προστασία
αισθητική

> 402 Security

ΝΕΕΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΕΣ
& ΧΩΝΕΥΤΕΣ
ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΕΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ

> 403 Security

> 400 Security

Επεκτείνει την ασφάλεια!
L
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ασφάλεια

> 671 RENATA

¶∂ƒπµ∞§§√¡ ¢√ª∏™∏
Η Ο∆ΗΓΙΑ 89/106/ΕΟΚ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE
ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΥΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ

>>> Η Security Lock µια από τις µεγαλύτερες εταιρείες
στο χώρο της κατασκευής µηχανισµών και εξαρτηµάτων αλουµινίου,
παρουσιάζει τις νέες, πρωτοποριακές αρχιτεκτονικές σπανιολέτες
και χωνευτές κλειδαριές ασφαλείας συροµένων “Security”
και πόµολα πορτών µε νέα σχέδια λαβών σε όλες τις αποχρώσεις.
Εντυπωσιακές δηµιουργίες που συνδυάζουν απόλυτα το κάλλος,
την αρµονία και την άψογη αισθητική.
Γιατί η Security Lock ξέρει καλύτερα από οποιονδήποτε
άλλο να προσέχει την εµφάνιση των προϊόντων της.

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ &
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Aluminium Mechanisms & Accessories
Προµηθέως 14, 145 64 Νέα Κηφισιά
Τηλ.: 210/80.72.065, Fax: 210/8077973
www.security-lock.gr
e-mail: securitl@otenet.gr

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ªÂÙ·ÏÏÈÎ¤˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘¤˜ ˘„ËÏ‹˜ ·ÈÛıËÙÈÎ‹˜
∞Ó··Ï·ÈÒÛÂÈ˜ ÎÙÈÚ›ˆÓ

profilgroup 22008

µÈÔÌË¯·ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ

ªÔ˘ÛÂ›Ô ∆Â¯ÓÔÏÔÁ›·˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜

ª·ÎÚÔ¯ÒÚÈ ∏Ì·ı›·˜, ŒÓ·ÓÙÈ ∫∆∂√ ª·ÎÚÔ¯ˆÚ›Ô˘, ∆.∫. 590 33, ∆ËÏ.: 23310/42.617
www.metalbeton.gr, e-mail:info@metalbeton.gr

∆∞À∆√∆∏∆∞

Econ3
Τριµηνιαία Έκδοση
για την οικονοµία, οικολογία και δόµηση
ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
Ιπποδροµίου 14, 570 10 Πεύκα Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 676.022-4, Fax: 2310 676.028
e-mail: profil@profilgroup.gr, info@econ3.gr
www.econ3.gr, www.profilgroup.gr
Εκδότης: Γιώργος Μπιρµπουτσούκης
Έκδοση - Ιδιοκτησία: Profilgroup Ο.Ε.
Υπεύθυνος Έκδοσης: Θεόδωρος Μπιρµπουτσούκης
Σύµβουλος Επικοινωνίας & marketing: Απόστολος Πλεξίδας
Υποδοχή ∆ιαφήµισης: Χρύσα Ντάφη
Τµήµα ∆ιαφήµισης: Πρόδροµος Τζιµπρόγλου
Νίκος Μπούρας
Γραµµατεία - Λογιστήριο: Μαρία Παπασίκα
Συντακτική Οµάδα: Θεόδωρος Μπιρµπουτσούκης
Ανδριανή Μυρτώ Αρώνη
Υπεύθυνη ∆ηµιουργικού Τµήµατος: Ελισάβετ ∆εµιρτζόγλου
∆ηµιουργικό Τµήµα: Φιλίτσα Τσουλή
Υπεύθυνος Ηλεκτρονικής έκδοσης econ3.gr: Profilgroup
CTP - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑ:
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
e-mail: profil@profilnet.gr
Γενική ∆ιεύθυνση: Γιώργιος Γαζεπίδης
Τµήµα Marketing: Νίκος Γαζεπίδης
Αλέξανδρος Γαζεπίδης
Τµήµα ∆ηµοσιογραφίας: Παρασκευή Καπλάνη
∆ηµιουργικό Τµήµα: Βάλια Ράπτη
Έλενα Γιουβάνη
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

∆ηµήτρης Μπίκας
Τακτικός Καθηγητής Α.Π.Θ.
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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°’ ∆Ú›ÌËÓÔ 2010

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞
∂π¢∏™∂π™ 12-37
∂¶∆∞
INTERAMERICAN
AKZO NOBEL
SMA
POLYECO
IBC SOLAR
ALUMINCO
SHIELCO

ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΕΕ ΑΝΑΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ // ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ
SMA

AEGEAN POWER
∆∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏
IBC SOLAR

∂§§∏¡√°∂ƒª∞¡π∫√ ∂¶πª∂§∏∆∏ƒπ√ // Φ/Β ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ
INTERSOLAR 2010
SOLON
ADVARTIA
∂∫£∂™∏ √π∫√¢√ª∏ 2010
∂∫£∂™∏ MED WOOD 2010
∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞ 40-68
ALUMINCO
AVATEC
KACO
ELESIS A.E.
DEGERENERGIE
SUN WIND
KOSTAL
ADES
TERRA VERDE
EXELGROUP
AKZO NOBEL
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°’ ∆Ú›ÌËÓÔ 2010

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞
∞ºπ∂ƒøª∞ ™∆∏ ª√¡ø™∏ 72-92
GREEN ENGINEERING
∆άπεδα
POLYKEM
Θερµοµονωτικά υλικά
COCISM
Αποτελεσµατικά και ολοκληρωµένα συστήµατα µόνωσης κτιρίων
µε οικολογική συνείδηση.
POLYKEM
XENERGY: Η νέα γενιά θερµοµόνωσης από την Dow
KNAUF
Thermoprosopsis
ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ
«Monopoly EPS80» «Monopoly Neopor EPS80»
ΜΑΠΕΙ
Σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης
DOMOKEM
Κοντά σας και στον τοµέα της µόνωσης

ECONOMIA 96-100
To ευρωπαϊκό σήµα Ecolabel και τι χαρακτηρίζει

¶∂ƒπµ∞§§√¡ - ¢√ª∏™∏ 104-124
Η Ο∆ΗΓΙΑ 89/106/ΕΟΚ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE
ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΥΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
άρθρο: Εµµανουήλ Τζεκάκης, Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας
Βασίλης Βασιλειάδης, Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Μηχανικός

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
άρθρο: Ιωάννης Εργαζάκης, Πολιτικός Μηχανικός - Ε.∆.Ε.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
άρθρο:Νικόλαος Ψαρράς, Μελετητής συστηµάτων Eξοικονόµησης
Eνέργειας της Aid Engineering

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
άρθρο: Κοσµόπουλος Πάνος, Αν. Καθηγητής ∆.Π.Θ., ∆ιευθυντής
Εργαστηρίου Περιβαλλοντικού & Ενεργειακού Σχεδιασµού Κτιρίων &
Οικισµών ∆.Π.Θ
Φραγγίδου Πολυάννα, Αρχιτέκτων Α.Π.Θ. MSC
Υποψήφια ∆ιδάκτωρ ∆.Π.Θ.

ÙÂ‡¯Ô˜ 11
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™∏ª∂πøª∞ ∂∫¢√∆∏
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 πÔ‡ÏÈÔ˜ - ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ - ™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2010
 ∆Â‡¯Ô˜ 11_∆ÚÈÌËÓÈ·›· ¤Î‰ÔÛË

Econ3
Οικονοµία, Οικολογία, Οικοδοµή

¶∂ƒπµ∞§§√¡ ¢√ª∏™∏
Η Ο∆ΗΓΙΑ 89/106/ΕΟΚ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE
ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΥΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ &
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Σε µια εποχή όπου υπάρχει οικονοµική κρίση ο τοµέας της ενέργειας
δίνει ενθαρρυντικά µηνύµατα στην αγορά, τόσο µε την ψήφιση του
νοµοσχεδίου για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας όσο και για το
πρόγραµµα εξοικονόµησης ενέργειας <<κατ’ οίκον>>.

econ3
ÙÂ‡¯Ô˜ 11
πÔ‡ÏÈÔ˜ - ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ - ™ÂÙ¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2010

Το αγοραστικό κοινό είναι µουδιασµένο, αλλά ακτίνες φωτός
εµφανίζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα φωτοβολταϊκά στέγης,
για τα µεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα µε ισχύ 1 M Watt – 5M Watt,
καθώς επίσης ιδιαίτερο ενδιαφέρον αρχίζει να διαφαίνεται στην
οικοδοµή µε τα συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης.
Σ’ αυτό το τεύχος θα βρείτε προτάσεις και συστήµατα εταιριών
που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς όπως εξωτερικά
µονωτικά υλικά και επιχρίσµατα. Στην ενότητα άρθρα απόψεις έγκριτων
επιστηµόνων πάνω σε θέµατα βιοκλιµατικής δόµησης, πιστοποίησης
και µελετών θα καλύψουν την ανάγκη της πρόσθετης ενηµέρωσης
και πληροφόρησης.

Καλό ∆ιάβασµα,

Γιώργος Μπιρµπουτσούκης
Εκδότης
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∂π¢∏™∂π™

∂¶∆∞
∂∫¶√¡∏™∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞∆π∫√À ™Ã∂¢π√À

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΕΠΙΤΥΧΩΣ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΟΤΑ ΒΑΘΕΩΣ
ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΤΑ ΕΠΕ
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 της ΚΥΑ 2527 (ΦΕΚ Β’ 83/23-1-2009), οι Φορείς ∆ιαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων (Φο∆ΣΑ) οφείλουν να εκπονήσουν επιχειρησιακό σχέδιο 4ετούς
διάρκειας, προκειµένου να προγραµµατίσουν τα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων
και να βελτιστοποιήσουν τη λειτουργία των Φορέων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΠΤΑ ΕΠΕ
ολοκλήρωσε πρόσφατα την εκπόνηση του επιχειρησιακού σχεδίου (Business Plan) για
λογαριασµό του Συνδέσµου ΟΤΑ Βαθέως – Πυθαγορείου.
Η ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος αλλά και η συγκριτική αξιολόγηση της
υφιστάµενης κατάστασης µε τις προβλέψεις του ΠΕΣ∆Α (Περιφερειακό Σχεδιασµό
∆ιαχείρισης Αποβλήτων) Βορείου Αιγαίου ορίζει τον προγραµµατισµό των επενδύσεων
για την επόµενη τετραετία. Ο Φορέας µέχρι σήµερα έχει προχωρήσει στην υλοποίηση
έργων και επενδύσεων σηµαντικών για την περιοχή καλύπτοντας µεγάλο µέρος των
προβλέψεων του ΠΕΣ∆Α. Για την εφαρµογή ολοκληρωµένης διαχείρισης των
αποβλήτων, εκπονείται αναλυτικός τεχνικός και οικονοµικός προγραµµατισµός ο
οποίος, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνει την επέκταση του προγράµµατος ανακύκλωσης
συσκευασιών αλλά και των υπόλοιπων ρευµάτων, τη χωροθέτηση ΧΥΤ Αδρανών αλλά
και τη δηµιουργία µονάδας κοµποστοποίησης µικρής δυναµικότητας. Στην οικονοµική
ανάλυση των προτεινόµενων δράσεων αλλά και την ανάλυση σεναρίων τιµολογιακής
πολιτικής προκύπτει η ανάγκη για την εξεύρεση οικονοµικών πόρων τόσο από τους
∆ήµους της περιοχής, τους κατοίκους µέσα από τα δηµοτικά τέλη, όσο και τον κρατικό
µηχανισµό µέσα από τις χρηµατοδοτήσεις. Για το λόγο αυτό, ο παρόν σχεδιασµός
περιλαµβάνει τόσο οικονοµικά σενάρια για την εξεύρεση πόρων όσο και εναλλακτικές
προτάσεις για την χρηµατοδότηση των προγραµµατισµένων δράσεων.
Η ΕΠΤΑ (www.epta.gr) ιδρύθηκε το 1995 και κατάφερε σε σύντοµο χρονικό διάστηµα
να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εταιρίες συµβούλων, στον τοµέα της προστασίας
του Περιβάλλοντος. Η τεχνογνωσία που διαθέτει και το υψηλό επίπεδο συνεχούς
εκπαίδευσης του προσωπικού, διασφαλίζουν την παροχή υπηρεσιών και λύσεων
υψηλής ποιότητας σε τοµείς όπως:
•
Περιβαλλοντική Πολιτική
•
Ενέργεια και Προστασία του Κλίµατος
•
∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Υδάτινων Πόρων και Υγρών Αποβλήτων
•
Αειφόρος Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
•
Φυσικό Περιβάλλον
•
Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση στη Βιοµηχανία
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∂π¢∏™∂π™

INTERAMERICAN
∞¶∂™¶∞™∂ ∆√ µƒ∞µ∂π√ ∫∞§À∆∂ƒ√À
∞¶√§√°π™ª√À ™∆∞ £∂ª∞∆∞ ∂ƒ°∞™π∞∫ø¡
™À¡£∏∫ø¡ ∫∞π ¶ƒ∞∫∆π∫ø¡

Βραβείο Καλύτερου Κοινωνικού Απολογισµού
Εργασιακών Συνθηκών και Πρακτικών στην INTERAMERICAN
από τα Βραβεία Βιώσιµης Ανάπτυξης του QualityNet Foundation
Σε εκδήλωση στο περιστύλιο του Ζαππείου, που οργάνωσε το QualityNet Foundation ∆ίκτυο Υπεύθυνων Οργανισµών και Ενεργών Πολιτών για τη βράβευση των καλύτερων
Απολογισµών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα, η INTERAMERICAN απέσπασε
το Βραβείο Καλύτερου Κοινωνικού Απολογισµού στα θέµατα Εργασιακών Συνθηκών και
Πρακτικών. Ακόµη, ο Απολογισµός της Εταιρίας επελέγη και στην κατηγορία Νέων
(πρωτοεµφανιζοµένων) Απολογισµών µεταξύ των 6 καλυτέρων.
Το Βραβείο για την INTERAMERICAN επισφραγίζει τη στρατηγική σηµασία που αποδίδει
η Εταιρεία στην κοινωνική υπευθυνότητα και λογοδοσία. Επισηµαίνεται ότι στον υπό
έκδοση Απολογισµό (για το 2009) τελούν υπό πιστοποίηση από την Ernst & Young τα
κεφάλαια της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης και του Ανθρώπινου ∆υναµικού. Όπως
επεσήµανε κατά την απονοµή ο Γ. Ρούντος, ∆ιευθυντής ∆ηµοσίων Σχέσεων και
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της INTERAMERICAN, «η βράβευση αντικατοπτρίζει την
ιδιαίτερη ευαισθησία της εταιρείας σε ζητήµατα ανθρώπινου δυναµικού, καθώς η
αρτιότητα του κεφαλαίου για τους εργαζόµενους στον Απολογισµό καταδεικνύει πως
αποτελούν τον σηµαντικότερο κοινωνικό εταίρο της INTERAMERICAN».
Τα Βραβεία Βιώσιµης Ανάπτυξης είναι ετήσιος θεσµός αναγνωρισµένου κύρους του
QualityNet Foundation. Οι Απολογισµοί ΕΚΕ που πληρούν τα κριτήρια της διαδικασίας φέτος ήταν 33 συνολικά- εξετάζονται από Επιτροπές εγκρίτων εκπροσώπων της
ακαδηµαϊκής κοινότητας, επιχειρηµατικών και θεσµικών φορέων, των Μέσων Μαζικής
Ενηµέρωσης και της ευρύτερης κοινωνίας των πολιτών. Συµµετέχουν 120 αξιολογητές,
ενώ η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται στα διεθνώς αποδεκτά κριτήρια των δεικτών
του προτύπου αναφοράς GRI και είναι πιστοποιηµένη από τρεις ανεξάρτητους
ελεγκτικούς φορείς.
Οι κατηγορίες βράβευσης ήταν οι εξής εννέα: προσέγγιση ουσιωδών θεµάτων
(materiality), προσέγγιση συµµετόχων (stakeholder inclusiveness), θέµατα
περιβαλλοντικής επίδοσης, θέµατα εργασιακών συνθηκών και πρακτικών, θέµατα
αγοράς, ισόρροπη προσέγγιση στο τρίπτυχο Οικονοµία – Κοινωνία – Περιβάλλον,
προσέγγιση στην εφαρµογή προτύπων Απολογισµού, καλύτερος Απολογισµός
συνολικά, καλύτερος πρωτοεµφανιζόµενος Απολογισµός.
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AKZO NOBEL
¶Àƒ°√™ ELITHIS
∆√ ¶ƒø∆√ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫√ ™À°∫ƒ√∆∏ª∞
°ƒ∞º∂πø¡ ™∆√¡ ∫√™ª√

Ένα παράδειγµα επιβλητικού ύψους, ο πύργος Ellithis της Γαλλίας αξίας 7
εκατοµµυρίων Ευρώ, θεωρείται το πιο ενεργειακά αποδοτικό κτίριο γραφείων στον
κόσµο.
Ο πύργος Elithis, ο οποίος σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ως το πιο φιλικό προς το
περιβάλλον κτίριο στον κόσµο, παρουσιάστηκε στο κοινό µόλις τον Σεπτέµβριο του
2009.
Ως το πρώτο ενεργειακό συγκρότηµα γραφείων στον κόσµο παράγει περισσότερη
ενέργεια απο αυτή που καταναλώνει.
Από το σχεδιασµό και τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν ως τη νοοτροπία των χρηστών,
ο πύργος Elithis εφαρµόζει τις πιό πρόσφατες τεχνικές βιώσιµης ανάπτυξης και είναι
ανοικτός για τους ∆ηµοσιογράφους, τους Ακαδηµαϊκούς και τους Αρχιτέκτονες που
ενδιαφέρονται για τη µελέτη ή την κατασκευή παρόµοιων κτιρίων.
Προκειµένου να τηρηθούν οι υψηλές προδιαγραφές στα χρώµατα των πετασµάτων και
κυρίως του προστατευτικού περιβλήµατος που σχεδιάστηκε µε σκοπό να κάνει την
καλύτερη δυνατή χρήση της ηλιακής ενέργειας, - οι Αρχιτέκτονες που σχεδίασαν τον
πύργο στράφηκαν στην AKZO NOBEL και επέλεξαν την απόχρωση RAL 8029 της σειράς
Interpon D1036. Τόσο η µεγάλη ποικιλία της Akzo Nobel σε χρώµατα και φινιρίσµατα,
όσο η τεχνική υποστήριξη και τα περιβαλλοντικά πιστοποιητικά που διαθέτει,
συνετέλεσαν στην εξασφάλιση της συνεργασίας.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΡΓΟΥ
∆ιαστάσεις κτιρίου: 5.016 m2
Λεπτοµέρειες κτιρίου: ∆έκα όροφοι γραφείων, xώροi καταστηµάτων και εστιατορίων
Υψος κτιρίου: 33,5 m
Συνολικό κόστος κτιρίου: 10 εκκατοµύρια δολάρια
Χρονοδιάγραµµα Έρευνας και Ανάπτυξης: 6 µήνες
Ηµεροµηνία έναρξης: 14 ∆εκεµβρίου 2007
Ηµεροµηνία ολοκλήρωσης: 31 Μαρτίου 2009
Πούδρα ηλεκτροστατικής βαφής: Akzo Nobel Interpon D 1036
Απόχρωση: RAL 8029
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SMA
∞¶∂™¶∞™∂ ∆√ µƒ∞µ∂π√
INTERSOLAR AWARD 2010

Μέγιστη απόδοση και
σηµαντική µείωση κόστους
συστήµατος:
Ο SMA Sunny Central 800CP
έλαβε το βραβείο Intersolar
Award 2010

Η SMA Solar Technology AG διακρίθηκε στην έκθεση Intersolar Europe 2010 που
πραγµατοποιήθηκε στο Μόναχο, λαµβάνοντας το βραβείο Intersolar Award στην κατηγορία
των φωτοβολταϊκών. Η διάκριση της SMA αφορά στη σχεδίαση από µηδενική βάση του
κεντρικού µετατροπέα Sunny Central 800CP (Compact Power). Η νέα οικογένεια
κεντρικών µετατροπέων της SMA εξασφαλίζει αυξηµένη απόδοση και υψηλής ποιότητας
λειτουργία καταλαµβάνοντας λιγότερο χώρο. Είναι ο πρώτος φωτοβολταϊκός
µετατροπέας, που ως µεµονωµένη συσκευή µπορεί να προσφέρει ονοµαστική ισχύ 800
kVA σε συνδυασµό µε βαθµό απόδοσης 98,6%. Με το συµπαγές και προστατευµένο από
καιρικά φαινόµενα περίβληµα που διαθέτει, µπορεί επίσης να µεταφερθεί εύκολα, να
ξεφορτωθεί χωρίς προβλήµατα και να εγκατασταθεί σχεδόν οπουδήποτε. Επιπρόσθετα
αυτός ο κεντρικός µετατροπέας ξεχωρίζει για τη δυνατότητα ουσιαστικής µείωσης του
κόστους συστήµατος στην υλοποίηση φωτοβολταϊκών συστηµάτων µεγάλης κλίµακας.
Η SMA λαµβάνει το βραβείο Intersolar για δεύτερη φορά. Έτσι επιβεβαιώνεται για µια
ακόµα φορά η καινοτόµος δράση της επιχείρησης σε διάφορους τοµείς της αγοράς.
Το 2008, η SMA έλαβε το βραβείο για το Sunny Boy 5000TL, ο οποίος είναι ιδανικός
για χρήση σε "οικιακές εγκαταστάσεις στέγης". Αυτή τη φορά η διάκριση ήρθε για το
Sunny Central 800CP. Ο κεντρικός µετατροπέας της SMA, σχεδιασµένος ειδικά για
χρήση σε µεγάλους σταθµούς ηλιακής ενέργειας, έπεισε την κριτική επιτροπή µε την
πολύ υψηλή του απόδοση και τη µείωση κόστους συστήµατος που εξασφαλίζει.
Η µέγιστη απόδοση και οι ενσωµατωµένες λειτουργίες επιτήρησης φροντίζουν, ώστε
τα έξοδα συστήµατος να µειώνονται σηµαντικά
« Ο SC 800CP επαναπροσδιορίζει την τεχνολογία συστηµάτων στο χώρο των µεγάλων
εγκαταστάσεων και τις καθιστά µακροπρόθεσµα οικονοµικές, ακολουθώντας µε
συνέπεια τη στρατηγική της SMA για ανάπτυξη, η οποία συνδυάζει την υψηλότερη
δυνατή απόδοση µε την τεχνολογία αιχµής, σε ένα όσο το δυνατόν πιο µικρών
διαστάσεων µετατροπέα. Έτσι η SMA µειώνει σηµαντικά το κόστος του συστήµατος
και ταυτόχρονα αυξάνει την απόδοση του µετατροπέα».
Ο Sunny Central 800CP, σε σύγκριση µε άλλες συσκευές της αγοράς, προσφέρει 25%
περισσότερη ισχύ και ταυτόχρονα µειώνει το κόστος έως και 35%, αυξάνοντας έτσι
σηµαντικά την οικονοµική απόδοση των εγκαταστάσεων µεγάλης κλίµακας.
Απλή εγκατάσταση, χάρη στις µικρές διαστάσεις της συσκευής και την έξυπνη τεχνολογία
Επειδή δεν απαιτείται πλέον η κατασκευή οικίσκων για την προστασία του µετατροπέα,
η επιτήρηση στοιχειοσειρών στο µετατροπέα έχει ενσωµατωθεί και οι διαστάσεις της
συσκευής έχουν µικρύνει πολύ, η εγκατάσταση έχει απλοποιηθεί σηµαντικά, οι εκποµπές
CO2 έχουν µειωθεί και η δηµιουργία µεγάλων σταθµών ηλιακής ενέργειας, ακόµα και
στις λεγόµενες «δύσκολες» περιοχές, υλοποιείται χωρίς κανένα πρόβληµα. Καινοτοµία
αποτελεί και η έξυπνη διαχείριση ισχύος: Σε συνδυασµό µε τα συστήµατα αερισµού
OptiCool, η συσκευή αποδίδει 10% περισσότερο από την ονοµαστική του ισχύ, φτάνοντας
τα 880 kVA σε συνεχή λειτουργία, ακόµα και σε θερµοκρασία περιβάλλοντος µέχρι 25°C.
Ο Sunny Central 800CP Outdoor είναι ο πρώτος φωτοβολταϊκός µετατροπέας
εξωτερικού χώρου µε ισχύ µεγαλύτερη από 500kVA και µε τέτοιο συµπαγές περίβληµα.
Με τις εκτεταµένες λειτουργίες διαχείρισης δικτύου καλύπτει µε τον καλύτερο δυνατό
τρόπο τις υπάρχουσες και µελλοντικές απαιτήσεις. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό:
Η παγκοσµίως µοναδική λειτουργία Optiprotect που επιτηρεί σε συνδυασµό µε την
έξυπνη διαχείριση σφαλµάτων έως 1.600 µεµονωµένες στοιχειοσειρές προς αποφυγή
πιθανότητας σφάλµατος. Πρόκειται για ένα ενσωµατωµένο αυτο-εκπαιδευόµενο
σύστηµα που καταργεί τη χρονοβόρα βαθµονόµηση.
Τα πλεονεκτήµατα του Sunny Central 800CP µε µια µατιά:
• Σηµαντική µείωση κόστους, χάρη στην καινοτόµο λογική Outdoor
• Υψηλότερη οικονοµική απόδοση, χάρη στο έξυπνο σύστηµα διαχείρισης ενέργειας
• Αποτελεσµατικότητα και µεγάλη διάρκεια ζωής, χάρη στην ενεργή λογική ψύξης
OptiCool®
• Βελτιστοποιηµένο κόστος λειτουργίας επιτήρησης, χάρη στο Optiprotect®
• Ασφάλεια για το µέλλον, χάρη στις ενσωµατωµένες τεχνολογίες Grid Support
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POLYECO
µπø™πª∏ ∞¡∞¶∆À•∏
ª∂ ¶∂ƒπµ∞§§√¡∆π∫∞ ∂ª¶√¢π∞

Γεώργιος Νικολαΐδης
∆ρ. Χηµικός Μηχανικός
Υπεύθυνος Μονάδων Υγρών
Αποβλήτων
Polyeco Α.Ε.

Οι συνέπειες της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης είναι εµφανείς σε όλες τις χώρες του
κόσµου, αλλά δυστυχώς στη χώρα µας περισσότερο. Αυτό δεν είναι ούτε τυχαίο, ούτε
συγκυριακό γεγονός. Η διεθνής κρίση, η κατάρρευση όχι απλώς της ελληνικής
οικονοµίας αλλά της επιφανειακής και καιροσκοπικής νοοτροπίας και κουλτούρας του
επιχειρείν, του εύκολου κέρδους εις βάρος του κοινωνικού συνόλου είναι η
αποκάλυψη της λανθασµένης επιλογής µοντέλου ανάπτυξης, προόδου και
κερδοφορίας που για δεκαετίες ακολουθούσαµε.
Προκύπτει εποµένως επιτακτική, η ανάγκη εξεύρεσης ενός νέου µοντέλου ανάπτυξης
που θα προσφέρει δυνατότητες πολυσχιδούς επιχειρηµατικής δραστηριότητας και θα
αποµονώνει τις παθογένειες του συστήµατος.
Η Βιώσιµη Ανάπτυξη επιδιώκει την οικονοµική ευµάρεια, την περιβαλλοντική ποιότητα
και την κοινωνική ισότητα και είναι το σύγχρονο µοντέλο ανάπτυξης. ∆υστυχώς όµως
τα περιβαλλοντικά προβλήµατα καταπνίγουν την περιοχή µας και είναι βαρίδια στην
πρόοδο του τόπου µας. Η Θεσσαλονίκη θα έπρεπε να ήταν η επιχειρηµατική
πρωτεύουσα των Βαλκανίων και να µπορεί µε σωστές πρωτοβουλίες στην µετά-κρίση
εποχή να κατακτήσει το ρόλο που της αρµόζει.
Ο φυσικός πλούτος της Μακεδονίας επιβαρύνεται ποικιλοτρόπως, µερικά
χαρακτηριστικά παραδείγµατα των πληγών που εµείς οι ίδιοι έχουµε ανοίξει στο
περιβάλλον και που µε επιστηµονικό και µεθοδικό τρόπο µπορούµε να επουλώσουµε
είναι: η ελλιπής διαχείριση των βιοµηχανικών αποβλήτων, η χαµηλή ποιότητα πόσιµου
νερού στην Χαλκιδική, η υπερβολική αµµοληψία στις Πρέσπες, η απογοητευτική
κατάσταση των υδάτων της Τάφρου 66, του Αλιάκµονα και του Στρυµόνα.
Σηµαντικός παράγοντας επιβάρυνσης του περιβάλλοντος είναι η µη ορθή διαχείριση
των αποβλήτων των βιοµηχανιών. Tα επίσηµα στοιχεία που αφορούν την διαχείριση
των βιοµηχανικών αποβλήτων δυστυχώς αποδεικνύουν ότι είναι λίγες οι επιχειρήσεις
οι οποίες επιδεικνύουν επιχειρηµατική ηθική στην πράξη και δεν επιβαρύνουν τα
περιβάλλον µε την δραστηριότητα τους. Στην Ελλάδα παράγονται ετησίως πάνω από
350.000 τόνοι βιοµηχανικών αποβλήτων εκ των οποίων η συντριπτική πλειοψηφία
(περίπου 76%) είτε αποθηκεύεται στις εγκαταστάσεις των βιοµηχανιών µέχρι την
εξεύρεση κατάλληλων χώρων τελικής διάθεσης, είτε απορρίπτονται παράνοµα και
ανεξέλεγκτα στο φυσικό περιβάλλον.
Ένας από τους πιο δηµοφιλείς τουριστικούς προορισµούς της χώρας µας, η Χαλκιδική
βασανίζεται από την έλλειψη πόσιµου νερού. Οι ανεξέλικτες γεωτρήσεις έχουν βλάψει
την ποιότητα του νερού το οποίο πλέον είναι επιβαρυµένο µε βαρέα µέταλλα,
υπολείµµατα φυτοφαρµάκων και επικίνδυνες χηµικές ουσίες και επισήµως έχει
χαρακτηριστεί ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.
Στις Πρέσπες την προστατευόµενη από το δίκτυο Natura 2000 και την Συνθήκη Ράµσαρ
περιοχή είναι οφθαλµοφανής η υπερβολική αµµοληψία µε αποτέλεσµα τον κίνδυνο
πιθανής ενοποίησης των δύο λιµνών. Αν αυτό δεν αποτραπεί η περιβαλλοντική
επίπτωση θα είναι ανυπολόγιστη.
Η κατάσταση των υδάτων του ποταµού Αλιάκµονα είναι απογοητευτική.
Η υπεράντληση υδάτων σε συνδυασµό µε την ελλιπή έως ανύπαρκτη επεξεργασία
των βιοµηχανικών, αγροτικών και αστικών λυµάτων που χύνονται στην Τάφρο 66 η
οποία συνδέεται µε τον Αλιάκµονα και καταλήγει στον Θερµαϊκό, έχουν επιβαρύνει
τόσο τον ποταµό, όσο και τις παραποτάµιες εκτάσεις και καλλιέργειες.
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∂π¢∏™∂π™

POLYECO
µπø™πª∏ ∞¡∞¶∆À•∏
ª∂ ¶∂ƒπµ∞§§√¡∆π∫∞ ∂ª¶√¢π∞

Περιβαλλοντικά επιβαρυµένος είναι και ο ποταµός Στρυµόνας όπου εκτός από
υπολείµµατα φυτοφαρµάκων, αγροτικών, κτηνοτροφικών και βιοτεχνικών
δραστηριοτήτων, υπόκειται την ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών λυµάτων και
βοθρολυµάτων, αλλά και την ιδιαιτέρως επιβαρυµένη βιοµηχανική δραστηριότητα επί
Βουλγαρικού εδάφους.
Η ολοκληρωµένη διαχείριση βιοµηχανικών αποβλήτων αποτελεί έναν από τους
σηµαντικότερους παράγοντες για την προστασία του περιβάλλοντος άρα και την υγεία
του κοινωνικού συνόλου. Επιπλέον όµως αυτών των οφελών, τα βιοµηχανικά απόβλητα
µπορούν µε την σωστή επεξεργασία να µετατραπούν σε χρήσιµα προϊόντα, όπως
εναλλακτικές πρώτες ύλες και εναλλακτικά στερεά και υγρά καύσιµα. Τα καύσιµα αυτά
δύναται να αντικαταστήσουν σε ποσοστό έως 40% πολύτιµους ορυκτούς πόρους που
χρησιµοποιούν οι βιοµηχανίες για την λειτουργία τους. Συνεπώς, η συνεισφορά των
εναλλακτικών καυσίµων που προέρχονται από βιοµηχανικά απόβλητα, στην
εξοικονόµηση φυσικών πόρων είναι ανεκτίµητη.
Η διαχείριση των βιοµηχανικών αποβλήτων αναφορικά µε την πρόληψη, ανακύκλωση,
ανάκτηση και διάθεση προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/98/ΕΕ. Στην
συγκεκριµένη Οδηγία επισηµαίνεται ότι απαιτείται να πραγµατοποιούνται διεργασίες
ανάκτησης όπου είναι δυνατόν. Υπογραµµίζεται επίσης ότι όπου δεν είναι εφικτή η
ανάκτηση των επικινδύνων αποβλήτων, να γίνεται η επεξεργασία που προβλέπεται µε
στόχο της τελική τους διάθεση.
Με εγκαταστάσεις στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη η Polyeco Α.Ε. ιδρύθηκε το 2001,
είναι η πρώτη και µοναδική πλήρως αδειοδοτηµένη βιοµηχανία διαχείρισης και
αξιοποίησης βιοµηχανικών επικίνδυνων και µη αποβλήτων στην Ελλάδα.
Οι εγκαταστάσεις της Polyeco Α.Ε. είναι οι µοναδικές µονάδες του Κλάδου που
διαθέτουν όλες τις άδειες για ολοκληρωµένη διαχείριση και αξιοποίηση βιοµηχανικών
αποβλήτων, σύµφωνα µε την ισχύουσα Εθνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία, επιδεικνύουν
σεβασµό και υπευθυνότητα στις βιοµηχανίες-πελάτες τους, µε όραµα τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής του κοινωνικού συνόλου, µέσα από την προσφορά αξιόπιστων λύσεων
για την προστασία του περιβάλλοντος.
Η Polyeco Α.Ε. προσφέρει ολοκληρωµένες υπηρεσίες σε κάθε βιοµηχανία για σταθερή,
οικονοµικά βιώσιµη και περιβαλλοντικά φιλική διάθεση των αποβλήτων της.
Τα βιοµηχανικά απόβλητα µετατρέπονται σε δευτερογενές εναλλακτικό καύσιµο και
εναλλακτικές πρώτες ύλες στις εγκαταστάσεις της Polyeco. Η Polyeco Α.Ε. έχει
κατασκευάσει τηρώντας τους αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους που προβλέπει
η Ευρωπαϊκή νοµοθεσία για την διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων, τις µοναδικές
αδειοδοτηµένες Μονάδες Προσωρινής Αποθήκευσης Επικινδύνων Αποβλήτων που
λειτουργούν στην Ελλάδα. Οι Μονάδες βρίσκονται στον Ασπρόπυργο Αττικής και στην
ΒΙΠΕΘ Σίνδου. Εκεί αποθηκεύονται προσωρινά τα ρεύµατα των αποβλήτων τα οποία
δεν µπορούν να διαχειριστούν πλήρως στην Ελλάδα, µέχρι να αποσταλούν σε
εξουσιοδοτηµένες εγκαταστάσεις εντός της ΕΕ για τελική διάθεση.
Η Polyeco Α.Ε. µε το εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό της, προσφέρει υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες περιβάλλοντος και είναι σε θέση να αντιµετωπίσει κάθε
περιβαλλοντικό ζήτηµα, να σχεδιάσει και να υλοποιήσει σύγχρονα, οικονοµικά
βιώσιµα περιβαλλοντικά έργα.
Η πολιτειακή και η επιχειρηµατική ηθική είναι ο κοινός δρόµος προόδου, αειφόρου
ανάπτυξης και κοινωνικά υπεύθυνης οικονοµικής δραστηριότητας. Είναι η µοναδική
επιλογή µακροχρόνιου ορίζοντα και µάλιστα χωρίς ηµεροµηνία λήξεως, καθώς
βασίζεται σε ορθολογική αξιοποίηση των πόρων και του φυσικού περιβάλλοντος.
Αποτελεί µε άλλα λόγια, το δρόµο που θα ανατρέψει τη φορά της φθοράς του φυσικού
περιβάλλοντος, του κορεσµού πλουτοπαραγωγικών πηγών, και θα δηµιουργεί αληθινό
και χειροπιαστό κοινωνικό µέρισµα. Με άλλα λόγια, θα είναι επωφελής για όλους τους
Πολίτες, τους εργαζόµενους και την Κοινωνία.
ÙÂ‡¯Ô˜ 11



°’ ∆Ú›ÌËÓÔ 2010

19

∂π¢∏™∂π™

IBC SOLAR
∫∞∆∞™∫∂À∏ ∂ƒ°√À 8MW

Η IBC SOLAR ολοκλήρωσε την κατασκευή έργου 8 MW στο Neustrelitz, Γερµανίας
Η IBC SOLAR µιας εκ των µεγαλύτερων εταιρειών φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε
παγκόσµια κλίµακα έθεσε σε λειτουργία φωτοβολταϊκό πάρκο στο Neustrelitz.
Η ισχύς του έργου είναι 8.06 MWp και παράγει ηλεκτρισµό για 2,684 νοικοκυριά.
Η εγκατάσταση έγινε σε χέρσα γη, σε πρώην Σοβιετικό στρατόπεδο.
Η IBC SOLAR εγκατέστησε το φωτοβολταϊκό πάρκο στο χώρο που λειτουργούσαν,
µέχρι το τέλος του 1993, τα κεντρικά της 16ης µεραρχίας αρµάτων µάχης.
Σχεδόν 39,000 πολυκρυσταλλικά πλαίσια εγκαταστάθηκαν σε µια έκταση περίπου
250 στρεµµάτων. Το πάρκο παρέχει ηλεκτρισµό σε 2.684 νοικοκυριά και αποτρέπει
µε αυτόν τον τρόπο την έκλυση 4,480 τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως.
“Με την δηµιουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου, η πόλη του Neustrelitz
εκµεταλλεύτηκε χέρσα γή µε τον καλύτερο δυνατόν τρόπο”, εξήγησε
ο κος. Udo Möhrstedt, CEO της IBC SOLAR AG. “Προκειµένου να διασφαλίσουµε
την ασφάλεια των εργασιών, προσλάβαµε εταιρία ανάκτησης πυροµαχικών, η οποία
εργαζόταν παράλληλα µε τα συνεργεία µας για την εγκατάσταση του πάρκου.
Με αυτό τον τρόπο η περιοχή εξετάστηκε από επαγγελµατίες και δεν παρουσιάζει
πλέον κανένα κίνδυνο. Με τη δηµιουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου, η πρώην
στρατιωτική βάση θα συµβάλλει πλέον στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε
φωτοβολταϊκά που είναι φιλικά µε το περιβάλλον. Αυτό θα δώσει στο έδαφος τον
χρόνο που χρειάζεται για να επανέλθει και να τυχόν χρησιµοποιηθεί αργότερα για
καλλιέργεια ή δόµηση”.
Σχετικά µε την IBC SOLAR
Η IBC SOLAR µιας εκ των µεγαλύτερων εταιρειών φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε παγκόσµια
κλίµακα, προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις για παραγωγή ενέργειας από τον ήλιο. Η εταιρεία
καλύπτει όλο το φάσµα εργασιών, από τον σχεδιασµό µέχρι την ολοκληρωµένη λύση «µε το κλειδί
στο χέρι» φωτοβολταϊκών πάρκων. Παγκοσµίως, η IBC SOLAR έχει εγκαταστήσει πάνω από 100.000
ολοκληρωµένα φωτοβολταϊκά συστήµατα µε συνολική ισχύ 1GW. Η κλίµακα αυτών των έργων
εκτείνεται από µικρά αυτόνοµα συστήµατα εώς µεγάλα φωτοβολταϊκά πάρκα συνδεδεµένα µε το
δίκτυο. Η IBC SOLAR εµπορεύεται φωτοβολταϊκό εξοπλισµό και συστήµατα µέσω ενός εκτεταµένου
δικτύου συνεργατών. Ως εργολάβος, µελετά και εγκαθιστά µεγάλης κλίµακας φωτοβολταϊκά έργα.
Μέσω της συντήρησης και της παρακολούθησης, η IBC SOLAR διασφαλίζει την βέλτιστη απόδοση
των έργων.
Η IBC SOLAR, ιδρύθηκε το 1982 στο Bad Staffelstein, και δραστηριοποιείται παγκοσµίως µέσω των
θυγατρικών της παρέχοντας εργασία σε 350 άτοµα από τα οποία τα 250 στην Γερµανία.

Σχετικά µε την IBC SOLAR AΕ
περισσότερες πληροφορίες
IBC SOLAR ΑΕ
Λίλιαν Παναγιωτοπούλου
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Η IBC SOLAR A.E. ιδρύθηκε το 2007 στην Αθήνα και στόχος της είναι να αποτελέσει έναν από τους
κυρίαρχους προµηθευτές φωτοβολταϊκών συστηµάτων και λύσεων στην ταχέως αναπτυσσόµενη
Ελληνική αγορά, βασιζόµενη στην τεχνογνωσία και την ευρεία γκάµα προϊόντων και υπηρεσιών της
IBC Solar παγκοσµίως, καθώς και στο συνεχώς διευρυνόµενο δίκτυο πωλήσεων στην τοπική αγορά.
Η IBC SOLAR προµηθεύει εξοπλισµό για όλων των ειδών τα συστήµατα από οικιακά µέχρι µεγάλα
Φ/Β συστήµατα.

∂π¢∏™∂π™

ALUMINCO
¡∂√™ ∫∞∆∞§√°√™

ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AL510
Η ALUMINCO διαθέτει το νέο αναλυτικό
κατάλογο ανοιγόµενου συστήµατος AL510.
Στις 124 σελίδες του νέου καταλόγου
περιλαµβάνονται όλες οι εφαρµογές,
τα µέτρα κοπής και άλλες χρήσιµες
πληροφορίες, όπως επίσης τα προφίλ
και τα εξαρτήµατα που βρίσκονται πάντα
ετοιµοπαράδοτα στις αποθήκες της εταιρίας.
Το σύστηµα AL510 συνδυάζει τα οφέλη της
ασφάλειας και της αντοχής µε εξαιρετική
σηµασία στην λεπτοµέρεια και την υψηλή
αισθητική.
Οι έντονες χαρακτηριστικές γραµµές του και ο τρόπος εξωτερικής σχεδίασης κάνουν
απόλυτα ευδιάκριτη την ταυτότητά του κατατάσσοντας το σε ξεχωριστή θέση σε σχέση
µε άλλα συστήµατα της αγοράς.
Το σύστηµα περιλαµβάνει µεγάλη γκάµα κύριων και βοηθητικών προφίλ που παρέχουν
εναλλακτικές δυνατότητες αποπεράτωσης κατασκευών.
Ο νέος κατάλογος AL510 διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή από την ανανεωµένη
ιστοσελίδα της εταιρίας www.aluminco.com

SHIELCO
À¶√°ƒ∞º∏ ™Àªµ∞™∏™
ª∂ ∆∏¡ µπ√ª∏Ã∞¡π∞ ª∂∆¶§∞™∆

Η εταιρία µας υπέγραψε σύµβαση µε την βιοµηχανία ΜΕΤΠΛΑΣΤ I. Μαυρούλης – Γ.
Πριόβολος ΑΒΕΕ για την αγορά, εγκατάσταση και λειτουργία δύο (2) µονάδων
εξάτµισης του οίκου VEOLIA WS& T Italia, για περαιτέρω επεξεργασία των υγρών
αποβλήτων της βιοµηχανίας.
Η βιοµηχανία ΜΕΤΠΛΑΣΤ, η µεγαλύτερη Ελληνική εταιρία ειδών κυνηγιού, διαθέτει
κάθετη µονάδα ανακύκλωσης µπαταριών αυτοκινήτων.
Οι µονάδες πρόκειται να εγκατασταθούν και να τεθούν σε λειτουργία στο τέλος
Ιουλίου 2010.
H επεξεργασία επιτελείται σε δύο (2) στάδια που εξασφαλίζουν δραστική µείωση,
90% των αποβλήτων και το εναποµένον 10% θα είναι σε ηµι-στερεή µορφή.
Τα µοντέλα εξατµιστήρων που επιλέχθηκαν είναι το µοντέλο ΤC 30000FF –
εξατµιστήρας κενού µηχανικής επανασυµπίεσης ατµού και το µοντέλο R 2000FF –
εξατµιστήρας κενού αντλίας θερµότητας µε σύστηµα ξέστρων στην επιφάνεια
εναλλαγής θερµότητας.
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∂π¢∏™∂π™

∂∫¢∏§ø™∏
∏ª∂ƒ∂™ ¶ƒ∞™π¡∏™ ∂¡∂ƒ°∂π∞™ &
¶∂ƒπµ∞§§√¡∆√™ 2010

Mε επιτυχία πραγµατοποιήθηκε στις 29 Μαΐου στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης η εκδήλωση Ηµέρες Πράσινης
Ενέργειας & Περιβάλλοντος 2010 που περιελάµβανε την Ηµερίδα µε θέµα:
«Φωτοβολταϊκά συστήµατα. Προβλήµατα και προοπτικές στην Ελληνική αγορά».
Η εκδήλωση αυτή ήταν µια πρωτοποριακή πρωτοβουλία της εταιρίας Leaderexpo που εντάσσεται στο κύκλο των
εκδηλώσεων προβολής των εκθετών των δύο εκθέσεων Energy- Photovoltaic και Watertec Envirotec που θα
πραγµατοποιηθούν από 21-24 Οκτωβρίου 2010 στο MEC Παιανίας.
Η εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη έδωσε την ευκαιρία στους συµµετέχοντες να ενηµερωθούν από τους Οµιλητές για τα
Φωτοβολταϊκά συστήµατα, τον τρόπο εφαρµογής αλλά και τις δυνατότητες χρηµατοδότησής τους από Τραπεζικούς Φορείς.
Παράλληλα οι εταιρίες που συµµετείχαν µε Info Kiosks ήταν: AGPE ENERGY HELLAS ΕΠΕ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ECOENERGIA
A.E., ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ECON3 ERA ENERGYΕΠΕ, EUROBANK, EXEL GROUP, IRIS A.E. - PTOLEMEO, KLT A.E., ΝΕ∆Α A.E., SOLAR CELLS
HELLAS, TEMAK A.E., TERRA VERDE και ενηµέρωσαν αναλυτικά τους επισκέπτες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.
Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε µε τη στήριξη του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και προβλήθηκε διαφηµιστικά από το
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ TV και το ΡΑ∆ΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
Η επιτυχία της εκδήλωσης έδωσε το κίνητρο στους εκθέτες και την διοργανώτρια εταιρία Leaderexpo να επαναλάβουν
τον Σεπτέµβριο ένα νέο κύκλο εκδηλώσεων ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ στην Πάτρα και την Λάρισα.

∆∂Ã¡π∫√ ∂¶πª∂§∏∆∏ƒπ√
∞¡∞∆. ™∆∂ƒ∂∞™
∂∫¢∏§ø™∏ ª∂ £∂ª∞:
“∫∞π¡√∆√ª∞ ™À™∆∏ª∞∆∞ ¢√ª∏™∏™ ∫∞π √ ƒ√§√™
∆√À™ ™∆∏¡ ∞¡∆π™∂π™ªπ∫∏ ™Àª¶∂ƒπº√ƒ∞ ∫∞π ∆∏¡
∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ ∞¡∞µ∞£ªπ™∏ ∆ø¡ ∫∆πƒπø¡”
Θετικότατα σχόλια απέσπασε η εκδήλωση που πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια των
Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραµµάτων I-SSB και MESSIB από το Τεχνικό
Επιµελητήριο Ανατολικής Στερεάς µε την υποστήριξη των εταιριών Knauf Γυψοποιία
Α.Β.Ε.Ε. και Γ.Κ.Ριζάκος ΑΒΕΤΕ, την Τετάρτη 19 Μαϊου 2010, στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Εργατικού Κέντρου Λαµίας.
Η προσέλευση του τεχνικού κόσµου από όλη την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ήταν
σηµαντική και η απαίτηση των συµµετεχόντων ήταν να επαναληφθεί. Το θέµα της
εκδήλωσης ήταν «Καινοτόµα συστήµατα δόµησης και ο ρόλος τους στην αντισεισµική
συµπεριφορά και την ενεργειακή αναβάθµιση των κτιρίων».
Είχε 2 ενότητες µε 4 παρουσιάσεις η κάθε µία. Η πρώτη ενότητα είχε θεµατολογία
πάνω στην Σεισµική προστασία και η δεύτερη στην Εξοικονόµηση ενέργειας.
Στην πρώτη ενότητα έγινε σαφές ότι η συµπεριφορά των συστηµάτων ξηράς δόµησης
στο σεισµό όπως απέδειξε ο κ. Καρύδης είναι εξαιρετική όπως του συστήµατος
Εξωτερικής Θερµοµόνωσης THERMOPROSOPSIS εφαρµοσµένο πάνω σε αυτά.
Η δε χρήση γεωαφρών ∆ιογκωµένου Πολυστυρενίου (EPS) στη θεµελίωση αλλά και σαν
σεισµική µόνωση κτιρίων και έργων πολιτικού µηχανικού βελτιώνει τη συµπεριφορά
στο σεισµό των κατασκευών και προστατεύει αποσβένοντας µέρος του σεισµικού
κύµατος. Στην δεύτερη ενότητα αναλύθηκαν οι λύσεις θερµοµόνωσης και ανακαίνισης
µε συστήµατα των εταιριών KNAUF και ΡΙΖΑΚΟΣ και έγινε για πρώτη φορά µια σε βάθος
ανάλυση του νέου Κανονισµού Θερµοµόνωσης που πλέον ονοµάζεται Κανονισµός
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).
Τέλος η ηµερίδα έκλεισε µε µια ανάλυση της χρήσης γεωαφρών ∆ιογκωµένου
Πολυστυρενίου (EPS) σαν υπόβαθρο σε έργα οδοποιίας µε µεγάλη αναφορά στο
πρόσφατο έργο της παράκαµψης Θερµοπυλών του ΠΑΘΕ όπου χρησιµοποιήθηκαν
50.000m3 ΕPS στα σηµεία όπου το έδαφος ήταν αδύνατο να φέρει το βάρος του
αυτοκινητόδροµου µε συµβατικά επιχώµατα.

Τετάρτη 19 Μαϊου 2010,
στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Εργατικού Κέντρου
Λαµίας
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SMA
∂¡∞™ ∞¶Ÿ ∆√À™ ∫√ƒÀº∞π√À™ ∂ƒ°√¢√∆∂™

Η SMA Solar Technology AG βραβεύτηκε για άλλη µία φορά ως ένας από τους
κορυφαίους εργοδότες της Ευρώπης για το 2010
Η SMA Solar Technology AG (SMA) διακρίθηκε για δεύτερη φορά τη φετινή χρονιά ως
ένας από τους κορυφαίους εργοδότες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο διαγωνισµό
“Best Workplaces in Europe 2010” που διοργάνωσε το Great Place to Work® Institute,
η SMA κατέκτησε την τρίτη θέση στην κατηγορία των µεγάλων εταιριών που
απασχολούν 500 και περισσότερους εργαζοµένους. Το Φεβρουάριο, η SMA είχε ήδη
διακριθεί στον αντίστοιχο γερµανικό διαγωνισµό, όπου είχε καταλάβει τη δεύτερη
θέση µεταξύ των καλύτερων εργοδοτών της Γερµανίας για το 2010 (“Germany’s Best
Employers 2010”).
Οι συγκριτικές µελέτες του Great Place to Work® Institute αξιολογούν την
ελκυστικότητα του χώρου εργασίας των εταιρειών που συµµετέχουν στο διαγωνισµό,
εξετάζοντας την αξιοπιστία και την αµεροληψία της διοίκησης, το οµαδικό πνεύµα που
επικρατεί στην εταιρεία, καθώς και το βαθµό ταύτισης των εργαζοµένων µε αυτή.
Οι µελέτες βασίζονται στην αξιολόγηση του έργου που υλοποιείται από τα τµήµατα
ανθρωπίνων πόρων των συµµετεχόντων εταιρειών καθώς και στην ανάλυση των
αποτελέσµατα που προκύπτουν από περίπου 300.000 συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια
των εργαζοµένων, αναφορικά µε την υπόληψη και την εκτίµηση που τρέφουν για τον
αντίστοιχο εργοδότη τους. Φέτος, στο διαγωνισµό συµµετείχαν περισσότερες από
1300 εταιρείες από 17 χώρες.
«Η φετινή διάκρισή µας ως ένας από τους κορυφαίους εργοδότες και σε ευρωπαϊκό
επίπεδο αποτελεί για εµάς απτή επιβεβαίωση ότι κατορθώσαµε να διατηρήσουµε την
ιδιαίτερη εταιρική κουλτούρα µας παρά τη ραγδαία ανάπτυξη που σηµειώνει η SMA.
Με αυτή την ιδιαίτερη εταιρική κουλτούρα µας δεν προάγουµε απλώς ένα θετικό
εργασιακό κλίµα, αλλά και την ευελιξία και την καινοτοµία στην εταιρεία µας», εξηγεί
ο Juergen Dolle, ∆ιευθυντής του Τµήµατος Ανθρωπίνων Πόρων της SMA Solar
Technology AG. «Ταυτόχρονα, τα εξαιρετικά αποτελέσµατα επιβεβαιώνουν την ισχυρή
ταύτιση των εργαζοµένων µας µε τη SMA. Αυτό αντικατοπτρίζεται επίσης στο ιδιαίτερα
χαµηλό ποσοστό εναλλαγής προσωπικού».
Η SMA είχε ήδη συµπεριληφθεί µεταξύ των κορυφαίων εργοδοτών τόσο σε εθνικό όσο
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επιπλέον, στον ευρωπαϊκό διαγωνισµό του 2009, η
εταιρεία βραβεύτηκε µε το Fairness Award του Great Place to Work® για τη δίκαιη
αµοιβή των εργαζοµένων της, ενώ παράλληλα της είχε απονεµηθεί το ειδικό βραβείο
για τη ∆ια Βίου Μάθηση των εργαζοµένων της (“Lifelong Learning”) στο γερµανικό
διαγωνισµό το 2009 και το 2010.
Σχετικά µε την SMA

περισσότερες πληροφορίες
SMA Hellas AE
Βίκυ Ζερβούδη
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Με κύκλο εργασιών ύψους 934 εκατοµµυρίων Ευρώ για το έτος 2009, ο Όµιλος SMA αποτελεί
παγκόσµιο ηγέτη στον τοµέα των ηλιακών µετατροπέων, της καρδιάς κάθε εγκατάστασης παραγωγής
ηλιακής ενέργειας. Ο Όµιλος µε έδρα στο Niestetal της Γερµανίας, δραστηριοποιείται σε τέσσερις
ηπείρους µε δεκατρείς θυγατρικές επιχειρήσεις και απασχολεί περισσότερους από 4.000
εργαζοµένους (συµπεριλαµβανοµένων των εργαζοµένων έκτακτης απασχόλησης). Η SMA παράγει
ένα ευρύ φάσµα προϊόντων προσφέροντας τον κατάλληλο µετατροπέα για κάθε τύπο
φωτοβολταϊκού πλαισίου και για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις κάθε ισχύος. Το φάσµα προϊόντων
περιλαµβάνει τόσο µετατροπείς για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις συνδεδεµένες στο δηµόσιο
δίκτυο, όσο και για αυτόνοµα δίκτυα. Από το 2008, η µητρική εταιρεία SMA Solar Technology AG
συµπεριλαµβάνεται στη λίστα Prime Standard του Χρηµατιστηρίου Αξιών της Φρανκφούρτης (S92)
και η µετοχή της προστέθηκε στο TecDAX. Η SMA έχει διακριθεί επανειληµµένα στο παρελθόν για
την εξαιρετική της απόδοση ως εργοδότης. Η SMA Hellas AE, που ιδρύθηκε το 2007, πέρα από την
ποιότητα των προϊόντων επενδύει στην ποιότητα των υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης.
Οι υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης της SMA Hellas συµπεριλαµβάνουν πλήρες πρόγραµµα
εγγύησης προϊόντων, συµβάσεις συντήρησης και επισκευής, γραµµή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης,
υπηρεσίες τεχνικής εκπαίδευσης, 2 κινητές µονάδες on-site service, καθώς και δυνατότητες
αντικατάστασης µετατροπέων ώστε να διασφαλίζεται η απόδοση του φωτοβολταϊκού σας
συστήµατος.

∂π¢∏™∂π™

AEGEAN POWER
¡∂√ ª∂§√™ ™∆√¡ √ªπ§√

Η AEGEAN ανταποκρινόµενη στην πρόκληση της κάλυψης των ενεργειακών αναγκών
του 21ου αιώνα, ανακοινώνει τη νέα της σηµαντική πρωτοβουλία, την AEGEAN POWER.
Για τον Όµιλο AEGEAN, η πρωτοβουλία αυτή, αποτελεί το στρατηγικό του όχηµα για τη
δυναµική του είσοδο στην εξαιρετικής σηµασίας αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας.
Η AEGEAN POWER, εκµεταλλευόµενη κάθε επιχειρηµατική ευκαιρία, αναπτύσσει και
εφαρµόζει καινοτοµικές λύσεις, προσφέροντας ήδη υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε
ένα ευρύ πελατολόγιο, που αποτελείται από Μεγάλους Εµπορικούς Οµίλους,
Νοσοκοµεία, Ξενοδοχεία, Εµπορικές Αλυσίδες Καταστηµάτων, Τηλεοπτικά Κανάλια,
Οδικά ∆ίκτυα, Αλυσίδες Τροφίµων και αριθµεί σήµερα 3.000 παροχές, εκπροσωπώντας
το 2,5% της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος στην Ελλάδα.
Η AEGEAN POWER φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει στην αγορά του ηλεκτρικού
ρεύµατος, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης. Επιπλέον, στόχος της είναι η δυναµική διεύρυνση του πελατολογίου της όχι
µόνο σε εµπορικούς αλλά και σε οικιακούς καταναλωτές, ενώ προτεραιότητα αποτελεί
και η είσοδός της στον τοµέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Προς την κατεύθυνση αυτή, απέκτησε από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας άδεια
παραγωγής µέσω αιχµιακής µονάδας ηλεκτροπαραγωγής, συνολικής ισχύος 150 MWe,
στην κατασκευή της οποίας θα προχωρήσει στο προσεχές µέλλον, στην υπό ίδρυση
Βιοµηχανική Ζώνη του ∆ήµου Αγίων Θεοδώρων, στην Κόρινθο. Ο θερµο-ηλεκτρικός
σταθµός, µε την επωνυµία «ΑΙΓΑΙΟΝ», θα αποτελείται από τρεις (3) αεριοστροβιλικές
µονάδες General Electric, ισχύος 50 MWe. Για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος
ο σταθµός θα χρησιµοποιεί φυσικό αέριο, που είναι φιλικό προς το περιβάλλον,
ασφαλές και ταυτόχρονα πιο οικονοµικό και αποδοτικό από τα συµβατικά καύσιµα.
Η υπερσύγχρονη µονάδα της AEGEAN POWER αναµένεται να λειτουργεί µε τρόπο που
θα συµβάλλει στην ανάπτυξη και αξιοποίηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην
Ελλάδα, δρώντας υποστηρικτικά στη λειτουργία τους.
Με δεδοµένο ότι προτεραιότητα της AEGEAN POWER είναι να λειτουργεί πάντα µε
γνώµονα την προστασία του περιβάλλοντος, δραστηριοποιείται επιπλέον στην
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές, όπως τα Αιολικά και τα
Φωτοβολταϊκά Συστήµατα, έχοντας ως όραµα την αναβάθµιση της ποιότητας ζωής.
Ο Πρόεδρος του Οµίλου AEGEAN, κ. ∆ηµήτρης Μελισσανίδης, δήλωσε σχετικά:
«Με την είσοδο της AEGEAN POWER στον Όµιλό µας, ενισχύουµε σηµαντικά τη θέση
µας στη ραγδαία αναπτυσσόµενη αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και
στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Είµαστε βέβαιοι ότι η AEGEAN
POWER θα εµπλουτίσει σηµαντικά το ‘καλάθι’ των ενεργειακών προϊόντων, που
προσφέρεται καθηµερινά από τον Όµιλό µας στον Έλληνα καταναλωτή.»
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της AEGEAN POWER, κ. Βασίλης Μηλιώνης, ανέφερε:
«Εντασσόµενοι στον Όµιλο AEGEAN και αξιοποιώντας την πολύτιµη εµπειρία του,
θέλουµε να παίξουµε πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην
Ελλάδα αλλά και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, µε καινοτόµες και ανταγωνιστικές
υπηρεσίες, πάντα µε σεβασµό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Τα µέχρι τώρα
αποτελέσµατά µας επιβεβαιώνουν ότι µπορούµε να πραγµατοποιήσουµε τους
υψηλούς στόχους που έχουµε θέσει. »
H AEGEAN POWER, µέλος του Οµίλου AEGEAN, ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2008 και
σήµερα αποτελεί τη µεγαλύτερη αµιγώς ελληνική ιδιωτική επιχείρηση προµήθειας και
εµπορίας ηλεκτρικού ρεύµατος. Η ηγετική της θέση στην ελληνική αγορά είναι
αποτέλεσµα του συνδυασµού της δύναµης, της ευρωστίας και του κύρους του Οµίλου
AEGEAN και του εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού που διαθέτει η εταιρία,
γεγονός που της επιτρέπει να προσφέρει στους καταναλωτές ολοκληρωµένες,
ποιοτικές και ανταγωνιστικές λύσεις. Με σεβασµό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον,
η AEGEAN POWER οραµατίζεται να αποτελέσει ηγέτιδα δύναµη στην αγορά ενέργειας
για την Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής
ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιµές.
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∆∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏
π™ÃÀƒ∏ ¶∞ƒ√À™π∞ ™∆∏ µ√À§°∞ƒπ∞

Ολοκληρώθηκαν οι
κατασκευαστικές εργασίες
στο HERMES PARK
στη Σόφια

Ένα από τα µεγαλύτερα οικοδοµικά έργα στα Βαλκάνια ολοκλήρωσε η ΤΕΡΝΑ Α.Ε.,
θυγατρική του Οµίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Συγκεκριµένα, η ελληνική κατασκευαστική εταιρία
ολοκλήρωσε τις εργασίες κατασκευής του εµπορικού και γραφειακού πάρκου
«HERMΕS PARK», το οποίο βρίσκεται επί της Λεωφόρου Tsarigradsko shosse,
στη Σόφια. Το έργο είχε συνολικό προϋπολογισµό 125 εκατ. Ευρώ (προ ΦΠΑ).
Το «HERMES PARK» αναπτύχθηκε σε οικόπεδο εµβαδού 42.000 τ.µ. και έχει συνολική
επιφάνεια 242.000 τ.µ. Το µεγαλύτερο µέρος της ανάπτυξης (99.000 τ.µ.) καταλαµβάνει
το εµπορικό κέντρο «The Mall», που εγκαινιάστηκε την Τρίτη 20 Απριλίου 2010 και όπου
λειτουργεί και η πρώτη υπεραγορά Carrefour στη Σόφια. Στο συγκρότηµα περιλαµβάνονται
επίσης 70.000 τ.µ. γραφειακών χώρων, ενώ η συνολική επιφάνεια των χώρων στάθµευσης
ανέρχεται σε 73.000 τ.µ. (2.800 θέσεις). Οι εργασίες κατασκευής ξεκίνησαν τον
Οκτώβριο του 2007 και µετά την ολοκλήρωση του εµπορικού κέντρου τον ∆εκέµβριο
του 2009, πλέον παραδόθηκε αποπερατωµένη η ανάπτυξη στο σύνολό της.
H TEΡNA A.E. διαθέτει ισχυρή παρουσία στη Βουλγαρία, έχοντας κατασκευάσει µεταξύ
άλλων το συγκρότηµα γραφείων, καταστηµάτων και κατοικιών «3 tops» στη Λ. Βουλγαρίας,
στη Σόφια, ενώ την περίοδο αυτή κατασκευάζει το τουριστικό συγκρότηµα «Borovets
Euphoria Club», στο χειµερινό θέρετρο του Borovets και το επιχειρηµατικό και
εµπορικό κέντρο «City Tower», στην πλατεία Μακεδονίας στη Σόφια.

περισσότερες πληροφορίες
Κωνσταντίνος Λάµπρου
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Παράλληλα, η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. δραστηριοποιείται και στην κατασκευή δηµοσίων έργων
στη γειτονική χώρα, όπου έχει αναλάβει την κατασκευή τµήµατος της σιδηροδροµικής
γραµµής Πλόβντιβ (Φιλιππούπολη) – Σβίλεγκραντ, ενώ συµµετέχει σε σειρά
διαγωνισµών που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Ο Όµιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι, επίσης, παρών στη βουλγαρική αγορά στους τοµείς της
ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων µέσω της 100% θυγατρικής ICON, και της
ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, µέσω της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής.

∂π¢∏™∂π™

IBC SOLAR
∂°∫∞∆∞™∆∞™∏ ºø∆√µ√§∆∞´∫ø¡
™À™∆∏ª∞∆ø¡ 10KW ™∂ ™∆∂°∂™

Η IBC SOLAR A.E., θυγατρική εταιρία
της IBC SOLAR A.G., µιας εκ των
µεγαλύτερων εταιριών
φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε
παγκόσµια κλίµακα, ανακοίνωσε την
ολοκλήρωση 2 φωτοβολταϊκών
εγκαταστάσεων σε στέγες στο Στείρι
Βοιωτίας και στην Παιανία ισχύος
10kWp έκαστη. Οι εγκαταστάσεις
έγιναν από συνεργάτες της IBC
SOLAR.
Οι εργασίες εγκατάστασης των
συστηµάτων ολοκληρώθηκαν τον
Μάϊο του 2010.
Τα συστήµατα έχουν ήδη συνδεθεί
µε το δίκτυο της ∆ΕΗ και πωλούν την παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια στην ελκυστική
τιµή πώλησης 0,55€/kWh.

Γενική άποψη συστήµατος 10kw
στο Στείρι Βοιωτίας.

Το σύστηµα στο Στείρι Βοιωτίας υλοποιήθηκε µε 54 Φ/Β πλαίσια Yingli 180P,
πολυκρυσταλλικού τύπου, ισχύος 180Wp ανά πλαίσιο και µε αντιστροφείς (inverters)
τύπου συστοιχίας (string) της εταιρίας SMA.
Το σύστηµα στην Παιανία
υλοποιήθηκε µε 57 Φ/Β πλαίσια
Yingli 180P, πολυκρυσταλλικού
τύπου, ισχύος 180Wp ανά πλαίσιο
και µε αντιστροφείς (inverters)
τύπου συστοιχίας (string) της
εταιρίας SMA.

Γενική άποψη συστήµατος 10kw
στην Παιανία.

Σχετικά µε την IBC SOLAR AΕ
Η IBC SOLAR A.E. ιδρύθηκε το 2007 στην Αθήνα και στόχος της είναι να αποτελέσει έναν από τους
κυρίαρχους προµηθευτές φωτοβολταϊκών συστηµάτων και λύσεων στην ταχέως αναπτυσσόµενη
Ελληνική αγορά, βασιζόµενη στην τεχνογνωσία και την ευρεία γκάµα προϊόντων και υπηρεσιών της
IBC Solar παγκοσµίως, καθώς και στο συνεχώς διευρυνόµενο δίκτυο πωλήσεων στην τοπική αγορά.
Η IBC SOLAR προµηθεύει εξοπλισµό για όλων των ειδών τα συστήµατα από οικιακά µέχρι µεγάλα
Φ/Β συστήµατα.

περισσότερες πληροφορίες
IBC SOLAR ΑΕ
Λίλιαν Παναγιωτοπούλου

Σχετικά µε την IBC SOLAR AG
Από την ίδρυσή της το 1982, η IBC SOLAR AG δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον τοµέα των
φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Ο Όµιλος εταιριών IBC προµηθεύει την παγκόσµια αγορά µε υψηλής
απόδοσης συστήµατα όλων των µεγεθών, από οικιακή χρήση µέχρι µεγάλα Φ/Β πάρκα, µε
θυγατρικές στην Ευρώπη και την Ασία. Μέχρι σήµερα ο Όµιλος έχει εγκαταστήσει περισσότερα από
100.000 φωτοβολταϊκά συστήµατα παγκοσµίως συνολικής ισχύος άνω των 880 MW.
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∂π¢∏™∂π™

∂§§∏¡√°∂ƒª∞¡π∫√ ∂¶πª∂§∏∆∏ƒπ√
∂∫¢∏§ø™∏ ª∂ £∂ª∞
“∆∞ ºø∆√µ√§∆∞´∫∞ ™∆π™ ™∆∂°∂™”

Το Ελληνογερµανικό Επιµελητήριο, διοργάνωσε
µε µεγάλη επιτυχία εκδήλωση µε θέµα «τα
φωτοβολταϊκά στις στέγες».

Στα πλαίσια της ηµερίδας παρουσιάσθηκε η αγορά, το θεσµικό
πλαίσιο και οι εφαρµογές στην Ελλάδα και στη Γερµανία από
ειδήµονες της αγοράς και εκπροσώπους φορέων.

Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε
την ∆ευτέρα 21 Ιουνίου 2010 στο ξενοδοχείο
NIKOPOLIS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συγκεκριµένα ο εκπρόσωπος του ∆.Σ. του Συνδέσµου Εταιριών
Φωτοβολταϊκών, κύριος Χάρης Χρηστίδης παρουσίασε έναν
πρακτικό οδηγό φωτοβολταϊκών στις στέγες και κατόπιν έγινε
εκτενής αναφορά στον νέο νόµο για τις Α.Π.Ε, από τον κ. Ν.
Μιχελής, ∆ικηγόρο, LL.M. München από τη ∆ικηγορική Εταιρία
ΜStR.
Τα προγράµµατα χρηµατοδότησης φωτοβολταϊκών επενδύσεων
της Eurobank παρουσίασε ο κ. Α. Παπαγεωργίου, ενώ στην
ασφάλιση των φωτοβολταϊκών συστηµάτων αναφέρθηκε
ο κ. Η. Γεωργόπουλος από την Allianz Risk Management
Engineering.
Στην συνέχεια οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στη Γερµανία
και οι επιδράσεις στο περιβάλλον και στην οικονοµία, απετέλεσαν
το αντικείµενο της οµιλίας του κ. A. Hahn, Μέλος του ∆.Σ. του
Οµοσπονδιακού Συνδέσµου Φωτοβολταϊκών Βιοµηχανιών
Γερµανίας.
Τέσσερεις κορυφαίες γερµανικές
• SCHOTT Solar AG (φωτοβολταϊκά πάνελ)
• SMA Hellas AE (Φωτοβολταϊκοί Μετατροπείς)
• Schletter SCHLETTER Hellas Μ.ΕΠΕ (Βάσεις Στήριξης Φ/Β)
• Faethon Solar ΕΠΕ PV5/Faethon Solar (Σχεδιασµός και
Προµήθεια Φ/Β Συστηµάτων)
παρουσίασαν τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις ολοκληρωµένες
λύσεις που προτείνουν στο χώρο αυτό.
Στην εκδήλωση συµµετείχαν περισσότεροι από 75 εκπρόσωποι
εταιριών, κατασκευαστών, τεχνικοί και ενδιαφερόµενοι
επενδυτές.
Ο πλούσιος διάλογος και τα πολλά ερωτήµατα πιστοποίησαν για
ακόµα µια φορά το επίκαιρο του θέµατος και την αναγκαιότητα
ενηµέρωσης της αγοράς και της κοινωνίας γενικότερα, για θέµατα
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές.

28

ÙÂ‡¯Ô˜ 11



°’ ∆Ú›ÌËÓÔ 2010

∂π¢∏™∂π™

INTERSOLAR 2010
∏ ∫√ƒÀº∞π∞ ∂∫£∂™∏ ™∆√¡ ∆√ª∂∞
∆∏™ ∏§π∞∫∏™ ∂¡∂ƒ°∂π∞™

Στις 9 Ιουνίου άνοιξε τις πύλες της η µεγαλύτερη ίσως έκθεση στην Ευρώπη πάνω
στη ηλιακή ενέργεια, η INTERSOLAR.
Στο νέο εκθεσιακό κέντρο του Μονάχου, η έκθεση κάλυπτε συνολικά 134.000 τετρ.
µέτρα σε τρείς θεµατικές ενότητες, Φωτοβολταικά Συστήµατα, Ηλιακά Συστηµατα
και νέες τεχνολογίες παραγωγής Φ/Β.
Η έκθεση αποτελεί σηµείο αναφοράς στον κλάδο της ηλιακής ενέργειας µε το µέγεθος
και την πληρότητα των εκθεµάτων της και αντανακλά την συνεχώς αυξανόµενη τάση
για Φ/Β και ηλιακά συστήµατα.
Οι εκθέτες το 2010 ήταν περισσότεροι κατά 33% και η συνολική αύξηση του χώρου
σε τ.µ. ήταν 29%. Πιο συγκεκριµένα οι εκθέτες ανήλθαν σε 1.884 από 43 χώρες,
περισσότερες απο κάθε άλλη προηγούµενη διοργάνωση.
Οι επισκέπτες και αυτοί εµφανίστηκαν αυξηµένοι και έφθασαν τους 72.000
προερχόµενοι απο 150 χώρες.
Πραγµατικό βαρόµετρο του κλάδου της Ηλιακής ενέργειας και τεχνολογίας
η INTERSOLAR κατάφερε εν µέσω παγκόσµιας κρίσης να γίνει ένα από τα
σηµαντικότερα σηµεία συνάντησης για επαγγελµατικές επαφές και ενηµέρωση.
Η έκθεση ανάδειξε για µια ακόµη χρονιά ότι οι διεθνείς εξελίξεις και η συνεχής
αυξανόµενη ανάπτυξη σε όλους τοµείς της ηλιακής τεχνολογίας και των
φωτοβολταϊκων κεντρίζουν όλο και περισσότερο ενδιαφέρον.
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SOLON
™∆∏¡ ∫√ƒÀº∏ ∆∏™ ¶∞°∫√™ªπ∞™ ∞°√ƒ∞™
∆ø¡ ºø∆√µ√§∆∞´∫ø¡ ¶∞¡∂§

Το περιοδικό Econ3 βρέθηκε, ύστερα απο σχετική πρόσκληση, στο Βερολίνο στην
καρδιά της παραγωγής των φωτοβολταϊκών πάνελ της SOLON.
Η SOLON SA είναι ένας από τους µεγαλύτερους κατασκευαστές ηλιακών στοιχείων
στην Ευρώπη και ένας κορυφαίος προµηθευτής φωτοβολταϊκών συστηµάτων µεγάλης
κλίµακας ηλιακής ενέργειας. Η εταιρία έχει θυγατρικές στη Γερµανία την Αυστρία,
Ιταλία, Ελβετία και στις Η.Π.Α.
Η εταιρία ιδρύθηκε το 1997, το γεγονός αυτό την καθιστά την πρώτη εταιρία Ηλιακής
ενέργειας στη Γερµανία. Για να γίνει εύληπτο το µέγεθος της εταιρίας αξίζει να
αναφέρουµε οτι ο τζίρος για το 2009 ήταν 354 εκατ. €, το προσωπικό ανέρχεται σε
900 άτοµα περίπου σε επίπεδο group και µεγαλύτερος απο τον µισό τζίρο της εταιρίας
γίνεται εκτός Γερµανίας. Το εργοστάσιο το οποίο καλύπτει σήµερα 20.000 τ.µ., είναι
µία αρχιτεκτονική καινοτοµία, καθώς περιλαµβάνει φυτεµένα δώµατα για
περισσότερη δροσιά και φωτοβολταϊκά που συµπληρώνουν την όλη αρχιτεκτονική του
δόµηση. Οι υπεύθυνοι της εταιρίας µε κύριο γνώµονα ότι η ηλιακή και φωτοβολταϊκή
ενέργεια είναι σε πλήρη άνθιση προσπαθούν µε συνεχείς καθηµερινά µετρήσεις και
δοκιµές, να πετύχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα και την βέλτιστη απόδοση
των πάνελ. Για το σκοπό αυτό, οι έξι γραµµές παραγωγής δουλεύουν διαρκώς όλο το
εικοσιτετράωρο για να ανταποκριθούν στον µεγάλο όγκο παραγελλλιών.
Στη συνάντηση του περιοδικού ECON3 µε την υπέυθυνη των δηµοσίων σχέσεων της
εταιρίας η κα Sylvia Ratzlaff απάντησε σε ερωτήσεις του περιοδικού σχετικά µε τον
κλάδο και την παρουσία της εταιρίαςσε Ελλάδα και ∆ιεθνώς.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Η SOLON είναι από τις πιο µεγάλες βιοµηχανίες παραγωγής πάνελ.
Τι ποσοστό κατέχει στην Ευρωπαϊκή και Παγκόσµια αγορά των πάνελ;
Έχουµε ένα µερίδιο αγοράς της τάξεως του 3%, αλλά θέλουµε να αναπτυχθούµε και
στοχεύουµε στο 4% µε 5% µερίδιο της παγκόσµιας αγοράς.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια προβλήµατα είναι αυτά που απασχολούν τον κλάδο στην Ευρωπαϊκή
Αγορά;
Αυτή τη στιγµή η Ευρωπαϊκή Αγορά εξακολουθεί να είναι επικεντρωµένη σε µεγάλο
βαθµό στην Γερµανία. Η Γερµανία ήταν το 2009 µε 3,8 Gigawatt η µεγαλύτερη αγορά
στον κόσµο και ως εκ τούτου η γερµανική αγορά είναι φυσικά η σηµαντικότερη της
Αβραάµ Κιρκασιάδης
Υπεύθυνος Ελλάδος και
Βαλκανίων Solon
Sylvia Ratzlaff
Public Relations
Πρόδροµος Τζιµπρόγλου
Υπεύθυνος περιοδικού Econ3
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ηλιακής ενέργειας, εάν συµβεί εδώ κάτι αυτό θα έχει επίδραση σε ολόκληρο τον
κλάδο. Σε λίγο καιρό από τις 1 Αυγούστου (ψηφίζεται ο νόµος για µείωση της kWh)
πιθανών να υπάρξει µείωση τιµής των συστηµάτων στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας,
η ηλιακή ενέργεια θα προωθηθεί λιγότερο από ό,τι άµεσα και τέλος του έτους θα
µειωθούν οι επιδοτήσεις κατά 10% για το 2011. Προς το παρόν οι βιοµηχανίες δεν
έχουν αισθανθεί ακόµη τις αλλαγές, διότι υπάρχει µεγάλη έλξη προς εγκατάσταση φ/β
συστηµάτων και πολλοί ενδιαφερόµενοι προσπαθούνε έως τις 1/8/2010 ή τουλάχιστον
έως το τέλος του έτους να υλοποιήσουνε τα σχέδιά τους. Όσον αφορά το 2011 πιθανών
η γερµανική αγορά να δείξει στασιµότητα ή ίσως να µείνει πίσω, γιατί πιστεύουµε ότι
θα σταµατήσουνε οι επιδοτήσεις και για αυτό τον λόγο οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές
και άλλοι κατασκευαστές σε όλο τον κόσµο θα πρέπει να επικεντρωθούνε πάνω σε
άλλες χώρες. Η γερµανική αγορά θα χάσει το ενδιαφέρον του κόσµου παρόλο που
είναι παγκοσµίως η µεγαλύτερη. Γι’ αυτό θα πρέπει άλλες αγορές να αυξήσουνε την
παραγωγικότητά τους για να υπάρξει µία αντιστάθµιση.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί θα πρέπει ο τελικός πελάτης να επιλέξει τα πλαίσια της Solon και σε τι
διαφέρουν από άλλα άλλων κατασκευαστών;
Η εταιρία Solon είναι ένας από τους παλαιότερους κατασκευαστές της αγοράς και
ιδρύθηκε το 1997 και φέρνουν µεγάλη εµπειρία στην κατασκευή των πλαισίων και
ειδικά σε πάρκα παραγωγής ενέργειας για τα οποία πάρκα χρησιµοποιούνται τα
πλαίσια της Solon, καθώς και αναβαθµίζονται συνεχώς τα πλαίσια µας. Συν τοις άλλοις
έχουµε µία πολύ καλή εξυπηρέτηση πελατών η οποία αποδίδεται στην ποιότητα, η
διαφορά µεταξύ ενός πλαισίου ανώτερης ποιότητας της Solon και ενός άλλου
κατασκευαστή θα φανεί σε 15-20 χρόνια, όταν οι εισφορές σε µας θα είναι
µακροπρόθεσµα σταθερές και ένας άλλος κατασκευαστής δε θα µπορέσει να εγγυηθεί
για την ίδια απόδοση τους.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς βλέπετε την ελληνική αγορά; Ποια είναι η γνώµη σας για το µέλλον της
ελληνικής αγοράς;
Η Ελλάδα έχει γεωγραφικά φυσικά τις καλύτερες προϋποθέσεις γιατί έχει πάρα πολύ
ήλιο και για τον λόγο αυτό είναι µία πολύ ενδιαφέρουσα αγορά. Από το τµήµα
πωλήσεων µας µαθαίνω ότι έχουµε γραφειοκρατικά εµπόδια στην Ελλάδα και θα
πρέπει να δούµε πόσο επιτυχής θα µπορούσε να είναι η βιοµηχανία ηλιακής
ενέργειας. Στο σύνολο της είναι µία ενδιαφέρουσα χώρα, λόγω της ηλιακής
ακτινοβολίας της επίσης και το κοινό της έχοντας γνώσεις για την ηλιακή ενέργεια
και παραγωγή θερµότητας από τον ήλιο κάνουν την αγορά της έτσι ώστε να
επικεντρώνουµε το ενδιαφέρον µας.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς έχει επηρεάσει η οικονοµική κρίση την αγορά ηλιακής ενέργειας;
Σίγουρα η οικονοµική κρίση ήταν αισθητή στον κλάδο µας, ειδικά και στη δική µας
εταιρία, τη Solon, γιατί η επιχείρησή µας έχει δύο βάσεις. Από τη µία έχουµε την
παραγωγική µονάδα των πλαισίων και από την άλλη έχουµε τα πάρκα παραγωγής
ενέργειας. Κατασκευάζουµε ετοιµοπαράδοτα πάρκα χρησιµοποιώντας τα δικά µας
πλαίσια. Το 2009 δεν υπήρχε πιθανότητα να χρηµατοδοτηθούµε έτσι ώστε να µην
µπορούµε να κατασκευάσουµε πάρκα µε δικά µας πλαίσια, αυτό σηµαίνει ότι η
οικονοµική κρίση µας κόστισε πολύ. Το 2010 έχουµε καθαρά σηµάδια αλλαγής της
κατάστασης αυτής και επιθυµία µας είναι να αναπτυχθεί η µονάδα κατασκευής
πάρκων. Το 2008 είχαµε µία αναλογία παραγωγής περίπου 50%/50%, προς στιγµήν
προσπαθούµε να έχουµε το 1/3 της παραγωγής σε πάρκα και τα 2/3 του τζίρου να τα
κάνουµε από την µονάδα κατασκευής πλαισίων. Τα µελλοντικά σχέδια της Solon σε
αυτόν τον κλάδο είναι να αναπτυχθούµε περισσότερο. Το 2009 υπήρξε µία µείωση
της παραγωγής, για το 2010 προβλέπονται ποσοτικά περισσότερα πλαίσια από το
2008, οι τιµές για κάθε κοµµάτι έχουνε πέσει από το 2008 και έπειτα, αυτό σηµαίνει
για να είµαστε επιτυχής στην αγορά θα πρέπει να αυξήσουµε την ποσότητα των
πωλήσεων µας και γενικά θα πρέπει για την µελλοντική µας επιτυχία να
επικεντρωθούµε στις εξωτερικές αγορές, και συγκεκριµένα εκεί που έχουµε τα
εργοστάσια µας, τα οποία βρίσκονται στην Ιταλία, τις ΗΠΑ και προσεχώς θα ανοίξει
και στην Γαλλία µία θυγατρική πωλήσεων όπως επίσης και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες
σαν την Ελλάδα είναι πολύ ενδιαφέρουσες για µας.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε ποιους τοµείς σκέφτεται η εταιρία Solon να επεκτείνει την παραγωγή της;
Με την µεγάλη ανάπτυξη των προηγούµενων ετών έως το 2008 καταλάβαµε ότι είχαµε
ανοιχτεί σε πολλούς και διάφορους τοµείς παραγωγής όπως για παράδειγµα ιδρύσαµε
και µία εταιρία µε µετατροπείς µε σκοπό να προσφέρουµε ολοκληρωµένες λύσεις
εγκατάστασης. Το 2009 είδαµε ότι µε τα ανοίγµατα που κάναµε σε πολλούς τοµείς,
χαθήκαµε κάπου µε το επακόλουθο να συγκεντρωθούµε τώρα πιο πολύ στη βασική
µας αρµοδιότητα και στις βασικές µας αγορές. Βασική µας αρµοδιότητα είναι η
παραγωγή πλαισίων και η κατασκευή φ/β πάρκων, αυτοί είναι οι τοµείς στους οποίους
θέλουµε να αναπτυχθούµε µελλοντικά.
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ADVARTIA
¶∞ƒ√À™π∞™∏ ∫∞π
¶ƒ√√¶∆π∫∂™ ∆∏™ ∂∆∞πƒπ∞™

Press cocktail της ADVARTIA
στο ξενοδοχείο THE MET

Στο υπέροχο Long Bar του ξενοδοχείου THE MET υποδέχτηκε η ADVARTIA
δηµοσιογράφους από έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, όπου οι υπεύθυνοι της ADVARTIA
παρουσίασαν το έργο και τις προοπτικές της εταιρίας, προοπτικές που σε αυτή την
δύσκολη συγκυρία είναι µια αχτίδα φωτός για την ελληνική οικονοµία.
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ADVARTIA κος Μιχάλης Παπαοικονόµου ανέφερε
χαρακτηριστικά:
«Στις δύσκολες στιγµές που περνάει η χώρα µας και στις ασφυκτικές πιέσεις που θα
κληθεί να υπερνικήσει η οικονοµική δραστηριότητα στο τόπο µας το 2010, µοναδική
διέξοδος είναι η αναπτυξιακή φυγή προς τα εµπρός και η εντατικοποίηση των
επενδύσεων, ιδιαίτερα στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και πιο συγκεκριµένα στα
φωτοβολταϊκά (Φ/Β).
Οι επενδύσεις σε Φ/Β αποτελούν ίσως µία από τις ασφαλέστερες επενδυτικές
δραστηριότητες, που απολαµβάνουν σταθερές και προβλέψιµες αποδόσεις και πολύ
περιορισµένη εξάρτηση από τις διακυµάνσεις της ευρύτερης οικονοµικής
δραστηριότητας της χώρας. Αν υλοποιηθούν, δε, από µια εταιρία µε το κύρος και τη
τεχνογνωσία της ADVARTIA τότε γίνονται ένα πραγµατικά ασφαλές καταφύγιο για τα
κεφάλαια επενδυτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η ADVARTIA αντιλαµβάνεται τις µονάδες Φ/Β ως επενδυτικά έργα και όχι ως
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και συνολικά η οργάνωση, η στόχευση και ο
προγραµµατισµός της εταιρείας έχουν σα κεντρικό άξονα τους την εξασφάλιση των
κινδύνων και τη µεγιστοποίηση των αποδόσεων τόσο των εγκαταστάσεων όσο και των
επενδεδυµένων κεφαλαίων.
Γι’ αυτό άλλωστε και αποτελεί κεντρικό εταιρικό σλόγκαν το Empowering Investments.
Η χρηµατοοικονοµική και τεχνολογική τεχνογνωσία και η αξιοπιστία της ADVARTIA
είναι τέτοια που ακόµα και σήµερα που κλονίζεται το κύρος και η αξιοπιστία του
Ελληνικού κράτους, οι ξένοι θεσµικοί επενδυτές που συνεργάζονται εδώ και 2 χρόνια
µε την ADVARTIA συνεχίζουν και επενδύουν στα Φ/Β στην Ελλάδα και µάλιστα µε πιο
εντατικούς ρυθµούς.
Είµαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που µέχρι σήµερα η ADVARTIA έχει προσελκύσει και
υποστηρίξει την τοποθέτηση πάνω από 20.000.000€, κεφαλαίων από το εξωτερικό,
σε εξαγορές µονάδων Φ/Β, ενώ τα κεφάλαια που έχουν ήδη αλλά και θα επενδυθούν
στο άµεσο διάστηµα για την κατασκευή αυτών των µονάδων από την ADVARTIA θα είναι
πολλαπλάσια.

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος
της ADVARTIA
κος Μιχάλης Παπαοικονόµου
και ο Υπεύθυνος
του περιοδικού Econ3
κος Τζιµπρόγλου Πρόδροµος
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∆εν είναι τυχαίο ότι µεγάλες τράπεζες από την Ελλάδα και το εξωτερικό εµπιστεύονται
την ADVARTIA και χρηµατοδοτούν άµεσα τα έργα που έχει αναλάβει να υλοποιήσει.
∆εν είναι τυχαίο ότι τα έργα της ADVARTIA πετυχαίνουν µοναδικά υψηλές ενεργειακές
αποδόσεις.
∆εν είναι τυχαίο ότι µεγάλα επενδυτικά κεφάλαια µε εξειδικευµένη τεχνογνωσία στα
Φ/Β έχουν επιλέξει ως µοναδικό τους συνεργάτη στην Ελλάδα την ADVARTIA.
∆εν είναι τυχαίο ότι η ADVARTIA απολαµβάνει προνοµιακές σχέσεις µε προµηθευτές
εξοπλισµού Φ/Β.
∆εν είναι τυχαίο ότι Έλληνες επενδυτές µε µεγάλες µονάδες Φ/Β εµπιστεύονται την
ADVARTIA µε τη κατασκευή των έργων τους.
Φυγή προς τα εµπρός….»

∂π¢∏™∂π™

∂∫£∂™∏ √π∫√¢√ª∏ 2010
∂¡∆À¶ø™π∞™∂ ™∆π™ ¡∂∂™ ∆∏™
∂°∫∞∆∞™∆∞™∂π™

Έκλεισε και φέτος τις πύλες της, η 15η έκθεση Οικοδοµή που πραγµατοποιήθηκε από
15 έως 18 Απριλίου σε νέες εγκαταστάσεις και συγκεκριµένα στο Μεσογειακό Κέντρο
Εκθέσεων MEC.
Ο αριθµός των επισκεπτών παρά τα δεδοµένα που επικρατούν στην ελληνική αγορά
ήταν ιδιαίτερα µεγάλος, γεγονός που σε συνδυασµό µε την άψογη διοργάνωση,
χαρακτήρισαν την έκθεση ως άκρως επιτυχηµένη.
Στα πλαίσια της έκθεσης ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ έλαβαν χώρα και οι εκθέσεις International PROFIL
και HELLAS LIFT 2010.
Αποτελώντας ένα σηµαντικό κοµµάτι προβολής και ενηµέρωσης για τον κλάδο,
η έκθεση συγκέντρωσε για ακόµα µία φορά τα βλέµµατα των επισκεπτών.
Τόσο οι επαγγελµατίες του κλάδου όσο και οι ιδιώτες ενηµερώθηκαν για τις νέες
τάσεις της αγοράς µέσα από µία πληθώρα εκθεµάτων όπως µάρµαρα, µονωτικά υλικά,
πόρτες ασφαλείας, κουφώµατα, χρώµατα, βερνίκια, δάπεδα, φωτιστικά εσωτερικών
χώρων, θυροτηλεοράσεις, τζάκια, ψευδοροφές κάγκελα αλουµινίου και σιδήρου,
γκαραζόπορτες, προϊόντα inox και ρολά ασφαλείας.
Η έκθεση ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ µε τη δυναµική πορεία των τελευταίων ετών έχει κατορθώσει να
αποτελέσει θεσµό και µάλιστα ισχυρό, που συµβάλλει στην ενδυνάµωση και ενίσχυση
των επαγγελµατιών του κλάδου. Το παρόν σε αυτό το σηµαντικό θεσµό καλούνται να
δώσου όλοι και το 2011, καθώς η έκθεση θα πραγµατοποιηθεί από 14 έως 17 Απριλίου
στο εκθεσιακό κέντρο MEC, µε πληθώρα νέων προϊόντων και περισσότερους από 250
εκθέτες, που θα εντυπωσιάσουν για ακόµα µία φορά.
Η δήλωση συµµετοχών για τη νέα χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει.
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Την Κυριακή 25 Απριλίου 2010 έπεσε η αυλαία της έκθεσης MEDWOOD η οποία
πραγµατοποιήθηκε στο νέο υπερσύγχρονο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO.
Η µεγάλη έκθεση για το ξύλο, τα υλικά επιπλοποιίας, τη δόµηση, την διακόσµηση και
την καινοτοµία ουσιαστικά πρωταγωνίστησε στην ενηµέρωση των επαγγελµατιών
(προµηθευτές, έµποροι, κατασκευαστές, αρχιτέκτονες, πολιτικοί µηχανικοί,
σχεδιαστές). Τα 17.500 τ.µ. καλυµµένου εκθεσιακού χώρου ουσιαστικά µεταφράζονται
σε 30% αύξηση κάλυψης χώρου σε σχέση µε την προηγούµενη MEDWOOD η οποία
πραγµατοποιήθηκε το 2008. Το παραπάνω σε συνάρτηση µε την υψηλή ποιότητα
σχεδιασµού περιπτέρων δηµιούργησαν από την πρώτη κιόλας µέρα ένα ρεύµα
αισιοδοξίας για µια απόλυτα επιτυχηµένη έκθεση.
Αναλυτικότερα την έκθεση επισκέφθηκαν 12.000 επαγγελµατίες µε αποτέλεσµα να
καταγραφεί µια αύξηση της τάξεως του 9% σε σχέση µε την MEDWOOD 2008,
αποτέλεσµα το οποίο κρίνεται απόλυτα ικανοποιητικό, δεδοµένων των δύσκολων
οικονοµικών συγκυριών που διανύουµε αλλά και της γενικής πτώσης των
περισσότερων εµπορικών εκθέσεων που διοργανώθηκαν κατά το τελευταίο εξάµηνο!
Ακόµη, ιδιαίτερης βαρύτητας αποτελεί η αύξηση κατά 300% του ειδικού κοινού της
έκθεσης που δεν είναι άλλοι από τους αρχιτέκτονες, τους µηχανικούς αλλά και τους
σχεδιαστές. Αναλυτικότερα 2.500 επαγγελµατίες αυτού του κοινού επισκέφθηκαν τη
φετινή MEDWOOD έναντι 600 που την επισκέφθηκαν το 2008. Επίσης τους 600
έφτασαν οι επισκέπτες από το εξωτερικό (κυρίως από Κύπρο και Βαλκάνια), δηλαδή
κυµάνθηκαν σε περίπου ίδια επίπεδα µε την προηγούµενη MEDWOOD. Αναµφίβολα,
η φετινή MEDWOOD, µε βασικό πρωταγωνιστή το ξύλο, τα είχε όλα και ακόµη
περισσότερα· υψηλής ποιότητας και αισθητικής εκθέµατα, τα σηµαντικότερα ονόµατα
του κλάδου ξυλείας, ενώ πραγµατοποιήθηκαν αξιόλογες επιστηµονικές ηµερίδες για
την βιοκλιµατική αρχιτεκτονική, το ξύλινο κούφωµα και το σχεδιασµό επίπλων.
Η επόµενη MEDWOOD θα πραγµατοποιηθεί στο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN
EXPO από τις 29 Μαρτίου έως 1 Απριλίου 2012.
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Ηµερίδα για τη βιοκλιµατική αρχιτεκτονική
Αυξηµένη ήταν η προσέλευση αρχιτεκτόνων και µηχανικών στην ηµερίδα για τη
βιοκλιµατική αρχιτεκτονική και το ξύλο που πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο, 24
Απριλίου, στα πλαίσια της έκθεσης Medwood. Οµιλητές όπως ο Πρόεδρος του
Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (ΣΠΜΕ), Νίκος Ζυγούρης, ο Καθηγητής
Αρχιτεκτονικής του Ε.Μ.Π, Παναγιώτης Τουλιάτος, ο Καθηγητής Μηχανικής Ξύλου
του Πανεπιστηµίου του Τορόντο, Dr. Marchetti Rossi, ο ∆ιευθυντής του τοµέα Μέσης
Ανατολής του αρχιτεκτονικού γραφείου Hopkins του Λονδίνου, Simon Fraser,
ο σκηνοθέτης της ταινίας El Greco, Γιάννης Σµαραγδής κ.α ενηµέρωσαν τους
επαγγελµατίες του χώρου για τεχνικές εφαρµογές στα βιοκλιµατικά κτίρια αλλά και
για τις νέες τάσεις στη χρήση του ξύλου γενικότερα. Πιο συγκεκριµένα, ο Πρόεδρος
του ΣΠΜΕ, Νίκος Ζυγούρης, τόνισε ότι η συµµετοχή των πολιτικών µηχανικών στο
σχεδιασµό των ξύλινων κατασκευών είναι απαραίτητη ενώ επεσήµανε ότι για τη χρήση
του ξύλου σε ευρύτερη κλίµακα θα πρέπει να διευκολυνθεί ο τρόπος της µελέτης και
της κατασκευής (τυποποίηση κλπ). Όπως διευκρίνισε, « ο µηχανικός και ιδιαίτερα ο
πολιτικός µηχανικός ο οποίος έχει και την ευθύνη της στατικής και της αντισεισµικής
µελέτης θα πρέπει να έχει ανοιχτό µυαλό. Θα πρέπει να µπορεί να συνεργαστεί ισότιµα
µε όλους τους συντελεστές του έργου και να µην απορρίπτει εκ των προτέρων
οποιοδήποτε υλικό. Θα πρέπει να έχει ανοιχτό µυαλό, θα πρέπει να µπορεί να
συνεργαστεί ισότιµα µε όλους τους συντελεστές του έργου και να µην απορρίπτει εκ
των προτέρων οποιοδήποτε υλικό.»
Στο σχεδιασµό και τις ιδιοµορφίες της ξύλινης κατασκευής αναφέρθηκε κατά την
οµιλία του ο κ. Παναγιώτης Τουλιάτος, Επίτιµος Καθηγητής Αρχιτεκτονικής του Ε.Μ.Π.
Όπως τόνισε, στα χέρια του αρχιτέκτονα η ξύλινη κατασκευή παρουσιάζει
χαρακτηριστικές ιδιοµορφίες που άλλοτε καθιστούν το ξύλο ως το πλέον µαγευτικό
για τη χρήση του ως δοµικό υλικό και άλλοτε τροµάζουν ή συγχύζουν το συνθέτη και
τον αποµακρύνουν από τη χρησιµοποίησή του. Ο κ. Τουλιάτος σε µία περιγραφική
αναδροµή της χρήσης του ξύλου, απευθυνόµενος στους νέους αρχιτέκτονες και
µηχανικούς, επεσήµανε ότι «απαραίτητη προϋπόθεση για µια επιτυχή, πρωτότυπη
και βιοκλιµατική λύση µε ξύλινα στοιχεία είναι η πλήρης γνώση των ιδιοτήτων και
συµπεριφοράς του ξύλου ως υλικού».
Βασιζόµενος στην πολυετή εµπειρία του στο εξωτερικό και έχοντας µελετήσει εκτενώς
την εφαρµογή του ξύλου στη χώρα µας, ο Καθηγητής Μηχανικής Ξύλου του
Πανεπιστηµίου του Τορόντο, Dr. Marchetti Rossi, ανέλυσε της έννοιες της
βιωσιµότητας, της αειφορίας καθώς και τους όρους «οικολογικός», «ανακυκλώσιµος»,
«ανανεώσιµος», «βιοδιασπάσιµος». Ο κ. Rossi αναφέρθηκε στην ανατοµία και τα
χαρακτηριστικά του ξύλου, στις µηχανικές αντοχές του, στη συµπεριφορά σε συνθήκες
πυρκαγιάς, σε θέµατα αντισεισµικότητας, ασφάλειας ενώ έκανε νύξη και για τους
Ευρωκώδικες. Στα πλαίσια της οµιλίας του ο καθηγητής παρουσίασε ένα
χαρακτηριστικό έργο όπου χρησιµοποιήθηκε το ξύλο, την κατασκευή του
αµφιθεάτρου της Ρώµης που πραγµατοποίησε σε συνεργασία µε τον Renzo Piano.
Πηγή έµπνευσης όχι µόνο για τους κατασκευαστές και αρχιτέκτονες αλλά και για τους
δηµιουργούς της τέχνης, το ξύλο παραµένει το πιο πρόσφορο υλικό για τις
κατασκευές, την βιοκλιµατική δόµηση αλλά και για την καλλιτεχνική δηµιουργία.
Χρησιµοποιώντας τη γλώσσα της τέχνης, ο σκηνοθέτης της ταινίας El Greco, Γιάννης
Σµαραγδής, ταξίδεψε τους συµµετέχοντες στο σεµινάριο για τη βιοκλιµατική
αρχιτεκτονική σε τόπους και εποχές όπου η παράδοση χάραξε τα ανεξίτηλα σηµάδια
της στο ξύλο.
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ALUMINCO

Παρουσίαση θερµοµονωτικού συστήµατος AL 520

ALUMINCO

ΣΥΣΤΗΜΑ AL 520
Ανοιγο-ανακλινόµενο θερµοµονωτικό σύστηµα
Η ALUMINCO στοχεύοντας στην άριστη ικανοποίηση των απαιτήσεων του
κατασκευαστή αλουµινίου σχεδίασε και ανέπτυξε το θερµοµονωτικό σύστηµα
AL520 για ανοιγοανακλινόµενα θερµοµονωτικά κουφώµατα που εντάσσεται στα
προτεινόµενα ενεργειακά κουφώµατα της κατηγορίας ALUMINCO CLIMA.
Η σειρά προσφέρει τη δυνατότητα κατασκευής κουφωµάτων για αντίξοες
κλιµατολογικές συνθήκες (ψύχος, καύσωνας) χάρη στο αυξηµένο πάχος των προφίλ
τους που ενδείκνυνται για κατασκευές µεγάλων ανοιγµάτων και στα ειδικά
σχεδιασµένα λάστιχα στεγανοποίησης EPDM για προστασία από το νερό και την
θερµότητα.
Το θερµοµονωτικό σύστηµα AL520 της ALUMINCO προσφέρει µεγάλα πλεονεκτήµατα
αφού εξασφαλίζει αποθήκευση λιγότερων προφίλ και εξαρτηµάτων και εύκολη
συναρµολόγηση και τοποθέτηση των διαφορετικών στοιχείων για την ολοκληρωµένη
κατασκευή ενός κουφώµατος αλουµινίου. Συνδυάζει αποτελεσµατικά την
λειτουργικότητα µε την µοντέρνα αισθητική, δίνοντας περισσότερες λύσεις µε τις 2
διαφορετικά σχέδια, καµπύλη και επίπεδη εξωτερική εµφάνιση. Είναι ένα
θερµοµονωτικό σύστηµα υψηλών επιδόσεων για απαιτητικές κατασκευές που
προσφέρει την απόλυτη ασφάλεια του περιµετρικού κλειδώµατος.
∆ιατίθεται σε µεγάλη ποικιλία προφίλ που καλύπτει πολλαπλές αρχιτεκτονικές
εφαρµογές και δίνει τη δυνατότητα πολλαπλών κατασκευαστικών λύσεων.
Η σειρά δίνει τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικού χρωµατισµού µέσα και έξω.
Το σύστηµα AL520 φέρει πιστοποιητικά ηχοµόνωσης και θερµοµόνωσης από το
διεθνώς αναγνωρισµένο γερµανικό ινστιτούτο IFT Rosenheim. Ταυτόχρονα το σύστηµα
ελέγχθηκε από το ΕΚΑΝΑΛ, Ελληνικό Κέντρο Ανάπτυξης Αλουµινίου και από το ιταλικό
ινστιτούτο ICIM ως προς την αντοχή του σε ανεµοπίεση, υδατοστεγανότητα και
αεροπερατότητα.
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AVATEC

Σύστηµα θέρµανσης και ψύξης δαπέδου «COVER» της RDZ

AVATEC

Το ενδοδαπέδιο σύστηµα COVER της RDZ είναι ένα
ολοκληρωµένο πρωτοποριακό σύστηµα για θέρµανση και
ψύξη. Με αφετηρία το στάδιο της λεπτοµερούς µελέτης
του εκάστοτε χώρου, µέχρι την εγκατάσταση του
συστήµατος από άρτια εκπαιδευµένους τεχνικούς και την
παράδοσή του σε λειτουργία, κατασκευάζεται ώστε να
λειτουργεί ενιαία προσφέροντας απαράµιλλη κλιµατική
άνεση.
Η RDZ κατέχει ηγετική θέση στην ανάπτυξη και στην
συνεχή έρευνα συστηµάτων θέρµανσης / ψύξης (δαπέδου,
οροφής ή τοίχου) µε ακτινοβολούσες επιφάνειες, µε
εµπειρία πλέον των 30 ετών στην υλοποίηση αλλά και στην
βελτίωσή τους.
Παράλληλα µε την RDZ, η AVATEC µε την πολυετή εµπειρία
της σε ενδοδαπέδια συστήµατα θέρµανσης και ψύξης
εγγυάται τον άριστο σχεδιασµό και εγκατάσταση µε
πιστοποιηµένα κατά DIN υλικά και εξαρτήµατα υψηλής
ποιότητας, εγγυηµένο αποτέλεσµα βάση λεπτοµερούς
µελέτης εφαρµογής χρησιµοποιώντας το εξειδικευµένο
λογισµικό της RDZ, µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας και
ελάχιστο λειτουργικό κόστος.
Επίσης, προσφέρει θερµοµόνωση και ηχοµόνωση υψηλών
προδιαγραφών, ιδανική κατανοµή θερµοκρασίας µε
έλεγχο υγρασίας (µε επιπλέον δυνατότητα ρύθµισης ανά
χώρο), την πλέον οικολογική και ταυτόχρονα οικονοµική
πρόταση θέρµανσης και ψύξης, απελευθέρωση του χώρου
για την διαρρύθµιση και τη διακόσµηση, πλήρη γκάµα
λύσεων.
Χρησιµοποιώντας την ίδια υποδοµή των ενδοδαπέδιων
κυκλωµάτων, σε συνδυασµό µε µονάδες αφύγρανσηςψύξης της RDZ που ελέγχονται από το πρωτοποριακό
σύστηµα ρύθµισης της RDZ, δηµιουργούν τέλειο
κλιµατισµό του χώρου χωρίς αέρια ρεύµατα και χωρίς
µεταφορά σκόνης.
Το σύστηµα αυτοµατισµού, που σχεδιάστηκε από την RDZ,
επιτυγχάνει απόλυτο έλεγχο θέρµανσης και ψύξης µε
λογισµικό που παραµετροποιείται, ώστε να επιτυγχάνεται
το τέλειο αποτέλεσµα µε απλό και εύκολο τρόπο.
H AVATEC είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της RDZ
στην Eλλάδα και Κύπρο.
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KACO

Παρουσίαση στην Intersolar τριών τριφασικών µετατροπέων χωρίς
µετασχηµατιστή
Η KACO new energy συµµετέχει στην Intersolar µε µια νέα γενιά τριφασικών ηλιακών
µετατροπέων χωρίς µετασχηµατιστές: Οι τρεις νέες συσκευές Powador 10.0 TL3, 12.0
TL3 και 14.0 TL3, παρέχουν τριφασικό ρεύµα και συµµετέχουν στη διαχείριση του δικτύου,
όταν αυτό απαιτείται από τους όρους διασύνδεσης όπως στη Γερµανία.
Σε περίπτωση βλάβης στο δίκτυο µπορούν να συµβάλουν στη διατήρηση της τάσης και της
συχνότητας καθώς και στο ρεύµα βραχυκύκλωσης. Χάρη στο ψηφιακό σύστηµα ελέγχου
µπορούν να προσαρµόζονται στις πιο διαφορετικές συνθήκες σύνδεσης στο δίκτυο.
Πέραν αυτού οι µέγιστοι βαθµοί απόδοσης άνω του 98% εγγυώνται υψηλά κέρδη.

KACO
Οι νέοι τριφασικοί
µετατροπείς της KACO
Powador 10.0 TL3, 12.0 TL3
και 14.0 TL3 παρέχουν
ηµιτονοειδές µε διαφορά

Οι τριφασικοί µετατροπείς της KACO διαθέτουν ονοµαστική ισχύ AC 9kVA, 10kVA και 12kVA.
Στις ονοµασίες των µοντέλων 10.0 TL3, 12.0 TL3 und 14.0 TL3 εκφράζεται η µέγιστη
απόδοση της γεννήτριας. Ως γνήσιοι τριφασικοί µετατροπείς παρέχουν σε κάθε µία από
τις τρεις φάσεις ηµιτονοειδές εναλλασσόµενο ρεύµα µε διαφορά φάσεων 120o. Στην πλευρά
εισόδου λειτουργούν µε ρυθµιστή ενίσχυσης. Οι µεγάλοι βαθµοί απόδοσης προκύπτουν
από την τοπολογία πολλαπλών επιπέδων µε εξαρτήµατα από καρβίδιο πυριτίου και
έναν βελτιστοποιηµένο σχεδιασµό του µειωτήρα. Οι δύο είσοδοι DC µε έναν
ανεξάρτητο ανιχνευτή ΜΣΙ (MPP tracker) η κάθε µία και η ευρεία περιοχή ΜΣΙ (µέγιστο
σηµείο ισχύος/MPP, maximum power point) από 350 έως 800V επιτρέπουν τον ευέλικτο
σχεδιασµό της εγκατάστασης. Σε εγκαταστάσεις µε παραδείγµατος χάρη µόνο ένα
µετατροπέα µπορούν να συνδεθούν δύο γεννήτριες µε διαφορετικό αριθµό µονάδων,
προσανατολισµό ή σκίαση. Το µέγιστο ρεύµα εισόδου ανά εξάρτηµα ισχύος ανέρχεται
στα 17,5Αh, ενώ η µέγιστη τάση εισόδου στα 1000V. Τα ηλεκτρονικά στο νέου σχεδιασµού
κάλυµµα κατηγορίας προστασίας ΙΡ 65 είναι ασφαλή σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

φάσεων 120 µοίρες.

Όπως όλοι οι µεγάλοι κεντρικοί µετατροπείς της KACO προηγουµένως, έτσι και οι νέοι
τριφασικοί µετατροπείς είναι εξοπλισµένοι µε ψηφιακό σύστηµα ελέγχου. Ένα ευέλικτο
και προγραµµατιζόµενο σύστηµα ελέγχου είναι προϋπόθεση για τη δυνατότητα προσαρµογής
των συσκευών στους παγκοσµίως διαφορετικούς όρους διασύνδεσης. Κατά την ενεργοποίηση
οι τεχνικοί µπορούν να κάνουν χρήση των προεπιλεγµένων ρυθµίσεων δικτύου για µία σειρά
χωρών. Η γλώσσα του µενού µπορεί να επιλεγεί ελεύθερα και ανεξάρτητα από τη χώρα
εγκατάστασης. Οι ρυθµίσεις πραγµατοποιούνται εύκολα και απλά µέσω µίας οθόνης γραφικών.
Αλλά και στην επιτήρηση της εγκατάστασης η KACO ανοίγει νέους δρόµους:
Χάρη στον ενσωµατωµένο καταγραφέα δεδοµένων και το web server οι φ/β εγκαταστάσεις
µπορούν να επιτηρούνται µε άνεση από τον οικιακό υπολογιστή µέσω ενός προγράµµατος
περιήγησης (browser). Εξωτερικός καταγραφέας δεδοµένων δεν απαιτείται πλέον.
Αν κάποιος χρήστης δεν διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο, τα δεδοµένα µπορούν να
αντιγράφονται γρήγορα και άνετα σε ένα USB stick και να εµφανίζονται και
αρχειοθετούνται στον υπολογιστή στο σπίτι. Κατά την εγκατάσταση µεγάλων
µονάδων οι τεχνικοί µπορούν να ρυθµίζουν µε άνεση τις παραµέτρους ολόκληρου
του φωτοβολταϊκού πάρκου µέσω σύνδεσης δικτύου ή µέσω σύνδεσης USB.
Η KACO παρουσιάσε τα νέα προϊόντα της στις 9 µε 11 Ιουνίου στην Intersolar Europe
στο περίπτερο 130 στην αίθουσα B4.
Σχετικά µε την KACO new energy:
Η KACO Νew Εnergy είναι παγκοσµίως ένας από τους µεγαλύτερους κατασκευαστές µετατροπέων
φωτοβολταϊκών γιά τη διασύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο. Η γκάµα προϊόντων της περιλαµβάνει ένα
ολοκληρωµένο φάσµα προϊόντων για µικρές επίστεγες εγκαταστάσεις σε µονοκατοικίες έως ηλιακά
πάρκα ισχύος µερικών µεγαβάτ. Από το 1999 η επιχείρηση από το Νέκαρσουλµ της Γερµανίας έχει
παραδώσει µετατροπείς συνολικής ισχύος 2 γιγαβάτ. Η KACO ήταν η πρώτη επιχείρηση στο
φωτοβολταϊκό τοµέα, που παρήγαγε τους µετατροπείς Powador µε µηδενική εκποµπή CO2.
Πέρα από µετατροπείς γιά διασυνδεδεµένα και αυτόνοµα φωτοβολταϊκά συστήµατα το τεχνολογικό
της εύρος περιλαµβάνει µετατροπείς γιά µικρούς θερµοηλεκτρικούς σταθµούς, κυψέλες
υδρογόνου, συγκεντρωτικά φωτοβολταϊκά πλαίσια έως και διατάξεις γιά τον ηλιακό καθαρισµό
υδάτων και την τροφοδοσία ηλεκτρικών οχηµάτων.
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∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞
ELESIS A.E.

Lynisun PV1-F: H εναλλακτική λύση στα Φωτοβολταϊκα Καλώδια

ELESIS A.E.
Η Elesis A.E. παρουσιάζει µια
νέα γενιά ειδικών
φωτοβολταϊκών καλωδίων για
ευρεία χρήση σε
φωτοβολταϊκές
εγκαταστάσεις. Πρόκειται για
το Lynisun της εταιρίας
Prysmian Γερµανίας.

Το Lynisun έρχεται να καλύψει ένα µεγάλο κενό στην αγορά καλωδίων για
φωτοβολταϊκή χρήση: Αποτελεί προϊόν υψηλής τεχνολογίας, ειδικά σχεδιασµένο για
φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις ενώ παράλληλα διατίθεται σε εξαιρετικά ανταγωνιστική
τιµή, έτσι ώστε ο πελάτης, επενδυτής, εγκαταστάτης, συντηρητής να µην στρέφεται
πλέον σε χρήση κοινών «ηλιακών» καλωδίων που «προδίδουν» την επένδυση,
καταστρέφονται γρήγορα και οδηγούν σε µεγάλες απώλειες στην απόδοση του
φωτοβολταϊκού πάρκου. Πλέον υπάρχει η λύση του Lynisun.
Τα ειδικά φωτοβολταϊκά καλώδια Lynisun της εταιρίας Prysmian, που
αντιπροσωπεύεται στην ελληνική και κυπριακή αγορά από την Elesis A.E., είναι
κατασκευασµένα σύµφωνα µε τα αυστηρότερα TÜV Standards και µε τα διεθνή
πρότυπα όπως ISO 9001, IEC και CE.
Τα καλώδια Lynisun διατίθενται σε διατοµές από 1x1,5 µέχρι 1x16 mm2.
Σηµειώνεται ότι πέρα από την υψηλής ποιότητας κατασκευή των καλωδίων Lynisun,
αυτά έχουν και τα παρακάτω συγκριτικά πλεονεκτήµατα, σε σχέση µε άλλα κοινά και
«ηλιακά» καλώδια, που κάνουν τη χρήση τους ακόµη πιο αποδοτική για τον επενδυτή
και διαχειριστή του Φωτοβολταϊκού Πάρκου.
Συγκριτικά πλεονεκτήµατα
• Αποδοτική λειτουργία για 20 ολόκληρα χρόνια σε µόνιµη
θερµοκρασία 90oC/20.000h σύµφωνα µε το DIN VDE 0304 Part21
• Είναι ανθεκτικά στις χηµικές ουσίες, στην ακτινοβολία UV, το όζον
και στο νερό.
• Είναι ελεύθερα αλογόνου.
• ∆εν µεταδίδουν την φλόγα και την φωτιά και είναι φιλικά προς το
περιβάλλον.
• Αντέχουν σε θερµοκρασίες από -40 έως +120 βαθµούς Κελσίου
µεγιστοποιώντας την αποδοτική λειτουργία τους αυξάνοντας την
παραγωγή και τα έσοδα της Μονάδας.
• Είναι απόλυτα εύκαµπτα, ώστε να διευκολύνονται σε µέγιστο
βαθµό οι εγκαταστάτες κατά την τοποθέτησή τους
εξοικονοµώντας χρόνο και κόστος εγκατάστασης.
Σχετικά µε την Elesis:

περισσότερες πληροφορίες
Έλενα Σταριά
44
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Η Elesis Electrical Solutions A.E., µε έδρα στις Αχαρνές Αττικής και µε ιστορία µεγαλύτερη των 50
ετών, κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο της και δραστηριοποιείται στην κατασκευή ηλεκτρολογικών
πινάκων χαµηλής και µέσης τάσης καθώς και πινάκων βιοµηχανικού αυτοµατισµού Simatic, στις
µελέτες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, σε υπηρεσίες εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και
συντήρησης ηλεκτρολογικών συστηµάτων και εγκαταστάσεων. Η εταιρία αποτελεί Siemens
Technology Partner και κατασκευάζει στην Ελλάδα τους πίνακες χαµηλής τάσης Sivacon. Παράλληλα,
η εταιρία ενεργοποιείται και στην κατασκευή και διανοµή συγγενούς ηλεκτρολογικού εξοπλισµού
(οικίσκοι υποσταθµών, µετασχηµατιστές κλπ.). Επίσης διανέµει στην αγορά τα ειδικά ενεργειακά
καλώδια της Prysmian (πρώην Pirelli) για φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα, γερανογέφυρες,
σιδηροδροµική υποδοµή, ορυχεία κλπ. Σε συνεργασία µε το διεθνή Οίκο Eaton Holec προωθεί στην
αγορά τους πίνακες µέσης τάσης Xiria και Innovac που χρησιµοποιούν αποκλειστικά τεχνολογία κενού
για προστασία του περιβάλλοντος. Σε συνεργασία µε την εταιρία CEFEM διαθέτει στην αγορά πίνακες
και διακόπτες ορατής απόζευξης για προστασία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προσωπικού
συντήρησης της βιοµηχανίας. Πρόσφατα η Elesis ανέλαβε την προώθηση στην ελληνική και
κυπριακή αγορά των προϊόντων UPS και Inverters της διεθνούς εταιρείας Gamatronic καθώς και
όργανα µέτρησης, όργανα ελέγχου και συναφή ηλεκτρολογικά προϊόντα της εταιρίας LUMEL. Νέα
συνεργασία έχει εγκαινιάσει η Elesis µε τον Όµιλο Εταιριών ΕΑΕ για διάθεση στην ελληνική αγορά
προϊόντων Busbars, σχαρών καλωδίων και φωτιστικών σωµάτων βιοµηχανικής χρήσης. Από τις αρχές
του 2010 η πρωτοπόρος διεθνής εταιρία Ormazabal επέλεξε την Elesis για συνεταίρο της στην
ελληνική αγορά προωθώντας προϊόντα και λύσεις στον τοµέα της µέσης τάσης, ιδιαίτερα για αιολικά
και φωτοβολταϊκά πάρκα. Παράλληλα, νέες συνεργασίες της Elesis αποτελούν η εταιρία Top Cable µε
έµφαση στα ειδικά φωτοβολταϊκά καλώδια ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων καθώς και η εταιρία
ΑΜΚΟ Solara µε διεθνώς πρωτοποριακά φωτοβολταϊκά φωτιστικά σώµατα για εσωτερική αλλά και
εξωτερική χρήση, π.χ. δρόµοι και πλατείες, αυλές και εργοτάξια, εγκαταστάσεις υποδοµών. Η Elesis
είναι πιστοποιηµένη κατά ISO 9001: 2008 και ακολουθεί τα αυστηρότερα διεθνή ποιοτικά Standards.

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞
DEGERENERGIE

Μια επιχείρηση µε διεθνή δραστηριότητα και µε
προσανατολισµό στο µέλλον
DEGERENERGIE

Η DEGERenergie είναι µια επιχείρηση µε διεθνή δραστηριότητα και µε προσανατολισµό
στο µέλλον και έχει έδρα το Horb am Neckar ∆υτικά της Στουτγάρδης. Η επιχείρηση
ιδρύθηκε το 1999 από τον Artur Deger και είναι σήµερα παγκόσµιος ηγέτης στην αγορά
συστηµάτων ιχνηλάτησης έχοντας εγκατεστηµένα περισσότερα από 30.000 συστήµατα
σε 38 χώρες. Από την ίδρυσή της η DEGERenergie αναπτύσσεται µε εξαιρετικά
γρήγορους ρυθµούς. Η εταιρία απασχολεί επί του παρόντος 50 άτοµα προσωπικό ενώ
έχει ιδρύσει γραφεία πωλήσεων και υποστήριξης στην Ελλάδα την Ισπανία και στις
Ηνωµένες Πολιτείες. Με σκοπό την κάλυψη της αυξηµένης ζήτησης στον Καναδά και
στις ΗΠΑ η εταιρία έχει προχωρήσει στην ίδρυση µιας νέας γραµµής παραγωγής στο
Φοίνιξ των ΗΠΑ.
Στο κέντρο της επιχειρηµατικής σκέψης και διαχείρισης της DEGERenergie βρίσκεται η
συνεχής ανάπτυξη καινοτόµων συστηµάτων ιχνηλάτησης για φωτοβολταϊκές
εγκαταστάσεις. Οι ιχνηλάτες της Degerenergie αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια πολύ
πιο αποτελεσµατικά από ότι τα σταθερά συστήµατα εγκατάστασης. Οι εγκαταστάσεις
οι οποίες εφοδιάζονται µε συστήµατα της DEGERenergie επιτυγχάνουν µια υψηλότερη
ενεργειακή απόδοση έως και 45%. Η µονάδα ελέγχου MLD (Maximum Light Detection)
DEGERconecter µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας τιµήθηκε το 2001 µε το βραβείο καινοτοµίας
της περιοχής Baden-Württemberg και χρησιµοποιείται σε περισσότερα από 57.000
σηµεία εγκαταστάσεων σε όλο τον κόσµο. Το κλειδί της υπεροχής των ιχνηλατών της
Degerenergie και η ειδοποιός διαφορά σε σχέση µε τους ιχνηλάτες που εκτελούν
παρακολούθηση του ήλιου µε αστρονοµικά δεδοµένα είναι ακριβώς η χρήση του MLD
που δίνει τη δυνατότητα στους ιχνηλάτες της Degerenergie να εκµεταλλεύονται την
άµεσα προσπίπτουσα ακτινοβολία αλλά και αυτή λόγω διάχυσης. Η καινοτοµική
«δύναµη» και αξιοπιστία του MLD έδωσε τη δυνατότητα στην Degerenergie να διαθέτει
τη πιο µεγάλη γκάµα προϊόντων που προσφέρει εταιρία κατασκευής και διανοµής
ιχνηλατών παγκοσµίως. Επίσης είναι η µοναδική εταιρία που κατασκευάζει ιχνηλάτες
για ενσωµάτωση σε κτίρια. Έτσι προσφέρονται τα συστήµατα µονο-αξονικής
ιχνηλάτησης Toptracker µε ενεργή επιφάνεια για τοποθέτηση ηλιακών µονάδων 8.5 τµ,
25 τµ και 40 τµ µε τα προϊόντα Toptracker 8.5, Toptracker 25HD και Toptracker 40NT. Να
τονιστεί ότι τα συστήµατα Toptracker 8.5 και 25HD είναι ειδικά σχεδιασµένα και για
ενσωµάτωση στα κτίρια.
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Τα συστήµατα δι-αξονικής ιχνηλάτησης της
Degerenergie καλύπτουν ένα µεγάλο φάσµα αναγκών
των εγκαταστατών. Η ενεργή επιφάνεια που
προσφέρεται ξεκινά από τα 25τµ (Degertracker
3000NT/HD) και φτάνει στα 70.6 τµ (Degertracker
9000NT) νέο προϊόν της εταιρίας που θα διατίθεται
από το Σεπτέµβρη 2010.
Η γκάµα των δι-αξονικών ιχνηλατών της Degerenergie
συµπληρώνεται από τα συστήµατα 5000NΤ/HD,
6000ΝΤ & 7000ΝΤ προσφέροντας επιφάνειες για
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών γεννητριών, 40τµ, 53τµ
και 60τµ αντίστοιχα. Όλα τα προσφερόµενα
συστήµατα είναι σχεδιασµένα και υπολογισµένα
συµφώνα µε τον Ευρωκώδικα ενώ πριν την προµήθεια
των συστηµάτων σε κάθε χώρα γίνεται επικαιροποίηση
των αναλύσεων σύµφωνα µε το εκάστοτε εθνικό
προσάρτηµα (για την Ελλάδα Ευρωκώδικας 1, Τµήµα
2.4). Έτσι τα συστήµατα τύπου ΝΤ είναι υπολογισµένα
µε θεµελιώδη ταχύτητα ανέµου 28m/sec (θεµελιώδης
ταχύτητα στην ηπειρωτική Ελλάδα, 27m/sec), ενώ τα
συστήµατα τύπου HD είναι υπολογισµένα µε
θεµελιώδη ταχύτητα ανέµου στα 47.2 m/sec, πολύ
παραπάνω από την απαίτηση του Ελληνικού
προσαρτήµατος του Ευρωκώδικα για τα νησιά και τα
παράλια (33m/sec). Εξαίρεση αποτελεί το σύστηµα
6000NT το οποίο είναι υπολογισµένο σε θεµελιώδη
ταχύτητα ανέµου 36.1 m/sec.
Μεµονωµένη ιχνηλάτηση: Μεγαλύτερη
αποτελεσµατικότητα για τα ηλιακά πάρκα
Τα πλεονεκτήµατα των ιχνηλατών της Degerenergie
γίνονται κατανοητά µόλις γίνει κατανοητός ο τρόπος λειτουργίας τους, διαφορετικός
από κάθε άλλο σύστηµα της παγκόσµιας αγοράς. Ο αισθητήρας MLD DEGERconecter
µετράει διαρκώς την ένταση και την γωνία της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας
και προσανατολίζει ανάλογα τον κάθε ιχνηλάτη ξεχωριστά. Κατά τη διαδικασία αυτή
ο αισθητήρας MLD δεν λαµβάνει απλά υπόψη την άµεση ηλιακή ακτινοβολία, αλλά και
το φως, το οποίο αντανακλάται από το χιόνι ή/και το διάχυτο φως που περνά µέσα από
τα σύννεφα. Αυτό το πλεονέκτηµα και η εξαιρετικά υψηλή ακρίβεια του αισθητήρα
οδηγούν τις στοιχειοσειρές των φωτοβολταϊκών γεννητριών στο να συλλέγουν πάντα
τη µέγιστη δυνατή ποσότητα ενέργειας. Έτσι επιτυγχάνεται αύξηση απόδοσης έως
45% σε σύγκριση µε τα σταθερά συστήµατα εγκατάστασης.
Κάθε σύστηµα ιχνηλάτησης δύο αξόνων της DEGERenergie είναι εξοπλισµένο µε δύο
MLD DEGERconecter. Μέσω της αυτόµατης ιχνηλάτησης κάθε συστήµατος o
εγκαταστάτης δεν έχει να τοποθετήσει ένα κεντρικό σύστηµα ελέγχου ούτε να
δικτυώσει το πάρκο µε γραµµές δεδοµένων. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την οικονοµία
στην εγκατάσταση και τους γρήγορους χρόνους υλοποίησης. Σε διαφορετική και
γοργά εναλλασσόµενη νέφωση για παράδειγµα, τα DEGERconecter οδηγούν κάθε
σύστηµα ολόκληρου του πάρκου αυτόνοµα πάντα στη βέλτιστη θέση. Κάθε σύστηµα
επιτυγχάνει έτσι την εκάστοτε υψηλότερη δυνατή ενεργειακή απόδοση. Σύντοµοι
χρόνοι αντίδρασης φροντίζουν ώστε να χρησιµοποιούνται πολύ αποτελεσµατικά και
κάποια κενά στα σύννεφα (Eye of Cloud). Ένα περαιτέρω πλεονέκτηµα: Σε µια βλάβη
του συστήµατος ελέγχου επηρεάζεται κάθε φορά µόνο ένα σύστηµα - οι υπόλοιπες
εγκαταστάσεις του πάρκου συνεχίζουν να λειτουργούν εντελώς φυσιολογικά. Φυσικά
οι ιχνηλάτες της DEGERenergie διεξάγουν µόνο κινήσεις οι οποίες οδηγούν άµεσα σε
αύξηση της απόδοσης. Εκτός αυτού το µηχανικό σύστηµα των συστηµάτων
ιχνηλάτησης δουλεύει εξαιρετικά οικονοµικά. Η ενεργειακή κατανάλωση ανά έτος
και σύστηµα είναι περίπου 9 kWh για το µεγαλύτερο δι-αξονικό ιχνηλάτη
(Degertracker 9000ΝΤ).

ÙÂ‡¯Ô˜ 11



°’ ∆Ú›ÌËÓÔ 2010

47

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞
SUN WIND

Μια νέα εταιρία στο τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας

SUN WIND

Η SUN WIND είναι µια νέα σύγχρονη τεχνική εταιρία ειδικευµένη στον τοµέα των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, η οποία προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις στη
σχεδίαση και την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας ανεξαρτήτου ισχύος, µικρών ανεµογεννητριών για αιολικά πάρκα ισχύος
100-250 KWP, φωτοβολταϊκών στεγών οροφής, ταράτσας και άλλων καινοτόµων
λύσεων όπως αυτόνοµες ενεργειακά κατασκευές και ανακαινίσεις διαµερισµάτων
µε πράσινα δάνεια, κατοικίες και πολυκατοικίες αλλά και βιοµηχανικές µονάδες σε
συνδυασµό ηλιακής και αιολικής ενέργειας.
Στόχος της εταιρίας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στο χώρο της
ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Επιλέγοντας στρατηγικά προµηθευτές
και προϊόντα σε ιδανική σχέση ποιότητας τιµής και µε οµάδα έµπειρων µηχανικών σε
κατασκευές Α.Π.Ε. µε άρτια επιστηµονική κατάρτιση για τον ενεργειακό σχεδιασµό
της µελέτης των πελατών µας και µε εξειδικευµένα πεπειραµένα συνεργεία
εγκατάστασης µε 50 έργα στο ενεργητικό τους, µπορούµε να εγγυηθούµε ένα τελικό
προϊόν ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.
Αξιοποιώντας την πολυετή πείρα των εταιριών του Οµίλου που την απαρτίζουν µε
τριακονταετή εµπειρία στα Ηλεκτροµηχανολογικά έργα, σε µονάδες BIODIESEL καθώς
και στις εγκαταστάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε βιοµηχανικά κτίρια, υλοποιήσαµε
την SUN WIND και µε αυτά τα δεδοµένα εµπειρίας σε έργα έχουµε επιλέξει
προµηθευτές από Γερµανία, Ισπανία, Ευρώπη, Αµερική και Κίνα που έχουν ήδη
δοκιµασθεί στις αγορές τους µε επιτυχία και µπορούµε να κρατάµε τις τιµές
υλοποίησης φ/β πάρκων σε λογικά πλαίσια για τους πελάτες µας πιστεύοντας πως
µε τον πελάτη πρέπει να υπάρχει WIN - WIN σχέση αµφίδροµη.
Η SUN WIND αποτελεί τον πλέον ολοκληρωµένη λύση στην αγορά σήµερα αφού µπορεί
και συνδυάζει:
1. Η SUN WIND λειτουργεί ως τεχνικός και χρηµατοοικονοµικός σύµβουλος, αφού
υπάρχει ειδικό τµήµα από οικονοµολόγους φοροτεχνικούς και λογιστές, που σας
βοηθούν σε όλη την πορεία υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και σας
εξασφαλίζουν το σωστό σχεδιασµό όλων των βηµάτων που πρέπει να γίνουν
επενδυτικά σε συνδυασµό µε Τραπεζικά ιδρύµατα για την άµεση κατασκευή και
λειτουργία του φωτοβολταϊκού σας πάρκου µε εξασφαλισµένη την χρηµατοδότηση
του.
2. Η SUN WIND αναλαµβάνει για εσάς µετά και την ψήφιση του νέου Νοµοσχεδίου για
τις Α.Π.Ε. όλες τις διαδικασίες και τις απαιτούµενες αδειοδοτήσεις που πλέον
χρειάζονται, µε ειδικούς µηχανικούς που διαθέτει για όλες τις κινήσεις άµεσα χωρίς
καθυστερήσεις και γραφειοκρατία µε µία µονο επίσκεψη σας στα γραφεία µας.
3. Η SUN WIND εγγυάται και δεσµεύεται, Τεχνικά άρτια λύση του φ/β σας πάρκου
αφού το επιτελείο Μηχανικών και τεχνικών που θα επιµεληθούν της κατασκευής
έχουν ήδη υλοποιήσει 50 έργα φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων µε τεράστια
εµπειρία στους µετατροπείς στα καλώδια τύπου solar σε πίνακες ισχύος και στον
σωστό και άρτιο σχεδιασµό της ηλεκτρολογικής σύνδεσης του πάρκου σας µε τις
καλύτερες δυνατές αποδόσεις για εσάς αφού διαθέτει οµάδα 6 Ηλεκτρολόγων
Μηχανικών, 2 Πολιτικών Μηχανικών και µε 20 άτοµα έµπειρο προσωπικό
εγκαταστάσεων, που θα καλύψουν πλήρως την ηλεκτρολογική εγκατάσταση,
πίνακες, καλώδια και ενεργειακή µελέτη του πάρκου σας, σοβαρά και υπεύθυνα
µε πιστοποίηση ISO 9001 και τεράστια εµπειρία.
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>>

SUN WIND

4. Η SUN WIND εγγυάται την ποιότητα υλικών και προµηθευτών σε τέλεια σχέση µε την
τελική τιµή κόστους για τον επενδυτή. Η SUN WIND λόγω των πολλών και µεγάλων
έργων MW που αναλαµβάνει έχει κλείσει συµφωνίες µε τους προµηθευτές της και
έχει κατεβάσει τις τιµές της προς όφελος των πελατών της και επενδυτών της
κρατώντας όµως την ποιότητα κατασκευής πάντα σε υψηλά επίπεδα. Σε δύσκολες
εποχές για επενδύσεις στην χώρα µας η SUN WIND έρχεται να δώσει λύσεις τίµιες
και ελκυστικές για κάθε επενδυτή που έχουν τέλεια σχέση ποιότητας υλικών και
κατασκευής µε τελική τιµή του πάρκου µε το ‘’κλειδί στο χέρι’’ λύσεις που
καλύπτουν από τον πιο απαιτητικό ποιοτικά και τεχνολογικά πελάτη µέχρι τον
πελάτη που ψάχνει για οικονοµική λύση.
5. Η SUN WIND πιο αναλυτικά αναλαµβάνει:
1. Τον προσδιορισµό και την αξιολόγηση του ακινήτου σας, στο οποίο θα εγκατασταθεί
το φωτοβολταϊκό πάρκο ή την εύρεση για εσάς κατάλληλου αγροτεµαχίου από την
SUN WIND αν δεν έχετε χωράφι µε πλήρη έλεγχο καταλληλότητας και όλων των
υπηρεσιών που εµπλέκονται( ∆ασαρχείο, Αρχαιολογία κλπ).
2. Τη σύνταξη και υποβολή του φακέλου σας προς τη Ρ.Α.Ε. και προς όλες τις
υπηρεσίες µέχρι της τελικής έγκρισης παρακολούθηση από εµάς συνεχώς της
πορείας της αίτησης έως την έγκριση της µε την ειδική υπηρεσία της SUN WIND
‘’1 STOP PV SHOP’’ αφού έχουµε τυποποιήσει πλήρως τις διαδικασίες και δεν θα
χρειαστεί να πονοκεφαλιάσετε για τίποτε.
3. Τη σύνταξη και υποβολή των σχετικών περιβαλλοντικών µελετών όπου και αν
απαιτούνται.
4. Την αίτηση προς τη ∆ΕΗ για λογαριασµό σας, προκειµένου να συνδεθείτε µε το
δίκτυο (συνοδευόµενη από τη σχετική τεχνική µελέτη από τους ηλεκτρολόγους
µηχανικούς µας).
5. Την Λογιστική έναρξη εταιρίας για τις περιπτώσεις που απαιτείται και
παρακολούθησης της.
6. Την έκδοση άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας όπου και αν απαιτούνται.
7. Την έκδοση οικοδοµικής άδειας ή αίτησης όπου και αν απαιτούνται.
8. Την εξασφάλιση χρηµατοδότησης υλοποίησης από Τραπεζικά ιδρύµατα και την
άµεση χρηµατοδότηση του εξοπλισµού του πάρκου από την SUN WIND µέχρι την
εκταµίευση του δανείου σας.
9. Την σωστή ενεργειακή µελέτη του πάρκου σας και επίσκεψη στο εργοστάσιο του
κατασκευαστή του πάρκου σας για πλήρη εικόνα υλικών και συνεργείων από εσάς
µε πιστοποίηση της ποιότητας κατασκευής στην πράξη.
10.Την πλήρη και σωστή χωροθέτηση του πάρκου σας µε ειδικά προγράµµατα σκίασης
και χωροθέτησης από τα πιο σύγχρονα προγράµµατα Η/Υ που υπάρχουν στον χώρο
µας (AUTOCAD, PVSYST, SOLARFARM).
11. Την πλήρη και σωστή ασφαλιστική κάλυψη του πάρκου σας από ασφαλιστικούς
συµβούλους.
12.Την πλήρη κατασκευή του έργου σας µέχρι της τελικής σύνδεσης µε το δίκτυο της
∆.Ε.Η.
13.Την πλήρη και σωστή υποστήριξη συστηµάτων ασφάλειας του πάρκου σας µε
ειδικές κάµερες εταιρίες φύλαξης και συναγερµούς τελευταίας τεχνολογίας.
14.Την πλήρη και σωστή παρακολούθηση του πάρκου σας µε εικόνα δεδοµένα και
τηλεχειρισµό από απόσταση για την άµεση επέµβαση σας σε κάθε περίπτωση.
15.Την συνεχή συνεργασία µε τον πελάτη και την Τράπεζα που τον χρηµατοδοτεί σε
όλα τα στάδια.
16.Την πλήρη τεχνική υποστήριξη µετά την παράδοση του έργου σε λειτουργία µε
συµβόλαιο συντήρησης για όλα τα χρόνια της κατασκευής σας.
17. Την ανάληψη παρακολούθησης είσπραξης και έγκρισης του Αναπτυξιακού Νόµου.
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Η εταιρία είναι πιστοποιηµένη µε το πρότυπο ISO 9001 για τις παρεχόµενες υπηρεσίες
της και διαθέτει µια ιδιαίτερα έµπειρη και εκπαιδευµένη στο γνωστικό αντικείµενο
οµάδα µηχανικών µε 50 ολοκληρωµένα φωτοβολταικά πάρκα εγκατεστηµένης
εµπειρίας και γνώσης του αντικειµένου.

>>

SUN WIND

Η SUN WIND µπορεί να εξασφαλίσει και να εγγυηθεί την άρτια µελέτη, σχεδίαση και
υλοποίηση της ενεργειακής σας επένδυσης µε την σιγουριά των κατασκευαστών που
ξέρουν άψογα την ‘’καρδιά’’ του πάρκου που είναι οι ηλεκτρολογικές ενεργειακές
µελέτες και οι συνδέσεις µε άψογη εφαρµογή και πιστοποιηµένη εµπειρία
κατασκευής.

ÙÂ‡¯Ô˜ 11



°’ ∆Ú›ÌËÓÔ 2010

51

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞
KOSTAL

Οι αντιστροφείς KOSTAL παρουσιάζονται στην Ελληνική αγορά

KOSTAL

H KOSTAL σχεδιάζει και παράγει ηλεκτρονικά, ηλεκτροµηχανικά και µεχατρονικά
προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας. Ο επιχειρηµατικός όµιλος KOSTAL απασχολεί
σε 30 σηµεία ανά τον κόσµο, σε 16 χώρες, περίπου 11.000 συνεργάτες,
διασφαλίζοντας ανταγωνιστικές και ευέλικτες υπηρεσίες σε τοπική βάση.
Ο όµιλος χωρίζεται σε τέσσερις κύριους επιχειρηµατικούς κλάδους: Ηλεκτρικά
Συστήµατα Αυτοκινήτων, Βιοµηχανικά Ηλεκτρονικά, Συστήµατα Σύνδεσης και
Τεχνολογίας Ελέγχου (SOMA).
Μια επιχείρηση µε παράδοση
Ιδρυτής της επιχείρησης ήταν ο Leopold Kostal, ο οποίος, το 1912, εγκαθίδρυσε στο
Lüdenscheid την παραγωγή υλικών εγκατάστασης για βιοµηχανικές και ιδιωτικές
εφαρµογές. Στην πορεία των ετών, τόσο ο υιός, Kurt, όσο και ο εγγονός, Helmut Kostal,
προσέφεραν στην οικογενειακή επιχείρηση το επιχειρηµατικό πνεύµα τους και, έτσι,
µπορούµε σήµερα να ανατρέχουµε σε ευρείες αξίες εµπειριών. Εδώ και λίγο χρονικό
διάστηµα, στο τιµόνι της επιχείρησης βρίσκεται η τέταρτη γενιά, µε τον Andreas
Kostal.
Βήµα-βήµα προς τον όµιλο KOSTAL
Το 1927 πραγµατοποιήθηκε η εισαγωγή στον κλάδο ηλεκτρικών συστηµάτων
αυτοκινήτων, χάρη σε έναν από την εταιρία σχεδιασµένο δείκτη κατεύθυνσης για
αυτοκίνητα. Λίγα χρόνια µετά, το 1935, η επιχείρηση πέρασε στη δεύτερη γενιά της
οικογένειας, µε τον Kurt Kostal. Υπό την καθοδήγηση αυτών των δύο γενεών, η Leopold
Kostal KG εστίασε µε σαφήνεια στην ανάπτυξη και παραγωγή υπηρεσιών για την
αυτοκινητοβιοµηχανία.
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Μια δυνατή οµάδα
Το 1995, ο Helmut Kostal χώρισε την επιχείρηση σε τέσσερις
ανεξάρτητους επιχειρηµατικούς κλάδους: Ηλεκτρικά
Συστήµατα Αυτοκινήτων, Βιοµηχανικά Ηλεκτρονικά,
Συστήµατα Σύνδεσης και Τεχνολογία Ελέγχου.
Κάθε ένας κλάδος διαθέτει προσωπικό εξοπλισµό
αναφορικά µε τους πόρους και το κεφάλαιο, ώστε να
διασφαλίζεται η ανεξαρτησία των κλάδων µεταξύ τους.
Αυτές οι προσπάθειες διαφοροποίησης αποτελούν το
σηµαντικό µέρος της µακρόχρονης στρατηγικής της KOSTAL.
Ανάµεσα στους πελάτες της συγκαταλέγονται σηµαντικές
βιοµηχανικές επιχειρήσεις, κυρίως όλοι οι διεθνώς
αναγνωρισµένοι κατασκευαστές αυτοκινήτων και
προµηθευτές.
KOSTAL Solar Electric - Ο έξυπνος συνδυασµός
Για τη διάθεση των αντιστροφέων PIKO στη Γερµανία και το
εξωτερικό, ιδρύθηκε επιπλέον, το ∆εκέµβριο του 2006, η
KOSTAL Solar Electric GmbH στο Freiburg. Η διαρθρωτική
ανάπτυξη της εταιρείας ακολουθεί πιστά την επιτυχηµένη
της αναπτυξιακή πορεία. Η KOSTAL Solar Electric έχει
διεθνείς θυγατρικές στην Γερµανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία
και την πρόσφατα ιδρυθείσα θυγατρική στην Ελλάδα.
Η KOSTAL SOLAR ELECTRIC HELLAS ιδρύθηκε το Μάρτιο του
2010 στην Θεσσαλονίκη. Μια φιλόδοξη οµάδα και τα υψηλά
πρότυπα ποιότητας του οµίλου KOSTAL αποτελούν τον
κατάλληλο συνδυασµό για µια επιτυχή είσοδο στην
Ελληνική αγορά.
Ποιότητα εις τριπλούν
Η βασική αρχή της KOSTAL είναι αυτή περί µηδενικών
σφαλµάτων και η σχετιζόµενη υψηλή ποιότητα σε όλα τα
προϊόντα, τις διαδικασίες και τις παρεχόµενες υπηρεσίες.
Απώτερος στόχος είναι να κερδίσει απολύτως
ικανοποιηµένους πελάτες και η δηµιουργία µακρόχρονων
συνεργασιών, χάρη στα άψογα προϊόντα και τις υπηρεσίες,
στην επιµονή στην τήρηση των προθεσµιών και την ικανή
και φιλική συνεργασία.
Η γκάµα των προϊόντων αποτελείται από µονοφασικούς
(3.0 & 3.6 kW) και τριφασικούς (4.2, 5.5, 8.3 & 10.1 kW)
αντιστροφείς ΡΙΚΟ, µε έως και τρεις ΜΡΡ trackers που
µπορούν να λειτουργούν εν µέρει παράλληλα,
ενσωµατωµένο ηλεκτρονικό αποζεύκτη DC και υψηλή
απόδοση.
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ADES

Eταιρία που δραστηροποιείται στον τοµέα της έρευνας
και της ανάπτυξης τεχνολογικών λύσεων
ADES

Σαραγόσα: τεχνικά γραφεία,
εµπορικό και διοικητικό κέντρο.

H ADES είναι µια ισπανική κατασκευαστική εταιρία που δραστηριοποιείται στον τοµέα
της έρευνας και της ανάπτυξης τεχνολογικών λύσεων µε σκοπό να ενθαρρύνει τη
λογική και αποτελεσµατική χρήση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας σε ολόκληρο
τον κόσµο µέσα από τη διάθεση πρωτοποριακών λύσεων σε συγκεκριµένα
προβλήµατα.
Η Aplicaciones de Energías Sustitutivas S.L. – ADES – δηµιουργήθηκε το 1992 ως
καρπός της πρωτοβουλίας του Manuel Lahuerta. Σήµερα, στην οµάδα της ADES
εργάζονται περισσότεροι από 60 άνθρωποι.
Χάρη στην εφαρµογή µοναδικών τεχνολογικών λύσεων και στην εµπιστοσύνη των
πελατών, κατάφέρε να παγιώσει τη θέση της στον κλάδο και στη συνέχεια να
επεκτείνει τις δραστηριότητες της εταιρίας και στη διεθνή αγορά (Ιταλία, Ελλάδα,
Κολοµβία, Πράσινο Ακρωτήρι, Καναδάς)
Προτρέχοντας των τεχνολογικών εξελίξεων, το 2004 δηµιουργήσε τη σειρά ηλιακών
ιχνηλατών (solar trackers) ADES. Ο ξεχωριστός και καινοτόµος σχεδιασµός τους έφερε
στην αγορά προϊόντα µε τα κορυφαία τεχνολογικά χαρακτηριστικά στην κατηγορία του
είδους.
Μένοντας πιστοί στη φιλοσοφία της συνεχούς εξέλιξης και ακολουθώντας την πορεία
που την κάνει να διαφέρει, το 2009 προβαίνει στη διάθεση νέων τεχνολογικών
εφαρµογών που θα οδηγήσουν σε νέα ενεργειακά µονοπάτια.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ: 2009, η χρονιά των αλλαγών
Μέσα στο καλοκαίρι του 2009 η εταιρεία µεταφέρθηκε στα νέα της γραφεία.
Η συνεχής διασφάλιση και ενίσχυση της ποιότητας της δουλειάς µέσα από την
αναβάθµιση των εγκαταστάσεων της εταιρίας µας ήταν ένας από τους
σηµαντικότερους στόχους αυτό το διάστηµα.
Για να µπορέσει η εταιρεία να υποστηρίξει την εµπορική διεύρυνση της εταιρείας και
σε συνάρτηση πάντοτε µε τη φιλοσοφία της ADES, δηµιούργησε ειδικές εγκαταστάσεις
22.000 τ.µ. στην Ταρασόνα (Σαραγόσα) για τη δοκιµή και τη συναρµολόγηση των
°’ ∆Ú›ÌËÓÔ 2010

Ταρασόνα: Κέντρο εκπαίδευσης,
δοκιµής πρωτοτύπων και
συναρµολόγησης των
συστηµάτων της ADES

συστηµάτων της εταιρείας, καθώς και για την εκµάθηση των τεχνολογιών (Κέντρο
Εκπαίδευσης). Στόχος είναι η διεύρυνση των δυνατοτήτων στο πεδίο των
τεχνολογικών ερευνών και η εκπαίδευση ειδικού τεχνικού προσωπικού για κάθε
αγορά.
Εκπαιδευτικό Κέντρο ADES:
«Εµείς δεν σας πουλάµε απλά ένα προϊόν, σας µαθαίνουµε και να το χειρίζεστε...»
Στο Κέντρο Εκπαίδευσης, το οποίο λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2009, υπάρχουν
14 δωµάτια (όλα µε το δικό τους µπάνιο), βιβλιοθήκη, αίθουσα για την απασχόληση
στον ελεύθερο χρόνο, κουζίνα, αίθουσες εκπαίδευσης και αίθουσες εξ αποστάσεως
ελέγχου των εγκαταστάσεών µας σε ολόκληρο τον κόσµο µέσω διαδικτύου. Στο κέντρο
αυτό οι πελάτες και οι υπάλληλοί θα λαµβάνουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση
προς εξασφάλιση της µακρόχρονης καλής λειτουργίας των συστηµάτων µας. Η πώληση
των προϊόντων µας συνοδεύεται από την απαραίτητη κατάρτιση για την εγκατάσταση
και συντήρησή τους σε βάθος χρόνου.
Φιλοσοφία
Ανάµεσα στις αρχές που διέπουν την επιχειρηµατική και τεχνολογική δραστηριότητα
περιλαµβάνονται: ο σχεδιασµός µε γνώµονα τη µέγιστη ασφάλεια των συστηµάτων
µας, η συνεχής τεχνολογική βελτίωση και η αναζήτηση πραγµατικά εναλλακτικών
πηγών ενέργειας.
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Η ADES είναι µέλος των:
ASES
American Solar Energy Society
ASIF
Asociación de la industria Fotovoltaica
CanSIACanadian Solar Industries
Association
Secartys
Asociación Española para la
internacionalización de las empresas
de Electrónica, Informática y
Telecomunicaciones
EWEA
European Wind Energy Association

Όραµα της ADES είναι να καταστεί µέσα από τη δηµιουργία τεχνολογικών προϊόντων
υψηλού επιπέδου ηγετική µορφή στο χώρο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
Αποστολή της ADES είναι να προσαρµόζει τις ικανότητές της στις ανάγκες της αγοράς,
πάντα µε σεβασµό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.
Η Ades ξεχωρίζει για τις καινοτοµίες της, την ακεραιότητά της και την ηθική της
δέσµευση. Ως «οικογενειακή» επιχείρηση, η ADES, µπορεί να δώσει νέες απαντήσεις
και κατάλληλες λύσεις µε ένα και µόνο στόχο: τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής µας
και την αειφόρο ανάπτυξη του πλανήτη.
ISO 9001:2008
Για τους ηλιακούς ιχνηλάτες (Solar Trackers) και τις ανεµογεννήτριες (Wind Turbines)
απονεµήθηκε στην εταιρεία η Πιστοποίηση Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας (Quality
Management System Certification) κατά το πρότυπο ποιότητας UNE-EN-ISO 9001:2008
του οργανισµού πιστοποιήσεων TÜV Rheinland.
Η πιστοποίηση αφορά
• Το Σχεδιασµό
• Την Κατασκευή και
• Τη Συναρµολόγηση των ηλιακών ιχνηλατών και των ανεµογεννητριών.
Με την πιστοποίηση ISO 9001:2008 η εταιρεία στοχεύει στη διασφάλιση και συνεχή
βελτίωση του ελέγχου όλων των διαδικασιών της παραγωγής. Η διαφοροποίησή στην
αγορά µέσα από την καλύτερη και αποτελεσµατικότερη διαχείριση και την παροχή
ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες αποτελεί µέρος των
επιχειρησιακών δεσµεύσεων της ADES.
ΗΛΙΑΚΟΙ ΙΧΝΗΛΑΤΕΣ
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΗΛΙΑΚΟΣ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ (SOLAR TRACKER)
Οι ηλιακοί ιχνηλάτες είναι ένα ευρέως διαδεδοµένο και πιστοποιηµένο σύστηµα
συλλογής ηλιακής ενέργειας που µεγιστοποιεί την παραγωγή ενέργειας ενός ηλιακού
πάρκου µέσω της κατευθυνόµενης κίνησης των φωτοβολταϊκών ή συγκεντρωτικών
φωτοβολταϊκών συστηµάτων σύµφωνα µε την κίνηση του ήλιου. Αυτό σηµαίνει πως
ακολουθείται η πορεία του ηλίου από την ανατολή έως τη δύση του δεσµεύοντας σε
µέγιστο δυνατό χρονικό διάστηµα τη µέγιστη δυνατή ηλιακή ακτινοβολία.
ΗΛΙΟΣΤΑΤΕΣ ADES:
ΜΟΝΑ∆ΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ
Η ADES έχει διεξάγει εκτεταµένη, σε βάθος έρευνα στα φωτοβολταϊκά εξαρτήµατα
και στους εκ των προτέρων υπολογισµένους µετεωρολογικούς παράγοντες για τον
προσδιορισµό µοναδικών σχεδιαστικών χαρακτηριστικών για τους ηλιοστάτες ADES,
οι οποίοι προσφέρουν σηµαντικά αυξηµένη παραγωγικότητα σε σύγκριση µε τα πάνελ
σταθερής εγκατάστασης και άλλους ηλιοστάτες.
ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΣΤΑΤΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ
Οι ηλιοστάτες επιδρούν θετικά στο συνολικό κέρδος του όλου συστήµατος, οδηγώντας
τον εναλλάκτη να λειτουργεί όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο σε καλύτερα επίπεδα
απόδοσης. Στην ADES, στόχος µας είναι η εξασφάλιση µεγαλύτερης ελευθερίας και
ευελιξίας στο σχεδιασµό της ηλιακής σας εγκατάστασης και η αύξηση της
παραγόµενης ισχύος µε τη µεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα και τεχνολογική απλότητα.
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∆ΟΜΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
• Ηλιοστάτης χαµηλού ύψους και µε ελάχιστη οπτική επίδραση.
• Βραχίονες που ενσωµατώνουν την ηλεκτρική πλακέτα, τους σφιγκτήρες έλξης, το
σύστηµα ελέγχου υδραυλικών και τη µπαταρία.
• Επιλογή ενσωµάτωσης του εναλλάκτη εντός του ηλιοστάτη µε την προσθήκη µίας
προέκτασης.
• Το κέντρο ταλάντωσης [κοχλίας] βρίσκεται ελάχιστα πιο πάνω από το κέντρο βάρους,
δίνοντας στον ηλιοστάτη µεγαλύτερη σταθερότητα.
• Αυξηµένη αξιοπιστία και στιβαρότητα του συστήµατος ελέγχου σε σύγκριση µε
άλλες µικρότερες σε µέγεθος λύσεις.
• Τοποθέτηση των σειρών των µονάδων σε διαφορετικά επίπεδα και σε δύο κλίσεις:
- Βελτιωµένος αερισµός των µονάδων που αυξάνει την αποτελεσµατικότητα και το
χρόνο ζωής τους.
- Τέλεια σταθερότητα του συγκροτήµατος και βελτιωµένος συντελεστής αντίστασης
στον αέρα για τη µηχανή, χάρη στην βαθµιδωτή διάταξη της δοµής των πάνελ.
ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ:
Χάρη στο µοναδικό τους σχεδιασµό οι ηλιακοί ιχνηλάτες της ADES αποδίδουν
µεγαλύτερες ποσότητες ενέργειας σε σύγκριση µε τις σταθερές εγκαταστάσεις
ηλιακών πάνελ.
Στόχος είναι να διασφαλιστεί ακόµη µεγαλύτερη ελευθερία και ευελιξία στο
σχεδιασµό των ηλιακών κατασκευών συνδυάζοντας αυξηµένη απόδοση µε
µεγαλύτερες ταχύτητες σε µικρότερους χρόνους και όλα αυτά µε τεχνολογικά απλές
κατασκευές.
Σχεδιαστικά Κατασκευαστικά Πλεονεκτήµατα
∆ιάταξη των πάνελ σε σειρά, σε διαφορετικά επίπεδα και σε δύο επικλινείς πλευρές:
Βελτιωµένος αερισµός των πάνελ που µεγιστοποιεί την αποτελεσµατικότητα και το
όριο ζωής τους.
Εξαιρετική σταθερότητα κατασκευής µε βελτιωµένη αντίσταση στον αέρα χάρη στην
βαθµιδωτή διάταξη των πάνελ.
Το κέντρο ταλάντωσης βρίσκεται ελάχιστα πιο πάνω από το κέντρο βάρους και αυτό
δίνει στον ηλιακιχνηλάτη µεγαλύτερη σταθερότητα.
Εγγυηµένη σταθερότητα ακόµη και σε συνθήκες στις οποίες τα συστήµατα προστασίας
αδυνατούν να προσφέρουν προστασία, όπως σε αιφνίδιους ρεύµατα ανέµων µε
ταχύτητα πάνω από 11 µποφώρ, όπως αποδεικνύεται από τις ερευνητικές δοκιµές
αντοχής και αντίστασης που έχουν διεξαχθεί στα επιµέρους σηµεία του συστήµατος.
ΑΛΛΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Αστρονοµικό σύστηµα παρακολούθησης τροχιάς για αυξηµένη ακρίβεια στην
εστίαση και καλύτερο έλεγχο.
• Ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας ανά µηχανή (µόνο ένας υδραυλικός µηχανισµός
κίνησης και για τις δύο κινήσεις του ηλιοστάτη).
• Η έτοιµη για λειτουργία µηχανή (PLUG & PLAY) εξασφαλίζει την ανεξαρτησία στην
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κίνηση παρακολούθησης της ηλιακής τροχιάς, αποδεσµεύοντας τον ηλιοστάτη από
τις διακυµάνσεις της έντασης του δικτύου παροχής και διατηρώντας αυτονοµία δύο
ηµερών σε µια µπαταρία εντός του ηλιοστάτη.
Σύστηµα έλξης µέσω υδραυλικής τεχνολογίας.
Επιτήρηση της κίνησης παρακολούθησης της ηλιακής τροχιάς.
Ενεργειακή πυκνότητα: 1MW / 3,6 ha για επίπεδο έδαφος και µονάδες των 230w.
Εγγυηµένη σταθερότητα ακόµα και σε καταστάσεις αδυναµίας των συστηµάτων
προστασίας λόγω ριπών ανέµου άνω των 30 m/s, όπως αποδεικνύεται από µελέτες
αντοχής τάσεων και καταπόνησης που διεξήχθησαν σε κάθε εξάρτηµα.
Σηµαντικός ποιοτικός έλεγχος τόσο στα εσωτερικά όσο και στα εξωτερικά επίπεδα.
∆υνατότητα προσαρµογής οποιασδήποτε µονάδας (τυπικού σχεδιασµού για πάνελ
µέγιστου µήκους µέχρι 1700 mm)

ΟΣΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ, ΤΟΣΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ
Σε σύγκριση µε σχεδιασµούς ηλιακών πάρκων που χρησιµοποιούν µικρότερους
ηλιοστάτες, η χρήση ηλιοστατών ADES προσφέρει:
• Μείωση στον αριθµό των ηλιοστατών για την παραγωγή της αντίστοιχης ποσότητας
ενέργειας.
• Ταχύτατη συναρµολόγηση και άµεση εκκίνηση λειτουργίας, µειώνοντας τον αριθµό
µηχανών προς εγκατάσταση.
• Ελαχιστοποίηση του επισκιαζόµενου χώρου µέσω του ελλειπτικού σχήµατος των
ηλιοστατών.
• Σηµαντική εξοικονόµηση στο κόστος υποδοµής [θεµελιώσεις, καλωδιώσεις, έκταση
γης, περίφραξη, δρόµοι για συντήρηση,αποστραγγιστικά χαντάκια, κτλ.].
• Μείωση των πτώσεων τάσης χάρη στο µειωµένο αριθµό ηλιοστατών και της µικρής
απόστασης µεταξύ τους.
• Σηµαντική µείωση του συνολικού κόστους συντήρησης του ηλιακού σας πάρκου.
• ∆ικές µας σειρές πατενταρισµένων ηλιακών ιχνηλατών από το 2004.
• Ηγέτες διεθνώς τεχνολογικά στους ηλιακούς ιχνηλάτες No° 1 στην Ισπανία µε 150
MW εγκατεστηµένα.
• No° 1 στην Ελλάδα µε 1 MW.
• Ενεργειακό όφελος έως και 40% σε σχέση µε εγκαταστάσεις µε σταθερές βάσεις.
• Παγκόσµια αναγνώριση των προϊόντων και της εταιρείας µας από την ∆ιεθνή Αγορά
και από τους πελάτες µας.
• Μεγαλύτεροι είναι και καλύτεροι:
• Πλήρης σειρά ηλιακών ιχνηλατών (trackers) έως 320 m2 .
• Πλεονεκτήµατα σχεδιασµού κατασκεύης τους .
• Υψηλότερη αντίσταση στις ανεµοπιέσεις: έως 160km/h στην κατάσταση ασφάλειας
(κάθετη θέση).
• ∆ιαβάθµιση των πάνελ σε σειρές και σε διαφορετικά επίπεδα και σε δύο βραχίονες:
• ∆ιάχυση της Θερµότητας: Βελτιωµένος αερισµός των πάνελς, που αυξάνει την
απόδοση τους και την διάρκεια ωφέλιµης ζωής τους.
• Τέλεια σταθερότητα και βελτιωµένος συντελεστής αντίστασης ανέµου.
• Υψηλή ενεργειακή πυκνότητα .
• Μειώνει τον χώρο που απαιτεί η εγκατάσταση καθώς και την σκίαση λόγω της
ελλειπτικής µορφής του ιχνηλάτη.
• 1MW / 3,6 εκτάρια.
• Επικοινωνία και σύστηµα παρακολούθησης:
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• Αναλυτικές πληροφορίες και σύστηµα αποµακρισµένης διαχείρισης των tracker.
• Μοναδικό σύστηµα ιχνηλατών:
ΕΡΓΑ ΤΗΣ ADES ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Η ADES ξεκίνησε την νέα δεκαετία µε στόχευση την ανάπτυξη εργασιών της στην
πολλά υποσχόµενη Ελληνική αγορά, στηριζόµενη στην πρόοδο της αγοράς εντός του
2010.
Η ADES έχει ήδη παρουσία στην Ελλάδα µε συµβασιοποιηµένα 10 έργα των 100KWP,
δηλαδή 1MW έκ των οποίων τα 5 έργα έχουν ήδη συνδεθεί µε το δίκτυο , ενώ τα
υπόλοιπα είναι σε στάδιο υλοποίησης της κατασκεύης απο τις εταιρείες που ανέλαβαν
τα έργα.
Πέντε πάρκα ( 5 ) 100 kW κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα χρησιµοποιώντας το µοντέλο
ηλιακών ιχνηλατών ( trackers ) της ADES 6f29m (Κορινός, Κιλκίς, Γρεβενά, Λαµία και
Ξάνθη), µε ισχύ σε κάθε ηλιακό ιχνηλάτη 33,3 KWp.
Στο δεύτερο εξάµηνο του 2010, η ADES θα εγκαταστήσει πέντε ( 5 ) ακόµα πάρκα δύο
στα Γρεβενά, ένα στην ∆ράµα και τα υπόλοιπα δύο στην Ηπειρωτική Ελλάδα
χρησιµοποιώντας τρείς ηλιακούς ιχνηλάτες( trackers µοντέλο 6F 29 m)µε ισχύ σε κάθε
ηλιακό ιχνηλάτη 33,3 KWp για ένα σύνολο ισχύος 100KWp για κάθε πάρκο.
Με αυτά τα έργα η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς της ADES στην Ελλάδα θα φτάσει το 1 MW.
Επίσης η ADES συζητά την εγκατάσταση ηλιακών ιχνηλατών και για άλλα έργα αρκετών
MW στην Ελλάδα όπου εντός του 2010 αναµένεται επέκταση των εγκαταστάσεων σε
σηµαντικό αριθµό.
Η συµµετοχή τοπικού τεχνικού συνεργείου εγκατάστασης των ηλιακών ιχνηλατών
(trackers) της ADES στην Ελλάδα βοηθάει στην σωστή συναρµολόγηση τους, αλλά
επίσης και στην διευκόλυνση επικοινωνίας µε τους πελάτες.
Τοπικός αντιπρόσωπος της ADES στην Ελλάδα ανέλαβε µε επίσηµη ανακοίνωση της
εταιρείας στις 3 Μαϊου 2010 που θα παρακολουθεί ακόµα πιο στενά τα έργα και τις
επαφές της εταιρείας, θα εδραιώσει το προφίλ της ADES αλλά και θα αυξήσει την
εγκατεστηµένη ισχύ στην Ελλάδα και στις γειτονικές αγορές στα Βαλκάνια.
Η πολυεθνική εταιρία ADES έβγαλε στην ιστοσελίδα της την ακόλουθη ανακοίνωση:
''Από τις 19 Απριλίου ο Μάριος ∆ράµαλης που είναι Μηχανολόγος Μηχανικός
ενσωµατώνεται στην οµάδα της ADES σαν ∆ιευθυντής Ελλάδας.
Εξαιτίας της ανόδου της Ελληνικής αγοράς και της αναµενόµενης επέκτασης της
φωτοβολταϊκής ενέργειας, η ADES αποφάσισε να προσλάβει αντιπρόσωπο πωλήσεων
µε σκοπό την στενή παρακολούθηση των απαιτήσεων των Ελληνικών επαφών.
H ADES έχει ήδη πέντε φωτοβολταϊκά πάρκα ολοκληρωµένα και εγκατεστηµένα στην
Ελλάδα και συγκεκριµένα στις περιοχές (Κορινός Πιερίας, Κιλκίς, Γρεβενά, Λαµία και
Ξάνθη) και άλλα συµβόλαια που βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης της εγκατάστασης.
Ένα επιτελείο τεχνικών θα βρίσκεται πλέον µόνιµα στην Ελλάδα που θα είναι
διαθέσιµο να εξυπηρετήσει τις τεχνικές ανάγκες και τα σχέδια ενέργειας στην χώρα.''
Η εταιρεία θα διαθέτει σε αποθήκη της στην Ελλάδα όλο το απαιτούµενο αριθµό
ανταλλακτικών και εξαρτηµάτων για να καλύψει κάθε ανάγκη πελάτη της καθώς και
τεχνικούς υπεύθυνους για την συναρµολόγηση συντήρηση και επέµβαση για κάθε
θέµα σας.
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>>

ADES
ΕΡΓΑ ΜΕ TRACKERS ΤΗΣ ADES ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 100 KWp της εταιρίας ∆ΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ - ΜΑΡΑΜΕΝΟΣ Ο.Ε.
Συνδέθηκε µε το δίκτυο της ∆.Ε.Η. στις 13-05-2009 και βρίσκεται στην περιοχή Κάτω
Άγιος Γιάννης του νοµού Πιερίας και επιλέχθηκε Βάση Στήριξης 3 τεµάχια ADES 6F29M
RANGE solar tracker.

Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 100 KWp της εταιρίας ΜΟΥΤΑΦΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΣΙΑΜΑΣΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΟΕ. Συνδέθηκε µε το δίκτυο της ∆.Ε.Η. στις 03-12-2009 και
βρίσκεται στην περιοχή Μικρόδασος του νοµού Κιλκίς και επιλέχθηκε Βάση
Στήριξης 3 τεµάχια ADES 6F29M RANGE solar tracker.

Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 100 KWp της εταιρείας ΣΤΑΜΟΣ Ι. - ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ Π. ΧΑΤΣΙΟΣ Π. ΟΕ. Συνδέθηκε µε το δίκτυο της ∆.Ε.Η. στις 30-03-2010 και βρίσκεται στην
περιοχή Κερασιά του νοµού Γρεβενών και επιλέχθηκε Βάση Στήριξης 3 τεµάχια ADES
6F29M RANGE solar tracker.

Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 100 KWp της εταιρίας ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΝΤΟΣ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΣΙΜΠΑΝΟΥ Ο.Ε.. Συνδέθηκε µε το δίκτυο της ∆.Ε.Η. στις 12-04-2010 και βρίσκεται
στην περιοχή ∆ιασέργιαννη του Νοµού Φθιώτιδος και επιλέχθηκε Βάση Στήριξης 3
τεµάχια ADES 6F29M RANGE solar tracker.

Φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 100 KWp της εταιρείας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΑ∆ΗΣ &
ΣΙΑ ΟΕ. Συνδέθηκε µε το δίκτυο της ∆.Ε.Η. στις 14-05-2010 και βρίσκεται στην περιοχή
Αγρόκτηµα Ν. Αµισσός του νοµού Ξάνθης και επιλέχθηκε Βάση Στήριξης 3 τεµάχια
ADES 6F29M RANGE solar tracker.
Η ADES ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΕ TRACKERS ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΦΤΑΝΟΝΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΟ
1MW ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ TRACKER ΚΑΙ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΣ & ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ MW ΠΟΥ ΕΧΕΙ
ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΜΕ 150 MW
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥ
ADES ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ….
ΟΤΑΝ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ Η ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΝΤΑΕΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΤΙΜΗ
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TERRA VERDE

Ολοκληρωµένες λύσεις για επενδυτικά σχέδια φωτοβολταϊκων

TERRA VERDE

Η Terra Verde δηµιουργήθηκε ως πρότυπη εταιρία που βασίζεται στην αντιστοίχηση
αναγκών των πελατών της, παρέχοντας υψηλής ποιότητας ολοκληρωµένες
ενεργειακές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις, ιδιώτες και οργανισµούς σε όλη την Ελλάδα.
Η εταιρία διαθέτει ένα µόνιµο «πυρήνα» Ανθρωπίνου ∆υναµικού, µε υψηλή κατάρτιση
και KNOW HOW σε εξειδικευµένες γνωστικές περιοχές, άµεσα σχετιζόµενες µε τις
παρεχόµενες υπηρεσίες της.
Επίσης, ένα άριστο δίκτυο συνεργατών που διαθέτει εµπειρία και επαγγελµατισµό.
Όλα αυτά δηµιουργούν µια άρτια οργανωµένα οµάδα από έµπειρους µηχανικούς,
οικονοµολόγους, τεχνικούς, βοηθητικό προσωπικό καθώς και τον απαραίτητο
εξοπλισµό που µαζί µε την διοίκηση της εταιρίας εγγυάται την πλήρη κάλυψη των
πελατειακών αναγκών.
Υπηρεσίες Υποστήριξης & Υλοποίησης Έργων
Η Terra Verde παρέχει ολοκληρωµένες λύσεις υπηρεσιών (turn key) σε κάθε πελάτη
για επενδυτικά σχέδια φωτοβολταϊκών πάρκων αλλά και φωτοβολταϊκών µονάδων σε
στέγες σπιτιών, επιχειρήσεων και οργανισµών σε όλη την Ελλάδα.
Προσφέρει τη δυνατότητα κάλυψης 100% της διαδικασίας.
Από τον πρωταρχικό εντοπισµό της κατάλληλης τοποθεσίας, το
σχεδιασµό και τη µελέτη εφαρµογής του φωτοβολταϊκού πάρκου
ή µονάδας, την αδειοδότηση και την επιδότηση, την προµήθεια του
κατάλληλου εξοπλισµού, την εγκατάσταση και τη κατασκευή του
πάρκου, τη σύνδεση µε το δίκτυο, τη
διαχείριση και καλή λειτουργία της, καθώς
και τη συντήρηση του πάρκου ή της µονάδας.
Επίσης, οι πιο πρόσφατες υπηρεσίες που
εντάχτηκαν στην εταιρία µας, αφορούν τη δυνατότητα
Τραπεζικής διαµεσολάβησης σε πληθώρα
τραπεζικών ιδρυµάτων στο πλαίσιο της
χρηµατοδότησης των πάρκων ή µονάδων.
Στόχος µας είναι να πραγµατοποιούµε
έργα µε ορίζοντα µακρύ και ρίσκο
µηδενικό για τους πελάτες µας.
Όραµά µας είναι η συµβολή στην
ανατροπή των σηµερινών «δεδοµένων»…
∆ηλαδή τη µείωση - στο µέτρο του
δυνατού – της γιγαντιαίας παραγωγής
ενέργειας από φυσικά καύσιµα, τη µείωση
της απρόσκοπτης κατανάλωσης ενέργειας
από όλους εµάς και την επαναφορά της
σωστής λειτουργίας και ισορροπίας του
πλανήτη µας.
Για έναν Πιο Πράσινο Πλανήτη λοιπόν,
χρειάζεται η συµβολή όλων µας…
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EXELGROUP

Φωτοβολταϊκά. Απλά, γρήγορα, µε ασφάλεια και σιγουριά.

EXELGROUP

Η ExelGroup είναι µια ελληνική εταιρία ευρωπαϊκών προδιαγραφών, µε εξειδικευµένη
τεχνογνωσία και ένα από τα πιο µοντέρνα εργοστάσια παραγωγής φωτοβολταϊκών
πλαισίων, βάσεων στήριξης αλλά και ολοκληρωµένων συστηµάτων οροφής στον
κόσµο. Το βιοκλιµατικό εργοστάσιο, στη ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου στο Κιλκίς, σε συνδυασµό
µε τον σύγχρονο και αξιόπιστο εξοπλισµό αλλά και τις αυστηρά επιλεγµένες α’ ύλες,
παρέχουν σε κάθε επένδυσή την απαιτούµενη ασφάλεια.
Βασικός στόχος της ExelGroup είναι να κάνει τα
φωτοβολταϊκά προσιτά για όλους τους πελάτες
και συνεργάτες της. Η ευκολία στην παράδοση λόγω
εντοπιότητας, οι προσαρµοσµένοι σε όλα τα
χρηµατοδοτικά προγράµµατα τρόποι πληρωµής αλλά
και η πρόσβαση σε ευέλικτα και ανταγωνιστικά
τραπεζικά προϊόντα, καθιστούν τη µεγάλη γκάµα
τυποποιηµένων και κατά παραγγελία φωτοβολταϊκών
συστηµάτων, απλή και γρήγορη λύση.
Η εταιρία, µε επιχειρηµατική εµπειρία 30 ετών, έχει βαθιά γνώση της αγοράς και στα
πλαίσια αυτά εξελίσσεται συνεχώς, υοθετεί νέες τεχνολογίες και εκπαιδεύει και
ενηµερώνει διαρκώς τους πελάτες και συνεργάτες της. Η παράδοση της ExelGroup στις
µακροχρόνιες συνεργασίες, είναι ακριβώς αυτό που την κάνει έναν αξιόπιστο εταίρο,
διασφαλίζοντας τα συµφέροντα κάθε εµπλεκόµενου φορέα.
Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι µέχρι το 2020 το 20% της παραγόµενης
ενέργειας να προέρχεται από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας.
Η Ευρώπη θέτει στόχους
Η αγορά των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ανά τον κόσµο παρουσιάζει πλέον ένα
διαρκώς αυξανόµενο επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς οι περιβαλλοντικές αλλαγές και
τα δραστικά µέτρα για τη µείωση των εκποµπών CO2, συνοδεύονται από το αίτηµα των
πολιτών για πιο φθηνή ενέργεια και πιο βιώσιµες περιβαλλοντικά λύσεις.
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Η Ελλάδα εναρµονίζεται
Σύµφωνα µε το νέο νοµοσχέδιο, η χώρα µας θα εναρµονιστεί µε τους στόχους της Ε.Ε.
και µέχρι το 2020 το 20% της ενέργειας θα προέρχεται από Ανανεώσιµες Πηγές (τον
ήλιο, το νερό, τον άνεµο, το κύµα της θάλασσας, τη γεωθερµία, τα ζωικά και φυτικά
απόβλητα).
Φωτοβολταϊκά Συστήµατα
Από τις βασικές µορφές Α.Π.Ε. είναι η ηλιακή ενέργεια, η οποία αξιοποιείται είτε
µε ενεργητικά ηλιακά συστήµατα (ηλιακοί θερµοσυσσωρευτές) είτε µε παθητικά
συστήµατα (δοµικά στοιχεία των οικοδοµικών κατασκευών) είτε µε τη
χρήση φωτοβολταϊκών συστηµάτων.
Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα έχουν ως βασικά µέρη τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, τις
βάσεις στήριξης των φωτοβολταϊκών πλαισίων και τους αντιστροφείς τάσης (inverters).
Η λειτουργία των φωτοβολταϊκών συστηµάτων είναι να µετατρέπουν την προσπίπτουσα
ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρική.
Για τη χώρα µας η ηλιακή ενέργεια αποκτά µια ιδιαίτερη σηµασία, καθώς στο
µεγαλύτερο τµήµα της Ελλάδος η ηλιοφάνεια διαρκεί για περισσότερες από 2700 ώρες
το χρόνο, όταν στην υπόλοιπη Ευρώπη µπορεί να είναι και κάτω από 2000 ώρες το
χρόνο. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την αναπτυγµένη τεχνολογία και τις µεγάλες
αποδόσεις, καθιστά τα φωτοβολταϊκά συστήµατα µια πολύ συµφέρουσα
και προσιτή επένδυση.
∆έσµευση & Αποστολή
Να είµαστε φορείς µιας νέας νοοτροπίας συµβάλλοντας στην παγκόσµια προσπάθεια
για βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών.
Να εξελισσόµαστε συνεχώς, όντας αναπόσπαστο κοµµάτι της «πράσινης
οικονοµίας».
Να αποτελούµε την εταιρεία πρότυπο, παράγοντας αποτελέσµατα για την αγορά,
τα άτοµα, την κοινωνία.
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AKZO NOBEL

Οικολογικές βαφές

AKZO NOBEL

Η ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ & Ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΥΡΙΑΡΧΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ
ΝΕΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΟΥ∆ΡΩΝ ΒΑΦΗΣ FUTURA 2010-2013 ΤΗΣ AKZO NOBEL
Η δηµοφιλής συλλογή αρχιτεκτονικών χρωµάτων Futura, της AKZO NOBEL
επανακυκλοφορεί ανανεωµένη µε 50 χρώµατα τεχνολογίας ultra durability.
Στη νέα συλλογή Futura περιλαµβάνονται µερικές από τις πιο πετυχηµένες αποχρώσεις
της περιόδου 2006-2009 καθώς και 19 νέες, ειδικών εφέ, µεταλλικές, sable κλπ.
Κυρίαρχα χαρακτηριστικά της συλλογής, η τεχνολογία ultra durability και ο
οικολογικός χαρακτήρας της καθώς τα χρώµατα δεν περιέχουν TGIC και µόλυβδο.
H σειρά των υπερανθεκτικών πουδρών Interpon D2525, που χρονολογείται από το
1991, είναι πιστοποιηµένη µε Qualicoat Class 2 και GSB Master και ανταποκρίνεται στις
προδιαγραφές AAMA2604-05 και BS ΕΝ 12206. Ενώ τα περισσότερα χρώµατα πούδρας
έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται µε επιτυχία στη διάρκειας ενός έτους
δοκιµασία αντοχής στις εξαιρετικά αντίξοες καιρικές συνθήκες της Νοτίου Φλόριντα
(Florida test) τα υπερανθεκτικά χρώµατα της σειράς Interpon D2525 περνούν µία
ακόµη δυσκολότερη δοκιµασία διάρκειας πέντε ετών!
Η συλλογή Futura αποτελεί πηγή έµπνευσης για τους αρχιτέκτονες παγκοσµίως για
περισσότερα από δώδεκα χρόνια. Σχεδιασµένα για να προσδίδουν µια ανθρωποκεντρική,
καλαίσθητη πτυχή στις σύγχρονες κατασκευές, τα χρώµατα της νέας συλλογής
αιχµαλωτίζουν το κλίµα της επερχόµενης πενταετίας, κατά την οποία η αναζήτηση της
φύσης θα αντικαταστήσει τον έντονο καταναλωτισµό ως τάση της εποχής.
Οι πούδρες βαφής της Akzo Nobel, που ήδη εφαρµόζονται ευρέως σε αρχιτεκτονικές
µεταλλικές κατασκευές (βλ. το µουσείο της Ακρόπολης, η Εθνική Πινακοθήκη και το
υπερβλητικό ξενοδοχειακό συγκρότηµα Costa Navarino στην Πύλο), είναι ανθεκτικά
προϊόντα µε εκπληκτικές επιδόσεις στην περιβαλλοντική προστασία καθώς τόσο η
παραγωγή όσο και η εφαρµογή τους παράγουν “µηδενικά” απόβλητα και δεν
περιέχουν καταστροφικούς για το περιβάλλον διαλύτες.
Η Collection Futura 2010-2013, όπως και οι προηγούµενες, έχει σχεδιαστεί σε
συνεργασία µε την PeclersParis, την διεθνή εταιρία-σύµβουλο σε θέµατα αισθητικής
και καινοτοµίας. Αυτή η συνεργασία µε την AkzoNobel έχει παίξει αποφασιστικό ρόλο
στην διαχρονική επιτυχία της συλλογής, συνδυάζοντας την πολυετή γνώση της Pecler
για τις τάσεις στον κόσµο της µόδας, της τέχνης και του design µε την εξειδίκευση της
AkzoNobel στη δηµιουργία πουδρών βαφής αλουµινίου άρτιας αισθητικής και
τεχνολογικής καινοτοµίας. Η ανανέωση της συλλογής Futura κάθε τρία χρόνια µε
αποχρώσεις που συµβαδίζουν µε τις τάσεις της εποχής είναι αυτό που οδηγεί τους
αρχιτέκτονες και τους ειδικούς ξανά και ξανά να εµπνέονται απο αυτή.

Το µουσείο της Ακρόπολης
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Ένα νέο χρωµατολόγιο που παρουσιάζει τα νέα υπερανθεκτικά χρώµατα και τις
προτάσεις αισθητικής διατίθεται τώρα από την AkzoNobel.

∞ºπ∂ƒøª∞
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∞ºπ∂ƒøª∞
™∆∏ ª√¡ø™∏
GREEN ENGINEERING

Εξωτερική Θερµοµόνωση

POLYKEM

Θερµοµονωτικά υλικά

COCISM

Αποτελεσµατικά και ολοκληρωµένα συστήµατα
µόνωσης κτιρίων µε οικολογική συνείδηση.

POLYKEM

XENERGY: Η νέα γενιά θερµοµόνωσης από την Dow
ΜΑΠΕΙ

Σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης

KNAUF

Thermoprosopsis
ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ

«Monopoly EPS80» «Monopoly Neopor EPS80»
DOMOKEM

Κοντά σας και στον τοµέα της µόνωσης
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GREEN ENGINEERING

Εξωτερική θερµοµόνωση

GREEN ENGINEERING

Η εταιρία GREEN ENGINEERIΝG είναι από τις πλέον ραγδαία αναπτυσσόµενες, στο χώρο
της εµπορίας εξειδικευµένων δοµικών υλικών και της εφαρµογής αυτών σε
κατασκευές δηµοσίων και ιδιωτικών έργων.
Η GREEN ENGINEERING δραστηριοποιείται στην εµπορία και κατασκευή:
• Αθλητικών δαπέδων, δαπέδων ασφαλείας (παιδικές χαρές) και εποξειδικών
δαπέδων,
• συστηµάτων εξωτερικής θερµοµόνωσης,
• µονώσεων (στεγανοποιήσεις δωµάτων, τοιχίων θεµελίων, δεξαµενών, πισινών –
θερµοµονώσεις δωµάτων, πυλωτών, κλπ.
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Η πρότυπη οργάνωσή της βασίζεται σε ξεκάθαρες αρχές:
1. Εφαρµογή συγκεκριµένων και απόλυτα δοκιµασµένων διαδικασιών για την άριστη
κάλυψη απαιτήσεων κάθε έργου σε πέντε στάδια:
Μελέτη – Εφαρµογή – Έλεγχος – Εγγύηση – After Sales Υπηρεσίες Συντήρησης.
2. ∆ιασφάλιση ποιότητας των εφαρµογών και κατασκευαστικών έργων µε
εξειδικευµένα και έµπειρα συνεργεία.
3. Συνεργασία µόνο µε κορυφαίες εταιρίες προµήθειας υλικών µε τις απαιτούµενες
πιστοποιήσεις σύµφωνα µε τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα CAPAROL, EΣΧΑ
ΑΒΕΕ, Γ. ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ & ΥΙΟΙ ΑΒΕΕ (MONOPOLY), KRAIBURG, STOCKMEIER,
UNIRABBER, NURTEKS, ARMSTRONG, TARKETT, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΤΙΚΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΒΕ.
4. Εξυπηρέτηση των πελατών, µηχανικών, τεχνικών εταιριών και ιδιωτών, από
στελέχη της µε πολυετή εµπειρία και αναγνώριση, στον τοµέα δραστηριότητάς
τους.
5. Συνεχής εκσυγχρονισµός των υπηρεσιών της µε επιµορφώσεις του ανθρώπινου
δυναµικού της αλλά και των πελατών της σε νέα προϊόντα και τεχνικές.

>>

GREEN ENGINEERING

Το πρότυπο αυτό πακέτο υπηρεσιών διασφαλίζει την αποτελεσµατική αξιοποίηση των
χρηµάτων των πελατών που επιλέγουν την GREEN ENGINEERIΝG µε τον πιο αξιόπιστο
και υπεύθυνο τρόπο.
Αυτή τη στιγµή η εταιρία δραστηριοποιείται στο σύνολο του ελλαδικού χώρου αλλά και
σε χώρες του εξωτερικού.
Τι είναι η εξωτερική
θερµοµόνωση;
Η θερµοµόνωση των κτιρίων
δεν αποτελεί πλέον πολυτέλεια
αλλά απαραίτητη προϋπόθεση
βάσει της Ευρωπαϊκής οδηγίας
2002/91/ΕΚ και του νέου ΚΕΝΑΚ
για την «ενεργειακή
πιστοποίηση» των κτιρίων.
Η εξωτερική θερµοµόνωση
κτιρίου αποτελεί τον πλέον
ενδεδειγµένο και οικονοµικό
τρόπο µόνωσης του κτιριακού
κελύφους νέων και
υφιστάµενων κατασκευών συµβάλλοντας σηµαντικά στην ενεργειακή τους
αναβάθµιση καθώς και στην αισθητική τους διαµόρφωση.
Με την εξωτερική θερµοµόνωση επιτυγχάνεται η καθολική κάλυψη ενός κτιρίου µε
θερµοµονωτικό υλικό, αποφεύγοντας οποιοδήποτε κενό και τη δηµιουργία
θερµογεφυρών. Το θερµοµονωτικό υλικό συνδυάζεται µε µία σειρά ειδικά
µελετηµένων υλικών που επιλέγονται κατά περίπτωση ώστε να καλύψουν σωστά τις
τοιχοποιίες, τις οροφές, ανοίγµατα, πυλωτές κ.λπ. προσφέροντας εκτός από µόνωση,
προστασία διάβρωσης από τις καιρικές συνθήκες και ανακαινισµένη όψη. Ανάλογα µε
την επιλογή των υλικών µπορούµε επίσης να επιτύχουµε και τη µόνωση από άλλους
παράγοντες όπως θόρυβος, υγρασία, ακτινοβολία, πυρκαγιά κτλ..
Τα υλικά είναι µελετηµένα ώστε να συνεργάζονται µεταξύ τους αποτελώντας το
καθένα, ένα µέρος του «συστήµατος» της εξωτερικής θερµοµόνωσης.
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GREEN ENGINEERING

Επιλέγοντας πιστοποιηµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης
Το κρίσιµο σηµείο για την επιλογή του καλύτερου συστήµατος εξωτερικής
θερµοµόνωσης είναι τόσο τα υλικά όσο και το ίδιο το σύστηµα να είναι πιστοποιηµένα.
Έτσι διασφαλίζεται όχι µόνο η ποιότητα των υλικών που χρησιµοποιούνται αλλά και η
απόλυτη συµβατότητα τους ώστε να προσφέρουν την ύψιστη απόδοση µόνωσης και τη
µέγιστη προστασία από τις καιρικές συνθήκες.
Η GREEN ENGINEERING αντιπροσωπεύει στην Β.Ελλάδα την γερµανική εταιρία
CAPAROL που τα τελευταία 40 χρόνια κατέχει ηγετική θέση στον τοµέα της εξωτερικής
θερµοµόνωσης τόσο στη γερµανική όσο και στην παγκόσµια αγορά. ∆ραστηριοποιείται
µε επιτυχία σε περισσότερες από 30 χώρες διαφορετικών κλιµατολογικών συνθηκών
και οι πωλήσεις της σε ετήσια βάση ξεπερνούν τα 10.000.000 τ.µ. εξωτερικής
θερµοµόνωσης.
Όλα τα υλικά της φέρουν την επίσηµη πιστοποίηση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
το σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης την επίσηµη πιστοποίηση European Technical
Approval (ETA G004). Επιπλέον δίνεται εγγύηση για 5 έτη.
Εφαρµόζοντας το καλύτερο σύστηµα της αγοράς µε έµπειρα εξειδικευµένα
συνεργεία, η GREEN ENGINEERING παρέχει αξιόπιστες και συµφέρουσες λύσεις για
τη θερµική προστασία κάθε κτιρίου, την ποιοτική του αναβάθµιση και τη δοµική
θωράκιση του.
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Πλεονεκτήµατα εξωτερικής Θερµοµόνωσης
Η εξωτερική θερµοµόνωση αποτελεί τον κυρίαρχο τρόπο δόµησης στην Ευρώπη
τα τελευταία σαράντα χρόνια. Παρόλο που το σύστηµα δεν είναι ακόµα ευρέως
διαδεδοµένο στη Ελλάδα, είναι πολύ πιο οικονοµικό έναντι της διπλής
οπτοπλινθοδοµής µε ενδιάµεσο θερµοµονωτικό υλικό και συµβατικό επίχρισµα και
ενέχει σηµαντικότατα συγκριτικά πλεονεκτήµατα ως επιλογή και για τις νέες και για
τις υφιστάµενες κατασκευές. Συγκεκριµένα επιτυγχάνεται:

>>

GREEN ENGINEERING

• Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.
• Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρµανση και ψύξη.
• Αύξηση της θερµοµονωτικής και ηχοµονωτικής αντίστασης της τοιχοποιίας,
εξασφαλίζοντας εξαιρετική θερµική άνεση στο εσωτερικό του κτιρίου και
σηµαντικά οικονοµικά οφέλη (έως και 60%) από την εξοικονόµηση ενέργειας
για θέρµανση και ψύξη.
• Εξασφάλιση άνετων συνθηκών για τους ενοίκους, ανεξαρτήτως κλιµατολογικών
συνθηκών.
• Βελτίωση ποιότητας εσωτερικού αέρα.
• Κατακόρυφη αύξηση του χρόνου ζωής του κτιρίου και σηµαντική µείωση του
κόστους συντήρησης καθώς η εξωτερική θερµοµόνωση το προστατεύει από τις
διαβρώσεις λόγω υγρασίας, τις µούχλες, τις παγοπληξίες και τις ρηγµατώσεις.
• Αποφυγή δηµιουργίας θερµογεφυρών.
• Προστασία τόσο των δοµικών στοιχείων από τις καιρικές καταπονήσεις όσο και των
υδραυλικών εγκαταστάσεων από φθορές.
• Υψηλή βαθµολόγηση του ακινήτου ως προς την ενεργειακή του σήµανση συνεπώς
και αύξηση της αξίας του.
• Οικονοµική και γρήγορη εξωτερική ανακαίνιση παλαιών κτισµάτων χωρίς κόστος
βαψίµατος και επιδιόρθωσης ρηγµατωµένων σοβάδων.
• Απόσβεση του κόστους εξωτερικής θερµοµόνωσης σε υφιστάµενα κτίρια σε 3 – 7
έτη κατά περίπτωση.
• Ελευθερία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό
• Ελαχιστοποίηση της όχλησης των ενοίκων ή των εργαζοµένων στο κτίριο κατά τη
διάρκεια τοποθέτησης του συστήµατος καθώς οι εργασίες εκτελούνται εξωτερικά
και το ειδικό επίχρισµα τοποθετείται µε σπάτουλα.
• Προστασία του περιβάλλοντος µέσω της µικρότερης ενεργειακής κατανάλωσης που
συνεπάγεται λιγότερες εκποµπές CO2.
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POLYKEM

Θερµοµονωτικά υλικά

POLYKEM

Γιατί STYROFOAM™
Είναι το πλέον αξιόπιστο θερµοµονωτικό υλικό σε όλο τον κόσµο
Η DOW είναι η µόνη εταιρία που διαθέτει αποτελέσµατα τεχνικών εκθέσεων
επιστηµονικών φορέων και ινστιτούτων στη Γερµανία, στην Αυστρία και στην Ελβετία
ότι το Styrofoam διατηρεί αναλλοίωτα τα τεχνικά και θερµικά χαρακτηριστικά του
έπειτα από 40 χρόνια εφαρµογής.
Για περισσότερα από 60 χρόνια οι αυθεντικές θερµοµονωτικές πλάκες της Dow έχουν
µονώσει περισσότερα από 1.2 δις m2 κτηρίων παγκοσµίως, εξοικονοµώντας ενέργεια
ύψους 65.000.000.000 kWh και αποτρέποντας την εκποµπή ανά έτος 20.000.000
τόνων διοειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατµόσφα
Είναι το θερµοµονωτικό που εµπιστεύονται οι περισσότεροι Έλληνες Μηχανικοί
Για περισσότερα από 25 έτη το Styrofoam είναι το επώνυµο θερµοµονωτικό προϊόν που
έχει τοποθετηθεί στα περισσότερα κτήρια στην Ελλάδα.
∆ιαθέτει όλα τα µοναδικά τεχνικά χαρακτηριστικά της εξηλασµένης πολυστερίνης
Το Styrofoam είναι εξηλασµένη πολυστερίνη υψηλής ποιότητας. Τα µοναδικά τεχνικά
χαρακτηριστικά του (χαµηλή απορρόφηση υγρασίας, υψηλή αντοχή σε συµπίεση,
χαµηλή παραµόρφωση σε ερπυσµό κλπ) αποτελούν µέχρι σήµερα για ισµένες εφαρές
το πλέον ενδεδειγµένο θερµοµονωτικό (θερµοµόνωση ζωνών υψηλής υγρασίας,
οροφών / δαπέδων, φέροντως οργανισµού.
Υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ (Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων)
Το Styrofoam διατίθεται στα απαιτούµενα πάχη τα οποία υπερκαλύπτουν τα όρια
ακόµη και της υψηλότερης κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης κτιρίων που θέτει
ο νέος Κανονισµός.
Ο πελάτης ξέρει τι αγοράζει
Η DOW είναι η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που πιστοποίησε µε CE σε συνεργασία µε
κοινοποιηµένα στην Ε.Ε εργαστήρια (notified laboratories), τα εξαιρετικά τεχνικά
χαρακτηριστικά των θερµοµονωτικών πλακών που παράγει.
Τα θερµοµονωτικά προϊόντα της Dow πιστοποιήθηκαν µε το εναρµονισµένο ευρωπαϊκό
πρότυπο ΕΝ 13164, το οποίο ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Dow εκδίδει τη
«∆ήλωση Συµµόρφωσης» (Declaration of Conformity) σύµφωνα µε το συγκεκριµένο
πρότυπο. Τέλος το υψηλό επίπεδο ποιότητας επικυρώνεται διαρκώς µε ελέγχους
ποιότητας στις εγκαταστάσεις παραγωγής της Dow Ελλάς.
Ασφάλεια‐Συµπεριφορά στην φωτιά
Το αφρώδες εξηλασµένο πολυστυρένιο της DOW ικανοποιεί τα κριτήρια του Euroclass
E, σχετικά µε την ανάφλεξη του υλικού. Η ιδιότητα αυτή ελέγχεται συστηµατικά.
Η συµπεριφορά των θερµοµονωτικών πλακών στη φωτιά αποτελεί για τη DOW
αδιαπραγµάτευτο χαρακτηριστικό και µία από τις βασικές απαιτήσεις
της ευρωπαϊκής οδηγίας για την πυρασφάλεια των κτιρίων.
Είναι φιλικό στο περιβάλλον
Το Styrofoam παρουσιάζει πολύ χαµηλούς δείκτες περιβαλλοντικής επίβάρυνσης
(GWP11<5 ODP2=0 Η Dow Ελλάς δεν χρησιµοποιεί HFCs3 ως διογκωτικά αέρια για την
παραγωγή των προϊόντων της. Αντιθέτως χρησιµοποιεί ανακυκλωµένο CO2, δηλ. CO2
που έχει ήδη παραχθεί. Επιπλέον 1 m2 Styrofoam λόγω της εξοικονόµησεις ενέργειας
που αποφέρει, αποσβένει εντός των πρώτων 2-3 ετών από την τοποθέτηση του την
ενέργεια που καταναλώθηκε για την παραγωγή του (Production Energy Pay Back).
Το εργοστάσιο του Λαυρίου της Dow είναι πιστοποιηµένο για περιβαλοντική
διαχείρηση µε ISO 14000.
Ρόµβος – Γνησιότητα
Η αυθεντικότητα των µπλε µονωτικών πλακών της Dow µε την δοκιµασµένη και
αποδεδειγµένη ανθεκτικότητα στον χρόνο, την έγκυρη πιστοποίηση µε CE, την
απαιτούµενη συµπεριφορά στην φωτιά, την άριστη θερµοµονωτική ικανότητα αλλά
και την παραγωγή µε σεβασµό στο περιβάλλον είναι εύκολα αναγνωρίσιµη µε τον
ρόµβο της Dow τυπωµένο σε κάθε πλάκα.
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Γιατί XENERGY
Παρέχει εξαιρετική θερµοµόνωση ‐ Είναι η καλύτερη πολυστερίνη στον
κόσµο
Το XENERGY αποτελεί θερµοµονωτικό προϊόν νέας γενιάς µε κορυφαίο
συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας λ = 0,030 W/m2K. To Xenergy
υπερέχει έως και 26% από όλα τα συµβατικά θερµοµονωτικά προϊόντα
της αγοράς. Η παραπάνω επίδοση επιτυγχάνεται µε τη χρήση εξελιγµένης
τεχνολογίας παραγωγής εξηλασµένου πολυστυρενίου µε χρήση άνθρακα.
Η τεχνολογία αυτή βελτιώνει σηµαντικά το προϊόν ως προς την αντίσταση
του στη µετάδοση θερµότητας µέσω ακτινοβολίας, παράγοντας ιδιαίτερα
σηµαντικός σε χώρες µε θερµά κλίµατα όπως η Ελλάδα.
Παρέχει όλα τα πλεονεκτήµατα του STYROFOAM (βλ. παραπάνω)
Το Xenergy εκτός του ότι διαθέτει αµετάβλητα όλα τα δοκιµασµένα
τεχνικά χαρακτηριστικά του Styrofoam, παρέχει και όλα τα
πλεονεκτήµατα που αναφέρθηκαν για αυτό.
Παρέχει τη µέγιστη εξοικονόµηση σε ενέργεια και χρήµατα ανά µονάδα
πάχους θερµοµόνωσης
Το ιδανικό υλικό για την ικανοποίηση των αυστηρών απαιτήσεων του
ΚΕΝΑΚ
Ιδανικό για περιπτώσεις που λόγω κατασκευαστικών περιορισµών απαιτούνται λεπτά
πάχη θερµοµόνωσης
Γιατί KELYFOS
Παρέχει άριστη λύση θερµοµόνωσης σε ολόκληρο το κτιριακό κέλυφος
Το KELYFOS αποτελεί τη βέλτιστη λύση θερµοµόνωσης (ελαχιστοποίηση
θερµογεφυρών, εκµετάλλευση ολόκληρης της θερµοχωρητικότητας του δοµικού
στοιχείου).
To KELYFOS µε τα υποσυστήµατα του KELYFOS WALL, KELYFOS ROOF, KELYFOS
WINDOWS, θερµοµονώνει εξωτερικά το κέλυφος του κτιρίου, µε τη χρήση εξαιρετικών
υλικών κορυφαίων οίκων:
• Θερµοµονωτικά υλικά της DOW (Xenergy, Stryrofoam)
• Σύνθετα και ειδικά υλικά της POLYKEM (Roof Tile Xenergy, ειδικά προφίλ XPS, και PVC).
• Σοβάδες υψηλής αντοχής και απόδοσης της ISOMAT (Kelyfos Silicone, Kelyfos Acryl
κλπ).
• Ανοιγόµενα & Συρόµενα κουφώµατα της ALUMIL (M20000, S450 κλπ).
• Ενεργειακοί υαλοπίνακες µαλακής επίστρωσης της AGC (Kelyfos Energy Glass).
Παρέχει µέγιστη εξοικονόµηση ενέργειας και υψηλό επίπεδο θερµικής άνεσης
Σύµφωνα µε Μελέτες του ΚΑΠΕ (Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας) και του ΑΠΘ
(Αριστοτέλειου Πανεπιστήµιου Θεσσαλονίκης) µε το Kelyfos επιτυγχάνεται
εξοικονόµηση ενέργειας έω και 58% ως προς το ίδιο κτίριο χωρίς θερµοµόνωση.
Επίσης, επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο θερµικής άνεσης, δηλ. διατήρηση ίδιας
θερµοκρασίας σε κάθε χώρο χωρίς ενοχλητικές διαφορές θερµοκρασίας κυρίως κοντά
στα ανοίγµατα ή στους τοίχους.
Είναι το µοναδικό ολοκληρωµένο σύστηµα θερµοµόνωσης
Η µοναδική ολοκληρωµένη λύση στην ελληνική αγορά (τοιχοποιία – pilotis – οροφή –
ανοίγµατα) που διατίθεται από µία εταιρεία (POLYKEM).
Είναι αξιόπιστο και πιστοποιηµένο σύστηµα
Υπερκαλύπτει έως 12 φορές τις απαιτήσεις των σχετικών προτύπων πιστοποίησης,
προϊόν συνεργασίας κορυφαίων οίκων του χώρου της ∆όµησης.
Παρέχεται εγγύηση κατασκευής
Το Kelyfos αποτελεί ένα από τα ελάχιστα προϊόντα δόµησης, για τα οποία παρέχεται
εγγύηση κατασκευής, εφόσον η εργασία εκτελεστεί από τα εγκεκριµένα συνεργεία
Kelyfos που αναφέρονται στο site Kelyfos.
Τεχνική Υποστήριξη από την POLYKEM
Η POLYKEM υποστηρίζει τεχνικά ή / και επί τόπου επιβλέπει την καλή εκτέλεση των
εργασιών στο εργοτάξιο.
Εξοικονοµείται χώρος στην κατασκευή
Με το Kelyfos δεν υπάρχει ανάγκη κατασκευής δικέλυφης τοιχοποιίας (εκτός της
περίπτωσης χωνευτών κουφωµάτων) µε αποτέλεσµα την εξοικονόµηση χώρου λόγω
µείωσης του πάχους του δοµικού στοιχείου (πχ µονή τουβλοδοµή 15 cm έναντι διπλής
12 cm + 9 cm).
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Εξωτερική θερµοµόνωση τοιχοποιίας µε εξηλασµένη πολυστερίνη της DOW
Οι θερµοµονωτικές πλάκες της DOW:
• Υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις του ETAG 004 κατά την πιστοποίηση του συστήµατος.
• Έχουν εξαιρετικές προδιαγραφές, αξεπέραστη αντοχή στο χρόνο και είναι φιλικές
στο περιβάλλον.
• Είναι πιστοποιηµένες µε CE, εποµένως ο πελάτης γνωρίζει τι αγοράζει και δεν είναι
υποχρεωµένος να ελέγχει επί τόπου στο εργοτάξιο την ποιότητα και τα
πιστοποιητικά των πλακών.
∆ιαπνοή υλικού: Η εξηλασµένη πολυστερίνη παρουσιάζει «διαπνοή» (συντελεστή
υδρατµοπερατότητας, µ) µ από 70 – 250 ανάλογη µε αυτή του EPS η οποία δεν έχει
καµία σχέση µε το συντελεστή υλικών που αποτελούν φράγµατα υδρατµών (2.000 –
1.000.000).
Επίσης:
• Η απαγωγή των υδρατµών γίνεται κατά ~ 98% από τα ανοίγµατα και όχι µέσα από
τους τοίχους.
• Υπάρχουν άλλα υλικά (πχ βαφές πλαστικού µε χειρότερο συντελεστή
υδρατµοπερατότητας από αυτόν του θερµοµονωτικού) που χρησιµοποιούνται
στα κτίρια.
• Στην εξωτερική θερµοµόνωση είναι πολύ δύσκολο, εκτός από χώρους έντονης
υγροµετρίας χωρίς κατάλληλο εξαερισµό (πχ σάουνες), να δηµιουργηθούν και
να παραµείνουν συµπυκνώµατα υδρατµών εντός του δοµικού στοιχείου και να
προκαλέσουν προβλήµατα.
Το σύστηµα Kelyfos διαπνέει έως και 12 φορές περισσότερο από την οδηγία ETAG 004
που εφαρµόζεται για την πιστοποίηση συστηµάτων εξωτερικής θερµοµόνωσης.
Ελαστικότητα: (∆υνατότητα του µονωτικού να λάβει σχήµα U): Η κάµψη του
θερµοµονωτικού υλικού στην εξωτερική θερµοµόνωση είναι καταπόνηση η οποία δεν
αξιολογείται. Κανένα σύστηµα δεν αξιολογείται για τη δυνατότητα παραλαβής
καµπτικών τάσεων. Επίσης ούτε η τοιχοποιία µπορεί να παραλάβει σηµαντικές
καµπτικές τάσεις χωρίς να ρηγµατώσει ή να καταρρεύσει. Ειδικά στη διογκωµένη
πολυστερίνη, η «ελαστικότητα» της είναι δείκτης της ποιότητας της η οποία θα πρέπει
να ελέγχεται από τον αγοραστή. (Το EPS χαµηλής ποιότητας έχει µικρή «ελαστικότητα»
και σπάει ευκολότερα όταν υποβάλλεται σε κάµψη).
Αντιθέτως τα χαρακτηριστικά που έχουν σηµασία στο θερµοµονωτικό υλικό είναι:
Η αντοχή και το µέτρο ελαστικότητας σε διάτµηση. Αφορά την ικανότητα του υλικού
να αντιστέκεται σε τάσεις παράλληλες µε την επιφάνεια του (δηλαδή τάσεις πάνω στο
επίπεδο του θερµοµονωτικού λόγω συστολοδιαστολής της κόλλας ή / και του βασικού
επιχρίσµατος) και ποιο είναι το όριο αστοχίας του σε τέτοιες καταπονήσεις.
Η εφελκυστική αντοχή κάθετα στις πλευρές του, που δεικνύει τη δυνατότητα του
υλικού να αποκολληθεί από την κόλλα σε περιπτώσεις ανεµοπιέσεων ή σε περιπτώσεις
ανάρτησης βαρέων υλικών τελικής επικάλυψης (πχ πλάκες φυσικής πέτρας).
Και στις 2 παραπάνω περιπτώσεις, οι θερµοµονωτικές πλάκες Xenergy και Styrofoam
υπερκαλύπτουν 7‐10 φορές τις απαιτήσεις της πιστοποίησης και της εφαρµογής
εξωτερικής θερµοµόνωσης.
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Αποτελεσµατικά και ολοκληρωµένα συστήµατα µόνωσης
κτιρίων µε οικολογική συνείδηση.
COCISM

Ένα αναγκαίο βήµα για την εξοικονόµηση ενέργειας, την µείωση δαπανών και την
εξασφάλιση της υγείας του ανθρώπου και του πλανήτη.
Η εταιρία µας ξεκίνησε την δραστηριότητά της πριν από οκτώ χρόνια ως Σύµβουλοι
Επιχειρήσεων.
Ειδικότερα στις τεχνολογίες πληροφορικής (information technologies), τεχνολογία
λογισµικού – ανάλυση, ευφυή συστήµατα – τεκµηρίωση.
Στην δραστηριότητα αυτή προστέθηκαν οι υπηρεσίες Αρχιτεκτονικής
Τοπίου, παροχές συµβουλών για οικολογική αρχιτεκτονική, µελέτες
για οικολογικό σχεδιασµό – οικολογική δόµηση,
χρησιµοποιώντας υλικά οικολογικά και φιλικά προς το
περιβάλλον.
Οι µελέτες περιλαµβάνουν επίσης τις ανακαινίσεις κτιρίων
µε καινοτόµες βιοκλιµατικές επεµβάσεις που µειώνουν το
ενεργειακό αποτύπωµά τους.
Προωθεί την υιοθέτηση υλικών µε οικολογικά και
οικονοµικά οφέλη, όπως την µόνωση blow – in από
κυτταρίνη, ως επίσηµος αντιπρόσωπος της Αυστριακής
εταιρίας THERMOFLOC.
Με γνώµονα τις προγενέστερες σοφές πρακτικές και
µε την εξέλιξη της τεχνογνωσίας σήµερα µπορούµε
να προσφέρουµε λύσεις που αφορούν στη µόνωση και
κυρίως στην οικολογική και φιλική προς το περιβάλλον
και τον άνθρωπο.
Συγκεκριµένα η “blow – in” µόνωση της Thermofloc είναι
µία συµφέρουσα και απολύτως οικολογική πρόταση. Οι τεχνικές
είναι πολλές και ποικίλες για κάθε τύπο κτιρίου, είτε πρόκειται
για κύρια ή εξοχική κατοικία και εφαρµόζεται σε όλα τα τµήµατα
της οικοδοµής ( δάπεδα, τοιχοποιίες, οροφές, σκεπές).
Τα συστήµατα της THERMOFLOC χρησιµοποιούνται σε πολλές χώρες εδώ και 15 χρόνια
µε επιτυχία και συνεχή αυξανόµενη ζήτηση.
Περιγραφή του προϊόντος.

άρθρο:
Μενέλαος-Ανδρέας Ματσιόζεκ
Αρχιτέκτων Τοπίου
(Πολυτεχνείου Βερολίνου)
cosism O.E
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• 100% από ανακυκλώσιµα και οργανικά υλικά
Λόγω του ότι είναι οργανικό υλικό, δεν επιβαρύνει το περιβάλλον
• ∆εν περιέχει χηµικά ή ενώσεις ορυκτέλαιου, εποµένως ανεξαρτητοποιείται από τις
συνέπειες κατανάλωσης πετρελαίου ή πετρελαιοειδών.
• ∆εν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης βλαβερών και καρκινογόνων ουσιών στον χώρο
διαβίωσης.
• Χαµηλή κατανάλωση ενέργειας για την παραγωγή, χρησιµοποιείται το 1% της
απαιτούµενης ενέργειας παραγωγής των συµβατικών µονώσεων, οπότε
επιτυγχάνεται σηµαντική µείωση εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και άλλων
αερίων του φαινοµένου του θερµοκηπίου
• Πιστοποιητικά (Γερµανίας, Αυστρίας, Ελβετίας, Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης – CE,
σύµφωνα µε τις Ευρωπαϊκές οδηγίες 2002/91 ΕΚ).
• Αναγνωρίζεται ως «πράσινη» τεχνολογία και επιδοτείται.

Τρόπος εφαρµογής
Η µόνωση THERMOFLOC τοποθετείται µε τη
βοήθεια των ειδικών µηχανών εµφύσησης,
έτσι ώστε να δηµιουργείται ένα συνεχές και
πλήρες στρώµα µόνωσης.
Ο κατασκευαστής εγκαθιστά την µόνωση
χωρίς θερµικές γέφυρες. ∆εν υπάρχει σχεδόν
κανένα απόβλητο, λόγω του ότι µόνο η
απαραίτητη ποσότητα µόνωσης τοποθετείται στο τµήµα
της οικοδοµής. Επιπλέον, απλοποιεί την υλικοτεχνική υποστήριξη
του κτιρίου, δεδοµένου ότι τα υλικά δεν πρέπει πλέον να µεταφερθούν
µε το χέρι.
Χάρη στη blow-in τεχνική, όλα τα υψηλότερα τµήµατα του κτιρίου (πολυώροφα κτίρια)
µπορούν να γεµίσουν χωρίς πρόβληµα. Με αυτή την τεχνική ο κατασκευαστής κερδίζει
χρόνο και επιταχύνει την εκτέλεση του έργου.
Για ποια κτίρια ενδείκνυται:
• Πολυκατοικίες
• Μονοκατοικίες
• Προκατασκευασµένα
• Ξύλινα και πέτρινα κτίσµατα
Η µόνωση THERMOFLOC ενδείκνυται για κάθε είδος κτίσµατος, και εφαρµόζεται
µε αξιοπιστία σε εξωτερικούς τοίχους, µεσοτοιχίες, δάπεδα, οροφές και στέγες,
προσφέροντας όχι µόνο θερµοµόνωση αλλά και ηχοµόνωση και υγρό προστασία.
Το σύστηµα µόνωσης THERMOFLOC συµπληρώνεται µε
• THERMOFLOC πλήρωση πατωµάτων
χρησιµοποιείται αποκλειστικά ως µόνωση χωρίς πίεση στο οριζόντιο επίπεδο
µεταξύ των δοκών σε µια κατασκευή πατωµάτων ξύλινων δοκών.
• THERMOFLOC Σβόλοι µόνωσης (pellets)
Σβόλοι ανθεκτική στην πίεση, για τη µόνωση των πατωµάτων, προσφέρουν άριστη
ηχοµόνωση από εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες, από 22dB+.
• THERMOFLOC επένδυση προστασίας ατµού
• THERMOFLOC ίνες επένδυσης στεγανοποίησης οροφών
• THERMOBAG ειδικό σύστηµα µονώσεων οροφών
Το σύστηµα THERMOBAG προσφέρει για πρώτη φορά έναν τρόπο να µονωθούν
οι στέγες καθαρά και επικερδώς σε ήδη υπάρχοντα κτίρια.
Μόνο η επαγγελµατική εγκατάσταση της µόνωσης και µε την επιλογή της σωστής
ποσότητας γέµισης σας εγγυάται τα βέλτιστα χαρακτηριστικά µόνωσης
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ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ:
• ∆ιάρκεια ζωής έως 60 χρόνια
• Θερµοµόνωση και ηχοµόνωση
• Πυροπροστασία, λόγω της πυκνότητας του υλικού και κατά συνέπεια την έλλειψη
οξυγόνου επιβραδύνει την εξάπλωση της φωτιάς.
• ∆εν παράγει καπνούς, και δεν λειώνει έτσι εµποδίζει την εξάπλωση της φωτιάς
και αυξάνει την πυροπροστασία.
• ∆ιπλάσια ειδική θερµική ικανότητα (J/kg K) από ΕΡS, από πετροβάµβακα και
υαλοβάµβακα οπότε το υλικό απορροφά µεγαλύτερη θερµότητα έτσι ώστε να
επιτυγχάνεται η καθυστέρηση της εισχώρησης της θερµότητας στο κτίριο.
• ∆ιάδοση/προσρόφηση. Το υλικό «αναπνέει» και δεν επιτρέπει την συγκέντρωση
υγρασίας και την δηµιουργία «µούχλας».
• Μείωση ως και 75% των δαπανών (θέρµανσης/ψύξης). Οπότε η απόσβεση
πραγµατοποιείται σε µικρό χρονικό διάστηµα.
• Ενδεικτικό παράδειγµα: Εάν τα έξοδα θέρµανσης/ψύξης ενός νοικοκυριού
ανέρχονται σε €1000,- ετησίως, τα αντίστοιχα έξοδα µετά από την τοποθέτηση
της ανάλογης µόνωσης, δεν θα ξεπερνούν τα €250,- ετησίως.
• ∆εν είναι απαραίτητη η ολοκληρωτική αποσυναρµολόγηση της εσωτερικής
τακτοποίησης (εσωτερικό φινίρισµα) ή της κάλυψης των στεγών.
• Το µέτρο µόνωσης συνήθως τοποθετείται µέσα σε µια ηµέρα γεγονός που το
καθιστά φιλικό προς τον πελάτη.
• Οικονοµία στο υλικό χωρίς φύρα υλικού.
Η εταιρία µας συνεργάζεται µε εξειδικευµένους Αρχιτέκτονες, Μηχανικούς και
συνεργεία. Άρτια εκπαιδευµένοι εµπειρογνώµονες και ανεγνωρισµένοι Ενεργειακοί
Σύµβουλοι συµπληρώνουν το δυναµικό της εταιρίας µας.
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XENERGY: Η νέα γενιά θερµοµόνωσης από την Dow

POLYKEM

Από την ηµέρα που η Dow εφηύρε το αφρώδες εξηλασµένο πολυστυρένιο, η εξέλιξη
και ανάπτυξη του προϊόντος είναι συνεχής. H Dow µε πολλά χρόνια εµπειρίας παρέχει
λύσεις θερµοµόνωσης που βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων,
βοηθώντας στην δηµιουργία ενός µέλλοντος αειφόρου ανάπτυξης.
Η αποδεδειγµένη1 µακρόχρονη απόδοση και αντοχή των θερµοµονωτικών προϊόντων
εξηλασµένου πολυστυρενίου της Dow διασφαλίζει τους αρχιτέκτονες, τους
µηχανικούς και τους ιδιώτες, ότι η θερµοµόνωση θα αποδίδει για όλη την διάρκεια
ζωής του κτιρίου.
Η Dow ξεπέρασε τις δυνατότητες του γνωστού µπλε θερµοµονωτικού µε την ανάπτυξη
µίας νέας, βελτιωµένης σειράς προϊόντων εξηλασµένου πολυστυρενίου.

ΤΙ ΑΛΛAΖΕΙ
XENERGY είναι η καινούργια σειρά γκρι θερµοµονωτικών αφρώδους εξηλασµένου
πολυστυρενίου που προσφέρει µέχρι και 17% καλύτερο (χαµηλότερο) συντελεστή
αγωγιµότητας (λ) σε σχέση µε τις αυθεντικές µπλε πλάκες της Dow, και µέχρι 26%
καλύτερο (χαµηλότερο) συντελεστή αγωγιµότητας σε σχέση µε τα συµβατικά,
ανταγωνιστικά προιόντα.
Η σειρά XENERGY δίνει στον αρχιτέκτονα, τον κατασκευαστή και τον τεχνίτη νέες
δυνατότητες και στον ιδιώτη άριστη θερµοµόνωση.
Η παραπάνω επίδοση επιτυγχάνεται µε τη χρήση τεχνολογίας παραγωγής
εξηλασµένου πολυστυρενίου µε την προσθήκη άνθρακα. Η τεχνολογία αυτή
βελτιώνει σηµαντικά το προϊόν ως προς την αντίσταση του στη µετάδοση θερµότητας
µέσω ακτινοβολίας, παράγοντας ιδιαίτερα σηµαντικός σε χώρες µε θερµά κλίµατα,
όπως η Ελλάδα.
ΤΙ ∆ΕΝ ΑΛΛAΖΕΙ
H σειρά XENERGY εξακολουθεί να προσφέρει τα άριστα και δοκιµασµένα
χαρακτηριστικά των µπλε αυθεντικών µονωτικών της Dow, δηλαδή, την κλειστή δοµή
κυψελίδων που δίνει υψηλές µηχανικές ιδιότητες, άριστη αντίσταση στην υγρασία,
αλλά και σταθερότητα διαστάσεων, καλή διαπνοή και εύκολο χειρισµό/τοποθέτηση
του προϊόντος.
Όπως και µε το γνωστό σε όλους µπλε θερµοµονωτικό της Dow, η σειρά XENERGY
είναι φιλική στο περιβάλλον (GWP*<5, ODP**=0), αφού παράγεται µε διόγκωση από
ανακυκλωµένο διοξείδιο του άνθρακα (CO2) χωρίς την χρήση HFCs***.
Τέλος, η σειρά XENERGY καλύπτει το φάσµα εφαρµογών που καλύπτονται µε το γνωστό
µπλε θερµοµονωτικό της DOW.

1 Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο www.styrofoam.gr
* GWP: Global Warming Potential, ∆υναµικό θερµανσης του πλανήτη
** ODP: Ozone Depleting Potential, ∆υναµικό καταστροφής της στοιβάδας του όζοντος
*** ΗFC: Hydro-Fluoro-Carbons (Χλωρο-φθορο-άνθρακες)
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Προσφέρουµε λύσεις- To καλύτερο γίνεται ...ακόµα καλύτερο
Η σειρά XENERGY προσφέρει λύσεις, µε σηµαντικά επιπρόσθετα οφέλη και
µεγαλύτερη ελευθερία στις κατασκευές. Ο χαµηλότερος (καλύτερος) συντελεστής
θερµικής αγωγιµότητας µέχρι και 17% σε σχέση µε τις αυθεντικές µπλε πλάκες της
DOW και µέχρι 26% σε σχέση µε συµβατικά ανταγωνιστικά προϊόντα, απαντά στις
αυξανόµενες ανάγκες και απαιτήσεις για καλύτερη θερµοµόνωση.

>>

POLYKEM

Ο πίνακας δείχνει την σύγκριση µεταξύ του XENERGY και του µπλε αυθεντικού
µονωτικού της Dow. Tα προϊόντα XENERGY έχουν µεγαλύτερη θερµική αντίσταση,
µειώνοντας ακόµα περισσότερο την απώλεια ενέργειας για το ίδιο πάχος.

RD- Ονομαστική τιμή
θερμικής αντίστασης

RD- Ονομαστική τιμή
θερμικής αντίστασης

Πάχη

STYROFOAM
Προϊόντα

XENERGY
Προϊόντα

[mm]

[m2K/W]

[m2K/W]

30

0.85

1.00

40

1.15

1.35

50

1.40

1.65

60

1.70

1.95

80

2.30

2.6

Ιδιότητες
Οφέλη:

Μέθοδος

Μονάδες

Κωδικός

WALLMATE™

Ελέγχου
CE
XENERGY
CW-SL
››› Άριστη θερµοµόνωση µε τη χρήση
της πιο εξελιγµένης τεχνολογίας
παραγωγής
θερµοµονωτικών
εξηλασµένου
πολυστυρενίου,
φιλικής
στο
περιβάλλον
EN 12667 W / (mK)
λD
θερμική αγωγιμότητα
26-50 (GWP<5, ODP=0)
0.030
››› Το ιδανικό υλικό για την ικανοποίηση των νέων απαιτήσεων του κανονισµού
>50-80mm
0.031
RD- Ονομαστική τιμή
RD- Ονομαστική τιμή
για την ενεργειακήθερμικής
απόδοση
(ΚΕΝΑΚ)
αντίστασηςτων κτιρίων
θερμικής αντίστασης
Αντοχή
στην
συμπίεση
(τιμή
στο
όριο
EN
826
kPa
CS(10Y)i
››› Παρέχει τη
µέγιστηSTYROFOAM
εξοικονόµηση σε
ενέργεια και χρήµατα ανά µονάδα 100
πάχους
Πάχη
XENERGY
διαρροής
ή 10% παραμόρφωση)
Προϊόντα
Προϊόντα
θερµοµόνωσης
[mm]
[m2K/W]
[m2K/W] διοξειδίου του άνθρακα και των
››› Μειώνει
ακόµη
περισσότερο
τις
Αντίσταση
διαπερατότητας
ENεκποµπές
12086
100-250
30
0.85
1.00
υπόλοιπων
αέριων
ρύπων
σε
σχέση
µε τα συµβατικά θερµοµονωτικά υλικά
υδρατμών μ (Αέρας μ=1)
40 περιπτώσεις
1.15
1.35
››› Ιδανικό για
που λόγω κατασκευαστικών
περιορισµών απαιτούνται
Υδροαπορροφητικοτητα
λεπτά πάχη
50 θερµοµόνωσης
1.40
1.65
ολική εμβάπτυση60

SHAPEMATE™
XENERGY GREC

STYROFOAM™
XENERGY IB-SL

0.030
0.031

0.030
0.031

200

250

100-250

100-250

1.70

EN 12087
1.95

Vol-%

WL(T)i

0.7

1.5

1.5

80 φωτιά 2.30
Συμπεριφορά στην

2.6
EN 13501

-

Euroclass

E

E

E

∆ιαστάσεις
Μήκος
Πλάτος
Πάχος

Ιδιότητες
θερμική αγωγιμότητα
26-50
>50-80mm

Επιφάνεια Πλάκας
Αντοχή στην συμπίεση (τιμή στο όριο

Μέθοδος Μονάδες Κωδικός
mm CE
EN 822
Ελέγχου

WALLMATE™
XENERGY CW-SL

600
0.030
30-80

EN
822 W / (mK) mm λD
EN
12667
mm

EN 823
EN 826

kPa

EN 12086

-

CS(10Y)i

SHAPEMATE™
2500 GREC
XENERGY

0.030
0.031

0.031

επιδερμίδα
200

100

διαρροής ή 10% παραμόρφωση)
Αντίσταση διαπερατότητας
υδρατμών
Σήμανση κατά
CE μ (Αέρας μ=1)

100-250

EN 13164

100-250

STYROFOAM™
2500
XENERGY IB-SL
0.030
0.031

ROOFMATE™
XENERGY SL

600
30-80

1250
600
30-80

0.030
0.031

χωρίς
250 επιδερμίδα, με300
αυλακώσεις
100-250

χωρίς επιδερμίδα

100-250

T1-CS(10\Y)100-DS(TH) T1-CS(10\Y)200-DS(TH)

Υδροαπορροφητικοτητα
ολική εμβάπτυση

EN 12087

Vol-%

WL(T)i

0.7

1.5

1.5

0.7

Συμπεριφορά στην φωτιά

EN 13501

-

Euroclass

E

E

E

E

EN 822
EN 822
EN 823

mm
mm
mm

2500
600
30-80

2500
600
30-80

1250
600
30-80

1250
600
30-80

επιδερμίδα

χωρίς επιδερμίδα, με
αυλακώσεις

χωρίς επιδερμίδα

επιδερμίδα

T1-CS(10\Y)250DS(TH)-TR100

T1 - CS(10\Y)300 DS(TH)

∆ιαστάσεις
Μήκος
Πλάτος
Πάχος
Επιφάνεια Πλάκας
Σήμανση κατά CE

EN 13164

T1-CS(10\Y)100-DS(TH) T1-CS(10\Y)200-DS(TH)
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POLYKEM

Eφαρµογές του XENERGY
Η σειρά των θερµοµονωτικών XENERGY καλύπτει το ίδιο φάσµα εφαρµογών
µε το γνωστό µπλε θερµοµονωτικό της DOW. Ενδεικτικά κάποιες από αυτές:
XENERGY GR
Το SHAPEMATE XENERGY GREC προορίζεται για τη θερµοµόνωση δοµικών στοιχείων,
όπου απαιτείται πολύ καλή πρόσφυση µε το σκυρόδεµα και µε οικοδοµικά κονιάµατα,
όπως π.χ.:
››› Στοιχείων φέροντος οργανισµού
(υποστυλώµατα, τοιχία, δοκοί) και
θερµοµόνωσης θερµογεφυρών (σενάζ, κλπ)
››› Πλακών από σκυρόδεµα, για τοποθέτηση
στην άνω πλευρά (οροφές) ή στην κάτω
πλευρά (πιλοτή).
››› Στεγών µε επικάλυψη λασπωτών κεραµιδιών
XENERGY CW SL
Το WALLMATE XENERGY CW SL προορίζεται για τη θερµοµόνωση τοίχων µε διάκενο.
Τα διαµορφωµένα άκρα (πατούρες) για συναρµογή επιπέδων το ένα δίπλα στο άλλο
και το ακριβές ταίριασµα, προσφέρουν
συνέχεια στη θερµοµόνωση.
ΧΕΝΕRGY SL
Το ROOFMATE XENERGY SL είναι σχεδιασµένο για να δίνει το µέγιστο δυνατό όφελος
σε κατασκευές ανεστραµµένης και συµβατικής θερµοµόνωσης δώµατος καθώς και
φυτεµένου δώµατος:
››› οι περιµετρικές πλευρές µε κλιµακωτή διαµόρφωση εξασφαλίζουν καλή
συναρµογή µεταξύ των πλακών, έτσι ώστε να µη δηµιουργούνται θερµογέφυρες
››› οι άκαµπτες πλάκες εξασφαλίζουν ανθεκτική βάση για τη στήριξη της στρώσης
του έρµατος.
››› Οι µικρές διαστάσεις της πλάκας διευκολύνουν την εύκολη και γρήγορη
τοποθέτηση τους στην οροφή χωρίς προβλήµατα από ανεµοπίεση.

1. XENERGY CW
2. XENERGY GR

➀ Στρώση φύτευσης
➁ Γεωύφασµα
➂ XENERGY SL
➃ ∆ιαχωριστική στρώση (αν χρειάζεται)
➄ Υδατοστεγής στρώση
➅ Πλάκα σκυροδέµατος
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➀ Έρµα
➁ ∆ιαχωριστική στρώση (αν χρειάζεται)
➂ XENERGY SL
➃ ∆ιαχωριστική στρώση (αν χρειάζεται)
➄ Υδατοστεγής στρώση
➅ Πλάκα σκυροδέµατος

XENERGY ETICS SL
Οι πλάκες XENERGY ETICS SL αποτελούν το θερµοµονωτικό του συστήµατος
εξωτερικής θερµοµόνωσης KELYFOS το οποίο είναι πιστοποιηµένο από τον ΕΟΤΑ
κατά ETAG 004 και υπερκαλύπτει εώς 12 φορές τις απαιτήσεις της οδηγίας αυτής.
Με το σύστηµα KELYFOS επιτυγχάνεται η εκµετάλλευση ολόκληρης της
θερµοχωρητικότητας του δοµικού στοιχείου και η ολική (χωρίς θερµογέφυρες)
θερµοµόνωση των εξωτερικών τοίχων.

>>

POLYKEM

Το σύστηµα KELYFOS µε XENERGY ETICS SL είναι και η ιδανική λύση για την ενεργειακή
αναβάθµιση των υφιστάµενων κτηρίων. Εσωτερικά επτυγχάνεται υψηλό επίπεδο
θερµικής άνεσης, χωρίς
συµπυκνώσεις υδρατµών , αντιαισθητικά µαυρίσµατα και σηµάδια µούχλας στους
τοίχους, ενώ εξωτερικά άριστη αντοχή και αισθητική.
∆ιαστρωµάτωση υλικών Συστήµατος Kelyfos

➀ XENERGY ETICS SL
➁ Στήριγµα/Bύσµα Kelyfos
➂ Κόλλα Κelyfos
➃ Υαλόπλεγµα Kelyfos
➄ Σοβάς-Τελική επιφάνεια Kelyfos

Σηµείωση:
Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο δεν
υποδεικνύουν τις ακριβείς προδιαγραφές κατά την πώληση. Τα χαρακτηριστικά
των αναφερόµενων προϊόντων ενδέχεται να διαφέρουν. Βάσει όσων πιστεύουµε
και γνωρίζουµε, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν είναι ακριβείς.
Ωστόσο, δεν υποδηλώνουν καµία ευθύνη, εγγύηση ή βεβαίωση για την απόδοση του
προϊόντος. Εναπόκειται στην ευθύνη του αγοραστή να αποφασίσει αν τα συγκεκριµένα
προϊόντα της Dow είναι κατάλληλα για την επιθυµητή εφαρµογή και να διασφαλίσει ότι
ο χώρος εργασίας και η µέθοδος εφαρµογής συµµορφώνονται
µε την τρέχουσα νοµοθεσία. Με το παρόν δεν παρέχεται καµία άδεια για τη χρήση
διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, ούτε άλλα δικαιώµατα επί βιοµηχανικής ή πνευµατικής
ιδιοκτησίας. Αν αγοράσετε προϊόντα της Dow, σας συµβουλεύουµε να ακολουθήσετε
τις πιο ενηµερωµένες προτάσεις και συστάσεις.
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THERMOPROSOPSIS
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KNAUF

Είναι γεγονός ότι η συνεχώς
αυξανόµενες τιµές του
πετρελαίου και του φυσικού
αερίου, σε συνδυασµό µε την
επιτακτική ανάγκη για τη
µείωση των εκποµπών CO2
και του φαινοµένου του
θερµοκηπίου, οδηγούν την
παγκόσµια κοινότητα προς
ενεργειακώς αποδοτικά
συστήµατα δόµησης.
Απόδειξη των παραπάνω
αποτελεί η κοινοτική οδηγία
2002/91 για την ενεργειακή
απόδοση των κτιρίων και ο
νέος Κανονισµός Ενεργειακής
Απόδοσης Κτιρίων, που
προβλέπεται να
εφαρµοστούν στη χώρα µας
στο άµεσο µέλλον.
Ο όµιλος Knauf, κορυφαίος
παραγωγός δοµικών υλικών
και ολοκληρωµένων
συστηµάτων δόµησης, µε
περισσότερα από 100
εργοστάσια σε όλο τον κόσµο
και µε βιοµηχανική παρουσία
στην Ελλάδα από το 1991,
προτείνει την ιδανική λύση
εξωτερικής θερµοµόνωσης
για τα νέα ή τα
ανακαινιζόµενα κτίρια µε το
σύστηµα δόµησης
THERMOPROSOPSIS.

Ολοκληρωµένο Σύστηµα Εξωτερικής Θερµοµόνωσης
THERMOPROSOPSIS
Τα πλεονεκτήµατα του συστήµατος THERMOPROSOPSIS
Εξοικονόµηση ενέργειας
Καταργεί τις θερµογέφυρες, αξιοποιεί την θερµοχωρητικότητα των δοµικών στοιχείων
και εξασφαλίζει θερµική άνεση εξισώνοντας εύκολα τη θερµοκρασία της εσωτερικής
επιφάνειας των δοµικών στοιχείων µε αυτή του αέρα στο εσωτερικό τους, µειώνοντας
για αυτούς τους λόγους σηµαντικά τις δαπάνες θέρµανσης τον χειµώνα και αυτές του
δροσισµού το καλοκαίρι. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο χρόνος απόσβεσης του
συστήµατος για εφαρµογή του σε αµόνωτη κατοικία είναι πολύ σύντοµος καθώς
κυµαίνεται από 3 εώς 5 έτη.
Εξοικονόµηση ωφέλιµου χώρου
∆εν απαιτείται να χτιστεί διπλός (µπατικός) εξωτερικός τοίχος µε αποτέλεσµα να
κερδίζονται περίπου 6m2 ωφέλιµης επιφάνειας στα 100m2 κατοικίας.
Πλήρης στεγάνωση των προσόψεων
Τέλεια προστασία από το νερό της βροχής και την εξωτερικά εισερχόµενη υγρασία
µε παράλληλη προστασία από την µούχλα, τα βακτηρίδια και την εσωτερική υγρασία
µέσω της εξασφάλισης οµοιόµορφης εσωτερικής θερµοκρασίας. Προστατεύει το
φέροντα οργανισµό από τις θερµικές καταπονήσεις και τη συµπύκνωση υδρατµών.
Αποφυγή ρηγµατώσεων στον εξωτερικό σοβά
Λόγω της εξαιρετικής ποιότητας και της ελαστοµέρειας των υλικών του συστήµατος
οι τελικές επιφάνειες δεν ρηγµατώνουν και η µόνη συντήρηση που χρειάζονται είναι
βαφή κάθε 15-20 έτη.
Ιδανικός τρόπος αναπαλαίωσης και θερµοµόνωσης υφισταµένων κτιρίων
Κατά τη διάρκεια της εφαρµογής του συστήµατος δεν διακόπτεται η λειτουργία του
κτιρίου ενώ διατηρείται η εξωτερική αρχιτεκτονική του ταυτότητα.
Προσθέτει αξία στην περιουσία σας
Σύντοµα τα κτίρια θα αποκτήσουν ενεργειακή ταυτότητα σύµφωνα µε τους
Ευρωπαϊκούς Κανονισµούς (Οδηγία 2002/91/ΕΚ) ανάλογα µε την συνολική
κατανάλωση ενέργειάς τους σε Kwh/m2.
Aρχιτεκτονική ελευθερία
Η µεγάλη ευκολία διαµόρφωσης των υλικών του συστήµατος επιτρέπει την δηµιουργία
ιδιαίτερα ελκυστικών προσόψεων.
Το µονωτικό υλικό του συστήµατος Λευκές αυτοσβενύµενες πλάκες ∆ιογκωµένου
Πολυστυρενίου EPS 80, µε λ=0,037W/(m.k.) οι οποίες παράγονται µε τις ευρωπαϊκές
προδιαγραφές EN 13163:2001 και διαθέτουν CE. Το πάχος του µονωτικού υλικού
καθορίζεται από τη µελέτη θερµοµόνωσης που εκπονείται σύµφωνα µε τον ισχύοντα
κανονισµό.
Εφαρµογή του συστήµατος
THERMOPROSOPSIS
1. Έλεγχος του υποβάθρου-Θερµοκρασίες εφαρµογής
Κατάλληλα υπόβαθρα µπορούν ν΄ αποτελέσουν επιφάνειες από Beton, τούβλο,
παλαιοί σοβάδες, Τσιµεντοσανίδα Aquapanel. Το υπόβαθρο πρέπει να είναι καθαρό,
στεγνό, χωρίς υπολείµµατα λαδιού, σχετικά επίπεδο και χωρίς σαθρά τµήµατα.
Οι θερµοκρασίες κατά την εφαρµογή του συστήµατος θα πρέπει να είναι µεταξύ
5οC και 35οC.
2. Καθορισµός της ζώνης υψηλής στεγάνωσης Περιµετρικά του κτιρίου καθορίζεται
η περιοχή που πρέπει να προστατευτεί από την ανιούσα υγρασία. Η περιοχή αυτή
πρέπει να καλύπτει περιµετρικά το κτίριο σε µία ζώνη ελάχιστου πλάτους 30cm
πάνω από το φυσικό έδαφος.
3. Τοποθέτηση του οδηγού εκκίνησης Αφού ζυγιστούν οι όψεις του κτιρίου,
τοποθετείται ο οδηγός εκκίνησης στο άνω όριο της ζώνης υψηλής στεγάνωσης
µε τη χρήση εκτονούµενων βυσµάτων και ειδικών αποστατών.
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4. Επικόλληση των µονωτικών πλακών Αναµιγνύουµε το υλικό επικόλλησης
THERMOPROSOPSIS multi µε νερό ώστε να δηµιουργηθεί ένα οµοιογενές µίγµα.
Η εργασία µπορεί να γίνει µε µίξερ βαρέως τύπου ή για µεγαλύτερη απόδοση
χρησιµοποιούµε κάποια από τις µηχανές PFT ( G 54). Το µίγµα τοποθετείται µε µυστρί
ή µε το πιστόλι εκτόξευσης των µηχανών PFT στο περίγραµµα του µονωτικού και σε
ενδιάµεσα σηµεία του, ώστε η επιφάνεια που θα καλύπτει να αντιστοιχεί τουλάχιστον
στο 40% της επιφανείας της πλάκας. Η πρώτη σειρά του µονωτικού τοποθετείται µε
αλφαδιά τον οδηγό εκκίνησης, ενώ οι επόµενες επικολλώνται πάντοτε
διασταυρώνοντας τους αρµούς και ελέγχοντας την επιπεδότητά τους. Χρειάζεται
προσοχή οι πρώτοι αρµοί πάνω από τα ανοίγµατα πορτών ή παραθύρων να µην
διαµορφώνονται σε συνέχεια των λαµπάδων αυτών. Στα σηµεία επαφής του µονωτικού
µε επιφάνειες άλλων δοµικών υλικών (πχ. Beton, στέγη) τοποθετείται ειδική
αυτοδιογκούµενη ταινία για την αποφυγή θερµογεφυρών. Μετά την ολοκλήρωση των
εργασιών επικόλλησης και τουλάχιστον µετά από 48 ώρες οι τυχόν διαφορές στις
επιφάνειες των θερµοµονωτικών πλακών εξοµαλύνονται µε τριβίδι για την επίτευξη
τέλειας επιπεδότητας.
5. Τοποθέτηση βυσµάτων Έπειτα ακολουθεί η τοποθέτηση 6 βυσµάτων ανά m2 µε
βάθος αγκύρωσης µεγαλύτερο των 5cm, για την επιπλέον προστασία του συστήµατος
από τους σεισµούς και τις ανεµοπιέσεις. Ιδιαίτερα σηµαντική κρίνεται η εργασία αυτή
όταν η επικόλληση των θερµοµονωτικών πλακών γίνεται σε µη σταθερά υπόβαθρα (πχ
παλαιοί σοβάδες).
6. Τοποθέτηση ειδικών τεµαχίων Με χρήση του υλικού επικόλλησης τοποθετούνται
τα γωνιόκρανα, οι νεροσταλάκτες και όπου απαιτούνται, τα προφίλ αρµού διαστολής,
προσδίδοντας άριστο αισθητικό αποτέλεσµα στις όψεις του κτιρίου.
7. Επίστρωση µε βασικό επίχρισµα THERMOPROSOPSIS
Το υλικό επικόλλησης THERMOPROSOPSIS multi, λόγω της άριστης ποιότητάς του,
χρησιµοποιείται και ως βασικό επίχρισµα του συστήµατος. Όλη η επιφάνεια
καλύπτεται σε πάχος 5-7mm και στη συνέχεια εµβαπτίζεται πλήρως σ΄ αυτή το πλέγµα
ενίσχυσης THERMOPROSOPSIS το οποίο πρέπει να βρίσκεται στο άνω 1/3 του πάχους
του βασικού επιχρίσµατος και να επικαλύπτεται στα σηµεία συναρµογής του κατά
τουλάχιστον 10cm. Στα σηµεία διαγώνια των ανοιγµάτων τοποθετούνται επιπλέον
τεµάχια πλέγµατος ενίσχυσης THERMOPROSOPSIS διαστάσεων 30x50cm για επιπλέον
προστασία. Σε ζώνη πλάτους τουλάχιστον 30cm επάνω από τον οδηγό εκκίνησης,
χρησιµοποιείται ως βασικό επίχρισµα το υψηλής στεγάνωσης υλικό Sockel SM, µε
ενίσχυση υαλοπλέγµατος.
Εναλλακτικά ως βασικό επίχρισµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί το οργανικό,
αντιρηγµατικό - χωρίς τσιµέντο υλικό PASTOL σε πάχος 2-3mm µε χρήση του
πλέγµατος ενίσχυσης PASTOL FEIN. Στην περίπτωση αυτή, στα σηµεία τοποθέτησης
των βυσµάτων αγκύρωσης, οι θερµοµονωτικές πλάκες φρεζάρονται µε κατάλληλη
φρέζα Knauf ενώ µετά την τοποθέτηση τους, καλύπτονται µε έτοιµες τάπες
θερµοµονωτικού υλικού.
8. Επίστρωση µε το τελικό επίχρισµα
Ως τελικό επίχρισµα εφαρµόζεται έπειτα από περίπου πέντε ηµέρες το SM 700 natur
weiβ, είτε µε το χέρι είτε µε τις µηχανές PFT. Το βασικό επίχρισµα καλύπτεται µε το
τελικό σε πάχος 2-3 mm, το οποίο έπειτα από τουλάχιστον µια εβδοµάδα ασταρώνεται
µε το υδρόφοβο αστάρι FINOL και βάφεται µε το σιλικονούχο ινοπλισµένο χρώµα
FASERFARBE. Εναλλακτικά επίσης µπορούν να εφαρµοστούν έγχρωµα οργανικά - χωρίς
τσιµέντο - υλικά όπως το ακρυλικό addi και το σιλικονούχο conni, σε διάφορες
κοκκοµετρίες και τεχνοτροπίες, µε προηγούµενη χρήση του κατάλληλου έγχρωµου
ασταριού Quarzgrund.
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ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ

MONOPOLY EPS80 & NEOPOR EPS80

>>

ΜΑΡΙΟΓΛΟΥ

Για την εφαρµογή του
συστήµατος εξωτερικής
θερµοµόνωσης η εταιρεία «Γ.
Μαριόγλου & Υιοί ΑΒΕΕ» έχει
πιστοποιήσει τα υλικά
“monopoly EPS-80” και
“monopoly Neopor EPS80”
στο σύστηµα 2+, όπως
περιγράφεται στην
ETAG004:2000 σε
συνδυασµό µε την οδηγία
89/106/ΕΟΚ, στο
κοινοποιηµένο εργαστήριο
MPA BAU HANNOVER της
Γερµανίας.

Εφαρµογή συστήµατος εξωτερικής θερµοµόνωσης µε ∆ΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ
«monopoly EPS80» ή «monopoly Neopor EPS80»
Τι είναι το “monopoly EPS80”
Το “monopoly EPS80” είναι η κλασική διογκωµένη πολυστερίνη σε λευκό χρώµα.
Τα προϊόντα EPS σε λευκό χρώµα έχουν µία επιτυχηµένη παρουσία πολλών ετών
τόσο στην Ελλάδα όσο και στις διεθνής αγορές.
Τι είναι το “monopoly Neopor EPS80”
Το “monopoly Neopor EPS80” παράγεται από την οµώνυµη πρώτη ύλη της BASF,
το Neopor, το οποίο αποτελεί την µετεξέλιξη της κλασικής διογκωµένης πολυστερίνης
Styropor. Η εντυπωσιακή βελτίωση της θερµοµονωτικής του απόδοσης οφείλεται στην
προσθήκη γραφίτη, σε ποσοστό έως 3%. Όπως είναι γνωστό, η µετάδοση θερµότητας
γίνεται µε τρεις τρόπους: την αγωγή, τη συναγωγή και την ακτινοβολία. Σε ένα
θερµοµονωτικό υλικό στόχος είναι η µείωση της µεταδιδόµενης θερµότητας στο
ελάχιστο. Ο ακίνητος αέρας, που περιέχεται στις κυψελίδες της διογκωµένης
πολυστερίνης, ελαχιστοποιεί την αγωγή και τη συναγωγή. Ο γραφίτης που προστίθεται,
µειώνει δραµατικά τη µετάδοση θερµότητας µε ακτινοβολία, καθιστώντας το
“monopoly Neopor EPS80”, το απόλυτο θερµοµονωτικό υλικό.
Και τα δύο υλικά, “monopoly EPS-80” και “monopoly Neopor EPS80”, υπερκαλύπτουν
τις προδιαγραφές που θέτει η ETAG 004 (Πίνακας 1), και µπορούν να χρησιµοποιηθούν
σε κάθε πιστοποιηµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης.
Στην εταιρία “Γ.Μαριόγλου & Υιοί ΑΒΕΕ” εφαρµόζεται αυστηρό σύστηµα συνεχούς
εσωτερικού ελέγχου, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ13172:2001 (Εκτίµηση της
συµµόρφωσης) στο εργαστήριο που διαθέτει βαθµονοµηµένα & διαπιστευµένα
όργανα για τη µέτρηση της θερµικής αγωγιµότητας, καθώς και ειδική διάταξη
µέτρησης και ελέγχου µηχανικών ιδιοτήτων (θλιπτική – καµπτική αντοχή και
εφελκυστική τάση). Επίσης γίνονται µετρήσεις και έλεγχοι για τον προσδιορισµό
των ιδιοτήτων όπως: Μήκος, Πλάτος, Πάχος, Ορθογωνικότητα, Μακροπρόθεσµη
απορρόφηση ύδατος σε βύθισηκαι δοκιµές αντίδρασης στη φωτιά σύµφωνα
µε τα όσα παρατίθενται στον πίνακα 2.
Η εφαρµογή της λύσης της εξωτερικής θερµοµόνωσης γίνεται πάντα στη βάση των
οδηγιών του προµηθευτή (Εικ. 1), ο οποίος διαθέτει την εξειδικευµένη τεχνογνωσία
και την πιστοποίηση του συνολικού συστήµατος. Τα όσα αναφέρονται παρακάτω
αποτελούν γενικές αρχές εφαρµογής.
- Σε περίπτωση εφαρµογής σε υφιστάµενο κτίριο γίνεται έλεγχος της κατάστασης
του επιχρίσµατος και επισκευάζονται τυχόν αποσαρθρώσεις και άλλες φθορές.
- Σε περίπτωση νέας κατασκευής πρέπει να δίνεται έµφαση στην επιπεδότητα της
τοιχοποιίας.
- Οι θερµοµονωτικές πλάκες “monopoly EPS-80” ή “monopoly Neopor EPS80”
στερεώνονται επί της τοιχοποιίας και των στοιχείων σκυροδέµατος µε ειδική κόλλα
και, αναλόγως της περίπτωσης, και µε ειδικά βύσµατα.
- Στη συνέχεια ακολουθεί επάλειψη στρώσης ειδικής κόλλας, επί της οποίας
τοποθετείται το συνθετικό πλέγµα.
- Ακολουθεί η τελική επίχριση, σε µία ή δύο στρώσεις, από ανόργανο ή ακρυλικό
υλικό.
Τα σηµεία στα οποία θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την κατασκευή είναι:
α) Οι κατακόρυφοι αρµοί των πλακών να µην συµπίπτουν.
β) Το τέλος του πλέγµατος να µη συµπίπτει µε το τέλος της θερµοµονωτικής πλάκας.
γ) Το ένα φύλλο πλέγµατος να υπερκαλύπτει το άλλο.
δ) Να χρησιµοποιούνται τα κατάλληλα βύσµατα για την τοιχοποιία και τα στοιχεία
σκυροδέµατος
Στον πίνακα 3 φαίνεται ο ενδεικτικός υπολογισµός συντελεστή θερµοπερατότητας για
την κλιµατική ζώνη Γ µε χρήση διογκωµένης πολυστερίνης «monopoly EPS80» και στον
πίνακα 4 αντίστοιχα µε χρήση διογκωµένης πολυστερίνης «monopoly Neopor EPS80».
Το όριο βάσει νέου κανονισµού θερµοµόνωσης είναι, για την συγκεκριµένη κλιµατική
ζώνη, είναι 0,45 W/m2K.
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Πίνακας 1: Θερµοµηχανικές ιδιότητες

Πίνακας 2: Συχνότητα ελέγχου παραγωγής

Πίνακας 3: Ενδεικτικός υπολογισµός συντελεστή
θερµοπερατότητας µε monopoly EPS80

Πίνακας 4: Ενδεικτικός υπολογισµός συντελεστή
θερµοπερατότητας µε monopoly Neopor EPS80
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ΜΑΠΕΙ

Σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης

ΜΑΠΕΙ

MAPETHERM SYSTEM
Σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης πιστοποιηµένο βάση ETAG 004 το οποίο
προσφέρει εξοικονόµηση ενέργειας, δίνει αξία στο ακίνητο, εξαλείφει τις
θερµογέφυρες και την εµφάνιση µούχλας λόγω συγκεντρωµένης υγρασίας
σε εσωτερικούς χώρους και χαρίζει ποιότητα ζωής και εγγυηµένη άνεση.
Το σύστηµα περιλαµβάνει το τσιµεντοκονίαµα ενός συστατικού MAPETHERM AR1
για συγκόλληση και εξοµάλυνση µονωτικών πλακών (από εξηλασµένη ή διογκωµένη
πολυστερίνη, πετροβάµβακα, φελλό κλπ) και ολοκληρώνεται µε την τελική
σπατουλαριστή βαφή SILEXCOLOR TONACHINO µε το αντίστοιχο έγχρωµο αστάρι
βάσης SILEXCOLOR BASE COAT.

DOMOKEM

Κοντά σας και στον τοµέα της µόνωσης

ΤΣΟΓΚΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Η εταιρία DOMOKEM - ΤΣΟΓΚΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ δραστηριοποιείται στον τοµέα των
συστηµάτων Υδρορροών πάνω από 20 χρόνια και τώρα κοντά σας και στο τοµέα της
µόνωσης µε βασικά στελέχη που διαθέτουν πολύχρονη εµπειρία των συστηµάτων
Μόνωσης. Αποτελεί τον πιο αξιόπιστο συνεργάτη σας για ολοκληρωµένες λύσεις σε
µελέτες, εφαρµογές αλλά και επισκευές σε συστήµατα υδρορροών και µονώσεων µε
εξειδικευµένα συνεργεία. ∆ιαθέτει άψογη οργάνωση των συνεργείων της, καθώς και
άριστο εξοπλισµό και υψηλή ποιότητα του τελικού αποτελέσµατος, χρησιµοποιώντας
υλικά που ανταποκρίνονται στα διεθνή standards (DIN – ASA), παρέχοντας γραπτή
εγγυητή 15 ετών τόσο στον τοµέα των Υδρορροών, όσο και στο τοµέα των Μονώσεων.
Η DOMOKEM - ΤΣΟΓΚΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ εξασφαλίζει την ποιότητα των εργασιών της
εφαρµόζοντας εγκεκριµένα συστήµατα υδρορροών και µόνωσης, σύµφωνα µε τις
ανάγκες και τις προδιαγραφές κάθε έργου µε πλήρως ενηµερωµένα στελέχη,
πρόθυµα να παράσχουν οποιαδήποτε συµβουλή πριν ή µετά την εκτέλεση των
εργασιών, καθώς και άµεση ενηµερωτική εξυπηρέτηση µε ένα µόνο τηλεφώνηµα,
χωρίς κόστος καλώντας στο 800 11 43 800.
Η DOMOKEM - ΤΣΟΓΚΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ είναι µέλος του ΠΑΣΕΜ (Πανελληνίου Συνδέσµου
Εταιριών Μόνωσης), της FESI (Eυρωπαϊκής Οµοσπονδίας Συνδικάτων Μόνωσης) και της
IWA (∆ιεθνούς Ένωσης Στεγανοποίησης).
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ECONOMIA

To ευρωπαϊκό σήµα Ecolabel και
τι χαρακτηρίζει
Το ευρωπαϊκό σήµα Ecolabel αποτελεί µια
εθελοντική σήµανση που καθιερώθηκε το 1992 µε
σκοπό την παρότρυνση των επιχειρήσεων για
φιλικότερα προς το περιβάλλον προϊόντα και
υπηρεσίες.
Το λογότυπο µε το λουλούδι χαρακτηρίζει τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες στα οποία έχει
απονεµηθεί το Ecolabel και κάνει εύκολη την
αναγνώριση τους από τους καταναλωτές. Σήµερα το
ευρωπαϊκό Ecolabel καλύπτει µια µεγάλη γκάµα
προϊόντων και υπηρεσιών, µε την συνεχή προσθήκη
όλο και περισσότερων οµάδων.
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ECONOMIA

To ευρωπαϊκό σήµα Ecolabel και τι χαρακτηρίζει

Το ευρωπαϊκό σήµα Ecolabel αποτελεί µια εθελοντική σήµανση που καθιερώθηκε το
1992 µε σκοπό την παρότρυνση των επιχειρήσεων για φιλικότερα προς το περιβάλλον
προϊόντα και υπηρεσίες.
Το λογότυπο µε το λουλούδι χαρακτηρίζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες στα οποία έχει
απονεµηθεί το Ecolabel και κάνει εύκολη την αναγνώριση τους από τους καταναλωτές.
Σήµερα το ευρωπαϊκό Ecolabel καλύπτει µια µεγάλη γκάµα προϊόντων και υπηρεσιών,
µε την συνεχή προσθήκη όλο και περισσότερων οµάδων.

άρθρο:
TARGET
Νικολαΐδου Άννα

Οι ήδη πιστοποιηµένες οµάδες περιλαµβάνουν:
o προϊόντα καθαρισµού (απλά καθαριστικά, καθαριστικά υγειονοµικών χώρων,
απορρυπαντικά πιάτων, πλυντηρίων πιάτων & πλυντηρίων ρούχων, σαπούνια,
σαµπουάν, µαλακτικά µαλλιών)
o είδη ένδυσης (υφάσµατα, υποδήµατα)
o βαφές & βερνίκια
o ηλεκτρονικές συσκευές (τηλεοράσεις, προσωπικοί υπολογιστές, φορητοί
υπολογιστές),
o επικαλύψεις δαπέδων (ξύλινες, υφασµάτινες, σκληρές)
o έπιπλα (ξύλινα έπιπλα)
o είδη κήπου (βελτιωτικά χώµατος, λιπάσµατα)
o οικιακές συσκευές (λάµπες, ψυγεία, καταψύκτες, κλιµατιστικά)
o λιπαντικά
o στρώµατα
o προϊόντα χαρτιού (φωτοτυπικό χαρτί, χαρτί σχεδίασης)
o υπηρεσίες (τουριστικών καταλυµάτων & κάµπινγκ)
Παρά την απλότητα του, µόνο τα προϊόντα που είναι άκρως φιλικά στο περιβάλλον
µπορούν να φέρουν το λογότυπο του Ecolabel εξαιτίας των πολύ αυστηρών κριτηρίων.
Το Ecolabel αποτελεί ένα σήµα άξιο εµπιστοσύνης από τους καταναλωτές. Τα κριτήρια
βασίζονται σε επιστηµονικά στοιχεία και καθορίζονται, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µετά
από εκτεταµένες διαβουλεύσεις µεταξύ ειδικών και εκπροσώπων από τη βιοµηχανία,
από οργανώσεις καταναλωτών και από περιβαλλοντικές οργανώσεις και οργανισµούς.
Τα κριτήρια αφορούν περιβαλλοντικά ζητήµατα όπως η κατανάλωση ενέργειας, η
τοξικότητα ουσιών, η ανακύκλωση και η προστασία από τα λύµατα.
Ο καθορισµός των κριτήριων του Ecolabel βασίζεται σε µελέτες της περιβαλλοντικής
επίδρασης του προϊόντος ή της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια όλου του κύκλου ζωής του,
ξεκινώντας από την προέλευση των πρώτων υλών και συνεχίζοντας µε την παραγωγή,
τη διανοµή (συµπεριλαµβανόµενης της συσκευασίας), τη χρήση από τους καταναλωτές
και τη τελική απόρριψη του.
Συγκεκριµένα λαµβάνονται υπόψη:
• οι σηµαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις (ιδίως οι επιπτώσεις στην κλιµατική
αλλαγή, στη φύση και τη βιοποικιλότητα), η κατανάλωση ενέργειας και φυσικών
πόρων, η παραγωγή αποβλήτων, οι εκποµπές σε όλα τα στοιχεία του
περιβάλλοντος, η ρύπανση µέσω φυσικών φαινοµένων και µέσω της χρήσης και
ελευθέρωσης επικίνδυνων ουσιών
• η υποκατάσταση επιβλαβών ουσιών από λιγότερο επιβλαβείς ουσίες καθαυτές ή
µέσω της χρήσης διαφορετικών υλικών ή σχεδιαστικών τροποποιήσεων, εφόσον
είναι τεχνικά εφικτή
• η δυνατότητα µείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων χάρις στην ανθεκτικότητα
και την επαναχρησιµοποίηση των προϊόντων
• το καθαρό οικολογικό ισοζύγιο των θετικών και αρνητικών συνεπειών για το
περιβάλλον, συµπεριλαµβανοµένων θεµάτων υγείας και ασφάλειας, κατά τις
διάφορες φάσεις του κύκλου ζωής των εξεταζόµενων προϊόντων
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• εφόσον κρίνεται σκόπιµο, κοινωνικές και ηθικές παράµετροι µέσω, λόγου χάρη, της
παραποµπής σε σχετικές διεθνείς συµβάσεις και συµφωνίες, όπως τα πρότυπα και
οι κώδικες δεοντολογίας της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (∆ΟΕ).
• κριτήρια που έχουν καθορισθεί για άλλα περιβαλλοντικά σήµατα, ιδίως επισήµως
αναγνωρισµένα, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, περιβαλλοντικά σήµατα EN ISO
14024 τύπου I, εφόσον υπάρχουν για τη συγκεκριµένη κατηγορία προϊόντων µε
στόχο τη βελτίωση των συνεργειών.
• στο µέτρο του δυνατού, η αρχή της µείωσης των πειραµάτων στα ζώα.
Το σήµα απονέµεται µόνο αφού επαληθευτεί από ανεξάρτητο φορέα ότι το
προϊόν/υπηρεσία ανταποκρίνεται στις υψηλές περιβαλλοντικές απαιτήσεις.
Ο αρµόδιος φορέας συνάπτει σύµβαση µε κάθε επιχείρηση, η οποία καλύπτει τους
όρους χρήσης του οικολογικού σήµατος της ΕΕ (συµπεριλαµβανοµένων διατάξεων για
την έγκριση και την αφαίρεση του οικολογικού σήµατος της ΕΕ, ιδίως µετά την
αναθεώρηση των κριτηρίων). Προς τον σκοπό αυτό, χρησιµοποιείται πρότυπη σύµβαση
σύµφωνα µε συγκεκριµένο υπόδειγµα (παράρτηµα IV –Κανονισµός ΕΚ 66/2010).
Ο Κανονισµός ΕΚ 66/2010 σχετικά µε το Κοινοτικό Σύστηµα Απονοµής Οικολογικού
Σήµατος απαιτεί την δηµιουργία ενός «Αρµόδιου Φορέα» ο οποίος θα υλοποιεί τις
διαδικασίες που θεσπίστηκαν για την εφαρµογή του Κανονισµού αυτού. Αρµόδιος
φορέας στην Ελλάδα από το 1993, σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση (Α.Π.
866644/2482/93, ΦΕΚ 763/Β/93), είναι το «Ανώτατο Συµβούλιο Απονοµής
Οικολογικού Σήµατος» µε τον διακριτικό τίτλο «ΑΣΑΟΣ».
Τα πλεονεκτήµατα του ευρωπαϊκού Ecolabel είναι εµφανή, σε όλους τους
κατασκευαστές και παραγωγούς και ιδιαίτερα σε αυτούς που θέλουν να εξαπλωθούν
στην ευρωπαϊκή αγορά.
Η εθελοντική φύση της σήµανσης όχι µόνο δεν δηµιουργεί εµπόδια στις εµπορικές
συναλλαγές αλλά παρέχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, σύµφωνα µε πολλούς
επιχειρηµατίες.
Το λουλούδι-λογότυπο είναι αναγνωρισµένο στα 27 κράτη-µέλη της ευρωπαϊκής
ένωσης, όπως και στην Νορβηγία, στο Λιχτενστάιν και στην Ισλανδία. Το Ecolabel
συµβάλλει τόσο στην αναγνωρισιµότητα του υψηλού επιπέδου των προϊόντων για τους
παραγωγούς-κατασκευαστές, τους εµπόρους και τους παροχείς υπηρεσιών όσο και
στην αξιόπιστη επιλογή φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων από τους αγοραστές.
Το σχέδιο έχει αναθεωρηθεί πρόσφατα µε σκοπό την απλοποίηση των διαδικασιών για
τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις και την αύξηση των οµάδων προϊόντων που
περιλάµβανε το αρχικό σχέδιο. Μερικές από τις πιο σηµαντικές αλλαγές
περιλαµβάνουν µειωµένα τέλη, λιγότερες διοικητικές ευθύνες για τις εταιρίες,
αυξηµένη συνέργεια µε άλλα εθνικά σήµατα και ταχύτερη ανάπτυξη κριτηρίων και
αναθεώρηση διαδικασιών.
Το ευρωπαϊκό Ecolabel είναι µέρος ενός γενικότερου σχεδίου δράσης για την Βιώσιµη
Κατανάλωση και Παραγωγή / Βιώσιµη Βιοµηχανική Πολιτική (Sustainable Consumption
& Production / Sustainable Industrial Policy - SCP/SIP) που υιοθετήθηκε επίσηµα από
την ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 16 Ιουλίου 2008, και συνδέεται µε άλλες ευρωπαϊκές
πολιτικές όπως οι Πράσινες Προµήθειες ∆ηµοσίου (Green Public Procurement - GPP).
Σχετική νοµοθεσία µε το οικολογικό σήµα της ΕΕ (EU Ecolabel) αποτελεί ο ευρωπαϊκός
κανονισµός (ΕΚ) αριθµ.66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
25ης Νοεµβρίου 2009.
ECOLABEL ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ
Η λειτουργία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (τουριστικών καταλυµάτων) µπορεί
να προκαλέσει σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Οι επιπτώσεις αυτές αφορούν κυρίως την επιβάρυνση του εδάφους και των υδάτων,
αλλά και την κατανάλωση ενέργειας, την ατµοσφαιρική ρύπανση, κ.α.
Με σκοπό τον περιορισµό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των
τουριστικών καταλυµάτων, υπάρχουν (σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο)
διάφορα σχήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης (πχ. ISO 14001/EMAS, Ευρωπαϊκό
οικολογικό σήµα και άλλα οικολογικά σήµατα και σφραγίδες περιβαλλοντικής
ποιότητας).
Τα σχήµατα αυτά πέραν από την µείωση και πρόληψη της ρύπανσης, ενισχύουν την
εικόνα και την ανταγωνιστικότητα των τουριστικών καταλυµάτων, ενώ παράλληλα
βοηθούν στο να γίνει πλήρως αντιληπτό ότι µακροπρόθεσµα η ικανότητα µίας περιοχής
να ελκύει τουρισµό συνδέεται άµεσα µε την διατήρηση του περιβάλλοντος σε καλή
κατάσταση.

Η TARGET business
solutions, µε το
εξειδικευµένο και έµπειρο
προσωπικό που διαθέτει,
παρέχει τεχνική βοήθεια για
την οργάνωση και υλοποίηση
των απαιτήσεων της
σήµανσης Ecolabel σε όλες
της εταιρίες και ιδιαίτερα
στις εταιρίες του τουριστικού
κλάδου.
Η µεθοδολογία για την
απόκτηση της σήµανσης
Ecolabel είναι:
- ∆ιάγνωση συµµόρφωσης
µε βάση τα 29 Υποχρεωτικά
και τα 61 Προαιρετικά
κριτήρια
- Τεχνική βοήθεια για την
συµµόρφωση των
αποκλίσεων
- Τεκµηρίωση του
συστήµατος (εκπόνηση
απαραίτητων διαδικασιών –
οδηγιών)
- Υλοποίηση του
συστήµατος (τήρηση
αρχείων, εκπαίδευση κλπ)
- Τεχνική βοήθεια για την
προετοιµασία και υποβολή
της αίτησης και του φακέλου
τεκµηρίωσης
- Οργάνωση και υποστήριξη
επιθεώρησης
- Τεχνική υποστήριξη για
άρση τυχόν αποκλίσεων
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Είδη Τουριστικών Επιχειρήσεων
Η «υπηρεσία τουριστικού καταλύµατος» σύµφωνα µε το άρθρο 2 της Απόφασης
2003/287/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνίσταται στην παροχή, έναντι αµοιβής,
καταλύµατος διανυκτέρευσης σε κατάλληλα εξοπλισµένα δωµάτια,
που περιλαµβάνουν τουλάχιστον ένα κρεβάτι, η οποία προσφέρεται ως κύρια
υπηρεσία, σε τουρίστες, ταξιδιώτες και ενοίκους. Η παροχή της διανυκτέρευσης είναι
δυνατόν να περιλαµβάνει την προσφορά σίτισης, δραστηριοτήτων εκγύµνασης ή/ και
χώρους πρασίνου.
Οι τουριστικές επιχειρήσεις που µπορούν να υποβάλλουν τον φάκελο υποψηφιότητας
για την απόκτηση του Οικολογικού Σήµατος (EU Ecolabel) είναι αυτές που καθορίζονται
στην απόφαση 99/35/ΕΚ:
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Ξενοδοχεία και παρόµοια καταλύµατα
- Ξενοδοχεία
- Παρόµοια καταλύµατα
Άλλα συλλογικά καταλύµατα
- Παραθεριστικές κατοικίες
- Τουριστικοί χώροι κατασκήνωσης
- Μαρίνες
- Ορεινά καταφύγια
Ειδικευµένα καταλύµατα
- Κέντρα Υγείας
- Κάµπινγκ εργασίας και διακοπών
- ∆ηµόσια µέσα µεταφοράς
- Συνεδριακά Κέντρα
Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ
Ενοικιαζόµενα δωµάτια
- Ενοικιαζόµενα δωµάτια σε σπίτια οικογενειών
- Κατοικίες ενοικιαζόµενες από ιδιώτες ή µεσιτικά γραφεία
Άλλα ιδιωτικά καταλύµατα
- Ιδιόκτητες κατοικίες
- Καταλύµατα που παρέχονται δωρεάν από συγγενείς ή φίλους
- Άλλα ιδιωτικά καταλύµατα π.δ.κ.α.
Για την απονοµή του Σήµατος στα Τουριστικά καταλύµατα, έχουν θεσπιστεί ειδικά
κριτήρια. Από αυτά πρέπει να πληρούνται τα 29 υποχρεωτικά κριτήρια στο σύνολό τους
και από τα προαιρετικά κριτήρια να επιλεγούν αυτά που µε το σύστηµα βαθµολόγησης
θα συγκεντρώνουν κατ' ελάχιστο 20 - 31 βαθµούς (ανάλογα την περίπτωση).
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Ενέργεια
1. Ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές.
2. Άνθρακας και βαρέα κλάσµατα πετρελαίου.
3. Απόδοση και παραγωγή θερµότητας.
4. Κλιµατισµός.
5. Ενεργειακή απόδοση κτιρίων.
6. Μόνωση παραθύρων.
7. ∆ιακοπή λειτουργίας της θέρµανσης ή του κλιµατισµού.
8. ∆ιακοπή φωτισµού.
9. Ενεργειακώς αποδοτικοί λαµπτήρες.
10. Εξωτερικές συσκευές θέρµανσης.
11. Παροχή νερού για βρύσες & ντους.
12. Κάλαθοι απορριµµάτων στα αποχωρητήρια.
13. Απόπλυση ουρητηρίων.
14. Αλλαγή πετσετών & σεντονιών.
15. Ορθή αποµάκρυνση των λυµάτων.
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Απορρυπαντικά & Απολυµαντικά
16. Απολυµαντικά. Απορρίµµατα.
17. ∆ιαχωρισµός απορριµµάτων από τους επισκέπτες.
18. ∆ιαχωρισµός απορριµµάτων.
19. Αναλώσιµα προϊόντα µιας χρήσης.
20. Συσκευασίες πρωινού.
Άλλες Υπηρεσίες
21. Απαγόρευση καπνίσµατος σε κοινόχρηστους χώρους.
22. ∆ηµόσιες συγκοινωνίες.
Γενική ∆ιαχείριση
23. Συντήρηση και επισκευές λεβήτων και συστηµάτων κλιµατισµού.
24. Καθορισµός περιβαλλοντικής πολιτικής και προγράµµατος δράσης.
25. Κατάρτιση προσωπικού.
26. Πληροφόρηση των επισκεπτών.
27. Στοιχεία σχετικά µε την κατανάλωση ενέργειας και νερού.
28. Συγκέντρωση άλλων δεδοµένων.
29. Πληροφορίες που εµφαίνονται στο οικολογικό σήµα.
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Ενέργεια
30. Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος µέσω ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.
31. Ενέργεια από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
32. Ενεργειακή απόδοση λέβητα.
33. Εκποµπές ΝΟx από τους λέβητες.
34. Τηλεθέρµανση.
35. Συνδυασµένη παραγωγή θέρµανσης και ηλεκτρικής ενέργειας.
36. Αντλία θερµότητας.
37. Ανάκτηση θερµότητας.
38. Ρύθµιση θερµοκρασίας.
39. Έλεγχοι ενεργειακής απόδοσης κτιρίων.
40. Κλιµατισµός.
41. Αυτόµατη διακοπή λειτουργίας κλιµατισµού και συστηµάτων θέρµανσης.
42. Βιοκλιµατική αρχιτεκτονική.
43. Ενεργειακή απόδοση ψυγείων, φούρνων, πλυντηρίων πιάτων, πλυντηρίων ρούχων,
περιστροφικών στεγνωτηρίων και εξοπλισµού γραφείου.
44. Ηλεκτρικοί στεγνωτήρες χεριών και µαλλιών µε αισθητήρα απόστασης.
45. Σηµείο τοποθέτησης ψυγείου.
46. Αυτόµατος διακόπτης φωτισµού στα δωµάτια των επισκεπτών.
47. Χρονοδιακόπτης σάουνας.
48. Θέρµανση πισίνας µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.
49. Αυτόµατοι διακόπτες φωτισµού.
Νερό
50. Χρήση βρόχινου και ανακυκλωµένου νερού.
51. Αυτόµατα συστήµατα ποτίσµατος των εξωτερικών χώρων.
52. Παροχή νερού από τις βρύσες και τις κεφαλές των ντους.
53. Απόπλυση αποχωρητηρίων.
54. Κατανάλωση νερού από τα πλυντήρια πιάτων.
55. Κατανάλωση νερού από τα πλυντήρια ρούχων.
56. Θερµοκρασία και παροχή νερού από τις βρύσες.
57. Χρονοδιακόπτες καταιονιστήρων.
58. Κάλυµµα πισίνας.
59. Αποπάγωση.
60. Ενδείξεις σκληρότητας του νερού.
61. Εξοικονόµηση νερού στα ουρητήρια.
62. Χρήση αυτόχθονων φυτών για νέα φύτευση σε εξωτερικούς χώρους.
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Απορρυπαντικά και Απολυµαντικά
63. Απορρυπαντικά.
64. Χρώµατα και βερνίκια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.
65. Υποστήριξη εναλλακτικών µέσων έναντι των τεχνητών µέσων αφής ψησταριάς.
66. Πισίνες: ∆όση απολυµαντικού ή φυσικές/οικολογικές πισίνες.
67. Μηχανικός καθαρισµός.
68. Οικολογικοί κήποι.
69. Εντοµοκτόνα και ζιζανιοκτόνα.
Απορρίµµατα
70. Λιπασµατοποίηση.
71. ∆οχεία αναψυκτικών µιας χρήσης.
72. ∆ιάθεση λιπών/ ελαίων.
73. Χρησιµοποιηµένα υφάσµατα, έπιπλα & άλλα προϊόντα.
Λοιπές Υπηρεσίες
74. Εξωραϊσµός της στέγης.
75. Περιβαλλοντική ενηµέρωση και εκπαίδευση.
76. Απαγόρευση καπνίσµατος στους κοινόχρηστους χώρους και στα δωµάτια.
77. Ποδήλατα.
78. Υπηρεσία µεταφοράς επισκεπτών.
79. Επιστρεφόµενες ή επαναπληρώσιµες φιάλες.
80. Χρήση επαναφορτιζόµενων προϊόντων.
81. Προϊόντα χαρτιού.
82. Μη αναλώσιµα αγαθά διαρκείας.
83. Τρόφιµα τοπικής παραγωγής.
84. Οργανικά τρόφιµα.
85. Ποιότητα του αέρα στους εσωτερικούς χώρους.
Γενική ∆ιαχείριση
86. Καταχώρηση υπό το κοινοτικό σύστηµα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού
ελέγχου (EMAS) ή πιστοποίηση ISO του τουριστικού καταλύµατος.
87. Καταχώρηση EMAS ή πιστοποίηση ISO των προµηθευτών.
88. Συµµόρφωση των υπεργολάβων µε τα υποχρεωτικά κριτήρια.
89. Μετρητές ενέργειας και νερού.
90. Πρόσθετες περιβαλλοντικές ενέργειες.
Κόστος Υποβολής της Αίτησης
Το κόστος υποβολής αίτησης είναι 1000 ευρώ και καταβάλλεται µε την υποβολή της.
Προβλέπεται έκπτωση 75% για τις πολύ µικρές επιχειρήσεις που απασχολούν µέχρι 10
άτοµα και 25% για τις Μικρές και τις Μεσαίες. Υπάρχει επίσης ένα ετήσιο τέλος χρήσης
µε βάση τις ετήσιες πωλήσεις.
∆ιαδικασία Πιστοποίησης
− Συλλογή τεκµηρίωσης-προετοιµασία φακέλου.
− Υποβολή της αίτησης µαζί µε το φάκελο τεκµηρίωσης στον αρµόδιο φορέα
(Α.Σ.Α.Ο.Σ.).
− Αποστολή πρόσθετων στοιχείων (εντός 6 µηνών από την κοινοποίηση στην εταιρία).
− Επιθεώρηση αρµόδιου φορέα.
− Ορισµός διορθωτικών ενεργειών.
− Σύντοµη επιθεώρηση από φορέα.
− Απονοµή Ecolabel.
− Υπογραφή σύµβασης µε τους όρους χρήσης του οικολογικού σήµατος.
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Η Ο∆ΗΓΙΑ 89/106/ΕΟΚ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE
ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΥΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ
άρθρο:
Εµµανουήλ Τζεκάκης, Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας
Βασίλης Βασιλειάδης, Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Μηχανικός

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
άρθρο:
Ιωάννης Εργαζάκης, Πολιτικός Μηχανικός - Ε.∆.Ε.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
άρθρο:
Νικόλαος Ψαρράς
Μελετητής συστηµάτων Eξοικονόµησης Eνέργειας της Aid Engineering

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
άρθρο:
Κοσµόπουλος Πάνος, Αν. Καθηγητής ∆.Π.Θ.
∆ιευθυντής Εργαστηρίου Περιβαλλοντικού &
Ενεργειακού Σχεδιασµού Κτιρίων & Οικισµών ∆.Π.Θ
Φραγγίδου Πολυάννα, Αρχιτέκτων Α.Π.Θ. MSC, Υποψήφια ∆ιδάκτωρ ∆.Π.Θ.
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Η Ο∆ΗΓΙΑ 89/106/ΕΟΚ
ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE
ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΥΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε στις 11/2/1988 την Οδηγία 89/106/ΕΟΚ που αφορά στην
προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών
µελών σχετικά µε τα προϊόντα του τοµέα των δοµικών κατασκευών. Η Οδηγία αυτή
τροποποιήθηκε µόνο µια φορά µε την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ της 22/7/1993.
Σύµφωνα µε την Οδηγία 89/106/ΕΟΚ τα προϊόντα των δοµικών έργων, για τα οποία
έχουν εκδοθεί ευρωπαϊκά εναρµονισµένα πρότυπα, µπορούν να διατίθενται στη αγορά
µόνο εάν συµµορφώνονται µε τα εναρµονισµένα πρότυπα και φέρουν την Σήµανση
Συµµόρφωσης CE.

άρθρο:
Εµµανουήλ Τζεκάκης
Καθηγητής Αρχιτεκτονικής
Τεχνολογίας
Βασίλης Βασιλειάδης
Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος
Μηχανικός
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H Σήµανση Συµµόρφωσης CE πιστοποιεί ότι τα προϊόντα είναι κατάλληλα για τη χρήση
για την οποία προορίζονται και µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή
δοµικών έργων. H Σήµανση CE προϋποθέτει την συµµόρφωση µε τις 6 Βασικές
Απαιτήσεις της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ, που αφορούν τα παρακάτω.
• Μηχανική αντοχή και ευστάθεια,
• Πυροπροστασία,
• Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον,
• Ασφάλεια χρήσης,
• Προστασία από θόρυβο,
• Εξοικονόµηση ενέργειας.
Οι παραπάνω Βασικές Απαιτήσεις εξειδικεύονται ξεχωριστά για κάθε δοµικό προϊόν
µέσα στα αντίστοιχα πρότυπα προϊόντων. Στην έκδοση της εφηµερίδας της ΕΕ µε
κωδικό 2010/C71/03 καταγράφονται όλα τα εναρµονισµένα πρότυπα προϊόντων µαζί
µε τις καταληκτικές ηµεροµηνίες εφαρµογής τους.
Μέσα σε αυτό το κατάλογο περιλαµβάνεται και το πρότυπο EN 14351-1:2006 Fenster
und Türen - Produktnorm, Leistungseigenschaften -Teil 1: Fenster und Außentüren ohne
Eigenschaften bezüglich Feuerschutz und/oder Rauchdichtheit (Παράθυρα και θύρες Πρότυπο προϊόντος, χαρακτηριστικά επίδοσης Τµήµα 1: Παράθυρα και θύρες χωρίς
ιδιότητες σχετικά µε την πυροπροστασία ή και την στεγανότητα έναντι καπνού) το
οποίο είναι το πρότυπο προϊόντος για τα παράθυρα και έχει καταληκτική ηµεροµηνία
εφαρµογής την 01/02/2010.
Στο πρότυπο αυτό λοιπόν καθορίζονται όλες οι προϋποθέσεις που πρέπει να
καλυφθούν για να µπορεί να φέρει ένα προϊόν την Σήµανση Συµµόρφωσης CE.

Οι απαιτήσεις του Προτύπου ΕΝ 14351-1 για τις θύρες και τα παράθυρα
Οι προϋποθέσεις που θέτει το πρότυπο ταυτίζονται στην ουσία µε την πιστοποίηση των
βασικών χαρακτηριστικών επίδοσης των παραθύρων και των θυρών. Η πιστοποίηση του
κάθε χαρακτηριστικού επίδοσης των παραθύρων και των θυρών υλοποιείται µέσω
δοκιµών. Στο πρότυπο προϊόντος ΕΝ 14351-1 αναφέρεται το σύνολο των ιδιοτήτων των
παραθύρων και των θυρών που πρέπει να πιστοποιηθούν καθώς και τα πρότυπα µε
βάση τα οποία θα πρέπει να υλοποιηθούν οι δοκιµές που οδηγούν σε αυτές τις
πιστοποιήσεις.
Σε πίνακα παρουσιάζεται στη συνέχεια το Παράρτηµα Ε-ΖΑ1 του προτύπου EN 143511:2006, µε τίτλο ''Προσδιορισµός χαρακτηριστικών κουφωµάτων'' στον οποίο
αναφέρονται οι ιδιότητες που πρέπει να προσδιοριστούν, τα πρότυπα κατάταξης,
τα πρότυπα δοκιµών καθώς και το είδος των δοκιµών που απαιτούνται.

>> Η οδηγία 89/106/ΕΟΚ
και το σήµα συµµόρφωσης CE
για τις θύρες και τα παράθυρα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΖΑ1 του Προτύπου 14351-1: 2006
Προσδιορισµός χαρακτηριστικών κουφωµάτων - Απαιτούµενες δοκιµές ανάλογα
µε τη µορφή του κουφώµατος (Παράθυρα - Θύρες - Φεγγίτες).

Α/Α Τµήµα

Ιδιότητες

Πρότυπο
κατάταξης

Πρότυπο
δοκιµής

Είδος δοκιµής

Απαίτηση Απαίτηση Απαίτηση
για
για
για
Παράθυρα Θύρες Φεγγίτες

ΕΝ 12210

ΕΝ 12211

Καταστρεπτική

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

Εθνικά πρότυπα

Υπολογιστικά

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

1

4.2

Αντίσταση σε ανεµοπίεση

2

4.3

Αντίσταση σε φορτία και χιόνι

3

4.4.1

Συµπεριφορά σε φωτιά

ΕΝ 13501-1

ΕΝ 13501-1

Καταστρεπτική

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

4

4.4.2

Προστασία από φωτιά

ΕΝ 13501-5

ΕΝV 1187

Καταστρεπτική

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

5

4.5

Υδατοστεγανότητα

ΕΝ 12208

ΕΝ 1027

Μη καταστρεπτική

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

6

4.6

Επικίνδυνες ουσίες

ΝΑΙ

ΝΑΙ

7

4.7

Αντοχή σε κρούση

ΕΝ 13049

ΕΝ 13049

Καταστρεπτική

ΟΧΙ

ΝΑΙ

8

4.8

Φέρουσα ικανότητα για
εγκαταστάσεις ασφαλείας

Ελάχιστη τιµή

ΕΝ 14609

Μη καταστρεπτική

ΝΑΙ

Μόνο
υάλινες
ΝΑΙ

9

4.11

Ηχοµόνωση

ΕΝ ISO 140-3

Μη καταστρεπτική

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

10

4.12

Συντελεστής θερµικής
αγωγιµότητας

ΕΝ ISO 125671

Μη καταστρεπτική

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

11

4.13

Ιδιότητες ακτινοβολίας

∆ιαπιστωθείσα
τιµή
∆ιαπιστωθείσα
τιµή
∆ιαπιστωθείσα
τιµή

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

12

4.14

Αεροπερατότητα

ΕΝ 12207

ΕΝ 1026

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

13

4.16

∆υνάµεις χειρισµού

ΕΝ 13115

ΕΝ 12046-1

14

4.17

Μηχανικές ιδιότητες

ΕΝ 13115

ΕΝ 12046-1
ΕΝ 14608
ΕΝ 14609

15

4.18

Αερισµός

∆ιαπιστωθείσα
τιµή

ΕΝ 13141-1

16

4.19

Βαλλιστική αντοχή

ΕΝ 1522

ΕΝ 1523

17

4.20

Αντοχή σε έκρηξη

ΕΝ 13123-1
ΕΝ 13123-2

ΕΝ 13124-1
ΕΝ 13123-2

18

4.21

∆ιαρκής λειτουργία

ΕΝ 12400

ΕΝ 1191

19

4.22 Συµπεριφορά σε διαφορετικές
κλιµατικές συνθήκες

20

4.23

Αντοχή σε διάρρηξη

ΕΝ 140
ΕΝ 13363-1-2
Μη καταστρεπτική

ΝΑΙ

ΕΝV 13420
ΕΝV 1627

ΕΝV 1628
ΕΝV 1629
ΕΝV 1630
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>> Η οδηγία 89/106/ΕΟΚ
και το σήµα συµµόρφωσης CE
για τις θύρες και τα παράθυρα

Το πρότυπο 14351-1 περιγράφει και την απαιτούµενη διαδικασία για την κυκλοφορία
ενός νέου προϊόντος µε Σήµανση Συµµόρφωσης CE. Η διαδικασία αυτή αναφέρεται
ως ''ταυτοποίηση προϊόντος'' και σε γενικές γραµµές περιλαµβάνει τα παρακάτω.
Αρχική δοκιµή - Η αρχική δοκιµή για την ταυτοποίηση (ITT = initial type testing) ενός
προϊόντος πρέπει να υλοποιηθεί έτσι ώστε να αποδειχθεί η συµµόρφωση του
προϊόντος µε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα . ∆οκιµές που έχουν υλοποιηθεί στο παρελθόν
και είναι σύµφωνες µε τα πρότυπα δοκιµών που ορίζει το ΕΝ 14351-1 έχουν ισχύ και
µπορούν να χρησιµοποιηθούν, εφόσον το Πιστοποιητικό ∆οκιµής βρίσκεται ακόµη σε
ισχύ. Η αρχική δοκιµή ταυτοποίησης πρέπει να υλοποιείται για κάθε νέο προϊόν κατά
την έναρξη της παραγωγής του.
Πρόσθετες δοκιµές - Σε περίπτωση που υπάρχει κάποια αλλαγή στη διαδικασία
παραγωγής ή στα επιµέρους εξαρτήµατα - υλικά του προϊόντος, απαιτείται νέα σειρά
δοκιµών.
Πιστοποιητικό δοκιµών - Τα αποτελέσµατα κάθε δοκιµής πρέπει να καταγράφονται
σε ένα Πιστοποιητικό ∆οκιµής όπου πρέπει να αναφέρονται και τα παρακάτω στοιχεία
• Ονοµασία αναθέτη της δοκιµής
• Περιγραφή του δοκιµίου
• Περιγραφή του εργαστηρίου και της µεθόδου δοκιµής
• Περιγραφή της εγκατάστασης διεξαγωγής της δοκιµής και της βαθµονόµησής της
• Τόπος και χρόνος διεξαγωγής της δοκιµής
• Αποτελέσµατα και αξιολόγηση όπου απαιτείται
• Ονοµασίες και υπογραφές των υπευθύνων διεξαγωγής της δοκιµής
Ο αναθέτης έχει την υποχρέωση να έχει στην κατοχή του τα Πιστοποιητικά ∆οκιµών
για όσο χρόνο παράγεται το προϊόν, αλλά και για 5 χρόνια µετά την διακοπή της
παραγωγής του.
Τα Πιστοποιητικά ∆οκιµών πρέπει να είναι στη διάθεση των εξουσιοδοτηµένων
ελεγκτικών αρχών, όποτε αυτές ζητήσουν την διεξαγωγή κάποιου ελέγχου.
∆ιαφύλαξη δοκιµίων - Ο αναθέτης έχει την υποχρέωση διαφύλαξης των δοκιµίων
µέχρι την οριστική έκδοση του Πιστοποιητικού ∆οκιµής.
∆ειγµατοληψία - Η επιλογή των δοκιµίων πρέπει να γίνεται µε τρόπο ώστε αυτά
να είναι αντιπροσωπευτικά της σειράς που θέλει να πιστοποιήσει ο αναθέτης.
Σε περίπτωση πολλών καταστρεπτικών δοκιµών πρέπει ο αναθέτης να εξασφαλίσει
την διάθεση αντίστοιχου αριθµού δοκιµίων. Τα δοκίµια πρέπει να φέρουν σήµανση
στην οποία να αναφέρεται η ακριβής ηµεροµηνία παραγωγής, ο τόπος παραγωγής
και οι ιδιότητες που πρέπει να διερευνηθούν.
Η πιστοποίηση της ηχοµόνωσης και της θερµοµόνωσης των θυρών και των παραθύρων
∆ύο από τις σηµαντικότερες δοκιµές χαρακτηριστικών των παραθύρων και των θυρών
είναι:
• η δοκιµή για τον προσδιορισµό της ηχοµόνωσης κατά EN ISO 140-3 καθώς και
• η δοκιµή για τον προσδιορισµό του συντελεστή της θερµικής αγωγιµότητας
κατά EN ISO 12567.
Πέρα από την αναγκαιότητα προσδιορισµού των παραπάνω χαρακτηριστικών του
παραθύρου για την απόκτηση της Σήµανσης Συµµόρφωσης CE, η οποία όπως έχει
προαναφερθεί είναι απαραίτητη για την διάθεση του προϊόντος από την 01/02/2010,
η πιστοποίηση της ηχοµόνωσης και της θερµοµόνωσης είναι σηµαντική και για άλλους
λόγους.
Με την αύξηση των τιµών των καυσίµων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο) καθώς και την
αύξηση των αέριων ρύπων (φαινόµενο θερµοκηπίου) το θέµα της εξοικονόµησης
ενέργειας έχει αναχθεί σε κρίσιµο ζήτηµα της οικονοµίας αλλά και της προστασίας
του περιβάλλοντος.
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>> Η οδηγία 89/106/ΕΟΚ
και το σήµα συµµόρφωσης CE
για τις θύρες και τα παράθυρα

∆εν νοείται πλέον σήµερα η κατασκευή κτιρίου χωρίς να είναι γνωστοί επακριβώς
οι συντελεστές θερµικής αγωγιµότητας του συνόλου των δοµικών στοιχείων που θα
χρησιµοποιηθούν. Το παράθυρο είναι εξ ορισµού το ποιο ασθενές δοµικό στοιχείο
σε ότι αφορά τις θερµικές απώλειες, γεγονός που κάνει ακόµα ποιο σηµαντική την
γνώση του συντελεστή θερµικής αγωγιµότητάς του.
Το µέγεθος που χαρακτηρίζει τη θερµοµόνωση ενός δοµικού στοιχείου είναι
ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας U, στον υπολογισµό του οποίου περιλαµβάνεται
τόσο η αντίσταση µετάδοσης δια του υλικού ή των υλικών που το συναποτελούν,
όσο και η αντίσταση µετάδοσης των εσωτερικών και των εξωτερικών επιφανειών
του δοµικού στοιχείου. Ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας U σε W/m2*K
προσδιορίζεται άµεσα µε εργαστηριακή δοκιµή σε ειδική συσκευή που ονοµάζεται
guarded hot box.
Ένα άλλο θέµα που απασχολεί όλο και µεγαλύτερο τµήµα του πληθυσµού είναι η
συνεχώς αυξανόµενη ηχορρύπανση. Σηµαντικό κριτήριο για την επιλογή µιας κατοικίας
αποτελεί πλέον η ηχοπροστασία του, η οποία σε µεγάλο βαθµό εξαρτάται από την
ηχοµόνωση των παραθύρων.
Ιδιαίτερα οι κατασκευαστές κατοικιών οφείλουν πλέον να γνωρίζουν επακριβώς τις
ιδιότητες των παραθύρων για να µπορούν να κάνουν σωστές επιλογές ανάλογα
µε τον εξωτερικό θόρυβο.
Το µονότιµο µέγεθος (σε dB) που χαρακτηρίζει τη µόνωση των κτιριακών στοιχείων
ονοµάζεται ∆είκτης Ηχοµείωσης Rw και είναι η τιµή σε dB της καµπύλης αναφοράς
στα 500 Hz µετά τη µετατόπισή της κατά τρόπον ώστε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις
που θέτει το σχετικό πρότυπο.
Εφαρµογή της πιστοποιηµένης ηχοµόνωσης και θερµοµόνωσης στις µελέτες και στα
έργα
Για την κάλυψη των απαιτήσεων των κανονισµών ηχοµόνωσης-ηχοπροστασίας των
κτιρίων είναι απαραίτητη µεταξύ άλλων η γνώση των ηχοµονωτικών ικανοτήτων των
υλικών και των προϊόντων που ενσωµατώνονται στο κτίριο. Η ηχοµονωτική ικανότητα
του κάθε υλικού ή προϊόντος καθορίζεται µε το µονότιµο µέγεθος Rw το οποίο
προσδιορίζεται µε δοκιµή στο εργαστήριο.
Ο ∆είκτης Ηχοµείωσης Αερόφερτου Ήχου που απαιτείται για κάθε χώρισµα του
κτιρίου προκύπτει από την εφαρµογή του Κανονισµού Ηχοµόνωσης-Ηχοπροστασίας
στα πλαίσια της µελέτης εφαρµογής.
Κατά τη φάση της κατασκευής, ο ∆είκτης που καθορίστηκε κατά την µελέτη και
ελήφθει υπόψη στους υπολογισµούς αποτελεί πλέον την ελάχιστη απαίτηση για
το προϊόν που θα επιλεγεί για να εγκατασταθεί. Απόδειξη της κάλυψης αυτής της
απαίτησης αποτελεί η πιστοποίηση της ηχοµόνωσης του προϊόντος µε δοκιµή στο
εργαστήριο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο αντίστοιχο πρότυπο δοκιµής EN ISO
140-3:2005-03.
Αντίστοιχα, για τον υπολογισµό των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων είναι
απαραίτητη µεταξύ άλλων η γνώση των απωλειών που συνεπάγονται τα υλικά και
τα προϊόντα που ενσωµατώνονται στο κέλυφος του κτιρίου. Οι απώλειες αυτές είναι
συνάρτηση του εµβαδού του κάθε στοιχείου του κελύφους (π.χ. του παραθύρου)
και του συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας U (W/m2*K) του στοιχείου αυτού.
Συνεπώς ο προσδιορισµός του συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας αποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση για τον υπολογισµό των ενεργειακών απωλειών και κατ΄
επέκτασιν και των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου που γίνεται στα πλαίσια της
µελέτης, ή και για την εφαρµογή της Οδηγίας 2002/91/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση
των κτιρίων, η οποία έχει ήδη ενσωµατωθεί στο εθνικό δίκαιο.
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Κατά τη φάση της κατασκευής, ο συντελεστής που καθορίστηκε κατά την µελέτη και
ελήφθει υπόψη στους υπολογισµούς αποτελεί πλέον την ελάχιστη απαίτηση για το
προϊόν που θα επιλεγεί για να εγκατασταθεί. Απόδειξη της κάλυψης αυτής της
απαίτησης αποτελεί η πιστοποίηση της θερµοµόνωσης του προϊόντος µε δοκιµή
στο εργαστήριο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο πρότυπο δοκιµής DIN EN ISO
8990:1996-09 και τα αντίστοιχα πρότυπα για άλλα προϊόντα.

>> Η οδηγία 89/106/ΕΟΚ
και το σήµα συµµόρφωσης CE
για τις θύρες και τα παράθυρα

Όπως είναι γνωστό, την ευθύνη της πιστοποίησης φέρει ο τελικός κατασκευαστής του
προϊόντος και η πιστοποίηση αυτή δεν µπορεί να υποκατασταθεί µε την απλή αναφορά
στην ενδεχόµενη πιστοποίηση των πρώτων υλών ή µε την ενδεχόµενη πιστοποίηση
παρόµοιων δοµικών προϊόντων από τους παραγωγούς των πρώτων υλών.
Η πιστοποίηση των πρώτων υλών καθώς και κάθε στοιχείου που ενσωµατώνει το τελικό
προϊόν διασφαλίζει τον τελικό κατασκευαστή, ότι ο δρόµος του προς την πιστοποίηση
θα είναι εύκολος και δεν θα έχει εκπλήξεις.
Η πιστοποίηση Σήµανσης Συµµόρφωσης CE θυρών και παραθύρων από το ΑΠΘ
Το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ
υλοποιεί δοκιµές ηχοµόνωσης και συντελεστών θερµικής αγωγιµότητας σύµφωνα
µε το πρότυπο προϊόντος 14351-1 και εκδίδει πιστοποιητικά Σήµανσης Συµµόρφωσης CE.
Το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας έχει πιστοποιηθεί κατά ΙSO 9001, έχει
ολοκληρώσει τις διαδικασίες διαπίστευσής του κατά ISO 17025 και βρίσκεται στο τελικό
στάδιο των επιθεωρήσεων.
Η πιστοποίηση της θερµοµόνωσης γίνεται µε δοκιµή η οποία υλοποιείται µε τo σύστηµα
δοκιµών θερµοµόνωσης hot-box το οποίο απεικονίζεται παρακάτω
σχηµατικά και σε φωτογραφία.

Σχήµα 2

Σχηµατική απεικόνιση των θαλάµων του συστήµατος
hot box. Οι θάλαµοι, θερµός και ψυχρός,
παρουσιάζονται ανοικτοί. Μεταξύ τους βρίσκεται το
πλαίσιο στήριξης του δοκιµίου. Για την υλοποίηση της
δοκιµής, οι δύο θάλαµοι σφραγίζονται έχοντας ανάµεσά
τους το πλαίσιο στήριξης µε τη µάσκα τοποθέτησης και
το δοκίµιο.

Σχήµα 3

Το σύστηµα hot- box του Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας ΑΠΘ.
Η κατασκευή και τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης περιγράφονται αναλυτικά στο
πρότυπο DIN EN ISO 8990:1996-09 Thermal insulation - Determination of steady-state
thermal transmission properties - Calibrated and guarded hot box.
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Η πιστοποίηση της ηχοµόνωσης αντίστοιχα, γίνεται µε δοκιµή η οποία υλοποιείται
σε ζεύγη θαλάµων τα οποία απεικονίζονται παρακάτω σε σχέδιο και φωτογραφία.

Σχήµα 4

Τα ζεύγη θαλάµων δοκιµών ηχοµόνωσης του Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας
ΑΠΘ.
Η υποδοµή δοκιµών του Εργαστηρίου περιλαµβάνει δύο ζεύγη θαλάµων για τη
µέτρηση της ηχοµόνωσης και τον προσδιορισµό του ∆είκτη Ηχοµείωσης Rw, σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις του προτύπου DIN EN ISO 140-1:2005-03 Akustik - Messung der
Schalldämmung in Gebäuden und von Bauteilen - Teil 1: Anforderungen an Prüfständen
mit unterdrückter Flankenübertragung.
Περισσότερα στοιχεία για τις δοκιµές θερµοµόνωσης και ηχοµόνωσης και την έκδοση
πιστοποιητικών για την Σήµανση Συµµόρφωσης CE περιέχονται συγκεντρωµένα στην
ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας του ΑΠΘ, στη διεύθυνση
www.window.gr
Η συµµόρφωση µε τις Οδηγίες, οι καθυστερήσεις και οι συνέπειές τους
Γνωρίζοντας τη µακρόχρονη ευρωπαϊκή προσπάθεια για τη διασφάλιση της ποιότητας
των δοµικών έργων µε την αποκλειστική χρήση δοµικών προϊόντων µε Σήµανση
Συµµόρφωσης CE, προσπάθεια που διαρκεί ήδη πάνω από 20 έτη, καθώς επίσης και το
γιγάντιο έργο που έχει υλοποιηθεί από πολλές ειδικές επιτροπές, µε την συµµετοχή
της Ελλάδας, για την επίτευξη συµφωνιών για την έκδοση των εκατοντάδων προτύπων
προϊόντων που απαιτούνται, ένα από τα οποία είναι και το πρότυπο ΕΝ 14351-1, δεν
υπάρχει πλέον βάση για να αιτιολογήσει κανείς την καθυστέρηση της πλήρους
εφαρµογής των σχετικών οδηγιών και προτύπων και στη χώρα µας.
Ιδιαίτερα όταν είναι γνωστό ότι η ενσωµάτωση δοµικών υλικών και προϊόντων σε
τεχνικά έργα, µε Σήµανση Συµµόρφωσης CE αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση των
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και το σήµα συµµόρφωσης CE
για τις θύρες και τα παράθυρα

ευρωπαϊκών κονδυλίων που συγχρηµατοδοτούν τεχνικά έργα και ότι η ενσωµάτωση
προϊόντων χωρίς Σήµανση Συµµόρφωσης CE συνεπάγεται µεγάλη ζηµιά για την εθνική
οικονοµία.
Ορισµένες µεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των
κουφωµάτων, έχουν από καιρό δείξει το δρόµο, υλοποιώντας τις σχετικές δοκιµές
σε ευρωπαϊκά εργαστήρια δοκιµών µε σηµαντική οικονοµική επιβάρυνση.
Οι περισσότερες µεγάλες επιχειρήσεις πρώτων υλών που τροφοδοτούν τους
κατασκευαστές κουφωµάτων, έχουν ήδη υλοποιήσει σχετικές δοκιµές των σειρών
των προϊόντων τους, γεγονός που βοηθάει τους κατασκευαστές κουφωµάτων να
καταλάβουν ότι η πιστοποίηση του τελικού προϊόντος, δεν θα τους δηµιουργήσει
προβλήµατα, αρκεί να διατηρήσουν υψηλά πρότυπα ποιότητας και κατά την
κατασκευή του προϊόντος.
Η πιστοποίηση όµως του τελικού προϊόντος είναι ευθύνη του τελικού κατασκευαστή
και τα πιστοποιητικά των προµηθευτών των πρώτων υλών δεν µπορούν να
υποκαταστήσουν τα πιστοποιητικά του προϊόντος του τελικού κατασκευαστή.
Το γεγονός ότι η ελληνική αγορά είναι κατακερµατισµένη σε µεγάλο βαθµό είναι
ευρέως γνωστό και οι συνέπειές του µεταξύ άλλων είναι δυσβάστακτο κόστος αρχικής
πιστοποίησης (µελέτη Atkins για την ΕΕ, 2000). Η ανάγκη για δραστικό περιορισµό
του αριθµού των τελικών κατασκευαστών και των διατιθεµένων από αυτούς προϊόντων
είναι σαφέστατη, προκειµένου να εφαρµοστεί στην ελληνική αγορά η υποχρεωτική
πλέον Σήµανση Συµµόρφωσης CE. Είναι δυστύχηµα ότι η προσπάθεια αυτή δεν άρχισε
πριν από 10 χρόνια.
Οι προσπάθειες για καθυστέρηση ή παράκαµψη των προβλέψεων της Οδηγίας
89/106/ΕΟΚ, και τώρα πλέον και του Προτύπου ΕΝ 14351-1 για τη Σήµανση
Συµµόρφωσης CE, οδηγούν πολύ απλά σε απώλεια αγορών, περιορισµό εισοδηµάτων
και εν τέλει καθυστέρηση στην ανάπτυξη της εθνικής οικονοµίας και της χώρας
γενικά.
Κουφώµατα που ο κατασκευαστής τους γνωρίζει ή πιστεύει πως έχουν καλές
επιδόσεις, χωρίς να µπορεί να το αποδείξει µε δικά του Πιστοποιητικά ∆οκιµών
από ∆ιαπιστευµένα Εργαστήρια, δεν θα έχουν θέση στην αγορά στο άµεσο µέλλον.
Η επίτευξη πραγµατικής σύγκλισης της ελληνικής µε την ευρωπαϊκή οικονοµία
απαιτεί θέληση, προσπάθεια και δουλειά. Αποτελεί όµως µονόδροµος αν θέλουµε
να µην επιστρέψει η χώρα µας στις απαράδεκτες οικονοµικές και κοινωνικές
συνθήκες του παρελθόντος.
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ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ &
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

άρθρο:
Ιωάννης Εργαζάκης
Πολιτικός Μηχανικός - Ε.∆.Ε.
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Τον τελευταίο καιρό συναντάµε καθηµερινά τις λέξεις ∆ιατήρηση του περιβάλλοντος,
Πράσινη ενέργεια, Βιοκλιµατικό σπίτι, Οικολογική δόµηση, Ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, Ενεργειακή απόδοση και άλλες πολλές που έχουν να κάνουν µε τη
διατήρηση του περιβάλλοντος και την εξοικονόµηση ενέργειας σε µια κατασκευή.
∆ύο από τις πιο κοινές φράσεις που έχουν γίνει συνήθεια στις συζητήσεις των
µηχανικών και όλων όσοι ασχολούνται µε την κατασκευή είναι η Βιοκλιµατική
Αρχιτεκτονική και η Ενεργειακή Κατασκευή. Έννοιες που έχουν πολλά κοινά άλλα
και πολλές σηµαντικές διαφορές.

Βιοκλιµατική Αρχιτεκτονική
Ο όρος βιοκλιµατική αρχιτεκτονική χρησιµοποιείται από τους αρχιτέκτονες εδώ
και πολλά χρόνια και είναι από τις βασικές αρχές στο σχεδιασµό µιας κατασκευής.
Έχει να κάνει µε την εκµετάλλευση της ενέργειας του περιβάλλοντος (φως, αέρας,
νερό, γη,) που µε τον κατάλληλο σχεδιασµό κατασκευής µπορεί να µειώσει την
τεχνητά παραγόµενη ενέργεια (ρεύµα, πετρέλαιο) που καταναλώνεται σε µια
κατασκευή.
Περιλαµβάνει απλά βήµατα όπως µέγεθος των κουφωµάτων, προσανατολισµό του
κτιρίου µέχρι τις πιο πολύπλοκες εφαρµογές όπως πράσινα δώµατα, δηµιουργία
τοίχων Trombe κ.α.

>> Βιοκλιµατική αρχιτεκτονική
και ενεργειακή κατασκευή

Η ανάγκη για αλλαγή του τρόπου κατασκευής σήµερα λόγω της προστασίας
του περιβάλλοντος, του αυξηµένου κόστους λειτουργίας και κατανάλωσης
ενέργειας των παλαιών κτιρίων και της αυξανόµενης χρήσης του όρου βιοκλιµατικά
αρχιτεκτονική τα τελευταία χρόνια, έχουν συνεισφέρει στη καλύτερη ανταπόκριση
των ιδιωτών και των επενδυτών στη δηµιουργία και αποπεράτωση πολύπλοκων
βιοκλιµατικών µελετών, που πριν λίγα χρόνια θα θεωρούνταν υπερβολή.
Ενεργειακή κατασκευή
Με τον όρο εξοικονόµηση ενέργειας εννοούµε κυρίως τη λιγότερη κατανάλωση
ρεύµατος, πετρελαίου και νερού για τις ανάγκες θέρµανσης, ψύξης, µαγειρέµατος,
πλυσίµατος κ.α. κατά την περίοδο χρήσης µιας κατασκευής.
Με τον όρο ενεργειακή κατασκευή όµως εννοούµε την εξοικονόµηση ενέργειας σε
όλες τις µορφές της (χρόνος, χρήµα, πρώτες ύλες, εργατοώρες, αναλώσιµα, θόρυβο,
κατανάλωση ενέργειας, νερό κ.α.) κατά τη διάρκεια κατασκευής και χρήσης µιας
κατασκευής.
Μελέτες έχουν δείξει ότι περίπου 15-20% από το χρόνο, τις εργασίες και τις πρώτες
ύλες που χρησιµοποιούνται σε µια κατασκευή σήµερα µπορούν να εξοικονοµηθούν
µε έναν απλό προγραµµατισµό. Επίσης, µε τη χρήση κατάλληλων υλικών και
εφαρµογών όπως θερµοπρόσοψη, δόµηση µε ICF, φωτοβολταϊκά κ.α. µπορούµε
να έχουµε µέχρι και 50% εξοικονόµηση ενέργειας κατά τη περίοδο χρήσης της
κατασκευής σε σχέση µε τις σηµερινές κατασκευές.
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∆ιαφορές
Και οι δύο παραπάνω έννοιες έχουν ως κοινό σκοπό την εξοικονόµηση ενέργειας
σε µια κατασκευή. Ο τρόπος προσέγγισης τους όµως είναι πολύ διαφορετικός,
τόσο στη µελέτη όσο και στη κατασκευή.
Η βιοκλιµατική αρχιτεκτονική έχει ως κύριο σκοπό την άµεση εκµετάλλευση της
ενέργεια από το περιβάλλον και µόνο αυτή. Αποσκοπεί στη µεγαλύτερη απεξάρτηση
από την κατανάλωση ενέργειας άλλα πάντα µε εκµετάλλευση ενέργειας από το
περιβάλλον. Σε ένα βιοκλιµατικό σχεδιασµό δεν είναι τόσο σηµαντικό το κόστος
υλοποίησης αλλά το κόστος χρήσης της κάθε εφαρµογής µε απώτερο σκοπό τη
προστασία του περιβάλλοντος, την µεγαλύτερη απεξάρτηση από µηχανολογικές
εφαρµογές και τη δηµιουργία κατάλληλων συνθηκών διαβίωσης. Πολλές φορές είναι
αρκετά µεγάλο το κόστος κατασκευής βιοκλιµατικών µελετών, που θεωρητικά δεν
αποσβένονται ποτέ. Αναφέρω τον όρο θεωρητικά, γιατί το κόστος καταστροφής του
περιβάλλοντος είναι ανυπολόγιστο και κάθε εφαρµογή που συµβάλει στη διατήρηση
του δεν πρέπει να αξιολογείται από το πόσο κόστισε.
Λόγω της µικρής απόδοσης των περισσοτέρων βιοκλιµατικών εφαρµογών και του
αυξηµένου κόστους κατασκευής τους η εφαρµογή τους µέχρι σήµερα έχει περιοριστεί
κυρίως σε µεγάλες κατασκευαστικές µονάδες και όχι τόσο σε µικρά ιδιωτικά έργα.

>> Βιοκλιµατική αρχιτεκτονική
και ενεργειακή κατασκευή

Σε µια ενεργειακή κατασκευή, όµως, σκοπός είναι η λιγότερη κατανάλωση ενέργειας
ανεξαρτήτως από πού αυτή προέρχεται. Εξοικονόµηση ενέργειας βραχυπρόθεσµα
κατά την διάρκεια κατασκευής όπως λιγότερη φθορά υλικών, ταχύτερη κατασκευή,
µικρότερο κόστος και εξοικονόµηση ενέργειας µακροπρόθεσµα κατά τη χρήση όπως
µικρότερη κατανάλωση ρεύµατος, νερού, πετρελαίου, λιγότερη συντήρηση κ.α.
Χρησιµοποιούνται τεχνικές και υλικά των οποίων η απόσβεση είναι σε λίγα χρόνια
µετά το πέρας της κατασκευής µε σηµαντικά λιγότερη κατανάλωση ενέργειας.
Εφαρµογές και υλικά όπως ανακύκλωση νερού, µικροί βιολογικοί καθαρισµοί,
εξωτερική µόνωση, µόνωση δώµατος, χρήση συσκευών χαµηλής κατανάλωσης
είναι κοινές εφαρµογές στις περισσότερες ενεργειακές κατασκευές.
Επιλογή
Η συνεργασία και των δύο παραπάνω µεθόδων είναι αναγκαία. Ακραίες εφαρµογές
βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής συνήθως, δεν υιοθετούνται σε µια ενεργειακή
κατασκευή λόγω της µακροχρόνιας απόσβεσης τους.
Λόγω της µικρής τεχνολογικά δυνατότητας εκµετάλλευσης τις ενέργειας του
περιβάλλοντος (µέχρι σήµερα τουλάχιστον), η εφαρµογή βιοκλιµατικών µεθόδων
απαιτεί σε µεγάλο βαθµό ενεργειακή κατασκευή και αντιθέτως η µικρή ανάγκη
ενέργειας σε µια ενεργειακή κατασκευή βοηθάει στην πιο εύκολη αποπεράτωση
βιοκλιµατικών σχεδίων.
Η βιοκλιµατική αρχιτεκτονική και η ενεργειακή κατασκευή είναι 2 τοµείς που
δεν έχουν όρια σχεδιασµού και εφαρµογής. Εξαρτώνται από τις γνώσεις του κάθε
µηχανικού, τις ανάγκες της κατασκευής και την αποδοχή του χρηµατοδότη είτε
πρόκειται για µικρή κατοικία ή µεγάλη οικιστική µονάδα. Τα αποτελέσµατα είναι
εντυπωσιακά άλλα θα χρειαστεί αρκετός δρόµος ακόµα για να αλλάξουµε τη
φιλοσοφία δόµησης σήµερα. Στο εξωτερικό υπάρχουν συστήµατα δόµησης και
εφαρµογές που εκτός ότι έχουν χαµηλό κόστος κατασκευής, έχουν κατανάλωση
παραπάνω από 50% συγκριτικά µε τα ελληνικά σπίτια.
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Εκσκαφή και
τοποθέτηση
γεωσυλλέκτη

Η εγκατάσταση ενός γεωθερµικού συστήµατος θεωρείται µια συµφέρουσα επιλογή,
η οποία µπορεί να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες για θέρµανση/ψύξη του χώρου,
ζεστό νερό χρήσης, θέρµανση πισίνας, ενός κτιρίου ανεξαρτήτως χρήσης και
µεγέθους. Σκοπός του συστήµατος είναι η αντικατάσταση των συµβατικών καυσίµων,
η πράσινη συµπεριφορά καθώς και η ενεργειακή και χρηµατική εξοικονόµηση.
Πρωταρχικός στόχος κάθε εγκατάστασης είναι ο σωστός και προσεγµένος σχεδιασµός,
ώστε το σύστηµα να µην οδηγηθεί σε αστοχία. Το ζητούµενο όµως δεν είναι µόνο η
οµαλή λειτουργία, αλλά και η οικονοµική λειτουργία, ώστε να πραγµατοποιηθεί η
µέγιστη δυνατή εξοικονόµηση και να θεωρηθεί ότι η γεωθερµία αντικατέστησε
επιτυχώς ένα συµβατικό σύστηµα. Η επίτευξη της µέγιστης εξοικονόµησης είναι
αποτέλεσµα διάφορων παραγόντων.

άρθρο:
Νικόλαος Ψαρράς
Μελετητής συστηµάτων
Eξοικονόµησης Eνέργειας
της Aid Engineering
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Η γνώση των θερµικών ιδιοτήτων του εδάφους είναι απαραίτητο προαπαιτούµενο για
τον σωστό σχεδιασµό του γεωσυλλέκτη και την αποφυγή της υπερδιαστασιολόγησης
του συστήµατος, η οποία οδηγεί σε αύξηση του κόστους. Επίσης αποφεύγεται η
υποδιαστασιολόγηση του συστήµατος, η οποία οδηγεί σε αστοχία και σε διακύµανση
του συντελεστή απόδοσης, εφόσον αυτός εξαρτάται από την διακύµανση της
θερµοκρασίας ανακυκλοφορίας του νερού. Σε µικρές εγκαταστάσεις, οι ιδιότητες
αυτές µπορούν να υπολογιστούν εµπειρικά. Σε µεγαλύτερες όµως εγκαταστάσεις η
θερµική αγωγιµότητα του εδάφους θα πρέπει υποχρεωτικά να υπολογιστεί µε ειδικές
µεθόδους. Η µέθοδος που χρησιµοποιείται κατά την ανόρυξη περισσότερων από 1012 οπών είναι η δοκιµή θερµικής απόκρισης - Thermal Response Test (TRT).

>> Παράγοντες εξοικονόµησης
κατά την εφαρµογή
γεωθερµικών συστηµάτων

Γεωθερµικήαντλία θερµότητας
Νερού-αέρα

Η σωστή διαστασιολόγηση ενός γεωθερµικού συστήµατος, θεωρείται ίσως ο
σηµαντικότερος παράγοντας σωστής λειτουργίας και εξοικονόµησης. Η ικανότητα της
επιλεγόµενης αντλίας θερµότητας πρέπει να καλύπτει τόσο τα θερµικά όσο και τα
ψυκτικά φορτία της εγκατάστασης. Γι αυτό το λόγο η επιλογή της πραγµατοποιείται
βάσει των µεγαλύτερων φορτίων, που στην περίπτωση θερµών περιοχών είναι τα
ψυκτικά. Η περίσσεια ισχύος που προκύπτει χρησιµοποιείται για την παραγωγή ζεστού
νερού χρήσης. Στην περίπτωση που επιλεγεί µικρότερη αντλία από την απαιτούµενη,
δηλαδή υποδιαστασιολογηµένη, τότε η κάλυψη των φορτίων θα είναι πολύ δύσκολη
µε αποτέλεσµα να πραγµατοποιείται αυξηµένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας,
και αύξηση του κόστους λειτουργίας. Η ικανότητα µιας αντλίας θερµότητας,
τα θερµικά και ψυκτικά φορτία δηλαδή που µπορεί να παράγει, είναι συνάρτηση της
θερµοκρασίας του νερού ανακυκλοφορίας εντός του γεωσυλλέκτη. Στα επιφανειακά
όµως στρώµατα του εδάφους, κατά την εγκατάσταση οριζόντιων και κωνικών
γεωθερµικών συστηµάτων, υπάρχουν κάποιες διακυµάνσεις στην θερµοκρασία
του εδάφους, λόγω των µεταβολών της ηλιακής ακτινοβολίας και της θερµοκρασίας
του αέρα. Βασικός στόχος του µελετητή και σχεδιαστή του συστήµατος είναι η
βελτιστοποίηση του µήκους ώστε η θερµοκρασία ανακυκλοφορίας να µπορεί
να διατηρείται σταθερή καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.
Εφόσον τα γεωθερµικά συστήµατα στηρίζουν την λειτουργία τους στο έδαφος,
θα πρέπει να διασφαλίζονται άριστες συνθήκες µεταφοράς θερµότητας από και
προς αυτό. Η διαδικασία τσιµέντωσης των κάθετων γεωσυλλεκτών είναι ένας βασικός
παράγοντας για την σωστή και αποδοτική µακροπρόθεσµη λειτουργία του συστήµατος.
Αν το υλικό τσιµέντωσης είναι ακατάλληλο, ή αν τοποθετηθεί µε λανθασµένη µέθοδο
στον δακτύλιο ανάµεσα στον κάθετο γεωσυλλέκτη και την οπή, θα δηµιουργηθούν
κενά αέρος που θα επιτρέψουν τις διαρροές κατά µήκος του γεωσυλλέκτη προς και
από µολυσµένες πηγές. Η µεταφορά θερµότητας θα περιοριστεί και κατά συνέπεια
το σύστηµα θα λειτουργεί µε χαµηλότερο βαθµό απόδοσης και αυξηµένη ηλεκτρική
κατανάλωση. Επίσης και η διαδικασία επιχωµάτωσης για τους οριζόντιους
γεωσυλλέκτες είναι υψίστης σηµασίας για την µέγιστη ανταλλαγή θερµότητας.
Το χώµα πρέπει να είναι κοσκινισµένο και να επικαλύπτει πλήρως τους σωλήνες,
ώστε να µην δηµιουργούνται κενά που οδηγούν σε ενεργειακές απώλειες.
Οι διαδικασίες ανόρυξης των γεωτρήσεων και εκσκαφής των τάφρων είναι ένας
ακόµα παράγοντας που οδηγεί σε ασφαλή και οικονοµική λειτουργία του συστήµατος.
Αν για παράδειγµα µια οριζόντια τάφρος παρουσιάζει κλίση, ο αέρας που υπάρχει
εντός του γεωσυλλέκτη δεν θα µπορέσει να αφαιρεθεί µε επιτυχία. Ο παγιδευµένος
αέρας στις σωληνώσεις οδηγεί σε µη ικανοποιητική ανταλλαγή θερµότητας καθώς και
σε διάβρωση των µεταλλικών αντικειµένων του κυκλοφορικού συστήµατος, το οποίο
µακροπρόθεσµα θα αστοχήσει. Οι σωλήνες θα πρέπει να οδηγούνται προσεκτικά
εντός του εδάφους, το οποίο θα πρέπει να έχει καθαριστεί από αιχµηρές πέτρες που
ίσως βλάψουν τον γεωσυλλέκτη.
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>> Παράγοντες εξοικονόµησης
κατά την εφαρµογή
γεωθερµικών συστηµάτων

Γεωθερµικήαντλία θερµότητας νερού-νερού

Στόχος ενός γεωθερµικού συστήµατος είναι η αποδοτική λειτουργία του τόσο στην
λειτουργία κάλυψης των φορτίων βάσης, όσο και των φορτίων αιχµής. Γι αυτό το λόγο
θα πρέπει ο εξοπλισµός να είναι επαρκής, ώστε να καλύπτονται οι ενεργειακές
ανάγκες του κτιρίου ανά πάσα στιγµή, µε την ελάχιστη δυνατή ηλεκτρική κατανάλωση.
Γι αυτό το λόγο οι περισσότερες γεωθερµικές αντλίες θερµότητας διαθέτουν δύο
συµπιεστές ώστε να ενεργοποιείται ένας µόνο για τα φορτία βάσης και ο άλλος για
τα φορτία αιχµής. Για τον ίδιο λόγο χρησιµοποιούνται και πολλαπλές αντλίες
θερµότητας σε µία εγκατάσταση. Ο γεωσυλλέκτης επίσης θα πρέπει να έχει
µεγαλύτερο µήκος από το προβλεπόµενο, το οποίο θα είναι ανενεργό και θα
λειτουργεί ως εφεδρικό. Έτσι, στην περίπτωση που προκύψει κάποια βλάβη ή
διαρροή ενός τµήµατος του,
θα λειτουργήσει το εφεδρικό τµήµα και θα καλυφθούν τα απαιτούµενα φορτία.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται όταν ο γεωσυλλέκτης τοποθετείται κάτω από το
µπετό καθαριότητας. Σε αυτή την περίπτωση το µήκος του θα είναι µεγαλύτερο από
την περίπτωση τοποθέτησης του στον περιβάλλοντα χώρο, λόγω µικρότερης θερµικής
αγωγιµότητας του τσιµέντου.
Γενικά, οι παράγοντες εξοικονόµησης ενέργειας και χρηµάτων σε µία γεωθερµική
εγκατάσταση ποικίλουν ανάλογα µε το είδος του κτιρίου που θα κλιµατιστεί και τα
απαιτούµενα ενεργειακά φορτία. Οι ανάγκες ενός ξενοδοχείου ή ενός αστικού
κτιρίου, για παράδειγµα, είναι διαφορετικές από τις ανάγκες µιας κατοικίας, κατά
συνέπεια είναι διαφορετικός ο χρησιµοποιούµενος εξοπλισµός καθώς και οι µέθοδοι
εξοικονόµησης. Σε κάθε περίπτωση όµως ο στόχος είναι η άνετη και οικονοµική
λειτουργία, στοιχεία που καθιστούν την γεωθερµία την πιο συµφέρουσα επιλογή.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Μοντέλο
κατοικίας

άρθρο:
Κοσµόπουλος Πάνος
Αν. Καθηγητής ∆.Π.Θ.
∆ιευθυντής Εργαστηρίου
Περιβαλλοντικού &
Ενεργειακού Σχεδιασµού Κτιρίων &
Οικισµών ∆.Π.Θ
Φραγγίδου Πολυάννα
Αρχιτέκτων Α.Π.Θ. MSC
Υποψήφια ∆ιδάκτωρ ∆.Π.Θ.

Πλαίσιο και τοποθεσία
Η πρόταση που παρουσιάζεται αφορά ένα οικόπεδο στην περιοχή του Τρίλοφου στην
Θεσσαλονίκη. Το εµβαδό του οικοπέδου είναι 2460 τ.µ. και η κατοικία που
προβλέπεται έχει εµβαδό 161.40 τ.µ. και όγκο 609.82 κ.µ. Η σύνθεση υιοθέτησε τις
αρχές του περιβαλλοντικού σχεδιασµού, όσον αφορά τον σωστό προσανατολισµό του
κτιρίου, την εξοικονόµηση ενέργειας καθώς επίσης και την άρτια θερµική
συµπεριφορά του καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Σηµαντική παράµετρος ήταν οι
ανάγκες της τετραµελούς οικογένειας. Γενικά, το οικόπεδο δεν θέτει ιδιαίτερους
περιορισµούς αφού αφήνει ελεύθερη την επιλογή τοποθέτησης της κατοικίας µέσα
σε αυτό και δεν έχει έντονες κλίσεις.
Στόχος της µελέτης, ήταν η ισορροπία µεταξύ των αρχών του περιβαλλοντικού
σχεδιασµού µε τις αισθητικές και οικονοµικές απαιτήσεις. Επίσης, η επίτευξη άµεσου
και έµµεσου ενεργειακού κέρδους µε σωστή επιλογή υλικών και συστηµάτων στο
κέλυφος και στο εσωτερικό. Κύρια πηγή ενέργειας είναι τα φωτοβολταϊκά συστήµατα
που καλύπτουν τις νότια προσανατολισµένες στέγες και έχει υπολογιστεί ότι παράγουν
περίπου 5200kWh το χρόνο ώστε να καλύπτουν όλες τις βασικές ανάγκες σε
ηλεκτρική ενέργεια της κατοικίας. Οι χώροι που απαιτούνται για την υποστήριξη του
συστήµατος, όπως και αυτοί που απαιτούνται για την τοποθέτηση των διατάξεων
αποθήκευσης της ηλιακής ενέργειας καθώς και της αποθήκευσης του ζεστού νερού,
καταλαµβάνουν τους βοηθητικούς χώρους κάτω από τις στέγες και τµήµα του
υπογείου.

Κατόψεις κατοικίας
(υπόγειο-όροφος)
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Γενική περιγραφή του έργου
Λειτουργία και µορφή
Η κατοικία σχεδιάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες µιας τετραµελούς οικογένειας.
∆ιαµορφώνεται σε δυο κυρίως επίπεδα ενώ διαθέτει και υπόγειους βοηθητικούς
χώρους. Το πρώτο επίπεδο έρχεται σε συνέχεια µε τον εξωτερικό χώρο ώστε να
επιδιώκεται η ένωση του εσωτερικού χώρου µε το φυσικό περιβάλλον του σπιτιού.
Στο ισόγειο χώρο έχουν οργανωθεί οι καθηµερινοί χώροι, κουζίνα, σαλόνι, τραπεζαρία,
µπάνιο, γραφείο και ένα υπνοδωµάτιο. Όλοι οι χώροι υποστήριξης µπάνιο, κουζίνα,
αποθήκη και το δωµάτιο /ξενώνας είναι τοποθετηµένα στο πίσω µέρος του σπιτιού
που έχει βόρειο προσανατολισµό. Το σαλόνι, η τραπεζαρία και το γραφείο που
χρησιµοποιούνται το περισσότερο χρόνο οργανώνονται κατά µήκος της νότιας
πλευράς. Το δεύτερο επίπεδο/ όροφος περιλαµβάνει δυο υπνοδωµάτια και ένα
µπάνιο. Η σκάλα κατέχει σε επίπεδο κάτοψης ένα κεντρικό χώρο αφενός για
λειτουργικούς λόγους και αφετέρου για να δηµιουργήσει ένα επιπλέον χώρο
προστασίας από το Βορά (ενδιάµεσος χώρος ανάσχεσης).
Τον κύριο ρόλο ανάσχεσης των ανέµων και επιπλέον προστασίας από το Βορά
παίζει ο στεγασµένος χώρος στάθµευσης ο οποίος τοποθετείται κατά µήκος της
βορινής πλευράς µειώνοντας τις θερµικές απώλειες.

>> Ενεργειακός Σχεδιασµός
Κατοικίας

Ενέργεια και άνεση
Ο βιοκλιµατικός σχεδιασµός δίνει έµφαση στην εσωτερική διαρρύθµιση των χώρων,
στα άµεσα ηλιακά κέρδη, στην αποφυγή της υπερθέρµανσης κατά την περίοδο του
καλοκαιριού, στο νυχτερινό αερισµό, τον παθητικό δροσισµό αλλά και τη θερµική
αδράνεια του κτιριακού κελύφους. Η παρούσα µελέτη στοχεύει στη βελτιστοποίηση
των ηλιακών κερδών και στον περιορισµό των απωλειών ενέργειας για να
εξασφαλίζεται η θερµική άνεση το χειµώνα και το θέρος. Η βλάστηση περιορίζει τις
προσόψεις που εκτίθενται στους βορειοδυτικούς ανέµους και επιτρέπει να ανοίγονται
τα καθηµερινά δωµάτια προς το νότο και να επωφελούνται από την ηλιακή
ακτινοβολία. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιούνται αειθαλή φυτά στη βόρεια και δυτική
πλευρά του κτιρίου για την µόνιµη προστασία όλο το χρόνο ενώ νότια φυτεύονται
φυλλοβόλα δέντρα µε στόχο το σκιασµό κατά το θέρος και τον ηλιασµό τον υπόλοιπο
καιρό.

Κατόψεις κατοικίας
(ισόγειο- όροφος)

Η κατοικία στεγάζεται µε στέγη δύο κεκλιµένων επιπέδων µε κεραµίδια.
Η µία έχει κλίση προς το Βορά 30% µε στόχο την αλλαγή κατεύθυνσης των Βόρειων
ανέµων της περιοχής. Σε αυτό συντελεί και ο στεγασµένος χώρος στάθµευσης στην
Βόρεια πλευρά του σπιτιού µε την ίδια ακριβώς κλίση. Σηµειώνεται, ότι ο βόρειος
τοίχος του είναι από σκυρόδεµα και µονώνεται εξωτερικά ώστε να αποτελεί ένα είδος
ασπίδας στις θερµικές απώλειες. Προς τη Νότια πλευρά έχουν διαµορφωθεί δυο
µικρές κεκλιµένες στέγες µε κλίση 44% ώστε να µπορούν να τοποθετηθούν πάνω τους
σειρές φωτοβολταϊκών στοιχείων τα οποία θα παράγουν την απαραίτητη ηλεκτρική
ενέργεια για τις ανάγκες του σπιτιού. Η κλίση των φωτοβολταϊκών στοιχείων έχει
υπολογιστεί να αποφέρει την µέγιστη απόδοση για την περιοχή της Θεσσαλονίκης.
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>> Ενεργειακός Σχεδιασµός
Κατοικίας

Για την επίτευξη του ηλιασµού της κατοικίας δόθηκαν οι εξής λύσεις:
- Ο άξονας του κτιρίου στράφηκε στην κατεύθυνση Βορά – Νότου. Η κάτοψη του
είναι ορθογώνια και είναι προσανατολισµένο έτσι ώστε η κύρια όψη να είναι νότια.
- Οι κύριοι χώροι της κατοικίας τοποθετούνται στη νότια όψη η οποία διαµορφώθηκε
µε πολλά µεγάλα ανοίγµατα ώστε να επιτύχουµε το µέγιστο ηλιακό κέρδος και
παράλληλα τον άµεσο φωτισµό του εσωτερικού
Όσον αφορά την προστασία από τον ήλιο, τα ανοίγµατα προστατεύονται από
κουρτίνες και µονωµένα ρολά αλουµινίου. Γενικά, ο σκιασµός επιτυγχάνεται µε
σταθερά προεξέχοντα στοιχεία, κατασκευασµένα από οπλισµένο σκυρόδεµα.
Επίσης συστήµατα µε περσίδες εξασφαλίζουν κατά το θέρος ηλιακή προστασία.

Ανατολική όψη κατοικίας

Νότια όψη κατοικίας

Ιδιαίτερα στη νότια όψη του κτιρίου, και στους δυο ορόφους, κατασκευάζεται ξύλινη
πέργκολα η οποία καλύπτεται µε φυλλοβόλα φυτά και βοηθά αποτελεσµατικά στην
σκίαση της κατοικίας τους θερινούς µήνες. Με βάση τη µελέτη της κίνησης του ήλιου,
η πέργκολα είναι έτσι σχεδιασµένη ώστε κατά τη διάρκεια του χειµώνα η ηλιακή
ακτινοβολία να µπορεί να φτάνει στο βάθος του εσωτερικού χώρου.
Όσον αφορά το φυσικό δροσισµό του κτιρίου, η διαµπερής τοποθέτηση των βόρειων
και νότιων ανοιγµάτων δηµιουργεί ρεύµατα αέρα που βοηθούν στην ανανέωση του
αέρα στο εσωτερικό. Στο φυσικό δροσισµό συντελεί επίσης το κλιµακοστάσιο το οποίο
λειτουργεί ως καµινάδα αερισµού αξιοποιώντας το φαινόµενο του φυσικού
ελκυσµού. Ο θερµός αέρας κινείται προς τα επάνω και έτσι δηµιουργείται ρεύµα στο
εσωτερικό των χώρων, µεταφέροντας τη θερµότητα εκτός του κτιρίου. Η λειτουργία
της καµινάδας αερισµού γίνεται σε συνδυασµό µε κατάλληλα ανοίγµατα του κτιρίου.
Η παραγωγή ζεστού νερού για τις ανάγκες υγιεινής και για την κουζίνα εξασφαλίζεται
από ένα σύστηµα ηλιακού συσσωρευτή. Το θερµό νερό αποθηκεύεται σε δεξαµενή
των 1000 λίτρων. Ως βοηθητική πηγή θέρµανσης χρησιµοποιείται εγκατάσταση
καλοριφέρ (µε καυστήρα φυσικού αερίου) και ενεργειακό τζάκι. Πρόκειται για µια
εστία κλειστού τύπου κατασκευασµένη από πυρότουβλα µε κατάλληλο πυρίµαχο
τζάµι. Ο βαθµός απόδοσης της εστίας αυτού του τύπου είναι εξαιρετικά υψηλός
(70–75 %) χάρη στην ελεγχόµενη καύση της. Το ενεργειακό τζάκι εξοικονοµεί
σηµαντικά ποσά θερµικής ενέργειας και αποδεικνύεται ιδιαίτερα οικονοµικό ως
προς τη λειτουργία του.
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>> Ενεργειακός Σχεδιασµός
Κατοικίας

Τοµή κατοικίας

Κατασκευαστικές επιλογές
Οι τοίχοι πάχους 30 εκ. δοµής από µπατική τοιχοποιία και ιδιαίτερα ενισχυµένη
µόνωση (ξυλόµαλλο, διογκωµένη πολυστερίνη και εναλλακτικά πανό πολυορεθάνης)
οδηγούν όπως προκύπτει και από τους υπολογισµούς που πραγµατοποιούνται µέσω
του λογισµικού «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ» σε πολύ καλά αποτελέσµατα θερµοµόνωσης.
Οι πλάκες είναι κατασκευασµένες από οπλισµένο σκυρόδεµα και µόνωση µε πανό
πολυορεθάνης και πετροβάµβακα µε αποτέλεσµα να καθυστερούν την µετάδοση
θερµότητας από χώρο σε χώρο ή από χώρους του κτιρίου στην ύπαιθρο και να
περιορίζουν έτσι τις θερµικές απώλειες.
Τα δάπεδα και η στήριξη της επιστέγασης είναι από τοπική ξυλεία.
Οι οροφές περιέχουν µονωτικές πλάκες ξυλόµαλλου (Heraklit) µε ίνες ξύλου.
Τα κουφώµατα είναι ξύλινα και έχουν διπλούς υαλοπίνακες για λόγους θερµοµόνωσης
και ηχοµόνωσης. Η επιφάνεια τους (45τ.µ.) αντιστοιχεί στο 28% της επιφάνειας του
κατοικήσιµου χώρου.
Η επίστρωση των εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων έχει γίνει µε ασβέστη ενώ
για τις χρωµατισµένες επιφάνειες χρησιµοποιούνται φυσικές βαφές.
Η επίστρωση του περιβάλλοντος χώρου µε χώµα, πλάκες ή χόρτο, η τοποθέτηση
δενδρυλλίων καθώς και η οργάνωση του κήπου που περιβάλλει το κτίσµα έχουν
µελετηθεί για τις αλλαγές που θα επιφέρουν στο µικροκλίµα του περιβάλλοντος
χώρου.

∆ιάγραµµα κάλυψης
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Ενεργειακή απόδοση του κτιρίου
Όλα τα δοµικά στοιχεία που συνθέτουν την κατοικία (τοίχοι, οροφές, δάπεδα,
ανοίγµατα, παθητικά ηλιακά συστήµατα) εξετάστηκαν µε το πρόγραµµα ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ
της π- SYSTEMS το οποίο είναι ειδικό στον τοµέα της θέρµανσης και εποµένως
κατάλληλο για τον προσδιορισµό του βοηθητικού φορτίου θέρµανσης.
Από το διάγραµµα προκύπτουν τα θερµικά κέρδη όπως µοιράζονται ανά µήνα:

Βοηθητικό φορτίο θέρµανσης – Μήνας

Από τον παραπάνω πίνακα διακρίνουµε ότι το συνολικό βοηθητικό φορτίο θέρµανσης
για όλο το έτος υπολογίζεται στα 4064.95 Kwh. Αν το ανάγουµε στα τετραγωνικά της
κατοικίας καταλήγουµε ότι αντιστοιχούν σε 25 KWh/m2. Όταν για µια συµβατική
κατοικία καταναλώνεται περίπου 40- 50 KWh ανά τετραγωνικό µέτρο, γίνεται εύκολα
αντιληπτό ότι στη συγκεκριµένη κατοικία έχουµε µια µείωση της κατανάλωσης
ενέργειας 50% ετησίως. Συµπεραίνουµε ότι µε συγκεκριµένους χειρισµούς που
αφορούν τόσο το σχεδιασµό όσο και τις κατασκευαστικές επιλογές, επιτυγχάνεται
µεγάλη εξοικονόµηση ενέργειας.
Πολύ σηµαντικό ρόλο παίζουν τα υλικά που θα επιλεγούν για την πλήρωση των τοίχων
και κυρίως τα πάχη και οι ιδιότητες των µονωτικών υλικών. Επιπλέον, η µορφή του
κτιρίου, ο προσανατολισµός του, οι διαστάσεις και οι θέσεις των ανοιγµάτων
συντελούν όλα µαζί στην σωστή λειτουργία του κτιρίου- εσωτερικές συνθήκες άνεσηςκαι φυσικά στην εξοικονόµηση ενέργειας. Τέλος στην παρούσα µελέτη, καθοριστικό
ρόλο στον περιορισµό της χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας παίζουν τα φωτοβολταικά
στοιχεία στη νότια όψη του κτίσµατος που προσφέρουν ενέργεια επιπλέον της
εξοικονοµούµενης και ο φυσικός αερισµός του εσωτερικού χώρου.
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Η Ο∆ΗΓΙΑ 89/106/ΕΟΚ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΑ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE
ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΥΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ

>>> Η Security Lock µια από τις µεγαλύτερες εταιρείες
στο χώρο της κατασκευής µηχανισµών και εξαρτηµάτων αλουµινίου,
παρουσιάζει τις νέες, πρωτοποριακές αρχιτεκτονικές σπανιολέτες
και χωνευτές κλειδαριές ασφαλείας συροµένων “Security”
και πόµολα πορτών µε νέα σχέδια λαβών σε όλες τις αποχρώσεις.
Εντυπωσιακές δηµιουργίες που συνδυάζουν απόλυτα το κάλλος,
την αρµονία και την άψογη αισθητική.
Γιατί η Security Lock ξέρει καλύτερα από οποιονδήποτε
άλλο να προσέχει την εµφάνιση των προϊόντων της.

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ &
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Aluminium Mechanisms & Accessories
Προµηθέως 14, 145 64 Νέα Κηφισιά
Τηλ.: 210/80.72.065, Fax: 210/8077973
www.security-lock.gr
e-mail: securitl@otenet.gr

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

