δεδοµένα
αυτόµατα στο Sunny Portal κατόπιν
αιτήµατος – ο φορέας αξιοποίησης του
φωτοβολταϊκού συστήµατος
ενηµερώνεται λοιπόν αµέσως για τις
προδιαγραφές του φορέα
εκµετάλλευσης δικτύου.
SMA Bluetooth®
Έξυπνη δικτύωση:
η SMA παρουσιάζει στην
Intersolar και το νέο Sunny
Beam µε Bluetooth.
Για τους
ιδιοκτήτες-διαχειριστές
µικρότερων
φωτοβολταϊκών
συστηµάτων οροφής
κατοικιών, η κοµψή
επιτραπέζια συσκευή
αποτελεί την τέλεια λύση
επιτήρησης: δεν υπάρχουν
έξοδα εγκατάστασης, ο
χειρισµός είναι εύκολος και
ο σχεδιασµός οικονοµικός.
Το δωρεάν λογισµικό επιτήρησης Sunny Explorer επικοινωνεί µε τους µετατροπείς και
µέσω Bluetooth. Με κάθε ηλεκτρονικό ή φορητό υπολογιστή µε Bluetooth, που πληροί
τις προϋποθέσεις του συστήµατος, µπορεί να γίνει ασύρµατος έλεγχος και
παραµετροποίηση.

>>

SMA

Πολυάριθµες καινοτοµίες
για µετατροπείς
ηλιακής ενέργειας
και λύσεις επιτήρησης
φωτοβολταϊκών συστηµάτων
από Kilowatt έως Megawatt.

Για αυτόνοµα συστήµατα (Off Grid), δείτε το Sunny Island 2012 µε τον οποίο η SMA
ολοκλήρωσε τη σειρά προϊόντων της στη χαµηλότερη περιοχή ισχύος. Οι επισκέπτες
που ενδιαφέρονται µπορούν να ενηµερωθούν για το πρωτοποριακό εφεδρικό σύστηµα
Sunny Backup στο περίπτερο της SMA. Το εφεδρικό σύστηµα Sunny Backup, ως
συµπλήρωµα του φωτοβολταϊκού συστήµατος, πραγµατοποιεί εντός χιλιοστών του
δευτερολέπτου, αυτόµατη µεταγωγή στη λειτουργία αυτόνοµης τροφοδοσίας, σε
περίπτωση διακοπής ρεύµατος. Με τη σύνδεση ενός µικρού συσσωρευτή, το εφεδρικό
σύστηµα θα µπορούσε, µε την επίτευξη του grid parity, να διαδραµατίσει σηµαντικό
ρόλο όσο αφορά στο θέµα «ιδία κατανάλωση ηλιακού ρεύµατος», εξηγεί ο
εκπρόσωπος του διοικητικού συµβουλίου Günther Cramer.
Λίγα λόγια για την SMA Solar Technology AG
Η SMA είναι παγκόσµιος ηγέτης στην τεχνολογία φωτοβολταϊκών µετατροπέων, της
καρδιάς κάθε συστήµατος παραγωγής ηλιακής ενέργειας.
Ο όµιλος SMA, µε έδρα το Niestetal στο Kassel της Γερµανίας, δραστηριοποιείται σε
τέσσερις ηπείρους µε οχτώ θυγατρικές επιχειρήσεις. Ο όµιλος επιχειρήσεων
απασχολεί σήµερα περισσότερους από 2.500 εργαζόµενους (συµπεριλαµβανοµένων
εργαζοµένων έκτακτης απασχόλησης). Η SMA παράγει ένα ευρύ φάσµα µετατροπέων
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις οποιουδήποτε φωτοβολταϊκού συστήµατος, από
κιλοβάτ έως µεγαβάτ, για διασυνδεδεµένες µε το δίκτυο εγκαταστάσεις, αλλά και για
αυτόνοµα συστήµατα, εξασφαλίζοντας συµβατότητα, ανεξάρτητα από τον τύπο των
φωτοβολταϊκών πλαισίων. Από τις 27 Ιουνίου 2008, η εταιρία συµπεριλαµβάνεται στη
λίστα Prime Standard του Χρηµατιστηρίου Αξιών της Φρανκφούρτης (S92), ενώ από τις
22 Σεπτεµβρίου 2008 οι µετοχές της επιχείρησης συµπεριλαµβάνονται στον TecDAX.
Η SMA έχει διακριθεί επανειληµµένα για τις εξαιρετικές αποδόσεις της.

περισσότερες πληροφορίες
Βίκυ Ζερβούδη
Vicky.Zervoudi@SMA-Hellas.com
www.SMA.de
www.SMA-Hellas.com

ÙÂ‡¯Ô˜ 6



πÔ‡ÓÈÔ˜ 2009

71

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞

ΒΙΒΕΧΡΩΜ

Χρώµατα µε υψηλή ποιότητα
ΒΙΒΕΧΡΩΜ
Η ΒΙΒΕΧΡΩΜ Α.Ε., µέλος από
το 1990 της AKZO NOBEL, της
µεγαλύτερης διεθνώς
εταιρίας χρωµάτων,
δραστηριοποιείται από το
1932 στην ελληνική αγορά
χρωµάτων κατέχοντας
σταθερά την πρώτη θέση. Με
270 εργαζοµένους και
περισσότερα από 2.000

DULUX DIAMOND HOME
To DULUX DIAMOND HOME είναι ένα µατ χρώµα
εσωτερικών χώρων, µε υψηλή ποιότητα και
εξαιρετική αντοχή στη σκληρή χρήση,
διατηρώντας τη βελούδινη υφή του για πολλά
χρόνια. Η ειδική του σύνθεση το καθιστά 10
φορές πιο ανθεκτικό στο τρίψιµο, πλύσιµο και
καθάρισµα, από το κοινά πλαστικά χρώµατα.
Ενδείκνυται για χώρους µε έντονη οικογενειακή
ζωή που δοκιµάζονται από χτυπήµατα, λεκέδες
και είναι ειδικά εµπλουτισµένο κατά της µούχλας.
Είναι φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον.
∆ιατίθεται σε λευκό σε συσκευασίες των 2.5L και
10L και σε µεγάλο αριθµό αποχρώσεων µε το
σύστηµα µείξης.

σηµεία πώλησης ανά την
Ελλάδα, η ΒΙΒΕΧΡΩΜ Α.Ε
προσφέρει στους
επαγγελµατίες και
καταναλωτές µια πλήρη
σειρά προϊόντων υψηλής
ποιότητας για κάθε χώρο,
ανάγκη και προτίµηση.
Η ΒΙΒΕΧΡΩΜ,
στα πλαίσια της Κοινωνικής
της Υπευθυνότητας,
είναι η πρώτη βιοµηχανία
χρωµάτων στην Ελλάδα που
εφάρµοσε συστήµατα
διαχείρισης για την Ποιότητα,
το Περιβάλλον και την Υγιεινή
& Ασφάλεια στην εργασία,
ενώ είναι από τα πρώτα κύρια
µέλη του Ελληνικού ∆ικτύου
για την Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη.

To DULUX DIAMOND HOME
και το DULUX MATT
διατίθονται αποκλειστικά από
τη ΒΙΒΕΧΡΩΜ.
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DULUX MATT
To Dulux πλαστικό µατ είναι το δηµοφιλέστερο
παγκοσµίως χρώµα εσωτερικών χώρων µε
εξαιρετική καλυπτικότητα, πλήρη οµοιογένεια
και απαλή, βελούδινη αίσθηση.
Φιλικό στο περιβάλλον, πλένεται και
καθαρίζεται εύκολα, διατηρώντας τη λάµψη και
το βάθος του.
∆ιατίθεται σε λευκό µατ στις συσκευασίες των
2.5L, 5L και 10L και πάνω από 1200 αποχρώσεις
µε το σύστηµα µείξης.

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞
STABIL

Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια µέσω
ενεργειακά αποδοτικών παραθύρων
STABIL
Τα παράθυρα των κτιρίων
συντελούν σε ένα µεγάλο
ποσοστό στην ενεργειακή
κατανάλωση για θέρµανση
και ψύξη των χώρων, γιατί
από τα παράθυρα
µεταφέρεται µεγάλη
ποσότητα ενέργειας. Το
χειµώνα χάνεται θερµότητα
από µέσα προς τα έξω, ενώ
το καλοκαίρι εισέρχεται
θερµότητα από το ζεστό
εξωτερικό περιβάλλον.

Η Ελλάδα είναι από τις χώρες µε την µεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας σε σχέση µε
τον όγκο της και η κατανάλωση ενέργειας από τα κτίρια φτάνει το 36% τις συνολικής
ενεργειακής κατανάλωσης της χώρας. Μεγάλο µέρος αυτής της κατανάλωσης
οφείλεται στον τρόπο κατασκευής των κτιρίων. Πάνω από 80% των υφιστάµενων
κτιρίων είναι χωρίς µόνωση και έχουν παλιά κουφώµατα και µονά τζάµια, µε
αποτέλεσµα να παρατηρούνται υψηλές θερµικές απώλειες το χειµώνα και
υπερθέρµανση το καλοκαίρι. Οι επιπτώσεις αυτής της υπερκατανάλωσης, εκτός από
οικονοµικές είναι και περιβαλλοντικές. Ιδιαίτερο πρόβληµα αποτελούν οι εκποµπές
διοξειδίου του άνθρακα (και άλλων αερίων) από την καύση συµβατικών καυσίµων για
θέρµανση και ψύξη στον κτιριακό τοµέα, οι οποίες συντελούν στην κλιµατική αλλαγή
που παρατηρείται από την ένταση του φαινοµένου του θερµοκηπίου τα τελευταία
χρόνια.
Τα παράθυρα των κτιρίων συντελούν σε ένα µεγάλο ποσοστό στην ενεργειακή
κατανάλωση για θέρµανση και ψύξη των χώρων, γιατί από τα παράθυρα µεταφέρεται
µεγάλη ποσότητα ενέργειας. Το χειµώνα χάνεται θερµότητα από µέσα προς τα έξω,
ενώ το καλοκαίρι εισέρχεται θερµότητα από το ζεστό εξωτερικό περιβάλλον.
Η διαδικασία αυτή µπορεί να ελαχιστοποίηθεί µε τη χρήση κατάλληλα
κατασκευασµένων, ενεργειακά αποδοτικών παραθύρων. Ένα παράθυρο για να είναι
ενεργειακά αποδοτικό πρέπει να είναι κατασκευασµένο από θερµοµονωτικά
συστήµατα, να έχει διπλά περιµετρικά παρεµβύσµατα στους αρµούς, µηχανισµό
περιµετρική σφράγισης και υάλωση διπλή απλή ή υάλωση Energy-N µε ειδική
επίστρωση και αέριο εσωτερικά. Σηµαντικός δείκτης της ενεργειακής απόδοσης ενός
παραθύρου (τόσο του υαλοπίνακα, όσο και του κουφώµατος) είναι η
θερµοδιαπερατότητα, η οποία δίνεται από τους κατασκευαστές µε την τιµή (Κ ή U) και
εκφράζεται σε W/m2 oC. Εκτός όµως από την θερµοδιαπερατότητα και άλλες ιδιότητες
επηρεάζουν την συνολική ενεργειακή συµπεριφορά ενός παραθύρου ή τζαµιού
(αεροπερατότητα, φωτοδιαπερατότητα, συντελεστής εκποµπής, κ.α) η οποία αφορά τη
θερµική και οπτική άνεση που προσδίδει το παράθυρο και την συνεπαγόµενη
εξοικονόµηση ενέργειας.
Η χρήση ενεργειακά αποδοτικών παραθύρων είναι υποχρεωτική για τα νέα κτίρια,
βάσει του κανονισµού Θερµοµόνωσης που ισχύει από το 1979. Υπάρχει όµως ένα εύρος
από τύπους υαλοπινάκων και παραθύρων που µπορεί να επιλέξει κανείς για το κτίριο
του, ανάλογα µε τη χρήση του και το µέγεθος του κτιρίου καθώς και την τιµή του κάθε
συστήµατος. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο αγοραστής να ζητά από τον
κατασκευαστή να τον ενηµερώσει τουλάχιστον για την θερµοδιαπερατότητα του
παραθύρου που θα τοποθετήσει. Εκεί που η χρήση ενεργειακά αποδοτικών
παραθύρων είναι ιδιαίτερα χρήσιµη είναι σε παλιά κτίρια, κατασκευασµένα πρίν το
1979, τα οποία εν γένει έχουν παράθυρα µε µονά τζάµια και παρουσιάζουν γενικά
υψηλή κατανάλωση ενέργειας. Η αντικατάταση των παλιών παραθύρων µε νέα
ενεργειακά αποδοτικά µε διπλά τζάµια, αν και έχει κάποιο κόστος, µπορεί να
ανατρέψει κατά ένα πολύ µεγάλο ποσοστό την κακή ενεργειακή απόδοση του κτιρίου,
µε πολλαπλά οφέλη, άλλα άµεσα και άλλα πιο µακροπρόθεσµα.
Μερικά από τα πλεονεκτήµατα της χρήσης ενεργειακά αποδοτικών παραθύρων είναι:
Εξοικονόµηση ενέργειας: Αποφεύγοντας τις διαρροές θερµότητας το χειµώνα και
δροσιάς το καλοκαίρι, καταναλώνουµε λιγότερη ενέργεια.
Οικονοµία:
Μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας για θέρµανση και
ψύξη περιορίζουµε τα έξοδα για πετρέλαιο, ηλεκτρικό,
αέριο ή άλλα καύσιµα.
Βελτίωση της άνεσης:
Επιτυγχάνουµε καλύτερες εσωκλιµατικές συνθήκες,
λιγότερα ρεύµατα κοντά στο παράθυρο, οµοιογενή
θερµοκρασία στο χώρο και λιγότερο εξωτερικό θόρυβο.
Περιβαλλοντικά οφέλη: Μειώνοντας τις εκποµπές CO2 περιορίζουµε του
θερµοκηπίου σε τοπικό, εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο.
Άλλα πλεονεκτήµατα: Αποφεύγουµε συµπυκνώσεις πάνω στα τζάµια, βελτιώνοντας
την ορατότητα και την ποιότητα των παραθύρων.
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Η σύγκριση γίνεται µεταξύ αλουµινίου, ξύλου και Συνθετικών κουφωµάτων µε
συµβατικούς µονούς υαλοπίνακες µε µονωτικούς διπλούς υαλοπίνακες και µε
υαλοπίνακες χαµηλής εκποµπής.

>>

STABIL

Ο Τύπος για τον υπολογισµό της θερµικής απώλειας είναι: Q=A* ΚF * ∆θερµοκρασίας
Όπου:
Α η επιφάνεια Κουφώµατος
ΚF ο συντελεστής Θερµοπερατότητας κουφώµατος
∆θερµοκρασίας είναι η διαφορά Εσωτερικής Θερµοκρασίας (κλιµατιζόµενης) και
Εξωτερικής (Β.Ελλάδα, χειµώνας)
Στοιχεία µέτρησης
Εξωτερική Θερµοκρασία: 4 oC
Εσωτερική Θερµοκρασία: 23 oC
Άρα ∆=23-4=19 oC
Α=∆ιαµέρισµα 80 τετραγωνικών µέτρων µε έξι κουφώµατα συνολικής επιφάνειας 14m2
Συντελεστής Θερµοπερατότητας Παραθύρου ΚF ανάλογα µε τον τύπο του παραθύρου
και τον τύπο υάλωσης είναι:
Κουφώµατα ξύλινα παλαιάς τεχνολογίας µε µονή υάλωση 4mm: Κholz 4,7 W/m2 oC
Κουφώµατα αλουµινίου χωρίς θερµοδιακοπή µε διπλή υάλωση Κalu 4,1 W/m2 oC
Κουφώµατα αλουµινίου µε θερµοδιακοπή και διπλή υάλωση Κalutherm 2,8 W/m2 oC
Κουφώµατα PVC µε πέντε θαλάµους και διπλή υάλωση απλή Κpvc 2,4 W/m2 oC
Κουφώµατα αλουµινίου µε θερµοδιακοπή µε διπλή Εnergy-N υάλωση απλή Κalutherm-N 1,6W/m2 oC
Κουφώµατα PVC µε πέντε θαλάµους και διπλή Εnergy-N υάλωση απλή Κpvc-N 1,2 W/m2 oC
Q=Θερµική απώλεια
Κούφωµα

Ξύλινο

Αλουµίνιο χωρίς
Θερµοδιακοπή

Αλουµίνιο µε
Θερµοδιακοπή

PVC µε πέντε
θαλάµους

Αλουµίνιο µε
Θερµοδιακοπή

PVC µε πέντε
θαλάµους

Υάλωση

4mm

4-12-4mm

4-12-4mm

4-12-4mm

Energy N +argon
5-12-4mm

Energy N +argon
5-12-4mm

A

14m2

14m2

14m2

14m2

14m2

14m2

ΚF

4,7 W/m2 oC

4,1 W/m2 oC

2,8 W/m2 oC

2,4 W/m2 oC

1,6 W/m2 oC

1,2 W/m2 oC

∆θερµοκρασίας

19 oC

19 oC

19 oC

19 oC

19 oC

19 oC

Q

1250 W/m2 oC

1090 W/m2 oC

745 W/m2 oC

638 W/m2 oC

425 W/m2 oC

319 W/m2 oC

Άρα εάν έχουµε κουφώµατα ξύλινα µε µονή υάλωση και τα αντικαταστήσουµε µε:
• κουφώµατα αλουµινίου µε θερµοδιακοπή µε διπλή υάλωση 4-12-4mm η µείωση
θερµική απώλειας που επιτυγχάνεται είναι: 1250-745=505 W/m2 oC που
αντιστοιχεί σε 40%.
• Κουφώµατα PVC µε πέντε θαλάµους και διπλή υάλωση 4-12-4mm η µείωση θερµική
απώλειας που επιτυγχάνεται είναι: 1250-638=452 W/m2 oC που αντιστοιχεί σε 41%.
• κουφώµατα αλουµινίου µε θερµοδιακοπή µε διπλή Εnergy-N υάλωση 5-12-4mm η
µείωση θερµική απώλειας που επιτυγχάνεται είναι: 1250-425=825 W/m2 oC που
αντιστοιχεί σε 66%.
• Κουφώµατα PVC µε πέντε θαλάµους και διπλή Εnergy-N υάλωση 5-12-4mm η
µείωση θερµική απώλειας που επιτυγχάνεται είναι: 1250-319=931 W/m2 oC που
αντιστοιχεί σε 74%.
ενώ εάν έχουµε κουφώµατα αλουµινίου χωρίς θερµοδιακοπή µε διπλή υάλωση και τα
αντικαταστήσουµε µε:
• κουφώµατα αλουµινίου µε θερµοδιακοπή µε διπλή υάλωση 4-12-4mm η µείωση
θερµική απώλειας που επιτυγχάνεται είναι: 1090-745=345 W/m2 oC που αντιστοιχεί
σε 32%.
• Κουφώµατα PVC µε πέντε θαλάµους και διπλή υάλωση 4-12-4mm η µείωση θερµική
απώλειας που επιτυγχάνεται είναι: 1090-638=612 W/m2 oC που αντιστοιχεί σε 49%.
• κουφώµατα αλουµινίου µε θερµοδιακοπή µε διπλή Εnergy-N υάλωση 5-12-4mm η
µείωση θερµική απώλειας που επιτυγχάνεται είναι: 1090-425=665 W/m2 oC που
αντιστοιχεί σε 61%.
• Κουφώµατα PVC µε πέντε θαλάµους και διπλή Εnergy-N υάλωση 5-12-4mm η
µείωση θερµική απώλειας που επιτυγχάνεται είναι: 1090-319=771 W/m2 oC που
αντιστοιχεί σε 71%.
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EASY HOME

Tο ενεργειακό σύστηµα δόµησης
FIBRAN A.E.

Η Συµβολή της Θερµοµόνωσης στην Θερινή Περίοδο
ISOMAT

Στεγάνωση δώµατος και επικάλυψή του µε πλακίδια
ΡΙΖΑΚΟΣ

Βιοµηχανία παραγωγής ∆ιογκωµένου Πολυστυρενίου (EPS)
Γ. ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ & ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ

∆ιογκωµένη πολυστερίνη
Επιλέγοντας τον σωστό τύπο υλικού για την κάθε εφαρµογή
ΠΑΤΕΝΙΩΤΗΣ

Η χρήση του γεωαφρού (EPS)
RENOVAT

Προφυλαχτείτε από την Ηλεκτροµαγνητική Ακτινοβολία
POLYKEM

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων & Εξωτερική Θερµοµόνωση Kelyfos.
ΜΑΠΕΪ

Μονωτικά υλικά που καλύπτουν κάθε ανάγκη κατασκευής
TEKTO

Οι χρήσεις του φράγµατος υδρατµών στις κατασκευές
Πότε χρειάζεται και πότε περιττεύει
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EASY HOME

Tο ενεργειακό σύστηµα δόµησης
EASY HOME
Το ενεργειακό σύστηµα
δόµησης EASY HOME
προσφέρει εξοικονόµηση
ενέργεια έως και 60%,
ταχύτητα κατασκευής έως
και 30%, ελάχιστο κόστος
συντήρησης και µεγάλη
αντισεισµικότητα.

άρθρο:
Εργαζάκης Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός

Τον τελευταίο καιρό έχει αυξηθεί η ανάγκη δόµησης µε γνώµονα την εξοικονόµηση
ενέργειας σε µια κατασκευή. Επίσης είναι αναµφισβήτητο ότι η µόνωση είναι από τις
πιο σηµαντικές εργασίες για την εξοικονόµηση ενέργειας, για µικρότερο κόστος
θέρµανσης-ψύξης και οµοιόµορφη διατήρηση θερµοκρασίας εσωτερικού περιβάλλοντος.
Όλα τα παραπάνω συνθέτουν την ανάγκη ενός ενεργειακού συστήµατος δόµησης που
να προσφέρει όχι µόνο χαµηλότερη κατανάλωση κατά τη θέρµανση και ψύξη αλλά
εξοικονόµηση χρόνου και χρήµατος σε όλους τους τοµείς κατασκευής.
Ενεργειακό ονοµάζεται ένα σύστηµα δόµησης που απαιτεί λιγότερη ενέργεια
κατασκευής από τους κοινούς τρόπους δόµησης. Με τον όρο ενέργεια δεν εννοούµε
µόνο την ενέργεια που δαπανάται µε τη µορφή ηλεκτρισµού ή κατανάλωσης
πετρελαίου για τις ανάγκες θέρµανσης και ψύξης αλλά εννοούµε και
- χρόνο (κατασκευής)
- ποσότητα (υλικών, συνεργείων)
- κόστος (κατασκευής, συντήρησης),
- ποιότητα (υλικών, περιβάλλοντος διαβίωσης, υγείας, αντισεισµικότητας)
- οικολογία (ανακυκλώσιµα υλικά, φιλικά στον άνθρωπο και το περιβάλλον)
Το σύστηµα δόµησης EASY HOME βασίζεται στη µέθοδο δόµηση µε ICFs - µονωτικά
καλούπια µπετόν, που εφαρµόζεται πάνω από 40 χρόνια στο εξωτερικό και έχει
χαρακτηριστεί ως το πλέον ενεργειακό σύστηµα δόµησης στον κόσµο.
Πώς λειτουργεί το σύστηµα δόµησης EASY HOME;
Στο σύστηµα δόµησης EASY HOΜΕ όλη η κατασκευή είναι από µπετό (µονολιθική κατασκευή)
προσφέροντας µεγαλύτερη αντισεισµικότητα από το συµβατικό τρόπο δόµησης. Τα µονωτικά
καλούπια µπετού (ICFs) που χρησιµοποιούνται, είναι παραµένοντα υλικά δοµής που έχουν
κατασκευαστικό και λειτουργικό ρόλο στη δηµιουργία ενός τοίχου πριν και µετά τη
σκυροδέτησή του. Το σύστηµα δόµησης EASY HOME αποτελείται από 2 βασικά εξαρτήµατα.
1) Μεγάλης πυκνότητας πάνελ διογκωµένης πολυστερίνης (35kg/m3) και
2) Πλαστικούς συνδέσµους από PVC.
Στο εργοτάξιο τα εξαρτήµατα αυτά συναρµολογούνται εύκολα για να δηµιουργήσουν
κάθετα καλούπια µπετού. Όταν αυτά γεµίσουν µε µπετό δηµιουργούν συµπαγή µονωµένα
τοιχία για την κατασκευή ενεργειακών και αντισεισµικών κατασκευών. Το σύστηµα
δόµησης EASY HOME χρησιµοποιείται για την κατασκευή τοιχίων κάτω και πάνω από το
έδαφος τόσο σε µικρές οικιστικές κατασκευές όσο και σε µεγάλες εµπορικές µονάδες.
Γιατί χαρακτηρίζεται ενεργειακό το σύστηµα δόµησης EASY HOME;
Στο σύστηµα δόµησης EASY HOME όλο το κέλυφος της κατασκευής είναι µονωµένο
εσωτερικά και εξωτερικά µε διογκωµένη πολυστερίνη πάχους 6cm εκατέρωθεν. Η
εναλλαγή θερµοκρασίας µε το εξωτερικό περιβάλλον είναι µηδαµινή µε αποτέλεσµα
και η ανάγκη ενέργειας για θέρµανση- ψύξη να είναι πολύ µικρή. Με το EASY HOME η
χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (γεωθερµία, αιολικά και φ/β συστήµατα) έχει
µέγιστα αποτελέσµατα. Τα υλικά κατασκευής είναι χωρίς χηµικά και άλλα υλικά
βλαβερά για την υγεία δηµιουργώντας ένα ιδανικό περιβάλλον διαβίωσης και µε
ελάχιστο κόστος συντήρησης. Επίσης, ο χρόνος αποπεράτωσης της κατασκευής είναι
κατά πολύ µικρότερος από τα άλλα συστήµατα εξοικονοµώντας χρόνο και χρήµα.
Γιατί είναι καλύτερο το κάθετο σύστηµα δόµησης EASY HOME
Το σύστηµα δόµησης EASY HOME δηµιουργήθηκε για να λύσει τα κοινά προβλήµατα
και τις δυσκολίες που καθηµερινά συναντάει ο κατασκευαστής σε µια οικοδοµή.
Ξεκαλούπωµα, στραβοί τοίχοι, κόστος, καθυστερήσεις κ.α. Ο κάθετος τρόπος
συναρµολόγησης του συστήµατος ελαχιστοποιεί τις αποκλίσεις των τοιχίων και
δηµιουργεί ένα τοίχο που είναι συµµετρικά ακριβής. Οι τοίχοι του συστήµατος
προσφέρουν άριστη θερµοµόνωση και µεγαλύτερη αντισεισµικότητα από το συµβατικό
τρόπο κατασκευής. Η κατασκευή γίνεται γρηγορότερη και ευκολότερη. Η
εξοικονόµηση ενέργειας µπορεί να φτάσει και το 60%, το κόστος συντήρησης είναι
ελάχιστο και το τελικό κόστος κατασκευής είναι 30% λιγότερο.
Το ενεργειακό σύστηµα δόµησης EASY HOME υπερκαλύπτει όλες τις απαιτήσεις και
τους ελληνικούς κανονισµούς δόµησης προσφέροντας παράλληλα µια ενεργειακή
κατασκευή µε τα ποιοτικότερα υλικά δόµησης, µε µεγαλύτερη αντισεισµικότητα και
µεγάλη εξοικονόµηση ενέργειας.
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FIBRAN A.E.

Η Συµβολή της Θερµοµόνωσης στην Θερινή Περίοδο
FIBRAN A.E.
Η κατανάλωση ενέργειας
στα κτίρια αντιπροσωπεύει
το 40% της παραγόµενης
ενέργειας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, αλλά και στην
Ελλάδα.
Στα κτίρια κατοικιών η
θέρµανση των χώρων
αντιπροσωπεύει το 61%
της συνολικής κατανάλωσης
και ο δροσισµός το 2%, µε
συνεχώς αυξανόµενη τάση.
Στα υπόλοιπα κτίρια του
τριτογενή τοµέα η θέρµανση
αντιπροσωπεύει το 52% και ο
θερινός κλιµατισµός το 17%.

Η κατανάλωση ενέργειας από τα συστήµατα θέρµανσης και κλιµατισµού, εκτός από
την άµεση επίδραση που έχει στο κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου, επιδρά άµεσα και
στο περιβάλλον. Η καύση υγρών καυσίµων και η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας
επιβαρύνουν την ατµόσφαιρα και συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου.
Η λήψη µέτρων για εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια κρίνεται αναγκαία.
Κύριο εργαλείο για την επίτευξη εξοικονόµησης αποτελεί η ισχυρή θερµική προστασία
του κτιριακού εξωτερικού περιβλήµατος µε την εφαρµογή κατάλληλης θερµοµόνωσης
και την επιλογή των κατάλληλων υλικών. [1] Στην χειµερινή περίοδο η ρύθµιση της
θέρµανσης και η ύπαρξη µελετηµένης θερµοµόνωσης εξασφαλίζουν το επιθυµητό
εσωκλίµα µε µικρή σχετικά δαπάνη ενέργειας. Αντίθετα στην θερινή περίοδο οι
θερµικές επιβαρύνσεις από την ηλιακή ακτινοβολία εξουδετερώνονται µόνο µε
σηµαντική δαπάνη. Η παραγωγή ψύχους κοστίζει 10-15 φορές ακριβότερα από ότι
η παραγωγή της θερµότητας. [2]
Η θερµική συµπεριφορά του εξωτερικού περιβλήµατος κατά την θερινή περίοδο [2]
Η ηλιακή ακτινοβολία που δέχεται το εξωτερικό περίβληµα ενός κτιρίου παρουσιάζει
διακυµάνσεις που εξαρτώνται από την ώρα του 24ώρου, την εποχή, τη νέφωση και την
κλίση της επιφάνειας του κτιρίου. Το ποσοστό της ακτινοβολίας που δεν ανακλάται
στην επιφάνεια του δοµικού στοιχείου απορροφάται και µετατρέπεται σε θερµότητα.
Έτσι, προκαλείται αύξηση της θερµοκρασίας της εξωτερικής επιφάνειας των τοίχων και
εισχωρούν µεγαλύτερα ποσά θερµότητας από ότι δικαιολογεί η θερµοκρασιακή
διαφορά του εσωτερικού του κτιρίου και του εξωτερικού αέρα.
Οι θερµοκρασιακές διακυµάνσεις της εξωτερικής επιφάνειας µεταδίδονται µέσα στο
δοµικό στοιχείο µε µια µειωµένη διακύµανση και µια µετατόπιση των φάσεων ανάλογα
µε τη σύνθεση του στοιχείου. Μετά από µια χρονική περίοδο η εσωτερική επιφάνεια
φτάνει στη µέγιστη θερµοκρασιακή της τιµή και επηρεάζει τη θερµοκρασία του
εσωτερικού χώρου.
Όσο µεγαλύτερη θερµοχωρητικότητα και µικρότερο συντελεστή θερµοεισδοχής έχουν
τα εξωτερικά στοιχεία, τόσο µεγαλύτερη είναι η µετατόπιση των φάσεων. Μια
µετατόπιση 14 ωρών σηµαίνει ότι η µέγιστη θερµοκρασία στον εσωτερικό χώρο
συµπίπτει µε την νυκτερινή περίοδο, οπότε η ισχυρή αποβολή θερµότητας από τα
δοµικά στοιχεία µπορεί να εξισορροπηθεί µε αερισµό.
Τα θερµοµονωτικά υλικά επιβραδύνουν και µειώνουν την είσοδο της θερµότητας στο
κτίριο αλλά δεν µπορούν να αντικαταστήσουν την αναγκαιότητα της
θερµοχωρητικότητας ακόµη και στις περιπτώσεις αυξηµένης θερµοµόνωσης. Για το
λόγο αυτό, τα θερµοµονωτικά υλικά πρέπει να τοποθετούνται στην εξωτερική πλευρά
του δοµικού στοιχείου και να συνδυάζονται εσωτερικά µε δοµικά στοιχεία που
παρουσιάζουν αυξηµένη θερµοχωρητικότητα. Με τον τρόπο αυτό, η θερµότητα που
εισέρχεται στο δοµικό στοιχείο αποταµιεύεται σε αυτό, χωρίς να ανεβαίνει η
θερµοκρασία του χώρου, και κατόπιν αποδίδεται στο χώρο όταν επικρατούν χαµηλές
θερµοκρασίες.

άρθρο:
∆έσποινα Ποσταντζή
Πολιτικός Μηχανικός
FIBRAN A.E.

Η θερµοµόνωση των δοµικών στοιχείων στην θερινή περίοδο
Για να είναι αποτελεσµατική η θερµοµόνωση στην θερινή περίοδο θα πρέπει να
εκµεταλλεύεται την θερµοχωρητικότητα των δοµικών στοιχείων του εξωτερικού
περιβλήµατος. Η διάταξη που το επιτρέπει αυτό είναι η τοποθέτηση της
θερµοµόνωσης στην εξωτερική πλευρά της τοιχοποιίας.
Η εξωτερική θερµοµόνωση εκτός από την εκµετάλλευση της θερµοχωρητικότητας της
τοιχοποιίας έχει τα εξής επιπλέον πλεονεκτήµατα:
•
•
•
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Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου µε την εξοικονόµηση ενέργειας
για θέρµανση και την ψύξη έως 40%,
Ευκολότερη διάχυση υδρατµών, µειώνοντας τον κίνδυνο σχηµατισµού υγρασίας
συµπύκνωσης,
Αποτροπή των ζηµιών από υγρασία και παγωνιά σε σωληνώσεις και σε σοβάδες,

•
•
•
•

Μείωση στο ελάχιστο του σχηµατισµού θερµογεφυρών,
Προστασία της τοιχοποιίας και φερόντων στοιχείων από τις διακυµάνσεις της
εξωτερικής θερµοκρασίας, µε συνέπεια την µείωση των συστολοδιαστολών των
στοιχείων,
Εφαρµογή σε νέα κτίρια, αλλά και σε υφιστάµενα για την ενεργειακή τους
αναβάθµιση.
Μηδαµινή όχληση των ενοίκων στην περίπτωση παρέµβασης σε υφιστάµενο κτίριο.

Η τοποθέτηση της θερµοµόνωσης στην εξωτερική πλευρά της τοιχοποιίας είναι αρκετά
αποτελεσµατική στην µείωση των φορτίων κλιµατισµού, στις περιπτώσεις όπου το
ποσό της ηλιακής ακτινοβολίας που πέφτει στο κτίριο είναι αρκετά σηµαντικό.
Η εξωτερική θερµοµόνωση παρέχει µικρό µέγεθος τόσο των διακυµάνσεων όσο και
των µέγιστων θερινών φορτίων διασφαλίζοντας έτσι σταθερό εσωκλίµα και άνετες
συνθήκες. Συγκρίνοντας µια εξωτερική τοιχοποιία χωρίς θερµοµόνωση µε µια
τοιχοποιία µε εξωτερική θερµοµόνωση στις ίδιες κλιµατικές και τοπογραφικές
συνθήκες συνάγεται ότι η θερµοκρασία της εσωτερικής επιφάνειας της τοιχοποιίας
χωρίς µόνωση παρουσιάζει υψηλότερες τιµές από αυτήν της εσωτερικής επιφάνειας
της τοιχοποιίας µε την εξωτερική θερµοµόνωση. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα η ροή
θερµότητας από το εξωτερικό στο εσωτερικό να είναι πολύ µικρότερη στην τοιχοποιία
µε εξωτερική θερµοµόνωση από ότι στην τοιχοποιία χωρίς µόνωση. [3]

Κατασκευαστικές Τοµές:

Σύστηµα εξωτερικής
θερµοµόνωσης µε εξηλασµένη
πολυστερίνη

Για την υλοποίηση της εξωτερικής θερµοµόνωσης υπάρχουν τα εξής συστήµατα
•

Σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης µε εξηλασµένη πολυστερίνη FIBRAN eco GF ή
πετροβάµβακα GEOLAN BΡ-051
Η επιλογή ανάµεσα στα δύο αυτά θερµοµονωτικά υλικά εξαρτάται από την χρήση
και από το ύψος του κτιρίου.
Τα επιµέρους στοιχεία του συστήµατος εξωτερικής θερµοµόνωσης είναι:
1 – Εσωτερικό επίχρισµα
2 – Τοιχοποιία
3 – Κόλλα
4 – Πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης FIBRAN eco GF ή
πετροβάµβακα GEOLAN BΡ-051
6 – Βασικός σοβάς µε υαλόπλεγµα
7 – Τελικός σοβάς

•

Αεριζόµενη θερµοπρόσοψη µε πετροβάµβακα GEOLAN B-057 και προστατευτικό
περίβληµα

Η αεριζόµενη θερµοπρόσοψη επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα πίσω από το
προστατευτικό περίβληµα και µπροστά από τη θερµοµόνωση. Χάρη στο ρεύµα αέρος
που δηµιουργείται, στην θερινή περίοδο η υπερθέρµανση του εξωτερικού
περιβλήµατος είναι µικρότερη.

Σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης
µε πετροβάµβακα

Τα επί µέρους στοιχεία του συστήµατος είναι:
1 – Επένδυση, η οποία µπορεί να είναι φυσική πέτρα (µάρµαρο, γρανίτης),
πάνελς αλουµινίου, τσιµεντοσανίδα κ.τ.λ.
2 – Μεµβράνη στεγανή ατµοδιαπερατή
3 – Μεταλλική στήριξη
4 – Πετροβάµβακας GEOLAN B-057
5 – Οπτοπλινθοδοµή
Τα συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης και τα επί µέρους υλικά των συστηµάτων
πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που θέτει ο Κοινοτικός κανονισµός ETAG 004. Τα
επί µέρους υλικά πρέπει να έχουν όλα τα αποτελέσµατα των δοκιµών σύµφωνα µε τον
ανωτέρω κανονισµό. Η συµµόρφωση των υλικών µε τον παραπάνω κανονισµό
εξασφαλίζει ότι τα υλικά αυτά συνεργάζονται αποτελεσµατικά µεταξύ τους.

Βιβλιογραφία:
1. Ερευνητικό πρόγραµµα «Σχεδιασµός και Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετροβάµβακα για
την Ενεργειακή Αναβάθµιση Υφιστάµενων Και Νεόδµητων Κτιρίων», υλοποιηµένο από το
Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Αριστοτέλειο
Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης, το Ινστιτούτο Επιταχυντικών Συστηµάτων και Εφαρµογών του
Πανεπιστήµιου Αθηνών, την εταιρία παραγωγής θερµοµονωτικών υλικών FIBRAN Α.Ε. και την
κατασκευαστική εταιρία TETRAS Ο.Ε.
2.Μιχάλης Αγ. Παπαδόπουλος, Θερµοµόνωση Κτιρίων, Εκδοτικός οίκος Αδερφών Κυριακίδη,
Θεσσαλονίκη, 1979.
3. C. Balocco *, G. Grazzini, A. Cavalera, Transient analysis of an external building cladding, Energy
And Buildings 40 (2008) 1273-1277.
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ISOMAT

Στεγάνωση δώµατος και επικάλυψή του µε πλακίδια
ISOMAT

Η στεγάνωση των δωµάτων που πρόκειται να καλυφθούν µε πλακίδια θα πρέπει, πέρα
από το να είναι συµβατή µε την επικόλληση των πλακιδίων, να διαθέτει ελαστικότητα,
καλή πρόσφυση, καθώς και αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο, επειδή εκ των υστέρων
αποκαταστάσεις λόγω θέσης, είναι ιδιαίτερα δαπανηρές και χρονοβόρες.
Τις παραπάνω απαιτήσεις καλύπτει πλήρως η εφαρµογή του εύκαµπτου
επαλειφόµενου στεγανωτικού κονιάµατος AQUAMAT-FLEX, οπλισµένου τοπικά µε ταινία
υαλοπλέγµατος (65 g/m2) ή πολυεστερικού υφάσµατος (30 g/m2), πλάτους 10 cm. Με την
εφαρµογή του στο δώµα, δηµιουργείται µία ισχυρή και συνεχής εύκαµπτη στεγανωτική
στρώση, µε άριστη πρόσφυση και ανθεκτικότητα, ικανή να παρακολουθεί µε επιτυχία
τις συστολοδιαστολές του δώµατος.
Αποτελεί ιδανική λύση, όταν η στεγάνωση συνδυάζεται µε επικόλληση κεραµικών
πλακιδίων ως τελική στρώση.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Προετοιµασία υποστρώµατος
1. Καλός καθαρισµός της επιφάνειας από
σαθρά υλικά, λίπη, σκόνες κλπ. ΦΩΤΟ 1
2. Πιθανές επιδιορθώσεις κλίσεων
συνιστάται να γίνονται µε DUROCRET ή
µε ισχυρή τσιµεντοκονία
(τσιµέντο:άµµος = 1:2 έως 1:3),
ενισχυµένη µε την προσθήκη της
οικοδοµικής ρητίνης ADIPLAST.
Όταν απαιτείται ταχύτητα εργασιών,
µπορεί εναλλακτικά να χρησιµοποιηθεί
το ταχύπηκτο επισκευαστικό κονίαµα
RAPICRET.
Επίσης, συνιστάται να ενισχύεται η
πρόσφυση της τσιµεντοκονίας στο
υπόστρωµα µε συγκολλητική στρώση
µε ADIPLAST (τσιµέντο: άµµος:
ADIPLAST: νερό = 1 : 1 : 0,5 : 0,5 κατ'
όγκο).
3. Καλή διαβροχή του υποστρώµατος, χωρίς
να σχηµατιστούν λιµνάζοντα νερά. ΦΩΤΟ 2

1.

2.

Εφαρµογή της στεγάνωσης
1. Το περιεχόµενο του σάκου των 25 kg
(συστατικό Α) του AQUAMAT-FLEX
προστίθεται στα 8 kg του υγρού
(συστατικό Β) υπό συνεχή ανάδευση,
µέχρι να σχηµατιστεί ένας οµοιογενής
πολτός, κατάλληλος για επάλειψη.
Για την ανάµιξη µπορεί να
χρησιµοποιηθεί αναµικτήρας (δράπανο)
χαµηλών στροφών (300 στρ./λεπτό).
ΦΩΤΟ 3
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3.

4.

5.

2. Τοπικά, κατά µήκος της συµβολής της ταράτσας µε κατακόρυφα στοιχεία (π.χ.
στηθαίο, απόληξη κλιµακοστασίου κλπ.), καθώς και κατά µήκος υφιστάµενων
ρωγµών ή αρµών διαστολής, όπως και στα σηµεία συναρµογής της ταράτσας µε
εξαερισµούς, καπνοδόχους, υδροροές κλπ. που διαπερνούν την πλάκα,
επαλείφεται µία στρώση AQUAMAT-FLEX σε πλάτος περίπου 15 cm και όσο είναι
ακόµα νωπή ενισχύεται µε ταινία πολυεστερικού υφάσµατος ή υαλοπλέγµατος,
πλάτους 10 cm. Αν κριθεί απαραίτητο, για την καλύτερη ενσωµάτωση του οπλισµού
στη στεγανωτική στρώση, ακολουθεί άλλη µία τοπική επάλειψη µε AQUAMAT-FLEX.

6.

7.

ΦΩΤΟ 4, 5, 6

3. Μετά το στέγνωµα αυτής της στρώσης ακολουθούν 2 καθολικές επαλείψεις µε
AQUAMAT-FLEX σε όλη την επιφάνεια του δώµατος. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί
αφού στεγνώσει η πρώτη. Για την αποφυγή ρηγµατώσεων του υλικού δε θα πρέπει
το πάχος κάθε στρώσης να ξεπερνά το 1 mm.
Η στεγάνωση επεκτείνεται και στις κατακόρυφες επιφάνειες (περιµετρικό στηθαίο,
απόληξη κλιµακοστασίου κλπ.) σε ύψος τουλάχιστον 15-20 cm, προκειµένου να
διαµορφώνεται µία στεγανολεκάνη.ΦΩΤΟ 7, 8
Κατανάλωση AQUAMAT-FLEX: 2 kg/m2.
Κόλληση πλακιδίων
Η κόλληση των πλακιδίων γίνεται µε την υψηλής ελαστικότητας κόλλα πλακιδίων 2
συστατικών Isomat® AK-ELASTIC ή µε κόλλες πλακιδίων ελαστικοποιηµένες µε
προσθήκη του ελαστικοποιητή ADIFLEX-B. ΦΩΤΟ 9
Η αρµολόγηση των πλακιδίων γίνεται µε τον υδαταπωθητικό αρµόστοκο MULTIFILL
SMALTO 0-8. ΦΩΤΟ 10,11
• Εναλλακτικά, για την παραπάνω εφαρµογή εκτός του AQUAMAT-FLEX µπορεί να
χρησιµοποιηθεί και το AQUAMAT-ELASTIC.
• Η θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρµογής πρέπει να είναι τουλάχιστον +5οC.
• Η φρεσκοεπιχρισµένη επιφάνεια θα πρέπει να προστατεύεται από τις υψηλές
θερµοκρασίες, τη βροχή και τον παγετό.
• Συµβουλευθείτε τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης και προφυλάξεων που αναγράφονται
στη συσκευασία.

9.

8.

10.

11.
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ΡΙΖΑΚΟΣ

Βιοµηχανία παραγωγής ∆ιογκωµένου Πολυστυρενίου (EPS)
ΡΙΖΑΚΟΣ
H Γ.Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
είναι µία βιοµηχανία
παραγωγής ∆ιογκωµένου
Πολυστυρενίου (EPS) µε έδρα
την βιοµηχανική περιοχή της
Λαµίας στο κέντρο της
Ελλάδας. Ο στόχος της
εταιρίας είναι να γίνει πρώτη
επιλογή στην Ελλάδα σε
λύσεις ΜΟΝΩΣΗΣ, ∆ΟΜΗΣΗΣ,
∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
από ∆ιογκωµένο
Πολυστυρενίο (EPS).
Ιδρύθηκε το 1980 από τον
Γεώργιο Ριζάκο Πολιτικό
Μηχανικό µε το πρώτο
εργοστάσιο στο Αυλάκι
Στυλίδας και έκτοτε η
ανάπτυξή της ήταν ταχύτατη.
Η κύρια παραγωγική µονάδα
της εταιρίας στην έδρα της στη
ΒΙ.ΠΕ. Λαµίας ολοκληρώθηκε
το 2004 και είναι το
µεγαλύτερο εργοστάσιο του
είδους του στην Ελλάδα
σήµερα. Η εταιρία διαθέτει
και δεύτερο εργοστάσιο
παραγωγής στις Αχαρνές
Αττικής, το οποίο
ολοκληρώθηκε στα µέσα του
2008, για να δώσει στην
εταιρία µεγαλύτερη
δυναµικότητα παραγωγής και
ταχύτητα στην εξυπηρέτηση
στην µεγαλύτερη αγορά της
Ελλάδας, την Αθήνα.
Παράλληλα διατηρεί
αποθήκες διανοµής των
προϊόντων της και άλλων
µονωτικών και οικοδοµικών
υλικών στην Λαµία και
στην Θεσ/νίκη.
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Σήµερα, η Γ.Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. είναι η µεγαλύτερη εταιρία παραγωγής ∆ιογκωµένου
Πολυστυρενίου στην Ελλάδα µε ετήσια δυναµικότητα 300.000 m3 EPS για οικοδοµική
χρήση και 25 µορφοποιητικές µηχανές για παραγωγή υλικών συσκευασίας από EPS,
συνολικής ετήσιας δυναµικότητας 8.000 τόνων Ά ύλης.
Είναι πιστοποιηµένη σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 9001:2000 από τον ευρωπαϊκό
οργανισµό πιστοποίησης TUV CERT για όλες τις θέσεις και τις διαδικασίες της και τα
προϊόντα της φέρουν σήµανση CE πιστοποιηµένη από το γερµανικό φορέα
διαπίστευσης GSH. ∆ιαθέτει εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου εξοπλισµένο κατάλληλα
για την υλοποίηση των ελέγχων που απαιτεί το πρότυπο EN 13163: 2006 που διέπει την
βιοµηχανική παραγωγή προϊόντων ∆ιογκωµένου Πολυστυρενίου (EPS). Για τα κιβώτια
συσκευασίας τροφίµων η εταιρία διαθέτει πιστοποιητικό καταλληλότητας από το
γενικό χηµείο του κράτους.
Η Γ.Κ.ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ διαθέτει προϊόντα ∆ιογκωµένου Πολυστυρενίου για κάθε
οικοδοµική χρήση και σε διάφορους τύπους όπως για µόνωση τοίχων και στοιχείων από
σκυρόδεµα µε εµπορικές ονοµασίες ΝΕΟPOR (Νέο γραφιτούχο ∆ιογκωµένο
Πολυστυρένιο από την BASF®), ISOPLAK, ISOCOAT και ISOPOR, για ενδοδαπέδια
θέρµανση ISOFLOOR, για µόνωση κεραµοσκεπών ISOLTETTO (µοναδικό στην Ελλάδα),
για ανεστραµµένη θερµοµόνωση δώµατος και θερµοµόνωση περιµετρικών υπόγειων
τοιχίων PERIPOR (Νέο ∆ιογκωµένο Πολυστυρένιο από την BASF® πολύ χαµηλής
υδαταποροφητικότητας) και για παραγωγή ελαφρού σκυροδέµατος µε κόκκους EPS
ISOLBETON. Παράλληλα διαθέτει το ηχοµονωτικό γέµισµα ξύλινων πατωµάτων
STYROFILL, το ηχοµονωτικό πατωµάτων µε τσιµεντοκονία SILENTFLOOR, µήτρες
δοκιµίων αντοχής σε θλίψη ετοίµου σκυροδέµατος Cubettiere, συλλεκτήρες για µπάζα
TUBI, διακοσµητικά καλούπια από διογκωµένο πολυστυρένιο (EPS) υψηλής πυκνότητας
ISOPOR arte για την κατασκευή από µπετόν διαφόρων διακοσµητικών στοιχείων όπως:
κορνίζες, φουρούσια, κολώνες, τόξα, τρούλοι και διαφηµιστικές κατασκευές.
Η Γ.Κ.ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ δίνει επί σειρά ετών λύσεις σε προβλήµατα συσκευασίας στους
κλάδους των οικιακών και ηλεκτρικών συσκευών, θερµοσιφώνων, επίπλων,
ιχθυοκαλλιεργειών, αγροτικών, φαρµακευτικών και αµυντικών προϊόντων, τροφίµων
και ποτών, µε προϊόντα όπως: το starPACK®, τo λευκό αστέρι της χύµα συσκευασίας,
τις τρίεδρες γωνίες, τα κιβώτια και τους δίσκους σποροφύτων από ∆ιογκωµένο
Πολυστυρένιο και τα υλικά συσκευασίας ειδικής κατασκευής σχεδιασµένα ανάλογα µε
τις ανάγκες του εκάστοτε προϊόντος.
Η Γ.Κ.ΡΙΖΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος των προϊόντων
διακόσµησης BOVELACCI, του ζελατινοειδούς αποκολλητικού ξυλοτύπων POLIGEL και
των αντλιών ελαφρού σκυροδέµατος CMO και εµπορικός συνεργάτης των εταιριών
FIBRAN, KNAUF και SIKA. Όλα τα προϊόντα και εµπορεύµατα της εταιρίας είναι
διαθέσιµα από τα καταστήµατά της στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λαµία.
Η Γ.Κ.ΡΙΖΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. διαθέτει πολύ µεγάλη εµπειρία στην παραγωγή ∆ιογκωµένου
Πολυστυρενίου (EPS) ειδικών προδιαγραφών κατάλληλο για χρήση στην εξωτερική
θερµοµόνωση κτιρίων η οποία αποτελεί τον καλύτερο τρόπο θερµοµόνωσης των
κατασκευών για τα νέα αλλά πολύ περισσότερο και για τα υπάρχοντα κτίρια. Η εταιρία
συνεργάζεται επί σειρά ετών µε τις µεγαλύτερες εταιρίες που διαθέτουν στην αγορά
συστήµατα εξωτερική θερµοµόνωσης κτιρίων. Τα παραπάνω οδήγησαν την KNAUF
ΓΥΨΟΠΟΙΪΑ ΑΒΕΕ στην επιλογή της Γ.Κ.ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ ως στρατηγικό συνεργάτη για το
σύστηµα της εξωτερικής θερµοµόνωσης κτιρίων THERMOPROSOPSIS. Με τον
συνδυασµό των υλικών των δύο εταιριών εξοικονοµείται τουλάχιστον το 58% της
ενέργειας που απαιτείται για τη θέρµανση και το δροσισµό µιας αµόνωτης κατοικίας.
Οι δύο εταιρίες διεξάγουν σεµινάρια τεχνιτών στοχεύοντας στην αναλυτική
παρουσίαση των υλικών σε θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο δίνοντας τη
δυνατότητα στους συµµετέχοντες να εµβαθύνουν σε τεχνικές λεπτοµέρειες.
Από την ΚNAUF ΓΥΨΟΠΟΙΪΑ ΑΒΕΕ παράγονται τα επιχρίσµατα και από την Γ.Κ.ΡΙΖΑΚΟΣ
ΑΒΕΤΕ οι ειδικές πλάκες ∆ιογκωµένου Πολυστυρενίου, σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές
προδιαγραφές EN 13163:2006, EN 13499:2003 και ETAG 004.

∞ºπ∂ƒøª∞

ΡΙΖΑΚΟΣ

Βιοµηχανία παραγωγής
∆ιογκωµένου Πολυστυρενίου (EPS)

H Γ.Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. έχει συµµετάσχει σε πολλά και µεγάλα έργα µε το
σηµαντικότερο να είναι τα 25.000 κυβικά επιχώµατος γεωαφρού από ∆ιογκωµένο
Πολυστυρένιο EPS 100, συνολικού µήκους 1,2 χλµ στην παράκαµψη Θερµοπυλών του
ΠΑ.ΘΕ., κατασκευής ΑΤΤΙ-ΚΑΤ 2008. Το υπέδαφος στο συγκεκριµένο σηµείο δεν
µπορούσε να φέρει φορτία και η µόνη λύση ήταν η χρήση αντί χώµατος ενός υλικού µε
πολύ µικρό βάρος αλλά παράλληλα µε επαρκείς µηχανικές αντοχές για τις απαιτήσεις
του κύριου οδικού άξονα της Ελλάδας.
Επιπλέον, προϊόντα της εταιρίας µας έχουν χρησιµοποιηθεί από µεγάλες
κατασκευαστικές εταιρίες όπως ΑΚΤΩΡ, ΑΤΤΙ-ΚΑΤ, ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΗ και πολλές
άλλες, τόσο σε σηµαντικά έργα υποδοµής, όσο και σε µικρότερης εµβέλειας
κατασκευές τους.
Ενδεικτικά αναφέρουµε:
• Έργα εξωτερικής θερµοµόνωσης µε TΗΕRMOPROSOPSIS στην 116 ΠΜ στον Άραξο,
κατασκευής ΜΤ ΑΤΕ 2008, και στα Λουτρά Πλατύστοµου, κατασκευής ΑΤΤΙΚΗ
ΕΡΓΟΤΕΧΝΙΚΗ 2008.
• Θερµο-ηχοµόνωση δαπέδου µε SILENT FLOOR στο έργο “NAVARINO RESORTS–
NAVARINO DUNES” (κατασκευής ΑΚΤΩΡ 2008) και στο έργο Αποκατάστασης του
Ιστορικού Κινηµατογράφου “ΛΑΪΣ” για τη Στέγαση της Ταινιοθήκης της Ελλάδας
(κατασκευής Κ/Ξ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ – ∆ΑΙ∆ΑΛΟΣ ΑΤΕΒΕ 2008).
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• Μόνωση τοιχοποιίας µε ISOPLAK στο συγκρότηµα εργατικών κατοικιών Ελευσίνας
(κατασκευής ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ ΑΤΕ - ΑΛΚΥΩΝ ΑΤΕ 2008).
• Θεµελίωση µε ISOPOR και µόνωση µε ISOPLAK στο νέο σχολικό συγκρότηµα: 1ο και
2ο ΤΕΕ & ΣΕΚ Αγ. Παρασκευής (κατασκευής ΑΛΚΥΩΝ ΑΤΕ έναρξη 2008).
• Ειδικά τεµάχια κυλινδρικού σχήµατος από ISOPOR για γέµισµα γέφυρας στα έργα
οδοποιίας “Κόµβος ∆ραπετσώνας” (κατασκευής Κ/Ξ ΣΥΝ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ- Φ.ΚΑΚΑΒΑΣ
& ΣΙΑ ΟΕ 2008) και “Ανισόπεδος Κόµβος στη ΒΙ.ΠΕ. Λαµίας” (κατασκευής Κ/Ξ
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ - ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ 2008).
• Θερµο-ηχοµόνωση δαπέδου µε STYROFILL στο έργο “ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΑΙΑ – Ι∆ΡΥΜΑ
ΓΟΥΛΑΝ∆ΡΗ” (κατασκευής ΓΕΚ ΑΕ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ∆ΟΜΙΚΗ ΑΕ 2007) και στο
συγκρότηµα πολυτελών κατοικιών “ΥΑ∆ΕΣ” (κατασκευής ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 2005).

>> ΡΙΖΑΚΟΣ

Βιοµηχανία
παραγωγής
∆ιογκωµένου
Πολυστυρενίου (EPS)

Πληροφορίες για όλα τα παραπάνω υλικά, καθώς και για όλες τις δραστηριότητες της
εταιρίας µας µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα µας www.rizakos.gr. Η εταιρία µας
διαθέτει ένα λειτουργικό ιστοχώρο όπου ο επισκέπτης µπορεί να περιηγηθεί και να
ενηµερωθεί για όλα τα προϊόντα, εµπορεύµατα ή αντιπροσωπείες κατεβάζοντας
έντυπα και άλλο ενηµερωτικό υλικό σε ηλεκτρονική µορφή, βλέποντας παράλληλα
ενηµερωτικά video. Μπορεί επίσης να ενηµερωθεί για όλες τις υπηρεσίες που
παρέχουµε και για όλα τα νέα της εταιρίας. Ο επισκέπτης έχει την επιλογή να αφήσει
τα στοιχεία επικοινωνίας του και να εγγραφεί στη σελίδα µας για να τον κρατάµε
ενήµερο για τις τελευταίες εξελίξεις σε νέα υλικά και εφαρµογές.
Η εταιρία µας, πιστεύοντας ακράδαντα στην αξία της εκπαίδευσης, έχει οργανώσει µια
πλήρη και σύγχρονη αίθουσα εκδηλώσεων στην έδρα της στη ΒΙ.ΠΕ. Λαµίας. Στην
αίθουσα αυτή διεξάγονται όλα τα προγραµµατισµένα σε ετήσια βάση σεµινάρια,
ηµερίδες και όλες οι λοιπές εκδηλώσεις της εταιρίας µας. Έχει ακόµη οργανωθεί και
χώρος παρουσίασης και πρακτικής εφαρµογής των προϊόντων µας, ώστε να υπάρχει
θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.
Οι συνήθεις θεµατικές ενότητες είναι:
• Παρουσίαση και εισαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά
• Εκπαίδευση στη χρήση των προϊόντων µας
• Τεχνικοεµπορικές
• Ενηµέρωση σε θέµατα νοµοθεσίας, κανονισµών και προτύπων που αφορούν τον
χώρο των κατασκευών.
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άρθρο:
∆ηµήτρης Ν. Παυλάκης
∆ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός
(Beng. MSc. MBA)

Γ. ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ & ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ

∆ιογκωµένη πολυστερίνη

Γενικός ∆ιευθυντής
της Γ. ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ & ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ

Επιλέγοντας τον σωστό τύπο υλικού για την κάθε εφαρµογή
Γ. ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ & ΥΙΟΙ
ΑΒΕΕ
H διογκωµένη πολυστερίνη
τύπου EPS 50, 80 ή EPS 100
θεωρείται ιδανική για
εφαρµογές εκεί που δεν
απαιτούνται ιδιαίτερες
µηχανικές αντοχές
(τοιχοποιίες, ελαφρές στέγες),
οι τύποι EPS 150 και 200 είναι
ιδανικοί για εφαρµογές υψηλών
µηχανικών απαιτήσεων
(δάπεδα, δώµατα) και οι
τύπου Styroplak για εφαρµογές
σε στοιχεία σκυροδέµατος κατά
την κατασκευή τους.
Ιδιαίτερα θα θέλαµε να
σταθούµε σε δύο κατηγορίες
εφαρµογών, που
παρουσιάζουν υψηλές
απαιτήσεις και στις οποίες το
monopoly ανταποκρίνεται µε
εξαιρετικό τρόπο.
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Το νέο θεσµικό πλαίσιο και η θερµοµόνωση των κτιρίων
Το πρόβληµα της κατανάλωσης ενέργειας για τη θέρµανση και το δροσισµό των
ελληνικών κτιρίων είναι δεδοµένο και καταγεγραµµένο από σειρά επιστηµονικών
ερευνών. Τα κτίριά µας πάσχουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία από την έλλειψη
θερµοµόνωσης, έλλειψη που οδηγεί αφενός µεν στις πολύ κακές συνθήκες θερµικής
άνεσης που όλοι βιώνουµε, αφετέρου δε στην κατανάλωση υπερδιπλάσιας ποσότητας
ενέργειας για τη θέρµανση και τον δροσισµό τους απ’ ό,τι θα χρειαζόταν αν το κτιριακό
κέλυφος ήταν σωστά θερµοµονωµένο. Την κατάσταση αυτή επιχειρεί να βελτιώσει ο
καινούριος Κανονισµός για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), µε τα νέα
αυστηρότερα όρια που θέτει για τους συντελεστές θερµοπερατότητας των επιµέρους
δοµικών στοιχείων. Ως εργαλείο για την επίτευξη των ορίων προβάλλει η εφαρµογή
νέων τεχνικών λύσεων και είναι γεγονός, ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας παρέχει, τόσο
στο µελετητή όσο και στον κατασκευαστή, δυνατότητες εξοικονόµησης ενέργειας που
πριν από δέκα µόλις χρόνια θα φάνταζαν δύσκολα επιτεύξιµες.
Η υποχρέωση πιστοποίησης όλων των θερµοµονωτικών υλικών
Οι εξελίξεις στο χώρο των θερµοµονωτικών υλικών συµπληρώνονται από την
παράλληλη διαµόρφωση ενός θεσµικού πλαισίου που, µε την ΚΥΑ 9451/208 ΦΕΚ
815/2007 από το Μάιο του 2008, απαγορεύει την παραγωγή, εµπορία και χρήση
θερµοµονωτικών υλικών που να µην φέρουν σήµα CE και δήλωση συµµόρφωσης
σύµφωνα µε τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα που έχουν ανακοινωθεί στην Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Για τη διογκωµένη πολυστερίνη πρόκειται για
το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13163:2001 «Θερµοµονωτικά προϊόντα κτιρίων − Βιοµηχανικώς
παραγόµενα προϊόντα από διογκωµένη πολυστερίνη (ΕPS)», όπως ισχύει σήµερα και
όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.
Στο πρότυπο αυτό προσδιορίζονται οι ιδιότητες που πρέπει να πληροί η διογκωµένη
πολυστερίνη, ο τρόπος µε τον οποίo αυτές ελέγχονται και η διαδικασία µε την οποία
πιστοποιείται το προϊόν.
Το υλικό Monopoly
Η διογκωµένη πολυστερίνη είναι εδώ και δεκαετίες γνωστή ως ένα πολύ καλό
θερµοµονωτικό υλικό, που µπορεί να ανταποκριθεί σε ένα ευρύ φάσµα απαιτήσεων
και εφαρµογών. Στην εταιρία Γ.ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ & ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ την παράγουµε µε την
κατοχυρωµένη εµπορική ονοµασία monopoly, σε ένα εύρος εννέα προϊόντων, που
µπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και των πιο δύσκολων εφαρµογών. Τα
κυριότερα χαρακτηριστικά τους, καθώς και οι εφαρµογές για τις οποίες προτείνουµε
τους ανάλογους τύπους, φαίνονται στον πίνακα 1.

Α/Α

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ

1

Συµβατικό ∆ώµα

EPS 150, 200

2

Κεραµοσκεπή σε επικλινή πλάκα σκυροδέµατος

EPS 50, 100, 150

3

Ξύλινη κεραµοσκεπή εξωτερικά θερµοµονωµένη

EPS 50, 100

4

Ξύλινη κεραµοσκεπή εσωτερικά θερµοµονωµένη

EPS 100,150

5

Ψευδοροφή σε κεραµοσκεπή και µεταλλική
κατασκευή ψευδοροφής

EPS 100, 150

6

∆ιπλή τοιχοποιία

EPS 100

7

Στοιχεία σκυροδέµατος

Monopoly Blue, Styroplak

8

Εξωτερική Θερµοµόνωση

EPS 80

9

Εσωτερική Θερµοµόνωση

EPS 100, Monopoly Blue, Styroplak

10

Pilotis

EPS 80, 100, Monopoly Blue,
Styroplak

11

Ενδιάµεσο δάπεδο µε µόνωση επάνω
∆άπεδο πάνω στο έδαφος

EPS 150, 200, Styroplak

12

Αρµούς πλήρωσης

EPS 30

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.
Συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης
Τα συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης στη ∆υτική και Κεντρική Ευρώπη, όπου οι
κανονισµοί επιβάλουν µεγάλα εφαρµοζόµενα πάχη που συχνά υπερβαίνουν τα 20cm και
όπου οι χειµώνες είναι παρατεταµένοι, ψυχροί και υγροί, αποτελούν µία εξαιρετικά
επίπονη για το θερµοµονωτικό υλικό εφαρµογή. Η διογκωµένη πολυστερίνη αποτελεί,
εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια, την πλέον κατάλληλη και ευρύτατα διαδεδοµένη
επιλογή, χάρις στο συνδυασµό τριών παραµέτρων: (α) στο µικρό βάρος της που κάνει την
κατασκευή ελαφριά και ανθεκτική σε ανεµοπιέσεις και µηχανικές καταπονήσεις, (β) στην
υψηλή διαπνοή σε υδρατµούς, που αποτρέπει τη συµπύκνωση των τελευταίων µέσα στο
δοµικό στοιχείο και (γ) στην εξαιρετικά ανταγωνιστική σχέση κόστους - απόδοσης. Πέραν
τούτων, η διογκωµένη πολυστερίνη είναι ισότροπο και ελαστικό υλικό, σε σχέση µε τους
άµεσους ανταγωνιστές του, ιδιότητες που είναι ευεργετικές κατά την συµπεριφορά της
κατασκευής των συστηµάτων εξωτερικής θερµοµόνωσης, τα οποία, παρά την ύπαρξη
οπλισµού, υφίστανται µικροµετρικές έστω συστολοδιαστολές. Όλες αυτές τις ιδιότητες τις
διαθέτει το προϊόν µας monopoly EPS 80 ETICS, όπως αποδείχτηκε από την πιστοποίησή του
στο διακεκριµένο εργαστήριο δοκιµών MPA-BAU, στο Ανόβερο της Γερµανίας, και το οποίο
χρησιµοποιείται στις πλέον απαιτητικές εφαρµογές εξωτερικής θερµοµόνωσης στην Ελλάδα.
Θερµοµόνωση δώµατος
Η θερµοµόνωση του δώµατος αποτελεί µία ακόµη πολύ απαιτητική εφαρµογή, επειδή
πρόκειται για ένα δοµικό στοιχείο, που έχει µεγάλες θερµικές απώλειες, καταπονείται
έντονα από όλα τα καιρικά φαινόµενα, αλλά ταυτόχρονα δέχεται και µηχανικές φορτίσεις,
µε την παραλαβή συχνά σηµαντικών θλιπτικών φορτίων και ταλαντώσεων. Για τους λόγους
αυτούς απαιτείται η χρήση ενός ιδιαίτερα αποτελεσµατικού θερµοµονωτικού υλικού, που
εκτός από πολύ καλό συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας, πρέπει να διαθέτει και υψηλές
µηχανικές ιδιότητες. Τέτοια υλικά είναι τα monopoly EPS 150 και EPS 200. Η αντοχή τους στη
θλίψη είναι υποδειγµατική, ενώ διατηρούν για όλα τα πάχη τους τον εξαιρετικό συντελεστή
θερµικής αγωγιµότητας λ=0,033W/mK. Παράλληλα, όπως και όλα τα άλλα υλικά monopoly
είναι πλήρως αυτοσβενύµενα, φιλικά προς το περιβάλλον και εξολοκλήρου ανακυκλώσιµα.
Ακόµη κι ένα κορυφαίο θερµοµονωτικό υλικό δεν αρκεί από µόνο του
Στη εταιρία Γ.ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ & ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ έχουµε θέσει ως στόχο να παράγουµε κορυφαίας
ποιότητας θερµοµονωτικά υλικά. Για το λόγο αυτό έχουµε πιστοποιήσει το σύνολο των
θερµοµονωτικών µας προϊόντων στο διακεκριµένο εργαστήριο MPA-BAU, στο Ανόβερο
της Γερµανίας, ώστε να µπορούν φέρουν σήµα συµµόρφωσης CE, ενώ εφαρµόζουµε
ένα αυστηρό σύστηµα συνεχούς εσωτερικού ελέγχου στο εργαστήριο που διαθέτουµε
και παράλληλα τηρούµε απαρέγκλιτα τις απαιτήσεις του ISO 9001:2000.
Ωστόσο, δεν αρκεί να παράγουµε κορυφαία υλικά., εάν αυτά δεν χρησιµοποιούνται
κατά τον βέλτιστο τρόπο.
Χρειάζεται η προσεκτική µελέτη κάθε εφαρµογής, η γνώση των ειδικών χαρακτηριστικών
του κάθε τύπου θερµοµονωτικού υλικού και η επιλογή του για τις εξειδικευµένες απαιτήσεις
της κάθε εφαρµογής καταλληλότερου, αποτελούν προϋπόθεση ώστε ένας επιτυχηµένος
σχεδιασµός να υλοποιηθεί και να γίνει µία αντίστοιχα επιτυχηµένη κατασκευή. Για τον
λόγο αυτό είµαστε πάντα κοντά σας, µε τα τεχνικά µας φυλλάδια, τις ενηµερωτικές
ηµερίδες, την ιστοσελίδα µας, αλλά και το τµήµα τεχνικής υποστήριξής µας, ώστε από
κοινού να δίνουµε τις βέλτιστες λύσεις σε κάθε πιθανό ή απίθανο πρόβληµα.

1. Εξωτερικό επίχρισµα σε δύο στρώσεις
2. Πλέγµα
3. Θερµοµόνωση EPS 80
4. Κόλλα
5. Οπλισµένο σκυρόδεµα
6. Εσωτερικό επίχρισµα
7. Πλαστικά βίσµατα

1. Στεγάνωση
2. Κονίαµα
3. Φύλλο Πολυαιθυλενίου
4. Θερµοµόνωση EPS 150 ή EPS 200
5. Φράγµα υδρατµών
6. Λεπτοσκυρόδεµα κλίσεων
7. Οπλισµένο σκυρόδεµα
8. Επίχρισµα
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ΠΑΤΕΝΙΩΤΗΣ

Η χρήση του γεωαφρού (EPS)
ΠΑΤΕΝΙΩΤΗΣ
Τα πρίσµατα γεωαφρού EPS
χρησιµοποιούνται διεθνώς
σήµερα στις κατωτέρω
κατηγορίες έργων:
ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ
ΧΑΛΑΡΑ – ΜΙΚΡΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
Ε∆ΑΦΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ
ΠΡΑΝΩΝ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΟΙΧΟΥΣ
ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ
Ε∆ΡΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ
ΠΡΟΦΟΡΤΙΣΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ
ΕΛΑΦΡΑ ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ ΠΙΣΩ
ΑΠΟ ΑΚΡΟΒΑΘΡΑ ΓΕΦΥΡΩΝ
(ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ)

ΓΕΩΑΦΡΟΣ - ΕΡΓΑ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ
Η χρήση του γεωαφρού EPS (διεθνής ονοµασία «geofoam EPS») σε γεωτεχνικές
εφαρµογές σε συνεργασία µε εδαφικά υλικά ξεκίνησε σε Ευρώπη και ΗΠΑ στις αρχές
της δεκαετίας του 1970 και περιλαµβάνει την χρήση αφρών διογκωµένης πολυστερίνης
EPS µε την µορφή πρισµάτων, επειδή έχει πολύ µικρό ειδικό βάρος (περίπου το 1/100
του αντίστοιχου των εδαφικών υλικών και από πολύ υψηλό λόγο αντοχής προς πυκνότητα.
Σύµφωνα µε τον Hovart (1995, 1997) τα πρίσµατα του γεωαφρού EPS χρησιµοποιούνται
σήµερα, µεταξύ άλλων σε πολλές γεωτεχνικές εφαρµογές όπως:
1. Μέσο θερµικής µόνωσης: Η εφαρµογή αυτή βασίζεται στην πολύ υψηλή Θερµική
Αντίσταση του και αποτελεί την πιο συνηθισµένη χρήση του από τις αρχές της
δεκαετίας του 1960 σε έργα που λειτουργούν σε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες π.χ.
παγετός
2. Ελαφρύ επίχωµα: Η εφαρµογή αυτή βασίζεται στην πολύ χαµηλή πυκνότητα και
στον υψηλό λόγο αντοχής προς πυκνότητα του Γεωαφρού και χρησιµοποιείται από
τη δεκαετία του 1970.
3. Συµπιεστό παρέµβληµα: Η εφαρµογή αυτή πρωτοεµφανίστηκε τη δεκαετία του
1980 και χρησιµοποιεί την υψηλή συµπιεστότητα του γεωαφρού. Όταν ο γεωαφρός
βρίσκεται σε επαφή σε ένα εδαφικό υλικό ή σε µια κατασκευή, συµπιέζεται
ευκολότερα κάτω από την επίδραση µιας εφαρµοζόµενης τάσης ή µετακίνησης
συγκρινόµενος µε το σχετικά άκαµπτο παρακείµενο υλικό, έχοντας ως αποτέλεσµα
τη µείωση των τάσεων που ασκούνται σε αυτό.
4. Aποσβεστήρας ταλαντώσεων: Η εφαρµογή αυτή, η οποία ερευνήθηκε πρόσφατα
και από το Πανεπιστήµιο Πατρών, βασίζεται στην ικανότητα απορρόφησης
ενέργειας του γεωαφρού.
Η πλειοψηφία των εφαρµογών αφορά την κατασκευή επιχωµάτων οδοποιίας πάνω σε
συµπιεστά εδάφη, την αντικατάσταση του εδαφικού επιχώµατος πίσω από τοίχους
αντιστήριξης και ακρόβαθρα γεφυρών, την έδραση κατασκευών και την βελτίωση της
ευστάθειας πρανών.
Ουσιαστικά αποτελεί την µοναδική αξιόπιστη τεχνική λύση η οποία προσφέρει
τεράστιες δυνατότητες στους γεωτεχνικούς µηχανικούς
Στην χώρα µας οι ανωτέρω εφαρµογές έχουν εφαρµοστεί σε πολύ σηµαντικά έργα όπως:
 ΠΑΘΕ τµήµα Κακιάς Σκάλας
 ΠΑΘΕ τµήµα Μαλακάσας
 ΠΑΘΕ πέταλο Μαλιακού
Πρόσφατα το Υπουργείο ∆ηµοσίων έργων υιοθέτησε την µέθοδο «ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ ΧΑΛΑΡΑ - ΜΙΚΡΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ Ε∆ΑΦΗ» στο Τµήµα ΠΑΘΕ Σκάρφεια Ανθήλη µε εξαιρετική επιτυχία, καθώς επίσης την µέθοδο «ΕΛΑΦΡΑ ΓΕΜΙΣΜΑΤΑ ΠΙΣΩ
ΑΠΟ ΑΚΡΟΒΑΘΡΑ ΓΕΦΥΡΩΝ (ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ)» στα Τεχνικά και στα έργα
Γεφυροποιίας του έργου.

άρθρο:
Ε.Μ.Π.
Εργαστήριο Αντισεισµικής
Τεχνολογίας
Επιστηµονικός Υπεύθυνος:
Κων/νος Σπυράκος
Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Επιστηµονικός Συνεργάτης:
Πρόδροµος Ψαρρόπουλος
∆ρ. Π. Μηχανικός Καθηγητής Σ.Μ.Α.
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Με την εφαρµογή της µεθόδου σχεδόν µηδενίστηκαν οι καθιζήσεις των επιχωµάτων
καθώς επίσης εξαλείφθηκαν ολοσχερώς οι διαφορικές καθιζήσεις οι οποίες έχουν σαν
αποτέλεσµα την γενική ή µερική αποκατάσταση τµηµάτων του οδοστρώµατος σε πολύ
σύντοµα χρονικά διαστήµατα.
Αυτό οφείλεται στην οµοιογένεια του υλικού επίχωσης (γεωαφρός EPS), στο
εξαιρετικά µικρό ειδικό βάρος του και στην σταθερή συµπεριφορά του σε βάθος
χρόνου που σύµφωνα µε διεθνείς και εθνικές µελέτες Πανεπιστηµίων και Οργανισµών
υπερβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις το όριο ζωής των άλλων τεχνιτών υλικών
που συνεργάζονται µε τον γεωαφρό EPS στα έργα πολιτικού µηχανικού. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι σε πρόσφατη γεωτεχνική έρευνα που έγινε σε δηµόσιο έργο στην
Νορβηγία (µεταβατικά επιχώµατα γέφυρας ποταµού στο Εθνικό ∆ίκτυο) διαπιστώθηκε
ότι ο γεωαφρός EPS, παρουσίασε µικρή αύξηση της αντοχής του, έπειτα από χρόνο
εργασίας 30 ετών.
Η εφαρµογές αυτές εξασφαλίζουν µεγάλη διάρκεια ζωής του έργου µε αποτέλεσµα να
ελαχιστοποιούν το κόστος συντήρησης ακόµη και στο ¼ του κόστους συντήρησης των
συµβατικών µεθόδων.

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ Ε∆ΑΦΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΓΕΩΑΦΡΟ ∆ΙΟΓΚΩΜΕΝΗΣ
ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ
Απόσβεση των σεισµικών κυµάτων κατά 50%
Η µεθοδολογία του συµπιεστού παρεµβλήµατος γεωαφρού EPS έχει ήδη αρχίσει να
χρησιµοποιείται και στην Ελλάδα για την µείωση των στατικών ωθήσεων που ασκούνται
σε κατασκευές εδαφικής αντιστήριξης (και σε ακρόβαθρα γεφυρών µονολιθικής
σύνδεσης) οι οποίες µάλιστα σε περίπτωση σεισµού µέτριας έντασης τριπλασιάζονται
και γι' αυτό αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η πρόσθετη αξιοποίηση του παρεµβλήµατος
µε την 4η ιδιότητά του που αναφέρεται ανωτέρω από τον Hovart (1995, 1997) δηλαδή,
ως µέσο σεισµικής µόνωσης,
Οι µόνιµες κατασκευές εδαφικής αντιστήριξης περιλαµβάνουν τους τοίχους
οπλισµένου σκυροδέµατος τύπου βαρύτητας ή µορφής προβόλου.
Σε πολλά έργα υποδοµής οι τοίχοι αντιστήριξης λειτουργούν και ως στοιχεία του
φέροντος οργανισµού όπως για παράδειγµα συµβαίνει στην περίπτωση ακροβάθρων
γεφυρών και τοίχων υπογείων.
Σε πρόσφατους σεισµούς έχουν προκληθεί εκτεταµένες καταστροφές λόγω αστοχίας
των ακροβάθρων γεφυρών αλλά και λόγω αστοχίας των υποστυλωµάτων και των
τοιχείων των οικοδοµών στο επίπεδο του εδάφους (σεισµοί Καλαµάτας, Αθηνών, κ.λ.π.)
Το EPS έχει τη µορφή, κατακόρυφου φύλλου µικρού σχετικά πάχους που τοποθετείται
σε επαφή µε την πίσω όψη του τοίχου παρεµβαλλόµενο µεταξύ τοίχου και επιχώµατος.
Το προτεινόµενο πάχος κυµαίνεται από 5 ~ 7% του ύψους του επιχώµατος, ανάλογα µε
το αποτέλεσµα της µόνωσης που επιθυµούµε να επιτύχουµε.
Τα αποτελέσµατα υποδεικνύουν ότι είναι δυνατή η επίτευξη των τιµών της
αποτελεσµατικότητας σεισµικής µόνωσης Αr>50%.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ
Το τρίπτυχο της επιτυχίας:”Ταχύτητα – Οικονοµία – Καθαριότητα”
• ∆εν απαιτείται να τοποθετηθεί ξυλότυπος σε πέδιλα και πεδιλοδοκούς
• Οπλίζονται και σκυροδετούνται ταυτόχρονα Θεµέλια και δάπεδο Υπογείου
Θεµελίωση µε παλαιά µέθοδο
Σειρά εργασιών:
• ∆ιαµόρφωση δαπέδου θεµελίωσης (ΤΑΜΠΑΝΙ)
• ∆ιάστρωση σκυροδέµατος καθαριότητας
• Τοποθέτηση ξυλότυπου θεµελίωσης
• Τοποθέτηση οπλισµών
• Σκυροδέτηση θεµελίων χωρίς επικάλυψη άνω µέρους σιδηροπλισµών
• Αποξήλωση ξυλοτύπου
• Μπάζωµα θεµελίων µε µηχανικά µέσα και διαβαθµισµένα υλικά
• Στρώσεις ανά 30 cm ∆ιαβροχή – Συµπύκνωση
• Τοποθέτηση σιδηροπλισµού δαπέδου υπογείου
• Σκυροδέτηση δαπέδου υπογείου
Προβλήµατα:
• Υπόγεια χωρίς θερµοµόνωση
• Στράβωµα οπλισµών
• Επικάλυψη µε χώµα πεδιλοδοκών – ΣΚΟΝΗ – ΜΠΑΖΑ
• ΜΗ επιµελής καθαρισµός (πλύσιµο) άνω τµηµάτων πέδιλων – πεδιλοδοκών
• Χρονοβόρα διαδικασία
• Εναλλαγή συνεργείων
• Μεγάλα περιθώρια αστοχίας
• ∆ιαφορικές καθιζήσεις – υποχωρήσεις επιχωµάτων
• Μεγάλο κατασκευαστικό κόστος
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ΠΑΤΕΝΙΩΤΗΣ

Η χρήση του
γεωαφρού (EPS)

Θεµελίωση µε νέα µέθοδο – Τοποθέτηση Γεωαφρού
Σειρά εργασιών:
• ∆ιαµόρφωση δαπέδου θεµελίωσης (ΤΑΜΠΑΝΙ)
• ∆ιάστρωση σκυροδέµατος καθαριότητας
• Τοποθέτηση οπλισµών
• Τοποθέτηση Γεωαφρού dipol®
• Τοποθέτηση οπλισµού πλάκας
• Σκυροδέτηση κοστούµι
Οφέλη:
• Ταχύτητα – Μείωση συνεργείων
• Οικονοµία
- Μείωση κατασκευαστικού κόστους µέχρι και 50%, χωρίς να υπολογιστεί η
διαφορά από την ταχύτητα αποπεράτωσης
- Μείωση οπλισµών – σκυροδέµατος
• Αξιοπιστία - Μηδενισµός αστοχιών - Ενιαία αντοχή - Ισότροπο υλικό
• Ποιότητα
• Θερµοµόνωση υπογείων
• Ασφάλεια
• Καθαριότητα
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
• ΠΑΝΤΩΣ ΕΙ∆ΟΥΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
• ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ – ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
• ΕΡΓΑ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ – ΓΕΦΥΡΟΠΟΙΪΑΣ
• ΠΡΑΝΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τυποποίηση και Σήµανση
ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 13163 – 89/106/ΕΟΚ
EPS50 EPS80 EPS100 EPS150 EPS200

Τύπος προϊόντος:
Θλιπτική τάση

σ10 (kPa

50

80

100

150

200

Καµπτική αντοχή

σb (kPa)

75

100

150

200

250

∆ιατµητική αντοχή

τ (kPa)

35

60

75

100

125

Εφελκυστική αντοχή

σmt (kPa)

100

200

200

200

300

Θερµική Αγωγιµότητα

λ (W/mK)

0,037

0,036

0,035

0,034

0,033

1,35

1,355

1,40

1,45

1,50

≥12

≥16

≥19

≥25

≥30

Θερ. Αντίσταση
Πυκνότητα

R (m2K/W) για πάχος 50mm
ρ (kg/m3)

Αντίσταση διαπερατότητας υδρατµών
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RENOVAT

Προφυλαχτείτε από την Ηλεκτροµαγνητική Ακτινοβολία
RENOVAT
Η renovat προµηθεύει την
ελληνική αγορά µε γερµανικά
δοµικά υλικά ποιότητας.
Φιλοσοφία της renovat είναι
να τροφοδοτεί εκείνους
τους µηχανικούς που
ενδιαφέρονται για µόνιµες
λύσεις στον χώρο της
κατασκευής και της
επισκευής, δηλαδή όσους
έχουν κατανοήσει την
διαφορά µεταξύ του φθηνού
και του οικονοµικού .
Η renovat συνεχίζει πάντα να
ερευνά, ότι καλύτερο
προσφέρει η γερµανική
µόνον βιοµηχανία για
κατασκευές στο γερµανικό
έδαφος και να το προσφέρει,
µε παράλληλη παροχή
τεχνογνωσίας και πλήρη
τεχνική κάλυψη, στον Έλληνα
κατασκευαστή.

H Renovat εισάγει την Yshield Abschirmtechnik στην
ελληνική αγορά, την παγκοσµίως πρωτοπόρο
γερµανική εταιρία στην αποµόνωση
ηλεκτροµαγνητικών πεδίων.
Το ηλεκτροµαγνητικό «νέφος» που, θέλοντας και µη,
µας περιβάλλει, γνωστό διεθνώς σαν ‘Electrosmog’
αποτελεί µια πηγή ελαφρών ενοχλήσεων έως
σοβαροτάτων ασθενειών.
Αν αναζητάτε προστασία από το Elektrosmog
µπορούµε να σας προµηθεύσουµε µε το ειδικό
χρώµα, απλούστατο στην χρήση ή ακόµη και µε
διαφανείς αυτοκόλλητες µεµβράνες τζαµιών,
κουρτίνες παραθύρων, πλέγµατα οπλισµού για
σοβάδες, κλπ.) που µειώνουν την ακτινοβολία έως
και 99,99%. (40 dB).
ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΧΑΜΗΛΕΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΕΣ
Σε γενικές γραµµές µπορεί να διαχωρίσει κανείς τα ηλεκτροµαγνητικά πεδία σε πεδία
χαµηλών συχνοτήτων και σε υψίσυχνα.
Στα πρώτα ανήκουν οι πυλώνες υψηλής τάσης, οι γραµµές τροφοδοσίας τραµ, τρόλεϊ και
µετρό, οι µετασχηµατιστές ∆ΕΗ και δυστυχώς πολλά επίγεια δίκτυα ηλεκτροδότησης σε
πολλές γειτονιές για τα οποία ο κόσµος αγνοεί ότι είναι υψηλής τάσης.
Στα πεδία χαµηλών συχνοτήτων ανήκουν και πάρα πολλές από τις οικιακές µας
συσκευές καθηµερινής χρήσης.
Στα υψίσυχνα πεδία οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, τα ραντάρ, οι πύργοι εκποµπής, οι
πύργοι σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ, καθώς και πάρα πολλές από τις οικιακές συσκευές
καθηµερινής χρήσης.
ΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ

Οι βασικότεροι εξωτερικοί
κίνδυνοι είναι οι πυλώνες, οι
κεραίες, τα δίκτυα ∆ΕΗ, οι
µετασχηµατιστές, τα ραντάρ, οι
πύργοι εκποµπών κλπ.
Οι εσωτερικοί κίνδυνοι είναι
πηγές από την άλλη πλευρά
του τοίχου ή µέσα σε αυτόν
(καλώδια, ηλεκτρικοί πίνακες, ηλεκτρικές οικιακές συσκευές κλπ.).
Στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα περιλαµβάνονται όλοι οι ανωτέρω κίνδυνοι αλλά
επιπροσθέτως και η προστασία από υποκλοπή δεδοµένων, ηλεκτρονικές παρεµβολές,
κατασκοπεία, αποµόνωση αιθουσών συµβουλίων από κρυφές αναµεταδόσεις κλπ.
Στην Εθνική Άµυνα και στην Έρευνα η προστασία από ηλεκτρονικό πόλεµο,
παρεµβολές, κατασκοπεία, προστασία σηµαντικών ηλεκτρονικών συσκευών,
προστασία εργαζοµένων κοντά σε ραντάρ κλπ.
Στον τοµέα της Υγείας ώστε να παρεµποδίζεται η εξαγωγή λανθασµένων
αποτελεσµάτων από παρεµβολές στις ηλεκτρονικές συσκευές εξέτασης ασθενών.
Πληθώρα άλλων εφαρµογών σε σχολεία, παιδικούς σταθµούς, στούντιο ηχογράφησης,
ξενοδοχεία, νοσοκοµεία κλπ.
Τα χρώµατα Yshield είναι βάσεως νερού, δεν περιέχουν ίχνος µετάλλων, και σαν
προέκταση αυτού δεν οξειδώνονται και έχουν απεριόριστη διάρκεια ζωής. Λόγω της
εφαρµογής σαν χρώµατα, παρέχουν έναν συνεχή κλωβό Farraday ολικής επιφανείας
που δεν παρουσιάζει το φαινόµενο της πόλωσης, σε αντίθεση µε υλικά που περιέχουν
ίνες µετάλλων, ή ίνες γραφίτη. Η καµπύλη αποµόνωσης είναι σε αντίθεση µε τα υλικά
βάσεως µετάλλων, ή ινών γραφίτη σχεδόν γραµµική χωρίς να υπάρχει προτιµησιακή
διεύθυνση της ταλάντωσης του πεδίου. Η άλλη µεγάλη διαφορά είναι η φραγή έως και
πολύ άνω των 18 GHz. Η τεχνολογία ωθεί πλέον τις ηλεκτροµαγνητικές εκποµπές σε
όλο και περισσότερο υψηλές συχνότητες. Εφαρµόζοντας τα προϊόντα κόνεως ορυκτού
γραφίτη της Yshield έχουµε εξασφαλισθεί και έναντι µιας πιθανής µελλοντικής
αλλαγής µιας πηγής ακτινοβολίας σε νέο πιο υψίσύχνο φάσµα.
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Neopor®:
The innovation on the insulation market
Neopor® foams give up to 20% better insulation than
conventional EPS foams with the same thickness, making
them a valuable tool in conserving resources and combating climate change – and at the same time reducing
heating costs. In applications right through to the passive
house. Neopor® – the innovative insulating material for
ecoefficient construction.

www.neopor.de

Internal
insulation

Top floor
ceilings

Shuttering
elements
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POLYKEM

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων & Εξωτερική Θερµοµόνωση Kelyfos
POLYKEM
Ο όµιλος POLYKEM
σε συνεχόµενη συνεργασία
µε κρατικούς φορείς και
εκπαιδευτικά ιδρύµατα,
διευρύνει τεχνογνωσία της
θερµοµόνωσης,
δηµιουργώντας µε ευθύνη
και σεβασµό,
αποτελεσµατικές λύσεις,
στοχεύοντας στην
ενηµέρωση του τεχνικού
κόσµου και διασφαλίζοντας
µία καλύτερη ποιότητα στο
χώρο των κατασκευών και
του αστικού περιβάλλοντος.

Πολυκατοικία στο Κιάτο Κορινθίας
Αρχιτέκτονας
κ. Ραυτόπουλος Κων/νος

Οι επιδιώξεις για εξοικονόµηση ενέργειας έχουν γίνει πλέον συνειδητή επιλογή σε
κάθε τοµέα της ζωής, από τις ηλεκτρικές συσκευές και τα µέσα µαζικής µεταφοράς
µέχρι τον κατασκευαστικό τοµέα. Σε πολλές χώρες υπάρχουν συγκεκριµένα
νοµοθετικά µέτρα, τα οποία αποβλέπουν στην εξοικονόµηση ενέργειας αλλά και στη
µείωση των συνολικά. Μελέτες έχουν δείξει ότι στην Ευρώπη ο κτιριακός τοµέας
καταναλώνει περίπου 40% της συνολικής ενέργειας εκτοπίζοντας τη βιοµηχανία και
τις µεταφορές από την πρώτη θέση και συµβάλει στο 45% εκποµπής CO2, οπότε η
σωστή διαχείριση ενέργειας στον κτιριακό τοµέα αποκτά ιδιαίτερη σηµασία. Από τον
Ιανουάριο του 2006 έχει, άλλωστε, τεθεί σε εφαρµογή η σχετική οδηγία 2002/91/EC
για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Από 1/1/2009 τίθεται σε εφαρµογή για
νεόδµητα και υπό ανακαίνιση κτίρια, η υποχρεωτική έκδοση Ενεργειακού
Πιστοποιητικού. Σύµφωνα µε αυτό και τον κανονισµό ενεργειακής αποδοτικότητας το
κάθε υπό κατασκευή ή ανακαίνιση κτίριο πρέπει να τηρεί συγκεκριµένες
προδιαγραφές δόµησης που θα εξασφαλίζουν την εξοικονόµηση ενέργειας. Σύµφωνα
µε τα παραπάνω χωρίς ενεργειακό πιστοποιητικό ένα ακίνητο δε θα είναι εύκολο να
πωληθεί ή θα µειωθεί σηµαντικά η αξία του.
Ο ρόλος του κτίρίου
Ο σχεδιασµός ενός κτιρίου πρέπει να στοχεύει στην παροχή συνθηκών άνεσης στους
ενοίκους ανεξάρτητα από τις επικρατούσες εξωτερικές συνθήκες. Αυτό σηµαίνει, ότι
µία καλή µόνωση πρέπει να εξασφαλίζει τουλάχιστον:
• την υγεινή, άνετη και ευχάριστη διαβίωση στους ενοίκους, χωρίς να διαταράσσεται
το θερµικό ισοζύγιο του ανθρώπινου σώµατος µε ακραίες θερµικές
αλληλοεπιδράσεις κρύου η ζέστης ανάµεσα σε αυτό και στον περιβάλλοντα χώρο
• Την οικονοµία στην κατανάλωση ενέργειας µε την ελαχιστοποίηση των θερµικών
απωλειών του εσωτερικού χώρου
Οι θερµικές απώλειες µέσα από ένα κτίριο προκαλούνται από τη µετάδοση
θερµότητας του αέρα ενός εσωτερικού χώρου προς την ατµόσφαιρα η προς
ψυχρότερους γειτονικούς χώρους η/και αντίστροφα. Με τη θερµοµόνωση ενός κτιρίου
επιδιώκεται να µειωθεί ο χρόνος (ταχύτητα) ανταλλαγής της θερµότητας µέσα από τα
τοιχώµατα.
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Ένα άλλο σηµαντικό τµήµα του κτιριακού κελυφους που συµβάλει ως και 30% στην
θερµική απώλεια είναι και οι Θερµογέφυρες που καλούνται εκείνα τα σηµεία η
τµήµατα του κτιριακού κελύφους µε σηµαντική µείωση της θερµικής αντίστασης των
δοµικών στοιχείων (βλέπε εικόνα 1.)
Η Θερµοµόνωση µε συστήµατα Kelyfos της εταιρίας Polykem
Ο βασικότερος τοµέας επέµβασης στα κτίρια υφιστάµενα και νέα είναι το κτιριακό
κέλυφος για την αποδοτικότερη θερµοµόνωση τους. Η εξωτερική θερµοµόνωση
αποτελεί τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο µόνωσης του κτιριακού κελύφους, καθώς και
ο βέλτιστος τρόπος ελασχιστοποίησης των θερµογεφυρών. Στα υφιστάµενα κτίρια,
πολλές φορές αποτελεί και τον µοναδικό τρόπο επέµβασης.
Τα προτερήµατα της εξωτερικής θερµοµόνωσης είναι:
• Εξοικονοµούµε ενέργεια από την εκµετάλλευση ολόκληρης της
θερµοχωρητικότητας των τοίχων.
• Εξοικονοµούµε Ενέργεια µε την αποφυγή σχηµατισµού Θερµικών γεφυρών σε νέα
και υφιστάµενα κτίρια
• εξοικονόµηση ενέργειας έως και 55%, ως προς τη συνολική ενέργεια που
καταναλώνεται στο κτίριο για θέρµανση και κλιµατισµό. ∆ηλαδή τώρα µπορούµε να
πληρώνουµε λιγότερο από τα µισά χρήµατα από όσο µας κοστίζει η θέρµανση και ο
κλιµατισµός.
• Προστασία του περιβάλλοντος µε εως 50% µείωση των αερίων ρύπων
• Προστασία του κτιριακού κελύφους από καιρικές καταπονήσεις.
• Άψογη τελική επιφάνεια (σοβάτισµα σε λείες επιφάνειες, ευθύγραµµες ακµές,
ιδιαίτερη εµφάνιση κλπ)
• Βελτίωση της εµπορευσιµότητας του κτιρίου λόγω ενεργειακής ταυτότητας

εικόνα 1.

Το σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης τοιχοποιίας kelyfos αξιοποιεί την εξηλασµένη
πολυστερίνη, της εταιρίας DOW που προσφέρει περαιτέρω,
• Αποδεδειγµένη διατήρηση τεχνικών & θερµικών χαρακτηριστικών
• Λιγότερο από 2% µεταβολή της θερµοµονωτικής του ικανότητας µε τη πάροδο του
χρόνου
• Λιγότερο από 1% υδατο-απορρόφηση (Είναι γνωστό ότι η απορρόφηση ύδατος
µειώνει σηµαντικά την ικανότητα θερµοµόνωσης)
Τι είναι όµως το Kelyfos;

Είναι ένα σύνολο
προϊόντων που προφέρουν
άριστη θερµοµόνωση σε
ολόκληρο το κτιριακό
κέλυφος δηλαδή, στην
pilotis, στους τοίχους, στην
ταράτσα, στα κουφώµατα
(παράθυρα,
µπαλκονόπορτες) και στα
τζάµια. Το KELYFOS είναι
προϊόν συνεργασίας της
POLYKEM µε κορυφαίους
οίκους (DOW, ISOMAT,
ALUMIL, AGC Glass).

Το Kelyfos για την τοιχοποιία είναι ένα επικολλούµενο σύστηµα πολλαπλών στρώσεων
που αποτελείται από,
• θερµοµονωτικές πλάκες Styrofoam IB-SL της εταιρίας DOW,
• Βασικά και τελικά επιχρίσµατα της εταιρίας ISOMAT
• Αναγκαία παρελκόµενα για την όλοκλήρωση του συστήµατος (οδηγούς στήριξης
θερµοµονωτικών πλακών, ειδικά τεµάχια εξηλασµένης πολυστερίνης, γωνιόκρανα,
ειδικά υαλοπλέγµατα κα.)
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POLYKEM

Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων &
Εξωτερική Θερµοµόνωση Kelyfos

Εφαρµογή του συστήµατος Kelyfos για Τοιχοποιία
1. Προετοιµασία της υφιστάµενης επιφάνειας – Καθαρισµός/ επισκευή
2. Τοποθέτηση οδηγών στήριξης περιµετρικά του κτιρίου
3. Προετοιµασία της Κόλλας Kelyfos Thermo και εφαρµογή της επάνω στα
θερµοµονωτικά τεµάχια (DOW) και στη συνέχεια τοποθέτηση αυτών στη τοιχοποιία
σε διάταξη διακοπτόµενου αρµού
4. Μηχανική στερέωση µε ειδικά βύσµατα Kelyfos
5. Τοποθέτηση ειδικών ενισχυτικών τεµαχίων στις γωνίες και υαλοπλέγµατος Kelyfos
σε όλη την επιφάνεια µε κόλλα Kelyfos Thermo
6. Εγκιβωτισµός υαλοπλέγµατος σε όλη την επιφάνεια
7. Εφαρµογή τελικού έγχρωµου επιχρίσµατος Ακρυλικής η Τσιµεντοειδούς Βάσης.

Κάποια Στατιστικά
• Το αρχικό κόστος εγκατάστασης ενός συστήµατος θέρµανσης σε πολυκατοικία,
µπορεί να µειωθεί εως 18% µε σωστή θερµοµόνωση
• Σε µία συνηθισµένη πολυκατοικία, µία αύξηση 3 % των κτιριακών δαπανών για
θερµοµόνωση επιτυγχάνεται 30% εξοικονόµηση στα καύσιµα σε βάθος χρόνου, µε
χρόνο απόσβεσης της επιπλέον δαπάνης 4-8 χρόνια
• Σε περίπτωση κτιρίου χωρίς θερµοµόνωση τα έξοδα της θέρµανσης υπερβαίνουν τα
έξοδα κατασκευής µετα τη πάροδο µερικών δεκαετιών
• Η πρόσθετη δαπάνη για εξωτερική θερµοµόνωση µπορεί να αποσβεστεί σε
λιγότερο από µία πενταετία ( Μελέτη Α. Παπαδόπουλο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης, µε τιµές καυσίµων 2005).
Συµπέρασµα
➢ Η εξωτερική θερµοµόνωση αποδεικνύεται ως η πιο αποτελεσµατική µόνωση
➢ Σε υφιστάµενα κτίρια η πιο ελκυστική και ενίοτε ο µοναδικός τρόπος
➢ Σε νέα η πιο αποτελεσµατική µέθοδος εξάλειψης θερµογεφυρών
➢ Εξοικονόµηση ενέργειας εως και 50% που δύναται να φτάσει εως 55% µε τη χρήση
θερµοµονωτικών κουφωµάτων και υαλοπινάκων
➢ Για τον χρήστη, µείωση δαπανών για ψύξη / θέρµανση σε βάθους χρόνου, µε
ταυτόχρονη περιβαλλοντολογική αξία χάρις στη µείωση των αέριων ρύπων
➢ Η πιστοποίηση ενός συστήµατος φέρει ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς εγγυάται την
αποδεδειγµένα σωστή συµπεριφορά του στο πεδίο
➢ Την ίδια βαρύτητα φέρει και ο φορέας που το παρέχει και οφείλει να εξασφαλίσει
την σωστή τοποθέτησή του στο πεδίο
➢ Το σύστηµα Kelyfos αξιοποιεί την Εξηλασµένη πολυστερίνη της εταιρίας DOW, µε τις
αποδεδειγµένες σταθερές µηχανικές ιδιότητες σε βάθος χρόνου.
Το σύστηµα Kelyfos είναι πιστοποιηµένο από από τον Ευρωπαικό φορέα πιστοποίησης
δοµικών υλικών EOTA, µε αριθµό πιστοποίησης ΕΤΑ06/252.(www.eota.be) και
παρέχεται µε γραπτή κατασκευαστική εγγύηση της εταιρίας Polykem.
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ΜΑΠΕΪ

Μονωτικά υλικά που καλύπτουν κάθε ανάγκη κατασκευής
ΜΑΠΕΪ
Η Μαπέι Ελλάς είναι
η ελληνική θυγατρική εταιρία
της Mapei S.p.A., του
µεγαλύτερου παγκοσµίως
παραγωγού προϊόντων
συγκόλλησης, σφραγιστικών,
και άλλων χηµικών προϊόντων
για την κατασκευαστική
βιοµηχανία.
Ο Όµιλος της Μαπέι
αποτελείται από 53 θυγατρικές
εταιρίες σε 37 χώρες και στις 5
ηπείρους. ∆ιαθέτει επίσης 53
µονάδες παραγωγής σε 24
χώρες και απασχολεί 6.000
υπαλλήλους. Επενδύει το 5%
του ετήσιου τζίρου και
απασχολεί το 12% των
εργαζοµένων της για την
έρευνα και την ανάπτυξη (R&D),
ενώ δίνει ιδιαίτερη έµφαση
στα οικολογικά προϊόντα και
την “πράσινη” δόµηση.
Συγκεκριµένα, περισσότερα
από 150 προϊόντα της Μαπέι
βοηθούν τους µηχανικούς
και τους κατασκευαστές να
υλοποιούν πρωτοποριακά έργα
πιστοποιηµένα κατά LEED
(Leadership in Energy and
Environmental Design),
σύµφωνα µε το U.S. Green
Building Council. Προϊόντα της
Μαπέι χρησιµοποιήθηκαν σε
πολλά από τα µεγάλα έργα των
τελευταίων ετών, µε
σηµαντικότερα αυτά των
Ολυµπιακών Αγώνων της Αθήνας,
αλλά και το µετρό της Αθήνας,
το µουσείο της Ακρόπολης,
το πολυκατάστηµα Attica,
το νέο κατάστηµα IKEA,
το διεθνές αεροδρόµιο της
Λάρνακας στην Κύπρο και άλλα
πολλά.
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Η Μαπέι διαθέτει µια εκτεταµένη σειρά µονωτικών προϊόντων, τα οποία καλύπτουν
κάθε ανάγκη της κατασκευής. Χαρακτηρίζονται από υψηλές επιδόσεις και ευκολία
στην εφαρµογή, και επιτρέπουν στους τεχνικούς της εταιρίας να προτείνουν κάθε
φορά την ενδεδειγµένη λύση για στεγανοποιήσεις κάθε είδους επιφάνειας και για
κάθε χρήση. Τρία από τα βασικότερα προϊόντα της σειράς µονωτικών της Μαπέι
παρουσιάζονται παρακάτω.
MAPELASTIC SMART
Επαλειφόµενο τσιµεντοειδές κονίαµα δύο συστατικών µε υψηλή ελαστικότητα για
στεγανοποίηση επιφανειών από σκυρόδεµα όπως θεµέλια, τοίχοι αντιστήριξης,
υπόγεια, µπαλκόνια, ταράτσες, υδατοδεξαµενές, µπάνια και πισίνες και για την
προστασία ενάντια στη διείσδυση διαβρωτικών παραγόντων. Το Mapelastic Smart
εφαρµόζεται µε βούρτσα, ρολό ή ψεκασµό. Αντέχει σε αρνητικές πιέσεις.
Εφαρµογή εσωτερική και εξωτερική.
Εφαρµόζεται επάνω σε τσιµεντοειδή υποστρώµατα ή και παλιά κεραµικά πλακίδια ή
µάρµαρο.
Το Mapelastic Smart περιέχει τσιµέντο, διαβαθµισµένα λεπτόκοκκα αδρανή, ειδικά
πρόσµικτα και συνθετικά πολυµερή σε υδατική διασπορά σύµφωνα µε µια ειδική
φόρµουλα που αναπτύχθηκε στα εργαστήρια της Μαπέι.
Λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε συνθετικές ρητίνες, το Mapelastic Smart έχει
αυξηµένη πρόσφυση σε κάθε είδους επιφάνειες και παραµένει ελαστικό κάτω από
όλες τις συνθήκες περιβάλλοντος.
Μετά την ωρίµανσή του, το Mapelastic Smart δηµιουργεί µία εύκαµπτη αδιάβροχη
στρώση που είναι αδιαπέρατη από CO2, SO2, χλωριούχα και θειούχα άλατα.
Τοποθετείται σε δύο διαδοχικές στρώσεις µε συνολικό πάχος εφαρµογής 2 mm.
Μετά από τουλάχιστον 5 ηµέρες από τη δεύτερη στρώση του Mapelastic Smart,
µπορούν να τοποθετηθούν επάνω του πλακίδια µε κατάλληλη ελαστική κόλλα
τσιµεντοειδούς βάσης.
Κατανάλωση 1,6 kg/m2 για στρώσεις πάχους 1 mm.
∆ιατίθεται σε συσκευασίες των 30 kg (Α+Β).

MAPEGUM WPS
Ελαστική ρευστή
στεγανοποιητική µεµβράνη
ταχείας πήξης για
εσωτερικές επιφάνειες, οι
οποίες δεν είναι συνεχώς
βυθισµένες σε νερό και
δέχονται αρνητικές πιέσεις.
Η Mapegum WPS µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για τη
στεγανοποίηση τοίχων και
δαπέδων σε µπάνια και
ντους πριν την τοποθέτηση
πλακιδίων και φυσικών
λίθων, και για τη
στεγανοποίηση τοίχων και
δαπέδων σε κουζίνες και
επιφάνειες εργασίας πριν
την τοποθέτηση κεραµικών
πλακιδίων.
Η Mapegum WPS
τοποθετείται σε όλους τους
τύπους υποστρωµάτων,
όπως τοίχους από
γυψοσανίδα, σοβάδες από
τσιµέντο και γύψο, πλάκες
ελαφροµπετόν, ξύλο και
παράγωγά του, τσιµεντοειδή
δάπεδα, δάπεδα ανυδρίτη ή µαγνησίτη καθώς και παλιά κεραµικά πλακίδια (αφού
προηγηθεί αστάρωµα µε το Mapeprim SP).
Είναι προϊόν ενός συστατικού έτοιµο προς χρήση (δε χρειάζεται ανάµειξη),
εφαρµόζεται µε βούρτσα ή ρολό, έχει άριστη συνεργασία µε τις κόλλες που
χρησιµοποιούνται για την τοποθέτηση κεραµικών πλακιδίων και φυσικών λίθων,
µεγάλη ελαστικότητα, ευελιξία και ταχύτητα εφαρµογής.
Τοποθετείται σε δύο διαδοχικές στρώσεις µε περίπου 2 ώρες αναµονής µεταξύ τους µε
συνολικό πάχος εφαρµογής 2 mm. Κατανάλωση 1,5 kg/m2 για στρώσεις πάχους 1 mm.
Μετά από µόλις 12 έως 24 ώρες από τη δεύτερη στρώση του Mapegum WPS µπορούν
να τοποθετηθούν επάνω της πλακίδια µε κατάλληλη ελαστική κόλλα
τσιµεντοειδούς βάσης.
∆ιατίθεται σε δοχεία των 20, 10 και 5 kg.

άρθρο:
Μαπέι Ελλάς Α.Ε.Β.Ε.
Παπαδιαµαντοπούλου 24Γ
115 28, Αθήνα
Email: mapeihellas@mapei.gr
Website: www.mapei.com

IDROSILEX PRONTO
Επαλειφόµενο οσµωτικό τσιµεντοκονίαµα στεγάνωσης ενός συστατικού. Το Idrosilex
Pronto χρησιµοποιείται εξωτερικά και εσωτερικά για τη στεγανοποίηση θεµελίων,
τοίχων, υπογείων, φρεατίων ανελκυστήρων, καναλιών και δεξαµενών νερού. Περιέχει
συνδετικά τσιµέντου, αδρανή επιλεγµένης κοκκοµετρίας και ειδικά στεγανωτικά
πρόσθετα. Χρησιµοποιείται µε πινέλο ή ψεκασµό. Κατάλληλο για πόσιµο νερό.
Αντέχει σε αρνητικές πιέσεις.
Το Idrosilex Pronto είναι ένα προαναµεµιγµένο
κονίαµα από συνδετικό τσιµεντοειδούς
βάσεως, αδρανή επιλεγµένης κοκκοµετρίας
και ειδικές συνθετικές ρητίνες σύµφωνα µε
µία ειδική φόρµουλα που αναπτύχθηκε στα
εργαστήρια της Μαπέι.
Όταν αναµιχθεί µε νερό το προϊόν γίνεται ένα
ρευστό µείγµα που µπορεί να εφαρµοστεί
εύκολα µε ρολό, βούρτσα ή ψεκασµό µε
άριστη πρόσφυση στα συµβατικά
υποστρώµατα που χρησιµοποιούνται στην
κατασκευή προσφέροντας ολοκληρωµένη
υγροµόνωση.
Τοποθετείται σε δύο διαδοχικές στρώσεις.
Κατανάλωση 1,6 kg/m2 για στρώσεις
πάχους 1mm.
∆ιατίθεται σε σάκους των 25 kg
(γκρι και λευκό).
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TEKTO

Οι χρήσεις του φράγµατος υδρατµών στις κατασκευές
Πότε χρειάζεται και πότε περιττεύει
TEKTO

Η ΧΡΗΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Υ∆ΡΑΤΜΩΝ ΣΤΑ ∆ΩΜΑΤΑ
Το φράγµα υδρατµών δύναται να τοποθετηθεί ανάλογα της υγροµετρίας των κάτωθεν
χώρων ενός δώµατος.
Αναφορικά µε την έννοια της υγροµετρίας
Η έννοια της υγροµετρίας των χώρων αναφέρεται στο λόγο της παραγόµενης
ποσότητας υδρατµών στο χώρο W σε gr/h προς τον ρυθµό ανανέωσης του αέρα του
χώρου Ν σε m3/h. Για λόγους καθορισµού ενιαίων κανόνων διαπίστωσης κινδύνων
συµπυκνώσεων (επιφανειακών ή στη µάζα των οικοδοµικών στοιχείων) οι χώροι µε
βάσει τους εθνικούς κανονισµούς κατατάσσονται συµβατικά σε τέσσερις τύπους από
πλευράς υγροµετρίας:
• Χώρος χαµηλής υγροµετρίας όπου W/N ≤ 2.5 gr/m3:
Πρόκειται για ένα χώρο που η παραγωγή υδρατµών και ο αερισµός είναι τέτοιος
ώστε η εσωτερική υγρασία είναι ανώτερη της αντίστοιχης εξωτερικής.
• Χώρος µέσης υγροµετρίας όπου 2.5 < W/N ≤ 5 gr/m3.
• Χώρος έντονης υγροµετρίας όπου 5.0 < W/N ≤ 7.5 gr/m3.
• Χώρος πολύ έντονης υγροµετρίας όπου W/N > 7.5 gr/m3.
Κατά γενικό κανόνα τα κτίρια ανάλογα µε την χρήση και τον τρόπο κατοίκησης
κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες µε την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι
προβλεπόµενοι από τους κανονισµούς ρυθµοί ανανέωσης του αέρα:
• Κτίρια χαµηλής υγροµετρίας:
Υπάγονται τα κτίρια γραφείων που δεν κλιµατίζονται, τα σχολεία ηµερήσιας
φοίτησης ορισµένες κατοικίες εξοπλισµένες µε ελεγχόµενο µηχανικό αερισµό και
ειδικά συστήµατα αποµάκρυνσης των υδρατµών στα σηµεία παραγωγής τους µόλις
δηµιουργούνται (π.χ. απορροφητήρες κουζίνας).
• Κτίρια µέσης υγροµετρίας:
Υπάγονται τα κτίρια κατοικιών στους χώρους που περιλαµβάνονται οι κουζίνες και
οι υγροί χώροι, όταν δεν υπάρχει υπερκατοίκηση.
• Κτίρια έντονης υγροµετρίας:
Υπάγονται τα κτίρια κατοικιών µε µέτριο αερισµό, µε υπερκατοίκηση όπως και
ορισµένα βιοµηχανικά κτίρια.
• Κτίρια πολύ έντονης υγροµετρίας:
Υπάγονται τα ειδικά κτίρια, κύρια βιοµηχανικά, όπου απαιτείται διατήρηση υψηλής
σχετικής υγρασίας, όπως και τα κτίρια µε κοινόχρηστους υγρούς χώρους ή κτίρια
κολυµβητηρίων.
Ποιά είναι τα συνήθη φράγµατα υδρατµών;
1. Ασφαλτική µεµβράνη ατακτικού πολυπροπυλενίου ή οξειδωµένης ασφάλτου µε
ενδιάµεσο φορέα φύλλο αλουµινίου
2. Μεµβράνη από υδατοαπορροφητικό ποίληµα για συγκράτηση υδρατµών (δυναµικό
φράγµα υδρατµών)

άρθρο:
ΤΕΚΤΟ HELLAS
Γεώργιος Αρχιτεκτονίδης
Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος
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Πότε προβλέπεται η χρήση φράγµατος υδρατµών;
Βάσει των εθνικών κανονισµών προβλέπεται υποχρεωτικά η τοποθέτηση φράγµατος
υδρατµών σε όλα τα θερµοµονωτικά υλικά όταν είναι ινώδη. Για την ορθή λειτουργία
της συµβατικής υγροµόνωσης ακόµη και όταν τα θερµοµονωτικά είναι κλειστής δοµής
(εξηλασµένη πολυστερίνη), τοποθετείται στρώση διάχυσης υδρατµών ακολουθεί
φράγµα υδρατµών µε ασφαλτική µεµβράνη µε ενδιάµεσο φορέα φύλλο αλουµινίου,
στην συνέχεια έπεται η θερµοµόνωση και τέλος ακολουθεί η στεγανοποίηση µετά την
εφαρµογή στρώσης διάχυσης υδρατµών σε συνδυασµό µε εξαερισµό (βλέπε
Φωτογραφίες 1-2).
Πότε δεν προβλέπεται η χρήση φράγµατος υδρατµών;
Κατά τη χρήση θερµοµονωτικών ελαφροσκυροδεµάτων λόγω της υψηλής διαπνοής
τους και όταν ο συντελεστής διάχυσης υδρατµών είναι µ < 25 δεν απαιτείται φράγµα
υδρατµών.
Στην τελευταία προς τα άνω στρώση είναι σχεδόν πάντα υποχρεωτική η παράλληλη
χρήση στρώσης διάχυσης υδρατµών σε συνδυασµό µε εξαερισµό, χωρίς να είναι
απαραίτητη η χρήση φράγµατος υδρατµών λόγω της υψηλής διαπνοής των υλικών
(σχήµα 1 & 2).

Σχήµα 2
Σχήµα 1
Πότε χρησιµοποιείται η στρώση διάχυσης υδρατµών;
Σε κάθε περίπτωση όταν η υγροµετρία των κάτω χώρων είναι µεγαλύτερη των 5 gr/m3
τοποθετείται κάτωθεν του θερµοµονωτικού (ανεξαρτήτως υλικού) η στρώση διάχυσης
υδρατµών σε συνδυασµό µε εξαερισµό. Στη συνέχεια πρέπει να επικολληθεί επ’ αυτής
το φράγµα υδρατµών και µετά ακολουθεί το θερµοµονωτικό υλικό και η στεγανωτική
στρώση (σχήµα 3 & 4).

Σχήµα 3
Σχήµα 4
Στρώση διάχυσης υδρατµών σε συνδυασµό µε εξαερισµό τοποθετείται επίσης όταν
απαιτείται αποµάκρυνση υγρασίας από στρώση που έχει διαποτισθεί µε νερό και δεν
υπάρχει χρόνος για στέγνωµα καθώς απαιτείται η συνέχιση των εργασιών του δώµατος
(χρήση θερµοµονωτικών ελαφροσκυροδεµάτων).
Η στρώση διάχυσης υδρατµών δύναται να αποτελείται από διάτρητη ασφαλτική
µεµβράνη οξειδωµένης ασφάλτου.
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Οι χρήσεις του φράγµατος υδρατµών στις κατασκευές
Πότε χρειάζεται και πότε περιττεύει

Ποια η διάταξη εξαεριστήρων της στρώσης διάχυσης υδρατµών;
Χρησιµοποιούνται δύο τύποι εξαεριστήρων:
Ένας τύπος από τον οποίο απάγονται οι εγκλωβισµένοι υδρατµοί κάτω από τη στρώση διάχυσης.
Ένας τύπος από τον οποίο προσάγεται αέρας.
Ο πρώτος τύπος τοποθετείται ένας ανά 60 µε 80 m2 και ο δεύτερος ένας για κάθε δύο του πρώτου τύπου.
Τι είναι το δυναµικό φράγµα υδρατµών;
Το δυναµικό φράγµα υδρατµών είναι ένα νέο τεχνολογικό υλικό που έχει τη δυνατότητα ανάλογα µε την υγροµετρία του
χώρου να λειτουργεί είτε ως κλασσικό φράγµα υδρατµών όταν η υγροµετρία του κάτω χώρου είναι χαµηλή, είτε ως
ατµοδιαπερατή µεµβράνη διάχυσης υδρατµών όταν η υγροµετρία του κάτω χώρου είναι υψηλή. (Σχήµα 5).

Φωτογραφία 3

Σχήµα 5

Σχήµα 6

Αποτελείται από υδατοαπορροφητικό πήλιµα µερικώς επικαλυµµένου µε πλαστικές λωρίδες (Φωτογραφία 3).
Χρησιµοποιείται κάτω από τη θερµοµόνωση σε δώµατα, ξύλινες κεραµοσκεπές (Σχήµα 6) και σε µεταλλικές οροφές χωρίς
σφραγισµένες ενώσεις.
Το δυναµικό φράγµα υδρατµών είναι ένα βιοκλιµατικό υλικό που βελτιώνει την ενεργειακή συµπεριφορά της κατασκευής.
Η ΧΡΗΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Υ∆ΡΑΤΜΩΝ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ
Οι εξωτερικοί τοίχοι από πλευράς θερµοµόνωσης διακρίνονται σε αυτούς:
Όπου υπάρχει «στατική θερµοµόνωση».
Όπου εφαρµόζεται η µέθοδος της «δυναµικής θερµοµόνωσης».
Στατική θερµοµόνωση
Η χρήση φράγµατος υδρατµών έχει εφαρµογή µόνο στην περίπτωση στατικής θερµοµόνωσης.
Η χρήση φράγµατος υδρατµών γίνεται όταν το µονωτικό είναι ινώδες ή διογκωµένη ή εξηλασµένη πολυστερίνη και η
υγροµετρία των χώρων είναι µεγαλύτερη των 5 gr/m3. ∆εν απαιτείται φράγµα υδρατµών για υγροµετρία µικρότερη των 5
gr/m3. Στη στατική θερµοµόνωση µπορούν να χρησιµοποιηθούν εκτός από τα παραδοσιακά φράγµατα υδρατµών και το
δυναµικό φράγµα υδρατµών.
∆υναµική θερµοµόνωση
Σε αντίθεση µε την στατική θερµοµόνωση, υπάρχει η «δυναµική
θερµοµόνωση». Πρόκειται για µια τεχνική, που µε αυτή επιτυγχάνεται
η επέµβαση στις απώλειες ενός τοιχώµατος µε την υποχρεωτική
κυκλοφορία του αέρα (του αέρα αερισµού) µέσα από αυτό τούτο
τοίχωµα, που αντί να εισέρχεται απευθείας στο χώρο µέσα από τα
στόµια αερισµού, (που υποχρεωτικά πρέπει να προβλέπονται για το
φυσικό ή µηχανικό αερισµό των χώρων), διασχίζει ένα ενδιάµεσο κενό
µε ροή συνήθως παράλληλη προς την επιφάνεια της όψης. Μια τέτοια
διαδροµή του αέρα δηµιουργεί µια αλλαγή στη ροή θερµότητας και
στο διάγραµµα µεταβολής θερµοκρασίας. Σαφώς σε αυτού του είδους
τη µόνωση δεν προβλέπεται φράγµα υδρατµών.
Οι ταχύτητες που χρησιµοποιούνται είναι 1 µε 3 m/h πράγµα που
σηµαίνει ότι στη στάθµη αυτή των ταχυτήτων είναι αµελητέες τελείως
οι απώλειες φορτίου.
Η έννοια της «δυναµικής θερµοµόνωσης» αντιστοιχεί σε ένα τοίχωµα
που είναι η έδρα κυκλοφορίας του αέρα. Αυτή η κυκλοφορία
µετατρέπει το τοίχωµα σε εναλλάκτη θερµότητας και επιτρέπει την
αισθητή µείωση των αναγκών σε θέρµανση µε την υπερνίκηση των
απωλειών και τη θέρµανση του φρέσκου ανανεούµενου αέρα.
∆υναµική µόνωση επιτυγχάνουµε µε τη χρήση υψηλά ατµοδιαπερατών
θερµοµονωτικών υλικών (µε συντελεστή αντίστασης στη διάχυση
υδρατµών µ < 25). Υλικά που χρησιµοποιούνται για τέτοιες εφαρµογές
είναι τα ινώδη και οι θερµοµονωτικοί σοβάδες (Σχήµα 7 & 8).
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Σχήµα 7

Σχήµα 8

>> TEKTO

Οι χρήσεις του
φράγµατος υδρατµών
στις κατασκευές
Πότε χρειάζεται και
πότε περιττεύει
Η TEKTO HELLAS σήµερα και οι προοπτικές ανάπτυξης
Η TEKTO HELLAS µε εµπειρία 27 χρόνων είναι η εταιρία που εισήγαγε την τεχνολογία των Θερµοµονωτικών
Ελαφροσκυροδεµάτων στην Ελλάδα, διατηρώντας παράλληλα τα υψηλά Ευρωπαϊκά Standards. Σήµερα η εταιρία µας
αποτελεί την µεγαλύτερη και πιο εξειδικευµένη εταιρία παραγωγής Θερµοµονωτικών Ελαφροσκυροδεµάτων.
Η TEKTO HELLAS, είναι πιστοποιηµένη µε EN ISO 9001 και παράγει:
Α. κατηγορία ελαφροσκυροδεµάτων
• ∆ιογκωµένη πολυστερίνη σε κόκκους
• Επεξεργασµένα ελαφροβαρή αδρανή διογκωµένης πολυστερίνης (κόκκους) µε την εµπορική ονοµασία POLITERM BLU,
τα οποία είναι κατάλληλα για την παραγωγή διαφόρων τύπων Θερµοµονωτικών Ελαφροσκυροδεµάτων.
• Έτοιµα ενσακισµένα Θερµοµονωτικά Ελαφροσκυροδέµατα µε την εµπορική ονοµασία POLIPLUS
• Έτοιµους Θερµοµονωτικούς Σοβάδες µε την εµπορική ονοµασία ΤΕΚΤΟΤΕRΜ
• Έτοιµο Σοβά Παθητικής Πυροπροστασίας µε την εµπορική ονοµασία PROTHERM LIGHT,
Τα παραπάνω προϊόντα έχουν ευρεία χρήση:
- στην οικολογική δόµηση,
- στην βιοκλιµατική αρχιτεκτονική,
- στην αντισεισµική προστασία,
- στην παθητική πυροπροστασία των κατασκευών
- και γενικότερα στον ενεργειακό σχεδιασµό των κτιρίων
Τα προϊόντα είναι µοναδικά διότι:
- Είναι σχεδιασµένα µε γνώµονα την αειφορία, το σεβασµό δηλαδή στον άνθρωπο και το περιβάλλον, λαµβάνοντας
υπόψη το µοντέλο “Life Cycle Analysis”.
- Είναι πιστοποιηµένα, ως προς τα τελικά τους χαρακτηριστικά, από τα µεγαλύτερα Ευρωπαϊκά εργαστήρια και ινστιτούτα
δοκιµών (π.χ. INSTITUTO GIORDANO, BUREAU VERITAS) αλλά και από το Ελληνικό Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (KAΠΕ).
- Είναι πατενταρισµένα, προστατεύονται νοµικά από:
∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας µε αριθµ.: 1003923 & ∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας µε αριθµ.: 1004392
Β. κατηγορία Υδρορροών
Περαιτέρω η εταιρία µας στις εγκαταστάσεις της κατασκευάζει κατ’ αποκλειστικότητα
• Υδρορροές Αλουµινίου [σωλήνες κατεβασιάς] του Γαλλικού Οίκου DAL ALU.
• Το σύστηµα υδρορροών αλουµινίου DAL ALU συµµορφώνεται:
Για την ποιότητα του αλουµινίου µε τα χαρακτηριστικά και στους ελέγχους που έχει καθορίσει ο E.C.C.A. – Ευρωπαϊκό
Οργανισµός Επιστρώσεων Αλουµινίου βάση του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 1396,
• Για την κατασκευή-µορφοποίηση µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 612, και
• Για την εφαρµογή µε το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 788.
Η εταιρίας µας διαθέτει τα προϊόντα της µέσω ενός εκτεταµένου δικτυού εµπόρων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.
Μέσα σε µια κατά γενική οµολογία δύσκολη συγκυρία σε παγκόσµιο επίπεδο στον κατασκευαστικό κλάδο, η TEKTO HELLAS
διακρίνει πως υπάρχουν νέες και σηµαντικές επιχειρηµατικές ευκαιρίες, καθώς µε την εισαγωγή των καινοτόµων
προϊόντων της στην αγορά, έρχεται να καλύψει πάγιες κατασκευαστικές ανάγκες και να δώσει νέες οικονοµικές,
τεχνολογικές και οικολογικές λύσεις σε υπαρκτά προβλήµατα της Ελληνικής κατασκευαστικής πρακτικής. Αυτός άλλωστε
είναι και ο λόγος που σε µια τόσο δύσκολη συγκυρία η ΤΕΚΤΟ HELLAS αποτελεί µια από τις λίγες εταιρίες του κλάδου
παραγωγής ∆οµικών Υλικών που διατηρεί σταθερά ανοδική πορεία.
Γ. κατηγορία Έτοιµων τσιµεντοκονιαµάτων –σοβάδων [προοπτική]
Για αυτό το λόγο και επιθυµούµαι να αναπτυχθούµε σε δικές µας εγκαταστάσεις, ώστε να αυξήσουµε τα τωρινά χαµηλά
επίπεδα παραγωγής µας.
• Η προοπτική µας είναι να αυξήσουµε την παραγωγή µας, τόσο σε ποσότητα των
προϊόντων που είδη παράγουµε, όσο και σε εύρος νέων καινοτόµων προϊόντων που
στηρίζεται στο τοµέα των τεχνολογίας των ελαφροσκυροδεµάτων.
• Επίσης, στόχος µας είναι η διεύρυνση των λοιπών εξαρτηµάτων των συστηµάτων
υδρορροών [καπάκια, γωνίες, στηρίγµατα κ.α.].
• καθώς και η παραγωγή ενός νέου τοµέα, που αφορά την παραγωγή έτοιµων
κονιαµάτων και σοβάδων
∆. κατηγορία προκατασκευασµένων πλακών διογκωµένης πολυστερίνη [προοπτική]
• επιπλέον, µια ακόµα προοπτική µας είναι να προβούµε στην παραγωγή καινοτόµου συστήµατος εξωτερικής
θερµοµόνωσης κτιρίων, η οποία βασίζεται στις πλάκες διογκωµένης πολυστερίνης.
Για αυτό το λόγο και επιθυµούµαι να αναπτυχθούµε σε δικές µας εγκαταστάσεις, ώστε να αυξήσουµε τα τωρινά χαµηλά
επίπεδα παραγωγής µας.
Η προοπτική µας είναι να αυξήσουµε την παραγωγή µας, τόσο σε ποσότητα των προϊόντων που είδη παράγουµε, όσο και
σε εύρος νέων καινοτόµων προϊόντων που στηρίζεται στο τοµέα των
Γ. Έτοιµων τσιµεντοκονιαµάτων – σοβάδων
∆. προκατασκευασµένων πλακών διογκωµένης πολυστερίνη
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ECONOMIA

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΕΣΩ ΠΕΠ ΕΣΠΑ

άρθρο:
Γιώργος Μαδεµλής, Γεωλόγος, ΜΒΑ
TARGET BUSINESS SOLUTIONS
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ενίσχυση υφιστάµενων επιχειρήσεων µέσω ΠΕΠ ΕΣΠΑ
Προδηµοσιεύτηκε από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών η προκήρυξη του
προγράµµατος ενίσχυσης επιχειρήσεων των κλάδων Μεταποίησης, Τουρισµού,
Εµπορίου και Υπηρεσιών µέσω των ΠΕΠ/ΕΣΠΑ. Η ηµεροµηνία έναρξης υποβολής
προτάσεων θα ανακοινωθεί εντός των προσεχών εβδοµάδων.
Συνοπτικά, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προκήρυξης είναι:
Α/Α

Κλάδος

1

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

2

3

άρθρο:
Γιώργος Μαδεµλής,
Γεωλόγος, ΜΒΑ
TARGET BUSINESS
SOLUTIONS
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Επιλέξιµες
επιχειρήσεις

1. Εγκατεστηµένες στην
Ελλάδα
2. ∆ιέθεταν επιλέξιµο
ΚΑ∆ στις 1/1/2009
3. Έχουν κάνει έναρξη
πριν τις 31/12/2006,
4. Απασχόλησαν το 2008
από 0 ως 50
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
εργαζόµενους σε ΕΜΕ
5. Έχουν µέσο τζίρο
τριετίας από 50.000€
για την µεταποίηση και
30.000€ για εµπόριο,
τουρισµό, υπηρεσίες
ως 10 εκ. ευρώ
ΕΜΠΟΡΙΟ 6. ∆ιαθέτουν άδεια
ΚΑΙ
λειτουργίας σε ισχύ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(όπου απαιτείται)
7. Είναι ΜΜΕ σύµφωνα µε
την οδηγία 2003/361
ΕΚ της ΕΕ

Επιλέξιµες
δαπάνες
• Ανέγερση-επέκτασηανακαίνιση κτιριακών
εγκαταστάσεων
• Εξοικονόµηση
ενέργειας & προστασία
περιβάλλοντος
• Προµήθεια κύριου και
βοηθητικού
παραγωγικού και
λοιπού εξοπλισµού,
• Προµήθεια Η/Υ,
λογισµικού και λοιπού
ηλεκτρονικού εξοπλισµού
• Προώθηση και
διαφήµιση ως 5% της
επένδυσης
• Πιστοποίηση
συστηµάτων διαχείρισης
ποιότητας ως 15.000€
• Υποβολή και διαχείριση
πρότασης ως 2.000€

Επιδοτούµενοι
Προϋπολογισµοί/
Ποσοστά Επιδότησης
• από 50.000 ως
300.000€
• 55% Αθήνα και
Θεσ/νικη, 65%
υπόλοιπη Ελλάδα
• Από 30.000 ως
250.000€
• 55% Αθήνα και
Θεσ/νικη, 65%
υπόλοιπη Ελλάδα
• Από 20.000 ως
200.000€
• 55% Αθήνα και
Θεσ/νικη, 65%
υπόλοιπη Ελλάδα

ECONOMIA

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ενίσχυση υφιστάµενων επιχειρήσεων µέσω ΠΕΠ ΕΣΠΑ

Η TARGET business solutions
διαθέτει πολυετή εµπειρία
στην υποβολή και διαχείριση
επενδυτικών προτάσεων µε
ποσοστό επιτυχίας 87%.

άρθρο:
Γιώργος Μαδεµλής,
Γεωλόγος, ΜΒΑ
TARGET BUSINESS
SOLUTIONS
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Ειδικοί όροι:
• Ελάχιστη ίδια συµµετοχή στο 20% και τραπεζικός δανεισµός στο 15-25% της
επένδυσης.
• Μέγιστη διάρκεια των επενδυτικών σχεδίων 12 µήνες στους κλάδους εµπορίου και
υπηρεσιών και 18 µήνες στους κλάδους µεταποίησης και τουρισµού από την
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.
• Επιλέξιµες είναι οι δαπάνες που θα πραγµατοποιηθούν µετά τις 25/5/2009.
• Λήψη προκαταβολής ίσης µε το 40% της επιδότησης µε την προσκόµιση ισόποσης
εγγυητικής επιστολής
• ∆εν θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη ο ΦΠΑ.
• Ο εξοπλισµός είναι καινούργιος και όπου είναι εφικτό ενεργειακά αποδοτικός.
• Επιδοτούνται επιχειρηµατικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται µε την µορφή
franchise.
• Η επιλογή των εταιριών που θα χρηµατοδοτηθούν θα γίνει βάσει συστήµατος
αξιολόγησης-βαθµολόγησης που περιλαµβάνει τα παρακάτω κριτήρια:
- επιχειρηµατική ικανότητα και φερεγγυότητα, µε µέγιστη βαθµολογία 20
- βιωσιµότητα επιχείρησης (ρυθµός αύξησης πωλήσεων και κερδοφορίας,
αποδοτικότητα εργαζοµένων, κλπ) µε µέγιστη βαθµολογία 30 και ελάχιστη 9
- διατήρηση ΤΩΝ ΕΜΕ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΟΥ 2008 και δηµιουργία νέων θέσεων
εργασίας, για 2 χρόνια από την ολοκλήρωση της επένδυσης µε µέγιστη
βαθµολογία 20
- τεκµηρίωση επενδυτικού σχεδίου µε έµφαση στη προστασία περιβάλλοντος και
στην καινοτοµία µε µέγιστη βαθµολογία 30
- ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗ: 40
• Οι προτάσεις υποβάλλονται, αξιολογούνται, ελέγχονται και χρηµατοδοτούνται από
τις τράπεζες που έχουν επιλεγεί από το ΥΠΟΙΟ.
• Προτάσεις µπορούν να υποβάλλουν και οι επιχειρήσεις µε µεικτή δραστηριότητα
για όλες τις δραστηριότητές τους.
• Στην περίπτωση κτηριακών δαπανών το ακίνητο πρέπει να είναι ιδιοκτησία της
εταιρίας ή µισθωµένο για διάστηµα τουλάχιστον 8 ετών από την ηµεροµηνία
υποβολής της πρότασης.
• Η προκήρυξη διέπεται από τον κανονισµό de minimis (το σύνολο των επιδοτήσεων
που µπορεί να λάβει µία επιχείρηση για το διάστηµα 2008-2010 δεν µπορεί να είναι
µεγαλύτερο από 500.000€).
• Η επιλεξιµότητα των εταιριών γίνεται µε βάση την κωδικοποίηση κατά ΚΑ∆ 2008.
• Είναι υποχρεωτική η ανανέωση της άδειας λειτουργίας (όπου υπάρχει) µετά την
ολοκλήρωση της επένδυσης για τη λήψη της επιδότησης.
• Στη θεµατική ενότητα Τουρισµός δεν επιδοτείται η αύξηση δυναµικότητας.
• Στην θεµατική ενότητα Υπηρεσίες δεν είναι επιλέξιµες οι δραστηριότητες των
δικηγόρων, λογιστών, µηχανικών, συµβούλων επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται µε την µορφή των ατοµικών επιχειρήσεων.

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏
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¶∂ƒπµ∞§§√¡
¢√ª∏™∏
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΕΛΥΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
άρθρο:
Σ. Γαζέας,
Α. Γκουζκούνης,
Ε. Τζεκάκης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

ΦΥΤΕΜΕΝΑ ∆ΩΜΑΤΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΚΗΠΟΥ
ΣΤΑ ∆ΩΜΑΤΑ
άρθρο:
Στέλλα Χαδιαράκου
Μηχανολόγος Μηχανικός
Marjeta Lutman
Πολιτικός Μηχανικός
FIBRAN A.E.

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
άρθρο:
Γιώργος Κοντονίκας
Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
∆ΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
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¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

Η ενσωµάτωση φωτοβολταϊκών
(Φ/Β) συστηµάτων σε κελύφη
κτιρίων τείνει να δηµιουργήσει
νέες µορφές και τάσεις στην
αρχιτεκτονική. Η εξελισσόµενη
τυπολογία ενσωµάτωσης
παρουσιάζει πολλές
δυνατότητες αλλά και δυσκολίες
για το σχεδιαστή, ενώ το τελικό
αποτέλεσµα κρίνεται κυρίως µε
αρχιτεκτονικά κριτήρια. Η
Ελλάδα παρουσιάζει
πλεονεκτήµατα αλλά και
ιδιαιτερότητες ως προς τα
θέµατα αυτά. Η συγκεκριµένη
εργασία παρουσιάζει τις
δυνατότητες των BiPVs (Building
Integrated Photovoltaics ενσωµατωµένα φωτοβολταϊκά
συστήµατα) στα κελύφη των
κτιρίων, περιγράφει την
παρούσα κατάσταση και την
αξιολογεί, παρουσιάζοντας
γνωστά παραδείγµατα κτιρίων.

άρθρο:
Σ. Γαζέας,
Α. Γκουζκούνης,
Ε. Τζεκάκης
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης
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Αρχιτεκτονικά
κριτήρια ενσωµάτωσης
φωτοβολταϊκών
συστηµάτων σε κελύφη
κτιρίων

Η ανάγκη για ορθολογική χρήση της ενέργειας και των φυσικών πόρων γενικότερα
επιβάλει νέα δεδοµένα στο σχεδιασµό και την κατασκευή των κτιριακών κελυφών.
Πολλές χώρες προσπαθούν να θέσουν νέους όρους δόµησης µε σκοπό τη βέλτιστη
διαχείριση των ενεργειακών αποθεµάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια µιας
ενεργειακής και περιβαλλοντικής στρατηγικής, έχει χαράξει την πολιτική ελέγχου της
ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων µέσω Οδηγιών, που αλλάζουν τον τρόπο µε τον
οποίο αντιµετωπίζονταν τα κτίρια µέχρι σήµερα. Οι εξελίξεις στον τοµέα αυτό είναι
ραγδαίες, αφού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη υπερψήφισε την αναθεώρηση της
Οδηγίας 2002/91/ΕΚ, θεωρώντας ότι τα κράτη-µέλη της Ένωσης θα πρέπει µέχρι το
2018 να διασφαλίσουν ότι όλα τα νέα κτίρια θα παράγουν την ποσότητα της ενέργειας
που καταναλώνουν, προφανώς µε τη βοήθεια συστηµάτων Α.Π.Ε.
Η ένταξη φωτοβολταϊκών συστηµάτων στο κτιριακό κέλυφος απασχολεί έντονα
µελετητές και διεθνείς οργανισµούς για περισσότερο από δύο δεκαετίες. Τα
ενσωµατωµένα φωτοβολταϊκά συστήµατα αποτελούν µια λύση που ενισχύει την
πολλαπλή λειτουργία του κελύφους και αφορά υφιστάµενες και νέες κατασκευές. Με
την τεχνολογική πρόοδο στην εξέλιξη κατάλληλων προϊόντων , εκτός από την
παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος, γίνεται πλέον δυνατή η χρήση τους µε ποικίλους
τρόπους που καθιστούν πιο ενδιαφέρουσα την αρχιτεκτονική σύνθεση.
Τα ενσωµατωµένα φωτοβολταϊκά συστήµατα σε κελύφη κτιρίων έχουν πλεονεκτήµατα
σε σχέση µε τις εγκαταστάσεις µεγάλης κλίµακας (π.χ. των φωτοβολταϊκών πάρκων) ή
τα µη ενσωµατωµένα συστήµατα. Ένα βασικό ζήτηµα είναι ότι η ηλεκτρική ενέργεια
παράγεται στο σηµείο κατανάλωσης και κατά συνέπεια όχι µόνο δεν επιβαρύνει το
δίκτυο διανοµής αλλά µπορεί και να το υποστηρίζει στις ώρες αιχµής. Εποµένως στις
πυκνοκατοικηµένες περιοχές η εφαρµογή ανάλογων εγκαταστάσεων σχετικά µεγάλης
κλίµακας µπορεί να γίνει µόνο µε πολλά µικρότερα φωτοβολταϊκά συστήµατα
εγκατεστηµένα στο δοµηµένο περιβάλλον, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει διαθέσιµη
ελεύθερη γη ή είναι πολύ ακριβή.

Παράλληλα τα ενσωµατωµένα φωτοβολταϊκά συστήµατα µπορούν να αντικαταστήσουν
συµβατικά υλικά επένδυσης των κτιριακών κελυφών, περιορίζοντας το κόστος
κατασκευής και συνεπώς το χρόνο απόσβεσης της επένδυσης, έχοντας υπόψη ότι σε
πολυτελή κτίρια χρησιµοποιούνται συχνά ακριβά υλικά επένδυσης για λόγους
αισθητικής που κοστίζουν το ίδιο ή και περισσότερο από µια επένδυση µε
φωτοβολταϊκά. Τα ενσωµατωµένα φωτοβολταϊκά συστήµατα προσδίδουν παράλληλα
ένα ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ύφος, διότι ενσωµατώνουν καινοτόµες τεχνολογίες
παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος στα ίδια τα κτίρια.
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ
Στην εξέλιξη των φωτοβολταϊκών συστηµάτων για ενσωµάτωση σε κελύφη κτιρίων
µέχρι σήµερα διακρίνονται τρεις (3) γενιές προϊόντων (Helmke 2006).
Την πρώτη γενιά προϊόντων συνιστούν τα συστήµατα που δεν έχουν σχεδιαστεί ειδικά
για κτιριακή ενσωµάτωση. Οι συλλέκτες τοποθετούνται σε µέρη υφιστάµενων κτιρίων,
κυρίως αναρτηµένα στις κεκλιµένες στέγες ή σε επίπεδα δώµατα πάνω σε ειδικές
βάσεις που εξασφαλίζουν την επιθυµητή κλίση. Σε αυτήν την περίπτωση ο βαθµός
ενσωµάτωσης είναι µικρός και το τελικό αποτέλεσµα στερείται αρχιτεκτονικού
ενδιαφέροντος.
Η δεύτερη γενιά προϊόντων χαρακτηρίζεται από το ότι οι φωτοβολταϊκοί συλλέκτες
είναι µέρος του κτιριακού κελύφους, αντικαθιστώντας συµβατικά δοµικά υλικά. Τα
φωτοβολταϊκά προϊόντα δεύτερης γενιάς είναι σχεδιασµένα για αυτό το σκοπό και
παρέχουν πολλές επιλογές ενσωµάτωσης. Επιπλέον, έχουν το πλεονέκτηµα της
πολυλειτουργικότητας, όπως για παράδειγµα της διαχείρισης του φυσικού φωτός και
της διαφάνειας του κελύφους, µε ευρεία ποιοτική διαβάθµιση.
Στην τρίτη γενιά ανήκουν τα προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας λεπτών υµενίων που
µπορούν σήµερα να αναπτυχθούν σε εύκαµπτα πολυµερή υποστρώµατα. Με τεχνικές
ευρείας κλίµακας θα προκύψουν εύκαµπτα συστήµατα µε χαµηλό κόστος παραγωγής,
σε µορφή ρολού ή υφάσµατος, µε άπειρες δυνατότητες εφαρµογής, ιδιαίτερα για την
κτιριακή βιοµηχανία.
Πριν ξεκινήσει ο σχεδιασµός ενός κτιρίου µε ενσωµατωµένα φωτοβολταϊκά
συστήµατα, είναι σηµαντικό να γίνει ανάλυση κάθε δυνατής εφαρµόσιµης λύσης και να
εξεταστεί πώς η κάθε µία από αυτές διαµορφώνει το ενεργειακό ισοζύγιο του κτιρίου,
αλλά και την αρχιτεκτονική πρόταση. Μέχρι σήµερα, τα περισσότερα αξιόλογα
παραδείγµατα κτιρίων ενσωµατώνουν προϊόντα δεύτερης γενιάς. Η τυπολογία
ενσωµάτωσης αφορά σε δύο βασικές θέσεις στο κτιριακό κέλυφος:
τις οροφές και τις όψεις.
Οι εφαρµογές στις οροφές προσφέρουν κατά κανόνα τις καλύτερες αποδόσεις, επειδή
απαιτούνται λιγότεροι συµβιβασµοί στην τοποθέτησή τους. Πλεονεκτούν διότι εύκολα
αποφεύγεται η ανεπιθύµητη σκίαση, ενώ η κλίση που µπορεί να διαθέτουν βοηθάει
στην αύξηση της απόδοσης, αποτελώντας µια απλούστερη και οικονοµικότερη λύση
ενσωµάτωσης συγκριτικά µε τις όψεις. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται επιγραµµατικά η
τυπολογία των ενσωµατωµένων φωτοβολταϊκών συστηµάτων για τις οροφές.

>> Αρχιτεκτονικά
κριτήρια ενσωµάτωσης
φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε
κελύφη κτιρίων

(Εικόνα Α)

(Εικόνα Β)

Πίνακας 1: BiPVs οροφών
Θέση

Φ/Β σύστηµα

Χαρακτηριστικά

Κεκλιµένη οροφή

πλαίσια για στέγες
(Εικόνα Α)

σε συνδυασµό µε το
κατάλληλο σύστηµα ανάρτησης

Φ/Β «κεραµίδια»
(Εικόνα Β)

διάφορα προϊόντα σε πολλές
µορφές και διαστάσεις

Επίπεδη οροφή

πλαίσια µε διαφάνεια ή όχι
ανάλογα την εφαρµογή

επιτρέπουν την είσοδο του φωτός

Καµπύλη οροφή

αδιαφανή και εύκαµπτα Φ/Β µε
µεταλλική ή συνθετική βάση (Εικόνα Γ)

πολλαπλές σχεδιαστικές επιλογές

Αίθριο

πλαίσια µε διαφάνεια
(Εικόνα ∆)

πολλοί βαθµοί διαφάνειας

(Εικόνα Γ)

(Εικόνα ∆)
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>> Αρχιτεκτονικά
κριτήρια ενσωµάτωσης
φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε
κελύφη κτιρίων

Οι όψεις των κτιρίων προσφέρονται για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων, αλλά
δεν ικανοποιούν πάντα το κριτήριο της βέλτιστης απόδοσης. Ανάλογα µε το
γεωγραφικό πλάτος, υπάρχουν πολλαπλά οφέλη από τη χρήση των ενσωµατωµένων
φωτοβολταϊκών συστηµάτων, ειδικά για τις ανατολικές και δυτικές όψεις που
χρειάζονται προστασία από τον έντονο ήλιο. Επιπλέον, τα συστήµατα αυτά είναι µια
σχεδιαστική πρόκληση για τους αρχιτέκτονες καθώς διαµορφώνουν την τελική εικόνα
του κτιρίου. Στον Πίνακα 2 φαίνεται επιγραµµατικά η τυπολογία των ενσωµατωµένων
φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε όψεις.
Πίνακας 2: BiPVs όψεων

(Εικόνα Ε)

(Εικόνα Ζ)

(Εικόνα Η)

ÙÂ‡¯Ô˜ 6

Σύστηµα

Χαρακτηριστικά

Κατακόρυφες
όψεις

αναρτηµένες όψεις
και υαλοστάσια

Χρήση των υπαρχόντων κουφωµάτων
σαν σύστηµα ανάρτησης

επένδυση σε τοίχους µε
σύστηµα ανάρτησης (Εικόνα Ε)

Κενό για αερισµό, που µπορεί να
αξιοποιηθεί για την τοποθέτηση
των καλωδίων

Κατακόρυφες όψεις
µε κεκλιµένα
Φ/Β πλαίσια

σαν υαλοστάσιο ή επένδυση
(Εικόνα ΣΤ)

Βελτιωµένη απόδοση των Φ/Β.
Αυξηµένη κατασκευαστική
πολυπλοκότητα. ∆υνατότητα
σκίασης των παραθύρων.

Επικλινείς όψεις

σαν υαλοστάσιο ή επένδυση
(Εικόνα Ζ)

Βελτιωµένη απόδοση σε σχέση µε
τον κάθετο τοίχο.

Σκίαστρα

σταθερά στοιχεία
(Εικόνα Η)

Προσφέρουν σκίαση αλλά
αποκλείουν και ένα µεγάλο µέρος
του φυσικού φωτισµού.

κινητά στοιχεία

Αξιοποίηση του φυσικού φωτισµού
και καλύτερη απόδοση των Φ/Β

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Τα αρχιτεκτονικά κριτήρια ενσωµάτωσης φωτοβολταϊκών συστηµάτων στα κτιριακά
κελύφη άρχισαν να εξετάζονται συστηµατικά στη δεκαετία του ’90. Μέχρι τότε, το
πρωταρχικής σηµασίας κριτήριο ήταν η απόδοση του συστήµατος. Στην πράξη
αποδείχτηκε πως ο ρόλος του αρχιτέκτονα είναι πολύ σηµαντικός, γιατί η ενσωµάτωση
των φωτοβολταϊκών πλαισίων πρέπει να γίνεται στα αρχικά στάδια του σχεδιασµού και
όχι ως µια επέµβαση εκ των υστέρων. Ο σχεδιασµός των ενσωµατωµένων
φωτοβολταϊκών συστηµάτων µπορεί να επηρεάσει καθολικά την αρχιτεκτονική
σύνθεση, ενώ παράλληλα πρέπει να αποτελεί µέρος µιας ευρύτερης ενεργειακής
στρατηγικής. Η συνύπαρξη των φωτοβολταϊκών µε τα υπόλοιπα δοµικά στοιχεία είναι
κρίσιµη. Η τελική εικόνα και το αισθητικό µέρος είναι εξίσου σηµαντικά µε την
λειτουργικότητα ενός τέτοιου συστήµατος, λόγω της ανάγκης να γίνουν ευρύτερα
αποδεκτά τα νέα στοιχεία των κτιρίων.
Ο σχεδιασµός του κελύφους γενικότερα αποτελεί µια διεπιστηµονική υπόθεση. Ειδικά
για τα ενσωµατωµένα φωτοβολταϊκά συστήµατα oι αρχιτέκτονες, µαζί µε
εξειδικευµένους συνεργάτες, καλούνται να επιτύχουν την καλύτερη ένταξη των
φωτοβολταϊκών ως προς τέσσερα βασικά κριτήρια: τον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό, τη
µηχανολογική ένταξη, την ηλεκτρολογική ένταξη και τη δυνατότητα επιτήρησης και
ελέγχου της λειτουργίας τους ώστε να αποδίδουν το µέγιστο σε όλη τη διάρκεια της
ζωής τους.
Το ∆ιεθνές Γραφείο Ενέργειας (ΙΕΑ) υλοποίησε στη δεκαετία του ΄90 πολλά
προγράµµατα για την διερεύνηση των δυνατοτήτων εφαρµογής των φωτοβολταϊκών
συστηµάτων στα κτίρια, µε συµµετοχές από πολλές χώρες. Στο πρόγραµµα «Task 7», οι
οµάδες εργασίας των αρχιτεκτόνων προσπάθησαν να προσδιορίσουν τα
χαρακτηριστικά µιας επιτυχηµένης ενσωµάτωσης. Κατέληξαν σε ορισµένα κριτήρια
που σύµφωνα µε τους ίδιους δεν είναι απόλυτα και αποκλειστικά, αλλά θέτουν µια
πρώτη βάση για να προκύψουν ερωτήµατα και συγκρίσεις σε σχέση µε την
αρχιτεκτονική ποιότητα. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα του προγράµµατος, κριτήρια
αξιολόγησης ενός έργου µπορούν να θεωρηθούν τα παρακάτω:
• Η φυσική ένταξη, που αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο ένα φωτοβολταϊκό
σύστηµα αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του κτιρίου. Το σύστηµα ολοκληρώνει το
κτίριο, χωρίς απαραίτητα να είναι τόσο εµφανές και ευδιάκριτο.
• Η αρχιτεκτονική αρτιότητα, που σχετίζεται µε το πώς ένα φωτοβολταϊκό σύστηµα
αναδεικνύει τον καλό σχεδιασµό. Πρόκειται για ένα αρκετά υποκειµενικό ζήτηµα
που θα διαµορφωθεί µε το χρόνο από την εµπειρία στο σχεδιασµό τέτοιων κτιρίων.

(Εικόνα ΣΤ)
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Η σύνθεση των χρωµάτων και της υφής, που πρέπει να είναι σε ισορροπία µε τα
υπόλοιπα εξωτερικά υλικά. Για το λόγο αυτό σε πολλές περιπτώσεις τα προϊόντα
φωτοβολταϊκής τεχνολογίας παράγονται µε συγκεκριµένα αισθητικά
χαρακτηριστικά. Ειδικές τεχνικές µπορούν να επιτύχουν την επιθυµητή διαφάνεια,
σχήµα, χρώµα και υφή.
Ο κάνναβος και οι διαστάσεις του φωτοβολταϊκού συστήµατος, που θα πρέπει να
βρίσκονται σε αρµονία µε τις αναλογίες και τις χαράξεις των δοµικών στοιχείων στο
κτίριο. Τα φωτοβολταϊκά έχουν συχνά έναν κατασκευαστικό κάνναβο, όπως έχουν
και οι όψεις του κτιρίου, που είναι επιθυµητό να σχετίζονται µεταξύ τους.
Η συνέπεια προς την κεντρική αρχιτεκτονική ιδέα, που περιγράφει πώς το
φωτοβολταϊκό σύστηµα βρίσκεται σε συµφωνία µε το συνολικό ύφος του κτιρίου
και συµβαδίζει µε τη συνθετική ιδέα του.
Η άρτια κατασκευή, που εκτός από την υγροµόνωση και την αντοχή του
συστήµατος, περιλαµβάνει και την ποιότητα των κατασκευαστικών λεπτοµερειών.
Ο πρωτοποριακός και καινοτόµος σχεδιασµός, που σχετίζεται µε την εφαρµογή
µίας νέας τεχνολογίας. Σηµαντικό ρόλο παίζουν οι νέες ιδέες που µπορούν να
εµπλουτίσουν την αρχιτεκτονική και να προσδώσουν µεγαλύτερη αξία στα κτίρια.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ
Nieuwland – Amersfoort, Ολλανδία
Η ολλανδική πόλη του Amersfoort, µε πληθυσµό 125.000 κατοίκων, επιλέχθηκε για την
εφαρµογή ενός φιλόδοξου προγράµµατος εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστηµάτων.
Με ισχύ 1MWp, σε περίπου 500 κατοικίες, αποτελεί το µεγαλύτερο υλοποιηµένο έργο
µε ενσωµατωµένα φωτοβολταϊκά συστήµατα στον οικιστικό τοµέα. Το νέο προάστιο
Nieuwland σχεδιάστηκε από ανεξάρτητες οµάδες αρχιτεκτόνων και κατασκευάστηκε
το 1999 από τέσσερις διαφορετικούς αναδόχους, προσδίδοντας έτσι µια ποικιλία
κτιριακών εφαρµογών. Η εφαρµογή του προγράµµατος, µε πρωτοβουλία της REMU
(Regional Energy Company of Utrecht), αποτέλεσε µια ιδανική άσκηση συνεργασίας
µεταξύ των διαφόρων κλάδων, και µάλιστα σε µεγάλη κλίµακα, µε ικανοποιητικά
αποτελέσµατα. Στο Nieuwland υπάρχουν πολλά αξιόλογα παραδείγµατα κτιρίων όπως
το αθλητικό κέντρο (Εικόνα 1) που χαρακτηρίζεται από την πρωτότυπη αρχιτεκτονική
σύνθεση, την πλήρη ενσωµάτωση των πλαισίων στο κελυφός του, που συµβαδίζει µε το
χαρακτήρα του κτιρίου.
Υπάρχουν όµως και λιγότερο εντυπωσιακές λύσεις, όπως το συγκρότηµα κατοικιών στο
Kroosbuurt (Εικόνα 2), όπου τα φωτοβολταϊκά έχουν απλά τοποθετηθεί στα δώµατα.
Παρόλα αυτά οι ένοικοι του συγκροτήµατος είναι απόλυτα ικανοποιηµένοι αφού
πληρώνουν µειωµένους λογαριασµούς, χωρίς συµβιβασµούς στην καθηµερινότητά
τους, προστατεύοντας παράλληλα και το περιβάλλον. Απόδειξη για την επιτυχία του
συγκεκριµένου προγράµµατος αποτελεί η αναγγελία για τη δηµιουργία της Πόλης του
Ήλιου, βόρεια του Amsterdam, ισχύος 5MWp.
Darmstadt Solar House, Germany
Η κατοικία αυτή σχεδιάστηκε για να λάβει µέρος στο διαγωνισµό «Ηλιακό ∆έκαθλο»
της DoE (US Department of Energy), το 2007, κατακτώντας την πρώτη θέση για τον
καινοτόµο σχεδιασµό της. Το κύριο δοµικό υλικό είναι το ξύλο (δρυς) και το γυαλί,
υλικά φιλικά προς το περιβάλλον µε χαµηλό κόστος παραγωγής (Εικόνα 3). Οι
περιορισµένες της διαστάσεις και η ορθογωνική της κάτοψη βοηθούν στη µείωση των
θερµικών απωλειών. Κάνει χρήση των αρχών του παθητικού ηλιασµού για την
εξοικονόµηση ενέργειας, ενσωµατώνοντας φωτοβολταϊκά συστήµατα άµορφου
πυριτίου στα ξύλινα παντζούρια και την οροφή για την κάλυψη των µειωµένων
ενεργειακών του αναγκών.
Στο εσωτερικό οι λύσεις που προτάθηκαν προσδίδουν ιδιαίτερη ευελιξία και
λειτουργικότητα µε µια σειρά από «κοιλότητες» στο υπερυψωµένο δάπεδο που
ενσωµατώνουν τα έπιπλα και τις Η/Μ εγκαταστάσεις. Η κατοικία διαθέτει την
τελευταία λέξη της τεχνολογίας όσον αφορά και τον οικιακό εξοπλισµό, ενώ η
ηλεκτρική ισχύς που απαιτείται για τη λειτουργία του προέρχεται από τα
ενσωµατωµένα φωτοβολταϊκά συστήµατα (Εικόνα 4).
Jubilee Campus, Nottingham University, Μ.Βρετανία
Το κτιριακό συγκρότηµα σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα M. Hopkins και
κατασκευάστηκε το 1998 πολύ κοντά στην υφιστάµενη πανεπιστηµιούπολη.
Αποτελείται από φοιτητικές εστίες και πανεπιστηµιακές σχολές και αναπτύσσεται
γύρω από µια τεχνητή λίµνη, µε νότιο προσανατολισµό. Τα κεντρικά τριώροφα
κτίσµατα που φιλοξενούν τις σχολές διαθέτουν αίθρια, στη γυάλινη επιφάνεια των
οποίων ενσωµατώθηκαν φωτοβολταϊκά πλαίσια πολυκρυσταλλικού πυριτίου (Εικόνα 5).

Εικόνα 1:
Το αθλητικό κέντρο στο Nieuwland

Εικόνα 2:
Το συγκρότηµα κατοικιών στο Kroosbuurt

Εικόνα 3:
Το κέλυφος του Darmstadt Solar House

Εικόνα 4:
Τα παντζούρια του Darmstadt Solar House µε
τα ενσωµατωµένα Φ/Β κύτταρα

Εικόνα 5:
Οι εξαεριστήρες στο Jubilee Campus του
Nottingham University
ÙÂ‡¯Ô˜ 6
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>> Αρχιτεκτονικά
κριτήρια ενσωµάτωσης
φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε
κελύφη κτιρίων

Εικόνα 6:
Το αίθριο στο Jubilee Campus

Το ρεύµα που παράγουν θέτει σε λειτουργία, όταν είναι απαραίτητο, τους
εξαεριστήρες του συστήµατος φυσικού δροσισµού. Η εγκατάσταση ισχύος 53.3kWp και
συνολικού εµβαδού 450m2, αποδίδει συνολικά 51.000KWh/έτος. Το συγκεκριµένο
κτίριο διακρίνεται για την πρωτότυπη ιδέα στην αξιοποίηση της παραγόµενης
ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ένα από τα ελάχιστα παραδείγµατα
που ενσωµατώνουν επιτυχώς τα φωτοβολταϊκά συστήµατα σε αίθρια (Εικόνα 6). Το
συγκρότηµα διαθέτει τα χαρακτηριστικά που το κατατάσσουν στα αξιόλογα
παραδείγµατα, που δε θυσιάζουν την αρχιτεκτονική για χάρη της απόδοσης,
εφαρµόζοντας µια ολοκληρωµένη προσέγγιση ενεργειακού σχεδιασµού.

Εικόνα 7:
Το κτίριο της εταιρίας Soft Centre, στο
Μαρούσι
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ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Η Ελλάδα θα µπορούσε να πρωταγωνιστεί στην ευρωπαϊκή κούρσα των Α.Π.Ε., όµως
αυτό δε συµβαίνει. Οι αιτίες για την καθυστέρηση µπορούν να εντοπιστούν στα ελλιπή
κίνητρα από την πλευρά της πολιτείας, στην περιορισµένη ενηµέρωση των πολιτών,
στην καθυστέρηση της θεσµοθέτησης του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις Α.Π.Ε.
και στις ασάφειες του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού (ΓΟΚ), που δεν ενθαρρύνουν
την προώθηση των φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Η ενσωµάτωση των φωτοβολταϊκών
στα ελληνικά κτίρια θα πρέπει να συµβαδίζει µε το ευρύτερο πλαίσιο βελτίωσης της
ενεργειακής συµπεριφοράς, όπως άλλωστε επιβάλλει και η Ευρωπαϊκή Οδηγία
2002/91/ΕΚ, που ήδη αναθεωρείται. Αναπτύσσεται ήδη κοινή ευρωπαϊκή µεθοδολογία
υπολογισµού των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων, ενώ η µείωση των ενεργειακών
απαιτήσεων των κτιρίων και η δυνατότητα να παράγουν στα κελύφη τους την ενέργεια
που καταναλώνουν, αποτελεί µονόδροµο για την επίτευξη των νέων στόχων του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2018. Τα «πράσινα» κτίρια θα επιδοτούνται από τα
κοινοτικά ταµεία, δίνοντας ώθηση στην ανάπτυξη των προϊόντων Α.Π.Ε. για την
κτιριακή βιοµηχανία.
Σήµερα υπάρχουν λίγα αξιόλογα παραδείγµατα κτιρίων µε ενσωµατωµένα
φωτοβολταϊκά συστήµατα στη χώρα µας. Ένα από αυτά είναι το κτίριο γραφείων της
εταιρείας Soft Centre, στο Μαρούσι της Αθήνας (Εικόνα 7). ∆ιαθέτει µια ειδική
εφαρµογή θερµικού τοίχου, σε συνδυασµό µε ηµιδιαφανή φωτοβολταϊκά πλαίσια στη
θέση των κοινών υαλοπινάκων, που παράγει θερµική και ηλεκτρική ενέργεια.
Πρόκειται για µια επιτυχηµένη και πρωτοποριακή εφαρµογή για τα ελληνικά
δεδοµένα, διότι ενσωµατώνει τρεις τύπους ενσωµατωµένων φωτοβολταϊκών
συστηµάτων δεύτερης γενιάς (φωτοβολταϊκά πλαίσια στη στέγη, στην όψη και σε
θερµικό τοίχο).

Ένα δεύτερο παράδειγµα, που δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί, είναι το κτίριο της
µονάδας παραγωγής φωτοβολταϊκών στοιχείων της εταιρίας Ηλιοδοµή Α.Ε., στη
βιοµηχανική περιοχή του Κιλκίς (Εικόνα 8). Σύµφωνα µε τη µελέτη, η εγκατάσταση θα
διαθέτει συνολική ισχύ 400kWp, αποτελώντας τη µεγαλύτερη πλήρως ενσωµατωµένη
εγκατάσταση στην Ελλάδα, και µια από τις µεγαλύτερες παγκοσµίως.
Η ενσωµάτωση των φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε κελύφη κτιρίων απαιτεί ευρεία
διεπιστηµονική προσέγγιση στο σχεδιασµό της. Πρόκειται για ένα θέµα που σχετίζεται
µε κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς, ενεργειακούς και οικονοµικούς παράγοντες που
θα επηρεάσουν τη µορφή των κτιρίων δηµιουργώντας νέες αρχιτεκτονικές τάσεις.
Εξάλλου, είναι θέµα χρόνου πριν οι αλλαγές αυτές επιβληθούν µε Οδηγίες της Ε.Ε.,
καθιστώντας τα θέµατα εξοικονόµησης και παραγωγής ενέργειας πρωταρχικής
σηµασίας για τη διαµόρφωση των κελυφών των κτιρίων.
Ήδη έχουν υλοποιηθεί έργα µεγάλης κλίµακας, ακόµα και «πράσινες» πόλεις, όπως το
Masdar City στο Abu Dhabi (του γραφείου Foster + Partners) , που σχεδιάστηκε µε
βάση την εξοικονόµηση ενέργειας και την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του
αποκλειστικά από Α.Π.Ε. (Εικόνα 9). Η βιωσιµότητα του φιλόδοξου αυτού σχεδίου, που
ήδη κατασκευάζεται, εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από οικονοµικούς παράγοντες. Στην
περίπτωση που το εγχείρηµα αποδειχθεί µη συµφέρον οικονοµικά, το Masdar City θα
καταλήξει να είναι ένα «πράσινο» θεµατικό πάρκο, ακατάλληλο για την προώθηση
εφαρµογών Α.Π.Ε. σε µεγαλύτερη κλίµακα. Αν όµως επιτύχει, θα αποτελέσει τον
πιλότο για την υιοθέτηση ενός µοντέλου αειφόρου πολεοδοµικού σχεδιασµού
προσελκύοντας ακόµη περισσότερους επενδυτές, που έτσι θα έχουν κίνητρα να
χρηµατοδοτήσουν κι άλλες παρόµοιες προτάσεις.
Ο κλάδος των µηχανικών πρέπει να επικεντρωθεί στην προσπάθεια εξοικονόµησης
ενέργειας στον κτιριακό τοµέα. Τα αρχιτεκτονικά κριτήρια ενσωµάτωσης
φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε κελύφη κτιρίων πρέπει να λαµβάνονται υπόψη ώστε
το τελικό αποτέλεσµα να είναι αισθητικά αποδεκτό και από τους χρήστες. Η εισαγωγή
των ενσωµατωµένων φωτοβολταϊκών συστηµάτων στο ελληνικό περιβάλλον είναι µια
σχεδιαστική, µηχανική και τεχνική πρόκληση, αλλά και ένα πεδίο συζήτησης για το
ευρύτερο νοµικό και κατασκευαστικό πλαίσιο που σχετίζεται µε την κτιριακή
βιοµηχανία. Η αγορά, που βρίσκεται σε διαδικασία ωρίµανσης, δραστηριοποιείται
έντονα τον τελευταίο καιρό, δηµιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της
εγχώριας βιοµηχανίας συστηµάτων και προϊόντων Α.Π.Ε., αλλά και τη δηµιουργία
κτιρίων µε µηδενικό ενεργειακό αποτύπωµα.

>> Αρχιτεκτονικά
κριτήρια ενσωµάτωσης
φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε
κελύφη κτιρίων

Εικόνα 8:
Η βιοµηχανική µονάδα της εταιρίας
Ηλιοδοµή Α.Ε.

Εικόνα 9:
Το κέντρο διοίκησης του Masdar, όπου θα
παράγεται περισσότερη ηλεκτρική ισχύς από
αυτήν που το κτίριο θα καταναλώνει.
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Φυτεµένα ∆ώµατα
Εφαρµογή τεχνικών
για τη δηµιουργία ενός
κήπου στα δώµατα
άρθρο:
Στέλλα Χαδιαράκου
Μηχανολόγος Μηχανικός
Marjeta Lutman
Πολιτικός Μηχανικός
FIBRAN A.E.

Αναντίρρητα τα αστικά κέντρα µαστίζονται από την πυκνή δόµηση, την κυκλοφοριακή
συµφόρηση, τα πολύ ψηλά και συχνά µε ακατάλληλα υλικά κτίρια κατοικιών, τις
υψηλές θερµοκρασίες τους καλοκαιρινούς µήνες, την µεγάλη συγκέντρωση βλαβερών
ρύπων και τέλος τη µείωση των χώρων πρασίνου. Οι αρχές της Βιοκλιµατικής
Αρχιτεκτονικής εµφανίζουν το φυτεµένο δώµα ως την πλέον ενδεδειγµένη λύση για τις
επίπεδες και κεκλιµένες στέγες των πόλεων. Μελέτες του τµήµατος Φυσικής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών έδειξαν πως η εφαρµογή φυτεµένου δώµατος, δώµα µιας
κατοικίας είχε σαν αποτέλεσµα τη βελτίωση της ενεργειακής συµπεριφοράς του τόσο
κατά 6 -49 % για όλο το κτίριο, όσο και 12- 87% για τον τελευταίο όροφο (1).
Οποιαδήποτε επίπεδη στέγη ή οι στέγες µε µικρή κλίση προσφέρουν επιφάνειες, στις
οποίες µπορούµε να χτίσουµε ένα κήπο. Γι’ αυτό το λόγο στα νέα κτίρια προβλέπονται
όλο και συχνότερα φυτεµένα δώµατα. Η κατασκευή των φυτεµένων δωµάτων
εκτατικού τύπου, που είναι κατάλληλα για βιοµηχανικά, επαγγελµατικά κτίρια καθώς
και για κατοικίες, µπορεί να είναι πολύ απλή διότι ακόµα και σε λεπτό υπόστρωµα
χωρίς ιδιαίτερη περιποίηση µπορούν να αναπτυχθούν πολλά από τα λιγότερο
απαιτητικά φυτά. Σε υπόστρωµα µεγαλύτερου πάχους µπορούµε να καλλιεργήσουµε
οπωροκηπευτικά, να φυτέψουµε θάµνους ή ακόµα και δέντρα.
Το αντεστραµµένο δώµα αποτελεί την αναγκαία και ικανή συνθήκη για να είναι δυνατή
η ανάπτυξη ενός κήπου. Το αντεστραµµένο δώµα απαιτεί θερµοµόνωση που να
διατηρεί τις θερµοµονωτικές της ικανότητες ακόµα και κατά την επίδραση της
υγρασίας. Στα συστήµατα αντεστραµµένων δωµάτων χρησιµοποιείται σκληρή
θερµοµόνωση από αφρώδη εξηλασµένη πολυστερίνη (XPS), η οποία µε την κλειστή
δοµή των κυψελίδων της εξασφαλίζει τέλεια θερµική προστασία ακόµα και σε υγρές
συνθήκες. Η εξηλασµένη πολυστερίνη (XPS) καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις της
Ευρωπαϊκής Νοµοθεσίας για την κατασκευή αντεστραµµένων δωµάτων όπου
σηµειώνεται η ανάγκη για ελάχιστη αντοχή σε συµπίεση µεγαλύτερη από 300kPa.
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Μπορούµε να αναφέρουµε επιγραµµατικά τα βασικότερα πλεονεκτήµατα ενός αντεστραµµένου δώµατος που είναι
καλυµµένο µε χώµα και φυτά:
• µεγαλύτερη θερµική σταθερότητα του δώµατος,
• καλύτερη ηχοµόνωση στους χώρους,
• καλυτέρευση του µικροκλίµατος στο άµεσο περιβάλλον,
• ευχάριστη διαµονή µέσα στο κήπο,
• ελάττωση της ποσότητας των νερών της βροχής στις αποχετεύσεις
Είναι απαραίτητο επίσης να υπογραµµίσουµε πως κατά τη σχεδίαση ενός φυτεµένου
δώµατος πρέπει να ληφθούν υπόψιν τα ακόλουθα:
• ο υπολογισµός της επιβάρυνσης της κατασκευής ή του κτιρίου,
• ο σχεδιασµός της κλίσης της επιφάνειας για την αποµάκρυνση του νερού από το
επίπεδο της στεγάνωσης,
• ο λεπτοµερής σχεδιασµός των ζωνών απορροής και των υδρορροών,
• στην περίπτωση φυτεµένου δώµατος εντατικού τύπου ο σχεδιασµός αυτόµατης ή
χειροκίνητης ενυδάτωσης,
• να λυθούν οι λεπτοµέρειες στην περιφέρεια της στέγης, του τοιχίου, των
διαφόρων ανοιγµάτων στην επίπεδη στέγη,
• στην περίπτωση φυτών µε βαθύτερες και πιο διεισδυτικές ρίζες να τοποθετείται
πάνω στη στεγάνωση φράγµα ριζών όπως π.χ. στεγάνωση µε µεµβράνη
αλουµινίου,
• στις µεγάλες ή εντατικά βατές επιφάνειες να προβλέπονται τα βατά µέρη,
• να προσαρµόζονται ανάλογα τα µέτρα ασφαλείας στις περιοχές των δυνατών
ανέµων ή στα ψηλά κτίρια,
• να ακολουθούνται οι κανονισµοί περί κιγκλιδωµάτων ασφαλείας στα βατά
δάπεδα.
Υπάρχουν δυο είδη φυτεµένου δώµατος. Η Εκτατική φύτευση και η απλή Εντατική
και Εντατική φύτευση. Οι διαφορές τους είναι κυρίως στα φυτά τα οποία
χρησιµοποιούνται, µε συνέπεια να απαιτείται ειδική στεγάνωση και στατική αντοχή
για την κάθε κατασκευαστική λύση. Αναλυτικότερα στη συνέχεια αναφέρονται οι
στρώσεις για κάθε µια από τις τρεις µορφές και τονίζονται οι διαφορές τους.
Εκτατική Φύτευση
Η Εκτατική φύτευση αποτελείται από φυτά όπως τα χόρτα, τα αµάραντα και άλλα
λιγότερο απαιτητικά φυτά. Σε τέτοιου είδους φυτά αρκεί στρώση υποστρώµατος
πάχους 10cm, η οποία µε την ενυδάτωση επιβαρύνει τη στέγη για 1,5ΚΝ/m2
(150kg/m2). Ακόµα διάτρητη µεµβράνη µε εξογκώµατα και φίλτρο αραιής πλέξης. Ο
ρόλος της διάτρητης µεµβράνης είναι το φιλτράρισµα και η συγκράτηση του νερού,
λειτουργεί ως φράγµα ριζών αποτρέποντας τη διείσδυση και προσβολή της
θερµοµόνωσης. Ενώ στην περίπτωση που έχουµε στεγνό χώµα µε κακή διαπερατότητα λειτουργεί ως εξισωτική στρώση
πίεσης υδρατµών. Τέλος, η παρουσία θερµοµονωτικής στρώσης από εξηλασµένη πολυστερίνη ολοκληρώνει τα στρώµατα του
δώµατος.
Εντατική φύτευση
Φυτά απλής εντατικής φύτευσης είναι τα χόρτα, τα πολυετή φυτά, τα λαχανικά. Στην απλή εντατική φύτευση της στέγης
χρησιµοποιείται φίλτρο αραιής πλέξης, το οποίο τοποθετείται πάνω στη διάτρητη µεµβράνη µε εξογκώµατα. Στην εντατική
φύτευση µπορούµε µαζί µε τα απλά φυτά να φυτέψουµε και θάµνους ή δέντρα. Τέτοιου είδους φυτά απαιτούν θρεπτικό
υπόστρωµα µε πολλά στρώµατα πάχους το λιγότερο 50cm, το οποίο µε την ενυδάτωση επιβαρύνει τη στέγη το λιγότερο
7,5ΚΝ/m2 (750kg/m2). Σε φυτεµένο δώµα εντατικού τύπου χρησιµοποιείται φίλτρο αραιής πλέξης, που τοποθετείται στη
διάτρητη µεµβράνη µε εξογκώµατα ή σε βότσαλα, τα οποία είναι τυλιγµένα µε γεωύφασµα. Τέλος, θερµοµόνωση από
εξηλασµένη πολυστερίνη. Στην περίπτωση φυτών µε βαθύτερες ή πιο διεισδυτικές ρίζες τοποθετείται πάνω στη
στεγάνωση φράγµα ριζών όπως π.χ. στεγάνωση µε µεµβράνη αλουµινίου.
Τα θετικά αποτελέσµατα του φυτεµένου δώµατος στο µικροκλίµα µελετάται τα τελευταία χρόνια και σε εφαρµογές στην
Ελλάδα. Μελέτες αποδεικνύουν τη συµβολή της παρουσίας του πρασίνου και στο φαινόµενο της «Αστικής νησίδας» που
παρατηρείται σε πόλεις µε πολύ πυκνή και άναρχη δόµηση, όπως είναι και η Αθήνα. Η βελτίωση της θερµικής άνεσης και η
µείωση της θερµοκρασίας της επιφάνειας σε περίπτωση κατασκευής φυτεµένου δώµατος οδήγησε και στην προώθηση
αυτού, ως µακροπρόθεσµο µέτρο για την βελτίωση των υφισταµένων κτιρίων στην Ελλάδα. Η εφαρµογή της κοινοτικής
οδηγίας 91/2002 για την ενεργειακή βελτίωση των κατασκευών στην Ελλάδα µέσω του νέου Κανονισµού Ενεργειακής
Αποδοτικότητας των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) προβλέπει την πιλοτική εφαρµογή της κατασκευής φυτεµένου δώµατος σε 1000
υφιστάµενα κτίρια σε όλη την Ελλάδα.
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ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

άρθρο:
Γιώργος Κοντονίκας
Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ
∆ΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Η γεωθερµία που αξιοποιείται στον κτιριακό τοµέα είναι η αποκαλούµενη «αβαθής»
που είναι εύκολα αξιοποιήσιµη µε πολύ απλό τρόπο, ενώ είναι µία πηγή ενέργειας
ανεξάντλητη, καθαρή, παρούσα σε κάθε γεωγραφικό σηµείο και φυσικά δωρεάν.
Αξιοποιεί τη σταθερή θερµοκρασία του εδάφους σε βάθος της τάξης των 2 µέτρων
µόλις. ∆ίνει τη δυνατότητα να απορροφήσουµε θερµότητα από το έδαφος και να την
µεταφέρουµε στο χώρο που θέλουµε να θερµάνουµε το χειµώνα, ή αντίστροφα να
απορροφήσουµε θερµότητα από χώρο που θέλουµε να ψύξουµε το καλοκαίρι και να
τη µεταφέρουµε στη γη.
Γεωθερµία για όλους – Υποδειγµατική κατοικία στην Πεντέλη
Η εφαρµογή που θα εξετάσουµε αποτελεί παράδειγµα τυπικής εγκατάστασης
κλιµατισµού µε γεωθερµία, που αποδεικνύει τόσο την απλότητα της όσο και τα
πολλαπλά της οφέλη. Αφορά µία πολυτελή κατοικία στο Ντράφι της Πεντέλης,
συνολικής επιφάνειας 300m2 περίπου, που αποτελείται από τέσσερα επίπεδα,
υπόγειο, ισόγειο, α’ όροφο και πατάρι. Τη µελέτη, σχεδιασµό και την προµήθεια των
µηχανηµάτων ανέλαβε η ∆ΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ, ενώ την επίβλεψη και υλοποίηση του έργου η
ΤΕΧΝΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΕ. Ο κλιµατισµός των χώρων αυτών επιτυγχάνεται µε τη χρήση
ενδοδαπέδιου συστήµατος και τοπικών κλιµατιστικών µονάδων (fan coils).
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>> ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ
ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ
ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Ο γεωθερµικός εναλλάκτης
Ο γεωθερµικός εναλλάκτης είναι ένα κλειστό κύκλωµα σωλήνωσης µικρής διατοµής
που «θάφτηκε» στον ελεύθερο περιβάλλοντα χώρο του οικοπέδου, επιφάνειας περίπου
300m2. Για βέλτιστη αξιοποίηση της διαθέσιµης επιφάνειας, αποτελείται από 3 στρώσεις
καθ’ ύψος, ενώ το συνολικό µήκος των κυκλωµάτων του είναι της τάξης των 1.400 m.
Ο γεωθερµικός εναλλάκτης καταλήγει σε ένα χώρο µηχανοστασίου, όπου συνδέεται
µε την καρδιά του συστήµατος, τη γεωθερµική αντλία θερµότητας µικρών διαστάσεων
του οίκου CLIMAVENETA Ιταλίας.
Ο γεωθερµικός εναλλάκτης σχεδιάστηκε µε ιδιαίτερη προσοχή και µε στόχο το µεγάλο
βαθµό απόδοσης όχι µόνο της γεωθερµικής αντλίας θερµότητας (COP>4) αλλά και όλης
της εγκατάστασης. Ιδιαίτερη σηµασία δόθηκε σε «λεπτά σηµεία» της µελέτης, έτσι
ώστε η θερµοκρασία του νερού που εισέρχεται στο γεωθερµικό εναλλάκτη και η
θερµοκρασία του νερού που εξέρχεται από αυτόν, να είναι εντός των ορίων που
εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία σε όλες τις συνθήκες.

Τί βλέπουµε µέσα στο σπίτι
Στους κλιµατιζόµενους χώρους του σπιτιού χρησιµοποιήθηκε συνδυασµός υποδαπέδιας
θέρµανσης και τοπικών κλιµατιστικών µονάδων (fan coils). Οι τοπικές κλιµατιστικές
µονάδες που χρησιµοποιήθηκαν είναι επίσης του οίκου CLIMAVENETA και πιο
συγκεκριµένα της σειράς NFT, κατάλληλη για ειδικές εφαρµογές όπως η συγκεκριµένη.
∆ιακρίνονται για την κοµψή τους εµφάνιση, την αθόρυβη λειτουργία που εξασφαλίζει
απόλυτη άνεση, αλλά και τον εξελιγµένο ηλεκτρονικό έλεγχο που διαθέτουν,
βελτιστοποιώντας έτσι την απόδοσή τους. Εάν είχε απαιτηθεί θα µπορούσαν να
τοποθετηθούν και κρυφές, εµφανίζοντας στο χώρο µόνο στόµια προσαγωγής αέρα.
Ένας µικρός αποθηκευτικός χώρος στο υπόγειο του σπιτιού αποτελεί το «µηχανοστάσιο» της
εγκατάστασης, µε τη γεωθερµική αντλία θερµότητας, ένα δοχείο αδρανείας και τους
κυκλοφορητές. Έχει καταργηθεί τελείως ο καυστήρας/λέβητας και η πιθανή δεξαµενή,
καθιστώντας το σπίτι πλήρως απεξαρτηµένο από τα ορυκτά καύσιµα. Η υδραυλική
εγκατάσταση είναι κοινή, χωρίς ιδιαιτερότητες, µε το κύκλωµα της κατανάλωσης απλώς
να χωρίζεται σε πρωτεύων και δευτερεύων. Στο πρωτεύων κύκλωµα βρίσκουµε την
γεωθερµική αντλία θερµότητας και το δοχείο αδρανείας της εγκατάστασης. Το δοχείο
αδρανείας συνδέεται επίσης µε τα υδραυλικά κυκλώµατα του ενδοδαπέδιου συστήµατος και
των τοπικών κλιµατιστικών µονάδων (fan coils) και µαζί συνθέτουν το δευτερεύων κύκλωµα.
Το κύκλωµα τροφοδοτείται από τη γεωθερµική αντλία θερµότητας µε νερό θερµοκρασίας
45 οC στη λειτουργία θέρµανσης και 7 οC στη λειτουργία ψύξης για να κλιµατίσει τους
χώρους του σπιτιού. Εάν υπήρχε ανάγκη, η γεωθερµική αντλία θερµότητας θα µπορούσε να
παρέχει µε πολύ οικονοµικό τρόπο και το ζεστό νερό χρήσης για τις ανάγκες του σπιτιού.
Τα οφέλη
Μετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν στην εγκατάσταση µετά από έναν χρόνο λειτουργίας
επαλήθευσαν την επιτυχία της µελέτης. Πιο συγκεκριµένα, κατά τη διάρκεια του χειµώνα
το σύστηµα απέδωσε 20.000KWh θερµικό φορτίο, καταναλώνοντας ηλεκτρική ενέργεια
5.600KWh και επιτυγχάνοντας βαθµό απόδοσης πάνω από 3.5 (COPεγκατάστασης=3.57).
Επιπλέον η θερµοκρασιακή διαφορά του νερού που εισέρχεται στον γεωθερµικό
εναλλάκτη, µε το νερό που εξέρχεται από αυτόν, δεν έπεσε ποτέ κάτω από 4 οC (∆Τ>4 οC).
Ανάλογα αποτελέσµατα είχαµε και για την περίοδο του καλοκαιριού, στη λειτουργία
της ψύξης. Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν πόσο σηµαντικός είναι ο σχεδιασµός του
γεωθερµικού εναλλάκτη για την απόδοση του συστήµατος.
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Πρακτικά από τα παραπάνω µεγέθη, µε τιµή της ηλεκτρικής KWh στα 0,13€, το κόστος λειτουργίας της γεωθερµικής
εγκατάστασης ήταν 728€. Αντίστοιχα, ένας λέβητας πετρελαίου υψηλής απόδοσης θα κατανάλωνε 2.000Lit πετρελαίου
για να αποδόσει το ίδιο θερµικό φορτίο. Με µέση τιµή πετρελαίου θέρµανσης τα 0,75 €/Lit, το κόστος λειτουργίας ενός λέβητα
θα ήταν 1.500€. Επιτεύχθηκε λοιπόν εξοικονόµηση της τάξης του 50% και η προβλεπόµενη απόσβεση του επιπλέον κόστους
της γεωθερµικής εγκατάστασης υπολογίζεται σε 5 – 6 χρόνια. Η γεωθερµία σήµερα είναι το πιο µοντέρνο και σύγχρονο
σύστηµα κλιµατισµού στον κόσµο. Εγκαθίσταται σε όλα τα νέα κτίρια και καλύπτει όλα τα µεγέθη εφαρµογών, από µικρά
σπίτια εώς µεγάλα κτίρια γραφείων ή ξενοδοχείων. Με τη γεωθερµία επιτυγχάνεται οριστική απεξάρτηση από το πετρέλαιο.
Ελευθερώνει χώρους στο εσωτερικό των κτιρίων καθώς συνδυάζεται µε ενδοδαπέδια θέρµανση και τοπικές κλιµατιστικές
µονάδες (fan coils) εµφανείς αλλά και κρυφές. Η απόδοση µιας γεωθερµικής εγκατάστασης δεν επηρεάζεται από τις εξωτερικές
συνθήκες και αποδίδει όλο το χρόνο. Επιπλέον, το µέγεθος του µηχανοστασίου µειώνεται αισθητά αφού δεν υπάρχει δεξαµενή
πετρελαίου. Ακόµα, το κόστος λειτουργίας µιας γεωθερµικής εγκατάστασης είναι όπως είδαµε στην πράξη 50-60%
µικρότερο από το παραδοσιακό σύστηµα του καυστήρα - λέβητα πετρελαίο, γεγονός που επιτρέπει τη γρήγορη απόσβεση
του επιπλέον αρχικού κόστους της γεωθερµικής εγκατάστασης.
Και βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχνάµε τη συµβολή στην προστασία του περιβάλλοντος. Η µείωση της ενεργειακής
κατανάλωσης στον κτιριακό τοµέα αλλά και ο µηδενισµός της έκλυσης ρύπων στο οικιστικό περιβάλλον (αφού δεν
καίγεται πετρέλαιο ή φ.αέριο) είναι καθοριστικοί παράγοντες.
Ο εξοπλισµός και η τεχνογνωσία
Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιήθηκε στην κατοικία στο Ντράφι και εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της προέρχεται
από το µεγαλύτερο ευρωπαϊκό εργοστάσιο συσκευών κλιµατισµού, την CLIMAVENETA Ιταλίας. Η CLIMAVENETA διαθέτει ειδική
γκάµα αντλιών θερµότητας µε τον τίτλο «Prana» η οποία είναι προσαρµοσµένη στις τεχνικές ιδιαιτερότητες της γεωθερµίας.
Επίσης, παρέχει και τις τερµατικές µονάδες ψύξης/θέρµανσης για τοποθέτηση στο εσωτερικό του σπιτιού, εµφανούς ή
κρυφού τύπου, οροφής, τοίχου ή δαπέδου. Η ∆ΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ αντιπροσωπεύει την CLIMAVENETA και την υποστηρίζει
τεχνικά εδώ και πολλά χρόνια στη χώρα µας µε απόλυτη επιτυχία.
Πέραν του εξοπλισµού, η ∆ΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ κατέχει και µεταφέρει σε µηχανικούς και εργολάβους µε τους οποίους
συνεργάζεται όλη την απαραίτητη εξειδικευµένη τεχνογνωσία που εγγυάται τη σωστή εκτέλεση των εφαρµογών
γεωθερµίας. Με την παρουσία της στο χώρο του κλιµατισµού εδώ 30 χρόνια αλλά και την αξιοπιστία που έχει επιδείξει
στα µικρά ή µεγάλα έργα της, η ∆ΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ έχει καθιερωθεί πλέον ως µια από τις ισχυρότερες εταιρίες στο χώρο.
Ειδικά µε τις τεχνολογίες Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ασχολείται από το 1992, συµµετέχοντας µεταξύ άλλων στην
υλοποίηση και πλειάδας γεωθερµικών εφαρµογών στον κτιριακό τοµέα, όπως η παρούσα. Σηµαντικό είναι να αναφερθεί
πως απαραίτητη είναι η υλοποίηση των εφαρµογών αυτών από έµπειρες εταιρίες µε τεχνογνωσία, οι οποίες είναι σε θέση
να εγγυηθούν τη διαφηµιζόµενη υψηλή ενεργειακή απόδοση του συστήµατος.
Οι προοπτικές τη γεωθερµίας
Με δεδοµένο το γεγονός ότι η γεωθερµία είναι η πιο οικολογική, τεχνικά ώριµη, εµπορικά διαθέσιµη και οικονοµικά προσιτή
τεχνολογία κλιµατισµού αυτή τη στιγµή στον κόσµο, οι προοπτικές της είναι εξαιρετικές. Είναι η βασικότερη ίσως µορφή
ΑΠΕ που µπορεί να εφαρµοστεί στον κτιριακό τοµέα µε σηµαντικά, άµεσα απτά περιβαλλοντικά και οικονοµικά οφέλη.
Αργά ή γρήγορα θα κυριαρχήσει στην αγορά, µε βάση τις ολοένα εντεινόµενες τάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας,
βιοκλιµατικά και ενεργειακά αποδοτικά κτίρια, αλλά και την οικολογική συνείδηση που έχει αρχίσει να εδραιώνεται στην
κοινωνία. Στις χώρες τις Ευρώπης αλλά και στην Αµερική έχει καθιερωθεί ώς ένα από τα πλέον απαραίτητα συστήµατα
όσον αφορά την ενεργειακή και οικολογική πολιτική της κάθε χώρας, µε σηµαντικές φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις σε
όσους το υιοθετούν. Ήδη και στη χώρα µας είναι υπό διαβούλευση νοµοσχέδιο για οικονοµικά κίνητρα ενθάρρυνσης της
χρήσης της στον κτιριακό τοµέα. Είναι συνεπώς θέµα χρόνου να αναγνωριστεί η σηµασία της από την πολιτεία, από τις
εταιρίες και τους µηχανικούς του χώρου, οι οποίοι σταδιακά θα την υιοθετήσουν µαζικά.
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