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ΑΦΟΙ Λ. ΑΚΡΙΤΙ∆Η Ο.Ε. Τηλ.: 2310 796.923-6
ΑΘΗΝΑ
Προµάχων 8 & Πετµεζά, 141 21 Ηράκλειο, Αθήνα
Τηλ.: 210 80.56.800, Fax: 210 80.56.806
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Τµήµα Marketing: Μαίρη Μπαρµπούνη
Μάγδα Ματζιώρη
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∆ηµιουργικό Τµήµα: Βάλια Ράπτη
Έλενα Γιουβάνη
Κατερίνα Ματράγκου
Μάνος Αρβανίτης
Γραµµατεία: Θεοδώρα Γαζεπίδου

Econ3 Επιστηµονική Επιτροπή:
Κλειώ Αξαρλή
Αν. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

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

Κώστας Βογιατζής
Επικ. Καθηγητής Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Πάνος Κοσµόπουλος
∆ρ. Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών Ε.Μ.Π. Μ.Sc.
∆ιευθυντής
Εργαστήριο Περιβαλλοντικού & Ενεργειακού Σχεδιασµού ∆.Π.Θ.

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
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Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

Μηνάς Παπαδόπουλος
Επικ. Καθηγητής ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης
Τµήµα Αρχιτεκτόνων - Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών

∆ηµήτρης Παπαλεξόπουλος
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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8

ÙÂ‡¯Ô˜ 9



∞’ ∆Ú›ÌËÓÔ 2010

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞
∞ºπ∂ƒøª∞ º/µ ™À™∆∏ª∞∆∞ 78-98
ELESIS
EXALCO
GLOBAL ENERGY
K & M ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏
KRANNICH SOLAR
LDK SOLAR
™À™∆∏ª∞∆∞ SUNLIGHT A.B.E.E.
ALUMIL

¶∂ƒπµ∞§§√¡ - ¢√ª∏™∏ 100-123
ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΧΑΡΑ∆ΡΑΣ ΜΕ ΤΡΙΣ∆ΙΑΣΤΑΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ
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ΑΙΟΛΙΚA ΠAΡΚΑ: ΣΥΝΕΧHΣ ΑΝΗΦOΡΑ
άρθρο:
ADELF - WIND Ε.Π.Ε. Σύµβουλοι Ενέργειας Α. ∆ουβογιάννη
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άρθρο:
Παναγιώτης Βαλαµπούς-Κουντουράς

ΟΙΚIΣΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓHΣ ΕΝEΡΓΕΙΑΣ
άρθρο:
Πάνος Κοσµόπουλος
Αθηνά Καντζιούρα
Λεωνίδας Μπουρίκας
Πολυάννα Φραγγίδου
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2 χρόνια ECON3....
Με αυτή την έκδοση το περιοδικό κλείνει αισίως το δεύτερο χρόνο της
έκδοσής του και ανοίγει νέους ορίζοντες στον τοµέα της πληροφόρησης

econ3
ÙÂ‡¯Ô˜ 9
π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ª¿ÚÙÈÔ˜ 2010

γύρω απο την οικονοµία, την οικολογία και την οικοδοµή και την
βιοκλιµατική δόµηση.
Σε αυτό τον χρόνο το ECON3 έχει προγραµµατίσει µια σειρά συνεδρίων
για την ενέργεια, το περιβάλλον και τη δόµηση. Απαρχή αυτής της
προσπάθειας είναι το συνέδριο που θα πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο
της έκθεσης INFACOMA 2010, στη Θεσσαλονίκη στο
εκθεσιακό κέντρο της HELEXPO σε συνδιοργάνωση µε τη HELEXPO και
την INFACOMA.
Θα ήθελα σε αυτή την επετειακή έκδοση να σας ευχαριστήσω όλους
εσάς, αναγνώστες και διαφηµιζόµενους για το ενδιαφέρον µε το οποίο
αγκαλιάσατε το περιοδικό απο την πρώτη κιόλας έκδοσή του.
Σε αυτό το τεύχος θα διαβάσετε ενδιαφέροντα άρθρα αλλά και
τοποθετήσεις γύρω απο την αστική δοµηση.

Γιώργος Μπιρµπουτσούκης
Εκδότης
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AID ENGINEERING
™À°∫ƒ√∆∏ª∞ ¶√§À∆∂§ø¡ µπ√∫§πª∞∆π∫ø¡
ª√¡√∫∞∆√π∫πø¡

Ο ∆ήµος Χαλανδρίου είναι γνωστός στην Αττική για το εµπορικό του κέντρο και
αποτελεί πόλο συγκέντρωσης για το αγοραστικό κοινό των βορείων προαστίων.
Η ραγδαία ανάπτυξη του ∆ήµου από την δηµιουργία του το 1944 έως σήµερα, οδήγησε
στην άναρχη και ανεξέλεγκτη δόµηση αδυνατώντας παρά την σχετική οικονοµική του
ευρωστία, να ξεχωρίσει από την γενικότερη εικόνα του αρχιτεκτονικού τοπίου της
Αθήνας. Η έµφαση αυτή που δόθηκε στο οικονοµικό κέντρο της πόλης άφησε µέχρι
πρόσφατα αρκετές γειτονιές του στο ‘ψυγείο’.
Λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν πως τα βόρεια σύνορα του δήµου αγγίζουν το όρος της
Πεντέλης. Ο λόγος για την περιοχή πάτηµα 2 του ∆ήµου Χαλανδρίου µια πολύ µικρή
έκταση γης στους πρόποδες του βουνού. Η διέλευση της Αττικής οδού (έξοδος δ.
Πλακεντίας) και η κατασκευή του οµώνυµου σταθµού της γραµµής 3 του µετρό και του
προαστιακού µετά το 2001, έδωσαν ένα µοναδικό χαρακτήρα στην περιοχή αφού
πλέον πέρασε από την αφάνεια στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος εξαιτίας της
κοµβικής της πλέον θέσης. Το πάτηµα 1 του ∆ήµου (βρίσκεται νότια της περιοχής
πάτηµα 2) εκεί που ανήκει και ο εν λόγω κόµβος προτιµήθηκε έκτοτε από πολλούς
κατασκευαστές οπού οι περισσότεροι κινήθηκαν γρήγορα µε µοναδικό γνώµονα το
εύκολο κέρδος προωθώντας στην αγορά συµβατές κατασκευές.

περισσότερες πληροφορίες
Αρχιτεκτονική Μελέτη:
ΤΟΛΗΣ ΖΟΡΓΙΑΣ, Αρχιτέκτων
µηχανικός Α.Π.Θ,
Κατασκευή Κατοικιών:
Τ.ZORGIAS –J.KLOUKINAS E.H.C
Κατασκευή Γεωθερµικού
Συστήµατος Θέρµανσης-Ψύξης:
AID ENGINEERING LTD
Κείµενο – Φωτογραφίες:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΟΡΓΙΑΣ
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Η ανάγκη για σύγχρονη αρχιτεκτονική και κατασκευές που συµβαδίζουν µε τις
εξελισσόµενες ανάγκες των ανθρώπων, ενώ ταυτόχρονα διατηρούν αµφίδροµες
φιλικές σχέσεις µε το περιβάλλον, ήταν η βασική αιτία ίδρυσης της εταιρείας
Α.ΖΟΡΓΙΑΣ – Ι.ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ ΟΕ το 2008. Το πολυτελές συγκρότηµα των τεσσάρων
βιοκλιµατικών µονοκατοικιών στο πάτηµα 2 Χαλανδρίου, το έργο µε το οποίο
συστήνεται η εταιρία, αποδεικνύει του λόγου το αληθές.
Βιοκλιµατικές εφαρµογές και οικολογική συνείδηση
Οι τέσσερεις µονοκατοικίες είναι τοποθετηµένες σε οικόπεδο συνολικού εµβαδού
568.64µ² τριών όψεων και αποτελούν αυτόνοµες κάθετες ιδιοκτησίες. Ανεβαίνοντας
την οδό Άνοιξης στο ύψος που τέµνει την Αιµ. Βεάκη, συναντάµε την πρώτη γωνιακή
κατοικία του βιοκλιµατικού συγκροτήµατος. Με µια πρώτη µατιά η εναλλαγή όγκου,
χρώµατος και ξύλου στην πρόσοψη δίνει το στίγµα µιας µη στατικής αρχιτεκτονικής µε
ιδιαίτερο χαρακτήρα, που πετυχαίνει πέρα από µια καλή αισθητική και ένα άλλο πιο
σηµαντικό στόχο: να φιλτράρει τα αρνητικά στοιχεία και το άγχος της
καθηµερινότητας, υψώνοντας ένα νοητό φράγµα µεταξύ επαγγελµατικής και
οικογενειακής ζωής και να προδιαθέτει ευχάριστα τον ιδιοκτήτη για την ζωή του στο
σπίτι.
Η εταιρία προβλέπει βαφή των κατοικιών µε οικολογικές βαφές (πλαστικά χρώµατα)
που θα έχουν χαρακτηριστικά ECO (όπως άοσµες χωρίς αµµωνία, αρωµατικούς
υδρογονάνθρακες, ελεύθερη φορµαλδεΰδη, βαρέα µέταλλα, ή
αλκυλοφαινολαιθοξυλικές ενώσεις). Και ενώ οι εντυπωσιακοί χρωµατισµοί
φιλτράρουν την αρνητική ενέργεια χωρίς να επιβαρύνουν το περιβάλλον και τον
άνθρωπο, από πίσω τους κρύβεται ένα συµπαγές κέλυφος που αντιµετωπίζειφιλτράρει τις δύσκολες θερµοκρασίες, εξαιτίας της µεγάλης θερµοχωρητικότητας που
έχει. Επίσης χάρη σε αυτό αποφεύγονται οι θερµικές απώλειες µε την µόνωση αυτή,
να τοποθετείται στους εξωτερικούς τοίχους των κατοικιών καθώς και στις εξωτερικές
πλευρές του σκελετού και την στέγη. Οι γνωστές θερµογέφυρες που παρουσιάζονταν
στον παλαιό τρόπο κατασκευής µε την µόνωση ενδιάµεσα των τούβλων, είναι πια
παρελθόν. Το εξωτερικό κέλυφος σε συνδυασµό µε τα εξωτερικά κουφώµατα PVC
κατασκευαστικού βάθους 50 χιλιοστών, τους 5 θαλάµους αέρος και τα διπλά τζάµια µε
τα διπλά λάστιχα που απωθούν κρύο, αέρα, σκόνη και υγρασία, δίνει την µέγιστη
δυνατή εξοικονόµηση ενέργειας για θέρµανση και ψύξη που φτάνει το 40% έναντι
των συµβατικών κατοικιών. Ο περιβάλλον χώρος των κατοικιών όµως επιφυλάσσει και
άλλες εκπλήξεις.

Ξύλινο δάπεδο Deck τοποθετείται σε εξωτερικά δάπεδα, βεράντες και ως επένδυση στις εξωτερικές σκάλες και δίνει µια
αίσθηση αρµονίας και µια γεύση πολυτέλειας. Προς την ίδια κατεύθυνση λειτουργεί και η προβλεπόµενη δεντροφύτευση
κατά µήκος των όψεων. Μια κίνηση που έχει για ακόµα µια φορά ως στόχο την καλαισθησία αλλά και την πρακτική
χρησιµότητα. Έτσι λοιπόν τα δέντρα ενσωµατώνουν αρµονικά τις κατοικίες στο περιβάλλον, δηµιουργούν ένα φυσικό
φράγµα κατά των ανέµων, αυξάνουν τα επίπεδα του οξυγόνου µε ευεργετικές συνέπειες στην υγεία των κατοίκων και
συµµετέχουν ενεργά µε πολύ θετικό και αποτελεσµατικό τρόπο στη διαµόρφωση του µικροκλίµατος της περιοχής. Τα
σκίαστρα εξωτερικά του ισογείου εναλλάσσονται µε τις βεράντες του α’ ορόφου και επιτρέπουν ή αποτρέπουν την είσοδο
του φωτός στο ισόγειο των κατοικιών. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά ανήκουν στην κατηγορία των παθητικών
βιοκλιµατικών συστηµάτων που χρησιµοποιούνται στις κατοικίες.
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και τα εσωτερικά ξύλινα δάπεδα που µαζί µε τον διαµπερή φυσικό αερισµό και τις
οικολογικές βαφές συνθέτουν παράγοντες αποµάκρυνσης των εσωτερικών ρύπων της κατοικίας, αύξηση της διάθεσης και
της παραγωγικότητας και γενικά αποφυγή του συνδρόµου της ‘άρρωστης κατοικίας’. Ο διαµπερής φυσικός αερισµός
εξασφαλίζει την αποµάκρυνση της θερµότητας που συσσωρεύεται στη θερµική µάζα του κτιρίου κατά τη διάρκεια ζεστών
ηµερών, κατά την διάρκεια της νύχτας. Ο Νυχτερινός διαµπερής αερισµός µειώνει το ψυκτικό φορτίο του κτιρίου κατά
80% περίπου µε άµεσο όφελος στην κατανάλωση ενέργειας και κατά επέκταση οικονοµικό όφελος.
Έχοντας ήδη ξεφύγει από τους έντονους ρυθµούς της πόλης (κάτι αδύνατο να αποφευχθεί στην θέση την οποία βρίσκεται
το συγκρότηµα) και έχοντας αναζωογονηθεί από τον καθαρό αέρα και την θέα του βουνού, περνάµε στο εσωτερικό των
κατοικιών του συγκροτήµατος. Εκεί παρατηρούµε πως η ίδια φιλοσοφία γύρω από τον άξονα ‘περιβάλλον-άνθρωπος’ που
διέπει τον εξωτερικό χώρο συνεχίζεται και εσωτερικά. Ευάερες και ευήλιες καθώς είναι οι κατοικίες, αφού επωφελούνται
όλες του ανατολικού προσανατολισµού, δηµιουργούν ένα κλίµα άνεσης και ευφορίας. Για το κλίµα αυτό ευθύνεται σε ένα
πολύ µεγάλο βαθµό µια ‘υπόγεια αόρατη δύναµη’. Το ψυχρό κλίµα και οι αέρηδες δίνουν την σκυτάλη στα θερµά ρεύµατα
κατά την διάρκεια του χρόνου, παρόλα αυτά η γεωθερµική αντλία θερµότητας παίζει µε τους δικούς της κανόνες στο
εσωτερικό των κατοικιών. Οι κάθετοι γεωσυλλέκτες δανείζονται την σταθερή θερµοκρασία της γης και την διοχετεύουν
µέσω fan coils στην κατοικία. Ο ιδιοκτήτης έχει την πολυτέλεια να γνωρίζει πως ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες,
τον περιµένει µια σταθερή θερµοκρασία ανά πάσα στιγµή στο εσωτερικό του σπιτιού του, που ο ίδιος έχει επιλέξει. Ένα
φωτοβολταϊκό σύστηµα συνδεδεµένο µε το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύµατος της ∆ΕΗ είναι το δεύτερο ενεργητικό
βιοκλιµατικό σύστηµα που χρησιµοποιούν οι µονοκατοικίες µετά από αυτό της γεωθερµίας. Ένας διπλός µετρητής
τοποθετείται από την ∆ΕΗ και καταµετρά την ενεργεία που εισέρχεται από το δίκτυο, αλλά ταυτόχρονα και την ενέργεια
που παράγεται από τα φωτοβολταΪκά και κατευθύνεται προς το δίκτυο. Ο ιδιοκτήτης εξασφαλίζεται ότι ποτέ ξανά δεν
θα πληρώσει λογαριασµό ρεύµατος για την κάλυψη των αναγκών της κατοικίας πλην το κόστος λειτουργίας της
γεωθερµικής αντλίας. Τα φωτοβολταΪκά κύτταρα που καλύπτουν περίπου 12µ2 της στέγης της κάθε κατοικίας παράγουν
ενέργεια καθ’ όλη την διάρκεια της ηµέρας ανεξαρτήτου ηλιοφάνειας. Η παράλληλα στη στέγη τοποθέτηση τους µειώνει
αισθητά την ορατότητα τους από το επίπεδο του δρόµου ικανοποιώντας και τους πλέον απαιτητικούς που στην θέα των
φωτοβολταΪκών… γυρνάνε το κεφάλι.
Πολυτέλεια και προσωπική έκφραση
Στο λειτουργικό κοµµάτι οι τέσσερεις µονοκατοικίες καλύπτουν στο έπακρο τις ανάγκες µιας σύγχρονης οικογένειας που
αριθµεί µέχρι και 5 µέλη. Η λογική που τηρείται σε όλες είναι ο διαχωρισµός των αµιγώς ιδιωτικών χώρων όπως τα
υπνοδωµάτια από τους καθηµερινούς χώρους και τους χώρους φιλοξενίας. Στο ισόγειο των κατοικιών βρίσκουµε το
σαλόνι, την κουζίνα και ένα w.c. Η είσοδος γίνεται από ένα αρκετά ευρύχωρο σαλόνι που χωρίζεται µε πάσο από την
κουζίνα του σπιτιού. Μια ολοκληρωµένη κουζίνα µε άνετους πάγκους και χώρους. ∆ίπλα από τον χώρο της κουζίνας, ο
χώρος φαγητού µε την τραπεζαρία. Το καθιστικό µε το δικό του τζάκι ‘πιάνει’ την ανατολική πλευρά και προσφέρει µια
ζεστή γωνιά και ταυτόχρονα άνοιγµα στον εξώστη.
ÙÂ‡¯Ô˜ 7  √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ 2009
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Το maizon lift της Kleeman µας οδηγεί στον επάνω όροφο, έναν όροφο αφιερωµένο
στα νεαρά µέλη της οικογενείας. ∆ύο άνετα παιδικά υπνοδωµάτια µε κοινό λουτρό και
ένα ξεχωριστό δωµάτιο πολλαπλών χρήσεων (καθιστικό, playroom, βιβλιοθήκη,
γραφεία κτλ.) είναι ότι θα µπορούσαν να ζητήσουν από ένα σπίτι κατά την διάρκεια της
ζωής τους σε αυτό. Ένας χώρος προσωπικής έκφρασης αλλά και κοινωνικότητας αφού
µπορούν να τον µοιραστούν µε τους φίλους τους χωρίς να επηρεάζουν την υπόλοιπη
ζωή του σπιτιού. Οι γονείς στον επάνω όροφο, την σοφίτα, έχουν τον δικό τους χώρο.
Ένα υπνοδωµάτιο master µε ντουλαποδωµάτιο και λουτρό που απολαµβάνει
προνοµιακή θέα ανάλογη µε την θέση της κατοικίας. Το ίδιο συµβαίνει και µε τον
όροφο των παιδιών. Έτσι η θέα προς το βουνό της Πεντέλης εναλλάσσεται µε αυτή του
Υµηττού και του αστικού τοπίου των Βορείων προαστίων. Στο υπόγειο των κατοικιών
βρίσκεται το γκαράζ της µονοκατοικίας, τα µηχανοστάσια και ένας ακόµα πολυχώρος
(playroom, ξενώνας κτλ.). Οι δύο µεσαίες µονοκατοικίες περιλαµβάνουν επίσης χώρο
Barbeque στην πίσω µεριά του υπογείου, γεγονός το οποίο τις διαφοροποιεί από τις
δύο γωνιακές. Όµως και οι γωνιακές έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Η
νοτιοανατολική µονοκατοικία επωφελείται λόγω µεγαλύτερου περιβάλλοντα χώρου,
ενώ η βορειοανατολική ξεχωρίζει για την εξωτερική της πισίνα.
Το έργο αυτό που βρίσκεται στη φάση της κατασκευής είναι ένα ελπιδοφόρο άνοιγµα
στο µέλλον.
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ª∂™√°∂π√™ SOS
∫§πª∞ & ¶√§∏

Εκδήλωση ενηµέρωσης & δράσης:
«ΚΛΙΜΑ & ΠΟΛΗ: τοπικές λύσεις & προτάσεις»
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 11 Φεβρουαρίου 2010
Αίθουσα Θεατρικού Σταθµού
Απολογιστικό ηµερίδας
«Κλίµα & Πόλη τοπικές λύσεις & προτάσεις»

Ολοκληρώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης, το οδοιπορικό δράσης και ενηµέρωσης του
∆ικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, µε θέµα «ΚΛΙΜΑ &ΠΟΛΗ: τοπικές λύσεις και προτάσεις», που
όπως και στους προηγούµενους σταθµούς του (Πάτρα, Θεσσαλονίκη) έτσι και στην
εκδήλωση του Ηρακλείου, πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία εκπροσώπων της
τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιστηµονικής κοινότητας, κοινωνικών φορέων και
κατοίκων της πόλης µε στόχο την αναζήτηση προοπτικών και δυνατοτήτων βελτίωσης
του αστικού περιβάλλοντος, ιδιαίτερα µέσω της εξοικονόµησης ενέργειας στα κτίρια
και της βελτίωσης της διαχείρισης απορριµµάτων.
Μέσα από τις παρουσιάσεις και τις τοποθετήσεις των οµιλητών, επισηµάνθηκε πως η
πολιτεία και οι πολίτες χρειάζεται να δρουν συντονισµένα µε γνώµονα το κοινό καλό
της πόλης και της περιφέρειας. Πολύ σηµαντικός είναι σε αυτό ο ρόλος της
περιβαλλοντικής συνείδησης αλλά της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τόσο σε
συλλογικό όσο και σε ατοµικό επίπεδο.
Η χρήση των σωστά σχεδιασµένων και χωροθετηµένων ΑΠΕ είναι εφικτό να συµβάλει
τόσο στην εξοικονόµηση ενέργειας όσο και στην διαµόρφωση ενός πιο «πράσινου»
τουρισµού µε σηµαντικά οικονοµικά οφέλη. Λόγω των κλιµατικών συνθηκών, των
κοινωνικών και οικονοµικών δραστηριοτήτων και της νησιωτικής γεωγραφικής
διαµόρφωσης είναι δυνατόν να δροµολογηθούν στην Κρήτη πρότυπες – εναλλακτικές
πολιτικές, εφαρµογές και εγκαταστάσεις στον κτιριακό τοµέα µε ακριβή αποτίµηση,
παρακολούθηση και ποσοτικοποίηση των ενεργειακών και περιβαλλοντικών κερδών
και πλεονεκτηµάτων.
Ήδη στην Κρήτη υπάρχουν πετυχηµένα παραδείγµατα βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής,
ηλιακού κλιµατισµού, εγκαταστάσεων βιοµάζας και άλλων µορφών ΑΠΕ σε αρκετά
σπίτια και ξενοδοχεία που αναµένουµε να βρουν στο µέλλον όλο και περισσότερους
µιµητές, ξεκινώντας από τα δηµόσια κτίρια.

περισσότερες πληροφορίες
Λουκία Καλαϊτζή
Υπεύθυνη Τύπου και Επικοινωνίας ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
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Η αποτελεσµατική διαχείριση των απορριµµάτων τόσο σε επίπεδο αποκοµιδής όσο και
επεξεργασίας και απόθεσης είναι ένας τοµέας στον οποίο το Ηράκλειο έχει επίσης να
παρουσιάσει σηµαντικές πρωτοβουλίες, αλλά και να διανύσει ακόµη δρόµο. Οι πολίτες
έχουν ήδη τη δυνατότητα να ανακυκλώσουν υλικά όπως ελαστικά αυτοκινήτου,
λιπαντικά, ορυκτέλαια, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Σταθµοί
µεταφόρτωσης και προεπεξεργασίας απορριµµάτων και ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων
Υλικών (Κ∆ΑΥ) συνθέτουν ένα ανεπτυγµένο δίκτυο υποδοµών για την διαχείριση των
απορριµµάτων στον νοµό Ηρακλείου. ∆υστυχώς όµως το ποσοστό των απορριµµάτων
που ανακυκλώνεται, είναι πολύ µικρό σε σχέση µε τον συνολικό όγκο σκουπιδιών.
Σήµερα στο ∆ήµο παράγονται 90.000 τόνοι απορριµµάτων ετησίως, από τους οποίους
οδηγούνται στην ανακύκλωση µόλις 11.000 τόνοι. Από αυτούς, λόγω γενικής αστοχίας
καταλήγουν ανακυκλώσιµοι µόνο 8.500 τόνοι. Έτσι φτάνουµε στην θλιβερή κατάσταση
το 91% των παραγόµενων αστικών αποβλήτων (δηλαδή 82.000 τόνοι ), να οδεύει προς
τον ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων. Σε κάθε περίπτωση, το δυναµικό ανακύκλωσης είναι πολύ
µεγάλο, και τόσο η πολιτεία µε τον σωστό σχεδιασµό, την ενηµέρωση και

ευαισθητοποίηση όσο και οι ίδιοι οι πολίτες οφείλουν να στηρίξουν την
προσπάθεια ανακύκλωσης και µείωσης των απορριµµάτων που
καταλήγουν στον ΧΥΤΑ. Σύµφωνα, επίσης µε τον ∆ήµο Ηρακλείου,
µέσα στην προσεχή εβδοµάδα αναµένονται στην πόλη του Ηρακλείου
τα κέντρα ανταποδοτικής ανακύκλωσης, µε παράλληλη πρόβλεψη για
ενεργό συµµετοχή των σχολείων, στα πλαίσια της περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης.
Στην εκδήλωση, που πραγµατοποιήθηκε µε την ευγενική χορηγία της
Τράπεζας Κύπρου, συµµετείχαν ως εισηγητές οι κ.κ. Νικηφόρος Πλυτάς
Υπεύθυνος Ενέργειας και Κλίµατος ∆ικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, Μιχάλης
Προµπονάς, ∆ρ. Φυσικός Περιβαλλοντολόγος, Παν/µιο Κρήτης –
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, Νίκος Ζωγραφάκης, ∆/ντης
Προϊστάµενος Ενεργειακού Κέντρου Περιφέρειας Κρήτης, Όλγα
Χρήστου, ∆ρ. Χηµικός Μηχανικός ΕΣ∆ΑΚ (Ενιαίος Σύνδεσµος
∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Κρήτης) και ο Νώντας Σαρρής,
Aντιδήµαρχος Ηρακλείου- Υπεύθυνος Καθαριότητας & Περιβάλλοντος.
Επίσης τοποθετήθηκαν µε σύντοµες παρεµβάσεις ο κος ∆ρ.
Θρασύβουλος Μανιός, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης, και ο κος
Νικηφόρος Λαµπρινός, Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου.
Χαιρετισµό απεύθυναν η ∆ιευθύντρια του ∆ικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
Άννυ Μητροπούλου, ο κος Μιχάλης Αστρινάκης Αντινοµάρχης
Ηρακλείου, που αναφέρθηκε στην ανάγκη αρµονικής συνεργασίας
πολιτείας-πολιτών στα κρίσιµα περιβαλλοντικά έργα, η κα ΤσαγκαράκηΜαυράκη Αφρώ, από το ΤΕΕ Τµήµα ανατολικής Κρήτης, που τόνισε την
ανάγκη για χάραξη πολιτικών προοπτικής και όχι βραχυχρόνιων
δράσεων, πολυεπίπεδης συνεργασίας, συστηµατικής δράσης, αλλά και
δηµοσίου διαλόγου µε όλους τους θεσµικούς και επιστηµονικούς
φορείς, και ο κος Γιάννης Μητάκης, ∆ιευθυντής Καταστήµατος
Αλικαρνασσού Τράπεζας Κύπρου που τόνισε τις δραστηριότητες σε
θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος, εξοικονόµησης ενέργειας και
νερού που προωθεί η Τράπεζα Κύπρου, στηρίζοντας την πράσινη
επιχειρηµατικότητα και την προώθηση ενός αειφόρου σχεδίου
ανάπτυξης.
Τέλος, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ανακοινώθηκε η συνεργασία
του ∆ικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS µε τη ∆ΕΥΑ Χερσονήσου (την οποία και
εκπροσώπησε µε την παρουσία του ο Γεν. ∆ιευθυντής ∆ηµήτρης
Γιακουµάκης) και το ΤΕΙ Κρήτης (µε την παρουσία της ερευνητικής
οµάδας του ΤΕΙ και του καθηγητή Θρασύβουλου Μανιού) στο πλαίσιο
του τριετούς ευρωπαϊκού προγράµµατος LIFE-PLUS “From Treated
Wastewater to Alternative Water Resources in Semi-Arid Regions” που
αφορά στην αναβάθµιση του υπάρχοντος συστήµατος διάθεσης των
επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων της ∆ΕΥΑΧ σε ένα σύγχρονο και
αποτελεσµατικό σύστηµα διάθεσης εναλλακτικών υδάτινων πόρων, µε
τελικό σκοπό την εξοικονόµηση των πολύτιµων υδατικών πόρων της
περιοχής.
Στην εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε συλλογή ηλεκτρονικών υπογραφών,
στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας eMPOWER µε αίτηµα την
λήψη συγκεκριµένων µέτρων από την παγκόσµια κοινότητα, για την
προστασία του κλίµατος.

ÙÂ‡¯Ô˜ 9  ∞’ ∆Ú›ÌËÓÔ 2010
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BP SOLAR
¡∂√ º/µ ¶∞ƒ∫√
™∆∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ ∆√À ∫π§∫π™

Νέο φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 1 MW στην περιοχή του Κιλκίς
προµηθεύει η BP Solar στην Sunergy A.E.
Φωτοβολταϊκά πλαίσια υψηλής απόδοσης παράγουν «πράσινη ενέργεια»
αντισταθµίζοντας σηµαντικές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα

Η BP Solar ανακοινώνει σήµερα την ολοκλήρωση ενός νέου φωτοβολταϊκού πάρκου
ισχύος 1MW στην περιοχή του Κιλκίς.Το νέο πάρκο αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα
έργα που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα.
Με τη λειτουργία του το πάρκο θα αντισταθµίσει περίπου 1400 τόνους εκποµπών
διοξειδίου του άνθρακα σε ετήσια βάση. Η αντιστάθµιση αυτή αντιστοιχεί σε δάσος
1500 στρεµµάτων.
Το πάρκο έχει εγκατασταθεί σε περιοχή ελεύθερου αγροτεµαχίου στη Μεγάλη Στέρνα
του Κιλκίς. Για την κατασκευή του χρησιµοποιήθηκαν 5.724 φωτοβολταϊκά πλαίσια της
BP Solar τεχνολογίας µονοκρυσταλλικού πυριτίου τύπου Mono 4.

περισσότερες πληροφορίες
BP Solar
BrilliantPR
Μάριος Τζαβάρας
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Τα συγκεκριµένα πλαίσια διαθέτουν την εξαιρετική µηχανική αντοχή και την αξιοπιστία
εφ’όρου ζωής που χαρακτηρίζει τα προϊόντα της BP Solar γενικότερα.
Η εγκατάστασή τους έχει γίνει µε χρήση πλαισίων αλουµινίου, τα οποία έχουν
τοποθετηθεί σε ειδικούς πασσάλους, που έχουν τοποθετηθεί στο έδαφος
ελαχιστοποιώντας τη χρήση σκυροδέµατος. Οι αντιστροφείς (inverters) που
χρησιµοποιήθηκαν προέρχονται από την εταιρεία Refusol.
Το πάρκο ανήκει στην εταιρία Sunergy Α.Ε., η οποία είναι από τις πρώτες εταιρίες που
λειτούργησαν φωτοβαλταϊκά πάρκα µεγάλης ισχύος στην Ελλάδα και αποτελεί το τρίτο
έργο της συνεργασίας της µε την BP Solar στην περιοχή. Η συνεργασία των δύο
εταιρειών παλαιότερα αφορά σε έργα ισχύος 150 και 200 KWp, τα οποία λειτουργούν
µε επιτυχία από το 2008.

Ο κ. ∆άρειος ∆ηµητρίου, ∆ιευθυντής Εµπορικών Πωλήσεων της BP Solar δήλωσε
σχετικά: «Είµαστε χαρούµενοι που η εταιρία Sunergy Α.Ε., εκτιµώντας την εµπειρία της
συνεργασίας της µε τη BP Solar, µας εµπιστεύθηκε και για το νέο έργο στην περιοχή
της Μεγάλης Στέρνας, το οποίο είναι σηµαντικά µεγαλύτερο από τα προηγούµενα. Η
υλοποίηση του έργου έγινε από την ίδια την Sunergy τηρώντας πλήρως τα
χρονοδιαγράµµατα χωρίς το παραµικρό πρόβληµα. Οι τεχνολογικές καινοτοµίες, όπως
η εύκολη τοποθέτηση των πλαισίων στις βάσεις και οι σύνδεσµοι ηλεκτρικών
συνδέσεων, διευκόλυναν σηµαντικά το έργο της εγκατάστασης και συνέβαλαν στη
µείωση του απαιτούµενου χρόνου για την υλοποίησή του.»
Η BP Solar, µέλος της BP Alternative Energy, είναι µια παγκόσµια εταιρία µε περίπου
2.200 εργαζοµένους. Η BP Solar σχεδιάζει, κατασκευάζει και προωθεί στην αγορά
προϊόντα που χρησιµοποιούν την ενέργεια του ήλιου για την παραγωγή ηλεκτρισµού
για χρήση στον οικιακό, τον επιχειρηµατικό και το βιοµηχανικό τοµέα. Με περισσότερα
από 35 χρόνια εµπειρίας και εγκαταστάσεις στις περισσότερες χώρες, η BP Solar είναι
µια από τις ηγέτιδες εταιρείες στο χώρο των φωτοβολταϊκών σε παγκόσµιο επίπεδο και
έχει µονάδες κατασκευής στην: Xi’an (Κίνα), Bangalore (Ινδία) και στο Frederick, των
ΗΠΑ. H BP Solar επενδύει περισσότερα από $10M ετησίως στην έρευνα και ανάπτυξη
φωτοβολταϊκών
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,
ενέργεια από υδρογόνο µε συλλογή και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα και
βιοκαύσιµα. Η Alternative Energy επένδυσε $1,5δις το 2006-2007 και ακόµα $1,5 δις το
2008 και περίπου $1 δις το 2009.
H BP αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες εταιρίες στον χώρο της ενέργειας, µε
επιχειρήσεις σε περισσότερες από 100 χώρες και µε περισσότερους από 96.000
εργαζοµένους.
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CENTROSOLAR
ºø∆√µ√§∆∞´∫∏ ∂°∫∞∆∞™∆∞™∏
5 ∫∞π 10KWP

Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση 10 kWp µε ολοκληρωµένο Φ/Β σύστηµα της
Centrosolar S-Class Ultra, στο πλαίσιο του νόµου για Φ/Β σε στέγες
Ολοκληρώθηκε φωτοβολταϊκό σύστηµα του συνεργάτη µας/εταιρίας
Κλίµαξ ΟΕ, µε Φ/Β πλαίσια της Centrosolar „Made in Germany“ στο Βόλο
Μαγνησίας.
Το φωτοβολταϊκό σύστηµα πιστεύουµε ότι θα παράγει περίπου 14.000
kWh ετησίως, που θα πωλούνται προς 0,55 €/kWh για 25 έτη, θα
ελαφρύνει το περιβάλλον µε 18 έως 20 τόνους διοξείδιο του άνθρακα
ετησίως και θα τροφοδοτεί το δίκτυο της %ΕΗ µε όλη την ποσότητα
ρεύµατος. Οι εργασίες για την κατασκευή του φωτοβολταϊκού
συστήµατος ολοκληρώθηκαν τον Νοέµβριο του 2009 από τους δύο
συνεργάτες µας ∆ηµήτρη και ∆ηµήτρη Μαλαµούλη όπως και από την
κυρία Σταυρούλα Μαλαµούλη.
Το Φ/Β συνδέθηκε δε στο δίκτυο το ∆εκέµβριο του 2009.
Το έργο αποτελείται συνολικά από 54 φωτοβολταϊκά πλαίσια τεχνολογίας
πολυκρυσταλλικού πυριτίου και το σύστηµα στήριξης Constocc Vario Flat,
το οποίο είναι εύκολο στη συναρµολόγηση και στιβαρό, όλα προϊόντα της
Centrosolar.
Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια συνδέθηκαν µε 3 µετατροπείς SMA Sunny Boy
3300 opticool.

Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση 5 kWp µε πλαίσια της Centrosolar S-Class
Ultra, στο πλαίσιο του νόµου για Φ/Β σε στέγες
Ολοκληρώθηκε φωτοβολταϊκό σύστηµα του συνεργάτη µας/εταιρίας
Homesolar, µε Φ/Β πλαίσια της Centrosolar „Made in Germany“ στα
Ροβιάτα Αµαλιάδας.
Το φωτοβολταϊκό σύστηµα πιστεύουµε ότι θα παράγει περίπου 7.000
kWh ετησίως, που θα πωλούνται προς 0,55 €/kWh για 25 έτη, θα
ελαφρύνει το περιβάλλον µε 9 έως 10 τόνους διοξείδιο του άνθρακα
ετησίως και θα τροφοδοτεί το δίκτυο της %ΕΗ µε όλη την ποσότητα
ρεύµατος. Οι εργασίες για την κατασκευή του φωτοβολταϊκού
συστήµατος
ολοκληρώθηκαν τον Νοέµβριο του 2009. Το έργο υλοποίησε η εταιρία
Homesolar, και το Φ/Β σύστηµα συνδέθηκε στο δίκτυο της %ΕΗ το
%εκέµβριο του 2009.
Το έργο αποτελείται συνολικά από 27 φωτοβολταϊκά πλαίσια τεχνολογίας
πολυκρυσταλλικού πυριτίου της εταιρίας Centrosolar AG.
Για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των 27 φωτοβολταϊκών πλαισίων,
χρησιµοποιήθηκε 1 µετατροπέας SMA Sunny Boy 5000TL-20.

περισσότερες πληροφορίες
Πάνος Κιλίµης
Γενικός ∆ιευθυντής
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CONERGY - MEMC
™À¡∂ƒ°∞™π∞ ™∂ ª∂°∞§∞ ∂ƒ°∞

Συµφωνία Conergy & MEMC
Η Conergy AG, µε έδρα το Αµβούργο, και η MEMC Electronic Materials Inc κατέληξαν
σε εξωδικαστική συµφωνία σχετικά µε την αγωγή που εκκρεµούσε στις δικαστικές
αίθουσες των Ηνωµένων Πολιτειών. Βάσει της τελικής συµφωνίας θα υπάρξει
αναπροσαρµογή στους όρους της αρχικής συµφωνίας για την προµήθεια των wafers,
το ύψος της οποίας ανερχόταν στο ποσό των 8 δις δολαρίων. Οι ποσότητες που θα
προµηθευτεί η Conergy από την MEMC θα είναι ανάλογες των αναγκών του
εργοστασίου παραγωγής Φ/Β γεννητριών της Conergy στη Φρανκφούρτη (Oder).
Οι τιµές των wafers θα υπολογίζονται βάσει των τιµών της αγοράς.

περισσότερες πληροφορίες
Μεταλινού Ασπασία
Υπεύθυνη Marketing

"Ενισχύουµε σηµαντικά & αποτελεσµατικά την ανταγωνιστική µας θέση!"
Ο CEO της Conergy, Dieter Ammer, δήλωσε: «Αυτή είναι µια πολύ θετική εξέλιξη για
την Conergy. Με αυτή τη συµφωνία η εταιρεία µας αποκτά µεγαλύτερη επιχειρηµατική
ευελιξία, ενώ λύνεται ένα σηµαντικό πρόβληµα, το οποίο δυσχέραινε την
ανταγωνιστική µας θέση. Με αυτή την απόφαση η MEMC δείχνει ότι έχει διαµορφώσει
µια στρατηγική εστιασµένη στον πελάτη και είναι χαρά µας να προχωρήσουµε µαζί
επιχειρηµατικά. Αυτό δίνει άλλη δυναµική στην εταιρία µας και κάνει ξανά την Conergy
µια πιο ελκυστική εταιρία για το επενδυτικό κοινό».
Ο πρόεδρος της MEMC δήλωσε: «Από την δική µας πλευρά θα ήθελα να δηλώσω ότι
αυτή η συµφωνία µας επιτρέπει να ενισχύσουµε την επιχειρηµατική µας δυναµική, και
αυτό µας χαροποιεί ιδιαίτερα. Θα είµαστε πάλι σε θέση να προµηθεύουµε την Conergy
µε σηµαντικές ποσότητες wafers υψηλής ποιότητας. Επιπλέον, έχει συµφωνηθεί η
συνεργασία των δύο εταιριών σε µεγάλα έργα (µε τη χρήση των MEMC wafers µεταξύ
άλλων), γεγονός που θα ενισχύσει την ανάπτυξη και των δύο εταιριών».
Η MEMC θα καλύπτει τις µισές ανάγκες της Conergy σε wafers, συµπεριλαµβανοµένων
των αναγκών του εργοστασίου παραγωγής Φ/Β γεννητριών στη Φρανκφούρτη (Oder).
Οι υπόλοιπες ανάγκες της Conergy θα καλύπτονται από άλλους προµηθευτές. Με αυτή
τη συµφωνία η Conergy θα είναι σε θέση να προµηθεύεται πρώτη ύλη (ingots) από
άλλους προµηθευτές και να εκµεταλλευθεί έτσι αποτελεσµατικότερα το στάδιο
επεξεργασίας των wafers στο εργοστάσιο παραγωγής Φ/Β γεννητριών στη
Φρανκφούρτη (Oder), γεγονός που θα αυξήσει την προστιθέµενη αξία του τελικού
προϊόντος και θα µειώσει αισθητά το κόστος παραγωγής. Με αυτό τον τρόπο, η
εταιρία κατορθώνει να µειώσει αισθητά το κόστος παραγωγής της Φ/Β γεννήτριας
Conergy PowerPlus και να κερδίσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Η αγορά και
προµήθεια πρώτων υλών γίνεται πιο ευέλικτη και αποτελεσµατική, σε σύγκριση µε την
αρχική συµφωνία. Έτσι το 2010, η Conergy θα µπορέσει µπορέσει να ενισχύσει ακόµα
περισσότερο την παραγωγή στο εργοστάσιο Φ/Β γεννητριών το οποίο θα λειτουργεί
στην µέγιστη δυναµικότητα.
«Αυτή η συµφωνία αποτελεί ορόσηµο στην αναδιοργάνωσή µας», δήλωσε ο κος
Ammer. «Στο τέλος του 2007 κατορθώσαµε να αποτρέψουµε µια επικείµενη κρίση
ρευστότητας, στις αρχές του 2008 ξεκίνησε η προσπάθεια βελτίωσης της οικονοµικής
κατάστασης της εταιρίας µέσω αναδιοργάνωσης στις δοµές και επαναπροσδιορισµού
της στρατηγικής µας και στο τέλος του ίδιου έτους είχαµε τα πρώτα θετικά
αποτελέσµατα. Η Conergy είναι µία από τις πλέον αποτελεσµατικές και ανταγωνιστικές
εταιρίες του κλάδου των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας».
«Είµαστε ευγνώµονες για την υποστήριξη των τραπεζών σε αυτή τη διαδικασία
αναδιοργάνωσης, αλλά και εµείς µε την σειρά, από το τέλος του 2007 καταβάλαµε την
µέγιστη προσπάθεια και τελικώς δεν τους απογοητεύσαµε. Ευελπιστούµε ότι και στο
µέλλον θα συνεχίσουν να µας υποστηρίζουν αφού τα δεδοµένα είναι πλέον
διαφορετικά και η εταιρία µας έχει µπει σε τροχιά ανάπτυξης».
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INTERAMERICAN
∂¡∏ª∂ƒø∆π∫∏ ∫∞ª¶∞¡π∞ °π∞ ∆∏¡ °ƒπ¶∏

∆είγµα ουσιαστικής κοινωνικής υπευθυνότητας έναντι των
ασφαλισµένων της αποτέλεσε η ενηµερωτική καµπάνια που
οργάνωσε η INTERAMERICAN για τη γρίπη Η1Ν1 κατά τον
Νοέµβριο και ∆εκέµβριο του έτους που έκλεισε.
Συγκεκριµένα, η εταιρία διένειµε 60 χιλιάδες έντυπα µε
συνοπτικές πληροφορίες για πρόληψη της νόσου στους
πελάτες της µέσω της τακτικής αλληλογραφίας
(ταχυπληρωµής ασφαλίστρων), συµβάλλοντας στη γενικότερη
προσπάθεια αντιµετώπισης της πανδηµίας.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της υγιεινής στους χώρους εργασίας,
για το προσωπικό της η INTERAMERICAN έλαβε τα κατάλληλα
µέτρα και οργάνωσε ενηµερωτικές ηµερίδες µε τη
συνεργασία του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής
Ιατρικής, τροφοδοτώντας µε πληροφοριακό υλικό όλους τους
εργαζοµένους.

ÙÂ‡¯Ô˜ 9  ∞’ ∆Ú›ÌËÓÔ 2010

23

∂π¢∏™∂π™

ª∂™√°∂π√™ SOS
∫§πª∞ & ¶√§∏

Εκδήλωση ενηµέρωσης & δράσης:
«ΚΛΙΜΑ & ΠΟΛΗ: τοπικές λύσεις & προτάσεις»
Θεσσαλονίκη 3 Φεβρουαρίου 2010
Αίθουσα Ε∆ΟΘ, 4ος όροφος
Αναλυτικό Απολογιστικό ∆ελτίο τύπου
«Κλίµα & Πόλη τοπικές λύσεις & προτάσεις»

περισσότερες πληροφορίες
Νικηφόρος Πλυττάς
Υπεύθυνος Κλιµατικής Αλλαγής
και Ενέργειας
∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
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Συνεχίστηκε µε επιτυχία και µε ανάδειξη σηµαντικών συµπερασµάτων, το οδοιπορικό
ενηµέρωσης και δράσης του ∆ικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, µε θέµα «ΚΛΙΜΑ &ΠΟΛΗ:
τοπικές λύσεις και προτάσεις» στην Θεσσαλονίκη. Η συζήτηση, την οποία τίµησαν µε
τη παρουσία τους µέλη της επιστηµονικής κοινότητας, της πολιτείας και πλήθος
κόσµου, κινήθηκε γύρω από τις δυνατότητες βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος,
εστιάζοντας ειδικότερα στα προβλήµατα της Θεσσαλονίκης.
Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο Πρόεδρος ∆ικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS κ.Ευάγγελος
Κουκιάσας , που τόνισε την άµεση ανάγκη για ανάληψη δράσεων αναφερόµενος στις
δυνατότητες που έχουν οι ελληνικές πόλεις για βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος
και σε καλές πρακτικές πόλεων της Ευρώπης, ο κ. Παναγιώτης Σωτηρόπουλος ∆/ντης
του γραφείου του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας κ.
Μάρκου Μπόλαρη, και ο κ.Κρίτων Κονσουλίδης, ∆ιευθυντής Περιφέρειας Βορείου
Ελλάδος Τράπεζας Κύπρου, που αναφέρθηκε σε δράσεις προστασίας του
περιβάλλοντος, εξοικονόµησης ενέργειας και νερού που προωθεί η Τράπεζα Κύπρου,
στηρίζοντας την πράσινη επιχειρηµατικότητα και την προώθηση ενός αειφόρου
σχεδίου ανάπτυξης.

∂π¢∏™∂π™

Στην συνέχεια ο κ. Νικηφόρος Πλυτάς Υπεύθυνος Ενέργειας και Κλίµατος ∆ικτύου
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS αναφέρθηκε στην ανάγκη για δράσεις για την βελτίωση του αστικού
περιβάλλοντος, τονίζοντας ότι οι διαθέσιµες νέες τεχνολογίες προσφέρουν όχι µόνο
σηµαντική µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης αλλά και πολλά παράπλευρα
περιβαλλοντικά και οικονοµικά οφέλη.
Πιο Συγκεκριµένα ο κ. Πλυτάς δήλωσε: « Η ραγδαία πολεοδοµική ανάπτυξη των
προηγούµενων χρόνων, είχε ως αποτέλεσµα την δηµιουργία των του αστικού
περιβάλλοντος που όλοι µας γνωρίζουµε σήµερα. Οι περισσότεροι από µας κατοικούµε
σε πόλεις, σχεδόν κανένας όµως δεν είναι ευχαριστηµένος από το επίπεδο διαβίωσης.
Το αστικό περιβάλλον µπορεί να βελτιωθεί σηµαντικά µε σύµµαχο τις τεχνολογίες
εξοικονόµησης ενέργειας και ΑΠΕ. Οι σχετικές δράσεις θα εισφέρουν όχι µόνο στην
µείωση των ρύπων αλλά και στην µείωση της συνολικής ενεργειακής ζήτησης,
συµβάλλοντας στην προσπάθεια για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. Πολύ
σηµαντική είναι η συµβολή του σωστού συγκοινωνιακού σχεδιασµού. Οι πολίτες στα
αστικά κέντρα θα πρέπει να ενθαρρύνονται να χρησιµοποιούν τα ΜΜΜ και να
µειώσουν την χρήση του αυτοκινήτου. Με τα σωστά κίνητρα αλλά και ένα
αποτελεσµατικό δίκτυο ΜΜΜ, που ο πολίτης θα µπορεί να εµπιστεύεται, η ποιότητα
ζωής στην πόλη θα βελτιωνόταν κατακόρυφα καθώς θα µειωνόταν τόσο η
ατµοσφαιρική ρύπανση όσο ο κυκλοφοριακός φόρτος και η ηχορύπανση. Σηµαντικό
ρόλο έχει και ο σωστός πολεοδοµικός σχεδιασµός µε έµφαση στην αύξηση του
πρασίνου µέσα στην πόλη και στην διαχείριση των ελεύθερων χώρων και των χώρων
αναψυχής.»
«Έχουµε πλέον την δυνατότητα να ζούµε σε πιο φιλικές πόλεις, µε περισσότερο
πράσινο, και λιγότερους ρύπους. Οι πολίτες µπορούν και πρέπει να διεκδικήσουν την
βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος. Μπορούµε να ζούµε σε πόλεις που θα
προφέρουν ανέσεις στους κατοίκους τους και θα κάνουν την ζωή τους πιο εύκολη και
ευχάριστη. Είναι στο χέρι µας να τις αλλάξουµε».
Η κα Λιάνα Γούτα, Χηµικός Μηχανικός, Σύµβουλος σε θέµατα Ενέργειας,
Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης, αναφέρθηκε σε ευρωπαϊκά παραδείγµατα βελτίωσης
του αστικού περιβάλλοντος και στην ανάγκη για ένα νέο αειφόρο µοντέλο αστικής
ανάπτυξης.
«Οι αστικές περιοχές της Ευρώπης συγκεντρώνουν το 75 µε 80% των ευρωπαίων
πολιτών και ευθύνονται για το 69% της κατανάλωσης ενέργειας της Ευρώπης και άρα
για τις αντίστοιχες εκποµπές, δηµιουργώντας έτσι ένα σηµαντικό οικολογικό
αποτύπωµα που επηρεάζει όχι µόνο την ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά επιφέρει
και µια πολύ σηµαντική παγκόσµια οικολογική επιβάρυνση. Από την άλλη, οι πόλεις
είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στις κλιµατικές αλλαγές και θα χρειαστεί να βρουν τρόπους
να προσαρµοστούν στα νέα δεδοµένα.
Η ΕΕ έχει θέσει ψηλά στην ατζέντα της τα προγράµµατα για την βελτίωση του αστικού
περιβάλλοντος. Το “Βραβείο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Πρωτεύουσας”, το “Σύµφωνο
των Ευρωπαίων ∆ηµάρχων υπέρ της Τοπικής Βιώσιµης Ενέργειας”, είναι µερικά µόνο
από τα κείµενα και τις πρακτικές που συζητά και υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση
προκειµένου να µεταβεί σε ένα πιο αειφόρο τρόπο αστικής ζωής συνεχίζοντας να
εξασφαλίζει την ικανοποίηση και την ευτυχία για τους πολίτες. Η επιδίωξη
συνεργασιών σε αυτόν τον δύσκολο στόχο, η δικτύωση, η ανταλλαγή και η προβολή
καλών και πρωτοπόρων πρακτικών, παραδείγµατα όπως της Βαρκελώνης, του
Λονδίνου, της Vastra Hamnen ή του Vaxjo, η αξιοποίηση κοινοτικών πόρων
χρηµατοδότησης, µπορούν να βοηθήσουν καθοριστικά σε έναν στόχο που µπορεί να
φαίνεται µεγάλος και δύσκολος αλλά επιβάλλεται να τεθεί άµεσα και µε
προτεραιότητα από κάθε πόλη, µικρή ή µεγάλη.
Η πράσινη ανάπτυξη συνοδεύεται και από οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη.
Τα οφέλη είναι πολύπλευρα και οι δράσεις για την βελτίωση των πόλεων οφείλουν να
έχουν µακροχρόνιο ορίζοντα. Πόλεις όπως οι ελληνικές µε πρωτιές σε ρύπανση και
ουραγοί στην ποιότητα ζωής, πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη, έχουν τεράστια ανάγκη από
τέτοιες κατευθύνσεις και από γενναίες πολιτικές αποφάσεις».
Στην συνέχεια η κα Αθηνά Καντζιούρα Μηχανικός Περιβάλλοντος, Υποψήφια ∆ιδάκτωρ
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∆.Π.Θ, εκπροσωπώντας και τον κ Πάνο Κοσµόπουλο, Αν. Καθηγητή, ∆.Π.Θ ∆ιευθυντή
Εργαστηρίου Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασµού Κτιρίων και Οικισµών,
αναφέρθηκε στις εφαρµογές των τεχνολογιών ΑΠΕ στα κτίρια και στο έργο του
Εργαστηρίου Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασµού Κτιρίων και Οικισµών σε
αυτόν τον τοµέα.
«Η χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, η εφαρµογή συστηµάτων εξοικονόµησης
ενέργειας, ο σχεδιασµός κτιρίων, πολεοδοµικών οντοτήτων και οικισµών µε
περιβαλλοντικά-βιοκλιµατικά κριτήρια που εξασφαλίζουν βέλτιστες συνθήκες στο
αστικό µικροκλίµα και συνθήκες άνεσης στους χρήστες των κτιρίων, αποτελούν το
αντικείµενο επιστηµονικής έρευνας και πεδίο εφαρµογών του Εργαστηρίου
Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασµού Κτιρίων και Οικισµών. Με σκοπό την
διερεύνηση δυνατοτήτων εξοικονόµησης ενέργειας µέσω χρήσης ΑΠΕ, έχει
εγκατασταθεί στο Εργαστήριο πιλοτικός αυτόνοµος οικίσκος, επονοµαζόµενος ZEDKIM. Στην οροφή του οικίσκου είναι εγκατεστηµένη διάταξη φωτοβολταϊκών πάνελ,
δίπλα σε αυτόν µια ανεµογεννήτρια, καθώς επίσης και σύστηµα περιστρεφόµενων Φ/Β
µε ιχνηλάτη ηλιακής ακτινοβολίας. Το όλο σύστηµα είναι πρότυπο αφού η λειτουργία
του µπορεί να είναι είτε αυτόνοµη είτε διασυνδεδεµένη µε την ∆ΕΗ.
Σηµαντικό αντικείµενο µελέτης αποτελούν οι ενεργειακές µελέτες υφιστάµενων
κτιρίων, οι προτάσεις παρεµβάσεων για ενεργειακή αναβάθµιση καθώς και οι
αναπλάσεις οικισµών σύµφωνα µε βιοκλιµατικά κριτήρια. Επιπλέον, στα πλαίσια
έρευνας του εργαστηρίου διεξάγονται έρευνες µελέτης του αστικού µικροκλίµατος σε
αστικά κέντρα, όπως αυτό της Θεσσαλονίκης και των παραγόντων που επιδρούν στην
διαµόρφωση των συνθηκών αυτών.
Οι τεχνολογίες ΑΠΕ σε συνδυασµό µε την χρήση βιοκλιµατικών µεθόδων κατασκευής
κτιρίων, µπορούν να εξοικονοµήσουν έως και 83 % της ενέργειας, που χρειάζεται ένα
τυπικό σπίτι».
Ο ∆ρ. Νίκος Παπαγιαννόπουλος, Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου ∆ήµου
Θεσσαλονίκης, εστίασε στην εξέλιξη και τις δυνατότητες περιορισµού των κύριων
ατµοσφαιρικών ρύπων SO2, O3 και PM10 στην ατµόσφαιρα της Θεσσαλονίκης.
«Ο άνθρωπος εισπνέει καθηµε¬ρινά περίπου 20m3 αέρα και θεωρείται πλέον
δεδοµέ¬νο, ότι η αναπνοή αποτελεί τον κυριότερο τρόπο έκθεσης του ανθρώπου σε
επι¬κίνδυνες ουσίες. Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης δηµιούργησε ένα ∆ηµοτικό ∆ίκτυο
Σταθµών Ελέγχου Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης για τη συνεχή καταγραφή και
παρακολούθηση της εξέλιξης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή ευθύνης του.
Το ∆ίκτυο αυτό περιλαµβάνει σήµερα τρεις Σταθµούς Αστικούς-Κυκλοφορίας
(∆ηµαρχείο, Λαγκαδά, 25ης Μαρτίου), δύο Σταθµούς Αστικούς-Υποβάθρου
(Επταπύργιο, Μαλακοπή) και έξι Μετεωρολογικούς Σταθµούς. Η συνύπαρξη SO2 και
καπνού δηµιουργεί το φαινόµενο της αιθαλοµίχλης. ∆ιαχρονικά, η συγκέντρωση του
SO2 στη Θεσσαλονίκη για τη χρονική περίοδο 1989-2008 εµφανίζει πτωτική τάση,
ιδιαίτερα στο κέντρο της πόλης. Το Ο3 θεωρείται σηµαντικός δείκτης της φωτοχηµικής
ρύπανσης. Οι υψηλότερες τιµές όζοντος καταγράφονται στους αστικούς σταθµούς
υποβάθρου, στις παρυφές της πόλης. Το όζον είναι ο µόνος από τους ελεγχόµενους
ατµοσφαιρικούς ρύπους που εµφανίζει διαχρονικά ανοδική τάση στην περιοχή της
Θεσσαλονίκης. Τα αιωρούµενα σωµατίδια PM10 αποτελούν έναν από τους
σηµαντικότερους ρύπους των αστικών περιοχών της Νοτίου Ευρώπης. Η µακροχρόνια
εξέλιξη των µέσων µηνιαίων τιµών των PM10 στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία είκοσι
χρόνια (1989-2008) δείχνει, ότι η γενική τάση είναι πτωτική σε όλους τους σταθµούς
του ∆η¬µοτικού ∆ικτύου».
Σαν µέτρα για τον περιορισµό της ατµοσφαιρικής ρύπανσης προτάθηκαν η ενίσχυση
και επέκταση της χρήσης των µέσων µαζικής µεταφοράς στο αστικό περιβάλλον,
καθώς σύµφωνα µε στοιχεία το 50 % των µετακινήσεων στην Θεσσαλονίκη γίνεται µε
αυτοκίνητο, η µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στην ευρύτερη περιοχή και η
ενεργός συµµετοχή των πολιτών στην επίτευξη των στόχων αναγέννησης και αειφορίας
της πόλης.
Αµέσως µετά, ο κ. Χάρης Λυπιρίδης, ∆ήµος Καλαµαριάς Μέλος οµάδας έργου GRABS,
Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, παρουσίασε τις δράσεις του ∆ήµου για βελτίωση του
αστικού περιβάλλοντος.
«Ο ∆ήµος Καλαµαριάς αποτελεί έναν εκ των 14 εταίρων του έργου GRABS (Green and
Blue space Adaptation for Urban Areas and Eco-Towns) που χρηµατοδοτείται από την
δράση INTERREG IVC της ΕΕ και έχει ως στόχο την µελέτη και την ανταλλαγή εµπειριών
σε ζητήµατα κλιµατικής αλλαγής και διαχείρισης των αστικών υποδοµών πράσινου και
διαχείρισης όµβριων υδάτων. Οι στόχοι του έργου, που έχουν ήδη αρχίσει να
αναπτύσσονται σε επίπεδο στρατηγικής και επί των οποίων έχει δεσµευτεί ο ∆ήµος
Καλαµαριάς είναι οι εξής: περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών της
Καλαµαριάς προωθώντας δράσεις ενηµερωτικού και συµµετοχικού χαρακτήρα,
ÙÂ‡¯Ô˜ 8  ¢’ ∆Ú›ÌËÓÔ 2009
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εξειδίκευση στελεχών του ∆ήµου σε ζητήµατα βιώσιµης πολεοδόµησης και έγκαιρης
προσαρµογής του αστικού σχεδιασµού, µε τελικό στόχο να κατατεθεί ένα
Ολοκληρωµένο Σχέδιο Προσαρµογής και ∆ράσης για την Κλιµατική αλλαγή που θα
θέτει τους κατευθυντήριους άξονες για την βιώσιµη µετεξέλιξη του αστικού ιστού της
Καλαµαριάς έναντι αναµενόµενων και ακραίων φαινοµένων του κλίµατος καθώς και να
προκύψει µια ∆ηµόσια ∆ήλωση ∆έσµευσης Φορέων σχετικά µε την προτεραιότητα των
ζητηµάτων του περιβάλλοντος στην Καλαµαριά».
Η ενηµέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των πολιτών είναι πολύ σηµαντική και
κάθε έργο που προωθεί τέτοιους σκοπούς αξίζει την προσοχή και την στήριξη όλων. Σε
αυτή την κατεύθυνση κινείται και η ∆/νση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής
Θεσσαλονίκης και το Τµήµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, δράσεις του οποίου
παρουσίασε η κα ∆ρ Παπαπέτρου Μαρία Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
∆/νση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Μέσα από αυτά τα
προγράµµατα προωθείται η ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση σε θέµατα πρασίνου
και προστασίας των δασών, εξοικονόµησης νερού, βιώσιµων µετακινήσεων µε έµφαση
στην χρήση ΜΜΜ και ποδηλάτου. «Οι δράσεις δεν είναι µόνο ενηµερωτικές αλλά και
βιωµατικές περιλαµβάνοντας και επισκέψεις σε δασικές εκτάσεις, σε εργοστάσια
παραγωγής ενέργειας κα. Τα προγράµµατα δεν µένουν µόνο στο φυσικό περιβάλλον
αλλά δίνουν έµφαση και στα προβλήµατα του αστικού περιβάλλοντος. Τα
προγράµµατα, µε θέµα τον αστικό χώρο, µέσω της ευαισθητοποίησης των
εµπλεκόµενων µαθητών, µπορούν να δώσουν την προοπτική να δηµιουργηθεί το
όραµα µιας αειφόρου πόλης, φιλικής προς τον άνθρωπο αλλά και τη φύση, ενώ
δηµιουργούν προτάσεις µε τις οποίες οι µαθητές ως ενεργοί πολίτες µπορούν να
συµβάλλουν σ’ αυτό.
Παρά τις αντιξοότητες που συναντώνται στα περιβαλλοντικά προγράµµατα και τις
πιθανές αδυναµίες στην υλοποίησή είναι αξιοσηµείωτα αρκετά ενθαρρυντικά στοιχεία
στα περισσότερα από αυτά, τα οποία και δικαιώνουν το θεσµό της Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης, όπως: η προαγωγή της αυτενέργειας, της δηµιουργικότητας και της
έκφρασης του µαθητή, η ανάπτυξη του ερευνητικού του πνεύµατος, η εµπλοκή του σε
ζητήµατα της τοπικής κοινωνίας, η διαµόρφωση ενός τεκµηριωµένου προβληµατισµού
πάνω στα σύγχρονα προβλήµατα του περιβάλλοντος».
Τις παρουσιάσεις των οµιλητών ακολούθησαν τοποθετήσεις και ερωτήσεις από τους
παρευρισκοµένους. Τα κύρια θέµατα που τέθηκαν προς συζήτηση αφορούσαν την
αποτελεσµατική διαχείριση των περιβαλλοντικών προγραµµάτων από τους τοπικούς
φορείς, τις δράσεις ενηµέρωσης προς τους πολίτες, καθώς και για την αποτελεσµατική
συνεργασία των αρχών προκειµένου οι σχετικές δράσεις να ολοκληρώνονται χωρίς
καθυστερήσεις και τα οφέλη να αντανακλώνται άµεσα προς τους πολίτες. Στο πλαίσιο
των συζητήσεων αναδείχτηκε η ανάγκη για συντονισµένη και άµεση δράση τόσο από
την πολιτεία όσο και από τους πολίτες. Οι τοπικοί φορείς πρέπει να αναλάβουν άµεσα
δράση µε έργα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, αλλά και οι πολίτες µε
την σειρά τους οφείλουν να υποδέχονται και να στηρίζουν τις νέες δράσεις. Η σωστή
διαχείριση του παραλιακού µετώπου, η ενίσχυση του ρόλου των περιαστικών δασών, η
σωστή λειτουργία των ποδηλατοδρόµων και αποτελεσµατική αντιµετώπιση του
κυκλοφοριακού φόρτου µε ενίσχυση του ρόλου των ΜΜΜ είναι τα σηµεία-κλειδιά για
την ριζική βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος της Θεσσαλονίκης.
Στην εκδήλωση , που πραγµατοποιήθηκε µε την ευγενική χορηγία της Τράπεζας
Κύπρου έγινε συλλογή ηλεκτρονικών υπογραφών, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής
πρωτοβουλίας eMPOWER µε αίτηµα την λήψη συγκεκριµένων µέτρων από την
παγκόσµια κοινότητα, για την προστασία του κλίµατος.
Παράλληλα υλοποιήθηκαν δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για παιδιά, µε
στόχο την ενηµέρωση τους πάνω στα κρίσιµα περιβαλλοντικά ζητήµατα του πλανήτη
µας, µέσα από την πιο προσφιλή τους ενασχόληση, το παιχνίδι.
Το µεσηµέρι της ίδιας µέρας (12.00-14.00) µέλη και εθελοντές του ∆ικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
SOS πραγµατοποίησαν εξωστρεφείς δράσεις στην Πλατεία Ναυαρίνου, µέσα από τις
οποίες οι πολίτες της Θεσσαλονίκης είχαν την ευκαιρία να εκφράσουν ιδέες και
προτάσεις για την αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος της πόλης τους και να
στείλουν τα δικά τους µηνύµατα ενάντια στην κλιµατική αλλαγή και την υπερθέρµανση
του πλανήτη.
28
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Γιατί να στραφεί κανείς στην ηλιακή ενέργεια;
∆. Αγγελούσης: Η στροφή στις καθαρές πηγές ενέργειας, όπως η
ηλιακή, αποτελεί τη µόνη διέξοδο για την αποτροπή των
κλιµατικών αλλαγών που απειλούν σήµερα τον πλανήτη.
Ουσιαστικά καλύπτει κανείς δύο τουλάχιστον ανάγκες, την ανάγκη
για ενέργεια και την ανάγκη να προστατευτεί το περιβάλλον.
Εξάλλου, ο ήλιος ως πηγή ενέργειας είναι δωρεάν και χωρίς
κίνδυνο εξάντλησης των αποθεµάτων του.
Χ. Ζούλη: Επιπλέον και πιο συγκεκριµένα, η χρήση της ηλιακής
ενέργειας συνεπάγεται λιγότερες εκποµπές άλλων επικίνδυνων
ρύπων (όπως τα οξείδια του αζώτου, οι ενώσεις του θείου κ.λπ.), οι
οποίοι επιφέρουν σοβαρές βλάβες στην υγεία και το περιβάλλον.
Ποια τα πλεονεκτήµατα ενός φωτοβολταϊκού πάρκου;
Χ. Ζούλη: Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα αποτελούν αδιαµφισβήτητα
µια ιδιαίτερα πλεονεκτική εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας
καθώς παρέχουν αξιοπιστία και µεγάλη διάρκεια ζωής που φτάνει
περίπου τα 30 χρόνια, µηδενική ρύπανση, δυνατότητα επέκτασης
ανάλογα µε τις ανάγκες, καθώς και ελάχιστη συντήρηση. Τα
φωτοβολταϊκά συνεπάγονται σηµαντικά οφέλη για το περιβάλλον
και την κοινωνία. Οφέλη για τον καταναλωτή, για τις αγορές
ενέργειας και για τη βιώσιµη ανάπτυξη.
∆. Αγγελούσης: ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι µε την εξάπλωση της
ιδέας των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας ευαισθητοποιούµε την
κοινή γνώµη και τα παιδιά µας, ώστε µε πιο αποτελεσµατικό τρόπο
να αντιµετωπιστούν και να εξαλειφθούν τα περιβαλλοντικά
προβλήµατα από το φαινόµενο του θερµοκηπίου.
Είναι σηµαντική η ηλεκτρολογική υποδοµή ενός πάρκου;
Χ. Ζούλη: Σαφέστατα. Η ηλεκτρολογική υποδοµή ενός
φωτοβολταϊκού πάρκου αποτελεί την «καρδιά» του συστήµατος.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην επιλογή του
ηλεκτρολογικού υλικού, ώστε να διασφαλίζεται η τεχνικά άρτια
λειτουργία του συστήµατος, να ελαχιστοποιούνται οι θερµικές
απώλειες και φυσικά να διασφαλίζονται οι κανόνες ασφαλείας
σύµφωνα µε τα αντίστοιχα πρότυπα ή κανονισµούς. H Elesis είναι
µια εταιρεία µε εµπειρία άνω των 50 ετών στον ηλεκτρολογικό
τοµέα και παρέχει τις βέλτιστες τεχνικά λύσεις, έχοντας πάντα ως
οδηγό τόσο τις ανάγκες του πελάτη όσο και του επενδυτή και
αρωγό την τεχνογνωσία που έχουν αποκτήσει οι άνθρωποί της.
Συνέντευξη µε το ∆ηµήτρη Αγγελούση,
∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, και τη Χρύσα Ζούλη,
Photovoltaic Product Manager της Elesis Electrical
Solutions A.E., την πρωτοπόρο εταιρία παροχής
ηλεκτρολογικών λύσεων για φωτοβολταϊκές
εγκαταστάσεις
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∆. Αγγελούσης: Έχω παρατηρήσει ότι από πολλούς παράγοντες της
αγοράς υποτιµάται η απαιτούµενη ηλεκτρολογική υποδοµή µιας
φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και δίνεται µεγαλύτερη ή
αποκλειστική προσοχή στα πάνελς και τα στηρίγµατα. Με την
ωρίµανση, βέβαια, της αγοράς, την εµπειρία και τα «παθήµατα»
πλέον όλο και περισσότεροι «µαθαίνουν» και αναγνωρίζουν ότι θα
πρέπει να εγκαταστήσουν τη βέλτιστη ηλεκτρολογική υποδοµή για
να ευελπιστούν σε αυξηµένη παραγωγικότητα και αποδοτικότητα
της επένδυσής τους. Ακόµη και το «ταπεινό» καλώδιο DC που
µεταφέρει το παραγόµενο ρεύµα στα Inverters παίζει τεράστιο
ρόλο αναφορικά µε την απόδοση της µονάδας παραγωγής. Με το
TECSUN της Prysmian εξασφαλίζει κανείς αυτή τη µέγιστη
απόδοση για όλη τη διάρκεια ζωής της µονάδας.

Ποιες οι ηλεκτρολογικές απαιτήσεις ενός µικρού φωτοβολταϊκού πάρκου 20-100kW
και ποιες ενός µεγαλύτερου άνω των 150kW;
Χ. Ζούλη: Για την κατασκευή ενός φωτοβολταϊκού συστήµατος, πέρα από τους
αντιστροφείς και τις φωτοβολταϊκές κυψέλες, απαιτείται και ο κατάλληλος
ηλεκτρολογικός εξοπλισµός ώστε να πραγµατοποιηθεί η διασύνδεση του
φωτοβολταϊκού συστήµατος µε το δίκτυο της ∆ΕΗ.
∆. Αγγελούσης: Μιλάµε δηλαδή για ειδικά σχεδιασµένους ηλεκτρολογικούς πίνακες µε
κατάλληλη αντικεραυνική προστασία, για ειδικά φωτοβολταϊκά καλώδια και για έναν
ολοκληρωµένο υποσταθµό (οικίσκος, χαµηλή τάση, µέση τάση και µετασχηµατιστής)
για τις µεγαλύτερες µονάδες παραγωγής.
Χ. Ζούλη: Να εξηγήσουµε ότι ένα µικρό φωτοβολταϊκό πάρκο τάξης µεγέθους ισχύος
από 20 έως 100kW έχει µειωµένες ηλεκτρολογικά απαιτήσεις σε σχέση µε ένα
µεγαλύτερο άνω των 150kW.
Πιο συγκεκριµένα, κοιτώντας ένα πάρκο από τα panels προς το δίκτυο της ∆.Ε.Η, το
µικρό φωτοβολταϊκό σύστηµα συνίσταται ηλεκτρολογικά κατά πρώτον από πίνακες
σταθερού ρεύµατος (DC), οι οποίοι εγκαθίστανται µετά τα panels και πριν τους
αντιστροφείς προκειµένου να προστατέψουν τις γραµµές καλωδίωσης των
φωτοβολταϊκών συστοιχιών, µετά τους αντιστροφείς τοποθετούνται υποπίνακες
εναλλασσόµενου ρεύµατος (AC) ή/και γενικός πίνακας χαµηλής τάσης για τη διανοµή
της ενέργειας στο δίκτυο χαµηλής τάσης της ∆.Ε.Η.
Σε ένα πάρκο ισχύος άνω των 150kW, οι ηλεκτρολογικές απαιτήσεις αυξάνονται.
Πέραν των πινάκων χαµηλής τάσης (σταθερού και εναλλασσόµενου ρεύµατος),
απαιτείται και η εγκατάσταση µετασχηµατιστή ισχύος ανύψωσης τάσης, ο οποίος
ανυψώνει την τάση από τα 400V (δίκτυο χαµηλής τάσης) στα 20kV του δικτύου µέσης
τάσης της ∆ΕΗ, πίνακα µέσης τάσης απαραίτητο για την προστασία του µετασχηµατιστή
ισχύος καθώς και για την ασφαλή µεταφορά της ενέργειας στο δίκτυο της ∆ΕΗ, και
τέλος έναν υπαίθριο µεταλλικό οικίσκο στον οποίο εγκαθίσταται ο παραπάνω
αναφερόµενος ηλεκτρολογικός εξοπλισµός, προκειµένου να προστατευθεί από τυχόν
περιβαλλοντικές επιδράσεις.
Τι πρέπει να προσέξει κανείς κατά την ηλεκτρολογική µελέτη εφαρµογής ενός
φωτοβολταϊκού πάρκου;
Χ. Ζούλη: Θίγετε ένα άκρως σηµαντικό ζήτηµα. Τα θέµατα που πρέπει να προσέξει
κανείς είναι πολλά. Θα αναφερθούµε όµως σε κάποια από αυτά που κρίνουµε ως
ιδιαίτερα σηµαντικά. Μέγιστη σηµασία πρέπει να δίνεται στην αντικεραυνική
προστασία και εδώ επιτρέψτε µου να σηµειώσουµε πως πολλάκις ο επενδυτής
προσπαθεί να την αποφύγει διότι αυξάνει σηµαντικά το κόστος. Επίσης, σηµαντικό
θέµα είναι η επιλογή των ασφαλειών που µπορεί να χρησιµοποιηθούν στους πίνακες
εναλλασσόµενου και σταθερού ρεύµατος. Ειδικά στους πίνακες σταθερού ρεύµατος
DC θα πρέπει κανείς να συνυπολογίσει τις θερµοκρασίες που αναπτύσσονται σε σχέση
µε τις πιθανές υπερεντάσεις που µπορεί να αναπτυχθούν. Η επιλεκτικότητα στους
διακόπτες του συστήµατος, η µελέτη βραχυκυκλωµάτων, καθώς και οι κατάλληλες
προστασίες που επιτάσσουν οι κανονισµοί της ∆ΕΗ στους πίνακες µέσης τάσης αξίζει
επίσης να σηµειωθούν. Τέλος, συνιστάται να ισοκατανέµεται το φορτίο στο
µεγαλύτερο δυνατό βαθµό και να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες.
Θα πρέπει κανείς να χρησιµοποιεί απλά ή ειδικά καλώδια DC;
Χ. Ζούλη: Τα καλώδια DC χρησιµοποιούνται κατά βάση για τη διασύνδεση των Φ/Β
κυψελών µεταξύ τους, καθώς και τη διασύνδεση των φωτοβολταϊκών συστοιχιών µε
τους αντιστροφείς. Σύµφωνα µε τον κανονισµό DKE/VDE AK411.2.3 τα φωτοβολταϊκά
καλώδια θα πρέπει να έχουν πλέον τη σήµανση PV1-F. Κρίνεται απαραίτητη η χρήση
ενός ειδικού φωτοβολταϊκού καλωδίου, διότι αναφερόµαστε σε µια επένδυση
διάρκειας ζωής περίπου 30 ετών και είναι εξαιρετικά σηµαντικό να αποφεύγονται π.χ.
η γήρανση του καλωδίου, καθώς και η αλλοίωση της µόνωσης του.
∆. Αγγελούσης:Η Elesis A.E. διαθέτει στην ελληνική αγορά τα ειδικά καλώδια TECSUN
του Οίκου Prysmian (πρώην Pirelli), τα οποία σχεδιάστηκαν ειδικά για χρήση σε
Φωτοβολταϊκά Συστήµατα και κατασκευάζονται στη Γερµανία. Τα καλώδια αυτά
αποτελούν ό,τι πιο σύγχρονο και αξιόπιστο υπάρχει σήµερα στην παγκόσµια αγορά
και, αναφορικά µε τις ιδιότητές τους, δεν συγκρίνονται µε κανένα άλλο προϊόν που
κυκλοφορεί στην αγορά. Με την τοποθέτηση των καλωδίων TECSUN ο χρήστης ενός
φωτοβολταϊκού πάρκου απολαµβάνει υψηλή απόδοση της µονάδας του χωρίς να
ρισκάρει απώλειες, λόγω χρήσης µη ενδεδειγµένων καλωδίων, στην πώληση του
προϊόντος του για όλη τη διάρκεια ζωής της εγκατάστασής του. Με αυτό τον τρόπο
µεγιστοποιεί το όφελος από την επένδυσή του.
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Τι πρέπει να προσέξει κανείς κατά την εγκατάσταση της ηλεκτρολογικής υποδοµής;
Χ. Ζούλη: Με αφορµή την ερώτηση σας, και κρίνοντας από την εµπειρία που έχουµε
αποκτήσει από ήδη εγκατεστηµένα πάρκα, στα οποία έχουµε προµηθεύσει τον
ηλεκτρολογικό εξοπλισµό, η µεγαλύτερη επιτυχία ενός «καλοστηµένου» πίνακα
κρίνεται από την διευκόλυνση που αυτός παρέχει στον εγκαταστάτη του έργου. Κατά
την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο έργο,
χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής τα θέµατα τήρησης των κανονισµών ασφαλείας, δέουσα
προσοχή πρέπει να δίνεται και στην εξασφάλιση της στεγανότητας σε κάθε υπαίθρια
ηλεκτρολογική εγκατάσταση, τα καλώδια να προστατεύονται και να οδεύουν σε
κατάλληλες σωληνώσεις ή σχάρες ανάλογα µε τον τρόπο τοποθέτησής τους, ενώ θα
πρέπει να είναι και εύκολη η πρόσβαση σε περίπτωση που δηµιουργηθεί κάποιο
τεχνικό πρόβληµα.
Ποια η τοποθέτησή σας για τη µελλοντική κάλυψη ενεργειακών αναγκών;
∆. Αγγελούσης: Είναι επιτακτική ανάγκη να εφαρµοστεί στο σύνολό της η πολιτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραγωγή ενέργειας κατά τουλάχιστον 20% από ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας µέχρι το 2020. Με αυτόν τον τρόπο θα καλυφτεί και η αυξηµένη
ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια. Η Ελλάδα είναι προνοµιούχος χώρα αφού διαθέτει
δωρεάν και σε αφθονία πηγές ενέργειας όπως ο ήλιος και ο άνεµος. Θα πρέπει να
επιτευχθεί συναίνεση στο συντριπτικά µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού για ώθηση
σε αυτές τις νέες µορφές ενέργειας που επιπροσθέτως προστατεύουν το περιβάλλον
και δηµιουργούν νέες «πράσινες» θέσεις εργασίας.
Χ. Ζούλη: Θα ήθελα να προσθέσω ότι η βαθµιαία αύξηση των µικρών
ηλεκτροπαραγωγών µπορεί να καλύψει αποτελεσµατικά τη διαρκή αύξηση της
ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να
καλυφθεί µε µεγάλες επενδύσεις για σταθµούς συµβατικής ηλεκτροπαραγωγής. Η
παραγωγή ηλεκτρισµού από µικρούς ηλεκτροπαραγωγούς µπορεί να περιορίσει επίσης
την ανάγκη επενδύσεων σε νέες γραµµές µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης θα
πρέπει να συνυπολογιστεί πως το κόστος µιας νέας γραµµής µεταφοράς είναι πολύ
υψηλό, αν λάβουµε υπόψη µας πέρα από τον τεχνολογικό εξοπλισµό και θέµατα που
σχετίζονται µε την εξάντληση των φυσικών πόρων και τις αλλαγές στις χρήσεις της Γης.
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∂§§∏¡√°∂ƒª∞¡π∫√ ∂¶πª∂§∏∆∏ƒπ√
∞π√§π∫∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞

Η αγορά της αιολικής ενέργειας παραµένει πάντα στο προσκήνιο ιδιαίτερα ενόψει της
ψήφισης του νέου νόµου για τα θέµατα Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας.
Το Ελληνογερµανικό Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο και το δικηγορικό
γραφείο “Μεταξάς και Συνεργάτες” διοργανώνουν ηµερίδα µε θέµα:
«Η αιολική ενέργεια στην Ελλάδα - αγορά και εξελίξεις»
στις 20.04.2010 (ώρες: 09.30-14.00).
στο ξενοδοχείο King George Palace (Πλατεία Συντάγµατος)

Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί ως οµιλητές στελέχη της ΕΛΕΤΑΕΝ, του ΚΑΠΕ, της
∆ΕΗ, ενώ πρόσκληση για χαιρετισµό έχουµε απευθύνει στον αρµόδιο Γενικό
Γραµµατέα Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, κ. Μαθιουδάκη.
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Σεµινάριο Ενεργειακής ∆ιαχείρισης στην Ελλάδα
EUREM – European Energymanager
Το Επιµελητήριο µας από το 2006, ανέλαβε το Ευρωπαϊκό έργο EUREM σε συνεργασία
µε το ΚΑΠΕ. Το έργο ασχολείται µε τον τοµέα της Ενεργειακής Εκπαίδευσης. Πρόκειται
για ένα σεµινάριο που ξεκίνησε το 1997 από το Επιµελητήριο της Νυρεµβέργης και
πλέον παραδίδεται σε 12 ευρωπαϊκές χώρες, συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας.
Συγκεκριµένα, το υλικό εκπαίδευσης του σεµιναρίου εισάχθηκε στα ελληνικά
δεδοµένα µε την επιστηµονική υποστήριξη του ΚΑΠΕ. Σαν ευρωπαϊκό έργο έληξε τον
Ιούνιο του 2009 και πλέον το Ελληνογερµανικό Επιµελητήριο έχει την αποκλειστική
ευθύνη διαχείρισης του, στην Ελλάδα.
Μέχρι στιγµής έχουν ολοκληρωθεί 2 κύκλοι του σεµιναρίου στην Αθήνα, ο 3ος
ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2010. Επίσης πρόκειται να ξεκινήσει η διεξαγωγή του
σεµιναρίου και στην Θεσσαλονίκη µε γενικότερες βλέψεις επέκτασης και στην
υπόλοιπη Ελλάδα.
Τα µαθήµατα γίνονται Παρασκευή 17.00 – 21.30 και Σάββατο 09.00 – 16.00, ανά δύο
εβδοµάδες, σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους για σεµινάρια.
Οι θεµατολογίες που καλύπτονται είναι οι ακόλουθες:
Ενότητες Θεωρίας
1 Βασικές αρχές ενέργειας
2 Εµπορία ενέργειας, Νοµοθεσία, Εµπορία εκποµπών
3 Οικονοµική ανάλυση / ∆ιαχείριση έργων
4 ∆ιαχείριση ενεργειακών δεδοµένων/ διαχείριση φορτίου
Ενότητες Εξοικονόµησης Ενέργειας
5 Ενεργειακές απαιτήσεις κτηρίων
6 Φωτισµός
7 Θερµικές διεργασίες,συστήµατα ατµού,ανάκτηση θερµότητας
8 Θέρµανση
9 Ψύξη
10 Κλιµατισµός
11 Συµπαραγωγή θερµότητας-ηλεκτρισµού
12 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρικές µηχανές
13 Πεπιεσµένος αέρας
Ενότητες Ανανεώσιµων Πηγών Ενεργειάς
14 Γεωθερµία
15 Ηλιακή Ενέργεια - Θερµοηλιακά - Φωτοβολταϊκά
16 Βιοµάζα
∆ιεξαγωγή µαθηµάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Αθήνα: Έναρξη κάθε Σεπτέµβριο και Φεβρουάριο
Θεσσαλονίκη: Έναρξη κάθε Φεβρουάριο
Κόστος συµµετοχής: 1.500,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ
Εταιρίες – πελάτες στο σεµινάριο:
• ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (ΑΜΕΛ)
• ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΑΒΕΕ
• ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ

περισσότερες πληροφορίες
Ελληνογερµανικό Επιµελητήριο
κα. Ταβλαρίδου
κα. Στεργίδου
www.energymanager.eu
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SCHEUTEN SOLAR
∂¡∞ ∞∫√ª∏ ∂ƒ°√ π™ÃÀ√™ 1MW

Η Scheuten Solar ενισχύει την παρουσία της
στην ελληνική αγορά µε έργο ισχύος 1 MW
Με µεγάλη επιτυχία, η Scheuten Solar, ολοκλήρωσε ένα ακόµη έργο ισχύος 1 MWp µε
φωτοβολταϊκά πλαισία Scheuten Multisol®. Το φωτοβολταϊκό αυτό πάρκο αποτελεί
σήµερα ένα από τα µεγαλύτερα στην Ελλάδα και βρίσκεται στο ∆ήµο Τρικολώνων,
ανάµεσα στην Τρίπολη και τη Μεγαλόπολη, σε µια έκταση τριάντα πέντε περίπου
στρεµµάτων. Κάτοχος και διαχειριστής του έργου είναι η Ηλιοεπενδυτική Α.Ε., ενώ η
Data Energy ανέλαβε την υλοποίηση του έργου.
Αξίζει να αναφερθεί ότι, αυτό είναι το δεύτερο σηµαντικότερο έργο στην Ελλάδα για
την Scheuten Solar, µετά τη µονάδα ισχύος 2 MWp στο Βόλο το 2008, ενώ παράλληλα
συµµετέχει στην υλοποίηση πολλών έργων µικρότερης κλίµακας σε όλη τη χώρα. Από
τις αρχές του 2008, όταν η Scheuten εισχώρησε στην ελληνική αγορά, έχει υλοποιήσει
ένα σηµαντικό µέρος από την ήδη εγκατεστηµένη ισχύ στην Ελλάδα, κάτι που την
καθιστά µία από τις πρωτοπόρες εταιρίες φωτοβολταϊκών που δραστηριοποιούνται στη
χώρα.

περισσότερες πληροφορίες
Ιωάννα Τσίγκα
Scheuten Solar Hellas
www.scheutensolar.com
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Στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της εταιρίας, ο Evert
Vlaswinkel, Εµπορικός ∆ιευθυντής της Scheuten Solar, δήλωσε ιδιαίτερα
ικανοποιηµένος µε την επιτυχία της Scheuten στην ελληνική αγορά, γεγονός που
αποδεικνύει ότι έχουµε ένα ισχυρό δίκτυο σε ένα µέρος της Ευρώπης µε πολλές
προοπτικές.

∂π¢∏™∂π™

ª∂™√°∂π√™ SOS
∂¡∂ƒ°∂π∞∫∞ ∞¶√¢√∆π∫∞ ∫∆πƒπ∞
™∆∏¡ ∫ƒ∏∆∏

Η αλλαγή του κλίµατος προκαλείται κυρίως από την αλόγιστη χρήση των ορυκτών
καυσίµων που σήµερα αποτελούν τις κύριες πηγές ενεργειακής τροφοδοσίας όλων των
ανθρωπίνων δραστηριοτήτων.
Τη διαφαινόµενη λύση για την αντιµετώπιση αυτού του φαινοµένου, αποτελεί η
αντικατάσταση των ορυκτών καυσίµων µε τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και η
αποφυγή κατασπατάλησης τους µε την ορθολογική χρήση και εξοικονόµηση ενέργειας
σ΄όλους τους τοµείς συµπεριλαµβανοµένης της ενεργειακής κατανάλωσης στον
κτιριακό τοµέα.
Ο κτιριακός τοµέας βρίσκεται στο επίκεντρο µεγάλης «ενεργειακής µεταρρύθµισης»
τόσο σε παγκόσµιο όσο κυρίως σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο µε την ισχύ της
κοινοτικής οδηγίας 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.
Έτσι σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο έχουν τεθεί σχετικοί στόχοι µείωσης της
ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια µε αντίστοιχη µείωση των εκποµπών διοξειδίου
του άνθρακα.

περισσότερες πληροφορίες
∆ρ. Νικόλαος Ζωγραφάκης
Περιφέρεια Κρήτης
Ενεργειακό Κέντρο.
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Στην Ελλάδα θα ισχύσει άµεσα ο νέος Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων
(ΚΕΑΚ)
• Σ΄ ότι αφορά ειδικότερα στην Κρήτη, τα τελευταία χρόνια διαπιστώνονται
βελτιωµένες πρακτικές σχετικά µε την θερµική µόνωση του κτιριακού κελύφους
νέων οικοδοµούν ή κτιρίων υπό ανακαίνιση (µόνωση, διπλά τζάµια κ.λ.π.)
• Σ΄ ότι αφορά στην βιοκλιµατική αρχιτεκτονική υπάρχουν 50 περίπου κτίρια που
έχουν ενσωµατώσει παρόµοιες σχεδιαστικές και λειτουργικές τεχνικές, ενώ νέοι
αρχιτέκτονες προσανατολίζονται περισσότερο σε σχετικές εφαρµογές. Η διείσδυση
όµως εξακολουθεί να παραµένει περιθωριακή σε µια Περιφέρεια όπου οι
κλιµατικές συνθήκες είναι ιδανικές για παρόµοιες κατασκευές.
• Η διάδοση των θερµικών ηλιακών συστηµάτων (ηλιακά θερµοσίφωνα) είναι
ικανοποιητική τόσο στον οικιακό όσο και στον ξενοδοχειακό τοµέα (όπου υπάρχουν
µεγάλες σύγχρονες και πρότυπες εγκαταστάσεις). Σηµειώνεται επίσης ότι στην
Κρήτη δραστηριοποιούνται 24 περίπου ντόπιοι κατασκευαστές ηλιακών
θερµοσίφωνων, οι οποίοι κατέχουν µεγάλο µέρος της τοπικής αγοράς.
• Η φωτοβολταϊκή τεχνολογία στα κτίρια έχει να επιδείξει λίγες πιλοτικές εφαρµογές
αλλά αναµένεται ότι η επέκταση του προγράµµατος «ηλιακών στεγών» στην Κρήτη
θα έχει άµεση και πολύ σηµαντική ανταπόκριση.
• Η διείσδυση της «ηλιακής γεωθερµίας» µε συστήµατα ενδοδαπέδιας θέρµανσης και
δροσισµού και µε χρήση γεωθερµικών αντλιών θερµότητας παρουσιάζει αργή αλλά
σταθερή διείσδυση σε οικίες και ξενοδοχεία.
• Η ενεργειακή χρήση τοπικής βιοµάζας (πυρηνόξυλου) για θέρµανση και παραγωγή
ζεστού νερού χρήσης έχει να επιδείξει οικιακές αλλά κυρίως πρότυπες
ξενοδοχειακές εφαρµογές.
• Η διάδοση των λαµπτήρων εξοικονόµησης ενέργειας είναι σηµαντική ‐ το πρώτο
σχετικό πρόγραµµα της ∆ΕΗ εφαρµόστηκε στην Κρήτη µε την συνεργασία και του
Ενεργειακού Κέντρου Περιφέρειας Κρήτης – ενώ η αγορά και χρήση ηλεκτρικών
συσκευών υψηλής ενεργειακής κλάσης χρειάζεται έντονη πληροφόρηση χρηστών
και διάδοση των σχετικών πληροφοριών.
• Έχουν πραγµατοποιηθεί επίσης εγκαταστάσεις υβριδικών συστηµάτων ΑΠΕ (κυρίως
εξοχικές κατοικίες, ταβέρνες και µικρά ξενοδοχεία) τα οποία παρέχουν το σύνολο
της απαιτούµενες ηλεκτρικής ενέργειας σ΄ αυτά τα κτίρια.

∂π¢∏™∂π™

Τέλος, υπάρχουν πρότυπες σχετικές εφαρµογές ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και
τεχνολογικών εξοικονόµησης ενέργειας σε πολλά ξενοδοχεία της Κρήτης για µείωση
του λειτουργικού κόστους, για χρήση εργαλείων «πράσινες προώθησης» και για
παγίωση φιλικά περιβαλλοντικής εικόνας των συγκεκριµένων ξενοδοχειακών
µονάδων.
Λόγω των κλιµατικών συνθηκών, των κοινωνικών και οικονοµικών δραστηριοτήτων και
της νησιωτικής γεωγραφικής διαµόρφωσης είναι δυνατόν να δροµολογηθούν στην
Κρήτη πρότυπες – εναλλακτικές πολιτικές, εφαρµογές και εγκαταστάσεις στον
κτιριακό τοµέα µε ακριβή αποτίµηση, παρακολούθηση και ποσοτικοποίηση των
ενεργειακών και περιβαλλοντικών κερδών και πλεονεκτηµάτων.
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∂π¢∏™∂π™

SOLARISE A.E.
√ ¶ƒø∆√™ º/µ ™∆∞£ª√™

Ο πρώτος Φ/Β σταθµός της Solarise συνδέεται µε το ∆ίκτυο
ηλεκτρικής ενέργειας.
Ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία, οι δοκιµές και η επιθεώρηση που διεξήγαγε η αρµόδια
διεύθυνση ∆ικτύου της ∆ΕΗ και συνδέθηκε µε το ∆ίκτυο, ο πρώτος µιας σειράς από 7
συνολικά Φ/Β σταθµούς συνολικού δυναµικού 1MW περίπου, που κατασκεύασε η
εταιρία SOLARISE για λογαριασµό της ετ. Prime Energy, στην περιοχή των Μολάων
Λακωνίας.
Ο Φ/Β σταθµός έχει ισχύ 97kW και κατασκευάστηκε µε υψηλό ποσοστό εγχώριας
προστιθέµενης αξίας. Η EXELGroup κατασκεύασε, τα κρυσταλλικά Φ/Β πλαίσια στο νέο
εργοστάσιο της στο Κιλκίς, ενώ στην µονάδα της θεσσ/νίκης, παρήγαγε τις µεταλλικές
βάσεις για τις οποίες προχώρησε και στην εγκατάσταση τους. Τον βασικό εξοπλισµό
συµπληρώνουν οι inverter της γερµανικής SMA.
Σηµαντικό κοµµάτι των υπηρεσιών όπως χωµατουργικά, περιφράξεις, και εκσκαφές
εκτελέστηκαν από τοπικές εταιρίες.
Ο Φ/Β σταθµός αναµένεται να παράγει πάνω από 114.000kWh τον χρόνο,
προσφέροντας καθαρή ηλεκτρική ενέργεια που ισοδυναµεί µε 143 στρέµµατα δάσους
ή την ετήσια κατανάλωση ενέργειας 32 νοικοκυριών.
Η Solarise είναι εταιρία που ειδικεύεται στην κατασκευή φωτοβολταϊκών συστηµάτων
στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η EXELGroup είναι κατασκευάστρια Φ/Β πλαισίων κρυσταλλικού τύπου µε
υπερσύγχρονο εργοστάσιο στην ΒΙ.ΠΕ του Κιλκίς, δυναµικότητας 70 MW ανά έτος.
Η Prime Energy είναι επενδυτική εταιρία στο τοµέα των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας.

Φ/Β Σταθµός της SOLARISE
στους Μολάους Λακωνίας.
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∂π¢∏™∂π™

∂CO ENERGIA
∆∂Ã¡√§√°π∞ ª∂ ¶π™∆√¶√π∏™∏

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 την 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 αυτόν το λόγο κατέχει την πιστοποίηση ΕΝ ISO
9001:2000, όχι µόνο για τη µελέτη εφαρµογής, πώληση και εγκατάσταση
Φωτοβολταϊκών συστηµάτων, αλλά και για την Κατασκευή φωτοβολταικών σταθµών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που σηµαίνει ότι ακολουθούµε συγκεκριµένη
µεθοδολογία κατασκευής σε όλα µας τα έργα εξασφαλίζοντας για τους πελάτες µας
πιστοποιηµένη, υψηλής ποιότητας εγκατάσταση όλου του εξοπλισµού, συνδεσµολογία
και υπηρεσίες εργασιών στο εργοτάξιο από την αρχή µέχρι και την παράδοση του
σταθµού συνδεδεµένου µε την ∆.Ε.Η.

Φ/Β πάρκο 100 KWp της εταιρίας ΣΤΑΜΟΣ Ι. - ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ Π. - ΧΑΤΣΙΟΣ Π. ΟΕ.
Το έργο είναι υπό κατασκευή και βρίσκεται στην περιοχή
Αλατσιά του νοµού Γρεβενών.
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Φ/Β πάρκο 100 KWp της εταιρίας ΜΟΥΤΑΦΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΤΣΙΑΜΑΣΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΕ.
Συνδέθηκε µε το δίκτυο της ∆.Ε.Η. στις 3-12-2009 και βρίσκεται στην περιοχή Μικρόδασος του νοµού Κιλκίς.

Φ/Β πάρκο 100 KWp της εταιρίας ΣΤΑΜΟΣ Ι. - ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ Π. - ΧΑΤΣΙΟΣ Π. ΟΕ.
Το έργο είναι υπό κατασκευή και βρίσκεται στην περιοχή Κερασιά του νοµού Γρεβενών.

Φ/Β πάρκο 100 KWp της εταιρείας ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Μ. ΕΠΕ.
Το έργο έχει κατασκευαστεί και είναι σε αναµονή σύνδεσης µε την ∆.Ε.Η. και
βρίσκεται στην περιοχή Πουλακίδα του νοµού Αργολίδος.
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∂π¢∏™∂π™

SCHEUTEN SOLAR
∫∞£π∂ƒø¡∂π ∂¡∞ ¡∂√ ¶ƒ√∆À¶√
™∆∏ µπ√ª∏Ã∞¡π∞ º/µ

Η Scheuten Solar επεκτείνει την εργοστασιακή εγγύηση των
προϊόντων της κατακτώντας ηγετική θέση

Με την εισαγωγή δύο σηµαντικών βελτιώσεων όσον αφορά τους όρους εγγύησης των
φ/β πλαισίων Multisol®, η Scheuten Solar καθιερώνει ένα νέο πρότυπο στη
βιοµηχανία φωτοβολταϊκών. Η εγγύηση για όλα τα προϊόντα Multisol® επεκτείνεται
από 5 σε 10 χρόνια, ενώ παράλληλα βελτιώνεται σηµαντικά και η εγγύηση απόδοσης.
Η Scheuten Solar εξασφαλίζει σηµαντικά υψηλότερες τιµές απόδοσης που
ισοδυναµούν µε 92% για τα πρώτα 10 έτη και 83% για τα 25 χρόνια, σε αντίθεση µε τις
έως τώρα ισχύουσες συνθήκες της τάξεως του 90% και 80% αντίστοιχα. Αξίζει επίσης
να σηµειωθεί ότι η απόκλιση στο εύρος ονοµαστικής ισχύος είναι πλέον µόνο θετική
και κυµαίνεται από 0 έως +10 Wp.
Με τη νέα αυτή εγγύηση, παρουσιάζεται µια µέση αύξηση 6% της υποσχόµενης
απόδοσης, η οποία πλησιάζει έτσι σηµαντικά την αναµενόµενη. Ως αποτέλεσµα, οι
πελάτες µας απολαµβάνουν τη δέσµευσή µας για επιπλέον απόδοση που αντιστοιχεί
σε συνολικό όφελος παραγωγής ενέργειας διάρκειας πάνω από 1,5 έτος.
«Με τους νέους όρους εγγύησης, η Scheuten Solar, κατακτά ηγετική θέση
εξασφαλίζοντας καλύτερες τιµές πραγµατικής απόδοσης, γεγονός που αποτελεί για
τους πελάτες µας βασική παράµετρο αξιολόγησης», τονίζει ο Evert Vlaswinkel,
Εµπορικός ∆ιευθυντής της Scheuten Solar.
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∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞
REHAU
AVATEC
ALEO
ΡΙΖΑΚΟΣ
TREPTOW DIRK
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ - ΠΑΝΙ∆ΗΣ
ΚΕΒΕ Α.Ε.
ISOMAT
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
STABIL
FIBREX

¶∞ƒ√À™π∞™∏ ∂∆∞πƒπø¡
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∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞
REHAU

Η νέα διάσταση στην κατασκευή κουφωµάτων Geneo
Το εξ’ ολοκλήρου ενισχυµένο προφίλ
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.
Hightech εργοστασιακή ύλη RAU- FIPRO
Το RAU- FIPRO είναι η εργοστασιακή ύλη του µέλλοντος, στην κατασκευή προφίλ
κουφωµάτων. Τα καινοτόµα χαρακτηριστικά της προσδίδουν στο GENEO αχτύπητη
σταθερότητα και ανθεκτικότητα. Το RAU-FIPRO® είναι η καινοτόµος σύνθεση του
οίκου REHAU, που εξασφαλίζει µέγιστη σταθερότητα και προστασία από στρέβλωση,
καθώς και στατικά χαρακτηριστικά, τα οποία µέχρι σήµερα δεν µπορούσαν να
επιτευχθούν χωρίς µεταλλικό οπλισµό. Μετά από τη χρήση στην κατασκευή
αεροπλάνων και στη φόρµουλα 1, το RAU-FIPRO® χρησιµοποιείται για πρώτη φορά
στην κατασκευή κουφωµάτων, ως υλικό µε ανθρακονήµατα.
GENEO- το ενεργειακά οικονοµικό σύστηµα προφίλ κουφωµάτων
1. Εξ΄ολοκλήρου ενισχυµένο- προσανατολισµένο στο µέλλον
GENEO- το όραµα ενός εξ΄ολοκλήρου ενισχυµένου συστήµατος κουφωµάτων, χωρίς
οπλισµό, είναι πλέον πραγµατικότητα! Η τελειοποιηµένη κατασκευή του προφίλ, σε
συνδυασµό µε την Hightech ύλη RAU- FIPRΟ, προσφέρουν αχτύπητα πλεονεκτήµατα
στην κατασκευή. Ενισχυµένα κανάλια βιδώµατος µε πρόσθετες διαγώνιες ενισχύσεις
IVS (ενσωµατωµένο σύστηµα ενίσχυσης), δηµιουργούν εξαίσια χαρακτηριστικά
σταθερότητας. Επιτυχής έλεγχος της τάξης 2 (χωρίς πρόσθετο οπλισµό).
2. Ασυναγώνιστη θερµοµόνωση
Το GENEO επιτυγχάνει τιµή θερµοµόνωσης Uf έως και 0,8W/m²K, που το καθιστά
ασυναγώνιστο στην κατηγορία του, παρά την λεπτή ορατή επιφάνεια των 115mm.
Με τη χρήση της κατάλληλης υάλωσης, το σύστηµα αυτό ενδείκνυται για την
τοποθέτηση σε παθητικά σπίτια.
3. Εξαιρετικά οικονοµικό
Το GENEO ευνοεί την τήρηση µειωµένης παρακαταθήκης και την κατασκευή και µε
µεσαίο λάστιχο, στο ίδιο σύστηµα. Η χρήση είναι ευκολότερη, λόγω του µειωµένου
βάρους, µέχρι και 40%. Είναι ανεξάρτητο από τις τιµές των οπλισµών. Νέος
σχεδιασµός στη χρήση των λάστιχων, µε κοινά λάστιχα για την εξωτερική πλευρά
του φύλλου και την κάσα. Εξοικονόµηση κόστους, διότι δεν χρειάζονται ειδικά
καλούπια για τη συγκόλληση των προφίλ µε ενσωµατωµένο λάστιχο. Μεγάλη
πατούρα υάλωσης 66mm για την τοποθέτηση τριπλής υάλωσης.
∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ!
ΖΗΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ- Η REHAU ΘΕΤΕΙ ΝΕΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
ΕΠΩΝΥΜΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ REHAU
EΝΑ ΣΗΜΑ, ΠΟΥ ΜΠΟΡΕI ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙ!
Το σήµα ποιότητας της REHAU δείχνει υψηλό επίπεδο απαιτήσεων και δύναµη. Με τη
διαρκή επίπονη αναζήτηση ενεργειακά οικονοµικότερων λύσεων σε ανώτατο
τεχνολογικό επίπεδο, η REHAU πέτυχε µε το πέρασµα του χρόνου ολοένα αυξανόµενη
αναγνώριση. Για πολλούς αρχιτέκτονες, µελετητές και τεχνίτες οικοδοµών, η αξία αυτή
είναι καθοριστικής σηµασίας για τη λήψη αποφάσεων. Οι επαγγελµατίες του κλάδου
δεν επιλέγουν µόνο προϊόν ή σύστηµα. Xρειάζονται στο πλευρό τους έναν δυνατό και
αξιόπιστο συνεργάτη.
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AVATEC

Χαρίζουµε την κλιµατική άνεση

AVATEC

Η Avatec ιδρύθηκε το 2006 και αποτελεί την εξέλιξη της Αβαρικιώτης Τεχνικά Έργα η
οποία προϋπήρχε στο χώρο από το 1996. Μέτοχοι της Avatec είναι ο Μηχανολόγος
Μηχανικός κ. Βασίλης Αβαρικιώτης (CEO) και ο Χηµικός Μηχανικός MSc κ. Νικόλαος
Βασιλείου (COO), oι οποίοι µαζί µε τους περίπου 30 µηχανικούς και εξειδικευµένους
συνεργάτες, στελεχώνουν την εταιρία και προσφέρουν ηλεκτροµηχανολογικά
συστήµατα και υψηλή τεχνογνωσία στον κατασκευαστικό χώρο επαγγελµατικών και
ιδιωτικών κτιρίων.
Η Avatec αποτελεί µία από τις πλέον εξειδικευµένες, πρωτοπόρες και αναγνωρισµένες
εταιρίες στους τοµείς:
•
•
•
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Μελέτης χώρου, λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κτίσµατος, τις ανάγκες
και τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη, προσφέρει την βέλτιστη οικονοµοτεχνική
λύση.
Σχεδιασµού κατάλληλης λύσης, που γίνεται από άρτια εκπαιδευµένο προσωπικό
χρησιµοποιώντας τις πιο σύγχρονες και αποτελεσµατικές µεθόδους,
αναγνωρισµένες και πιστοποιηµένες διεθνώς.
Εφαρµογής εγκατάστασης. Η διεκπεραίωση των εγκαταστάσεων πραγµατοποιείται
από έµπειρους πτυχιούχους τεχνικούς και µηχανικούς οι οποίοι έχουν επιλεχθεί
βάσει των πιο αυστηρών κριτηρίων.

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞

>>

AVATEC

Η Avatec αναλαµβάνει την εγκατάσταση ψύξης, θέρµανσης κλιµατισµού, αερισµού,
ηλιοθερµικών συστηµάτων και ηλιακής ψύξης, φωτοβολταϊκών, ηλεκτρολογικών και
υδραυλικών συστηµάτων, κεντρικής σκούπας, καθώς και αυτοµατισµών. Τα άρτια
επανδρωµένα συνεργεία της από µηχανολόγους, ηλεκτρολόγους, ηλεκτρονικούς,
υδραυλικούς και ψυκτικούς, καθώς και οι τοπικοί συνεργάτες της, προσφέρουν άµεσα
πολύτιµη τεχνική υποστήριξη σε Ελλάδα και Κύπρο.
Πέραν της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που προσφέρει η Avatec, µετά την
ίδρυση της έχει αναπτύξει αξιοσηµείωτες συνεργασίες κύρους και στον εµπορικό
τοµέα και έχει κατοχυρώσει αποκλειστικές αντιπροσωπείες από αναγνωρισµένους
οίκους του εξωτερικού: Sonnenkraft-Ηλιοθερµικά συστήµατα, RDZ-Θέρµανση και
Ψύξη δαπέδου, τοίχου και οροφής, PAW-Σταθµοί ανακυκλοφορίας, NZRΘερµιδοµετρητές και Ογκοµετρητές, SorTech-Ηλιακή ψύξη, Thomas-Κεντρικό σύστηµα
σκούπας, Vela Solaris-Λογισµικά προγράµµατα προσοµοίωσης Polysun.
Ο στόχος της Avatec είναι, να παρέχει υψηλής ποιότητας ηλεκτροµηχανολογικά έργα,
ολοκληρωµένες λύσεις και συστήµατα εξοικονόµησης ενέργειας για κατασκευαστές,
µεταπωλητές και ιδιοκτήτες κατοικιών.
Θέρµανση & Ψύξη Τοίχου και Οροφής b!klimax της RDZ
«Χαρίζουµε την κλιµατική άνεση»
Η σηµαντική και µακροχρόνια εµπειρία της RDZ στον θερµοϋδραυλικό τοµέα και η
συνεχής έρευνα της στις πιο προηγµένες τεχνολογικές λύσεις, την έχει αναδείξει ως
τον κορυφαίο Ιταλικό οίκο που σχεδιάζει και προσφέρει ολοκληρωµένα συστήµατα
θέρµανσης και ψύξης µε θερµικά ακτινοβολούσες επιφάνειες.
Με γνώµονα την εµπειρία και την τεχνογνωσία η RDZ δηµιούργησε τo σύστηµα
b!klimax, το οποίο είναι ένα ολοκληρωµένο πρωτοποριακό σύστηµα χαµηλής θερµικής
αδράνειας για θέρµανση και ψύξη από οροφή και τοίχο, το οποίο χρησιµοποιεί τις
µεγάλες επιφάνειες (των τοίχων και της οροφής) για να µεταδώσει θερµική
ακτινοβολία στον χώρο. Έτσι επιτρέπει στο ανθρώπινο σώµα να εξισορροπήσει
θερµικά οπότε και επιτυγχάνεται η απόλυτη αίσθηση της κλιµατικής άνεσης. Το
b!klimax είναι το πρώτο σύστηµα που προσφέρει ολοκληρωµένη ψύξη και θέρµανση
από τοίχο και οροφή επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα την ιδανική κλιµατική άνεση.

AVATEC
Εµπορική-τεχνική εταιρία
Βασίλης Αβαρικιώτης
Chief Executive Officer
Νικόλαος Βασιλείου
Chief Operations Officer
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Τα βασικά στοιχεία του b!klimax
Θερµοµονωµένες πλάκες
To σύστηµα αποτελείται από θερµοµονωµένες πλάκες τοίχου ή οροφής σε τρεις
διαφορετικές διαστάσεις, που περιέχουν σωληνώσεις πολυβουτυλενίου µε
φράγµα οξυγόνου διαµέτρου 6 mm σε πλάκα πολυστυρενίου πάχους 40 mm κατά
DIN 4726. Οι σωληνώσεις καλύπτονται από ακρυλικό γύψο για µέγιστη
θερµοχωρητικότητα.
Κολλεκτέρ και διανοµείς
Τα ιδανικά διαστασιολογηµένα κολλεκτέρ και οι διανοµείς εξασφαλίζουν την
κατανοµή ροής του ζεστού ή κρύου νερού στα κυκλώµατα του b!klimax.
Τα εξαρτήµατα αυτά διαθέτουν θερµοµονωτικά καλύµµατα ώστε να
ελαχιστοποιούνται οι απώλειες και να αποφεύγονται οι υγροποιήσεις όταν
λειτουργούν σε ψύξη.
Σύστηµα ρύθµισης θερµοκρασίας
Τα συστήµατα ρύθµισης θερµοκρασίας της RDZ προσαρµόζουν την απόδοση στις
ανάγκες και στις παραλλαγές των κλιµατολογικών συνθηκών, εξασφαλίζοντας
σταθερό έλεγχο των παραµέτρων άνεσης και µειώνοντας την κατανάλωση
ενέργειας. Η ρύθµιση θερµοκρασίας από την RDZ εγγυάται τον έλεγχο όλων των
παραµέτρων του συστήµατος ακτινοβολίας, χάρη στο σταθερό έλεγχο του νερού της
θερµοκρασίας αέρος, ακόµα και της σχετικής υγρασίας του δωµατίου. Με αυτό τον
τρόπο µπορούµε να έχουµε την υψηλότερη απόδοση του
συστήµατος. Κάθε controller ρύθµισης θερµοκρασίας διατίθεται µε
έτοιµο διάγραµµα ηλεκτρικής σύνδεσης, στο οποίο ο εγκαταστάτης
µπορεί να βρει χρήσιµες πληροφορίες για το σύστηµα,
εξασφαλίζοντας έτσι την εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση.
Παροχικές στήλες
Οι σωλήνες παροχής για τα κολλεκτέρ και τους διανοµείς
κατασκευάζονται από σωλήνα polybutylene (PB) µε φράγµα οξυγόνου,
στη διατοµή που προκύπτει από την µελέτη µε το λογισµικό της RDZ. Οι
σωλήνες αυτοί προσφέρονται µε θερµοµόνωση για την ελαχιστοποίηση των
θερµικών απωλειών και αποφυγή υγροποιήσεων όταν λειτουργούν σε ψύξη.
Φιλικό προς το περιβάλλον
Με το b!klimax µπορούµε να παράγουµε θέρµανση µε χαµηλότερη επίπτωση στο
περιβάλλον χρησιµοποιώντας λέβητες συµπύκνωσης, αντλίες θερµότητας, ηλιακά
συστήµατα, κτλ.
Ποιότητα
Χάρη στην υψηλή ποιότητα υλικών και στον αυστηρό έλεγχο που διεξάγει η εταιρία στα
εξαρτήµατα της, η RDZ κατέχει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 από το 1997.
Πλεονεκτήµατα του b!klimax
• Είναι «αόρατο», δεν παρεµβαίνει στο χώρο, άλλα τον απελευθερώνει τόσο στη
διαρρύθµιση, όσο στη διακόσµηση.
• Είναι χαµηλής αδράνειας οπότε και γρήγορης απόκρισης σε θέρµανση και ψύξη
(15-20 λεπτά της ώρας).
• Έχει υψηλές προδιαγραφές υλικών, βέλτιστες αποδόσεις και ελάχιστο λειτουργικό
κόστος
• Επιτυγχάνει ιδανική κατανοµή και απόλυτο έλεγχο θερµοκρασίας και υγρασίας (µε
επιπλέον δυνατότητα ρύθµισης και ανά χώρο).
• Αποτελεί µια οικολογική και ταυτόχρονα λειτουργική πρόταση θέρµανσης και
ψύξης υψηλών απαιτήσεων.
• Η εγκατάσταση του b!klimax είναι εύκολη και γρήγορη
• Έχει άµεση και ουσιαστική τεχνική υποστήριξη µε άρτια εκπαιδευµένο δίκτυο
συνεργατών στην Ελλάδα και Κύπρο
• Ιδανική λύση τόσο το καλοκαίρι, όσο το χειµώνα
• Αθόρυβο σύστηµα χωρίς ρεύµατα αέρος και µετακίνηση σκόνης
Το σύστηµα b!klimax αποτελεί την ιδανική λύση για: κατοικίες, ανακαινισµένα κτίρια,
καταστήµατα, κτίρια γραφείων, εµπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, κέντρα περίθαλψης,
κοινότητες, εκθεσιακοί χώροι.
Η AVATEC είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της RDZ στην Ελλάδα και Κύπρο από το
2008. Με την µακροχρόνια εµπειρία της στα συστήµατα εξοικονόµησης ενέργειας
προηγµένης τεχνολογίας και στον τοµέα των ηλεκτροµηχανολογικών εφαρµογών η
AVATEC προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις τόσο στον επαγγελµατικό, όσο στον
ιδιωτικό χώρο.

ÙÂ‡¯Ô˜ 9  ∞’ ∆Ú›ÌËÓÔ 2010

53

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞
ALEO

H υψηλή απόδοση των πλαισίων της επιβεβαιώνεται για µια
ακόµη φορά
ALEO

Το πανεπιστήµιο του Flensburg ερευνά τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις των
κοινοτικών επιχειρήσεων κοινής ωφελείας του Flensburg.
Η πειραµατική εγκατάσταση
Με την πειραµατική εγκατάσταση επιδιώκεται να ερευνηθεί υπό πραγµατικές
συνθήκες σε ποια τάξη µεγεθών επιδρά στην ειδική ετήσια ενεργειακή απόδοση η
επιλογή µονοκρυσταλλικών, πολυκρυσταλλικών και υβριδικών κυψελών. Επιπλέον
ερευνώνται οι ενεργειακές επιδράσεις στην ειδική ετήσια ενεργειακή απόδοση από
την απόκλιση µιας επιµέρους γεννήτριας -24° προς τα νοτιοανατολικά, καθώς και µίας
ακόµη ενεργούς, επιµέρους γεννήτριας µε λειτουργία ιχνηλάτησης ήλιου (tracker),
στην περίπτωση της οποίας ο νότος ορίζεται µε 0°. Επιπλέον επιδιώκεται να αναλυθεί
η απώλεια ενεργειακής απόδοσης, η οποία προκύπτει εξαιτίας της σκίασης
αντικειµένων της πολύ κοντινής µονάδας παραγωγής ενέργειας.

Εικ. 1
Άποψη της πειραµατικής
εγκατάστασης
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Υπεύθυνοι λειτουργίας του πεδίου δοκιµών φωτοβολταϊκών, που κατασκευάστηκε το
∆εκέµβριο του 2006, µε εγκατεστηµένη συνολική απόδοση περίπου 26 kWp είναι οι
κοινοτικές επιχειρήσεις κοινής ωφελείας του Flensburg. Η αξιολόγηση των δεδοµένων
πραγµατοποιήθηκε σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο του Flensburg. Το πεδίο
δοκιµών αποτελείται από δώδεκα επιµέρους γεννήτριες και βρίσκεται στις
εγκαταστάσεις των κοινοτικών επιχειρήσεων κοινής ωφελείας. Εννέα επιµέρους
γεννήτριες (TG) είναι εγκατεστηµένες σε µία επίπεδη οροφή ύψους 5,5 µέτρων, τρεις
επιµέρους γεννήτριες έχουν εγκατασταθεί πολύ κοντά στην οροφή σε µονάδες
ιχνηλάτησης του ήλιου.
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Η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση βρίσκεται σε βόρειο γεωγραφικό πλάτος 54° 48’ 22,5’’
και ανατολικό γεωγραφικό µήκος 9° 25’ 48,7’’, σε απόσταση περίπου 350 µέτρων από
τα Φιόρδ του Flensburg. Λόγω του είδους της στερέωσης των επιµέρους γεννητριών
στην οροφή, η κλίση είναι περίπου 37°. Οι επιµέρους γεννήτριες ένα ως επτά έχουν
αζιµούθιο 0°, ενώ το αζιµούθιο των επιµέρους γεννητριών οχτώ και εννιά είναι 24°. Οι
τρεις µονάδες ιχνηλάτησης του ήλιου λειτουργούν αυτόµατα στην περιοχή της κλίσης
από 5° έως 80° και στην περιοχή του αζιµούθιου από -90° έως +90°. Κάθε µία από τις
δώδεκα επιµέρους γεννήτριες είναι συνδεδεµένη µε ένα µεµονωµένο µετατροπέα
δικτύου SMA. Η εγκατεστηµένη απόδοση των συγκροτηµάτων κυµαίνεται στα 2,1 kWp
ανά επιµέρους γεννήτρια – µέχρι τις δύο επιµέρους γεννήτριες δέκα και έντεκα. Η
απόδοση αυτών είναι 2,31 kWp. Κάθε µία από τις επιµέρους γεννήτριες ένα ως εννέα
είναι συνδεδεµένη σε ένα µετατροπέα SMA τύπου Sunnyboy 2100 TL µε απόδοση 2,1
kW. Λόγω του ότι τα συγκροτήµατα δέκα και έντεκα παρουσιάζουν µεγαλύτερη
απόδοση, λειτουργούσαν εκεί µετατροπείς τύπου Sunnyboy 2500 µε µέγιστη απόδοση
2,52 kW. Οι µετατροπείς είναι εξωτερικές συσκευές κατηγορίας προστασίας IP 65. Για
την πραγµατοποίηση της καταγραφής τιµών µέτρησης επιλέχθηκε επίσης από την
εταιρεία SMA η τεχνολογία µέτρησης και καταγραφής. Ο ηµερολογιακός καταγραφέας
δεδοµένων µε την ονοµασία Sunny Web-Box καταγράφει συνεχώς τα ηλεκτρικά,
ενεργειακά και µετεωρολογικά χαρακτηριστικά µεγέθη και τα προετοιµάζει για την
αξιολόγηση.
Κατά τη σύγκριση των επτά προσανατολισµένων προς Νότο επιµέρους γεννητριών,
είναι δυνατή η διάκριση σαφών διαφορών της ενεργειακής ετήσιας απόδοσης (βλέπε
Πίνακα 1).
Πίνακας 1
Αξιολόγηση των ενεργειακών αποδόσεων µετά από 365 ηµέρες λειτουργίας

Αριθµός
σειράς

56

Επιµέρους Κλίση/
γεννήτρια Αζιµούθιο

Πλαίσια

Συνολική
Συγκεκριµένη
Εγκατεστηµένη
ενεργειακή
ετήσια ενεργειακή
Ισχύς
απόδοση
απόδοση

2000175916

1

37/0

12 x Shell PowerMax Ultra SQ 175 C
175Wp µονοκρυσταλλικό

2175.60

2.1

1036.00

2000175812

2

37/0

12 x Sharp NT-R5E3E / NT-175E1175Wp
µονοκρυσταλλικό

2155.70

2.1

1026.52

2000175866

3

37/0

12 x SolarWorld SW 175W, 175Wp
µονοκρυσταλλικό

2164.00

2.1

1030.48

2000175896

4

37/0

12 x Solara S875TIM 175Wp
µονοκρυσταλλικό

2118.10

2.1

1008.62

2000175907

5

37/0

12 x BP Solar 3175 175Wp
πολυκρυσταλλικό

2219.90

2.1

1057.10

2000175879

6

37/0

12 x Aleo S 16 175Wp
πολυκρυσταλλικό

2262.20

2.1

1077.24

2000175894

7

37/0

12 x Kyocera ASE-175-GT-FT 175Wp
σκούρο µπλε πολυκρυσταλλικό

2242.30

2.1

1067.76

2000175917

8

37/-24

12 x SolarWorld SW 175W 175Wp
µονοκρυσταλλικό -24ο από το Νότο

2016.30

2.1

960.14

2000175809

9

37/-24

2039.30

2.1

971.10
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12 x SolarWorld SW 175W 175Wp
µονοκρυσταλλικό, -24ο από το Νότο,
10ο-60ο µεταβλητό

Η aleo (επιµέρους γεννήτρια 6) παρουσιάζει τις καλύτερες τιµές και το έτος 2007
παρήγε 144,1 kWh περισσότερη ενέργεια από την επιµέρους γεννήτρια τέσσερα, η
οποία παρήγε τη χαµηλότερη ενέργεια και για αυτό προσδιορίστηκε ως σηµείο
αναφοράς για τη σχετική απόκλιση. Έτσι, µε µία συγκριτική εξέταση, προκύπτει µία
διαφορά 6,8 % µεταξύ των δύο επιµέρους γεννητριών. Οι πολυκρυσταλλικές
επιµέρους γεννήτριες πέντε, έξι και επτά παρουσιάζουν σαφείς επιπλέον αποδόσεις
σε σχέση µε τις µονοκρυσταλλικές επιµέρους γεννήτριες ένα, δύο, τρία και τέσσερα. Η
µέση τιµή των ετήσιων ενεργειακών αποδόσεων για τις πολυκρυσταλλικές επιµέρους
γεννήτριες είναι 2.241 kWh, αντιθέτως για τις µονοκρυσταλλικές επιµέρους γεννήτριες
είναι 2.153 kWh. Οι τιµές αυτές αντιστοιχούν σε απόκλιση περίπου 4 %. Πριν από την
αξιολόγηση, οι µεµονωµένες επιµέρους γεννήτριες ελέγχθηκαν για τυχόν αιτίες που
θα µπορούσαν να µειώσουν την ενεργειακή απόδοση, όπως διάβρωση σε ηλεκτρικές
συνδέσεις και επαφές, ελαττωµατικά καλώδια, βραχυκυκλώµατα µεταξύ των κυψελών
της µονάδας, αφαίρεση της ενθυλάκωσης, διαχωρισµός/ θραύση των κυψελών, ζηµιές
στο γυάλινο κάλυµµα, θαµπό ή µε αλλοιωµένο χρώµα γυάλινο κάλυµµα, ελαττώµατα
στη δοµή κυψελών (φαινόµενο Hot-Spot) και σχηµατισµός φυσαλίδων. Ελέγχθηκε
ακόµη και η ποιότητα της καλωδίωσης και αποκλείστηκε ως πιθανή αιτία των
µειωµένων αποδόσεων.
Περίληψη
Τα αποτελέσµατα του πρώτου έτους δείχνουν ευπρόσδεκτα υψηλές αποδόσεις σε όλες
τις µονάδες. Από αυτό µπορούµε να συµπεράνουµε εάν τηρούνται ή όχι τα στοιχεία
του κατασκευαστή. Το εάν θα διαρκέσει το πλεονέκτηµα των πολυκρυσταλλικών
κυψελών, θα φανεί τα επόµενα χρόνια. Ένα γεωγραφικό πλεονέκτηµα των
φωτοβολταϊκών στη Βόρεια Γερµανία αφορά τις σχετικά χαµηλές θερµοκρασίες και τη
διαρκή ύπαρξη ανέµων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα γενικά καλούς βαθµούς απόδοσης.
Ωστόσο, λόγω αυτού δεν παρατηρείται πλήρης αξιοποίηση των κυψελών, των οποίων
οι συντελεστές θερµοκρασίας βελτιστοποιήθηκαν για υψηλές θερµοκρασίες.
Οι απώλειες ενεργειακών αποδόσεων, που αναµένονται λόγω του µη ιδανικού
προσανατολισµού και της σκίασης, οφείλονταν στο πλαίσιο που καθορίστηκε
προηγουµένως βάσει των υπολογισµών.
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ΡΙΖΑΚΟΣ

Παραγωγή διογκωµένου πολυστυρενίου

ΠΛΗΡΗΣ ΓΚΑΜΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ & ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ
∆ΙΟΓΚΩΜΕΝΟ ΠΟΛΥΣΤΥΡΕΝΙΟ EPS

H εταιρία Γ. Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ είναι η µεγαλύτερη εταιρία παραγωγής ∆ιογκωµένου
Πολυστυρενίου EPS στην Ελλάδα µε σύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις στην
ΒΙ.ΠΕ. Λαµίας και στις Αχαρνές Αττικής και εµπορικές εγκαταστάσεις στο Καλοχώρι
Θεσσαλονίκης και στην Λαµία.
Πρώτη ασχολήθηκε µε την παραγωγή ΕPS για χρήσεις εξωτερικής θερµοµόνωσης
κτιρίων το 1999 και µέχρι σήµερα έχει επενδύσει πάνω από 600.000m2 όψεων µε τα
προϊόντα εξωτερικής θερµοµόνωσης κτιρίων που παράγει.
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Σήµερα η Γ. Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ παράγει όλη τη γκάµα των θερµοµονωτικών και
διακοσµητικών από ∆ιογκωµένο Πολυστυρένιο EPS που χρησιµοποιούνται στην
εξωτερική θερµοµόνωση κτιρίων σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 13163
(Παραγωγή EPS) και ΕΝ 13499 (Παραγωγή EPS για ΣΕΘ «Συστήµατα Εξωτερικής
Θερµοµόνωσης»-ΕΤICS) και την Ευρωπαϊκή τεχνική οδηγία ΕΤAG 004 (ΣΕΘ µε EPS),
διαθέτει εσωτερικό εργαστήριο ελέγχου στην έδρα της, σήµανση CE για όλα τα
προϊόντα της από κοινοποιηµένο Γερµανικό φορέα πιστοποίησης GSH και φυσικά
διαθέτει πιστοποιητικό κατά ISO 9001.

>>

ΡΙΖΑΚΟΣ

Η γκάµα της περιλαµβάνει Αυτοσβενύµενο ∆ιογκωµένο Πολυστυρένιο λευκό κοφτό
τύπου ISOPOR EPS 60 THP (λ = 0,039 W/mK) και 80 THP (λ = 0,037 W/mK),
ΙSOPOR EPS 200 THP (λ = 0,034 W/mK) για τη ζώνη υψηλής στεγάνωσης που ξεκινάει
από τα θεµέλια και φτάνει µέχρι 60cm επάνω από την επιφάνεια του εδάφους,
ροζ πρεσσαριστό PERIPOR EPS 250 (λ = 0,034 W/mK) επίσης για τη ζώνη υψηλής
στεγάνωσης µε ακόµη χαµηλότερη υδαταπορροφητικότητα, γραφιτούχο κοφτό
NEOPOR EPS 80 THP για ακόµη καλύτερη θερµοµόνωση (λ = 0,032 W/mK),
στρογγυλές τάπες από ΕPS για κάλυψη των θερµογεφυρών που αφήνουν τα βύσµατα
στερέωσης, κορνίζες, κολώνες, φουρούσια για επένδυση και διακόσµηση των όψεων
και βεβαίως καµπυλωµένες πλάκες για επένδυση καµπύλων επιφανειών µε
οποιαδήποτε ακτίνα καµπυλότητας.
Η Γ. Κ. ΡΙΖΑΚΟΣ ΑΒΕΤΕ συνεργάζεται επί σειρά ετών µε όλες τις µεγάλες εταιρίες
συστηµάτων εξωτερικής θερµοµόνωσης καθώς και µε την εταιρία KNAUF µε την οποία
προωθούν από κοινού το σύστηµα THERMOPROSOPSIS.
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TREPTOW DIRK

Όνειρα από ξύλα για κατοικίες και επαγγελµατικούς χώρους

TREPTOW DIRK

...σε τοίχους, οροφές, δάπεδα
Επένδυση για τοίχους και οροφές
Πάνελ από 150-600 mm φάρδος
Τα Πάνελ (Coverboard) µπορούν να
τοποθετηθούν οριζοντίως και καθέτως σε
οροφές, σοφίτες ή σε τοίχους σε κατοικίες όσο
και επαγγελµατικούς χώρους.
Ιδανικά για την κάλυψη οποιασδήποτε
επιφάνειας (τοίχοι, χωρίσµατα, ειδικές
κατασκευές).
Αντικαταστεί πλήρως την παραδοσιακή
γυψοσανίδα.
∆ΑΠΕ∆Α ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Το Kovalex δάπεδο είναι ένα ειδικό υλικό (WPC)
από 70% ξύλο και 30% πολυµερές – όχι από
τροπικά ξύλα – και φιλικό προς το περιβάλλον.
• Μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους τους
εξωτερικούς χώρους.
• Έχει µεγάλη διάρκεια ζωής και είναι εύκολο
στη φοντίδα.
• ∆ιατίθεται σε διάφορα χρώµατα.
∆εν διαβρώνεται χωρίς επικίνδυνα ραγίσµατα
ξύλου
Αντιολισθητικό εξαιτίας της διαµόρφωσης της
επιφάνειας
Φιλικό προς το περιβάλλον 100% ανακυκλώσιµο,
χωρίς PVC
Εύκολη και γρήγορη στερέωση µε κλιπς
Φιλικό προς το γυµνό πόδι επειδή δεν σκίζει
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ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ
Το προϊόν είναι ένα ειδικό υλικό (WPC), το οποίο αποτελείται από ίνες ξύλου και ένα
θερµοπλαστικό συνδετικό υλικό, φιλικό προς το περιβάλλον.
Τα προφίλ προσόψεων διαθέτουν µια οµοιόµορφη όψη επιφάνειας φυσικού ξύλου,
έχουν εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στις ακτίνες του ηλίου.
Επιπλέον µόνωση – οικονοµικό στα έξοδα θέρµανσης
Προστασία του εξωτερικού τοίχου από τυχόν αλλαγές των καιρικών συνθηκών
Καλύπτει εύκολα και γρήγορα προβληµατικές προσόψεις
Εύκολος τρόπος τοποθέτησης

>>

TREPTOW DIRK

Συστήµατα Αλουµινίου
Ολοκληρωµένα συστήµατα υψηλής ποιότητας σε διάφορα µοντέρνα χρώµατα.
Μικρός αριθµός Προφίλ µε µέγιστες δυνατότητες !
Μοντέρνο Softlιne Design για στέγαστρα µπαλκονιών και χώρων στάθµευσης
αυτοκινήτου (Carport)
Στεγανότητα σε καταρρακτώδη βροχή
Υδρορροή ενσωµατωµένη στους στύλους
Αντοχή σε δυνατό αέρα
Μεγάλη αντοχή λόγω εσωτερικής επένδυσης µε χάλυβα
∆υνατότητα επιλογής απλής ή απαιτητικής σκεπής
Στέγαστρα από INOX και Πλέξιγκλας
• Σε βέλτιστη διαθέσιµη τεχνική και σχεδίαση
• Ίδια πλαϊνά συστήµατα για διάφορα µοντέλα
• Έτοιµα πακέτα µονταρίσµατος
• LED – Σύστηµα φωτισµού µε ένδειξη φωτισµού
Η επιχείρηση TREPTOW DIRK, Γενικό Εµπόριο Συστηµάτων Αλουµινίου & Πάνελ,
δηµιουργήθηκε στις αρχές του 2007 και εισάγει τα προϊόντα της αποκλειστικά από τη
Γερµανία.
Εξαιρετική ποιότητα και εύκολοι τρόποι τοποθέτησης των υλικών συνοδευόµενα µε
τεχνικές γνώσεις, σηµατοδοτούν τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης.
Η εταιρία TREPTOW DIRK ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πελατών της πάντα µε την
άριστη ποιότητα των προϊόντων της, ανάλογα µε την ιδιαιτερότητα της κάθε
κατασκευής και κτιρίου.
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ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ - ΠΑΝΙ∆ΗΣ

Σχεδιασµός και παραγωγή καγκέλων αλουµινίου

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΠΑΝΙ∆ΗΣ

Η εταιρία «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ - ΠΑΝΙ∆ΗΣ», δραστηριοποιείται στον τοµέα του σχεδιασµού
και παραγωγής καγκέλων αλουµινίου τα τελευταία χρόνια κατέχοντας εξέχουσα θέση
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Η «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ - ΠΑΝΙ∆ΗΣ», είναι η πρώτη ελληνική εταιρία που σχεδίασε, παράγει
και ανοδιώνει στις εγκαταστάσεις της κάγκελα και εξαρτήµατα αλουµινίου.
Η εταιρία ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ-ΠΑΝΙ∆ΗΣ ΑΒΕΕ, µε συνεχή παρουσία στο χώρο του αλουµινίου
από το 1974, σήµερα είναι µια από τις πλέον σύγχρονες, δυναµικές και διαρκώς
αναπτυσσόµενες στον τοµέα των εξαγωγών ελληνικές βιοµηχανίες παραγωγής
εξαρτηµάτων για συστήµατα αλουµινίου και συστηµάτων καγκέλων αλουµινίου.
Η «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ - ΠΑΝΙ∆ΗΣ» καλύπτει το ευρύτερο φάσµα αναγκών της αγοράς
αλουµινίου χρησιµοποιώντας και τις δυο µεθόδους επιφανειακής επεξεργασίας του
αλουµινίου, την ανοδίωση και την ηλεκτροστατική βαφή.
Στοχεύοντας διαρκώς στην παραγωγή νέων καινοτόµων προϊόντων υψηλής ποιότητας,
η εταιρία ολοκλήρωσε την νέα της επένδυση, την εγκατάσταση ενός ολοκληρωµένου
και σύγχρονου συστήµατος ανοδίωσης.
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>>

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ ΠΑΝΙ∆ΗΣ

Η «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ - ΠΑΝΙ∆ΗΣ» Σχεδίασε τα
πρωτοποριακά συστήµατα καγκέλων αλουµινίου
MAK-SYSTEM και τα διαθέτει στην αγορά παρέχοντας
στους κατασκευαστές αλουµινίου τη δυνατότητα να
ξεπεράσουν τον ανταγωνισµό του σιδήρου. Η µεγάλη
ποικιλία σχεδίων, οι εύκολες τεχνικές εφαρµογές και
η χρήση καθαρού αλουµίνιου για την παραγωγή τους
συνιστά συγκριτικό πλεονέκτηµα καθώς εξασφαλίζει
ακόµη µεγαλύτερη αντοχή σε περιοχές µε ειδικές
καιρικές συνθήκες(παραθαλάσσιες).
Η «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ - ΠΑΝΙ∆ΗΣ» προσφέρει άπειρες
επιλογές σχεδίων, τύπων και συνδυασµών µε τα
κάγκελα αλουµινίου MAK SYSTEM. Προσφέρετε
µεγάλη δυνατότητα χρωµατισµών ακόµη και
ταυτόσηµων µε τα κουφώµατα του χώρου
τοποθέτησης. Χαρακτηρίζονται από µεγάλη διάρκεια
ζωής και εξαίρετη αντοχή τους κατά συνέπεια
αποτελούν την πιο βραχυπρόθεσµη και οικονοµική
λύση.
Η «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ - ΠΑΝΙ∆ΗΣ» έχει δώσει βαρύτητα
στην κατάλληλη ανθεκτική προεργασία και
επιφανειακή βαφή καγκέλων µε ηλεκτροστατική
βαφή ή ανοδίωση των καγκέλων ΜΑΚ SYSTEM.
Η µέθοδος της ηλεκτροστατικής βαφής δίνει µια
ποικιλία χρωµατικών επιλογών, διαφορετική υφή και
πολλούς συνδυασµούς χρωµάτων άριστης ποιότητας
ένεκα στην εγκατάσταση τριών σύγχρονων βαφείων
ηλεκτροστατικής βαφής.
Η ανοδίωση αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την
επιφανειακή επεξεργασία του αλουµίνιου είτε αυτό
χρησιµοποιείται σε αρχιτεκτονικές εφαρµογές, είτε
σε βιοµηχανικά προφίλ.
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Η «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΗ - ΠΑΝΙ∆ΗΣ» επιτυγχάνει ανοδίωση µε µέγιστη ποιότητα, αντίστοιχη σε
πάχος 20µm και άνω.
Με την ανοδίωση αφ' ενός µεν βελτιώνεται η αντιδιαβρωτική συµπεριφορά του
αλουµινίου, αφ' ετέρου δε επιτυγχάνεται η διακοσµητική εµφάνιση και η αισθητική
όψη του υλικού.

Τα τελευταία χρόνια η εταιρία έχει επενδύσει στον τοµέα των ελέγχων και δοκιµών
καθώς σαν προϊόν αποτελεί υψίστης σηµασίας για την ασφάλεια. Στράφηκε στα
ευρωπαϊκά πρότυπα AFNOR που θεωρούνται τα πλέον αξιόπιστα καθώς
προδιαγράφουν και ελέγχουν την διαστασιακή ακρίβεια των δειγµάτων προϊόντων,
καθώς και την αντοχή τους. Ανέπτυξε συνεργασία µε φηµισµένους ευρωπαϊκούς
οίκους καθώς οι ανάγκες για πιστοποίηση αυξάνονται µέρα µε τη µέρα.
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ΚΕΒΕ Α.Ε.

Καινοτοµία + ποιότητα + οικολογία

ΚΕΒΕ Α.Ε.

... είναι έννοιες που χαρακτηρίζουν την Κεραµουργία Βορείου Ελλάδος Α.Ε.(ΚΕΒΕ Α.Ε.),
η οποία δραστηριοποιείται παραγωγικά από το 2008. Σκοπός της είναι να φέρει στην
αγορά νέα προϊόντα υψηλής ποιότητας, βιοκλιµατικού σχεδιασµού και καθαρών
τεχνολογιών δόµησης. Γι’ αυτό το λόγο είναι η πρώτη που παρουσιάζει στην Ελληνική
αγορά δοµικά προϊόντα που πραγµατικά προσφέρουν µεγάλη εξοικονόµηση
ενέργειας και οικονοµία όπως:

(Τούβλα καθέτων οπών) θερµοηχοµονωτικά τούβλα τα οποία παρουσιάζουν
καλύτερη συµπεριφορά στο σεισµό και συνιστώνται τόσο για φέρουσες τοιχοποιίες
όσο και για κατασκευές µε σκελετό από οπλισµένο σκυρόδεµα

Κεραµίδια µεγάλων διαστάσεων(10τµχ/m2) για ακόµη µεγαλύτερη ταχύτητα στην
τοποθέτηση, τα οποία θα συνοδεύονται από ειδικά τεµάχια για ολοκληρωµένες
κατασκευαστικά και αισθητικά στέγες. ∆ιατίθενται σε φυσική απόχρωση,
επισµαλτωµένα (100 % αδιάβροχα) και σε µια πλούσια χρωµατική παλέτα

KEBE A.E.
Βαλταδώρου Αγγελική
Υπεύθυνη Marketing

Οι εγκαταστάσεις της ΚΕΒΕ εκτείνονται σε ιδιόκτητο χώρο 200.000 m2 µε συνολική
δοµηµένη επιφάνεια 36.000 m2 σε στρατηγική θέση στη Νέα Σάντα Κιλκίς.
Βρίσκονται πολύ κοντά στην Εγνατία Οδό και τους κάθετους άξονές της, στα σύνορα
της Ελλάδας µε την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, ενώ απέχουν 25 χιλιόµετρα από
το λιµάνι της Θεσσαλονίκης.
Η εταιρία είναι πιστοποιηµένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSΟ 9001:2000 ως προς το σχεδιασµό, την
παραγωγή και την εµπορία των προϊόντων της, τα οποία συνοδεύονται από το
Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Συµµόρφωσης CE µε το οποίο η εταιρεία πιστοποιεί τις
ιδιότητές τους και δεσµεύεται γι’ αυτά.
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Η συνεχής παρακολούθηση της
ποιότητας σε όλα τα στάδια παραγωγής,
η προσεγµένη και ασφαλής συσκευασία,
το εξειδικευµένο ανθρώπινο δυναµικό σ’
ένα περιβάλλον που ευνοεί την
πρωτοβουλία και προάγει την
παραγωγικότητα, ο πολυάριθµος
ιδιόκτητος στόλος οχηµάτων σε
συνδυασµό µε τη συνέπεια και την άµεση
εξυπηρέτηση, εξασφαλίζουν την έγκαιρη
και ασφαλή µεταφορά των προϊόντων της
ΚΕΒΕ σε όλα τα σηµεία της Ελλάδος αλλά
και σε χώρες του εξωτερικού, όπου
εξάγονται και ζητούνται πλέον επώνυµα.

>>

ΚΕΒΕ Α.Ε.

Φυσικά για την ΚΕΒΕ σηµαντικό ρόλο δεν
παίζει µόνο η τεχνολογία, αλλά και το
περιβάλλον.
Με σεβασµό στη φύση που δίνει την
πρώτη ύλη, µε προγραµµατισµό
συµµετοχής σε ερευνητικά προγράµµατα
και χρήση εναλλακτικών πηγών
ενέργειας, δείχνει έµπρακτα το
ενδιαφέρον για συνειδητή
περιβαλλοντικά δόµηση και διαβίωση.
Το µεγάλο στοίχηµα της ΚΕΒΕ είναι η
εκπλήρωση των προσδοκιών του πελάτη
και η προσφορά απόλυτα
εναρµονισµένων λύσεων που επιβάλλει ο
βιοκλιµατικός σχεδιασµός.
Μέχρι στιγµής έχει κερδίσει το στοίχηµα
αυτό και δίνει την υπόσχεσή της για
ακόµη περισσότερο καινοτόµες και
αποδοτικές προτάσεις.
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Μια από τις σπουδαιότερες βιοµηχανίες στον κλάδο

ISOMAT

Η ISOMAT ιδρύθηκε το 1980 µε στόχο να καλύψει τις συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες
της σύγχρονης δόµησης, παράγοντας και προωθώντας προϊόντα προηγµένης
τεχνολογίας σε προσιτές πάντα τιµές για τον Έλληνα καταναλωτή. Για την υλοποίηση
του σκοπού της η εταιρία στο ξεκίνηµά της σύναψε σύµβαση παροχής τεχνολογίας µε
γνωστό γερµανικό οίκο για την παραγωγή προϊόντων αυστηρά γερµανικών
προδιαγραφών.
Έκτοτε αναπτύσσεται σταθερά και έτσι έχει φτάσει σήµερα να αποτελεί µια από τις
σπουδαιότερες βιοµηχανίες του κλάδου των δοµικών χηµικών και κονιαµάτων στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η ανοδική της πορεία οφείλεται στα καινοτόµα προϊόντα της,
στη σύγχρονη οργάνωσή της, στη δυναµική της διοίκηση και στο υψηλής ειδίκευσης
ανθρώπινο δυναµικό της, το οποίο αποτελεί για την εταιρία το πολυτιµότερό της
κεφάλαιο.
Η ISOMAT παράγει και διαθέτει πάνω από 170 προϊόντα που χρησιµοποιούνται σε
γενικές και ειδικές οικοδοµικές εφαρµογές, επισκευές, βελτιώσεις, κλπ.
Αναλυτικότερα, διαθέτει 6 βασικές κατηγορίες προϊόντων:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Στεγανωτικά Υλικά
Βελτιωτικά Σκυροδέµατος & Κονιαµάτων
Κόλλες & Αρµόστοκους
Επισκευαστικά Υλικά & Υλικά Βαφής
Έτοιµους Σοβάδες
Βιοµηχανικά ∆άπεδα

Οι κατηγορίες αυτές εµπλουτίζονται κάθε χρόνο µε ολοένα και πιο καινοτόµα
προιόντα ενώ τα υφιστάµενα βελτιώνονται συνεχώς, ώστε να συµβαδίζουν µε την
πρόοδο της τεχνολογίας και να ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις της αγοράς.
Για το σκοπό αυτό, η εταιρία διαθέτει στις εγκαταστάσεις της τµήµατα Έρευνας &
Ανάπτυξης και Ποιοτικού Ελέγχου, τα οποία είναι εξοπλισµένα µε υπερσύγχρονα
εργαστήρια, όπου τα προϊόντα εξελίσσονται και ελέγχονται µε αφοσίωση στην
ποιότητα και έµφαση στη λεπτοµέρεια. Επιπλέον, είναι στελεχωµένα µε επιστηµονικό
προσωπικό στο οποίο η εταιρία επενδύει µέσα από συνεχείς εκπαιδεύσεις τόσο εντός
όσο και εκτός Ελλάδος.
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Στα πλαίσια αυτά, η ISOMAT εφαρµόζει το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001,
κατά το οποίο είναι πιστοποιηµένη, όσον αφορά το σχεδιασµό, την ανάπτυξη, την
παραγωγή και τη διάθεση των προϊόντων της.
Επίσης, η ISOMAT ήταν η πρώτη ελληνική εταιρία, η οποία απέκτησε και διαθέτει
πιστοποιητικά, που αποδεικνύουν τη συµµόρφωση κατά CE των κολλών πλακιδίων της
σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝ12004:2007 και
EN12002:2002. Αντίστοιχο πιστοποιητικό κατά CE διαθέτει η εταιρία και για τα
πρόσµικτα σκυροδέµατος και τους έτοιµους σοβάδες της ενώ εντός του 2008
απέκτησε και για τα εποξειδικά βιοµηχανικά της δάπεδα. Η σήµανση CE, ως γνωστόν,
απαιτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ανωτέρω προϊόντα και δηλώνει τη
συµµόρφωση της ποιότητάς τους µε τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
Φιλοσοφία της ISOMAT αποτελεί η ολική ικανοποίηση του πελάτη. Για το λόγο αυτό,
ένα άριστα εκπαιδευµένο επιτελείο µηχανικών προσφέρει υπεύθυνη τεχνική
υποστήριξη σε κάθε ενδιαφερόµενο, ιδιώτη ή επαγγελµατία, µέσω της γραµµής
άµεσης εξυπηρέτησης 801-11-150-150 της ISOMAT ή µέσω του λογαριασµού
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου support@isomat.gr. Παράλληλα, έχουν δηµιουργηθεί τα
ενηµερωτικά έντυπα και το website της εταιρίας (www.isomat.eu), ως µια πρόσθετη
προσφορά ενηµέρωσης για ολοκληρωµένες, κατά το δυνατό, κατασκευαστικές λύσεις.
Επιπλέον, το τµήµα τεχνικής υποστήριξης πραγµατοποιεί κάθε χρόνο έναν
οργανωµένο κύκλο τεχνικών σεµιναρίων για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να
ενηµερωθεί σχετικά µε τις ιδιότητες και τη σωστή εφαρµογή των προϊόντων της
εταιρίας καθώς και για τις τεχνικές λύσεις που αυτά προσφέρουν.
Με κέντρα πωλήσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και ένα πυκνό δίκτυο
συνεργαζόµενων καταστηµάτων, η ISOMAT εξυπηρετεί τον κατασκευαστικό κλάδο σε
κάθε γωνιά της Ελλάδας.
Επιπλέον, η εταιρία έχει αποκτήσει δυναµική διεθνή παρουσία, έχοντας αναπτύξει
εξαγωγική δραστηριότητα σε 24 χώρες. Τα προϊόντα της εξάγονται σε Ρουµανία,
Βουλγαρία, Σερβία, Ρωσία, Ουκρανία, Κύπρο, Τουρκία, Κόσσοβο, FYROM, Σουηδία,
Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Αλβανία, Σαουδική Αραβία, Μαυροβούνιο, Συρία, Ισραήλ,
Ιορδανία, Γεωργία, Μάλτα, Λιβύη, Αίγυπτο, Τσεχία και Ουγγαρία.
Το ενδιαφέρον της εταιρίας όµως δεν περιορίζεται στην επέκτασή της στο εξωτερικό
µόνο µέσω εξαγωγών. Υιοθετώντας µία πολιτική εξωστρέφειας, αποβλέπει στη
διεθνοποίησή της και για το λόγο αυτό στις αγορές της Ρουµανίας, της Βουλγαρίας, της
Σερβίας και της Αιγύπτου δραστηριοποιείται µέσω των θυγατρικών της ISOMAT
ROMANIA S.R.L, ISOMAT INTERNATIONAL E.O.O.D., ISOMAT D.O.O. και ISOMAT ALLIANCE
αντιστοίχως.
Η ISOMAT απασχολεί σήµερα στην Ελλάδα 200 εργαζοµένους, εκ των οποίων οι 30
είναι διπλωµατούχοι µηχανικοί και χηµικοί, ενώ άλλοι 90 εργαζόµενοι απασχολούνται
στις τέσσερις θυγατρικές της στο εξωτερικό, εκ των οποίων οι 15 είναι διπλωµατούχοι
µηχανικοί και χηµικοί.
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ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Ο κλάδος του Οµίλου που ασχολείται µε τις ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας είναι η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ.
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ
Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή AΒΕΤE ιδρύθηκε το 1997 ως θυγατρική της ΤΕΡΝΑ AE. Σκοπός της
εταιρίας είναι η Ανάπτυξη, Κατασκευή & Λειτουργία σταθµών παραγωγής ενέργειας
από ανανεώσιµες πηγές (ΑΠΕ) και αναλυτικά από τον αέρα, τον ήλιο, τις
υδατοπτώσεις, τη βιοµάζα και τα στερεά απόβλητα.
Το πρώτο αιολικό πάρκο ισχύος 11,12 MW τέθηκε σε λειτουργία το 2000, ενώ το 2008
ξεκίνησε να λειτουργεί ο πρώτος υδροηλεκτρικός σταθµό µε ισχύ 6,6 MW. Το 2007 η
εταιρεία εισήχθη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (TENERG) ως θυγατρική του Οµίλου ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ (25% σε δηµόσια διαπραγµάτευση). Στις 22 ∆εκεµβρίου 2009 η
κεφαλαιοποίηση της εταιρίας ήταν περίπου στα 700M Eυρώ.
Από το έτος ίδρυσης της η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή AΒΕΤE ξεκίνησε αναλαµβάνοντας µε ίδια
µέσα την πλήρη ανάπτυξη Αιολικών Πάρκων. Σήµερα είναι ένας από τους
µεγαλύτερους παραγωγούς ενέργειας σε όλους τους τοµείς των ΑΠΕ στην Ελλάδα. Έχει
καθετοποιηµένη οργανωτική δοµή και εµπειρία που καλύπτουν όλες τις διαστάσεις
των έργων.

Όµιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή AΒΕΤE είναι µέλος του Οµίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο οποίος είναι ένας από
τους µεγαλύτερους κατασκευαστικούς Οµίλους στην Ελλάδα µε έναν σταθερό κύκλο
εργασιών περίπου στα 670 M €. Οι κυριότερες δραστηριότητες του Οµίλου είναι:
•
•
•
•
•

Κατασκευές και Εργολαβίες
Παραγωγή Ενέργειας µε συµβατικά µέσα
Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές
Έργα Παραχώρησης του ∆ηµόσιου Τοµέα
Ανάπτυξη και Εκµετάλλευση Ακινήτων

Ο κλάδος του Οµίλου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που ασχολείται µε τις ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας είναι η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ.
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Εµπειρία της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ
Από το 1997 οι ικανότητες και η εµπειρία της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή έχουν αναπτυχθεί
ώστε να καλύπτουν όλες τις πτυχές των επαγγελµατικών τοµέων και συγκεκριµένα:
• Εκτίµηση και Ανάλυση Αιολικού ∆υναµικού
• Ανάπτυξη & Σχεδιασµός σταθµών
• Αδειοδοτήσεις
• Κατασκευή
– Ανέγερση Ανεµογεννητριών
– Χωµατουργικά & έργα Πολιτικού Μηχανικού
– Ηλεκτρικά δίκτυα & Υποσταθµοί
– Θέση σε λειτουργία
• Λειτουργία & Συντήρηση
• Χρηµατοδοτήσεις των Έργων
• Μακροχρόνιες συνεργασίες µε κατασκευαστές εξοπλισµού
Σταθµοί Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας σε λειτουργία
o 142 MW σε 9 αιολικά πάρκα
o 6,6 MW µικρός υδροηλεκτρικός σταθµός
Σταθµοί Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας υπό κατασκευή
Κατά την τρέχουσα περίοδο:
o 94 MW σε 5 αιολικά πάρκα
o 8,5 MW µικρός υδροηλεκτρικός σταθµός
o 1MW φωτοβολταϊκός σταθµός
Με έναρξη κατασκευής µέσα στο 2010:
o 239 MW σε 11 αιολικά πάρκα
o 22,6 MW σε 8 ηλιακά πάρκα
Σταθµοί Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας υπό ανάπτυξη
o 3185 MW σε 65 αιολικά πάρκα
o 934 MW σε 22 µικρούς υδροηλεκτρικούς σταθµούς
o 20 MW θερµικής αγωγής Βιοµάζα
∆ιεθνής Προβολή
Ο Όµιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει ιδρύσει θυγατρικές ή/και δραστηριοποιείται ενεργά στις
παρακάτω χώρες:
• Ευρώπη - Bουλγαρία - Ρουµανία - Αλβανία - Πολωνία
• Αφρική & Μέση Ανατολή - UAE - Μπαχρέιν - Κατάρ - Ιορδανία - Λιβύη - Συρία
Συνέργειες µε τον Όµιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Αντλώντας από την γενικότερη εµπειρία του Οµίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
µπορεί να αναλάβει σύνθετα ενεργειακά έργα µε έναν τρόπο ευέλικτο και παρέχει:
– Πλήρη ανάπτυξη µέχρι σχεδιασµό & κατασκευή συνθέτων Ενεργειακών έργων
– Χρηµατοδοτήσεις από µέσω διαφορετικών σεναρίων είτε µε, είτε χωρίς εταιρικές
εγγυήσεις, έως και πολυµερείς χρηµατοδοτήσεις από θεσµικούς επενδυτές
– Υπεργολαβίες EPC και διοίκηση έργων
– Έργα BOO,BOT, ΒΟΟΤ
– Ενεργειακή ανάλυση & παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών
Η TΕΡΝΑ Ενεργειακή µε αριθµούς
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Εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια µέσω ενεργειακά
αποδοτικών παραθύρων
STABIL

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 κτηρίων. 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.
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STABIL

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.
Η σύγκριση γίνεται µεταξύ αλουµινίου, ξύλου και Συνθετικών κουφωµάτων µε
συµβατικούς µονούς υαλοπίνακες µε µονωτικούς διπλούς υαλοπίνακες και µε
υαλοπίνακες χαµηλής εκποµπής.
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)
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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 1,6 W/ 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 Αλουµίνιο µε
Θερµοδιακοπή Θερµοδιακοπή

PVC µε πέντε
θαλάµους

Αλουµίνιο µε
Θερµοδιακοπή

PVC µε πέντε
θαλάµους

Υάλωση

4mm

4-12-4mm

4-12-4mm

4-12-4mm

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

Energy N +argon Energy N +argon
5-12-4mm
5-12-4mm

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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FIBREX

Εξοικονόµηση ενέργειας µέσω ανακλαστικής θερµοµόνωσης

FIBREX

Η εταιρία Ανδρέας ∆ερβίσης από το 1990 αντιπροσωπεύει στην ελληνική αγορά την
aluplast GmbH, η οποία κατέχει ηγεµονική θέση πανευρωπαϊκά στον κλάδο των
συνθετικών κουφωµάτων, προσφέροντας πρωτοποριακά προφίλ µε συντελεστές
θερµοµόνωσης από τους χαµηλότερους της αγοράς, αποτέλεσµα της συνεχούς
έρευνας και εξέλιξης.
Στα πλαίσια της επέκτασης (πάλι στον χώρο της δόµησης) σε υλικά, τα οποία θα είναι
ποιοτικά και πιστοποιηµένα ήρθαµε σε συνεργασία µε τον οίκο Fibrex Hellas, ο οποίος
δραστηριοποιείται στον τοµέα των µονωτικών υλικών (εξειδικεύεται στην ανακλαστική
θερµοµόνωση) για να προσφέρει µία αξιόπιστη και πρωτοποριακή πρόταση στην
οικοδοµή, η οποία θα έχει άµεση σχέση µε την εξοικονόµηση ενέργειας.
Με τα υλικά αυτά παρέχεται θερµοµόνωση και στεγάνωση σε οποιαδήποτε φάση της
οικοδοµικής δραστηριότητας (από τα θεµέλια µέχρι την σκεπή), όπως και µετά την
ολοκλήρωση). Τα υλικά αυτά είναι πιστοποιηµένα από οργανισµούς και ινστιτούτα
πιστοποίησης των Η.Π.Α (απ’ όπου εισάγονται) και άλλων ευρωπαϊκών χώρων.
Με τον συνδυασµό των υλικών (συνθετικά προφίλ και ανακλαστικά θερµοµονωτικά
υλικά) και των ιδιοτήτων τους, η εταιρεία Ανδρέας ∆ερβίσης (λογότυπο) σας προτείνει
µία συνολική µόνωση κελύφους µε απώτερο σκοπό την εξοικονόµηση ενέργειας που
συνεπάγεται και εξοικονόµηση χρηµάτων. Παράλληλα, είναι µία κίνηση οικολογικού
ενδιαφέροντος και επενδυτικού χαρακτήρα.
Νέο προφίλ εταιρίας – πρωτοποριακά προϊόντα
Η εταιρία Ανδρέας ∆ερβίσης, παρακολουθώντας τις παγκόσµιες εξελίξεις (αύξηση
παγκόσµιας θερµοκρασίας-οικολογική καταστροφή) αποφάσισε να προτείνει ένα
πρωτοποριακό είδος µόνωσης κελύφους για τα ελληνικά δεδοµένα, µε σκοπό την
µείωση κατανάλωσης ενέργειας. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσµα την µείωση των ρύπων
στην ατµόσφαιρα που συντελούν δραµατικά στην µόλυνση του περιβάλλοντος.
Επιπλέον όλα τα υλικά µπορούν να ανακυκλωθούν από τους αρµόδιους φορείς έτσι
ώστε να µην επιβαρύνεται το περιβάλλον (µε απόβλητα) και οι πηγές πρώτης ύλης.
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• Τι είναι τα υλικά αυτά;
ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ FIBREX HELLAS
Πρόκειται για µονωτικά υλικά νέας φιλοσοφίας που παρέχουν θερµοµόνωση,
ηχοµόνωση, στεγανότητα και πυρασφάλεια . Είναι συνδυασµός αλουµινίου,
εξιλασµένου πολυαιθυλενίου και κλειστών κυψελίδων µε αέρα, τα οποία λειτουργούν
συνολικά ως ανακλαστική θερµοµόνωση. Το αλουµίνιο δρα ανακλαστικά στην θερµική
ακτινοβολία που τείνει να εισχωρήσει στο κέλυφος το καλοκαίρι και να διαφύγει από
αυτό τον χειµώνα. Το εξιλασµένο πολυαιθυλένιο έχει από την φύση του άριστες
µονωτικές ικανότητες όπως και το κενό αέρος που δηµιουργείται στις κλειστές
κυψέλες. Αντίστοιχες ιδιότητες έχουν και οι µονωτικές βαφές, οι οποίες είναι
εξειδικευµένες σε συγκεκριµένες χρήσεις λόγω των διαφορετικών συστατικών της
κάθε µίας. Κάθε υλικό εξειδικεύεται σε συγκεκριµένο σηµείο εφαρµογής (θεµέλια,
µεσοτοιχία, σκεπή,δάπεδο, κτλ) και το σύνολο αυτών υπερκαλύπτει τις ανάγκες
µόνωσης του συνολικού οικοδοµήµατος.
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
Η aluplast GmbH, όντας µία εταιρία που εξειδικεύεται αποκλειστικά και µόνο στο
προφίλ συνθετικών κουφωµάτων, έχει σαν αυτοσκοπό την καλύτερη δυνατή ποιότητα
αλλά και την συνεχόµενη εξέλιξη των προϊόντων της. Αποτέλεσµα αυτής της
προσπάθειας, µε τη συνεργασία της BASF, είναι η δηµιουργία του energeto®, µία
πρωτοποριακή φιλοσοφία προφίλ χωρίς σιδηρική ενίσχυση (όπερ σηµαίνει και
εξάλειψη της θερµογέφυρας) µε δείκτη Uf = 1,1 W/(m2 K) , που µε την εφαρµογή της
τεχνολογίας της συγκόλλησης υαλοπινάκων επιτυγχάνεται Uw = 0,6 W/(m2 K).
Επιπλέον σηµαντική είναι και η καινοτόµα ιδέα της χρησιµοποίησης µονωµένης
σιδηρικής ενίσχυσης σε όλες της σειρές που είναι απαραίτητη.
• ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
Έχει αποδείξει ότι τα ανακλαστικά µονωτικά είναι άριστοι µονωτές. Αν και τα προϊόντα
της συµβατικής µόνωσης είναι αποτελεσµατικά έναντι στη «µεταφορά» και στην
«επαγωγή», δεν έχουν καµία επίδραση στην µεταφορά θερµότητας από
«ακτινοβολία», ή οποία αποτελεί 80% της συνολικής θερµότητας σε µία τυπική
Μεσογειακή ή άλλη κατασκευή. Η θερµική ακτινοβολία είναι µια µορφή θερµότητας
που µπορεί να διαπεράσει, να απορροφηθεί ή να ανακλαστεί, ανάλογα µε το µέσο και
την επιφάνεια πάνω στην οποία προσπίπτει. Μέσω της συµβατικής µόνωσης διαφεύγει
το 92% της ακτινοβόλου θερµότητας ενώ αντίθετα µε την ανακλαστική θερµοµόνωση
µόνο το 2%! Η επίδρασή του συστήµατος στη θερµική συµπεριφορά των κτιρίων είναι
αξιοσηµείωτη τόσο το καλοκαίρι όσο και το χειµώνα. Επισηµαίνεται ότι η εγκατάσταση
του «φράγµατος ακτινοβολίας» ξεπέρασε σε απόδοση τη συµβατική σε απόδοση
θερµοµόνωση σε όλες τις έρευνες.
Η εταιρία Ανδρέας ∆ερβίσης έχει έδρα από το 2006 τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της,
στην ΒΙΠΕΘ της Σίνδου.
ΆΡΑ, Ό,ΤΙ αφορά την µόνωση κέλυφους ενός οικοδοµήµατος από τα θεµέλια έως την
σκεπή, στην εταιρία Ανδρεας ∆ερβίσης υπάρχει..
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ELESIS ELECTRICAL SOLUTIONS A.E.

∆υναµική παρουσία στα ηλεκτρολογικά έργα και στις
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
EXALCO

Νέο σύστηµα για φωτοβολταϊκά πάρκα
GLOBAL ENERGY SOLUTIONS LTD

Νέο σύστηµα για φωτοβολταϊκά πάρκα
K & M ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων
KRANNICH SOLAR

Η εκµετάλλευση της ηλιακής ενέργειας
LDK SOLAR CO

Η εκµετάλλευση της ηλιακής ενέργειας
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT A.B.E.E.

Σχεδιασµός, παραγωγή και διανοµή µπαταριών των συστηµάτων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
ALUMIL

Σταθερά αλουµινένια στηρίγµατα φωτοβολταϊκών πλαισίων για
φωτοβολταϊκά πάρκα
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ELESIS ELECTRICAL SOLUTIONS A.E.

∆υναµική παρουσία στα ηλεκτρολογικά έργα και στις
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
ELESIS ELECTRICAL
SOLUTIONS A.E.

Μετά την ανεξαρτητοποίησή της από τη Siemens πριν από τέσσερα χρόνια περίπου, η
γκάµα των προϊόντων της Elesis Electrical Solutions A.E., η οποία δραστηριοποιείται
στην κατασκευή ηλεκτρολογικών πινάκων, στη διάθεση ηλεκτρολογικού υλικού και
στην ηλεκτρολογική τεχνική υποστήριξη, έχει εµπλουτιστεί µε την κατασκευή και το
λανσάρισµα νέων καινοτόµων προϊόντων καθώς και µε προϊόντα από νέες διεθνείς
συνεργασίες της Elesis, ώστε ο πελάτης να έχει την ευκαιρία από µία πηγή (One source
partner) να προµηθεύεται τις καλύτερες διεθνώς λύσεις σε όλο το φάσµα των
ηλεκτρολογικών προϊόντων (One stop shop) όντας σίγουρος για τη βέλτιστη επιλογή
του.
Η δραστηριοποίηση ιδιαίτερα της Elesis στα ενεργειακά έργα έχει ιστορία µεγαλύτερη
των 50 ετών αφού διαµόρφωσε σε µεγάλο βαθµό την ηλεκτρολογική υποδοµή
πάµπολλων µονάδων παραγωγής της ∆ΕΗ κατασκευάζοντας ηλεκτρολογικούς πίνακες
µέσης και χαµηλής τάσης καθώς και πίνακες αυτοµατισµού.
Αλλά και στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας η Elesis έχει πρωτοστατήσει
κατασκευάζοντας πίνακες για τα πρώτα µεγάλα Αιολικά Πάρκα που δηµιουργήθηκαν
στη Σητεία και την Εύβοια το 1998-99. Η παρουσία, επίσης, της Elesis στην ανέγερση
µεγάλων Υδροηλεκτρικών Σταθµών Παραγωγής για τη ∆ΕΗ όσο και πάνω από 25 µικρών
ιδιωτικών υδροηλεκτρικών µονάδων είναι καταλυτική.
Στον τοµέα των Φωτοβολταϊκών Μονάδων παραγωγής ενέργειας η Elesis από την
πρώτη στιγµή επεξεργάστηκε ολοκληρωµένες ηλεκτρολογικές λύσεις ειδικά για αυτές
τις επενδύσεις και πλέον κατέχει ηγετική θέση στην αγορά έχοντας κατασκευάσει και
παραδώσει µέχρι σήµερα έργα 6 MW. Για τις εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών η Elesis
προσφέρει αξιόπιστες ηλεκτρολογικές λύσεις για Υποσταθµούς, Πίνακες χαµηλής και
µέσης τάσης και Μετασχηµατιστές ενώ αναλαµβάνει την εγκατάσταση και θέση σε
λειτουργία της ηλεκτρολογικής υποδοµής του έργου. Παράλληλα διαθέτει στην αγορά
και τα διεθνώς τεχνολογικά πιο εξελιγµένα ειδικά ενεργειακά καλώδια TECSUN που
εγγυώνται λειτουργία και απόδοση 30 ετών καθώς και τους ειδικούς συνδέσµους
TECPLUG της PRYSMIAN, τα οποία κατασκευάζονται στη Γερµανία από πρώην
εργοστάσια της Siemens. Επίσης διανέµει και τα τεχνολογικά προηγµένα συστήµατα
UPS της εταιρίας GAMATRONIC για εξασφάλιση της απρόσκοπτης ροής παραγωγής
ενέργειας.
Η Elesis Electrical Solutions A.E. µπορεί να προσφέρει πιο συγκεκριµένα τα εξής
προϊόντα:
➢
➢
➢
➢

Ολοκληρωµένοι Υποσταθµοί
Οικίσκοι Υποσταθµών
Μετασχηµατιστές ∆ιανοµής και Ισχύος
Πίνακες Μέσης Τάσης
EXELON – Ευέλικτη και οικονοµική λύση για υψηλές απαιτήσεις
MEDIUS – Στιβαρή και αξιόπιστη λύση
XIRIA EATON – Πλήρως τυποποιηµένος και συµπαγής πίνακας, φιλικός προς το
περιβάλλον
INNOVAC EATON – Προωθηµένη λύση για υψηλές απαιτήσεις ισχύος στη βιοµηχανία,
τις υποδοµές και την παραγωγή ενέργειας
➢ Πίνακες Χαµηλής Τάσης
SIVACON – Ο πιο προηγµένος διεθνώς, πλήρως τυποποιηµένος και πιστοποιηµένος
πίνακας
ELECONN – Υψηλής ποιότητας, στις απαιτήσεις πλήρως προσαρµοζόµενη και
ευέλικτη λύση
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SIMATIC πίνακες βιοµηχανικού αυτοµατισµού, µε τα πιο δηµοφιλή διεθνώς PLC
ΥΠΟ∆ΙΑΝΟΜΕΣ, Stab, Pillars – Υψηλή ποιότητα, αντοχή και αισθητική
COSINON – Πλήρως τυποποιηµένος πίνακας αντιστάθµισης για µέγιστη απόδοση,
ασφάλεια και εξοικονόµηση ενέργειας
CEFEM – Πλήρως τυποποιηµένοι και πιστοποιηµένοι πίνακες και διακόπτες ορατής
απόζευξης (VCS) για απόλυτη ασφάλεια προσωπικού και εγκαταστάσεων στη
βιοµηχανία
➢ UPS & INVERTERS GAMATRONIC
GAMATRONIC - Επεκτάσιµες και µη λύσεις UPS Power+, αναστροφείς (Inverters)
DC/AC και µετατροπείς (Converters) DC/DC από τον διεθνώς καταξιωµένο Οίκο.
Εξειδικευµένες λύσεις για:
Βιοµηχανία
Υποδοµές και Κτήρια
Μονάδες Παραγωγής Ενέργειας
Εµπορική και Αµυντική Ναυτιλία
Αµυντική Βιοµηχανία
Ιατρικές Μονάδες
Server Rooms & Datacenters
∆ηµιουργία εξειδικευµένων προϊόντων στα µέτρα του πελάτη (Customized
products)
➢ LUMEL – Όργανα Μέτρησης
Αναλογικά και ψηφιακά όργανα µέτρησης (Analog and digital meters)
Βολτόµετρα και Αµπερόµετρα Εναλλασσόµενου Ρεύµατος (AC voltage, AC
current measurement)
Βολτόµετρα και Αµπερόµετρα Συνεχούς Ρεύµατος (DC voltage, DC current
measurement)
Μορφοτροπείς µέτρησης (Measuring Transducers)
Συγχρονοσκόπια (Synchronizing units)
Κιλoβατόµετρα - Μέτρηση ισχύος, ενέργειας και αρµονικών (Power, energy,
harmonics measurement)
Μετρητές ροής, πίεσης και στάθµης (Flow, pressure, level measurement)
Μετρητές αριθµού παλµών, περιόδων και Ωροµετρητές (Pulses, periods,
hours measurement)
Μετρητές θερµοκρασίας και υγρασίας (Temperature, humidity measurement)
Καταγραφικά (Recorders)
Ελεγκτές βιοµηχανικών διεργασιών (Industrial processes controllers)
Ελεγκτές ισχύος (Power controllers)
Αριθµητικές, γραφικές, αλφαριθµητικές Οθόνες ενδείξεων µεγάλου
µεγέθους (Numeric, graphic, alphanumeric large size displays)
Λύσεις δικτύων µέτρησης (Integration elements of measuring networks)
∆ηµιουργία εξειδικευµένων προϊόντων στα µέτρα του πελάτη (Customized
products)
➢ PRYSMIAN – Ειδικά ενεργειακά καλώδια Γερµανίας (πρώην Pirelli και πιο πριν
Siemens)
TECSUN – Ειδικά φωτοβολταϊκά καλώδια µε εγγυηµένη απόδοση 30 ετών
TECPLUG – Σύνδεσµοι φωτοβολταϊκών καλωδίων για ευκολία και απόδοση
TECWIND – Ειδικά καλώδια για ανεµογεννήτριες αιολικών πάρκων
CORDAFLEX – Τυµπανοκαλώδια χαµηλής τάσης - Ο παγκόσµιος ηγέτης στα καλώδια
γερανογεφυρών, γερανών και εν γένει ανυψωτικού εξοπλισµού
RONDOFLEX – Καλώδιο Festoon κυκλικής σχεδίασης για συστήµατα ανύψωσης
PLANOFLEX – Πεπλατυσµένο–πλακέ καλώδιο Festoon µε εξαιρετική αντοχή
SPREADERFLEX – Καλώδιο για περιτύλιξη σε «καλάθια»
PROTOLON – Το πιο αξιόπιστο τυµπανοκαλώδιο µέσης τάσης
PROTOTHEN – Καλώδια διανοµής µέσης τάσης

ELESIS ELECTRICAL
SOLUTIONS A.E.

>>
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∆υναµική παρουσία στα ηλεκτρολογικά έργα και στις
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας

>>

ELESIS ELECTRICAL
SOLUTIONS A.E.

PROTOMONT, SUPROMONT – Λύσεις για βαριά χρήση σε ορυχεία
AFUMEX, SIENOPYR – Η πιο αξιόπιστη λύση για σιδηροδροµική υποδοµή και
γραµµές Μετρό
SIENOPYR FR – Ειδικά ναυτικά καλώδια κατάλληλα για εµπορικά και πολεµικά πλοία
TECWATER, HYDROFIRM – Πρωτοποριακές λύσεις για τη βιοµηχανία επεξεργασίας
νερού και αποβλήτων
OZOFLEX – Κατάλληλο καλώδιο για ρευστά, ακόµη και για πόσιµο νερό
SIENOTHERM – Θερµοανθεκτικά ειδικά καλώδια
OPTOFLEX – Καλώδια σηµάτων οπτικών ινών για απόλυτη αξιοπιστία
➢ PRYSMIAN – Ειδικά καλώδια για χηµικές εγκαταστάσεις και πετροχηµική
βιοµηχανία
TEPLA – Καλώδιο για πετροχηµικές και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις
DEVILENE, DEVILINE, DEVILEAD – Στρογγυλό ή πλακέ καλώδιο για αντλίες
TEOF – Ειδικά καλώδια για εφαρµογές Offshore
PILOT – Καλώδια σηµάτων, ελέγχου, προστασίας, τηλεπικοινωνιών, µετάδοσης
δεδοµένων κλπ.
DEEP WATER, ULTRA WATER – Ειδικά καλώδια για εµβάπτιση σε βαθιά και εξαιρετικά
βαθιά ύδατα
AIRGUARD – Καλώδια ανθεκτικά σε πιέσεις για βιοµηχανική και Offshore χρήση
➢ SERVICES
Υπηρεσίες ηλεκτρολογικών µελετών, εγκατάστασης, παραµετροποίησης,
εκκίνησης, θέσης σε λειτουργία και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
και προϊόντων.
Ένα µεγάλο πλήθος πληροφοριών για την Elesis και για την γκάµα των προϊόντων της
είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα της Elesis www.elesis.gr και στη διάθεση κάθε
ενδιαφεροµένου.

∆ηµήτρης Αγγελούσης,
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων
Σύµβουλος της Elesis A.E.

Φωτοβολταϊκός Σταθµός
Παραγωγής Ενέργειας στην
Πύλο Μεσσηνίας µε ειδικά
καλώδια TECSUN Prysmian
και πίνακες χαµηλής τάσης
και προστασίας από την
Elesis
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[ Εκεί που η αισθητική συναντά την ασφάλεια! ]
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Προµηθέως 14, 145 64 Νέα Κηφισιά
Τηλ.: 210/80.72.065, Fax: 210/8077973
www.security-lock.gr
e-mail: securitl@otenet.gr

"DIVA"

"ROSA"

"GLORIA"

"BELLA"

"CARMEN"

"TOSCA"

Η πολυετής πείρα και εµπειρία της εταιρείας SECURITY LOCK
σφραγίζουν µε εγγύηση και ασφάλεια την ποιότητα των εξαρτηµάτων
και των µηχανισµών αλουµινίου που παράγει.
Ποικίλες λύσεις που αντέχουν στη φθορά του χρόνου και καθιστούν
την εταιρεία την πρώτη επιλογή για κάθε κατασκευαστή.
Προϊόντα υψηλής ποιότητας και απαράµιλλης αισθητικής που διατηρούνται
πάντα αναλλοίωτα δίνοντας ξεχωριστή φινέτσα και αισθητική στο κτίριο!
Ολοκληρωµένες λύσεις και απεριόριστες επιλογές που προστατεύουν,
ασφαλίζουν και οµορφαίνουν το χώρο από την εταιρεία SECURITY LOCK.
Εξαρτήµατα και µηχανισµοί αλουµινίου που ξεχωρίζουν για τον εντυπωσιακό
και πρωτότυπο σχεδιασµό τους, τις πλούσιες χρωµατικές επιλογές τους,
την απόλυτη ασφάλεια και την ασύγκριτη ποιότητα που παρέχουν σε κάθε κατασκευή.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ | ΙΝΟΧ | ΧΡΥΣΟ

Η SECURITY LOCK ∆ΙΑΘΕΤΕΙ ΠΛΗΡΗ ΓΚΑΜΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

∞ºπ∂ƒøª∞

EXALCO

Νέο σύστηµα για φωτοβολταϊκά πάρκα

EXELCO

Η Exalco παρουσιάζει στην ελληνική αγορά το σύστηµα στήριξης φωτοβολταϊκών
πάνελ Exalco Sunergy. Πρόκειται για βάση στήριξης για φωτοβολταϊκά πάρκα η οποία
ικανοποιεί µια σειρά από Γερµανικούς και Ελληνικούς κανονισµούς και εγγυάται την
ασφάλεια της επένδυσης σε ακραία καιρικά φαινόµενα και σεισµικές καταπονήσεις.
Τα µέλη αλουµινίου της βάσης διατίθενται σε µορφή άβαφου αλουµινίου και σε ειδική
κατεργασία ανοδίωσης για περαιτέρω αντιδιαβρωτική προστασία.
Οι σύνδεσµοι διατίθενται σε µορφή γαλβανισµένου και ανοξείδωτου χάλυβα.
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Το τµήµα µηχανικών της EXALCO έχει σχεδιάσει
ένα σύγχρονο σύστηµα το οποίο είναι συµβατό µε
τους παρακάτω κανονισµούς:
1. Φορτία ανέµου: DIN 1055, Ευρωκώδικας 1,
ΦΕΚ 325Α’ (Κανονισµός φορτίσεων
δοµικών έργων)
2. Φορτία χιονιού: ΦΕΚ 325Α’ (Κανονισµός
φορτίσεων δοµικών έργων) Ευρωκώδικας 1
3. Κατασκευή βάσης αλουµινίου: DIN 4113
4. Σεισµός: ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 2184 Β’/ 20-2-999)
Ελληνικός αντισεισµικός κανονισµός 2000
5. Βάση µπετού: ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 1153/Β’/12-082003)- Ελληνικός κανονισµός οπλισµένου
σκυροδέµατος 2000, Ευρωκώδικας 2
6. Κατασκευές χάλυβα (σύνδεσµοι βάσης):
Ευρωκώδικας 3
Η Exalco εγγυάται πλήρη τεχνική υποστήριξη για
τη σωστή εγκατάσταση του συστήµατος στήριξης
σε κάθε φωτοβολταϊκό πάρκο.
Με αυτό το νέο σύστηµα η EXALCO αποδεικνύει
ότι ανταποκρίνεται άµεσα στις σύγχρονες
ανάγκες της αγοράς για συστήµατα που αφορούν
σε τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον.
Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες µπορείτε
να επικοινωνείτε µε το τµήµα Έρευνας και
Τεχνικής Υποστήριξης στο τηλέφωνο 2410 688
734.
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GLOBAL ENERGY SOLUTIONS LTD

Νέο σύστηµα για φωτοβολταϊκά πάρκα
GLOBAL ENERGY
SOLUTIONS LTD

Η «GLOBAL-ENERGY Solutions Ltd» ανήκει
στις άµεσα αναγνωρίσιµες και πρωτοπόρες
εταιρίες της αγοράς της Ελλάδας και
παγκοσµίως, καθώς έχει υλοποιήσει
µεγάλο αριθµό έργων φωτοβολταϊκών
εγκαταστάσεων από το 2006 και µάλιστα
µε διαφορετικές τεχνολογίες συστηµάτων
στήριξης και Φ/Β πλαισίων.
Στον τοµέα κατασκευής διασυνδεδεµένων
Φ/Β συστηµάτων προσφέρει τις
αρτιότερες λύσεις για την µελέτη,
σχεδιασµό, προµήθεια, εγκατάσταση,
συντήρηση και λειτουργία Φωτοβολταϊκών
σταθµών µικρού και µεγάλου µεγέθους.
Έχει οργανώσει ξεχωριστό τµήµα κάλυψης
οικιακών εφαρµογών, καθώς και
αυτόνοµες αποµακρυσµένες λύσεις
κάλυψης ηλεκτρικής και θερµικής
παραγωγής και φωτισµού.
Η εταιρία είναι πιστοποιηµένη βάσει του
προτύπου ISO 9001:2000 και έργα που
έχει αναλάβει να κατασκευάσει έχουν
διακριθεί για τις υψηλές αποδόσεις τους.
Μέχρι σήµερα έχει εγκαταστήσει και έχει
σε εξέλιξη 2,5ΜW Φωτοβολταϊκά πάρκα
σε όλη την Ελληνική επικράτεια καθώς και
στα Βαλκάνια καλύπτοντας τις
περισσότερες δυνατές εφαρµογές
εγκατάστασης (σε σταθερά και κινητά
συστήµατα µονού ή διπλού άξονα).
Συνεργάζεται µε τις µεγαλύτερες και
πλέον καταξιωµένες εταιρίες διεθνώς για
την εµπορία και κατασκευή
Φωτοβολταϊκών Σταθµών, καθώς
Ηλιοθερµικών, Γεωθερµικών και
Αυτόνοµου Φωτισµού.

Υπεύθυνοι επικοινωνίας:
∆ηµήτρης Κυριακίδης
Κατερίνα Κυριακίδου
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K & M ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων
K & M ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Η Κ&Μ Ενεργειακή είναι µία από τις πιο δυναµικές εταιρίες στον τοµέα των µεσαίων
και µεγάλων ΦΒ πάρκων.
Η εταιρία ξεκίνησε ως τµήµα ΑΠΕ της εταιρίας Αφοι Μουστάκα και ΣΙΑ, η οποία
δραστηριοποιείται από το 1964 στο χώρο της βιοµηχανικής ψύξης.
Η εταιρία κατασκεύασε και συνέδεσε στο δίκτυο της ∆ΕΗ ένα από τα πρώτα
φωτοβολταϊκά πάρκα στην Ελλάδα. Επίσης, ανέλαβε την εγκατάσταση του πρώτου
φωτοβολταϊκού πάρκου µε συνδυασµό σταθερών και περιστρεφόµενων βάσεων στη
χώρα µας. Σήµερα, η εταιρία έχει ήδη στο ενεργητικό της την κατασκευή
φωτοβολταϊκών πάρκων σε όλη την Ελλάδα µε συνολική ισχύ µεγαλύτερη από 2 MW.
Τα πιο πρόσφατα έργα που ολοκλήρωσε η εταιρία περιλαµβάνουν µονάδες στo
N. Ρεθύµνου και Ν. Μεσσηνίας.
Η Κ&Μ Ενεργειακή αναλαµβάνει όλα τα στάδια αδειοδοσίας, µελέτης, κατασκευής και
συντήρησης φωτοβολταϊκών πάρκων. Η κατασκευή των έργων, που είναι η ειδικότητά
της εταιρείας, γίνεται πάντα µε προσοχή στη λεπτοµέρεια και µε βάση διεθνή πρότυπα
ασφαλείας και ενεργειακής απόδοσης.
Η εξειδίκευση, η εµπειρία, το επίπεδο του προσωπικού και η κορυφαία ποιότητα
υλικών είναι τα δυνατά σηµεία της Κ&Μ Ενεργειακή.
Όλα τα έργα της Κ&Μ είναι ασφαλισµένα µέχρι την τελική τους παράδοση.
Η εταιρία συνεχίζει τη θεαµατική ανοδική της πορεία δηµιουργώντας άνω των 12
εργοταξίων κατασκευής ΦΒ πάρκων µόνο τον τελευταίο µήνα συνολικής ισχύος πλέον
του 1 MW.
Κάποια από τα πάρκα αυτά είναι:
• Ένα πάρκο µε σύστηµα Tracker συνολικής ισχύος 100kW στο Ν. Πρεβέζης
• Τρία πάρκα µε σύστηµα Tracker στο Ν. Μεσσηνίας ισχύος 350 kW
• Έξι πάρκα µε σύστηµα Tracker ισχύος 480kW στο Ν. Χανίων
• Ένα πάρκο σε βιοµηχανική οροφοή ισχύος 80kW στο Ν. Χανίων
• Τρία πάρκα µε σύστηµα Tracker ισχύος 200 kW στο Ν. Ρεθύµνου
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KRANNICH SOLAR

Η εκµετάλλευση της ηλιακής ενέργειας
KRANNICH SOLAR

Η εκµετάλλευση της ηλιακής ενέργειας αποτελεί για την Krannich Solar µία υπεύθυνη
και καινοτόµος δραστηριότητα. Η εταιρία δραστηριοποιείται αποκλειστικά µε τη
χονδρική πώληση φωτοβολταϊκών συστηµάτων και το πελατολόγιο της αποτελείται
από εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών σταθµών, εργολάβους, τεχνικές / κατασκευαστικές
εταιρείες, ηλεκτρολόγους και καταστήµατα λιανικής πώληση φωτοβολταϊκών
συστηµάτων
Ιστορία της εταιρίας:
1995… Οι Kurt και Axel Krannich ιδρύσανε την εταιρία Krannich Solartechnik. Οι
αδελφοί Krannich εγκαθιστούσαν φωτοβολταϊκά συστήµατα ισχύος από 1kWp έως
10kWp.
1999… Με την έναρξη του “Προγράµµατος των 100.000 στεγών” στη Γερµανία, η
εταιρία µετατράπηκε από τεχνική σε εµπορική εταιρία και αργότερα σε εταιρία
χονδρικής πώλησης φωτοβολταϊκών συστηµάτων.
2001… Μισθώθηκε ένα κέντρο διανοµής στο Weil der Stadt µε σκοπό την κατάλληλη
αποθήκευση και διανοµή των φ/β συστηµάτων, των οποίων ο όγκος αυξανόταν
συνεχώς.
2003… Η επιφάνεια αποθήκευσης επεκτάθηκε στα 2.000 τ.µ., και το 2004
υλοποιήθηκε η αγορά του Κέντρου ∆ιανοµής. Η εξάπλωση της εταιρίας στην
παγκόσµια αγορά φωτοβολταϊκών είχε ως αποτέλεσµα την ίδρυση υποκαταστηµάτων
στην Ιταλία, την Ισπανία και τις Η.Π.Α.
2006… Η εταιρία µετονoµάσθηκε σε Krannich Solar GmbH (Ε.Π.Ε.). Τα τελευταία δέκα
χρόνια ο κύκλος εργασιών της εταιρίας αυξάνεται συνεχώς. Το ανθρώπινο δυναµικό
της Krannich Solar ενισχύθηκε µε την προσθήκη πολλών νέων στελεχών, καθώς η
εταιρεία απασχολεί σήµερα περισσότερους από 150 υπαλλήλους.
2006… H Krannich Solar συµπεριλήφθηκε στους 10 κορυφαίους προµηθευτές
φωτοβολταϊκών συστηµάτων στην Ε.Ε. και αύξησε της εξαγωγικές της δραστηριότητες
σε ποσοστό της τάξης του 25%.
2007… Iδρύθηκε η Ελληνική Krannich Solar Μ.Ε.Π.Ε. µε έδρα το Καλοχώρι
Θεσσαλονίκης. Μισθώθηκε κτίριο αποτελούµενο από αποθηκευτικό χώρο και γραφεία,
συνολικής επιφάνειας 650 τ.µ.
2008… Το µερίδιο αγοράς της Krannich Solar στην Ελλάδα αναφορικά µε τους
αντιστροφείς ρεύµατος ανήλθε σε ποσοστό της τάξης του 20%.
2009… Μετά το πέρας του πρώτου εξαµήνου, το µερίδιο αγοράς της Krannich Solar
στην Ελλάδα αναφορικά µε τα φωτοβολταϊκά πάνελ, τα οποία συνδέθηκαν στο δίκτυο
της ∆ΕΗ, ανήλθε σε ποσοστό της τάξης του 15%.
2009… Ιδρύεται το υποκατάστηµα της Krannich Solar στην Αθήνα, µε σκοπό την
περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας στη Νότιο Ελλάδα και τα νησιά.
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Τα επώνυµα προϊόντα
Η Krannich Solar συγκαταλέγεται στις 10 κορυφαίες εταιρίες διάθεσης φωτοβολταϊκών
συστηµάτων στην Ευρώπη. ∆ιαθέτουµε φ/β πάνελ, σταθερές και περιστρεφόµενες
βάσεις στήριξης, µετατροπείς ρεύµατος για διασυνδεδεµένα, καθώς και για αυτόνοµα
συστήµατα, ρυθµιστές φόρτισης και συσσωρευτές.
Προµηθευόµαστε και σας διαθέτουµε τα καλύτερα προϊόντα από όλο τον κόσµο. Πριν
από κάθε προµήθεια οι αγοραστές µας διεξάγουν τους αυστηρότερους ποιοτικούς
ελέγχους. Οποιοδήποτε προϊόν επιλέγεται να προστεθεί στην προϊοντική γκάµα της
Krannich Solar έχει προηγουµένως εξετασθεί εξονυχιστικά και έχει λάβει έγκριση
ποιότητας. Μόνο εντελώς αλάνθαστα προϊόντα και εξαρτήµατα περνούν από το τµήµα
ελέγχων στην αποθήκη, µε σκοπό την εξασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων που
παρέχουµε στη συνέχεια στους πελάτες µας. Οι απαιτήσεις των πελατών µας είναι το
κίνητρό µας.
Εφαρµογές ηλιακών συστηµάτων
Στην εταιρία µας δεν θεωρούµε τίποτα αδύνατον, καθώς δεν υπάρχει δυσκολία ή
πρόβληµα που να µην αντιµετωπίζεται αποτελεσµατικά από την οµάδα µας. Στην
Krannich Solar καλύπτουµε οποιαδήποτε απαίτηση συνεργάτη µας µε την ίδια
προσοχή, είτε πρόκειται για τη διάθεση του µικρότερου αυτόνοµου συστήµατος, είτε
για τη µεγαλύτερη φ/β εγκατάσταση µε περιστρεφόµενες βάσεις.
Η Krannich Solar απασχολεί παγκοσµίως περισσότερους από 150 εργαζοµένους,
µεταξύ των οποίων ηλεκτρολόγους µηχανικούς, πολιτικούς µηχανικούς και
οικονοµολόγους. To ανθρώπινο δυναµικό είναι πάντα πρόθυµο για την παροχή άριστων
µελετητικών, σχεδιαστικών και συµβουλευτικών υπηρεσιών. Η οµάδα ειδικών της
Krannich είναι επίσης έτοιµη να συζητήσει οποιοδήποτε πρόβληµα ή δυσκολία σας και
να προτείνει την καταλληλότερη λύση.
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KRANNICH SOLAR

Οι υπηρεσίες πελατών
Το ανθρώπινο δυναµικό της Krannich Solar αποτελείται από άριστους γνώστες όλων
των σταδίων εγκατάστασης ενός φ/β συστήµατος. Νιώθουµε ικανοποιηµένοι µόνο
όταν εκπληρώνονται πλήρως οι απαιτήσεις των πελατών µας. Βρισκόµαστε διαρκώς
στο πλευρό των συνεργατών µας, παρέχοντας τους πολύτιµες συµβουλές και
έµπρακτη βοήθεια.
Ένας εξειδικευµένος σύµβουλος πωλήσεων βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας σε
οποιοδήποτε µέρος της Ελλάδας και αν βρίσκεστε. Οι πελάτες µας απολαµβάνουν την
καλύτερη δυνατή συµβουλευτική υποστήριξη στο σχεδιασµό των έργων, την πιο
επίκαιρη ενηµέρωση, εκπαίδευση και µετεκπαίδευση καθώς και διαρκή επιτόπου
υποστήριξη πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την εγκατάσταση οποιουδήποτε φ/β
συστήµατος. Σε περίπτωση όπου κάτι δεν λειτουργήσει µε τον πλέον κατάλληλο
τρόπο, το τεχνικό τµήµα της εταιρίας µας επισκέπτεται και ελέγχει επιτόπου την
εγκατάσταση του φ/β συστήµατος µε τις πιο σύγχρονες και ακριβείς συσκευές
διάγνωσης.
Στους συνεργάτες µας παρέχεται µία πλήρης προϊοντική ενηµέρωση µέσω της
εταιρικής µας ιστοσελίδας: www.krannich-solar.com
Η εταιρία µας παρέχει σε όλους τους εγκαταστάτες φ/β συστηµάτων ένα πρακτικό και
χρήσιµο ντοσιέ παρουσίασης όλων των προϊόντων της µε σκοπό τη λεπτοµερή
ενηµέρωση αυτών, όπως επίσης και ένα πακέτο προώθησης πωλήσεων για τοπικές και
περιφερειακές εκθέσεις.
Το µέλλον των ηλιακών συστηµάτων
Πασχίζουµε καθηµερινά για το λαµπρό µέλλον των ηλιακών συστηµάτων. Τα προϊόντα
της Krannich Solar χαρακτηρίζονται από τη µέγιστη καινοτοµία και τη µακρά
βιωσιµότητα. Οι µηχανικοί µας, σε συνεργασία µε προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας,
αξιόπιστους κατασκευαστές και ερευνητικά ιδρύµατα, εξελίσσουν για τους πελάτες
µας τις πιο ποιοτικές, λειτουργικές και οικονοµικές φωτοβολταϊκές εφαρµογές. Κύρια
δραστηριότητα µας είναι η εκµετάλλευση της ενέργειας του ηλίου. Εργαζόµαστε
καθηµερινά για αυτό, χρησιµοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, µε
απώτερο σκοπό την εξασφάλιση του οικονοµικού και ασφαλούς µέλλοντος των
ηλιακών συστηµάτων.
Ίδρυση Υποκαταστήµατος Νοτίου Ελλάδος
Η Krannich Solar για να ανταπεξέλθει στην τεράστια ζήτηση των προϊόντων της και µε
απώτερο στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της εµπορικής της δραστηριότητας στη
Νότιο Ελλάδα και τα νησιά, ίδρυσε προσφάτως ένα νέο υποκατάστηµα στην Αθήνα.
Στο υποκατάστηµα Αθηνών υπάρχει µία πλήρης σειρά εκθεµάτων και ειδικά
διαµορφωµένος χώρος υλοποίησης εκπαιδευτικών σεµιναρίων.
Η συνεχής αύξηση της ζήτησης των προϊόντων µας, εδραιώνει την Κrannich Solar ως
µία από τις κυρίαρχες εταιρίες χονδρικής πώλησης φωτοβολταϊκών συστηµάτων στην
ελληνική αγορά. Η ποιότητα, η αφοσίωση στον πελάτη και η άµεση
αποτελεσµατικότητα οδήγησαν την Krannich Solar στην καταξίωση. Η συνεχής
υποστήριξη µετά την πώληση, η µοναδική δυνατότητα άµεσης ικανοποίησης των
απαιτήσεων της αγοράς και η ταυτόχρονη προσφορά πρωτοποριακής τεχνολογίας και
αξίας στην επένδυση των πελατών, έχουν σαν αποτέλεσµα την ταύτιση του ονόµατος
Krannich Solar µε τα φωτοβολταϊκά συστήµατα.
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LDK SOLAR CO

Η εκµετάλλευση της ηλιακής ενέργειας
LDK SOLAR CO

Η LDK SOLAR Co., LTD είναι ένας από τους µεγαλύτερους καθετοποιηµένους
παραγωγούς φωτοβολταικών πλαισίων παγκοσµίως, µε παρουσία σε Ευρώπη, Ασία και
Β. Αµερική και προσωπικό που υπερβαίνει τα 15.000 άτοµα.
Ιδρύθηκε το 2005 στο Xinyu Κίνας, και µέσα σε δύο χρόνια, το 2007, εισήχθη στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE: LDK). Λίγο αργότερα προχώρησε στη
δηµιουργία δύο κέντρων Ερευνών και Ανάπτυξης (R&D), το ένα σε συνεργασία µε το
Πανεπιστήµιο Shanghai Jiaotong και το δεύτερο µε το Πανεπιστήµιο Nanchang.
Η LDK SOLAR Co., LTD διαθέτει δύο υπερσύγχρονα εργοστάσια παραγωγής
πολυκρυσταλλικού πυριτίου τεχνολογίας SIEMENS ιδιαίτερα αποδοτικά από πλευράς
εξοικονόµισης ενέργειας συνολικής δυναµικότητας 16.000 τόννων το χρόνο. Το ένα
από τα εργοστάσια είναι το µεγαλύτερο στον κόσµο µε ετήσια ικανότητα παραγωγής
15.000 τόννους. Η LDK SOLAR ήδη από το 2007 ήταν ο µεγαλύτερος παραγωγός και
προµηθευτής Φ/Β δισκίων πυριτίου (wafers) στον κόσµο µε πωλήσεις της τάξης των
2.000 MW το χρόνο. Στις εταιρείες που χρησιµοποιούν τα δισκία πυριτίου της LDK
SOLAR συµπεριλαµβάνονται µερικές από τις µεγαλύτερες εταιρείες του χώρου
παγκοσµίως όπως η Q-CELLS, η SHARP, η BP SOLAR, η GE ENERGY, η SUMITOMO, η
SUNTECH, η SCHOTT SOLAR, η CONERGY και η PHOTOWATT.
Ο απόλυτος έλεγχος και η πλήρης γνώση της παραγωγής του βασικότερου συστατικού
ενός φωτοβολταικού πλαισίου οδήγησε την LDK SOLAR στην απόφαση να
κατασκευάσει το δικό της φωτοβολταικό πλαίσιο. Το 2008, η LDK SOLAR προχώρησε
στην έναρξη κατασκευής εγκαταστάσεων παραγωγής Φ/Β πλαισίων και το 2010
διαθέτει ήδη δύο εργοστάσια πιστοποιηµένα κατά ISO 9001:2000 από την TÜV SÜD
Γερµανίας µε δυναµικότητα παραγωγής 600 MW Φ/Β πλαισίων πολυ- και µονοκρυσταλλικού πυριτίου. Με ισχείς έως τα 240 Wp γιά τα µονοκρυσταλλικά και 280 Wp
γιά τα πολυκρυσταλλικά, όλα τα πλαίσια διαθέτουν πιστοποιήσεις κατά IEC 61215 και
IEC 61730 καθώς και CE mark επίσης από την TÜV SÜD.
Ο συνδυασµός ανταγωνιστικού κόστους και επιδόσεων και υψηλής ποιότητας
κατασκευής των Φ/Β πλαισίων της LDK SOLAR έχει ήδη οδηγήσει µεγάλες εταιρείες
ανάπτυξης έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικά συστήµατα
όπως την ENFINITY Βελγίου ή την COU/ONEWORLD Καναδά στη σύναψη συµφωνιών
προµήθειας Φ/Β πλαισίων LDK SOLAR γιά έργα τους στην Ευρώπη (50 MW και 30 MW
αντίστοιχα). Ενδεικτική επίσης της εµπιστοσύνης την οποία απολαµβάνει η LDK SOLAR
είναι και η συµφωνία την οποία πρόσφατα υπέγραψε µε την GPR-SBTFC Ελβετίας γιά
την ανάπτυξη και κατασκευή Φ/Β συστηµάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην
Ευρώπη εντός του 2010 συνολικής ισχύος 100 ΜW.
Tα Φ/Β πλαίσια της LDK SOLAR έχουν ήδη χρησιµοποιηθεί µεταξύ άλλων έργων, σε
τρεις εγκαταστασεις του 1 MW στην Ιταλία και σε ένα έργο των 10 MW σε συνεργασία
µε την ENFINITY στην Κίνα. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι η LDK SOLAR κατασκεύασε
από κοινού µε την Q-CELLS έργο 42 MW στην Γερµανία.
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT A.B.E.E.

Σχεδιασµός, παραγωγή και διανοµή µπαταριών των
συστηµάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
SUNLIGHT A.B.E.E.

Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHΤ Α.Β.Ε.Ε δραστηριοποιείται στο σχεδιασµό, την παραγωγή και
διανοµή µπαταριών και συστηµάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Απασχολεί
περισσότερα από 770 άτοµα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Με δυνατότητα
παραγωγής περισσότερων από 1.500 εξειδικευµένων προϊόντων, η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
SUNLIGHT ABEE καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες τοµέων µε ιδιαίτερα υψηλές
απαιτήσεις, όπως: Βιοµηχανία, Μεταφορές, Κατασκευές, Έργα Υποδοµής,
Τηλεπικοινωνίες και Άµυνα.
Με αυτόνοµη επιχειρηµατική παρουσία σε οκτώ χώρες (Ρουµανία, Βουλγαρία,
Ουκρανία, Πολωνία, Σερβία, Γαλλία, Γερµανία και Ισπανία), γραφεία πωλήσεων σε
Μέση Ανατολή, καθώς και συνεργάτες σε πολλές χώρες της Ευρώπης, Αφρικής, Ασίας
και Αµερικής, η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ έχει πρόσβαση σε ένα δίκτυο διανοµής
που εξασφαλίζει την παρουσία των προϊόντων της σε περισσότερες από 100 χώρες
στον κόσµο. Σήµερα, το 70% του κύκλου εργασιών της αφορά σε εξαγωγές.
Πυρήνα της ανάπτυξης της ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ αποτελεί το Βιοµηχανικό
συγκρότηµα SUNLIGHT που εδρεύει στο Νέο Όλβιο Ξάνθης και αποτελεί ένα από τα
πιο σύγχρονα βιοµηχανικά συγκροτήµατα της Ευρώπης, σύµφωνα µε τις πιο αυστηρές
διεθνείς προδιαγραφές. Σε µια συνολική έκταση 142.000 τ.µ., µε τους καλυµµένους
χώρους να ξεπερνούν τα 55.000 τ.µ., το Βιοµηχανικό Συγκρότηµα SUNLIGHT διαθέτει 5
υπερσύγχρονες µονάδες παραγωγής µπαταριών που διακρίνονται για την υψηλή
εξειδίκευσή τους. Επιπρόσθετα, το εργοστάσιο SUNLIGHT διαθέτει γραµµές
συναρµολόγησης που αφορούν σε Φωτοβολταϊκά συστήµατα παραγωγής ενέργειας,
Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη, Συσσωρευτές Νικελίου-Καδµίου για στρατιωτικές και
εµπορικές εφαρµογές, Τροφοδοτικά συστήµατα για τηλεπικοινωνιακές εφαρµογές,
Συστήµατα αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS) και Βιοµηχανικούς φορτιστές.
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Προστατεύοντας το Περιβάλλον- Προϊόντα ΑΠΕ
Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE, ιδρυτικό µέλος του Συνδέσµου Εταιριών
Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ), επικροτεί τις επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά. Πριν από µία
δεκαετία, αναγνώρισε τις προοπτικές και τα πλεονεκτήµατα εκµετάλλευσης της
ηλιακής ενέργειας και προχώρησε στην εξειδικευµένη κατασκευή ολοκληρωµένων
φωτοβολταϊκών (Φ/Β) συστηµάτων. Εκτός των άλλων, αναλαµβάνει τις διαδικασίες
αδειοδότησης για όλες τις κατηγορίες φωτοβολταϊκών σταθµών και µπορεί επικουρικά
να λειτουργήσει ως σύµβουλος για την κατάλληλη επιλογή του χώρου εγκατάστασης.
Επίσης, πραγµατοποιεί τεχνικές προµελέτες χωροθέτησης και ενεργειακής απόδοσης
του σταθµού, προσφέροντας ολοκληρωµένες λύσεις και υπηρεσίες για όλα τα στάδια
κατασκευής Φ/Β συστηµάτων.
Η SUNLIGHT έχει εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά συστήµατα σε όλα τα γεωγραφικά
διαµερίσµατα της Ελλάδας και σε πάνω από 15 χώρες του εξωτερικού, συνολικής
ισχύος περίπου 5MW, προσφέροντας ολοκληρωµένες λύσεις (“Turn Key Solutions”) για
όλα τα στάδια κατασκευής και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστηµάτων, από τις
διαδικασίες αδειοδότησης και τη σύνταξη περιβαλλοντικών µελετών, έως την τεχνική
υποστήριξη.
Η εταιρία προσφέρει ακόµη πρωτοποριακά, αυτόνοµα υβριδικά φωτοβολταϊκά
συστήµατα, τα οποία κατά κανόνα αφορούν µικρότερες σε µέγεθος εφαρµογές, και
εξασφαλίζουν την ενεργειακή επάρκεια κτιρίων και εγκαταστάσεων.
Είναι στρατηγική επιλογή της εταιρίας να δίνει εξίσου έµφαση σε µεγάλες, όσο και σε
µικρότερης κλίµακας εγκαταστάσεις, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε πολίτη να
αξιοποιήσει την πράσινη ενέργεια, να συµβάλει στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και
να επωφεληθεί από µια τέτοια επένδυση µε τις ολοκληρωµένες και αποδοτικές λύσεις
που προσφέρει. Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ αποτελεί µια από τις πρωτοπόρες
εταιρίες στο χώρο των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) που έχει αναπτύξει
ολοκληρωµένες λύσεις και για τους δυο τοµείς.
Καθώς η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας βρίσκεται σε εξέλιξη, η SUNLIGHT
προβλέπει ότι η ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών θα στηριχθεί σε έργα µαζικής
παραγωγής ενέργειας. Οι επιχειρήσεις που στοχεύουν να εισέλθουν στον κλάδο
παραγωγής ηλεκτρισµού αξιολογούν το ενδεχόµενο επενδύσεων στις ΑΠΕ, καθώς
αυτές συναντώνται εν αφθονία στην Ελλάδα.
Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ABEE προωθεί την εκµετάλλευση των Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας στην χώρα µας µετατρέποντας την ηλιακή ενέργεια σε µια ασφαλή και
αποδοτική επένδυση για λογαριασµό των πελατών της.
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Σταθερά αλουµινένια στηρίγµατα φωτοβολταϊκών
πλαισίων για φωτοβολταϊκά πάρκα
ALUMIL

Σταθερά αλουµινένια στηρίγµατα φωτοβολταϊκών πλαισίων για φωτοβολταϊκά πάρκα
από την Alumil Solar
H νέα θυγατρική εταιρία του Οµίλου Alumil παρέχει στηρίγµατα αλουµινίου (και
χάλυβα) για όλους τους τύπους φωτοβολταϊκών (Φ/Β) πλαισίων σε εγκαταστάτες Φ/Β
πάρκων και εταιρίες παραγωγής Φ/Β πλαισίων.
Τα στηρίγµατα αποτελούνται από αλουµίνιο κράµατος υψηλής αντοχής (κράµα Al
6005T6) και διατίθενται έτοιµα προς συναρµολόγηση. Θα πρέπει να τονίσουµε πως τα
στηρίγµατα έχουν πιστοποιηθεί για τις χειρότερες καιρικές συνθήκες και σεισµικές
καταπονήσεις.
Παράλληλα, η Alumil Solar µέσω του εµπορικού δικτύου της Alumil θα παρέχει, σε όλη
την Ελλάδα, πλήρεις λύσεις (kits) για εγκατάσταση Φ/Β στα σπίτια.
H παραγωγή των εξαρτηµάτων των στηριγµάτων πραγµατοποιείται στο εργοστάσιο της
Alumil παρέχοντας στην Alumil Solar την ικανότητα για διάθεση στηριγµάτων για
φωτοβολταϊκά (Φ/Β) πάρκα δεκάδων MWp το χρόνο. Η εγχώρια παραγωγή διασφαλίζει
ελκυστικότερο κοστολόγιο χωρίς κανένα συµβιβασµό στην ποιότητα, ενώ ταυτόχρονα
η διάθεση καθώς και η οποιαδήποτε αντικατάσταση εξαρτηµάτων είναι άµεση.
Η σχεδίαση των εξαρτηµάτων επιτρέπει τη συναρµολόγηση στηριγµάτων για όλα τα
µεγέθη Φ/Β πλαισίων, πλήθος διαφορετικών διατάξεων και όλες τις τεχνολογίες Φ/Β
πλαισίων (κρυσταλλικού πυριτίου, thin film) βελτιστοποιώντας το χρόνο εγκατάστασης.
Η εταιρία παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη για τη σωστή εγκατάσταση του
συστήµατος στήριξης σε κάθε Φ/Β πάρκο.
Κατά τη σχεδίαση και την πιστοποίηση από την TÜV Hellas, έχουν υπολογιστεί τα
µόνιµα φορτία, οι θερµοκρασιακές µεταβολές, το φορτίο χιονιού και το φορτίου
ανέµου, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Ευρωκώδικα 1. Επιπλέον έχουν ληφθεί
υπόψη τα δυναµικά φορτία, όπως προκύπτουν βάση του φάσµατος σχεδιασµού του
ισχύοντος Ελληνικού Αντισεισµικού Κανονισµού 2000 (ΕΑΚ-2000) µε τις συµπληρώσεις
του 2003. Η διαστασιολόγηση των µελών έγινε σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του
Ευρωκώδικα 9.
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΧΑΡΑ∆ΡΑΣ ΜΕ ΤΡΙΣ∆ΙΑΣΤΑΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ
άρθρο:
Πάνος Κοσµόπουλος, Αν. Καθηγητής, ∆ιευθυντής Εργαστηρίου Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασµού ∆.Π.Θ.
Αθηνά Καντζιούρα, Μηχανικός Περιβάλλοντος ∆.Π.Θ. Υποψήφια ∆ιδάκτωρ
Λεωνίδας Μπουρίκας, Μηχανικός Περιβάλλοντος ∆.Π.Θ. Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ

ΑΙΟΛΙΚA ΠAΡΚΑ: ΣΥΝΕΧHΣ ΑΝΗΦOΡΑ
άρθρο:
ADELF - WIND Ε.Π.Ε. Σύµβουλοι Ενέργειας
Α. ∆ουβογιάννη, Πρόεδρος

ΑΝΑΠΤYΣΣΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡAΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚOΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛA∆Α
άρθρο:
Παναγιώτης Βαλαµπούς-Κουντουράς, Plant-a-Tree

ΟΙΚIΣΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓHΣ ΕΝEΡΓΕΙΑΣ
άρθρο:
Πάνος Κοσµόπουλος, Αν. Καθηγητής, ∆ιευθυντής Εργαστηρίου
Αθηνά Καντζιούρα, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Υποψήφια ∆ιδάκτωρ
Λεωνίδας Μπουρίκας, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ
Πολυάννα Φραγγίδου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Υποψήφια ∆ιδάκτωρ
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ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ
ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΧΑΡΑ∆ΡΑΣ ΜΕ
ΤΡΙΣ∆ΙΑΣΤΑΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ
Η κτιριακή δοµή και η γεωµετρία του αστικού ιστού των σύγχρονων πόλεων επιδρούν
στην διαµόρφωση του µικροκλίµατος. Ο τρόπος δόµησης των οικοδοµικών όγκων
επηρεάζει, µεταξύ των άλλων, τις ροές των ρευµάτων αέρα, συµβάλλοντας στο
φαινόµενο της αστικής χαράδρας και διαµορφώνοντας τις συνθήκες περιβάλλοντος
της περιοχής. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η παρατήρηση και µελέτη του
τρόπου επίδρασης των ρευµάτων αέρα στον αστικό ιστό µε τρισδιάστατο µοντέλο
προσοµοίωσης οικοδοµικών τετραγώνων.
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άρθρο:
Πάνος Κοσµόπουλος
Αν. Καθηγητής, ∆ιευθυντής
Εργαστηρίου Περιβαλλοντικού και
Ενεργειακού Σχεδιασµού ∆.Π.Θ.
Αθηνά Καντζιούρα
Μηχανικός Περιβάλλοντος ∆.Π.Θ.
Υποψήφια ∆ιδάκτωρ
Λεωνίδας Μπουρίκας
Μηχανικός Περιβάλλοντος ∆.Π.Θ.
Υποψήφιος ∆ιδάκτωρ
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>> Μελέτη του φαινοµένου
της αστικής χαράδρας µε
τρισδιάστατο µοντέλο
προσοµοίωσης αστικού
πολεοδοµικού ιστού

Λέξεις κλειδιά: αστικό µικροκλίµα, αστική χαράδρα, ροή αέρα
Μελετώντας τη δοµή και τον τρόπο ανάπτυξης των σύγχρονων αστικών κέντρων, είναι
δυνατή η ανάλυση των συνθηκών που διαµορφώνουν το περιβάλλον και τις συνθήκες
διαβίωσης στα σύγχρονα αστικά κέντρα. Παράγοντες όπως ο τρόπος δόµησης, η
χωροταξική διαµόρφωση πολεοδοµικών ενοτήτων, η κατά ύψος επέκταση των πόλεων,
η διάθρωση ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου, η χρήση κατασκευαστικών
υλικών, ο προσανατολισµός και το πλάτος των δρόµων, η ύπαρξη υδάτινων στοιχείων,
επιδρούν στην εµφάνιση διαβαθµισµένων κλιµατικών φαινοµένων που συνθέτουν την
εικόνα του «αστικού µικροκλίµατος» της πόλης.
Ο όρος του αστικού µικροκλίµατος είναι συνυφασµένος µε την έντονη πολυπλοκότητα
που δηµιουργεί η αλληλεπίδραση ποικίλων φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων,
τη σηµαντική αλλοίωση και διαφοροποίηση που έχουν υποστεί βασικά κλιµατικά
στοιχεία (ηλιακή ακτινοβολία, υγρασία, θερµοκρασία, συνθήκες ροής του ανέµου) και
τη µεταβλητότητα τους στην οποία υπόκεινται κατά την ίδια χρονική στιγµή σε
διαφορετικά σηµεία της αστικής περιοχής. (1)
Σηµαντικός παράγοντας, ο οποίος µελετάται στην παρούσα έρευνα, είναι τα ρεύµατα
αέρα, τα οποία επιδρούν σε µεγάλο βαθµό στη διαµόρφωση των
µικροµετεωρολογικών συνθηκών του αστικού ιστού.(2) Η γεωµετρία του αστικού ιστού
και των οικοδοµηµάτων και γενικότερα ο πολεοδοµικός σχεδιασµός, επηρεάζουν τη
ροή και την κατεύθυνση του αέρα (φαινόµενο αστικής χαράδρας) (3), µε επιδράσεις
στην ποιότητα του αέρα (διασπορά ρύπων), τις συνθήκες διαβίωσης, τη θερµοκρασία
του αστικού κέντρου (φαινόµενο αστικής νησίδας).
Η µελέτη του πεδίου της ροής αέρα είναι αρκετά σύνθετη. Μικρές διαφοροποιήσεις
στην τοπογραφία της περιοχής µπορούν να προκαλέσουν ποικίλες ροές αέρα. Καθώς
τα ρεύµατα αέρα εισέρχονται από το περιαστικό περιβάλλον στον αστικό ιστό της
πόλης, παρατηρούνται σηµαντικές διαφοροποιήσεις λόγω της επίδρασης τοπικών
παραµέτρων όπως η τοπογραφία, η γεωµετρία των κτιρίων, οι δρόµοι και άλλοι τοπικοί
παράγοντες όπως π.χ. η φύτευση.(4) Η µελέτη των µικροκλιµατικών φαινοµένων που
επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης στα σύγχρονα αστικά κέντρα, εµφανίζουν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς αφορούν άµεσα την δραστηριοποίηση των ανθρώπων και
την βιωσιµότητα και αειφόρο ανάπτυξη των πόλεων.
2. ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΤΗ ΡΟΗ ΑΝΕΜΟΥ
Στην περιοχή που περιβάλλει ένα κτίριο όπου η δόµηση είναι αραιή, η ροή του ανέµου
διαταράσσεται και µπορεί να διακριθεί σε τρεις ζώνες (Εικόνα 1a: isolated roughness
flow). Στην κατά µέτωπο προς τον άνεµο ζώνη εµφανίζεται δίνη στροβίλου εξαιτίας της
προς τα κάτω ροής στην προσήνεµη όψη, ενώ στην πίσω ζώνη δηµιουργείται µια
κοιλότητα χαµηλής πίεσης µε στροβιλισµό λόγω του διαχωρισµού των ρευµάτων ροής
από τις ακµές της οροφής και των πλευρών του κτιρίου. Η τρίτη ζώνη χαρακτηρίζεται
από αυξηµένη αναταραχή και χαµηλότερες οριζόντιες ταχύτητες.
Ο λόγος H/W (ύψος κτιρίου προς πλάτος δρόµου) είναι µεγαλύτερος από 0,05 και δεν
παρατηρούνται σηµαντικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των ρευµάτων αέρα και των
στροβιλισµών που δηµιουργούνται από την παρουσία των κτιρίων, λόγω της επαρκούς
µεταξύ τους απόστασης.
Αντίθετα, όταν το ύψος των κτιρίων, η πυκνότητά τους και τον πλάτος των δρόµων είναι
τέτοια που δηµιουργούν πιο στενά διαστήµατα µεταξύ τους παρατηρείται ανάµειξη
των ρευµάτων ροής (Εικόνα 1b: wake interference flow). Στην περίπτωση αυτή
δηµιουργούνται δευτεροβάθµιες ροές ανάµεσα στα κτίρια και η ροή στην προσήνεµη
όψη του δεύτερου κτιρίου ενισχύεται από την ανακλώµενη ροή αέρα της πίσω
κοιλότητας του πρώτου κτιρίου.
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Εικόνα 1: Ροή αέρα ανάµεσα στα κτίρια καθώς αυξάνει ο λόγος H/W
Σε ακόµα µεγαλύτερους λόγους H/W και µεγαλύτερες πυκνότητες οικοδοµηµάτων τα
υπερκείµενα ρεύµατα ροής αέρα δεν εισέρχονται µέσα στη χαράδρα και
χαρακτηρίζονται από σταθερή δίνη κυκλοφορίας ανάµεσα στα κτίρια (Εικόνα 1c:
skimming flow).
Το είδος της ροής καθορίζεται από τους λόγους H/W και L/W (µήκος κτιρίου προς
πλάτος δρόµου), όπως φαίνεται στην Εικόνα 2. (5)

Εικόνα 2: ∆ιάκριση της ροή σε τρεις κατηγορίες συναρτήσει των λόγων L/H και H/W. (5)
3. ΜΟΝΤΕΛΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
Αρκετά προγνωστικά και διαγνωστικά υπολογιστικά µοντέλα βασισµένα σε µαθηµατικά
πρότυπα έχουν αναπτυχθεί µε σκοπό τη µελέτη και πρόβλεψη της ροής του αέρα και
της διασποράς αέριων ρύπων σε αστικές και περιαστικές περιοχές. Τα µοντέλα αυτά
επιλύουν εξισώσεις κίνησης (µήκος, κινητική ενέργεια, πίεση, εξισώσεις Reynolds,
εξισώσεις διάχυσης, δηµιουργία πλέγµατος sub-grid) π.χ. MISKAM, FLUENT, και
αναλύουν τη δοµή του κτηρίου σε κάθε σηµείο του επιλέγοντας χαρακτηριστικά
τµήµατα ζωνών ως προς τη ροή του αέρα. (π.χ. ABC, DASIM, ASMUS).(6)
Κατά την εφαρµογή των προγραµµάτων και µοντέλων προσοµοίωσης υπάρχουν
παράµετροι που επηρεάζουν τα αποτελέσµατα του µοντέλου. Έτσι, πρέπει να
λαµβάνεται υπόψη η ευαισθησία του µοντέλου σε εξωγενείς παράγοντες, εξωτερικές
και εσωτερικές συνθήκες που επικρατούν κατά την διάρκεια εφαρµογής του µοντέλου,
το µέγεθος και η κλίµακα προσοµοίωσης, τα προβλήµατα διασποράς σε σηµεία που
βρίσκονται κοντά στην πηγή αέρα. (7)

ÙÂ‡¯Ô˜ 9  ∞’ ∆Ú›ÌËÓÔ 2010

105

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

>> Μελέτη του φαινοµένου
της αστικής χαράδρας µε
τρισδιάστατο µοντέλο
προσοµοίωσης αστικού
πολεοδοµικού ιστού

Κατά την παρούσα έρευνα, γίνεται τρισδιάστατη προσοµοίωση τµήµατος
πολεοδοµικού ιστού πόλεως πάνω σε επιφάνεια ορθογώνιας κάτοψης, για την
παρουσίαση και τη µελέτη των αποτελεσµάτων του φαινοµένου της αστικής χαράδρας.
Προσοµοιώνονται εννέα οικοδοµικά τετράγωνα, οµοιόµορφα διατεταγµένα (τρεις
οριζόντιες σειρές από τρία οικοδοµικά τετράγωνα), που χωρίζονται από τέσσερις
οριζόντιους, παράλληλους µεταξύ τους, στενότερους δρόµους και δύο κάθετες
κεντρικές οδούς. Τα ύψη των κτιρίων ποικίλουν ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο
αντιπροσωπευτική η προσοµοίωση πραγµατικών οικοδοµικών τετραγώνων. Για την
τοποθέτηση των οικοδοµηµάτων λήφθηκε υπόψη το ύψος των ίδιων και των πλησίον
τους, ώστε να δηµιουργηθούν ροές ρευµάτων αέρα και να µελετηθεί το φαινόµενο της
αστικής χαράδρας.
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ
Στόχος του πειράµατος είναι η µελέτη του φαινοµένου της αστικής χαράδρας και του
τρόπου κατανοµής των ροών ανέµου ανάλογα µε την κτιριακή δόµηση, το ύψος των
οικοδοµηµάτων του αστικού ιστού και των κατανεµηµένων ελεύθερων χώρων.
Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε τρισδιάστατο υπό κλίµακα 1:100 µοντέλο
προσοµοίωσης αστικών οικοδοµικών τετραγώνων για την επίτευξη όσο το δυνατόν
πληρέστερων συνθηκών πραγµατικού πεδίου µετρήσεων. Κάθε οικοδοµικό τετράγωνο
συνίσταται από 10 οικοδοµήµατα-πολυκατοικίες διαφόρων υψών (15, 20, 25, 30 cm που
προσοµοιώνουν αντίστοιχα κτίρια ύψους Η=30, 40, 50, 60m), τετραγωνικής κάτοψης
διαστάσεων 12x12cm. Οι δρόµοι ανάµεσα στα οικοδοµικά τετράγωνα είναι πλάτους 10
και 15cm (πραγµατικές διαστάσεις προσοµοίωσης W=20 και 30 m).
Κατά την διαστασιολόγηση του τρισδιάστατου µοντέλου προσοµοίωσης λήφθηκαν
υπόψη αντιπροσωπευτικά δείγµατα υψών των κτιριακών όγκων που κυριαρχούν στα
σύγχρονα πυκνοκατοικηµένα αστικά κέντρα. Το πλάτος των δρόµων θεωρήθηκε
W=20m για τους στενούς δρόµους και W=30m για τους φαρδύτερους δρόµους
κεντρικής κυκλοφορίας. Έτσι κατά τον σχηµατισµό του µοντέλου προσοµοίωσης
συµπεριλήφθησαν διάφοροι πιθανοί σχηµατισµοί οικοδοµικών τετραγώνων που
συνιστούν έναν πιθανό αστικό ιστό. Η µορφολογική προσοµοίωση των οικοδοµηµάτων
ως προς την αρχιτεκτονική µορφή των προσόψεων, τα υλικά κατασκευής και τις
µηχανικές ιδιότητές τους έγινε µε αφαιρετικό τρόπο(7). Η διαστασιολόγηση της
προσοµοίωσης φαίνεται στην Εικόνα 3.

Εικόνα 3: Μοντέλο προσοµοίωσης οικοδοµικών τετραγώνων
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Για τη δηµιουργία ρευµάτων ροής αέρα χρησιµοποιήθηκε σύστηµα τεχνητού αερισµού
σταθερής ταχύτητας και διεύθυνσης ανέµου. Με τη βοήθεια λευκών κόκκων σκόνης,
που κατακάθονταν στις µαύρες επιφάνειες των κτιρίων προσοµοίωσης, παρατηρήθηκε
η επίδραση των κτιριακών όγκων του αστικού ιστού στον τρόπο και στην ένταση της
κατανοµής ροή αέρα σε διάφορα σηµεία των οικοδοµηµάτων, των δρόµων και των
ελεύθερων χώρων. Οι παρατηρήσεις αυτές βοηθούν στην εξαγωγή συµπερασµάτων
σχετικά µε τον τρόπο και το µέγεθος που τα ρεύµατα αέρα επιδρούν σε περιοχές του
αστικού ιστού.

>> Μελέτη του φαινοµένου
της αστικής χαράδρας µε
τρισδιάστατο µοντέλο
προσοµοίωσης αστικού
πολεοδοµικού ιστού

Η δόµηση των οικοδοµικών τετραγώνων, η κατανοµή των ελεύθερων χώρων, το πλάτος
των δρόµων και το ύψος των οικοδοµηµάτων επηρεάζουν τις ροές αέρα µε
διαφορετικό τρόπο. Ως αποτέλεσµα παρατηρείται διαφορετική ως προς το µέγεθος
αλλά και τον τρόπο κατακάθιση της σκόνης στις επιφάνειες των κτιρίων και των
δρόµων.
Το πείραµα πραγµατοποιήθηκε δύο φορές, κάτω από διαφορετικές συνθήκες ως προς
την διεύθυνση και την ταχύτητα του ανέµου. Την πρώτη φορά η διεύθυνση της πηγής
αέρα είναι παράλληλη στους κεντρικούς δρόµους και η ταχύτητα αέρα που
προσοµοιώνεται είναι περίπου 10m/sec. Τη δεύτερη φορά, το πείραµα
πραγµατοποιείται υπό γωνία 45ο και µε την ίδια ταχύτητα ανέµου (Εικόνα 4). Στο χώρο
πραγµατοποίησης του πειράµατος θεωρούµε απουσία κάθε άλλου ρεύµατος αέρα

Εικόνα 4: ∆ιεύθυνση ανέµου

Η διάρκεια του κάθε κύκλου προσοµοίωσης ροών αέρα για τις δύο κατευθύνσεις
ορίστηκε σε 2 min. Ο χρόνος αυτός κρίθηκε ικανοποιητικός για τις συγκεκριµένες
διαστάσεις του µοντέλου προσοµοίωσης και την ταχύτητα ανέµου, ώστε να
επιτευχθούν αντιπροσωπευτικές κλιµατολογικές συνθήκες ανέµου και να είναι εµφανή
τα αποτελέσµατα. Εξάλλου, οι ατµοσφαιρικές συνθήκες του αστικού µικροκλίµατος
περιγράφονται από δυναµικά µεγέθη που µεταβάλλονται συνεχώς κατά την διάρκεια
της ηµέρας(7), οπότε ο χρόνος του κάθε κύκλου κρίθηκε ικανοποιητικός για το
συγκεκριµένο µοντέλο προσοµοίωσης.
5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
5.1 Ροή αέρα υπό γωνία 180ο
Με τοποθέτηση του συστήµατος δηµιουργίας ροής ανέµου κατά µέτωπο στο µοντέλο
προσοµοίωσης (γωνία 180ο) µε προσοµοίωση ταχύτητας ανέµου 10 m/sec,
παρατηρείται ότι σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα πλήττεται κατά µήκος του όλο το
µεσαίο τµήµα του µοντέλου. Αντίθετα το δεξί και αριστερό τµήµα του µοντέλου
παραµένει σχεδόν ανεπηρέαστο. (Εικόνα 5)
Όσον αφορά στο αριστερό τµήµα, παρόλο το υψηλό ύψος των µπροστά οικοδοµών,
«τείχος προστασίας», παρατηρείται κατακάθιση σκόνης στα πίσω οικοδοµήµατα
(Εικόνα 6). Το γεγονός αυτό οφείλεται στη δίνη αέρα που σχηµατίζεται πίσω από την
προσήνεµη όψη του κτιρίου.
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>> Μελέτη του φαινοµένου
της αστικής χαράδρας µε
τρισδιάστατο µοντέλο
προσοµοίωσης αστικού
πολεοδοµικού ιστού

Εικόνα 5: Κατακάθιση στρώµατος σκόνης στο µεσαίο τµήµα κατά µέτωπο της πηγής
αέρα.

Εικόνα 6: Ροή ανέµου πίσω από την προσήνεµη όψη των υψηλών οικοδοµηµάτων
Το µεγαλύτερο ποσοστό σκόνης συγκεντρώνεται στις άνω οροφές των οικοδοµηµάτων
(α), στις προσόψεις που εκτίθενται κατά µέτωπο στη ροή του αέρα (β), στις άνω γωνίες
των ακµών των οικοδοµηµάτων (γ) (Εικόνα 7) και στους δρόµους και ελεύθερους
χώρους που µένουν ακάλυπτοι στον αστικό οικοδοµικό ιστό ανάµεσα στα κτίρια.
(Εικόνα 8)
Εικόνα 7: Κατακάθιση σκόνης

Εικόνα 8: Ελεύθεροι χώροι/∆ρόµοι
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5.2 Ροή αέρα υπό γωνία 45ο
Κατά τη δηµιουργία ροής αέρα υπό γωνία 45ο ως προς την κάτοψη του µοντέλου
προσοµοίωσης, παρατηρείται κατακάθιση του στρώµατος σκόνης κυρίως κατά µήκος
της διαγωνίου της ορθογώνιας κάτοψης, παράλληλα µε την διεύθυνση του ανέµου
(Εικόνα 9). Έτσι οικοδοµήµατα που βρίσκονται µπροστά στο πρώτο οικοδοµικό
τετράγωνο στην αριστερή ζώνη καθώς και στο πίσω στη δεξιά ζώνη παραµένουν
σχεδόν ανέπαφα από την κατακάθιση.

>> Μελέτη του φαινοµένου
της αστικής χαράδρας µε
τρισδιάστατο µοντέλο
προσοµοίωσης αστικού
πολεοδοµικού ιστού

Εικόνα 9: Κατακάθιση σκόνης κατά µήκος της διαγωνίου της ορθογώνιας κάτοψης,
παράλληλα στη διεύθυνση του ανέµου

Επίσης, κατά τη διεύθυνση του αέρα, παρατηρείται ότι στην πάνω οροφή των
οικοδοµηµάτων η σκόνη µεταφέρεται και συγκεντρώνεται στην πίσω γωνία της
τετραγωνικής κάτοψης, στη διεύθυνση της διαγωνίου, και παραµένει σε αραιή
ποσότητα µπροστά (Εικόνα 10). Όταν η πηγή του ανέµου βρίσκεται υπό γωνία,
περιστρεφόµενοι στρόβιλοι κινούνται κατά µήκος της οροφής παράλληλα µε την υπό
γωνία διεύθυνση του αέρα. Οι στρόβιλοι αυτοί έχουν ως αποτέλεσµα την εκτροπή του
κυρίου ρεύµατος και την πτώση πίεσης στη διεύθυνση αυτή, µε αποτέλεσµα τη
συγκέντρωση της σκόνης στην πίσω γωνία της οροφής. Ο στροβιλισµός ενισχύεται στην
συνέχεια από τους ελεύθερους χώρους και τους δρόµους που συναντάει πάνω στην
κατεύθυνσή του και το φαινόµενο ξαναεµφανίζεται στην επόµενη οροφή ίδιου ύψους
(Εικόνα 10, α). Στις χαµηλότερες παρατηρούµε οµοιόµορφη κατανοµή της σκόνης
(Εικόνα 10, β).
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>> Μελέτη του φαινοµένου
της αστικής χαράδρας µε
τρισδιάστατο µοντέλο
προσοµοίωσης αστικού
πολεοδοµικού ιστού

Εικόνα 10: Κατακάθιση σκόνης παράλληλα µε την διεύθυνση του ανέµου, στο πίσω
µέρος της οροφής
Στην Εικόνα 11 είναι εµφανής η κατακάθιση στρωµάτων σκόνης στις ακµές των
οικοδοµηµάτων που εκτίθενται στη ροή του ανέµου. Το γεγονός αυτό οφείλεται στα
ρεύµατα αέρα που αποκόπτονται από τις ακµές των οικοδοµηµάτων και ενισχύουν
στην συνέχεια τη δίνη στροβιλισµού στην πίσω όψη του κτιρίου.

Εικόνα 10: Κατακάθιση σκόνης στις
ακµές των οικοδοµηµάτων
Τέλος, στην Εικόνα 12 παρουσιάζεται η κατακάθιση στρώµατος σκόνης στους
ελεύθερους χώρους των ακάλυπτων χώρων µεταξύ των οικοδοµηµάτων και στους
δρόµους. Η ποσότητα ελαττώνεται στις ζώνες που µεγαλώνει η απόσταση από την
πηγή δηµιουργίας ρευµάτων αέρα. Η κατακάθιση αυτή οφείλεται στους στροβιλισµούς
που δηµιουργούνται στην πίσω όψη του κτιρίου, εξαιτίας της αστικής γεωµετρίας.

Εικόνα 12: Επίδραση αστικής χαράδρας στους ελεύθερους χώρους και τους δρόµους.
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η υποβάθµιση της σηµασίας της εναρµόνισης του παραγόµενου δοµηµένου χώρου µε
το περιβάλλον, είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία της αίσθησης ενός µη φιλικού και
µη βιώσιµου αστικού περιβάλλοντος. Απόρροια αυτού ήταν η σταδιακή αλλοίωση και
υποβάθµιση των χαρακτηριστικών του τοπικού µικροκλίµατος και η συνεπαγόµενη
υπερβολική κατανάλωση ενεργειακών αποθεµάτων στον κτιριακό τοµέα (8).

>> Μελέτη του φαινοµένου
της αστικής χαράδρας µε
τρισδιάστατο µοντέλο
προσοµοίωσης αστικού
πολεοδοµικού ιστού

Η ανάγκη ανάπλασης πολλών κεντρικών περιοχών αποτελεί επιτακτική ανάγκη. Με µια
σειρά συνδυασµένων παρεµβάσεων και ήπιων αναπλάσεων στο δοµηµένο χώρο και
στους ελεύθερους χώρους της πόλης δίνεται η δυνατότητα εφαρµογής βιοκλιµατικού
ανασχεδιασµού στις πυκνοδοµηµένες περιοχές.(9) Με τον τρόπο αυτό, µπορούν να
επιλυθούν προβλήµατα του αστικού χώρου που σχετίζονται µε αύξηση της
θερµοκρασίας (φαινόµενο αστικής νησίδας), µε τις ροές του αέρα (φαινόµενο αστικής
χαράδρας), τον θόρυβο, την µόλυνση και την αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης.
Θερµές ευχαριστίες στους φοιτητές του Τµήµατος Μηχανικών Περιβάλλοντος ∆.Π.Θ.,
που συµµετείχαν στη διεξαγωγή του πειράµατος στα πλαίσια του µαθήµατος Βιώσιµο
Αστικό Περιβάλλον του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασµού
κατά τα ακαδηµαϊκά έτη 2007 και 2008.
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Αιολικά Πάρκα: Συνεχής Ανηφόρα

άρθρο:
ADELF - WIND Ε.Π.Ε.
Σύµβουλοι Ενέργειας
Α. ∆ουβογιάννη
Πρόεδρος
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Στα µέσα της δεκαετίας του 1990 περίπου, όταν ξεκίνησαν δειλά-δειλά οι πρωτοπόροι,
ιδιώτες επενδυτές να σχεδιάζουν αιολικά πάρκα, είχαν να αντιµετωπίσουν
δαιδαλώδεις διαδικασίες, ασαφείς διατάξεις και µεγάλες καθυστερήσεις. Από την
στιγµή, που υπέβαλλε ο επενδυτής ένα αίτηµα για εγκατάσταση Αιολικού Πάρκου στο
Υπουργείο Ανάπτυξης µέχρι να κρατήσει στα χέρια του την πολυπόθητη Άδεια
Λειτουργίας, µπορεί και να µεσολαβούσε διάστηµα οκτώ µε δέκα ετών. Ο κάθε
επενδυτής γνώριζε ότι έπρεπε να λάβει σαράντα πέντε άδειες από διαφορετικούς
φορείς, ώσπου να ξεκινήσει την λειτουργία του ένα Αιολικό πάρκο. Ενώ, πάντα υπήρχε
ο κίνδυνος, να ακυρωθεί η επένδυσή του, σε οποιοδήποτε αδειοδοτικό στάδιο
βρισκόταν, οπότε ζηµιωνόταν µε το έως τότε κόστος της επένδυσης, µε πολλές
χαµένες ανθρωποώρες και µικρότερη επιθυµία να συνεχίσει τις επενδύσεις. Όλες
αυτές οι καθυστερήσεις είχαν σαν αποτέλεσµα, πολλοί ξένοι επενδυτές να κλείσουν
τα γραφεία τους στην Ελλάδα και πολύς κόσµος να βρεθεί όχι µόνο χωρίς δουλειά
αλλά κυρίως χωρίς προοπτική.

Περνώντας τα χρόνια, οι ασάφειες και οι στρεβλώσεις, άρχισαν να µειώνονται
σταδιακά, µε αποτέλεσµα µια µικρή αύξηση στον αριθµό των εγκατεστηµένων
αιολικών πάρκων στη χώρα. Η αύξηση αυτή είχε σαν αποτέλεσµα την εκδήλωση
επενδυτικού ενδιαφέροντος και από µεγάλες εταιρείες από το εξωτερικό, επειδή η
Ελλάδα ήταν σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης. Έχουµε καταφέρει να µειώσουµε αρκετά
τον απαιτούµενο χρόνο αδειοδότησης ενός αιολικού πάρκου σε πέντε χρόνια, περίπου.
Ένας από τους λόγους ήταν η µείωση των αδειών από σαράντα πέντε σε είκοσι πέντε.
∆υστυχώς αυτό δεν αρκεί. Ενώ η πολυδιαφηµιζόµενη σειριακή απόκτηση των αδειών,
τελικά λειτούργησε ως τροχοπέδη για την ανάπτυξη των αιολικών πάρκων στην
Ελλάδα. Αν συνεχίσουµε µε τους ίδιους ρυθµούς, θα πιάσουµε τους εθνικούς στόχους
δηλαδή το 20% της παραγόµενης ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και το
20% εξοικονόµηση ενέργειας, σε ογδόντα χρόνια περίπου. Αυτό που πρέπει να γίνει
είναι να µειωθεί δραστικά ο χρόνος αδειοδότησης ενός αιολικού πάρκου. Πιστεύουµε
ότι το νέο νοµοσχέδιο για τις ΑΠΕ µαζί µε συντονισµένες κινήσεις, θα καταφέρει αυτό
που υπόσχεται, να µειώσει το χρόνο αδειοδότησης σε 8 µήνες από τα 8 αρχικά χρόνια.

>> Αιολικά πάρκα:
Συνεχής Αναφορά

Καλό θα ήταν να αναφέρουµε και τη συνεισφορά των Αιολικών Πάρκων στη τόνωση της
οικονοµίας επειδή βοηθά στην σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιµα
(πετρέλαιο κλπ), φέρνει επενδύσεις από το εξωτερικό. Επίσης, θα συνεισφέρουν
ενεργά στην δηµιουργία νέων και περισσότερων θέσεων εργασίας εφ’ ΄σον
καταφέρουµε να φτάσουµε τους Εθνικούς στόχους. Σύµφωνα µε µελέτη της
Greenpeace, Μάιος 2009, η επίτευξη των ανωτέρω εθνικών στόχων θα αποφέρει το
2020 τουλάχιστον 350.000, νέες θέσεις εργασίες. Οι νέες θέσεις εργασίας δεν είναι
αποκλειστικά µόνο στον τοµέα των Αιολικών Πάρκων αλλά και σε πολλούς
παράπλευρους τοµείς (π.χ. κατασκευές, µεταφορές, ιδιωτικά καταλύµατα, εστιατόρια
κ.α.).
Σαν συµπέρασµα, ίσως η µοναδική διέξοδος από την κρίση, είναι η στροφή στην
γρήγορη ανάπτυξη των αιολικών πάρκων, ώστε να εισρεύσουν επενδύσεις από το
εξωτερικό και να δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

Η ADELF-WIND ltd, ιδρύθηκε το 2006 από ανθρώπους µε µεγάλο πάθος για την Πράσινη
Ενέργεια και τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. Η οµάδα που ξεκίνησε την εταιρία ήταν
συνεργάτες από παλιά και αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάµεις τους ώστε να
προσφέρουν ολοκληρωµένες λύσεις στους πελάτες τους. Η ADELF-WIND ltd
απαρτίζεται από στελέχη µε µεγάλη κατάρτιση στο χώρο των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας. Η εµπειρία τους είναι µακρόχρονη, πολλοί υπηρετούν το χώρο πάνω από
δέκα χρόνια, έχοντας αναπτύξει πολλά έργα στην Ελλάδα.
Η ADELF-WIND ltd έχει ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών µε εταιρίες του εξωτερικού οι
οποίες διακρίνονται στον τοµέα τους.
Η έρευνα για νέες επενδυτικές προτάσεις είναι συνεχής σε όλους τους τοµείς των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια µε θετικά
αποτελέσµατα.
Η ADELF-WIND ltd παρέχει υπηρεσίες και στους ακόλουθους τοµείς:
• Υπόδειξη Θέσεων για Αιολικά & Φωτοβολταϊκά Πάρκα
• Αδειοδότηση Αιολικών & Φωτοβολταϊκών Πάρκων (από Υποβολή Φακέλου για Άδεια
Παραγωγής έως την Υποβολή Φακέλου για την Άδεια Εγκατάστασης)
• Εξεύρεση και Πώληση Αιολικών & Φωτοβολταϊκών Πάρκων.
• Εξεύρεση και Αγορά Αιολικών & Φωτοβολταϊκών Πάρκων.
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άρθρο:
Παναγιώτης Βαλαµπούς-Κουντουράς
Plant-a-Tree

Η Plant-a-Tree γεννήθηκε ως ιδέα το 2006, όταν
διερευνώντας πράσινες ιδέες που είχαν
εφαρµοστεί στο εξωτερικό µε επιτυχία, τυχαία
συναντήσαµε την ιδέα «plant-a-tree» ή φύτεψε ένα
δέντρο. Μια γρήγορη Έρευνα στο διαδίκτυο µας
έδειξε εκατοντάδες χιλιάδες αντίστοιχες
προσπάθειες στην Μεγ. Βρετανία και στις ΗΠΑ.
Πιστέψαµε ότι µια Ελληνική Plant-a-Tree θα γέµιζε
το κενό µεταξύ της επιθυµίας του Έλληνα για
περισσότερο πράσινο και της δυνατότητας του να
το εκτελέσει εύκολα και γρήγορα, µέσω της
συγκέντρωσης τεχνογνωσίας γύρω από πράσινες
δράσεις.
Ξεκινώντας τον Απρίλιο του 2007, αποφασίσαµε να
επικεντρωθούµε στους ιδιώτες, ζητώντας µικρές
χορηγίες-συνδροµές, πουλώντας πράσινα δώρα
καθώς και δίνοντας τους την δυνατότητα να
χαρίζουν δέντρα σε αγαπηµένα τους πρόσωπα.
Όπως οι περισσότερες νέες επιχειρήσεις έπρεπε
να τροποποιήσουµε ελαφρά την πορεία µας.
Βρήκαµε ότι ενώ το ενδιαφέρον των ιδιωτών ήταν
ικανοποιητικό, µια συγκεκριµένη ιδέα ήταν αυτή
που έκανε την αλλαγή. Και αυτή ήταν η
χρηµατοδότηση από νέα ζευγάρια µικρών
δενδροφυτεύσεων αντί για την προσφορά µιας
µποµπονιέρας στους καλεσµένους τους.
∆ηµιουργούσαν µε αυτό τον τρόπο το δικό τους
µικρό δάσος.
Αντίστοιχα, συνειδητοποιήσαµε ότι έπρεπε να
προσελκύσουµε µεγάλες εταιρείες και το κενό που
βρήκαµε στην αγορά ήταν αυτό ενός διαχειριστή
έργου (Project Manager) που θα βοηθούσε τις
εταιρείες να κάνουν πράξη τις ιδέες τους µε χωρίς
να πρέπει να ξοδέψουν τον χρόνο τους για να τις
οργανώσουν. Τελικά µετεξελιχθήκαµε σε µια
εταιρεία που βοήθα επιχειρήσεις να εφαρµόσουν
προγράµµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)
αλλά και να εκτελέσουν εξειδικευµένες δράσεις
Πράσινου Marketing.
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Στην πορεία υιοθετήσαµε µια αναδασωτέα περιοχή στο Πεντελικό Όρος, την οποία
δενδροφυτεύουµε µε ιδιώτες και εταιρείες. Έτσι έχουµε ήδη φυτέψει χιλιάδες δέντρα,
ενώ µερικές χιλιάδες ακόµα θα φυτευτούν εντός της τρέχουσας φυτευτικής περιόδου.
Ωστόσο δεν σταµατάµε στα όσα έχουµε επιτύχει ως σήµερα. Επόµενα βήµατα της
Plant-a-Tree είναι η αυτοµατοποιηµένη µηχανική φύτευση, µε την η οποία
επιτυγχάνεται σηµαντικά χαµηλότερο κόστος. Τα προβλήµατα που έχουµε να
ξεπεράσουµε δεν είναι λίγα. Ακόµα και αν επιτύχουµε στις πειραµατικές φυτεύσεις
που προγραµµατίζουµε για το 2010, θα υπάρχουν σηµαντικοί περιορισµοί στα σηµεία
που θα µπορούµε να αναδασώσουµε.
Όµως τα οφέλη θα είναι σηµαντικά:
i. Σηµαντική αύξηση της ταχύτητας αναδάσωσης
ii. Σηµαντική µείωση του κόστους
iii. Φύτευση που δεν περιορίζεται από τις καιρικές συνθήκες
Επίσης προσπαθούµε να φέρουµε στην χώρα µας µια καινοτόµο µέθοδο
δασοπυρόσβεσης, ένα άλλο δύσκολο project που θέλει προσπάθεια και επιµονή.
Ανάγκη δηµιουργίας µιας Πράσινης Θερµοκοιτίδας Νέων Εταιριών, υποστηριζόµενης
από ένα Πράσινο Venture Capital Fund και διασύνδεση αυτών µε την Πανεπιστηµιακή
έρευνα και τα Ελληνικά Business Schools
Λίγοι πλέον αµφιβάλλουν για την ανάγκη αλλαγής πλεύσης της παγκόσµιας οικονοµίας
– από πετρελαιοκεντρική σε µια οικονοµία βασισµένη στην ανανεώσιµη ενέργεια µε
άλλα λόγια την στροφή στην πράσινη ανάπτυξη.
Πολλοί επίσης από εµάς θα συµφωνήσουν ότι το ερευνητικό έργο που διενεργείται
στην Ελλάδα ή γενικά από Έλληνες σε άλλα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, είναι υψηλού
επιπέδου. Αυτό που λείπει είναι η διασύνδεση του ερευνητικού έργου µε την
πραγµατική οικονοµία, η µετατροπή του σε πραγµατικά προϊόντα και υπηρεσίες.
Πρέπει να βοηθήσουµε λοιπόν τους νέους να στραφούν στην καινοτοµία και στις νέες
επιχειρήσεις, µακριά από την µονιµότητα και το «βόλεµα». Οι νέοι είναι η πιο
παραγωγική και ενθουσιώδης οµάδα εργαζοµένων, πρέπει να την εντάξουµε στην
παραγωγική διαδικασία όπως το έχουν πετύχει πολλές άλλες χώρες.
Η πρόταση µας λοιπόν είναι η δηµιουργία µιας µικρής εξειδικευµένης «θερµοκοιτίδας»
η οποία θα δίνει τα εξής πλεονεκτήµατα:
1. ∆υνατότητα εγκατάστασης της νέας ή της υπό σύσταση εταιρείας χωρίς κόπο. Οι
νέοι επιχειρηµατίες θα µπορούν να νοικιάζουν ακριβώς το χώρο που χρειάζονται
και να µεγαλώνουν τα γραφεία τους εύκολα χωρίς σπατάλη χρόνου. Τα γραφεία
αυτά θα πρέπει να είναι σε κεντρικά σηµεία και όχι εκτός του αστικού ιστού.
2. ∆υνατότητα ένταξης τους σε µια µικρό-κοινωνία µέσα στην οποία θα µπορούν να
συζητούν τα κοινά καθηµερινά τους προβλήµατα και να χρησιµοποιούν έτοιµες
λύσεις (off-the-self-solutions).
3. ∆υνατότητα συζήτησης µε µέντορες για την χάραξη στρατηγικής και επίλυσης πιο
σύνθετων προβληµάτων.
Συµπληρωµατικά η θερµοκοιτίδα θα συνεργάζεται µε τα υφιστάµενα Venture Capital
Funds αλλά πιθανά να πρέπει να συστηθεί και ένα Πράσινο Fund που θα ειδικεύεται
στο seed financing δηλαδή στην χρηµατοδότηση των πρώτων σταδίων της εταιρίας –
στα πρότυπα των πολλών αντίστοιχων funds που ενεργοποιούνται στο εξωτερικό.
Αντίστοιχη και ιδιαίτερα θετική εξέλιξη στην χώρα µας είναι το ελληνικό Openfund
(www.theopenfund.com) που ειδικεύεται στην χρηµατοδότηση καινοτόµων ιδεών
σχετικών µε το διαδίκτυο και την τεχνολογία γενικά.
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Η χρηµατοδότηση νέων και καινοτόµων ιδεών είναι µια από τις κεντρικές ελλείψεις της
χώρας εδώ και δεκαετίες, παράγοντας που δρα ανασταλτικά στην εξέλιξη της
επιχειρηµατικότητας στην χώρα µας. Ένας άλλος είναι τα πολλά εµπόδια που πρέπει
να αντιµετωπίσουν οι νέοι επιχειρηµατίες όταν συστήνουν τις εταιρίες τους. Είναι
γνωστά και δεν χρειάζεται να τα παραθέσουµε σε αυτό το άρθρο. Το χειρότερο είναι
ότι τα προβλήµατα αυτά πρέπει να αντιµετωπιστούν παράλληλα µε την έναρξη της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας - ταυτόχρονα δηλαδή µε τα πολύ σηµαντικότερα
προβλήµατα της τελειοποίησης του προϊόντος ή της υπηρεσίας της νέας εταιρίας και
της εξεύρεση των πρώτων πελατών.

>> Αναπτύσσοντας την
Πράσινη Επιχειρηµατικότητα
στην Ελλάδα

Τοµείς επένδυσης
Η πράσινη οικονοµία περιλαµβάνει εκατοντάδες τοµείς, οι πιο πολλοί από τους
οποίους είναι αρκετά προηγµένοι. Σε αυτούς π.χ. συγκαταλέγονται οι ανεµογεννήτριες
- κλάδος στον οποίο ενεργοποιούνται αρκετές πολυεθνικές εταιρείες (π.χ. Vestas,
General Electric, Siemens κλπ.) και τα ποσά που ξοδεύονται για έρευνα και ανάπτυξη
είναι πολύ υψηλά. Εντύπωση µου είχε προκαλέσει η τοποθέτηση Πορτογάλου
αξιωµατούχου - η χώρα του οποίου επενδύει εντατικά σε συστήµατα παραγωγής
ενέργειας από τα κύµατα ή την παλίρροια - ο οποίος είχε δηλώσει
ότι η Πορτογαλία διάλεξε αυτό τον κλάδο επειδή
η έρευνα ήταν ακόµα σε αρχικό
στάδιο. Αναγνώριζε µε άλλα
λόγια ότι οι νέες εταιρίες
που θα συστήνονταν
στην Πορτογαλία, δεν
είχαν πιθανότητα να
ανταγωνιστούν
µεγαλύτερους παίκτες σε
«ώριµους» κλάδους όπως
η αιολική ενέργεια.
Αυτό πρέπει να γίνει και στην
Ελλάδα. Η έρευνα και η
ανάπτυξη νέων εταιριών θα
πρέπει να επικεντρωθεί σε
τοµείς που µόλις ωριµάζουν στο
εξωτερικό και κατ΄ επέκταση
είναι ιδιαίτερα καινοτόµοι στην
χώρα µας.
Ο δρόµος είναι
δύσκολος,
ανηφορικός και
εµπεριέχει πολλούς
κινδύνους. Όµως
είναι µονόδροµος, αν
θέλουµε να φέρουµε
την ανάπτυξη και την
παραγωγή πίσω στην
χώρα µας και να
αντιστρέψουµε την
ανησυχητικά αυξητική τάση επιθυµίας
διορισµού των νέων στο δηµόσιο.
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Oικίσκος
παραγωγής
ενέργειας
Αυτόνοµος οικίσκος παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε.
(ZED-KIM)
Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού
Σχεδιασµού Κτιρίων και Οικισµών

άρθρο:
Πάνος Κοσµόπουλος, Αν. Καθηγητής,
∆ιευθυντής Εργαστηρίου
Αθηνά Καντζιούρα, Μηχανικός
Περιβάλλοντος, Υποψήφια ∆ιδάκτωρ
Λεωνίδας Μπουρίκας, Μηχανικός
Περιβάλλοντος, Υποψήφιος
∆ιδάκτωρ
Πολυάννα Φραγγίδου, Αρχιτέκτων
Μηχανικός, Υποψήφια ∆ιδάκτωρ
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>> Oικίσκος παραγωγής ενέργειας

Η χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, η εφαρµογή συστηµάτων µείωσης των
θερµικών απωλειών και εξοικονόµησης ενέργειας καθώς και ο σχεδιασµός κτιρίων και
πολεοδοµικών οντοτήτων σύµφωνα µε τις αρχές του περιβαλλοντικού-βιοκλιµατικού
σχεδιαµού, αποτελούν αντικείµενο µελέτης, τεχνολογικής ανάπτυξης και σύγχρονου
προβληµατισµού.
Στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασµού Κτιρίων και Οικισµών
έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί πιλοτικός αυτόνοµος οικίσκος, επονοµαζόµενος ZEDKIM (Zero Energy Demand). Ο οικίσκος έχει σχεδιαστεί σύµφωνα µε βιοκλιµατικά
κριτήρια για ελαχιστοποίηση των θερµικών απωλειών (κατάλληλη µόνωση, «κλειστή»
µορφή στο βορρά και στη δύση) και εκµετάλλευση των θερµικών κερδών (ανοίγµατα
στον νότο και την ανατολή) και έχει πετύχει ενεργητική αυτονοµία µε την εγκατάσταση
µίας ανεµογεννήτριας και φωτοβολταϊκών συστηµάτων (Εικ.1).

Εικόνα 1: Ολοκληρωµένη άποψη του ενεργειακά αυτόνοµου οικίσκου ZED-KIM
Ερευνητικός σκοπός του εργαστηρίου είναι η µελέτη της δυνατότητας εγκατάστασης
συστηµάτων Α.Π.Ε. για την παραγωγή ενέργειας. Το σύστηµα των φωτοβολταϊκών και
της ανεµογεννήτριας είναι συνδεδεµένο µε Η/Υ για την αναλυτική και συνεχή
καταγραφή της παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε., ώστε να είναι δυνατή η µετέπειτα
ανάλυση των δεδοµένων και διεξαγωγή συµπερασµάτων.
Στη στέγη του οικίσκου (το εµβαδόν του οποίου είναι 20 m2) είναι τοποθετηµένα 6
φωτοβολταϊκά πλαίσια κυψελών κρυσταλλικού πυριτίου, ενεργού επιφάνειας 1.31 m2
το καθένα (8 m2 περίπου συνολικά). Η στέγη του οικίσκου έχει κλίση 42ο, ώστε να
µπορεί να επιτευχθεί η µέγιστη απόδοση των φωτοβολταϊκών σε σχέση µε το
γεωγραφικό πλάτος της περιοχής (Εικ. 2).
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Εικόνα 2: Σταθερά Φ/Β στη στέγη
του οικίσκου κλίσης 420

∆ίπλα στον οικίσκο έχει τοποθετηθεί συστοιχία Φωτοβολταϊκών πάνελ σε ηλιοστάτη
δύο αξόνων τύπου Ptolemeo PV6 (Εικ. 3). Η δυνατότητα αυτόµατης ηλεκτροκίνητης
περιστροφής 140ο στον άξονα ανατολής/δύσης κάθε 20 λεπτά σε συνδυασµό µε τον
αισθητήρα Panoptis που παρακολουθεί την κίνηση του Ήλιου, οδηγεί σε µια αύξηση
της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος, από 30% τους χειµερινούς µήνες έως και 50%
κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, σε σχέση µε τα συµβατικά συστήµατα.

Εικόνα 3: Περιστρεφόµενα Φ/Β

Εικόνα 4: Ανεµογεννήτρια

Η ανεµογεννήτρια (Εικ. 4) είναι ειδικά µελετηµένη ώστε να χρησιµοποιείται σε
υβριδικά συστήµατα, σε συνδυασµό µε φωτοβολταϊκά πλαίσια και να βοηθάει
ουσιαστικά στην ενεργειακή παραγωγή κατά τη διάρκεια εποχικών διακυµάνσεων.
Τα πτερύγιά της είναι πρωτοποριακής σχεδίασης και κατασκευής, ώστε να
επιτυγχάνεται η µέγιστη αποδοτικότητα σε συνδυασµό µε τις κατά τον δυνατόν
χαµηλότερες οχλήσεις (ελάχιστο θόρυβο, καµία παρεµβολή σε ράδιο και τηλεόραση)
και αδράνεια. Κατά την φόρτιση των συσσωρευτών υπάρχει ρυθµιστής που ελέγχει ανά
τακτά χρονικά διαστήµατα την διαδικασία διορθώνοντας την απώλεια τάσης και
παρακολουθώντας το βαθµό φόρτισης. Όταν επιτευχθεί το µέγιστο επίπεδο φόρτισης,
τότε το σύστηµα είναι ρυθµισµένο ώστε να σταµατάει η λειτουργία της
ανεµογεννήτριας αποτρέποντας την υπερφόρτιση της συστοιχίας. Το ίδιο συµβαίνει και
όταν η ταχύτητα του ανέµου είναι ιδιαίτερα µεγάλη, προκειµένου να προστατευτεί από
τυχόν βλάβες.
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Επίσης, στον οικίσκο είναι εγκατεστηµένα κλιµατολογικός σταθµός, πυρανόµετρα και
στεφάνη σκιάς για την µέτρηση των συνθηκών περιβάλλοντος (εσωτερική/εξωτερική
θερµοκρασία αέρα, ταχύτητα ανέµου και διεύθυνση, υγρασία, µέτρηση ύψους
βροχόπτωσης, βαροµετρικές πιέσεις) και της Ολικής και ∆ιάχυτης ακτινοβολίας.
Παρέχεται έτσι η δυνατότητα µελέτης και ανάλυσης της παραγωγής ενέργειας από τις
Α.Π.Ε. συναρτήσει των ηµερησίων κλιµατολογικών παραµέτρων.
Το όλο σύστηµα είναι πρότυπο καθώς η λειτουργία του µπορεί να είναι είτε αυτόνοµη
είτε διασυνδεδεµένη µε το δίκτυο της ∆ΕΗ. Η συνολική ισχύς των συστηµάτων είναι
περίπου 3 kW. Η ισχύς των σταθερών φωτοβολταϊκών είναι 1 kW, των
περιστρεφόµενων περίπου 1 kW και της ανεµογεννήτριας 900 W. Το όλο σύστηµα
συνδέεται µέσω αντιστροφέων µε τον οικίσκο, λειτουργώντας αφαιρετικά από τις
καταναλώσεις ρεύµατος του οικίσκου, ενώ σε περίπτωση που υπάρχει πλεόνασµα
ηλεκτρικού ρεύµατος φορτίζονται οι µπαταρίες, µε σκοπό την αδιάλειπτη παροχή
ηλεκτρικής ενέργειας για όσο διάστηµα δεν είναι αυτή δυνατή µέσω της ∆ΕΗ. Αν οι
µπαταρίες είναι πλήρως φορτισµένες, τότε υπάρχει η δυνατότητα το πλεονάζων ρεύµα
να επιστραφεί στο δίκτυο της ∆ΕΗ, συµβάλλοντας στην επιπλέον εξοικονόµηση
ενέργειας.

∆ιάγραµµα 1: Ηµερήσια παραγωγή από τα σταθερά Φωτοβολταικά (PV), την
Ανεµογεννήτρια (WG) και το άθροιθσµα αυτών

122

ÙÂ‡¯Ô˜ 9



∞’ ∆Ú›ÌËÓÔ 2010

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν τα προηγούµενα χρόνια
λειτουργίας του αυτόνοµου οικίσκου ZED-KIM (τα περιστρεφόµενα φωτοβολταϊκά
εγκαταστάθηκαν κατά το τελευταίο χρονικό διάστηµα, οπότε δεν περιλαµβάνονται
δεδοµένα στο παρόν κείµενο), η συνολική ενέργεια που παράγεται από τα σταθερά
φωτοβολταϊκά και την ανεµογεννήτρια είναι της τάξης των 1182 kWh ετησίως. Από το
συνολικό ποσοστό ενέργειας που παράγεται το 70% προέρχεται περίπου από τα
σταθερά φωτοβολταϊκά και το 30% από την ανεµογεννήτρια. Τα ποσοστά αυτά σαφώς
διαφοροποιούνται ανάλογα µε την χρονική περίοδο του έτους και της εποχιακές
διακυµάνσεις. Για παράδειγµα, κατά την χειµερινή περίοδο, µέρες όπου δεν επικρατεί
ηλιοφάνεια αλλά ισχυροί άνεµοι τα ποσοστά διαφοροποιούνται και κυµαίνονται σε
35% για τα φωτοβολταϊκά και 65% για την ανεµογεννήτρια, ενώ το καλοκαίρι, µε
διαφορετικές κλιµατολογικές συνθήκες, τα ποσοστά είναι 90% και 10%, αντίστοιχα.

>> Oικίσκος παραγωγής
ενέργειας

∆ιάγραµµα 2: Μηνιαία παραγωγή από τα φωτοβολταικά (PV), την ανεµογεννήτρια
(WG), και το άθροισµα αυτών.
Σύµφωνα µε έρευνα του εργαστηρίου (P.Kosmopoulos, D. Galanos, The use of
renewable energy sources in houses (ZED-KIM), The 3rd Conference on Passive and Low
Energy Architecture, Geneva, Switzerland, 6-8 September 2006), αν γίνει αναγωγή του
οικίσκου σε µια συµβατική κατοικία, χρησιµοποιώντας την ίδιου τύπου
ανεµογεννήτρια, φωτοβολταϊκά πάνελ 30 m2 (τα εγκατεστηµένα στον οικίσκο είναι
8m2) και αυξήσουµε την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος από την ανεµογεννήτρια
κατά 50%, καθώς η περίσσεια επιστρέφεται στο δίκτυο της ∆.Ε.Η. και δεν
αποθηκεύεται σε συνήθεις περιπτώσεις όπως στο αυτόνοµο σύστηµα του οικίσκου,
τότε πετυχαίνουµε κατά 97% κάλυψη των αναγκών της συµβατικής κατοικίας από
Α.Π.Ε.. Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα σηµαντική, αν λάβει κανείς υπόψη ότι τα
δεδοµένα της έρευνας (κλιµατολογικά δεδοµένα-παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος από
Φ/Β και Α/Γ), προέρχονται από µία δυσµενή κλιµατολογική Ζώνη (Βόρεια ΕλλάδαΞάνθη, Γεωγραφική Ζώνη Γ).
Ο πρότυπος οικίσκος ZED-KIM αποτελεί παράδειγµα εφαρµογής συστηµάτων
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στον κτιριακό τοµέα. Η ελάττωση των φυσικών πόρων
και η ανάγκη απεξάρτησης από τις συµβατικές πηγές καυσίµων κάνουν επιτακτική την
ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης της ενέργειας. Στην κατεύθυνση αυτή
προσανατολίζονται πολλές επιστηµονικές και τεχνολογικές έρευνες µε στόχο τη
βελτιστοποίηση των συστηµάτων Α.Π.Ε. και την εξοικονόµηση ενέργειας.
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