
A l u m i n i u m  M e c h a n i s m s  &  A c c e s s o r i e s

Προµηθέως 14, 145 64 Νέα Κηφισιά
Τηλ.: 210/80.72.065, Fax: 210/8077973
www.security-lock.gr
e-mail: securitl@otenet.gr

>>> 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.

ΝΕΕΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΕΣ

& ΧΩΝΕΥΤΕΣ
ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΕΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ

> 401 Security

> 400 Security

> 402 Security

> 403 Security

> 671 L HAPPINESS

> 671 RENATA

ασφάλεια αισθητική

προστασία

Επεκτείνει την ασφάλεια!
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ “ΑΛΙΚΗ ΠΕΡΡΩΤΗ”
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΙΟΘΕΡΜΑΝΣΗ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΑΣΗΣ

ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

� ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÔÈÎÔÏÔÁ›· Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹
� √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂÎ¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2010
� ∆Â‡¯Ô˜ 12_∆ÚÈÌËÓÈ·›· ¤Î‰ÔÛË
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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
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

Γενική ∆ιεύθυνση: Γιώργιος Γαζεπίδης
Τµήµα Marketing: Νίκος Γαζεπίδης

Αλέξανδρος Γαζεπίδης
Τµήµα ∆ηµοσιογραφίας: Παρασκευή Καπλάνη
∆ηµιουργικό Τµήµα: Βάλια Ράπτη

Έλενα Γιουβάνη
Γραµµατεία: Θεοδώρα Γαζεπίδου

∆∞À∆√∆∏∆∞

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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∂π¢∏™∂π™ 12-47

AEGEAN POWER

ALUMINCO

∆∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏

∂¶∆∞

ALUMIL

ISOMAT

ADVARTIA

ALUMIL

IBC SOLAR

AEGEAN POWER

∂¶∆∞

INTERAMERICAN

ISOMAT

TENESOL

SMA

∂¶∆∞

EUREKO

BUIDING WITH WOOD SEMINAR 2010

KAGO

LDK CONSLTANTS

¶ƒ∂™µ∂π∞ ∆™∂Ãπ∫∏™ ¢∏ª√∫ƒ∞∆π∞™

∫√™ª√™ ™Àªµ√À§∂À∆π∫∏

ELESIS & NEW BUSINESS

KRANNICH SOLAR

DUPONT

SOLARISE

KE.B.E.

∂∫£∂™∏ ENERGY - PHOTOVOLTAIC 2010

∏ª∂ƒπ¢∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞-¢√ª∏™∏-¡∂∞ ¢∂¢√ª∂¡∞

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞
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∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞ 47-85

∫. ª√Àª∆∑∏™ & Àπ√π √.∂.

ELESIS A.E.

µπµ∂Ãƒøª

ECOENERGIA A.E.

KOSTAL SOLAR ELECTRIC

MY PLANET

ALUMINCO

SMA SOLAR TECHNOLOGY

CONERGY

KACO

∫∂µ∂

SOLAR LIGHT

ECOSOLUTIONS

DEGERENERGIE

AGPE

¶∂ƒπµ∞§§√¡ - ¢√ª∏™∏ 86-125

¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
άρθρο: Νικόλαος Ψαρράς, Φλώρα Πέππα
Μελετητές Γεωθερµικών συστηµάτων Aid Engineering Ltd

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ
άρθρο: ∆ρ. Πάνος Κοσµόπουλος, Αν. Καθηγητής ∆.Π.Θ., ∆ιευθυντής Εργαστηρίου
∆ηµήτριος Βουτσάς, Μηχανικός Περιβάλλοντος ∆.Π.Θ.
Εργαστήριο Περιβαλλοντικού & Ενεργειακού Σχεδιασµού Κτιρίων & Οικισµών ∆.Π.Θ

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ “∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΡΩΤΗΣ”
ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ “ΑΛΙΚΗ ΠΕΡΡΩΤΗ”
άρθρο: Π. Μακρίδης & Συνεργάτες Α.Ε. Τεχνικών Μελετών

ΒΙΟΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ
άρθρο: Σακελλαρίου Γεώργιος

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
άρθρο: ΚωνσταντίναΤζουρτζουκλή, Γιαννακίδης Γεώργιος, Χρίστου Χριστιάνα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
άρθρο: Ιωάννης Καραγιάννης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
άρθρο: Νίκος Παπαµανώλης, Αν. Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνείου Κρήτης
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Το τελευταίο τεύχος του 2010 είναι εδώ.

Εύχοµαι, αυτές οι Άγιες µέρες που πλησιάζουν, να φέρουν γαλήνη,

αγάπη και χαρά, στις καρδιές όλων µας. Εύχοµαι να περάσετε όλοι

όµορφα, µε τους αγαπηµένους σας, όπου κι αν βρεθείτε.

Ας ελπίσουµε ότι ο νέος χρόνος το 2011 θα είναι καλύτερος από το 2010.

Σε αυτό το εορταστικό τεύχος θα βρείτε τρόπους µόνωσης καθώς και

παρουσίαση κτιρίων µε βιοκλιµατική αρχιτεκτονική καθώς επίσης και

νέους τρόπους εξοικονόµησης ενέργειας.

Καλό διάβασµα και καλές Γιορτές.

Γιώργος Μπιρµπουτσούκης

Εκδότης

™∏ª∂πøª∞ ∂∫¢√∆∏

Econ3

Οικονοµία, Οικολογία, Οικοδοµή

econ3

ÙÂ‡¯Ô˜ 12
Οκτώβριος - Νοέµβριος - Δεκέµβριος 2010

¶∂ƒπµ∞§§√¡ ¢√ª∏™∏

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ “ΑΛΙΚΗ ΠΕΡΡΩΤΗ”
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΙΟΘΕΡΜΑΝΣΗ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΑΣΗΣ

ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

� ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÔÈÎÔÏÔÁ›· Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹
� √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂÎ¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2010
� ∆Â‡¯Ô˜ 12_∆ÚÈÌËÓÈ·›· ¤Î‰ÔÛË
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∂π¢∏™∂π™

∞EGEAN POWER
™∆∏ƒπ∑∂π ∆∏¡ «¶ƒ∞™π¡∏» ª∂∆∞∫π¡∏™∏

™∆∏¡ ¶√§∏

Το Σάββατο 18 Σεπτεµβρίου, η AEGEAN POWER, του Οµίλου AEGEAN, η µεγαλύτερη
ελληνική ιδιωτική εταιρία προµήθειας και εµπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, συµµετείχε
σε συνεργασία µε το ∆ήµο Αθηναίων στην «Ηµέρα Χωρίς Αυτοκίνητο», που
πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Μετακίνησης 2010»,
µε θέµα «Μετακινούµαστε έξυπνα – Ζούµε καλύτερα».

Η AEGEAN POWER και ο ∆ήµος Αθηναίων έδωσαν την ευκαιρία στο κοινό να δει από
κοντά ηλεκτρικά ποδήλατα προηγµένης τεχνολογίας και να ενηµερωθεί για τις
δυνατότητες που προσφέρουν ως εναλλακτικά και οικολογικά µέσα µεταφοράς.

Το ενδιαφέρον του κοινού ήταν εξαιρετικά µεγάλο και η προσέλευση των
ενδιαφεροµένων για να δουν τα «πράσινα» ποδήλατα, που παρουσίασε η AEGEAN
POWER, πραγµατικά εντυπωσιακή. Αρκετοί µάλιστα ήταν αυτοί που δοκίµασαν τις
ποδηλατικές τους ικανότητες µε τα νέα αυτά οχήµατα, κάνοντας το γύρο της πλατείας
Συντάγµατος.

Η χορηγία των «πράσινων» ποδηλάτων της AEGEAN POWER στο ∆ήµο Αθηναίων
αποτελεί µία ακόµα έκφραση της σταθερής της προσήλωσης στην προστασία του
περιβάλλοντος και της υψηλής αίσθησης ευθύνης απέναντι στην κοινωνία µέσα στην
οποία δραστηριοποιείται.
Γιατί πρώτιστο µέληµα της AEGEAN POWER είναι τόσο η διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας
µε τρόπους που διασφαλίζουν την εξοικονόµηση των ενεργειακών πόρων, όσο και η
συµβολή της στη βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών.

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 µε το εξειδικευµένο
ανθρώπινο δυναµικό της. Το γεγονός αυτό 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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∂π¢∏™∂π™

ALUMINCO
¡∂√™ ∫∞∆∞§√°√™

ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΣΟ∆ΟΥ AL590

Η ALUMINCO στα πλαίσια της συνεχούς υποστήριξης που προσφέρει στους συνεργάτες
της, διαθέτει στην αγορά το νέο αναλυτικό κατάλογο συστήµατος κύριας εισόδου
AL590.

Η σειρά AL590 που ανήκει στη κατηγορία θερµοµονωτικών συστηµάτων CLIMA, φέρει
επίσηµο πιστοποιητικό αντικλεπτικής προστασίας και ασφάλειας κατά της διάρρηξης,
καθώς επίσης πιστοποιητικά ηχοµόνωσης και θερµοµόνωσης από το γερµανικό
ινστιτούτο IFT Rosenheim και πιστοποιητικά υδατοστεγανότητας και αεροπερατότητας
από το ΕΚΑΝΑΛ. Το σύστηµα AL590 επιδέχεται κλειδαριές ασφαλείας µε ειδικούς
γάντζους στην κάσα που επιτρέπουν την επιλογή 4 τύπων κλειδαριάς, 3 έως και 17
σηµείων κλειδώµατος αλλά και ειδικό µηχανισµό για άνοιγµα της πόρτας µε δακτυλικό
αποτύπωµα.

Στον κατάλογο 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 εταιρείας. Επιπλέον, ο κατάλογος διαθέτει
αναλυτικές οδηγίες κατασκευής και τοποθέτησης µιας πόρτας µε σαφή απεικόνιση.

Ο νέος κατάλογος AL590 διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή από την ανανεωµένη
ιστοσελίδα της εταιρίας.
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Σύµφωνα µε τις οικονοµικές καταστάσεις της 30/06/2010, καταρτισµένες µε βάση τα
∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, τα αποτελέσµατα πρώτου
εξαµήνου 2010 του Οµίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαµορφώνονται ως εξής:
Οι ενοποιηµένες πωλήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαµορφώθηκαν σε 275 εκατ. ευρώ, έναντι
365,1 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάµηνο του 2009, µειωµένες κατά 24,6%, κυρίως λόγω
των µικρότερων πωλήσεων του τοµέα των κατασκευών και του τοµέα βιοµηχανίας.
Η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) του Οµίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
διαµορφώθηκε σε 30,8 εκατ. ευρώ, έναντι 42,3 εκατ. ευρώ, µειωµένη κατά 27,2% σε
σχέση µε το πρώτο εξάµηνο του 2009, επηρεασµένη επίσης από τον τοµέα των
κατασκευών και της βιοµηχανίας. Αντίστοιχα, τα συνολικά λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ)
του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε 15,8 εκατ. ευρώ, έναντι 28,4 εκατ. ευρώ το 2009,
µειωµένα κατά 44,3%. Τα κέρδη προ φόρων παρουσίασαν µείωση κατά 76,2% (λόγω
και της δυσµενούς σύγκρισης σε σχέση µε το περυσινό εξάµηνο, όταν ο όµιλος
κατέγραψε έκτακτα κέρδη από την πώληση του 50% της συµµετοχή του στις ΗΡΩΝ
1&2) και διαµορφώθηκαν σε 10,2 εκατ. ευρώ έναντι 42,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη
περυσινή περίοδο, ενώ τα καθαρά κέρδη µετά την αφαίρεση των δικαιωµάτων
µειοψηφίας, διαµορφώθηκαν σε 1,9 εκατ. ευρώ έναντι 70 εκατ. το πρώτο εξάµηνο του
2009, (επιπλέον επιβαρηµένα από την έκτακτη φορολογική επιβάρυνση) µειωµένα
κατά 97% σε σχέση µε το περυσινό πρώτο εξάµηνο.
Οι συνολικές επενδύσεις του Οµίλου το εν λόγω διάστηµα ανήλθαν σε 191 εκατ. ευρώ
και αφορούν κυρίως στους τοµείς της Ενέργειας, των Παραχωρήσεων και των
Κατασκευών.
Ο συνολικός καθαρός δανεισµός ανέρχεται σε 344 εκατ. ευρώ, καθώς ο Όµιλος
κατέχει χρηµατικά διαθέσιµα ύψους 387 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός τραπεζικός
δανεισµός ανέρχεται σε 732 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά ίδια κεφάλαια διαµορφώθηκαν
σε 714,3 εκατ. ευρώ.
Στις επιµέρους δραστηριότητες: το κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του Οµίλου
ανέρχεται σε 2,27 δις ευρώ, το 15% του οποίου προέρχεται από τις αγορές της Μέσης
Ανατολής και των Βαλκανίων. Ο κατασκευαστικός τζίρος για τρίτους διαµορφώθηκε σε
233 εκατ. ευρώ έναντι 316,7 εκατ. το πρώτο εξάµηνο του 2009, σηµειώνοντας µείωση
κατά 26,4%, ενώ η λειτουργική κερδοφορία (EBIT) του τοµέα υποχώρησε στα 9,8 εκατ.
ευρώ έναντι 18,7 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάµηνο του 2009.
Στο Real Estate, οι πωλήσεις διαµορφώθηκαν σε 2,6 εκατ. ευρώ έναντι 2,7 εκατ. την
αντίστοιχη περυσινή περίοδο και η λειτουργική κερδοφορία σε 0,1 εκατ. ευρώ έναντι
0,4 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάµηνο του 2009.
Στον τοµέα των Παραχωρήσεων, ο τζίρος ανήλθε σε 14,4 εκατ. ευρώ έναντι 11,3 εκατ.
ευρώ το πρώτο εξάµηνο του 2009, αυξηµένος κατά 27% ενώ η λειτουργική
κερδοφορία (EBIT) αυξήθηκε στα 1,6 εκατ. ευρώ έναντι 0,6 εκατ. την περυσινή
περίοδο. Τα έσοδα του εν λόγω τοµέα προέρχονται από την εκµετάλλευση του έργου
της Ιόνιας Οδού και από την εκµετάλλευση σταθµών αυτοκινήτων.
Στον τοµέα της παραγωγής Ενέργειας από θερµικές πηγές, τα έσοδα για τον Όµιλο
ανήλθαν σε 4 εκατ. ευρώ και αφορούν στην πρώτη εφεδρική µονάδα ΗΡΩΝ 1, της
οποίας τα λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 1,6 εκατ. ευρώ.
Η δεύτερη µονάδα του Οµίλου που κατασκευάστηκε στην Βοιωτία (ΗΡΩΝ 2 - ισχύος
435 MW) ξεκίνησε την λειτουργία της µέσα στο καλοκαίρι. Υπενθυµίζεται ότι ο Όµιλος
έχει ήδη µεταβιβάσει το 50% των δύο ανωτέρω θερµικών µονάδων στον Όµιλο GDF
SUEZ, ασκώντας από κοινού την διοίκηση.
Στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ο Όµιλος µέσω της ΤΕΡΝΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ λειτουργεί 148,6 MW εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας από
Ανανεώσιµες Πηγές, ενώ κατασκευάζονται άλλα 252 MW, εκ των οποίων 190 στην
Ελλάδα και 62 MW στην Ανατολική Ευρώπη. Τα έσοδα από την παραγωγή ενέργειας
από ΑΠΕ ανήλθαν σε 16,4 εκατ. ευρώ, αυξηµένα κατά 9,4% ενώ τα λειτουργικά κέρδη
προ αποσβέσεων (EBITDA) διαµορφώθηκαν σε 8,9 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάµηνο του
2010, έναντι 9,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάµηνο του 2009.

περισσότερες πληροφορίες

Επενδυτικές Σχέσεις:

Αριστοτέλης Σπηλιώτης

Γραφείο Τύπου & ∆ηµοσίων Σχέσεων:

Κωνσταντίνος Λάµπρου
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Την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2010 ολοκληρώθηκε η δηµοπράτηση του έργου «Βασικές
Εγκαταστάσεις Πάρκου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη θέση Λυσί – Κουτσουρό»
της Κοινότητας Αφιδνών.

Η εταιρία ΕΠΤΑ Σύµβουλοι Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων ήταν εκπρόσωπος της
σύµπραξης µελετητών που ανέλαβε την εκπόνηση των µελετών ωρίµανσης για τη
δηµοπράτηση του έργου. Το έργο περιλαµβάνει την κατασκευή βασικών
εγκαταστάσεων όπως είναι η δηµιουργία αναψυκτηρίου, αίθουσας πολλαπλών
χρήσεων αλλά και η διαµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου µε ήπιες περιβαλλοντικές
παρεµβάσεις σε µία έκταση 12 στρεµµάτων στα όρια της Κοινότητας. Στο αναψυκτήριο
έχει προβλεφθεί η τοποθέτηση φωτοβολταϊκού συστήµατος, το οποίο θα καλύπτει
µέρος των αναγκών λειτουργίας του.

Οι παρεµβάσεις αυτές, εκτός από τη διαµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου µε
δηµιουργία διαδροµών, τη δενδροφύτευση και την περίφραξη του χώρου µε είδη
χλωρίδας ενδηµικά της χώρας, περιλαµβάνουν την εγκατάσταση µικρού υβριδικού
συστήµατος ανεµογεννήτριας – φωτοβολταϊκών επιδεικτικού χαρακτήρα, τη
δηµιουργία περιπτέρου ενηµέρωσης και την κατασκευή «πρότυπου οικολογικού
σπιτιού». Το πρότυπο οικολογικό σπίτι θα λειτουργεί τόσο ως σηµείο πληροφόρησης
περιβαλλοντικών θεµάτων όσο και ως εξοµοιωτής όπου τα παιδιά θα µπορούν να
εξοικειώνονται µε τις έννοιες εξοικονόµηση ενέργειας, ενεργειακά αποδοτικές
συσκευές και ήπιες µορφές ενέργειας.

Τέλος, στο χώρο του πάρκου αναµένεται να τοποθετηθεί και ένα ηλεκτρικό τρενάκι για
τα παιδιά το οποίο θα λειτουργεί µε µπαταρίες και ενέργεια από το υβριδικό σύστηµα
Φ/Β - ανεµογεννήτριας επιδεικτικού χαρακτήρα.
Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο 1.110.000€,
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.

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
• ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Υδάτινων Πόρων και Υγρών Αποβλήτων
• Ενέργεια και Προστασία του Κλίµατος
• Αειφόρος Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
• Φυσικό Περιβάλλον
• Περιβαλλοντική ∆ιαχείριση στη Βιοµηχανία
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Ξεκίνησε η λειτουργία του µεγαλύτερου φωτοβολταϊκού πάρκου στην Ελλάδα µε
στηρίγµατα Alumil
Το φωτοβολταϊκό πάρκο συνολικής ονοµαστικής ισχύος 5 MWp, είναι επένδυση της
εταιρείας ENERGA AE και βρίσκεται στο ∆.∆ Υπάτου, στη Θήβα του νοµού Βοιωτίας. Το
φωτοβολταϊκό σύστηµα αναµένεται να συνδεθεί εντός του Νοεµβρίου και
χρησιµοποιεί τις, πιστοποιηµένες από την TUV, βάσεις στήριξης Alumil τύπου 108 και
κλίσης 25ο. Αποτελείται από 18.107 πλαίσια της Suntech τύπου STP270-280/24Vd
ισχύος 270w-280w έκαστο και 8 κεντρικούς µετατροπείς Sunny Central 630HE-11 της
SMA.

Τα περιβαλλοντικά οφέλη που θα προκύψουν από τη λειτουργία της φωτοβολταϊκής
εγκατάστασης αναµένεται να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά καθώς οι 6,8 GWh
ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγει περίπου, σε ετήσια βάση, θα ισοδυναµούν µε τις
ετήσιες ανάγκες ηλεκτροδότησης 1800 νοικοκυριών και θα αποτρέπουν την εκποµπή
περίπου 100.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην 20ετή λειτουργία. Τη µελέτη,
προµήθεια εξοπλισµού, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του έργου ανέλαβε η
εταιρία ΒΙΟΣΑΡ Α.Ε., µέλος του οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Η Alumil παρουσίασε τις νέες σειρές συστηµάτων για βιοµηχανικές και εµπορικές
στέγες
Ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η παρουσίαση της Alumil Solar στα πλαίσια του 1ου
Warehouse Technology Event, που πραγµατοποιήθηκε στις 22 και 23 Οκτωβρίου στο
Sofitel Athens Airport, υπό την αιγίδα του Supply Chain Institute και της Planning.
Ο κ. Απόστολος Καβάκας, ∆ιευθυντής στην Alumil-Solar, µίλησε για τις δυνατότητες
εξοικονόµησης ενέργειας µέσω της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστηµάτων στις
ταράτσες µεγάλων κτιρίων όπως αποθήκες και κτίρια γραφείων. Στην παρουσίαση του
µε τίτλο «Μετατρέψτε τις στέγες των Κέντρων ∆ιανοµής σε παραγωγικούς χώρους µε
την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων», ο κ. Καβάκας µίλησε για την
τεχνολογία φωτοβολταϊκών στοιχείων, το ευνοϊκό νοµοθετικό πλαίσιο γύρω από την
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών, και τις ιδανικές προϋποθέσεις για την µέγιστη
απόδοση ενός φωτοβολταϊκού συστήµατος.

Η τοποθέτηση ενός φωτοβολταϊκού συστήµατος σε βιοµηχανικές και εµπορικές στέγες
αποτελεί µια εξαιρετική ευκαιρία για τις επιχειρήσεις να µειώσουν τα έξοδα
ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η επέµβαση στη στέγη είναι µικρής κλίµακας και απαιτεί
ελάχιστο χρόνο για να υλοποιηθεί. Ανταποκρινόµενη στις απαιτήσεις της ελληνικής
αγοράς, η Alumil διαθέτει τα προϊόντα της σειράς HELIOS µε επιφανειακή κατεργασία
ανοδείωσης προκειµένου να αποφεύγεται η διάβρωση σε εγκαταστάσεις κοντά στη
θάλασσα. Και όπως και για όλα τα προϊόντα της εταιρείας, τα στηρίγµατα αλουµινίου
προσφέρονται µε 25ετή εγγύηση ποιότητας και σωστής λειτουργίας.
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««AAEELL  FFCC  AArreennaa»»
µµεε  ππρροοϊϊόόνντταα  IISSOOMMAATT!!

Η γνωστή βιοµηχανία χηµικών & δοµικών κονιαµάτων ISOMAT Α.Β.Ε.Ε, αποτελεί τον
κύριο προµηθευτή οικοδοµικών υλικών που χρησιµοποιήθηκαν στην κατασκευή του
νέου υπερσύγχρονου γηπέδου της Λάρισας, “A.E.L FC Arena”.

Η υπεύθυνη κατασκευαστική εταιρία για να πετύχει άριστα αποτελέσµατα σε θέµατα
στεγάνωσης υπόγειων χώρων, επίστρωσης εποξειδικών δαπέδων, επικόλλησης
πλακιδίων και όπου αλλού ήταν απαραίτητη η χρήση δοµικών υλικών  επέλεξε τα
επώνυµα προϊόντα της ISOMAT.

Προϊόντα όπως στεγανωτικά, επισκευαστικά, πρόσµικτα κονιαµάτων, κόλλες
πλακιδίων καθώς και εποξειδικά δάπεδα είχαν εφαρµογή σε όλα τα στάδια
κατασκευής του γηπέδου.

Προϊόντα όπως το ADIPLAST, ASOLIT, PLASTIPROOF, DUROCRET, MEGAGROUT-101,
ISOMAT AK-10, EXTRA-TOP, MULTIFILL, AG-77, DUROFLOOR-R, PLANFIX, DELTA-MS, DELTA
KOMBIA εφαρµόστηκαν µε επιτυχία στο νέο γήπεδο της  το οποίο αποτελεί ένα
πραγµατικό διαµάντι για την πόλη της Λάρισας.

Το νέο γήπεδο της ΑΕΛ βρίσκεται στην περιοχή Νεάπολη της Λάρισας και σε µια έκταση
144 στρεµµάτων. Έχει χωρητικότητα 16.118 θέσεων µε 38 σουίτες 12 ατόµων και
δυνατότητα επέκτασης για τις ανάγκες χρήσης των Μεσογειακών Αγώνων του 2013. 

Στο συγκρότηµα περιλαµβάνονται εµπορικοί χώροι, χώροι στάθµευσης 1.104 θέσεων,
υπαίθριοι χώροι πολιτισµού και αναψυχής (κινηµατογράφος, ανοιχτό θέατρο 1.500
ατόµων κ.ά.), αθλητικοί ξενώνες 100 κλινών, το υπάρχον γήπεδο µπάσκετ και τα 12
γήπεδα τένις.
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ΗΗ  AADDVVAARRTTIIAA  BBUULLGGAARRIIAA  εείίννααιι  ππλλέέοονν  γγεεγγοοννόόςς..

Η Advartia Bulgaria AD ιδρύθηκε µε σκοπό την επέκταση των δραστηριοτήτων της
ADVARTIA στη Βουλγαρία και είναι µια κοινοπραξία της ADVARTIA µε την Arceland
Management. 

Η Arceland Management δραστηριοποιείται στην Βουλγαρία από το 2000, ως εταιρία
που κάνει διαχείριση θεσµικών κεφαλαίων στο χώρο του Real Estate και της ενέργειας.
Η Arceland δηµιουργήθηκε από τους Χρήστο Μουρούτη, Dobrin Ivanov, Curtis Coward
και ∆ηµοσθένη Χαρακίδα. 
Ως οµάδα έχουν υλοποιήσει διαχρονικά επενδύσεις που ξεπερνούν το €1 δις, στην
Βουλγαρία, ενώ έχουν υπό διαχείριση κεφάλαια θεσµικών επενδυτών που ξεπερνά τα
€150 εκατ.

Η ADVARTIA Bulgaria AD µε τη συνδυασµένη τεχνογνωσία και δυναµική των δύο
εταιριών θα αποτελέσει το όχηµα για την εκρηκτική ανάπτυξη και κατασκευή
επενδυτικών έργων σε Φ/Β και Biogas στη Βουλγαρία για θεσµικούς αλλά και ιδιώτες
επενδυτές από την Ελλάδα και άλλες χώρες.
Η επιτυχηµένη και δοκιµασµένη σχέση των φορέων µε επενδυτικά κεφάλαια αλλά και
τραπεζικά ιδρύµατα εγγυάται την επιτυχία του νέου αυτού εταιρικού σχήµατος.

Η νέα αυτή δραστηριότητα της εταιρίας παρουσιάστηκε στο εντυπωσιακό περίπτερο
της ADVARTIA στην έκθεση ENERGY. 

Στους επενδυτές που επισκέφτηκαν το περίπτερο της ADVARTIA, τα στελέχη της
εταιρίας, έχοντας ως φιλοσοφία όχι την κατασκευή ενός απλού τεχνικού έργου, 
αλλά την ολοκληρωµένη διαχείριση ενός επενδυτικού σχεδίου παράγωγης ενεργείας,
µε τεχνική αρτιότητα και βελτιστοποιηµένη ενεργειακή απόδοση, ανέλυσαν στους
ενδιαφερόµενους τις µεγάλες δυνατότητες της εταιρίας σε  παροχή δοκιµασµένων
λύσεων και ευέλικτων χρηµατοδοτικών σχηµάτων. 
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ALUMIL
∂¶π∆ÀÃ∏ª∂¡∏ ¶∞ƒ√À™π∞ ™∆∏¡ ∂∫£∂™∏ 
ENERGY - PHOTOVOLTAIC 2010

Επιτυχηµένη παρουσία της Alumil Solar στην έκθεση ENERGY-PHOTOVOLTAIC 2010 µε
τέσσερα (4) νέα πιστοποιηµένα συστήµατα στηριγµάτων.

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συµµετοχή της Alumil Solar στη διεθνή έκθεση
ENERGY-PHOTOVOLTAIC 2010, που πραγµατοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο MEC
Παιανίας από 21 έως 24 Οκτωβρίου. 
Η εταιρία παρουσίασε τις ολοκληρωµένες λύσεις που προσφέρει στον τοµέα των
φωτοβολταϊκών συστηµάτων και περιλαµβάνουν τη µελέτη, το σχεδιασµό, την
παραγωγή και τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστηµάτων, µέσω ενός δικτύου από
πιστοποιηµένους συνεργάτες και εξουσιοδοτηµένους εγκαταστάτες.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν οι επισκέπτες της έκθεσης στα πρωτοποριακά
συστήµατα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων HELIOS. 
Τα πιστοποιηµένα από την TUV προϊόντα της σειράς HELIOS (Η2400, Η2300, Η2200 και
Η2100) παράγονται εξ’ ολοκλήρου στην Ελλάδα και µπορούν να χρησιµοποιηθούν
εξίσου αποτελεσµατικά τόσο για την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πλαισίων σε στέγες
και ταράτσες ιδιωτικών κατοικιών, όσο και για τοποθέτηση συστηµάτων στην ύπαιθρο
και σε βιοµηχανικές στέγες. 
Ανταποκρινόµενη στις απαιτήσεις της ελληνικής αγοράς, η Alumil παρουσίασε όλα τα
νέα προϊόντα της σειράς HELIOS µε την επιφανειακή κατεργασία ανοδείωσης στις
σύγχρονες ιδιόκτητες βιοµηχανικές της εγκαταστάσεις, που βοηθά στο να
αποφεύγεται η διάβρωση σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα.
Ο Όµιλος Alumil δραστηριοποιείται από το 2000 µε τα Φ/Β συστήµατα παράγοντας
βάσεις αλουµινίου για την αγορά της ∆υτικής Ευρώπης. Το 2009 δηµιούργησε την
Θυγατρική εταιρία Alumil Solar για να προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις και
υποστήριξη για πάρκα και στέγες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο όµιλος Alumil Aluminium είναι το µεγαλύτερο βιοµηχανικό συγκρότηµα παραγωγής
προϊόντων διέλασης αλουµινίου στην νοτιοανατολική Ευρώπη. ∆ιατηρεί παραγωγικές
εγκαταστάσεις σε πέντε χώρες και εµπορική παρουσία σε περισσότερες από πενήντα.
Τα προϊόντα του οµίλου δίνουν δοµικές λύσεις σε κατασκευαστικά έργα και
περιλαµβάνουν συστήµατα κουφωµάτων, πόρτες εσωτερικές και ασφαλείας, είδη
κιγκαλερίας, και πολυκαρβουνικά φύλλα.

περισσότερες πληροφορίες

Γιάννης Σωτηρίου, MBA

Product Manager
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IBC SOLAR
√§√∫§∏ƒø™∏ 8 ∞∫√ª∞ √π∫π∞∫ø¡
∂°∫∞∆∞™∆∞™∂ø¡ ∆ø¡ 10KW ™∆∏¡

¶∂ƒπ√Ã∏ ∆∏™ §∂πµ∞¢π∞™ 

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 οκτώ (8) ακόµα φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σε στέγες της ευρύτερης
περιοχής της Λειβαδιάς ισχύος 10kWp έκαστη. Οι εγκαταστάσεις έγιναν από την
εταιρία Αγραφιώτης Γεώργιος Ο.Ε..

Οι εργασίες για την εγκατάσταση των συστηµάτων ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο του
2010. Τα συστήµατα υλοποιήθηκαν µε Φ/Β πλαίσια Yingli 180P και Kaneka HB110,
πολυκρυσταλλικού και υβριδικού τύπου, ισχύος 180Wp και 110 Wp ανά πλαίσιο
αντίστοιχα, σε όλα τα συστήµατα οι αντιστροφείς (inverters) είναι τύπου αλυσίδας
(string) της εταιρείας SMA.

Οι µονάδες συνδέθηκαν µε το δίκτυο της ∆ΕΗ τον Οκτώβριο. Η εγκατάσταση του
εξοπλισµού έγινε από το εξειδικευµένο προσωπικό της Αγραφιώτης Γεώργιος Ο.Ε. η
οποία προσέφερε ως µέρος της συνολικής λύσης την διεκπεραίωση όλων των
απαραίτητων διαδικασιών µέχρι την σύνδεση του συστήµατος στο δίκτυο της ∆ΕΗ.

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.

Σχετικά µε την IBC SOLAR AG
Η IBC SOLAR είναι µια εκ των µεγαλύτερων εταιριών φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε παγκόσµια
κλίµακα, προσφέροντας ολοκληρωµένες λύσεις για την παραγωγή ενέργειας από τον ήλιο. 
Η εταιρία καλύπτει ολόκληρο το φάσµα εργασιών, από τον σχεδιασµό µέχρι την συνολική λύση µε
το κλειδί στο χέρι (turnkey). Παγκοσµίως, η IBC SOLAR έχει ήδη εγκαταστήσει περισσότερα από
100.000 έργα turnkey συνολικής ισχύος 1GW. Η κλίµακα αυτών των εγκαταστάσεων κυµαίνεται
από µεγάλα διασυνδεδεµένα φωτοβολταϊκά πάρκα µέχρι αυτόνοµα συστήµατα. Η IBC SOLAR
εµπορεύεται τον φωτοβολταϊκό της εξοπλισµό µέσω ενός εκτεταµένου δικτύου εµπόρων. Ως
εργολάβος, σχεδιάζει και υλοποιεί µεγάλα φωτοβολταϊκά έργα. Μέσω της υποστήριξης και της
παρακολούθησης, η IBC SOLAR διασφαλίζει την µέγιστη απόδοση των φωτοβολταϊκών έργων.

Η IBC SOLAR ιδρύθηκε το 1982 στο Bad Staffelstein. Η IBC SOLAR έχει θυγατρικές ανά τον κόσµο
και αυτή την στιγµή απασχολεί 350 άτοµα, εκ των οποίων τα 210 στην Γερµανία. Ο Όµιλος
εταιριών IBC SOLAR διευθύνεται από τα κεντρικά στο Bad Staffelstein.

Σχετικά µε την Αγραφιώτης Γεώργιος Ο.Ε.
Η εταιρία ιδρύθηκε το 1992 και δραστηριοποιείται στο χώρο των ηλεκτρονικών. Από το 2007
ασχολείται ενεργά µε τα φωτοβολταϊκά  συστήµατα και ιδιαίτερα τα οικιακά συστήµατα, έχοντας
ήδη συνδέσει στο δίκτυο 160kw στην περιοχή της Λειβαδιάς.

Γενική άποψη ενός εκ των
συστηµάτων 

Γενική άποψη ενός εκ των
συστηµάτων 

περισσότερες πληροφορίες

IBC SOLAR ΑΕ

Λίλιαν Παναγιωτοπούλου
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AEGEAN POWER
∆√ ¶ƒø∆√ ∫∞∆∞™∆∏ª∞ §π∞¡π∫∏™

Η AEGEAN POWER ΣΤΗ ΛΙΑΝΙΚΗ
Το πρώτο κατάστηµα της εταιρίας σηµατοδοτεί
την Ανάπτυξη του Πρώτου ∆ικτύου Καταστηµάτων
Ενέργειας στην Ελληνική Αγορά.

Η AEGEAN POWER, η ελληνική ιδιωτική εταιρία
προµήθειας και εµπορίας ηλεκτρικού ρεύµατος,
µέλος του Οµίλου AEGEAN, ανακοινώνει την
εµπορική λειτουργία του Πρώτου Καταστήµατος
AEGEAN POWER. Το γεγονός αυτό «εγκαινιάζει»
µία νέα εποχή για τον Έλληνα Καταναλωτή και
σηµατοδοτεί µια νέα φιλοσοφία για την ελληνική
αγορά του ηλεκτρικού ρεύµατος.  

Το κατάστηµα της AEGEAN POWER βρίσκεται στην
καρδιά της Αθήνας, στην πλατεία Κολωνακίου,
στην οδό Κουµπάρη 5. Στο κατάστηµα, οι
ενδιαφερόµενοι έχουν τη δυνατότητα να
επιλέξουν την εξατοµικευµένη προϊοντική λύση
που καλύπτει τις δικές τους ανάγκες σε ηλεκτρικό
ρεύµα, απολαµβάνοντας επιπλέον τις ποιοτικές
και ολοκληρωµένες υπηρεσίες της AEGEAN
POWER.

Παράλληλα, οι υφιστάµενοι πελάτες της AEGEAN
POWER έχουν πλέον τη δυνατότητα να πληρώσουν
το λογαριασµό τους απ’ ευθείας στο κατάστηµα
και να ενηµερωθούν για άλλες υπηρεσίες και
προϊόντα της εταιρείας, που ενδεχόµενα τους
ενδιαφέρουν. Συγκεκριµένα, µπορούν να
ζητήσουν πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά
µε τις προτάσεις της AEGEAN POWER για τις
Επιχειρήσεις, τα Νοικοκυριά καθώς και για το
Πρόγραµµα «Φωτοβολταϊκών στις Στέγες», που
έχει ξεκινήσει να προσφέρει ήδη η εταιρία. 

Επιπλέον, µε το κατάστηµα αυτό και στο πλαίσιο
της σταθερής ανάπτυξής της, η  AEGEAN POWER,

υλοποιεί πλάνο δηµιουργίας ∆ικτύου Καταστηµάτων σε µεγάλες πόλεις της Ελλάδας,
όπως Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα και Βόλο. Έτσι δίνει τη δυνατότητα στον
Καταναλωτή να ωφεληθεί από τις  άρτιες και ποιοτικές ενεργειακές λύσεις που
προσφέρει η εταιρεία, πάντα στις πιο ανταγωνιστικές τιµές της αγοράς, τις υπηρεσίες
υψηλής ποιότητας και την προσωποποιηµένη και αποτελεσµατική εξυπηρέτηση. 

H AEGEAN POWER, µέλος του Οµίλου AEGEAN, ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2008 και σήµερα
αποτελεί µία 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 µε το εξειδικευµένο ανθρώπινο
δυναµικό της. Το γεγονός αυτό 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. 

περισσότερες πληροφορίες

AEGEAN POWER

Αλκιβιάδη Σιαράβα

Λένα Σπάχου
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°π∞ ∆∏ ª∂πø™∏ ∆ø¡ ∂∫¶√ª¶ø¡ CO2

Η εταιρία ΕΠΤΑ Σύµβουλοι-Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων προχωρά στη σύνταξη
του «Σχεδίου ∆ράσης για την Βιώσιµη Ενέργεια» του ∆ήµου Λουτρακίου – Περαχώρας
στα πλαίσια του Συµφώνου των ∆ηµάρχων, µίας καινοτόµου πρωτοβουλίας στην οποία
συµµετέχουν ήδη πάνω από 1800 ∆ήµοι από όλη την Ευρώπη, εκ των οποίων 49 από
την Ελλάδα και η οποία αποσκοπεί στην κινητοποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης για
την επίτευξη των στόχων του 20-20-20 (σ.σ. Πολιτική της ΕΕ για το κλίµα και την
ενέργεια  που προβλέπει για το 2020 µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου
τουλάχιστον κατά 20% σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990, αύξηση του ποσοστού
χρήσης ΑΠΕ σε 20% της συνολικής ενεργειακής παραγωγής και περιορισµός της
ενεργειακής κατανάλωσης κατά 20% των προβλεπόµενων για το 2020 επιπέδων µε τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης).

Η πρώτη φάση του έργου που αφορά στην προετοιµασία της «Βασικής Απογραφής
Εκποµπών CO2» εντός των ορίων του ∆ήµου (δηµοτικά κτίρια, υπηρεσίες,
εγκαταστάσεις και οχήµατα, οικιακός και τριτογενής τοµέας, συγκοινωνίες και ιδιωτικά
οχήµατα, κτλ) έχει ήδη ξεκινήσει, παρέχοντας χρήσιµα συµπεράσµατα. H απογραφή
θα αναδείξει τη σχετική συνεισφορά κάθε τοµέα στις συνολικές εκποµπές CO2, ώστε
να επιλεγούν οι κατάλληλοι άξονες δράσης για τη µείωσή τους. Μετά την ολοκλήρωση
συλλογής των απαραίτητων στοιχείων, θα ξεκινήσει η σύνταξη του «Σχεδίου ∆ράσης
για την Βιώσιµη Ενέργεια» σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που θέτει το Σύµφωνο των
∆ηµάρχων. Στο Σχέδιο ∆ράσης θα περιγραφούν οι δράσεις που πρέπει να αναλάβει ο
∆ήµος για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητάς του, την κινητοποίηση της
κοινωνίας των πολιτών προς την ίδια κατεύθυνση, χρονοδιάγραµµα και τρόπους
χρηµατοδότησης των προτάσεων αλλά και τρόπους παρακολούθησης των στόχων που
τέθηκαν.

Ο ∆ήµος Λουτρακίου - Περαχώρας, µε την παρούσα πρωτοβουλία, στοχεύει στην
µείωση των εκποµπών CO2 κατά τουλάχιστον 20% εντός των ορίων του, έως το 2020,
µέσω της ενεργειακής αποδοτικότητας, της εγκατάστασης συστηµάτων ΑΠΕ, της
βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των δραστηριοτήτων του αλλά και της
ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των πολιτών του στους αντίστοιχους τοµείς. 
Η επίτευξη του στόχου που τέθηκε, αναµένεται να προσφέρει επιπλέον οικονοµικά
οφέλη, µέσω της εξοικονόµησης ενεργειακών και οικονοµικών πόρων από τον ∆ήµο
και τους πολίτες αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη από την επιδίωξη στόχων αειφόρου
ανάπτυξης.

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

ÙÂ‡¯Ô˜ 12 � ¢’ ∆Ú›ÌËÓÔ 2010
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∆∆ηηµµιιοουυρργγίίαα  ββιιββλλιιοοθθήήκκηηςς  
σσττοο  22οο ∆∆ηηµµοοττιικκόό  ΣΣχχοολλεείίοο  ττηηςς  ΚΚααλλύύµµννοουυ,,  
µµεε  ττηηνν  ααρρωωγγήή  ττηηςς  IINNTTEERRAAMMEERRIICCAANN

Με ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της παιδείας και µε εστίαση σε τόπους της χώρας
µας όπου οι δυνατότητες ενίσχυσης της γνώσης που παρέχεται στα παιδιά είναι
πενιχρές, η INTERAMERICAN υποστήριξε πρόσφατα την οργάνωση βιβλιοθήκης στο 2ο

∆ηµοτικό Σχολείο της Καλύµνου.

Το Σχολείο, που αριθµεί περί τους 180 µαθητές και στεγάζεται σε ένα παλαιό κτίριο,
καταβάλλει µε πρωτοβουλίες δασκάλων και του συλλόγου γονέων των µαθητών
προσπάθειες όχι µόνο για την κάλυψη των συγχρόνων εκπαιδευτικών αναγκών, αλλά
και για τη συµµετοχή των µαθητών σε σηµαντικές εκδηλώσεις πολιτιστικών και
περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων.

Εκτός της INTERAMERICAN και του συλλόγου γονέων, συναρωγός στη δηµιουργία της
βιβλιοθήκης του Σχολείου είναι το Ίδρυµα Ελέους.

INTERAMERICAN
¢∏ªπ√Àƒ°π∞ µπµ§π√£∏∫∏™

Στα µέσα Οκτωβρίου 2010 ολοκληρώθηκε η κατασκευή των νέων γραφείων διοίκησης
και του εργοστασίου παραγωγής δοµικών χηµικών και κονιαµάτων της ISOMAT στο
Βελιγράδι της Σερβίας. 
Πρόκειται για µία υπερσύγχρονη παραγωγική µονάδα, η οποία θα καλύψει τις συνεχώς
αυξανόµενες ανάγκες της Σέρβικης αγοράς δοµικών υλικών.
Με την ολοκλήρωση αυτής της επένδυσης, ύψους 7 εκ. ευρώ, η θυγατρική της ISOMAT
στη Σερβία, ISOMAT D.O.O., µετατρέπεται από αµιγώς εµπορική εταιρία σε πλήρως
παραγωγική. Έτσι, δηµιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να γίνει πιο
ανταγωνιστική και να µπορέσει να τοποθετηθεί ως µία από τις κορυφαίες εταιρίες του
κλάδου της στη Σερβία.
Το νέο εργοστάσιο, που έχει παραγωγική δυναµικότητα 350 tn ηµερησίως,
προβλέπεται να ξεκινήσει παραγωγή στα τέλη του 2010.
Η ISOMAT δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην επέκταση της εξαγωγικής της
δραστηριότητας, επενδύει στις αγορές του εξωτερικού, στις οποίες δραστηριοποιείται
µέσω θυγατρικών εµπορικών εταιριών, προχωρώντας σε κατασκευή ιδιόκτητων
γραφείων και εργοστασίων. 
Το επόµενο επενδυτικό βήµα της ISOMAT αφορά την ανέγερση κτιρίου γραφείων και
παραγωγικής µονάδας στη Ρουµανία.

ISOMAT
¡∂√ ∂ƒ°√™∆∞™π√ ™∆∏ ™∂ƒµπ∞

Φωτογραφία (από αριστερά):  
Γ. Ρούντος - ∆ιευθυντής ∆ηµοσίων Σχέσεων

και ΕΚΕ Οµίλου INTERAMERICAN, Ι.
Θεοφιλίδης – ∆ιευθυντής 2ου ∆ηµοτικού

Σχολείου Καλύµνου, Χ. Ελευθερίου –
Προϊσταµένη ∆ηµοσίων Σχέσεων και ΕΚΕ

Οµίλου INTERAMERICAN. 

Η νέα βιβλιοθήκη του Σχολείου.  
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TENESOL
°π√ƒ∆∞∑∂π 10 Ãƒ√¡π∞ §∂π∆√Àƒ°π∞™ ∫∞π
√§√∫§∏ƒø¡∂π ∂°∫∞∆∞™∆∞™∂π™ ™À¡√§π∫∏™
π™ÃÀ√™ 100 MW ™∆∏ °∂ƒª∞¡π∫∏ ∞°√ƒ∞

Η Tenesol, ο παγκόσµιος πάροχος ηλιακής ενέργειας και η ιδιοκτησία των ενεργειακών
κολοσσών TOTAL και EDF, γιορτάζει τη δέκατη χρονιά παρουσίας στη γερµανική αγορά
και βρίσκεται πολύ κοντά στο στόχο ολοκλήρωσης εγκαταστάσεων µε συνολική ισχύ
100 MW στη χώρα. Η εταιρία σύστησε νέα διευθυντική οµάδα για τη γερµανική
θυγατρική και άνοιξε νέα γραφεία. Η Γερµανία αποτελεί τη δεύτερη µεγαλύτερη
αγορά για την Tenesol, µετά τη Γαλλία, όπου έχει την έδρα της η εταιρία.

«Από τότε που εγκαταστήσαµε τις επιχειρησιακές µονάδες της εταιρίας στη Γερµανία,
πριν από 10 χρόνια, η ανάπτυξή µας υπήρξε πάντα σταθερή. Τα τελευταία χρόνια όµως
παρατηρούµε ότι η ανάπτυξη αυτή επιταχύνεται µε γοργούς ρυθµούς», δήλωσε ο
Claude Escala, διευθυντής της Tenesol για την Ευρώπη. «Η Γερµανία κατέχει
αδιαµφισβήτητα τον τίτλο της πιο ανταγωνιστικής ηλιακής αγοράς στον κόσµο. Έχουµε
αποδείξει έµπρακτα τη δέσµευσή µας στη γερµανική αγορά εδώ και πολλά χρόνια και
απόδειξη αυτού είναι ότι οι πελάτες λαµβάνουν υπόψη τους την εµπειρία µας.
∆ραστηριοποιούµαστε στον κλάδο αυτό εδώ και 26 χρόνια και έχουµε παρουσία σε µια
ποικιλία διαφορετικών αγορών. Το γεγονός αυτό µας χαρίζει πολύτιµη εµπειρία την
οποία µπορούµε, στη συνέχεια, να µοιραστούµε µε τους πελάτες µας».

Η Tenesol λειτουργεί τόσο ως εµπορική εταιρία όσο και ως πάροχος ετοιµοπαράδοτων
λύσεων. Έχοντας αποκτήσει δεκαετή εµπειρία στη Γερµανία, η Tenesol έχει τις γνώσεις
και την εµπειρία να διασφαλίσει, αφενός, ότι οι εξελιγµένες µονάδες που παράγει θα
έχουν ανταγωνιστικές τιµές και, αφετέρου, ότι οι υπηρεσίες µετά την πώληση θα
ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς.

Η Tenesol έχει προµηθεύσει τη γερµανική αγορά µε φωτοβολταϊκές µονάδες
προηγµένης τεχνολογίας, συνολικής ισχύος περίπου 100 MW. Οι µονάδες της
χρησιµοποιούνται κατά κύριο λόγο για έργα µε διασύνδεση στο δίκτυο (on grid) όπως
συστήµατα οροφών, µε µεγέθη που ποικίλλουν από 5 kWp έως περίπου 500 kWp. 
Στο πλαίσιο της περιφρούρησης και επέκτασης των δραστηριοτήτων της, η εταιρία
σύστησε µια νέα θυγατρική και διόρισε νέα διευθυντική οµάδα.

Ο κ. Engin Yaman ανέλαβε τα καθήκοντα του νέου ∆ιευθύνοντα Συµβούλου της
γερµανικής θυγατρικής της Tenesol, την οποία θα διοικεί στα νέα γραφεία της
εταιρίας, στο προάστιο της Φρανκφούρτης, Bad Homburg. Ο κ. Yaman, νοµικός
επαγγελµατίας και οικονοµολόγος, γεννήθηκε στη Γερµανία. Έχει ιδιαίτερα µεγάλη
εµπειρία στον τοµέα των φωτοβολταϊκών εστιάζοντας στη διεύρυνση του
πελατολογίου της εταιρίας.

«Η γερµανική αγορά είναι µια αγορά µε τεράστια δυναµική για την Tenesol», δήλωσε ο
κ. Yaman. «Ο συνδυασµός της δεκαετούς εµπειρίας και τεχνογνωσίας στη Γερµανία µε
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχουν αναπτύξει µέσα στα 26 χρόνια λειτουργίας
µας µάς τοποθετεί σε πολύ καλή θέση σε σχέση µε τον ανταγωνισµό στην παγκόσµια
κορυφαία αγορά φωτοβολταϊκών λύσεων. Ως πάροχος ετοιµοπαράδοτων λύσεων,
στηρίζουµε τους πελάτες µας καθόλη τη διαδικασία της ανάπτυξης, από την τεχνική
κατασκευή και τη χρηµατοδότηση έως την εγκατάσταση και τη λειτουργία. Έχουµε
χαράξει φιλόδοξους στόχους και ανυποµονώ να παρέχουµε τις υπηρεσίες αυτές σε
νέους πελάτες καθώς θα ισχυροποιούµε περαιτέρω τη θέση µας στην παγκόσµια
κορυφαία αγορά των φωτοβολταϊκών λύσεων».
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Στο πλαίσιο του SMA Solar Academy, η εταιρία εκπαιδεύει εγκαταστάτες,
ηλεκτρολόγους, σχεδιαστές, αρχιτέκτονες και εµπόρους φωτοβολταϊκών συστηµάτων,
σε θέµατα που αφορούν στην παραγωγή ρεύµατος από φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις
και στους µετατροπείς της SMA. Τα σεµινάρια, που προσφέρονται δωρεάν από την
SMA, εστιάζουν στην πρακτική εξάσκηση και είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε
ενδιαφερόµενο και για κάθε επίπεδο γνώσεων. Ο αριθµός των συµµετεχόντων φτάνει
τους 15.000 ετησίως. Με το νέο εκπαιδευτικό κέντρο της, η SMA ανταποκρίνεται
ακόµα πιο αποτελεσµατικά σε αυτή την εξαιρετικά υψηλή ζήτηση. 
Οι τέσσερις αίθουσες σεµιναρίων, που εξοπλίζονται µε υπερσύγχρονα τεχνολογικά
µέσα, µπορούν να φιλοξενήσουν έως και 120 άτοµα έκαστη. Παράλληλα στο κτίριο
µπορούν να πραγµατοποιηθούν και εταιρικές εκδηλώσεις.

Το νέο κτίριο του SMA Solar Academy διαθέτει µια πρότυπη σχεδίαση παροχής
ενέργειας, όπου οι διάφορες πηγές ενέργειας συνδυάζονται έξυπνα µε τη τεχνολογία
συστηµάτων της SMA. Το εκπαιδευτικό κέντρο τροφοδοτείται µε ρεύµα µέσω µιας
φωτοβολταϊκής εγκατάστασης στη στέγη και φωτοβολταϊκών πλαισίων
ενσωµατωµένων στην πρόσοψη του κτιρίου, τα οποία αποτελούν ένα καταπληκτικό
παράδειγµα φωτοβολταϊκού συστήµατος ενσωµατωµένου σε κτίριο. Επίσης, εννέα
φωτοβολταϊκά συστήµατα µε ηλιοστάτες στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου, τα
οποία κανονικά τροφοδοτούν το δηµόσιο δίκτυο, µπορούν να ενσωµατωθούν στο
αυτόνοµo φωτοβολταϊκό δίκτυο και να υποστηρίζουν την παροχή ρεύµατος, όταν
απαιτείται.

SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
∂°∫∞π¡π∞∑∂π ∂¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∞ ∞À∆√¡√ª√

∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√ ∫∂¡∆ƒ√ ™∆∏ °∂ƒª∞¡π∞

ΗΗ  SSMMAA  SSoollaarr  TTeecchhnnoollooggyy  AAGG
εεγγκκααιιννίίαασσεε  ττοο  ννέέοο

εεκκππααιιδδεευυττιικκόό  ττηηςς  κκέέννττρροο
SSMMAA  SSoollaarr  AAccaaddeemmyy..  ΤΤοο

ππρρωωττοοπποορριιαακκόό  κκττίίρριιοο,,  σσττοο
οοπποοίίοο  εεκκππααιιδδεεύύοοννττααιι  εεττηησσίίωωςς

ππεερριισσσσόόττεερραα  ααππόό  1155..000000
άάττοοµµαα,,  λλεειιττοουυρργγεείί

ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  µµεε
ααννααννεεώώσσιιµµεεςς  ππηηγγέέςς

εεννέέρργγεειιααςς  κκααιι  ααννεεξξάάρρττηητταα
ααππόό  ττοο  δδηηµµόόσσιιοο  ηηλλεεκκττρριικκόό

δδίίκκττυυοο,,  χχάάρρηη  σσεε  έένναα
ααυυττόόννοοµµοο  φφωωττοοββοολλττααϊϊκκόό

σσύύσσττηηµµαα..
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Μια κεντρική µονάδα παραγωγής θερµότητας που λειτουργεί µε µεταβλητό αριθµό
στροφών και βιολογικό αέριο, θερµαίνει το χώρο και ταυτόχρονα παράγει ρεύµα µε
µηδενικό ενεργειακό αποτύπωµα, όταν η τροφοδοσία ρεύµατος των φωτοβολταϊκών
εγκαταστάσεων δεν επαρκεί. Σε περίπτωση που η παραγόµενη ενέργεια αυτής της
µονάδας δεν καταναλώνεται απευθείας, προωθείται - όπως και η πλεονάζουσα
ενέργεια από τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις - σε συσσωρευτές υψηλής απόδοσης
όπου αποθηκεύεται. Αυτοί οι συσσωρευτές µπορούν να τροφοδοτούν όλα τα φορτία
του κτιρίου για πέντε συνεχόµενες ώρες. Με τους συσσωρευτές συνδέονται δώδεκα
µετατροπείς Sunny Island της SMA, οι οποίοι ελέγχουν όλο το αυτόνοµο φωτοβολταϊκό
δίκτυο του εκπαιδευτικού κέντρου. 

Η πρότυπη σχεδίαση παροχής ενέργειας προσφέρει στους επισκέπτες του κτιρίου µια
ζωντανή εµπειρία ηλιακής ενέργειας: Μέσα από ένα γυάλινο τοίχο οι επισκέπτες
µπορούν να δουν τις συσκευές υψηλής τεχνολογίας και το χώρο των συσσωρευτών. 
Ο φωτισµός αυτού του χώρου δηλώνει την τρέχουσα κατάσταση φόρτισης των
συσσωρευτών: Όταν η κατάσταση φόρτισης είναι υψηλή ο χώρος είναι πράσινος, ενώ
όταν είναι χαµηλή ο φωτισµός του χώρου συσσωρευτών είναι κόκκινος. Οι επισκέπτες
του νέου κτιρίου του SMA Solar Academy µπορούν επιπλέον να θαυµάσουν το κέντρο
ελέγχου της µονάδας συνδυασµένου κύκλου, όπως και να ενηµερωθούν για το σχέδιο
παροχής ενέργειας του κτιρίου από µια διαδραστική οθόνη υπολογιστή.

Το πρωτοποριακό κτίριο του SMA Solar Academy έχει κατασκευαστεί πάνω σε
υποστυλώµατα, γιατί βρίσκεται στην περιοχή υπερχείλισης του ποταµού Fulda. 
Η πρόσοψη εξοπλίζεται µε άριστη µόνωση, προκειµένου η απαιτούµενη κατανάλωση
ενέργειας να διατηρείται στα χαµηλότερα δυνατά επίπεδα. Για την ψύξη του κτιρίου
χρησιµοποιούνται τα υπόγεια ύδατα ενός πηγαδιού βάθους σαράντα µέτρων, τα οποία
προωθούνται από αντλίες προς τον εναλλάκτη θερµότητας της εγκατάστασης
αερισµού.

«Με το νέο εκπαιδευτικό κέντρο του SMA Solar Academy παρουσιάζουµε ένα
ενεργειακά αυτάρκες σχέδιο τροφοδοσίας, το οποίο υλοποιείται µε βάση
αποκεντρωµένες πηγές ανανεώσιµης ενέργειας και µε την τεχνολογία συστηµάτων της
SMA», δήλωσε ο Günther Cramer, εκπρόσωπος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της SMA
Solar Technology AG. «Η τεχνολογία που χρησιµοποιείται σε αυτό το κτίριο, είναι
κατάλληλη και για χρήση σε περιοχές αποµακρυσµένες από το δηµόσιο ηλεκτρικό
δίκτυο. Ειδικότερα αποτελεί την ιδανική λύση για τις αναπτυσσόµενες χώρες, όπου
πάνω από δύο δισεκατοµµύρια άνθρωποι παγκοσµίως αναγκάζονται να ζουν χωρίς
πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύµα».

Σχετικά µε την SMA
Με κύκλο εργασιών ύψους 934 εκατοµµυρίων Ευρώ περίπου 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 δεκατέσσερις θυγατρικές επιχειρήσεις και απασχολεί
περισσότερους από 5.500 εργαζοµένους (συµπεριλαµβανοµένων των εργαζοµένων έκτακτης
απασχόλησης). Η SMA παράγει ένα ευρύ φάσµα µετατροπέων προσφέροντας τον κατάλληλο
µετατροπέα για κάθε τύπο φωτοβολταϊκού πλαισίου και για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις κάθε
ισχύος. Το φάσµα προϊόντων περιλαµβάνει τόσο µετατροπείς για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις
διασυνδεδεµένες 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. Στις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης
συµπεριλαµβάνονται γραµµή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, υπηρεσίες τεχνικής εκπαίδευσης,
κινητές µονάδες on-site service, υπηρεσία αντικατάστασης µετατροπέων (exchange pool),
συµβάσεις συντήρησης και επισκευής καθώς και προγράµµατα επέκτασης εγγύησης προϊόντων,
ώστε να διασφαλίζεται η απόδοση του φωτοβολταϊκoύ σας συστήµατος.
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περισσότερες πληροφορίες

Βίκυ Ζερβούδη
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Η εταιρία Συµβούλων Μελετητών Περιβαλλοντικών Έργων ΕΠΤΑ ΕΠΕ εγκαταστάθηκε
σε νέα σύγχρονα ιδιόκτητα γραφεία της, στην οδό Ηνιόχου 16 στην περιοχή «Πάτηµα»
Χαλανδρίου, Τ.Κ. 15238. Το νέο τηλεφωνικό κέντρο της ΕΠΤΑ είναι 210 6086300 και ο
νέος αριθµός τηλεοµοιοτυπίας (fax) 210 6086302. Τα γραφεία βρίσκονται σε κοντινή
απόσταση από το σταθµό του Μετρό και Προαστιακού «∆ουκ. Πλακεντίας» και της
Αττικής Οδού (έξοδος 13).

Το ιδιόκτητο κτίριο γραφείων έχει κατασκευαστεί µε ‘πράσινες’ προδιαγραφές, ενώ
έχουν τοποθετηθεί σύγχρονα συστήµατα παρακολούθησης και λειτουργίας των
εγκαταστάσεων µε κύριο γνώµονα την υψηλή λειτουργικότητα και τη χαµηλή
ενεργειακή κατανάλωση.

Μέσα σε αυτά περιλαµβάνονται: 
• Σύστηµα ενεργειακής διαχείρισης και εξοικονόµησης ενέργειας “BEMS”, το οποίο 

προσφέρει κεντρική διαχείριση βασικών λειτουργιών του κτιρίου, όπως διαχείριση 
του φωτισµού και των σκιάστρων του κτιρίου και τη δυνατότητα online καταγραφής 
στοιχείων κατανάλωσης ρεύµατος 

• Φωτοβολταϊκά πάνελ για την κάλυψη µέρους των ενεργειακών απαιτήσεων της 
λειτουργίας της εταιρίας

• Θερµικούς ηλιακούς συλλέκτες για την κάλυψη των αναγκών του κτιρίου σε ζεστό 
νερό χρήσης

• Φωτιστικά σώµατα µε λαµπτήρες φθορισµού Τ4 και ηλεκτρονικά ballast υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης και χαµηλής κατανάλωσης

• Κεντρικό σύστηµα κλιµατισµού, τελευταίας τεχνολογίας µε υψηλό βαθµό απόδοσης 
(COP,EER) ακόµη και σε µερικό φορτίο, το οποίο έχει τη δυνατότητα κεντρικής 
διαχείρισης για εξοικονόµηση ενέργειας και αποφυγή άσκοπης χρήσης

• Koυφώµατα αλουµινίου µε θερµοδιακοπή και διπλούς υαλοπίνακες - υψηλής 
θερµοµονωτικής ικανότητας 

• Σύγχρονος ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας προσώπων µε κινητήρα µόνιµου µαγνήτη 
υψηλής ενεργειακής απόδοσης και χαµηλής κατανάλωσης.

Τέλος, η ΕΠΤΑ πιστοποιήθηκε πρόσφατα µε το ∆ιεθνές Σύστηµα Περιβαλλοντικής
∆ιαχείρισης κατά το πρότυπο ISO 14001:2004, ενώ βρίσκεται στη φάση εξέλιξης και
πιστοποίησης κατά EMAS (Σύστηµα Οικολογικής ∆ιαχείρισης και Οικολογικού
Ελέγχου).
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EUREKO
∫∞£∞ƒ∞ ∫∂ƒ¢∏ ∞’ ∂•∞ª∏¡√À

ΚΚααθθααρράά  κκέέρρδδηη  886644  εεκκααττ..  εευυρρώώ  σσττοο  αα’’  εεξξάάµµηηννοο
σσηηµµεείίωωσσεε  οο  ΌΌµµιιλλοοςς  EEUURREEKKOO

Βασική προτεραιότητα στρατηγικού ενδιαφέροντος η INTERAMERICAN 

Το αποτελέσµατα του α’ εξαµήνου ανακοίνωσε ο Όµιλος EUREKO, µητρικός της
INTERAMERICAN, ο οποίος σηµείωσε καθαρό κέρδος 864 εκατ. ευρώ, σηµαντικά
αυξηµένο σε σχέση µε το αντίστοιχο περυσινό εξάµηνο (115 εκατ. ευρώ). 
Καθοριστικός για το ύψος της κερδοφορίας ήταν ο διακανονισµός που επετεύχθη µε
την πολωνική κυβέρνηση για την ασφαλιστική εταιρία PZU, αλλά µη λαµβανοµένου 
υπ’ όψιν του διακανονισµού και πάλι τα κέρδη ήταν αυξηµένα έναντι του α΄εξαµήνου
2009.

Τα εγγεγραµµένα ασφάλιστρα, παρά τις δυσχερείς συνθήκες της αγοράς, έφθασαν τα
10,7 δισ. ευρώ  έναντι 10,5 εκατ. πέρυσι. Ενισχυµένη είναι η κεφαλαιακή βάση της
EUREKO, µε συνολικά ίδια κεφάλαια στο τέλος του α΄εξαµήνου 10,2 δισ. ευρώ, ενώ και
ο δείκτης φερεγγυότητας του Οµίλου ενισχύθηκε περαιτέρω ανερχόµενος στο 225%.
Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων περιλαµβάνει κατά 75% τίτλους σταθερού εισοδήµατος,
9% καταθέσεις/µετρητά, 6% παράγωγα και το υπόλοιπο 10% είναι σε µετοχές,
ακίνητα και εναλλακτικές επενδύσεις.

Όσον αφορά την εκτός Κάτω Χωρών στρατηγική της, η EUREKO εκτιµά ως
ικανοποιητικά τα αποτελέσµατά της INTERAMERICAN δεδοµένων των συνθηκών της
ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς και του οικονοµικού περιβάλλοντος και την
περιλαµβάνει στις εταιρείες αιχµής του Οµίλου εκτός έδρας, µαζί µε τη EUREKO
SIGORTA στην Τουρκία και την ORANTA στη Ρωσία. Σηµειώνεται ότι η INTERAMERICAN
πέτυχε κατά το α΄εξάµηνο του έτους 253,8 εκατ. ευρώ παραγωγή, αυξηµένη σε όλους
τους κλάδους.

Η αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων µε στόχο την ικανοποίηση του πελάτη και η
περαιτέρω µείωση του λειτουργικού του κόστους, σχηµατοποιούν το πλαίσιο στο οποίο
θα κινηθεί στη συνέχεια η EUREKO, εστιάζοντας την προσοχή της στην επίτευξη
οικονοµιών κλίµακος και επιδιώκοντας την προώθηση κυρίως προϊόντων Γενικών
Ασφαλίσεων, Υγείας και Προστασίας Εισοδήµατος, που θα είναι επίκαιρα, κατανοητά
και οικονοµικά.

Σχετικά, ο Willem van Duin, Πρόεδρος του Executive Board της EUREKO, δήλωσε: 
«Με υψηλές επιδόσεις κατά το πρώτο ήµισυ του 2010, ο Όµιλος βελτίωσε σηµαντικά
την οικονοµική θέση του. Πρωταρχικός στόχος µας είναι να εξυπηρετούµε τους
πελάτες µας µε καλές ασφάλειες σε λογικές τιµές. Γι’ αυτό τον λόγο, προτεραιότητα
για εµάς θα συνεχίσουν να έχουν η αποδοτικότητα, η µείωση της πολυπλοκότητας και
η ενίσχυση της επιχειρηµατικής αριστείας».

Φωτογραφία: O Willem van Duin,
Πρόεδρος και ∆ιευθύνων

Σύµβουλος Οµίλου EUREKO µε
τον Γιώργο Κώτσαλο,

∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της
INTERAMERICAN
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BUILDING WITH WOOD SEMINAR 2010
™∂ªπ¡∞ƒπ√ °π∞ ∆∏ Ãƒ∏™∏ 

™∆∏ µπ√∫§πª∞∆π∫∏ ∞ƒÃπ∆∂∫∆√¡π∫∏

Με τη συµµετοχή των Πολυτεχνείων της Ελλάδας και του εξωτερικού και την
υποστήριξη του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος και του Συλλόγου
Αρχιτεκτόνων ∆ιπλωµατούχων Ανώτατων Σχολών.

Με αφορµή την έναρξη του προγράµµατος «Εξοικονοµώ κατ’ οίκον», διοργανώθηκε το
δεύτερο BUILDING WITH WOOD SEMINAR στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης»
στη Θεσσαλονίκη στις 26 Νοεµβρίου 2010. 

Εκπρόσωποι της επιστηµονικής κοινότητας από την Ελλάδα και το εξωτερικό έδωσαν
τις απαραίτητες πληροφορίες σε αρχιτέκτονες, διακοσµητές και µηχανικούς για τη
χρήση οικολογικών υλικών-και πιο συγκεκριµένα του ξύλου-στη σύγχρονη κατασκευή.
Τα θέµατα που αναλύθηκαν είναι η χρήση των νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη
δόµηση, η συµβολή της εφαρµογής του ξύλου στην προστασία του περιβάλλοντος, 
η συµπεριφορά της ξύλινης κατασκευής σε συνθήκες πυρκαγιάς, σε περίπτωση
σεισµού κλπ. Αναγνωρισµένοι οµιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό ανάλυσαν τις
θέσεις τους και παρουσίασαν συγκεκριµένα case studies (παραδείγµατα χρήσης του
ξύλου σε σύγχρονες). 

Ανάµεσα στους οµιλητές και µε την σειρά που παρουσίασαν τις θέσεις τους βρίσκονται
σηµαντικά ονόµατα όπως:  o ∆ρ. Ιωάννης Μπαρµπούτης - Α.Π.Θ., o Dipl.-Ing. (FH)
Reinhard Brandner - Πολυτεχνείο του Graz (Αυστρία), o Ζαννής Κοντέας (Πολιτικός
Μηχανικός), o Arch. Alberto Alesi (Ιταλία), o Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Αναστάσιος Μ.
Κωτσιόπουλος, Α.Π.Θ., o Αρχιτέκτων Παναγιώτης Τουλιάτος - οµότιµος καθηγητής
Ε.Μ.Π.

Το σεµινάριο πραγµατοποιήθηκε µε πρωτοβουλία του περιοδικού Επιπλέον και του
αυστριακού οργανισµού προώθησης ξύλου ProHolz. 

Χορηγοί επικοινωνίας ήταν, το ηλεκτρονικό αρχιτεκτονικό περιοδικό greekarchitects.gr, 
το αρχιτεκτονικό περιοδικό ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ και το περιοδικό βιοκλιµατικής και
αρχιτεκτονικής και Α.Π.Ε. ECON3. 
Χορηγός ήταν η έκθεση medwood ενώ υποστηρικτές ήταν ο ΣΑ∆ΑΣ ΠΕΑ και ο Σύλλογος
Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος. 
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KAGO
™Àªª∂∆√Ã∏ ™∆∏¡ ENERGY - PHOTOVOLTAIC

Η εταιρία KACO new energy GmbH ολοκλήρωσε µε επιτυχία την συµµετοχή της στην 
5η διεθνή έκθεση ENERGY – PHOTOVOLTAIC 2010 που πραγµατοποιήθηκε στο
εκθεσιακό κέντρο MEC Παιανίας από της 21 -24 Οκτωβρίου.

Η KACO συµµετείχε για 5η φορά ως εκθέτης και η επισκεψιµότητα του περιπτέρου
όπως και της έκθεσης γενικότερα ήταν αρκετά µεγάλη.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, τα στελέχη της εταιρίας είχαν την ευκαιρία να
ενηµερώσουν αναλυτικά τους επισκέπτες για τα νέα της προϊόντα όπως επίσης και για
τα ήδη υπάρχοντα. Από τα νέα προϊόντα το µεγαλύτερο ενδιαφέρον κέρδισε η σειρά
TL3, τα νέα τριφασικά inverters χωρίς µετασχηµατιστή 9,10 και 12 kW.

Η εταιρία ευχαριστεί όσους την επισκέφτηκαν και ανανεώνει το ραντεβού για την
επόµενη έκθεση.
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LDK CONSULTANTS
∞¡∞°¡øƒπ™ª∂¡∏ ∞¶√ ∆∏¡ ICAP GROUP 
ø™ ªπ∞ ∞¶√ ∆π™ «STRONGEST COMPANIES 
IN GREECE»

∂π¢∏™∂π™

Η LDK Consultants αναγνωρισµένη από την ICAP Group ως µία από τις «Strongest
Companies in Greece»

Η LDK εντάχθηκε στις «Strongest Companies in Greece» της ICAP Group, ως µία από τις
πιο ισχυρές εταιρίες στην Ελλάδα, έτοιµη να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις των καιρών
και επιβεβαιώνοντας ότι η πιστοληπτική ικανότητά της είναι πραγµατικά υψηλή.

Οι «Strongest Companies in Greece» είναι οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται στις
ισχυρότερες ζώνες πιστοληπτικής διαβάθµισης (credit ratings) της ICAP Group. 
Η ICAP Group αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Εξωτερικός Οργανισµός
Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως Αποδεκτή
Πηγή Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων. ∆υνατότητα ένταξης στην κοινότητα «Strongest
Companies in Greece» έχει µόνο µία στις δέκα επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Η ένταξη της LDK στην κοινότητα αυτή έρχεται σε µία κρίσιµη περίοδο για την ελληνική
αγορά και την εθνική οικονοµία. Αποτελεί µία έµµεση αναγνώριση τόσο της
µακρόχρονης παρουσίας του οµίλου στο χώρο της παροχής συµβουλευτικών
υπηρεσιών για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, όσο και της διεθνούς παρουσίας
και συνεχούς δραστηριοποίησης της εταιρίας σε περισσότερες από 70 χώρες σε όλο
τον κόσµο. Παράλληλα, επιβραβεύει τη συνεχή προσπάθεια, διαχρονική πορεία, και
αναπτυξιακή δράση εκείνων των ελληνικών εταιριών που πρωτοπορούν στον κλάδο
τους και συνεισφέρουν στη θετική εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό.
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Η Πρεσβεία της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας στην Ελλάδα προωθεί σταθερά την εµβάθυνση
της τσεχο-ελληνικής οικονοµικής συνεργασίας µε έµφαση στους τοµείς της λεγόµενης
«Πράσινης Οικονοµίας». Οι δραστηριότητές της χαίρουν της ένθερµης υποστήριξης
των Υπουργείων Εξωτερικών και Βιοµηχανίας & Εµπορίου της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας,
τα οποία χρηµατοδοτούν φέτος τη συµµετοχή της χώρας σε τρεις σηµαντικές
ελληνικές περιβαλλοντολογικές εκθέσεις διεθνούς εµβέλειας. 

Η πρώτη απ’ αυτές ήταν η ιδιαίτερα επιτυχηµένη συµµετοχή στην 3η ∆ιεθνή Έκθεση
«ECOTEC-Τεχνολογίες Περιβάλλοντος & Φωτοβολταϊκά Συστήµατα» τον Απρίλη και
ακολούθησε η συµµετοχή στις φετινές ∆ιεθνείς Εκθέσεις Τεχνολογιών Νερού &
Περιβάλλοντος «WATERTEC-ENVIROTEC» και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας «ENERGY-
PHOTOVOLTAIC» που έλαβε χώρα από 21 έως 24 Οκτωβρίου 2010 στο Εκθεσιακό
Κέντρο «MEC Παιανία». 

Στα Περίπτερα της Πρεσβείας της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας (TB39 στην «WATERTEC -
ENVIROTEC» και ΤΑ34 στην «ENERGY - PHOTOVOLTAIC») οι εκπρόσωποι 12 σηµαντικών
τσεχικών εταιριών από στους τοµείς ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, διαχείρισης
στερεών και υγρών αποβλήτων και προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος
παρουσίασαν τα εξελιγµένα τους προϊόντα και υπηρεσίες.  

περισσότερες πληροφορίες

Εµπορικό Τµήµα

της Πρεσβείας της Τσεχικής

∆ηµοκρατίας στην Αθήνα

αρµόδιος κ. Jan Bracha,

Επικεφαλής του Τµήµατος
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ΗΗ  δδιιααχχεείίρριισσηη  ττωωνν  ααδδρρααννώώνν  υυλλιικκώώνν  σσττοο  ΝΝοοµµόό  ΠΠέέλλλλααςς  ––  ΤΤοο  έέρργγοο  SSAARRMMαα

Η διαχείριση των αδρανών υλικών αποτελεί σηµαντική προτεραιότητα για το Νοµό
Πέλλας καθώς αποτελεί θέµα που επηρεάζει πολλούς τοµείς: το περιβάλλον, το
επίπεδο ζωής των τοπικών κοινωνιών, την τοπική επιχειρηµατικότητα, την τοπική
οικονοµία. Τα αδρανή υλικά (π.χ. άµµος, χαλίκι, κλπ.) αποτελούν ζωτικής σηµασίας
στοιχεία στη δηµιουργία υποδοµών και στις κατασκευές. Η περιοχή του Νοµού Πέλλας
διαθέτει γενικά πόρους αδρανών υλικών, ωστόσο η διαχείριση και διακίνηση αυτών
στην εν λόγω περιοχή δεν είναι ιδιαίτερα συντονισµένες. 

Η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πέλλας µε τη συµµετοχή της στο έργο «Αειφόρος
∆ιαχείριση Αδρανών Υλικών – SARMα» επιχειρεί να αντιµετωπίσει συγκεκριµένες
προκλήσεις που αφορούν στην παράνοµη και επικίνδυνη λατόµηση, στις
περιορισµένες ενέργειες ανακύκλωσης και στη θέση που η κοινωνία καλείται να λάβει
απέναντι στο ζήτηµα. Για την ικανοποίηση της ζήτησης σε αδρανή υλικά προβλέπεται η
δηµιουργία υποδοµών για αποτελεσµατική και βιώσιµη εφοδιαστική αλυσίδα
(σχεδιασµός, εξόρυξη, µεταφορά, χρήση και ανακύκλωση). Παράλληλα προβλέπεται η
υιοθέτηση κοινωνικό-οικολογικών πρακτικών λατόµησης µε σκοπό να διευθετηθούν
ζητήµατα σχετικά µε τα βέλτιστα σηµεία λατόµησης, καθυστερήσεων αναφορικά µε
τις προµήθειες και περιορισµένης ανάπτυξης και µεγέθυνσης. 

Κύριοι στόχοι του έργου αποτελούν η ανάπτυξη κοινής προσέγγισης για την αειφόρο
διαχείριση και προµήθειά αδρανών υλικών µε σκοπό να διασφαλιστεί η αποδοτική και
η ασφαλής προµήθεια τους στην περιοχή του Νοµού Πέλλας. Οι ειδικοί στόχοι του
σχεδίου αφορούν στην ανάπτυξη ικανοτήτων αναφορικά µε τις κατασκευές, στην
ανάπτυξη της πληροφόρησης αναφορικά µε τη δηµιουργία υποδοµών και στο
σχεδιασµό µίας κεντρικής αρχής αναφορικά µε την αειφόρο διαχείριση αδρανών
υλικών και αειφόρο διαχείριση προµηθειών αδρανών υλικών.

Σύµβουλος τεχνικής υποστήριξης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πέλλας για το έργο
SARMα είναι η εταιρία Κόσµος Συµβουλευτική Α.Ε..
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ELESIS & NEW BUSINESS
¡∂∞ ™À¡∂ƒ°∞™π∞

Η τεχνογνωσία και η εµπειρία ετών µετουσιώνεται πλέον σε πράξη µε αγάπη για το
περιβάλλον, την οικονοµία και τον άνθρωπο. 
Η νέα συνεργασία της γνωστής εταιρίας Σχεδιασµού, ∆ηµιουργίας, Ανάπτυξης ∆ικτύων
και ∆ικτύων Franchise, New Business, µε την ηγέτιδα εταιρία στο χώρο της ενέργειας
και των ηλεκτρολογικών προϊόντων & λύσεων, Elesis Electrical Solutions A.E., είναι
γεγονός. 

New Business και Elesis δηµιούργησαν το µοντέλο καταστηµάτων Elesis Energeia που
λειτουργούν µε το σύστηµα Franchise και αποτελούν σταθµό στο χώρο της ενέργειας.
Τα καταστήµατα θα προσφέρουν ολοκληρωµένες λύσεις στα ενεργειακά προϊόντα και
στα ηλεκτρολογικά έργα δίνοντας έµφαση στις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις «µε το
κλειδί στο χέρι», ιδιαίτερα στις εγκαταστάσεις οικιακής χρήσης αλλά και βιοµηχανικής
– εµπορικής χρήσης σε στέγες καθώς και στα φωτοβολταϊκά πάρκα επί γηπέδων.

Η New Business αναλαµβάνει τη σχέση µε τους επιχειρηµατίες που εντάσσονται στο
δίκτυο καταστηµάτων Elesis Energeia. Κάθε ενδιαφερόµενος επαγγελµατίας και
επιχειρηµατίας που επιθυµεί να δηµιουργήσει τη δική του επιχείρηση Elesis Energeia
θα πρέπει να έρχεται σε επαφή µε τη New Business.
Άλλωστε, ο πάντα επίκαιρος και κερδοφόρος χώρος της ενέργειας αποτελούσε και
αποτελεί πόλο έλξης του ευρύτερου επιχειρηµατικού ενδιαφέροντος. Ποτέ, όµως,
µέχρι σήµερα δεν δηµιουργήθηκε η επιχειρηµατική πρόταση που θα καταφέρει να
συνδέσει την 54ετή γνώση της Elesis µε τη συσσωρευµένη εµπειρία της New Business
στο σχεδιασµό, τη δηµιουργία και την ανάπτυξη επιχειρησιακών δικτύων & ∆ικτύων
Franchise, δίνοντας  σηµαντικά περιθώρια κέρδους σε κάθε νέο συνεργάτη. 

H Elesis δραστηριοποιείται στα φωτοβολταϊκά συστήµατα (περισσότερα από 200 έργα
µε ισχύ άνω των 25MW), στο φωτισµό εξοικονόµησης ενέργειας, στην κατασκευή
πινάκων χαµηλής και µέσης τάσης, στη διανοµή ηλεκτρολογικού υλικού και
εξοπλισµού καθώς και στα συστήµατα ασφαλείας. Επιπλέον, η Elesis σχεδιάζει,
αναπτύσσει, κατασκευάζει και εγκαθιστά ένα ευρύ φάσµα ηλεκτρολογικών πινάκων
και συστηµάτων διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας συµπεριλαµβανοµένων και των
υπηρεσιών υποστήριξης οικιακού και βιοµηχανικού αυτοµατισµού.
Με πολύ µεγάλη εµπειρία στην υλοποίηση µεγάλων έργων αλλά και ισχυρή παρουσία
στο χώρο των ενεργειακών λύσεων, λανσάρει στην αγορά διαρκώς νέα προϊόντα και
λύσεις προσφέροντας στην ελληνική αγορά καινοτοµικά προϊόντα διεθνών οίκων του
εξωτερικού.

Ο έµπρακτος σεβασµός στον πελάτη και η αναγνώριση της επιχειρηµατικής ευθύνης
για τη διατήρηση των σταθερά ποιοτικών εργασιών, κατέστησαν την Elesis πρωτοπόρο.
Επικεντρώνεται στην προσφορά ολοκληρωµένων λύσεων σε κάθε επίκαιρη µορφή
ενέργειας (Φωτοβολταικές & Αιολικές λύσεις) και παράλληλα στην παροχή τεχνικής,
ηλεκτρολογικής – και όχι µόνο – υποστήριξης στους πελάτες και συνεργάτες της.
Όλη η ευρεία γκάµα των προϊόντων και λύσεων, η µακρόχρονη εµπειρία και η τεχνική
υποστήριξη από τη µεριά της Elesis θα είναι στη διάθεση των συνεργατών του δικτύου
καταστηµάτων Elesis Energeia, ώστε να είναι σε θέση να  παίζουν ένα σηµαντικό ρόλο
στην τοπική αγορά που απευθύνονται διευρύνοντας τη διείσδυσή τους σε αυτή. 

Η New Business έχει δηµιουργήσει το επιχειρηµατικό µοντέλο franchise
καταστηµάτων Elesis Energeia και το παρουσιάζει σε έναν έξυπνα στηµένο χώρο µε
βιοµηχανικό design, ικανό να καλύψει πολλαπλές ανάγκες κάθε ιδιώτη, επαγγελµατία,
αλλά και κάθε επιχείρησης.



Η ποιότητα των προϊόντων και
των υπηρεσιών απορρέει από την
ποιότητα βασικών διεργασιών,
όπως:

• Μελέτη
• Ανάπτυξη
• Κατασκευή
• Εγκατάσταση
• Θέση σε λειτουργία
• After Sales support 
• Οµαλή αλληλεπίδραση 
• Συνεργασία Οργανωτικών 

Μονάδων 

Η φιλοσοφία που διέπει την εταιρία µε τις βασικές αρχές της ολικής ποιότητας έχει
σαν αποτέλεσµα την ικανοποίηση των πελατών – συνεργατών της Elesis, οι οποίοι
στηρίζουν το εγχείρηµα και το στοίχηµα του Franchise µε τη New Business εµπράκτως.
Elesis και New Business εργάζονται πάνω στις ίδιες συντεταγµένες µε στόχο αφενός τα
συµφέροντα του συνεργάτη – franchisee και αφετέρου του τελικού καταναλωτή. Κοινή
επιδίωξη είναι, η συνεργασία του τελικού καταναλωτή - πελάτη µε την Elesis Energeia
να αποφέρει εµφανή κέρδη σε όλους, από βελτιωµένες συνθήκες παραγωγής και
απόδοσης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, από χαµηλότερα έξοδα συντήρησης
και, τελικά, µεγαλύτερη διάρκεια αποδοτικής λειτουργίας των προσφερόµενων
λύσεων. 

New Business και Elesis έχουν σχεδιάσει το προϊοντικό µίγµα των καταστηµάτων Elesis
Energeia µε επίκεντρο τον τελικό καταναλωτή και βεβαίως την υψηλή κερδοφορία του
συνεργάτη για αυτό και δηµιουργούν καταστήµατα που δε “στοκάρουν” προϊόντα και
δίνουν στο συνεργάτη τη δυνατότητα της άµεσης απόσβεσης της αρχικής επένδυσης,
περιορίζοντας στο ελάχιστο το επιχειρηµατικό ρίσκο.

Πιο αναλυτικά, τα προϊόντα που διαθέτει το δίκτυο καταστηµάτων Elesis Energeia
καλύπτουν τους εξής βασικούς πυλώνες - κατηγορίες:
i. Φωτοβολταϊκά Συστήµατα
ii. Συστήµατα εξοικονόµησης ενέργειας
iii. Ηλεκτρολογικό υλικό & εξοπλισµός 
iv. Συστήµατα φωτισµού & Φωτισµός γενικότερα
v. Αυτοµατισµοί κτιρίων & οικιών
vi. Συστήµατα ασφαλείας & συναγερµοί

Η γκάµα προϊόντων της Elesis Energeia εµπλουτίζεται συνεχώς µε την κατασκευή και
το λανσάρισµα νέων καινοτόµων προϊόντων καθώς και µε προϊόντα από διεθνείς
συνεργασίες της Elesis, ώστε ο πελάτης να έχει την ευκαιρία από µία πηγή να
προµηθεύεται τις καλύτερες διεθνώς λύσεις σε όλο το φάσµα των ηλεκτρολογικών
προϊόντων όντας σίγουρος για την αρτιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και
προϊόντων αλλά και για την επιτυχία του καταστήµατος µε τις εγγυήσεις της New
Business.
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περισσότερες πληροφορίες

Έλενα Σταριά
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KRANNICH SOLAR
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ENERGY - PHOTOVOLTAIC 2010

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 4η συνεχόµενη συµµετοχή της Κrannich Solar,
εταιρίας χονδρικής πώλησης φωτοβολταϊκών συστηµάτων, στη διεθνή έκθεση
"ENERGY – PHOTOVOLTAIC ‘10", η οποία πραγµατοποιήθηκε στον Εκθεσιακό κέντρο
MEC Παιανίας, από 21 έως 24 Οκτωβρίου 2010.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, τα στελέχη της εταιρίας είχαν την ευκαιρία να
ενηµερώσουν αναλυτικά τους επαγγελµατίες επισκέπτες για τον ξεκάθαρο ρόλο της
Krannich Solar στην Ελληνική αγορά ηλιακής ενέργειας και για τα πλεονεκτήµατα των
φωτοβολταϊκών συστηµάτων, όπου διαθέτει η εταιρία µόνο σε εγκαταστάτες
φωτοβολταϊκών σταθµών, τεχνικές / κατασκευαστικές εταιρείες, ηλεκτρολόγους και
καταστήµατα λιανικής πώλησης φωτοβολταϊκών συστηµάτων.

Επίσης, τα στελέχη της εταιρίας γνωστοποίησαν σε όλους τους επαγγελµατίες
επισκέπτες για την πρόσφατη πιστοποίηση της Krannich Solar σύµφωνα µε το διεθνές
πρότυπο ποιότητας ISO 9001 : 2008 από τον φορέα πιστοποίησης TUV NORD. 
Η κάλυψη µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο των αναγκών των συνεργατών της εταιρίας
αποτελεί τον κεντρικό γνώµονα λειτουργίας της Krannich Solar. Έτσι εκτιµάται ότι το
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας που αναπτύχθηκε θα αποτελέσει πραγµατικό εργαλείο
για την διαρκή βελτίωση της ποιότητας των δραστηριοτήτων, της οργάνωσης και των
προϊόντων της εταιρίας, µε µοναδικό στόχο την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της.

Η ποιότητα, η αφοσίωση στον πελάτη και η άµεση αποτελεσµατικότητα οδήγησαν την
Krannich Solar στην καταξίωση. Η συνεχής υποστήριξη µετά την πώληση, η µοναδική
δυνατότητα άµεσης ικανοποίησης των απαιτήσεων της αγοράς και η ταυτόχρονη
προσφορά πρωτοποριακής τεχνολογίας και αξίας στην επένδυση των πελατών, έχουν
σαν αποτέλεσµα την ταύτιση του ονόµατος Krannich Solar µε τα φωτοβολταϊκά
συστήµατα.
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Παραγωγός τσιµέντου και δοµικών υλικών µε έδρα την Ελλάδα, ο Όµιλος ΤΙΤΑΝ διαθέτει
13 εργοστάσια σε οκτώ χώρες. Όταν η εταιρία αποφάσισε να εγκαινιάσει µια νέα γραµµή
παραγωγής στο εργοστάσιο τσιµέντου στο Beni Suef της Αιγύπτου, στόχοι του Οµίλου
ΤΙΤΑΝ ήταν να ολοκληρωθεί εγκαίρως, εντός προϋπολογισµού και χωρίς ατυχήµατα. Ο
στόχος αυτός ήταν εξαιρετικά δύσκολος λόγω του αριθµού των συνεργατών που συµµετείχαν
στην κατασκευή και της έλλειψης κουλτούρας ασφάλειας στο εργατικό δυναµικό. Στο
αποκορύφωµα των εργασιών, εργάζονταν στο χώρο περισσότεροι από 1.300 άνθρωποι
- εντόπιοι και ξένοι. Μέσα από την καθηµερινή εκπαίδευση σε ασφαλείς διαδικασίες,
την προσήλωση της οµάδας έργου στην αύξηση της συνείδησης σε θέµατα ασφάλειας
και τη χρήση επιβραβεύσεων, εδραιώθηκε ισχυρή κουλτούρα σε θέµατα ασφαλούς
εργασίας. Η προσέγγιση αυτή υπήρξε ο πρωταρχικός παράγων για την ολοκλήρωση
του έργου χωρίς ατυχήµατα. Το έργο της γραµµής 2 στο Beni Suef αντιπροσωπεύει µια
πραγµατική αναβάθµιση για τα αιγυπτιακά πρότυπα ασφάλειας. Απέκτησε φήµη ως
«ένας από τους ασφαλέστερους χώρους εργασίας» σε ολόκληρη την Αίγυπτο. 
Σήµερα, ο Όµιλος ΤΙΤΑΝ συνεχίζει να απασχολεί ικανό αριθµό εργατών, τεχνικών και
µηχανικών στη λειτουργία της νέας γραµµής, επιτυγχάνοντας έναν ακόµη στόχο του: 
Τη µεταβίβαση της αποκτηθείσας γνώσης και κουλτούρας και στους υπόλοιπους
εργαζόµενους του εργοστασίου του Beni Suef.
«Χαιρόµαστε ιδιαίτερα που επιβραβεύουµε τον Όµιλο ΤΙΤΑΝ για τα επιτεύγµατα και
την προσήλωσή του στον τοµέα της ασφάλειας και στην ευηµερία των εργαζοµένων
του», ανέφερε ο Koen Van Neyghem, Πρόεδρος της DuPont Sustainable Solutions, EMEA.
«Όπως και η DuPont, ο Όµιλος ΤΙΤΑΝ πιστεύει ότι η ασφάλεια είναι ο ορθός τρόπος
επιχειρηµατικής λειτουργίας, ότι οι εργαζόµενοι εργάζονται και αποδίδουν καλύτερα
σε ασφαλή περιβάλλοντα και ότι όλοι οι εργαζόµενοι πρέπει να επιστρέφουν στο σπίτι
ασφαλείς στο τέλος της ηµέρας».
«Καλωσορίζουµε αυτήν την αναγνώριση των προσπαθειών µας για εδραίωση κουλτούρας
υψηλής επίδοσης στον τοµέα της ασφαλούς λειτουργίας µας. Ευελπιστούµε ότι αυτό
θα οδηγήσει σε αυξηµένη αυτεπίγνωση και ώθηση για αυτοβελτίωση και όχι σε
εφησυχασµό και αυταρέσκεια» δήλωσε ο ∆ηµήτρης Παπαλεξόπουλος, ∆ιευθύνων
Σύµβουλος της Α.Ε. Τσιµέντων ΤΙΤΑΝ.
Όλα τα προγράµµατα, τα έργα και οι συνεισφορές που υποβάλλονται για τα Βραβεία
Ασφάλειας DuPont εξετάζονται και κρίνονται από οµάδα αµερόληπτων εµπειρογνωµόνων
που είναι διακεκριµένοι στους αντίστοιχους τοµείς τους. Αυτοί αξιολογούν τις
συµµετοχές όσον αφορά στο σχεδιασµό, το πεδίο εφαρµογής, τα αποτελέσµατα, την
καινοτοµία, τους κινδύνους, καθώς και τη δυνατότητα αναπαραγωγής τους.
Τα βραβεία στις άλλες κατηγορίες απονεµήθηκαν εφέτος στους ακόλουθους:
• Isastur (Ισπανία) για Καινοτόµο Προσέγγιση,
• PSA Peugeot Citroën (Γαλλία) για Βελτίωση Απόδοσης,
• Reliance Industries Ltd. (Ινδία) για ∆έσµευση της ∆ιοίκησης,
• SC OMV Petrom SA (Ρουµανία) για Αειφόρο Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα.
Από το 2001, η DuPont είναι ο χορηγός των Βραβείων Ασφάλειας DuPont, έχοντας ως σκοπό
να ενθαρρύνει πρωτοβουλίες για ασφάλεια στο χώρο εργασίας στην Ευρώπη, τη Μέση
Ανατολή και την Αφρική, καθώς και να προαγάγει την ασφάλεια σε άλλους τοµείς της ζωής.
Αντλώντας από εµπειρία και συσσωρευµένη γνώση 200 ετών στην ασφάλεια, τη µηχανική,
την περιβαλλοντική φροντίδα και τη διαχείριση επιχειρηµατικών λειτουργιών, η DuPont
προσφέρει συµβουλές µέσω συνεργασίας, εκπαίδευση και τεχνολογίες που εστιάζουν στην
επίλυση θεµάτων που µπορούν να βοηθήσουν τους οργανισµούς να αλλάξουν ριζικά τους
χώρους εργασίας τους και τις εργασιακές τους κουλτούρες, προκειµένου να καταστούν
περισσότερο ασφαλείς, αποδοτικοί και περιβαλλοντικά βιώσιµοι. 

Ο Όµιλος ΤΙΤΑΝ είναι ένας ανεξάρτητος παραγωγός τσιµέντου και άλλων δοµικών υλικών µε
πάνω από 100 χρόνια βιοµηχανικής εµπειρίας. Έχοντας έδρα την Ελλάδα, διαθέτει 13
εργοστάσια παραγωγής τσιµέντου σε 8 χώρες και είναι οργανωµένος σε 4 γεωγραφικούς
τοµείς: Ελλάδα και ∆υτική Ευρώπη, ΗΠΑ, Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο.
Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο Όµιλος ΤΙΤΑΝ επιδίωξε να συνδυάσει τη λειτουργική
αρτιότητα µε το σεβασµό στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Η DuPont ανακοίνωσε τους
πέντε νικητές για τα Βραβεία
Ασφάλειας DuPont 2010. 
Τα βραβεία, που εφέτος
απονέµονται για ένατη
φορά, αναγνωρίζουν
εξαιρετικές πρωτοβουλίες
για τη βελτίωση της
ασφάλειας και την πρόληψη
των ατυχηµάτων στο χώρο
εργασίας στην Ευρώπη, τη
Μέση Ανατολή και την
Αφρική (ΕΜΕΑ). 
Κάθε χρόνο η DuPont
απονέµει τα βραβεία σε
πέντε άτοµα, εταιρίες ή
οργανισµούς που
επιλέγονται ότι πληρούν τις
προϋποθέσεις  σε µία από τις
πέντε κατηγορίες
βράβευσης. Αυτή τη χρονιά,
ένας από τους 5 αποδέκτες
ήταν ο Όµιλος ΤΙΤΑΝ στην
κατηγορία της Βελτίωσης
Κουλτούρας για το
πρόγραµµά του που
υλοποιήθηκε στο εργοστάσιο
του Beni Suef στην Αίγυπτο.

περισσότερες πληροφορίες

Σπύρος Μ. Ξένος

∆ιευθυντής Εταιρικής

Επικοινωνίας ΤΙΤΑΝ
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Έγκριση άδειας παραγωγής ενέργειας από Φωτοβολταϊκά.
H Prime Energy Τεχνολογία Περιβάλλοντος Α.Ε. ανακοινώνει την λήψη έγκρισης
άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά ισχύος 7 MW. 
Η έγκριση από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας δόθηκε κατόπιν σχετικής αίτησης της
εταιρίας κατά τον κύκλο αιτήσεων του Αυγούστου του 2007.

Ο Φ/Β σταθµός θα κατασκευαστεί σε γήπεδο στην κοινότητα Εξοχής του Νοµού
Ξάνθης, και αναµένεται το τέταρτο τρίµηνο του 2011 να συνδεθεί στο δίκτυο
ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Φ/Β σταθµός κατά την λειτουργία του υπολογίζεται να παράγει περί τις 9.5GWh
το χρόνο που αντιστοιχεί στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος 1.900
νοικοκυριών. Με την λειτουργία του σταθµού αποφεύγεται η έκκληση 14 τόνων
διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

Ο σχεδιασµός και η κατασκευή του έργου θα γίνει µε υψηλό ποσοστό εγχώριας
προστιθέµενης αξίας µε την συµµετοχή τόσο ελληνικών βιοµηχανιών
κατασκευαστών του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού όσο και τοπικά συνεργεία
και εγχώριοι εργολάβοι που θα αναλάβουν τα έργα πολιτικού µηχανικού και τις
εργασίες κατασκευής αντίστοιχα.

Με την εξέλιξη αυτή η Prime Energy αυξάνει την εγκατεστηµένη ισχύ της στα
8.5MW, διεισδύει περαιτέρω στον τοµέα των φωτοβολταϊκών, και υλοποιεί µε
συνέπεια το πρόγραµµα της για την δηµιουργία χαρτοφυλακίου συνολικής ισχύος
100MW στην ηλιακή ενέργεια.

περισσότερες πληροφορίες

Νίκος Σταυριανουδάκης
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ΗΗΜΜΕΕΡΡΙΙ∆∆ΑΑ  ΜΜΕΕ  ΘΘΕΕΜΜΑΑ
ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΕΕΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  ΦΦΕΕΡΡΟΟΥΥΣΣΑΑ  ΤΤΟΟΙΙΧΧΟΟΠΠΟΟΙΙΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΤΤΑΑ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  EECC  66,,  EECC  88  KKAAII  KK..EENN..AA..KK..
∆∆ΙΙΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΣΣΕΕ  ΗΗ  ΚΚΕΕ..ΒΒ..ΕΕ..  ((ΚΚΕΕΡΡΑΑΜΜΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑ  ΒΒΟΟΡΡΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΟΟΣΣ))
ΣΣΤΤΟΟ  ΤΤΕΕΕΕ  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΜΜΑΑΚΚΕΕ∆∆ΟΟΝΝΙΙΑΑΣΣ

Την ∆ευτέρα 22 Νοεµβρίου 2010 η ΚΕ.Β.Ε. (Κεραµουργία Βορείου Ελλάδος)
διοργάνωσε Ηµερίδα στο ΤΕΕ στη Θεσσαλονίκη µε θέµα «Κατασκευές από Φέρουσα
Τοιχοποιία κατά τους EC 6, EC 8 και Κ.ΕΝ.Α.Κ.». Εισηγητές ήταν οι καθηγητές του ΑΠΘ
Κοσµάς Στυλιανίδης, Χρήστος Ιγνατάκης, Θωµάς Ξένος, Κυριάκος Παπαϊωάννου και ο
Πολιτικός Μηχανικός Θανάσης Ξένος οι οποίοι παρουσίασαν και τεκµηρίωσαν την
απόλυτη συµµόρφωση των προϊόντων ΟΡΘΟBLOCK της ΚΕ.Β.Ε. ως προς τις απαιτήσεις
των Ευρωκωδίκων και του Κ.ΕΝ.Α.Κ. καθώς και τα οικονοµικά οφέλη από την χρήση
τους. 

Η  ΚΕ.Β.Ε., πρωτοπόρος στην εγκατάσταση νέων τεχνολογιών, µε ιδιαίτερη
ευαισθητοποίηση σε θέµατα περιβάλλοντος και ενέργειας και µε την δύναµη της
υπερσύγχρονης και πλήρως αυτοµατοποιηµένης µονάδας, συµβάλλει στη δηµιουργία
«Πράσινων κτιρίων», µε τη σειρά καινοτόµων προϊόντων τοιχοποιίας ΟΡΘΟBLOCK
(τούβλα καθέτων οπών).

Ευχαριστούµε το Τ.Ε.Ε. (Τµήµα κεντρικής Μακεδονίας) για την άψογη συνεργασία
καθώς και για τις  εκδόσεις του σχετικά µε τους Ευρωκώδικες που µας διέθεσε και τις
οποίες παραχωρήσαµε δωρεάν στους συµµετέχοντες στην ηµερίδα.

Η ΚΕ.Β.Ε. µε σεβασµό στην φύση που δίνει την πρώτη ύλη και µε παραγωγή
καινοτόµων δοµικών κεραµικών προϊόντων δείχνει έµπρακτα το ενδιαφέρον της για
συνειδητή περιβαλλοντικά δόµηση και διαβίωση και δεσµεύεται για ακόµη πιο
αποδοτικές προτάσεις µε γνώµονα την αειφορία και την ενεργειακή αποδοτικότητα
των κτιρίων.

Στην φωτογραφία από την ηµερίδα είναι η πρόεδρος και ∆ιευθ/σα
σύµβουλος της ΚΕΒΕ Α.Ε. κα ∆έσποινα Κοθάλη µε τους εισηγητές.

Στην φωτογραφία είναι ο καθηγητής
κ. Θωµάς Ξένος
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ENERGY - PHOTOVOLTAIC
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Μεγαλύτερη από ποτέ µε 250 εκθέτες από 15 χώρες, εκθεσιακή επιφάνεια
µεγαλύτερη από 22.000 τετραγωνικά και επισκέπτες που ξεπέρασαν τις 25.000,
έκλεισε τις πύλες της η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ και τις ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

Τα επίσηµα εγκαίνια πραγµατοποιήθηκαν από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της ∆ΕΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. κ. Γιάννη Τσιπουρίδη, ο οποίος µεταξύ άλλων τόνισε: « Τα τελευταία
χρόνια οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας έχουν πραγµατοποιήσει σηµαντικά βήµατα
προόδου, χάρη στις σηµαντικές ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις που υλοποιούνται
στο πλαίσιο των διεθνών πολιτικών και δεσµεύσεων που έχουν αναληφθεί, των µέτρων
οικονοµικής υποστήριξης αλλά και της συντελεσθείσας τεχνολογικής προόδου. 
Θέλω να συγχαρώ τη διοργανώτρια εταιρία LEADEREXPO όχι µόνο γιατί µε
διορατικότητα διοργάνωσε πρώτη στην Ελλάδα ∆ιεθνή Έκθεση για τα Φωτοβολταϊκά
και τις ΑΠΕ αλλά και για τη συνολική της προσπάθεια στην ανάδειξη της
σηµαντικότητας των ΑΠΕ και του ρόλου που µπορούν να παίξουν στον ενεργειακό
στόχο της χώρας για το 2020».

Περισσότεροι από 230 εκθέτες από 15 χώρες υποδέχθηκαν τους 25.000 επισκέπτες
της 5ης ∆ιεθνούς Έκθεσης ENERGY-PHOTOVOLTAIC και όλοι µαζί σηµατοδότησαν τη
δυναµική της αγοράς στη πράσινη ανάπτυξη και απέδειξαν για πέµπτη χρονιά ότι η
έκθεση αυτή είναι ο πλέον αξιόπιστος τόπος για επαγγελµατικές συναλλαγές κύρους
στο τοµέα των φωτοβολταϊκών και των ΑΠΕ. 

Το νέο επενδυτικό τοπίο που διαµορφώθηκε  µε τις πρόσφατες Υπουργικές αποφάσεις
έφερε την Έκθεση στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της αγοράς και η επισκεψιµότητά
της, κατά γενική οµολογία, ξεπέρασε κάθε προηγούµενο.

ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ZΩΝΤΑΝΗ ΑΝΑΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ INTERNET 

Η εταιρία Leaderexpo και πάλι πρωτοπόρος µετέδωσε όλη τη λειτουργία της έκθεσης
ζωντανά από το Internet  και η ανταπόκριση των ενδιαφεροµένων στην καινοτόµο αυτή
προσπάθεια ήταν πραγµατικά πολύ µεγάλη. 
Οι ενδιαφερόµενοι χρησιµοποίησαν  την ιστοσελίδα της διοργανώτριας εταιρίας
www.leaderexpo.gr, και είχαν εικόνα όλου του Εκθεσιακού χώρου.

21-24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010
Εκθεσιακό Κέντρο 

MEC Παιανία

ΚΟΡΥΦΑΙΑ Η
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ
NOTIOANATOΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ

ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΕ
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΕΕΣΣ  ΕΕΚΚ∆∆ΗΗΛΛΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ
∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ENERTECH
Μετά την περυσινή επιτυχηµένη διοργάνωση, πραγµατοποιήθηκε από την ∆ΕΗ Α.Ε.,
που είχε και την Επιστηµονική οργάνωση, και εφέτος το συνέδριο «ENERTECH’10» µε
θέµα «Η ηλεκτρική ενέργεια ως µοχλός ανάπτυξης». 

Η θεµατολογία του συνεδρίου επιλέχθηκε κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτονται
όλα τα θέµατα αιχµής στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο σε ελληνικό αλλά
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εργασίες του συνεδρίου πραγµατοποιήθηκαν µε
απόλυτη επιτυχία 

ΗΜΕΡΙ∆Α PV LEGAL- NATIONAL INDUSTRY FORUM 
Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον των ελληνικών επιχειρήσεων, που ασχολούνται µε τα
φωτοβολταϊκά συστήµατα, στην  εκδήλωση του Συνδέσµου Εταιριών Φωτοβολταϊκών
(ΣΕΦ) µε θέµα PV LEGAL- NATIONAL INDUSTRY FORUM που πραγµατοποιήθηκε, µε
µεγάλη επιτυχία στις 22 Οκτωβρίου, παράλληλα µε την έκθεση. 

Ο δυναµισµός και η επί σειρά ετών πετυχηµένη πορεία της ∆ιεθνούς Έκθεσης 
ENERGY-PHOTOVOLTAIC αποδεικνύεται και από το µεγάλο αριθµό των χορηγών που
στήριξαν την όλη διοργάνωση.

ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: PROCOM ENERGY
ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: ∆ΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.
ΧΟΡΗΓΟΙ:  ALEO, DATA ENERGY, JS SOLAR, RENAPPS, SOLAR CELLS

ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΠΡΕΣΒΕΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΣΕΦ, ∆ΕΣΜΗΕ, CHINA NEW ENERGY CHAMBER OF COMMERCE, EPIA, ΚΑΠΕ,
ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ, B2B RENENERGY.

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: REAL NEWS, REAL PLANET, ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, SUN & WIND
ENERGY, 3TECH MAGΑΖΙΝΕ, ΤΕΧΝΙΚΑ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ECON3, EUROCHARITY,Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ &
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ, ∆ΕΛΤΙΟ ΠΣ∆Μ-Η, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, HOTEL &
RESTAURANT, Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ, ΠΑΚΟΕ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ & ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ, ΠΡΟΒΟΛΗ,
PLANT MANAGEMENT, ΑΕΡΙΟ & ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Η απόλυτη επιτυχία της Έκθεσης και το µεγάλο ενδιαφέρον των εταιριών για
συµµετοχή και την επόµενη χρονιά, έδωσε πολύ νωρίς το έναυσµα για την οργάνωση
της 6ης ∆ιεθνούς Έκθεσης ENERGY-PHOTOVOLTAIC που θα πραγµατοποιηθεί 
από 20-23 Οκτωβρίου 2011.
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Η ηµερίδα κατέστησε σαφές

ότι η αγορά, µε τα προϊόντα

της ήδη είναι έτοιµη να δώσει

λύσεις στη κατασκευή ενος

κτιρίου µε µειωµένες

ενεργειακά απώλειες, αφού

ήδη κυκλοφορούν στην

Ελλάδα πολλά προϊόντα

προσανατολισµάενα σε αυτό

τον σκοπό.

Στα πλαίσια της 75ης ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, η οποία αποτελεί την
σηµαντικότερη και µεγαλύτερη έκθεση πανελλαδικά, διοργανώθηκε Ηµερίδα, µε θέµα
«Ενέργεια – ∆όµηση – Νέα ∆εδοµένα» από την εταιρία επικοινωνίας Profilgroup, το
περιοδικό Econ3, το οποίο περιλαµβάνεται στις δραστηριότητες της ProfilGroup και την
Helexpo, την Τετάρτη 15 Σεπτεµβρίου 2010, στις 11 π.µ. στο Συνεδριακό Κέντρο
Ιωάννης Βελλίδης.

Οµιλητές της Ηµερίδας, ήταν αξιόλογοι καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης, ο κ. ∆ηµήτρης Αραβαντινός, Πολιτικός Μηχανικός, Αναπληρωτής
Καθηγητής  Α.Π.Θ., Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, µε θέµα: “H επιρροή του Κανονισµού
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων στη θερµοµόνωση των κτιρίων”, ο κ. Σταµάτης Περδίου
Μηχανολόγος Μηχανικός Πολυτεχνείου Λωζάνης, Τεχν. Σύµβουλος Π.ΟΜ.Ι∆.Α µε θέµα:
“Ανακλαστική µόνωση κτιρίων µια πρωτοποριακή τεχνολογία, η κα Κλειώ Αξαρλή,
Αρχιτέκτων Μηχανικός, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α.Π.Θ.,Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών
µε θέµα: Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων: η συµβολή του στη βελτίωση της
ποιότητας του περιβάλλοντος, η κα Μαρία Βογιατζάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός,
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α.Π.Θ., Τµήµα Αρχιτεκτόνων µε θέµα: “Σχεδιασµός
ενεργειακών κτιριακών κελυφών”, ο κ. Θεόδωρος Θεοδοσίου, Λέκτορας Α.Π.Θ., Τµήµα
Πολιτικών Μηχανικών µε θέµα: “Η επιρροή του αερισµού στην ενεργειακή µελέτη”, 
ο κ. ∆ηµήτριος Μπίκας, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Καθηγητής Α. Π. Θ. ,Τµήµα Πολιτικών
Μηχανικών µε θέµα: Εξοικονόµηση στην παραγωγή ενέργειας στα κτίρια, η κα
Αικατερίνη Τσικαλουδάκη, Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας Α.Π.Θ., Τµήµα Πολιτικών
Μηχανικών µε θέµα: “Ενεργειακή µελέτη στο πλαίσιο του Κανονισµού Ενεργειακής
Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.): προδιαγραφές κελύφους και ο κ. Εµµανουήλ Τζεκάκης,
Καθηγητής Α. Π. Θ. , Τµήµα Αρχιτεκτόνων  µε θέµα “Σήµανση συµµόρφωσης CE στα
∆οµικά Προϊόντα”.

Χορηγοί της Ηµερίδας ήταν οι εταιρίες ΑΝ∆ΡΕΑΣ ∆ΕΡΒΙΣΗΣ ως αντιπρόσωπος της
γερµανικής εταιρίας συστηµάτων συνθετικών διατοµών aluplast και υλικών
εξοικονόµησης ενέργειας, η εταιρία ΚΕΒΕ, Κεραµουργεία Βορείου Ελλάδος, η εταιρία
Profine, γερµανικός όµιλος που παράγει συστήµατα διατοµων ΚΒΕ, η εταιρία REHAU µε
γερµανικά συστήµατα γεωθερµίας και συατήµατα συνθετικών διατοµών για πόρτες
παράθυρα.  
Την ηµερίδα τίµησαν µε την παρουσία τους, πάνω από 500 αρχιτέκτονες, πολιτικοί
µηχανικοί, εργολάβοι καθώς και επαγγελµατίες του κλάδου των δοµικών υλικών και
στελέχη κατασκευαστικών και τεχνικών εταιριών.  Η µεγάλη αυτή προσέλευση
αποδυκνείει το τεράστιο ενδιαφέρον που έχουν οι βιοκλιµατικές κατασκευές στον
κλάδο.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ “ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟ”
Η κατακλείδα των ενοτήτων της ηµερίδας είναι ότι στα επόµενα χρόνια αυτό που θα
απασχολήσei κοινό, επαγγελµατίες και επιστήµονες είναι η ενεργειακή ταυτότητα των
κτιρίων.
Η ηµερίδα κατέστησε σαφές ότι η αγορά, µε τα προϊόντα της ήδη είναι έτοιµη να δώσει
λύσεις στη κατασκευή ενος κτιρίου µε µειωµένες ενεργειακά απώλειες, αφού ήδη
κυκλοφορούν στην Ελλάδα πολλά προϊόντα προσανατολισµάενα σε αυτό τον σκοπό.
Η εκδήλωση κατέδειξε το µεγάλο ενδιαφέρον του κοινού για αυτή την αγορά καθώς
επίσης και την αναγκαιότητα επιµόρφωσης του επιστηµονικού δυναµικού γύρω απο
την πιστοποίηση υλικών και κατασκευών µε µειωµένες ενεργειακά ανάγκες. Σε αυτό το
τοµέα είναι πολύτιµη η αρωγη του επιστηµονικού προσωπικού των πανεπιστηµίων που
θα συµβάλλουν τα µέγιστα σε αυτόν τον τοµέα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ
ΜΕΡΟΣ 1ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ  ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ  
• ∆ηµήτρης Αραβαντινός, Πολιτικός. Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής Α. Π. Θ., 

Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών - H επιρροή του Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης 
Κτιρίων στη θερµοµόνωση των κτιρίων

• Σταµάτης Περδίου Μηχανολόγος Μηχανικός Πολυτεχνείου Λωζάνης, Τεχν. 
Σύµβουλος Π.ΟΜ.Ι∆.Α - Ανακλαστική µόνωση κτιρίων µια πρωτοποριακή τεχνολογία 

• Κλειώ Αξαρλή, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α. Π. Θ. , Τµήµα 
Πολιτικών Μηχανικών  - Κανονισµός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων: η συµβολή του 
στη  βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος

• Μαρία Βογιατζάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α. Π. Θ., 
Τµήfµα Αρχιτεκτόνων - Σχεδιασµός ενεργειακών κτιριακών κελυφών 

• Θεόδωρος Θεοδοσίου, Λέκτορας Α.Π.Θ., Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών
Η επιρροή του αερισµού στην ενεργειακή µελέτη 

ΜΕΡΟΣ 2ο ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΥΛΙΚΑ  
• Στέργιος Αλεξίου, ΚΕΒΕ

∆οµικά Υλικά για φέρουσες τοιχοποιίες µε µονωτικές ιδιότητες 
• Παναγιώτης Κάνταρος, Μηχανολόγος  Μηχανικός, REHAU 

Συστήµατα Γεωθερµίας 
• Φώτιος Λουκάς, A.D.M. PROFINE GROUP

Το κούφωµα στην ενεργειακή επιθεώρηση
• ∆ηµήτριος Μπίκας, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Καθηγητής Α. Π. Θ. ,

Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών
Εξοικονόµηση στην παραγωγή ενέργειας στα κτίρια

• Αικατερίνη Τσικαλουδάκη, Πολιτικός Μηχανικός, Λέκτορας Α.Π.Θ., 
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών
Ενεργειακή µελέτη στο πλαίσιο του Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 
(Κ.ΕΝ.Α.Κ.): προδιαγραφές κελύφους

• Εµµανουήλ  Τζεκάκης, Καθηγητής Α. Π. Θ. , Τµήµα Αρχιτεκτόνων 
Σήµανση συµµόρφωσης CE στα ∆οµικά Προϊόντα
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Κ. ΜΟΥΜΤΖΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. - ELESIS A.E. - ΒΙΒΕΧΡΩΜ
ECOENERGIA A.E. - KOSTAL SOLAR ELECTRIC - MY PLANET
ALUMINCO - SMA SOLAR TECHNOLOGY - CONERGY
KACO - ΚΕΒΕ - SOLAR LIGHT - ECOSOLUTIONS
DEGERENERGIE - AGPE
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Σε ξενοδοχειακή µονάδα στην πόλη των Σερρών, η Κ. ΜΟΥΜΤΖΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.
ολοκλήρωσε την εγκατάσταση συστήµατος που αποτελείται από τέσσερις 
(4) συµπαραγωγές, συνολικής ισχύος: 4,7 Kw Χ 4 τεµ = 18.8 Κw Ηλεκτρικά.
Το έργο ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2010 και τέθηκε σε λειτουργία αµέσως. 

Ξενοδοχείο ΞΕΝΙΑΣ-ΣΕΡΡΩΝ
Στη περίπτωση του Ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ-ΣΕΡΡΩΝ η συµπαραγωγή εξυπηρετεί όλα τα
θερµικά φορτία ζεστού νερού χρήσης αλλά και ζεστών νερών στο χώρο του SPA,
ακόµα και τα µέγιστα γιατί χρησιµοποιείται δοχείο αδρανείας. 
Αναλυτικά γίνεται πλήρης τροφοδότηση της θερµικής ισχύος των υπαρχόντων µπόιλερ
από την συµπαραγωγή µε δυνατότητα ελέγχου θερµοκρασίας τους για την
εξοικονόµηση ενέργειας. Στην περίπτωση του SPA center κατασκευάζεται ξεχωριστός
έλεγχος των εναλλακτών της πισίνας για την ορθολογικότερη χρήση των θερµοκρασιών
παραγωγής αναλωσίµων νερών. Ο έλεγχος γίνεται µε βαπτιζόµενα αισθητήρια τύπου AF.
Το πλεονέκτηµα του συστήµατος συνδυασµού µικροµονάδων συµπαραγωγής 
(micro-CHP), είναι η αναλογικότητα, δηλαδή η λειτουργία του συστήµατος µε βάση τις
ανάγκες του ξενοδοχείου και κατά συνέπεια η εξοικονόµηση ενέργειας τόσο
ηλεκτρικής όσο και θερµικής σε ποσοστά 66% και 25% αντίστοιχα. Επιπλέον αξίζει να
τονιστούν και τα περιβαλλοντολογικά οφέλη, λόγω της συγκεκριµένης εξοικονόµησης
ενέργειας.

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ
Τα συστήµατα Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας παράγουν ταυτόχρονα
αξιοποιήσιµη ηλεκτρική και θερµική ενέργεια µέσω ενός ενιαίου συστήµατος.
Συµπαραγωγή είναι η συνδυασµένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας
από την ίδια αρχική πηγή ενέργειας. Με λίγα λόγια η ταυτόχρονη παραγωγή ζεστού
νερού για θέρµανση, ζεστά νερά χρήσης  και  ηλεκτρικού ρεύµατος.
Η τεχνολογία που εφαρµόζεται από την Κ. ΜΟΥΜΤΖΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε είναι κυρίως µηχανές
εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ), της ECOPOWER Γερµανικής κατασκευής σχεδιασµένες για
την καύση φυσικού αερίου, ενώ το θερµικό προϊόν είναι ζεστό νερό ή ατµός χαµηλής
πίεσης. Επίσης, γίνεται χρήση συστηµάτων απορρόφησης για τη µετατροπή των
θερµικών φορτίων σε ψυκτικά (κλιµατισµός) TRIGENERATION.

Βασικό πλεονέκτηµα και κίνητρο εφαρµογής της συµπαραγωγής, αποτελεί η αυξηµένη
απόδοση του συστήµατος έναντι της χωριστής λειτουργίας συµβατικών συστηµάτων
παραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας. Με την αξιοποίηση των συστηµάτων
ΣΥΘ επιτυγχάνεται συνολική απόδοση καυσίµου έως και 90% (έναντι 30-45% που είναι
ο βαθµός απόδοσης των ηλεκτρικών συµβατικών συστηµάτων), εξοικονοµώντας
ενέργεια κατά 15-40% σε σχέση µε την παραγόµενη ηλεκτρική και θερµική ενέργεια
από ανεξάρτητα συστήµατα. Η εξοικονόµηση αυτή προκύπτει από την ανάκτηση και
αξιοποίηση της θερµότητας, που διαφορετικά θα εκλύονταν στο περιβάλλον.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, η µικρό-µονάδα εγκαθίσταται στο κτίριο παράλληλα
µε το θερµαντικό λέβητα. Έτσι η µικρό-µονάδα αναλαµβάνει να εξυπηρετήσει και να
καλύψει τις βασικές και τις µεσαίου επιπέδου ανάγκες για ενέργεια, ενώ ο
θερµαντικός λέβητας ειδοποιείται αυτόµατα από το σύστηµα για να καλύψει τις
υψηλότερες ανάγκες. Σε περίπτωση µεγάλων ενεργειακών και θερµαντικών αναγκών
γίνεται να τεθούν σε παράλληλη εφαρµογή παραπάνω από µια µονάδες ή ο λέβητας
υποβοήθησης.

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞

Κ. ΜΟΥΜΤΖΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.
Εγκατάσταση συστήµατος συµπαραγωγής σε ξενοδοχειακή
µονάδα στην πόλη των Σερρών
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ΦΦωωττοοββοολλττααϊϊκκάά  κκααλλώώδδιιαα  GGeenneerraall  CCaabbllee
EExxZZhheelllleenntt  SSoollaarr  ZZZZ--FF  ((AASS))

H Elesis A.E. προσφέρει στην αγορά τα εξειδικευµένα φωτοβολταϊκά καλώδια της
General Cable µε την ονοµασία ExZhellent.                                                                                            

Τα ειδικά φωτοβολταϊκά καλώδια ZZ-F της General Cable Ισπανίας αποτελούν προϊόν
υψηλής τεχνολογίας και είναι κατασκευασµένα σύµφωνα µε τα αυστηρότερα VDE
Standards και µε τα διεθνή πρότυπα όπως ISO 9001, IEC και EN.

Σηµειώνεται ότι πέρα από την υψηλής ποιότητας κατασκευή των καλωδίων ExZhellent
Solar PV ZZ-F, 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:

• Αποδοτική λειτουργία για 30 ολόκληρα χρόνια, χρόνος που υπερβαίνει τη διάρκεια 
ζωής της επένδυσης. 

• Είναι ανθεκτικά στις χηµικές ουσίες, στην ακτινοβολία UV, το όζον και στο νερό. 
• Είναι ελεύθερα αλογόνου.
• Αποτελούν προϊόντα υψηλής ασφάλειας (AS).
• Έχουν άριστη µηχανική απόδοση.
• ∆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.

Τα καλώδια ExZhellent Solar PV ZZ-F διατίθενται σε διατοµές από 1χ2,5 µέχρι
1χ400mm2.

OOnnee  CCoommppaannyy  CCoonnnneeccttiinngg  tthhee  WWoorrlldd
Η GGeenneerraall  CCaabbllee αποτελεί έναν από τους µεγαλύτερους κατασκευαστές καλωδίων
διεθνώς. Η φιλοσοφία της εταιρίας βασίζεται στη δυνατότητα να ενεργεί ως µοναδικός
προµηθευτής έτοιµος να καλύψει όλες τις ανάγκες των πελατών, όπου και αν
βρίσκονται στον κόσµο.

Η εταιρία, ξεκινώντας από τις Ηνωµένες Πολιτείες, διαθέτει ιστορία και εµπειρία άνω
των 100 ετών απασχολώντας σήµερα διεθνώς πάνω από 11.300 άτοµα, διαθέτοντας 44
παραγωγικές µονάδες σε 22 ξεχωριστές χώρες και πετυχαίνοντας πωλήσεις άνω των
4,4 δις Ευρώ το χρόνο. 

Η General Cable έχει ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη µε κέντρο την Βαρκελώνη της
Ισπανίας. ∆ιαθέτει εννέα εργοστάσια σε Ευρώπη και Βόρεια Αφρική, σε έξι
διαφορετικές χώρες (Ισπανία - 4 εργοστάσια, Πορτογαλία, Γαλλία, Γερµανία, Αλγερία,
Αγκόλα) απασχολώντας 4.600 υπαλλήλους µε τζίρο άνω των 1,2 δις ευρώ ετησίως.

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞

ELESIS A.E.
Φωτοβολταϊκά καλώδια General Cable
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Στον τοµέα των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων η GGeenneerraall  CCaabbllee παρέχει µια
ολοκληρωµένη γκάµα προϊόντων διαθέτοντας όλα τα καλώδια χαµηλής, µέσης και
υψηλής τάσης που απαιτούνται σε αυτές τις µονάδες παραγωγής ενέργειας. Ειδικά
αναφορικά µε τη διασύνδεση των φωτοβολταϊκών πανέλων προσφέρεται το καλώδιο
τύπου ExZhellent που είναι ειδικά κατασκευασµένο για να ανταποκρίνεται στις πιο 
υψηλές απαιτήσεις κάθε επενδυτή, χρήστη και κατασκευαστή.
Τα καλώδια ExZhellent κατασκευάζονται στα εργοστάσια της Βαρκελώνης. 

Η Elesis Electrical Solutions A.E. είναι ο συνεργάτης της General Cable και προωθεί τα
προϊόντα της στην ελληνική αγορά.

Σχετικά µε την Elesis:
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 εταιρεία 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 εταιρεία 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 εταιρείας 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 εταιρεία 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 εταιρεία
Top Cable µε έµφαση στα ειδικά φωτοβολταϊκά καλώδια ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων καθώς
και η εταιρεία 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.

περισσότερες πληροφορίες

Έλενα Σταριά
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ΗΗ  ννέέαα,,  µµοοννααδδιικκήή  ββεεννττάάλλιιαα
ααπποοχχρρώώσσεεωωνν  BBEESSTT  CCOOLLLLEECCTTIIOONN  
ττώώρραα  κκααιι  σσεε  ψψηηφφιιαακκήή  µµοορρφφήή!!

Η βεντάλια Βest Collection είναι
πλέον διαθέσιµη ψηφιακά και
υποστηρίζει τα πιό δηµοφιλή
σχεδιαστικά προγράµµατα όπως
AutoCAD, PHOTOSHOP, Revit,
Sketchup, 3DS Max. Η Best
Collection DIGITAL™ προστίθεται
στα σχεδιαστικά προγράµµατα
σαν ένα ‘plug-in’, κάνοντας το
ψάξιµο και το συνδυασµό
χρωµάτων µακράν ευκολότερο!

Είναι µιά καινοτοµία αποκλειστικά από τη ΒΙΒΕΧΡΩΜ που δίνει τη δυνατότητα στους
επαγγελµατίες µελετητές όπως αρχιτέκτονες, µηχανικούς, διακοσµητές και designers
να χρησιµοποιήσουν τις µοναδικές αποχρώσεις της ΒΙΒΕΧΡΩΜ στα λογισµικά της
δουλειάς τους. Ξεκινώντας από µία απόχρωση, µπορούν να επιλέξουν χρωµατικούς
συνδυασµούς, να ‘χτίσουν’ προσωπικές παλέτες και να δηµιουργήσουν την τέλεια
χρωµατική πρόταση για κάθε project! Επιπλέον, να δούν σε ποιά προιόντα ΒΙΒΕΧΡΩΜ
διατίθεται η κάθε απόχρωση για να τα αναζητήσουν εύκολα.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.vivechrom.gr, κάντε κλίκ στο λογότυπο Best
Collection DIGITAL™ και κατεβάστε δωρεάν αυτό το έξυπνο plug-in! Θα έχετε άµεσα
και εύκολα κάθε απόχρωση της βεντάλιας Best Collection της ΒΙΒΕΧΡΩΜ σε ψηφιακή
µορφή – συνολικά περισσότερες από 1500 αποχρώσεις!

Best Collection DIGITAL™, µόνο από τη ΒΙΒΕΧΡΩΜ!

Πληροφορίες για τη ΒΙΒΕΧΡΩΜ Α.Ε.
Η ΒΙΒΕΧΡΩΜ Α.Ε., µέλος από το 1990 της AkzoNobel, της µεγαλύτερης διεθνώς εταιρείας
χρωµάτων, δραστηριοποιείται από το 1932 στην ελληνική  αγορά χρωµάτων κατέχοντας σταθερά
την πρώτη θέση. Με 260 εργαζοµένους και περισσότερα από 2.000 σηµεία πώλησης ανά την
Ελλάδα, η ΒΙΒΕΧΡΩΜ Α.Ε προσφέρει στους επαγγελµατίες και καταναλωτές µια πλήρη σειρά
προϊόντων υψηλής ποιότητας για κάθε χώρο, ανάγκη και προτίµηση. Η ΒΙΒΕΧΡΩΜ, στα πλαίσια
της Κοινωνικής της Υπευθυνότητας, είναι η πρώτη βιοµηχανία χρωµάτων στην Ελλάδα που
εφάρµοσε συστήµατα διαχείρισης για την Ποιότητα, το Περιβάλλον και την Υγιεινή & Ασφάλεια
στην εργασία, ενώ είναι από τα πρώτα κύρια µέλη του Ελληνικού ∆ικτύου για την Εταιρική
Κοινωνική Ευθύνη. 

ΒΙΒΕΧΡΩΜ
Μοναδική βεντάλια αποχρώσεων

ΒΙΒΕΧΡΩΜ 
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Η EcoΕnergia A.E. είναι µια σύγχρονη τεχνική εταιρία ειδικευµένη στον τοµέα των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, η οποία προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις στη
σχεδίαση και την κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας. Στόχος της εταιρίας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στο χώρο
της ενέργειας, αξιοποιώντας την πολυετή πείρα των εταιριών του Οµίλου AICO και
ΜΗΧΑΝΟ∆OΜΙΚΗ µε εικοσαετή εµπειρία στα Ηλεκτροµηχανολογικά έργα, καθώς και
στις εγκαταστάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε βιοµηχανικά κτίρια.

Η πιστοποίηση κατά ISO 9001:2000 της EcoΕnergia A.E. µε την έµπειρη και
ειδικευµένη οµάδα µηχανικών και σε συνδυασµό µε τις συνεργασίες µε πρωτοπόρους
και καταξιωµένους κατασκευαστές και προµηθευτές, επιτυγχάνει την υψηλής
ποιότητας κατασκευή και του δικού σας φωτοβολταϊκού σταθµού παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας. Ακολουθώντας συγκεκριµένη µεθοδολογία κατασκευής σε όλα
τα έργα εξασφαλίζεται για τους πελάτες της εταιρείας πιστοποιηµένη, υψηλής
ποιότητας εγκατάσταση και συνδεσµολογία από την αρχή µέχρι και την παράδοση του
σταθµού συνδεδεµένου µε την ∆.Ε.Η.

Έχοντας ήδη κατασκευάσει και συνδέσει µε τη ∆ΕΗ 18 φωτοβολταϊκούς σταθµούς,
αγγίζοντας τα 1,8MWp εγκατεστηµένης ισχύος και έχοντας υπογράψει συµβάσεις
εκτέλεσης έργων 2MWp µε πελάτες της, η EcoEnergia αποτελεί τον πραγµατικά
έµπειρο συνεργάτη σας για να σας οδηγήσει σωστά και υπεύθυνα στην υλοποίηση της
«πράσινης» επένδυσής σας. 

Στοχεύοντας πάντα στις απαιτήσεις της αγοράς και λαµβάνοντας υπ’ όψιν το συνεχώς
µεταβαλλόµενο ρευστό τοπίο των τραπεζικών προϊόντων, η EcoΕnergia A.E. δίνει λύση
στη χρηµατοδότηση των φωτοβολταϊκών σταθµών των υποψηφίων πελατών της µε
άµεση κατασκευή του έργου.

Πιο συγκεκριµένα, σε περίπτωση συνεργασίας µε τον τρόπο χρηµατοδότησης της
EcoΕnergia A.E., ο επενδυτής συµµετέχει στην κατασκευή του πάρκου του µε µια
προκαταβολή µέχρι 25% της αξίας του έργου και η EcoΕnergia A.E. κατασκευάζει το
έργο χρηµατοδοτώντας το υπόλοιπο 75%, το οποίο εισπράττει από τραπεζικό φορέα
µέσω δανείου και το οποίο έχει προηγουµένως εγκρίνει για λογαριασµό σας
αναλαµβάνοντας όλες τις διαδικασίες. 

ECOENERGIA A.E. 
Μια τεχνική εταιρία στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας

ECOENERGIA A.E.
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Έχοντας ως κύριο άξονα δράσης την προώθηση των
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και της αειφόρου ανάπτυξης, 
η EcoΕnergia A.E. συνεχίζει την πορεία της στον τοµέα των
φωτοβολταϊκών συστηµάτων επεκτείνοντας τη δραστηριότητά
της στις οικιακές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις έως 10 KWp σε
στέγες και δώµατα. Αναλαµβάνει µέσω ενός δικτύου
ειδικευµένων µηχανικών να σχεδιάσει, να προτείνει την
κατάλληλη χρηµατοδότηση, να εγκαταστήσει και να συνδέσει το
σύστηµα των πελατών της µε τη ∆ΕΗ σε ελάχιστο χρόνο,
δίνοντας έτσι τη δυνατότητα άµεσης κερδοφορίας, δεδοµένου
ότι για κάθε παραγόµενη KWh εισπράττονται 0,55€.

∆εδοµένου ότι οι τράπεζες δίνουν τη δυνατότητα
χρηµατοδότησης µε ευνοϊκά προγράµµατα έως και το 100% της
επένδυσης για µια οικιακή φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, δεν
επιβαρύνεται ο οικιακός προϋπολογισµός των υποψήφιων
επενδυτών, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα συµβολής όλων στην
επίτευξη του εθνικού στόχου για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας κατά 40% από Α.Π.Ε. έως το 2020. Με αυτόν τον
τρόπο βελτιώνεται το ενεργειακό αποτύπωµα των κτιρίων,
συµβάλλοντας στην εκποµπή λιγότερων αέριων ρύπων
επιβλαβών για την ανθρώπινη υγεία, δίνοντας παράλληλα µια
πρόσθετη αξία στο ακίνητο. 

Επιπλέον, η EcoΕnergia A.E. έχει αναπτύξει διαδικασίες
ενίσχυσης της Πράσινης Ανάπτυξης στον τοµέα των
φωτοβολταϊκών σε Βιοµηχανικές Στέγες. Η νέα νοµοθεσία για
τις Α.Π.Ε. παρέχει τη δυνατότητα άµεσης εγκατάστασης
φωτοβολταϊκών συστηµάτων στις στέγες των επιχειρήσεων
ισχύος έως 1MWp χωρίς την απαίτηση για άδεια παραγωγής και
έγκριση περιβαλλοντικών όρων. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι µια
επιχείρηση µε διαθέσιµη στέγη, σε συνεργασία µε την
EcoΕnergia A.E., µπορεί άµεσα να αρχίσει τις διαδικασίες
εγκατάστασης ενός φωτοβολταϊκού  συστήµατος  στη στέγη της
επιχείρησης, εξασφαλίζοντας πολύ σύντοµα σηµαντικά
οικονοµικά οφέλη υπογράφοντας µε τον ∆ΕΣΜΗΕ 20ετές
συµβόλαιο πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας µε τη γενναία
επιδοτούµενη τιµή των 0,45€/KWh. Μια τέτοια επιχειρηµατική
απόφαση οδηγεί σε διπλό όφελος: οικονοµικό και
περιβαλλοντικό, αφού κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από
φωτοβολταϊκά συστήµατα αποτρέπει την έκλυση ενός κιλού
διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα. 

Αν όλα αυτά θεωρείτε ότι είναι σηµαντικά, στην EcoΕnergia A.E.
θα βρείτε ένα σύµµαχο.
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ΗΗ  KKOOSSTTAALL  SSoollaarr  EElleeccttrriicc  σσττοο  SScchhaallkkssmmüühhllee::
ΝΝέέαα  έέδδρραα  µµεε  µµεεγγααλλύύττεερρεεςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς  ππααρρααγγωωγγήήςς  

Τους τελευταίους µήνες επικρατούσε και επικρατεί ακόµη µια κατάσταση γεµάτη
εντάσεις όσον αφορά τις προµήθειες προϊόντων και την κάλυψη των αναγκών στον
τοµέα των αντιστροφέων. Για την KOSTAL αυτό σηµαίνει: Λήψη προληπτικών µέτρων,
για την βέλτιστη εξυπηρέτηση των συνεργατών και των πελατών µας σε µόνιµη βάση.

Σε αυτήν τη νέα, πρόσθετη τοποθεσία και σε µια επιφάνεια περίπου 5.000 m²
ενσωµατώθηκαν η υπερσύγχρονη τεχνολογία και οι βελτιστοποιηµένες διαδικασίες
έτσι ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στα ήδη γνωστά επίπεδα ποιότητας „Made by
KOSTAL“. Μέχρι το τέλος του 2010 θα έχει εξασφαλιστεί παραγωγική δυναµικότητα
περίπου 1 GW, η οποία και θα αυξηθεί σε µεγαλύτερα επίπεδα µέσα στο 2011.

Ο διευθύνων σύµβουλος της KOSTAL Solar Electric, κ. Axel Zimmermann, είπε για τις
νέες εγκαταστάσεις: "Η απόφαση για την εγκατάσταση στην κοινότητα Schalksmühle
είναι ένα πρόσθετο και σηµαντικό βήµα για µας. Με τις νέες παραγωγικές
εγκαταστάσεις εγκαινιάσαµε ένα καινούργιο, ακόµη πιο ευέλικτο σύστηµα
παραγωγής. Έτσι έχουµε τη δυνατότητα να εστιάσουµε ακόµη καλύτερα την
ανταπόκρισή µας στις µελλοντικές διακυµάνσεις της ζήτησης."

Η KOSTAL Solar Electric GmbH αποτελεί ένα εκ των νεώτερων οικογενειακών µελών
του οµίλου KOSTAL. Ιδρύθηκε το 2006 υπό τη σκέπη της KOSTAL Industrie Elektrik. Το
φάσµα υπηρεσιών της περιλαµβάνει λύσεις για προϊόντα και εφαρµογές στον κλάδο
των φωτοβολταϊκών, καθώς και τη διανοµή των αντιστροφέων PIKO. Στο Φράιµπουργκ
απασχολεί προς το παρόν περισσότερους από 20 συνεργάτες και βρίσκεται υπό τη
διεύθυνση του ∆ιευθύνοντα Συµβούλου Werner Palm. Περαιτέρω θυγατρικές
βρίσκονται σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα.

KOSTAL SOLAR ELECTRIC
Νέα έδρα µε µεγαλύτερες εγκαταστάσεις

KOSTAL SOLAR
ELECTRIC

περισσότερες πληροφορίες

Γραφείο Τύπου

CPC-Werbeberatung

Nina Claudy

Τµήµα επικοινωνίας

KOSTAL Solar Electric GmbH

Irina Radasewsky
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Η My Planet είναι µια εξειδικευµένη εταιρία περιβαλλοντικών και ενεργειακών
εφαρµογών. Στόχος µας είναι να προσφέρουµε λύσεις και εφαρµογές που επιτρέπουν
σε ιδιώτες και επιχειρήσεις να παράγουν ενέργεια µε µηδενική εκποµπή ρύπων, να
εξοικονοµούν ενέργεια για τη λειτουργία των εγκαταστάσεών τους και να
διασφαλίζουν την ποιότητα και την ποσότητα του πόσιµου νερού που χρειάζονται.
Προσπαθώντας να πετύχουµε τον στόχο αυτό αντιµετωπίζουµε κάθε έργο µε
υπευθυνότητα και επαγγελµατισµό. Οι λύσεις που προτείνουµε είναι αποτέλεσµα των
επιστηµονικά τεκµηριωµένων µελετών που εκπονούνται για κάθε έργο µε στόχο τη
µεγιστοποίηση του περιβαλλοντικού αλλά και του οικονοµικού οφέλους του πελάτη. 
Πιο συγκεκριµένα οι τοµείς που δραστηριοποιείται η εταιρία µας είναι η εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών συστηµάτων, η τοποθέτηση θερµοανακλαστικών µεµβρανών και
µεµβρανών ασφαλείας σε υαλοπίνακες και τέλος η εγκατάσταση συστηµάτων
επεξεργασίας καθαρισµού νερού. 

ΦΦωωττοοββοολλττααϊϊκκάά  σσυυσσττήήµµαατταα
Η νοµοθεσία δίνει την ευκαιρία σε όποιον επιθυµεί να γίνει παραγωγός ηλεκτρικής
ενέργειας. Υπάρχει πλέον η δυνατότητα επένδυσης σε φωτοβολταϊκό σύστηµα σε
στέγη ή ταράτσα οικιακού ή βιοµηχανικού κτιρίου, καθώς και σε γεωτεµάχειο. 

Ειδικότερα το πρόγραµµα «Φωτοβολταϊκά σε στέγες» παρέχει µια µοναδική ευκαιρία
κερδοφόρου επένδυσης. Σε µία εποχή που κυριαρχεί η αβεβαιότητα και κάθε
επένδυση έχει µεγάλο ρίσκο, µπορείτε να έχετε εξαιρετική οικονοµική απόδοση,
εγγυηµένη για 25 χρόνια, αφορολόγητα, αποκοµίζοντας ταυτόχρονα και την ηθική
ανταµοιβή που συνεπάγεται η αποφόρτιση του περιβάλλοντος από δεκάδες τόνους
διοξειδίου του άνθρακα κάθε χρόνο. 

Στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετέχουν πάσης φύσεως νόµιµα κτίρια που
χρησιµοποιούνται για κατοικία (µονοκατοικίες, πολυκατοικίες, εξοχικά) σε όλη την
Ελλάδα ή κτίρια που στεγάζουν µικρές επιχειρήσεις. Όπως είναι γνωστό το
φωτοβολταϊκό σύστηµα εκµεταλλεύεται την ηλιοφάνεια και µέσω των κυψελών
πυριτίου µετατρέπει την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρική ενέργεια. 

MY PLANET
Μια εταιρία περιβαλλοντικών και ενεργειακών εφαρµογών

MY PLANET

περισσότερες πληροφορίες

Σωκράτη Άντσο

Μηχανολόγο Μηχανικό
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Λόγω του υψηλού ηλιακού δυναµικού της χώρας µας, οι αποδόσεις κυµαίνονται σε
πολύ ψηλά επίπεδα. 
Η My Planet σε κάθε περίπτωση συντάσσει και παρουσιάζει στον ενδιαφερόµενο
δωρεάν, µια οικονοµοτεχνική µελέτη όπου αναφέρονται µε λεπτοµέρεια όλα τα
στοιχεία που δείχνουν τα χρηµατικά ποσά που προκύπτουν από την πώληση του
παραγόµενου ρεύµατος στη ∆ΕΗ καθώς και οι τεχνικές παράµετροι του έργου. 
Οι εκτιµήσεις της απόδοσης που εξαρτώνται από την ηλιοφάνεια, προκύπτουν από
δηµοσιευµένους δείκτες της Ευρωπαϊκής  Μετεωρολογικής Υπηρεσίας καθώς και από
αντίστοιχες µελέτες του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σε κάθε περίπτωση οι εκτιµήσεις
που αναφέρουµε συνήθως προκύπτουν συντηρητικές και οι αποδόσεις προκύπτουν
ακόµα πιο επωφελείς από τις προβλεπόµενες. Η παραγόµενη ενέργεια πωλείται, σε
εγγυηµένη προνοµιακή τιµή, στη ∆ΕΗ, µε την υπογραφή αντίστοιχης σύµβασης. 
Η τιµή πώλησης της παραγόµενης ενέργειας στο δίκτυο είναι πολλαπλάσια της τιµής
που αγοράζουµε από τη ∆ΕΗ και σήµερα ανέρχεται στα 0,55 €/kWh. Ένα σύστηµα µε
εγκατεστηµένη ισχύ 10kWp µπορεί να αποφέρει στον ιδιοκτήτη του εισόδηµα από την
πώληση του ρεύµατος στη ∆ΕΗ έως 7,000€ ετησίως, ανάλογα µε την περιοχή που
βρίσκεται και τις παραµέτρους της εγκατάστασης. Το θέµα του κόστους εγκατάστασης
είναι σηµαντική και ευµετάβλητη παράµετρος την οποία διαχειριζόµαστε µε µεγάλη
προσοχή. Η εταιρία µας δεν λειτουργεί σαν αντιπρόσωπος κάποιων συγκεκριµένων
εταιριών εξοπλισµού. Έτσι έχουµε την ευελιξία να προσφέρουµε στους πελάτες µας
πάντα την πιο συµφέρουσα και αποδοτική λύση. 

Το κόστος του συστήµατος, το οποίο ξεκινάει από 3,100€/kWp αποσβαίνεται σε µόλις
6-7 χρόνια. Η εγκατάσταση µπορεί να γίνει µε τραπεζική χρηµατοδότηση έως 100%.
Στην περίπτωση αυτή, η δόση του δανείου καλύπτεται πλήρως από το εισόδηµα από
την πώληση του ρεύµατος και ο επενδυτής εισπράττει επιπλέον χρήµατα από την
πρώτη κιόλας στιγµή λειτουργίας. Η My Planet παρέχοντας ένα ολοκληρωµένο πακέτο
υπηρεσιών και προσφέροντας πραγµατικά την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού
συστήµατος στο ακίνητό σας µε το κλειδί στο χέρι, µπορεί να σας στηρίξει και στο
κοµµάτι της χρηµατοδότησης. Με τη βοήθεια εξειδικευµένων στελεχών της εταιρίας
και χωρίς κανένα κόστος για εσάς, αναζητούµε την καλύτερη και πιο συµφέρουσα
λύση στην εξεύρεση κεφαλαίων µέσω των τραπεζικών ιδρυµάτων. 

Για την αδειοδότηση από τη ∆ΕΗ, οι απαιτούµενες διαδικασίες είναι λίγες. Ουσιαστικά
το µόνο που απαιτείται είναι ο τίτλος κυριότητας του ακινήτου. Τα υπόλοιπα
απαιτούµενα της αίτησης είναι διάφορα τεχνικά έγγραφα τα οποία συµπληρώνονται
από την εταιρία µας. Με βάση τις νέες υπουργικές αποφάσεις πλέον δεν υπάρχει και
καµία εµπλοκή της πολεοδοµίας. 

Τα οφέλη µιας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού είναι σηµαντικά τόσο σε οικονοµικό όσο
και περιβαλλοντολογικό επίπεδο. Η παραγωγή ρεύµατος από  ένα φωτοβολταϊκό
σταθµό είναι ένας ιδανικός σύµµαχος στην προστασία του περιβάλλοντος. 
∆εν προκαλεί καµία όχληση και δεν παράγει κανένα ρύπο. 
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Αντιθέτως υπολογίζεται πως ένα σύστηµα 10kW παράγει τόση ηλεκτρική ενέργεια που
αν παράγονταν µε συµβατικούς τρόπους θα επιβάρυνε το περιβάλλον µε περίπου 13
τόνους CO2. Επιπλέον το οξυγόνο το οποίο εξοικονοµείται από την καθαρή αυτή πηγή
ενέργειας είναι ισοδύναµο µε αυτό που θα παρήγαγαν περίπου 17 στρέµµατα δάσους. 
Είναι λοιπόν προφανές πως µια τέτοια επένδυση µόνο θετικά στοιχεία έχει να
προσφέρει τόσο από την πλευρά του οικονοµικού κέρδους όσο και του κέρδους προς
ένα καθαρό και υγιεινό περιβάλλον διαβίωσης για όλους µας. 

ΣΣυυσσττήήµµαατταα  εεππεεξξεερργγαασσίίααςς  ππόόσσιιµµοουυ  ννεερροούύ
Η χρήση φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων από το γεωργικό τοµέα, η δράση της
βιοµηχανίας µε την καταστρατήγηση των νόµων για την προστασία του υδροφόρου
ορίζοντα και η απουσία ελεγκτικών µηχανισµών του ελληνικού κράτους έχουν ως
αποτέλεσµα την υποβάθµιση της ποιότητας των υδάτων στη χώρας µας. Καθηµερινά
ακούµε και διαβάζουµε για περιοχές της χώρας µας που αντιµετωπίζουν το πρόβληµα
της υποβάθµισης της ποιότητας του πόσιµου νερού που προµηθεύονται. ∆εν υπάρχει
σχεδόν καµία περιοχή της χώρας που να µην έχει παρουσιάσει κάποιο πρόβληµα µε
την ποιότητα του πόσιµου νερού της. Η My Planet ήρθε σε αρκετές περιπτώσεις
αντιµέτωπη µε το πρόβληµα της ποιότητας του πόσιµου νερού και µετά από
εκτεταµένη έρευνα κατέληξε ότι η καταλληλότερη τεχνολογία για την αντιµετώπιση
των προβληµάτων που παρουσιάζονται στην Ελλάδα, είναι η αντίστροφη όσµωση
συνδυαζόµενη µε πολυσταδιακό φιλτράρισµα άνθρακα. Έτσι, δηµιούργησε τη σειρά
των προϊόντων My Water. Τα προϊόντα αυτά επεξεργάζονται το νερό στο σηµείο χρήσης
(σπίτι, γραφείο, κτλ.) και διασφαλίζουν τη γεύση και την ποιότητα του πόσιµου νερού
σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος, ακόµη και σε παραθαλάσσιες περιοχές µε
υφάλµυρο νερό. Η αποτελεσµατικότητά τους στην αφαίρεση βαρέων µετάλλων, του
εξασθενούς χρωµίου, των νιτρικών, των χλωριούχων αλάτων και πολλών άλλων ρύπων
είναι πιστοποιηµένη από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης. Τα συστήµατα
επεξεργασίας νερού My Water εγκαθίστανται εύκολα στο σπίτι ή το γραφείο και
προσφέρουν άφθονο πεντακάθαρο νερό, διαθέσιµο ανά πάσα στιγµή, χωρίς
κουβάληµα και χωρίς δέσµευση χώρου. Ταυτόχρονα είναι πολύ οικονοµικά, µε κόστος
αναλωσίµων 0,02-0,05€ ανά λίτρο παραγόµενου νερού και προστατεύουν το
περιβάλλον από τα πεταµένα πλαστικά µπουκάλια και την εκποµπή ρύπων από την
παραγωγή και µεταφορά εµφιαλωµένου νερού. 

>> MY PLANET
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Η ALUMINCO στοχεύοντας στην άριστη ικανοποίηση των απαιτήσεων του
κατασκευαστή αλουµινίου σχεδίασε και ανέπτυξε το θερµοµονωτικό σύστηµα AL570
DYNAMIC 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 στα  δύο διαστάσεων πολυαµίδια και στο αυξηµένο
πάχος των προφίλ τους που ενδείκνυνται για κατασκευές µεγάλων ανοιγµάτων.
Το θερµοµονωτικό σύστηµα AL570 της ALUMINCO συνδυάζει αποτελεσµατικά την
λειτουργικότητα µε την µοντέρνα αισθητική, δίνοντας περισσότερες λύσεις µε τα 2
διαφορετικά σχέδια µε 34mm ή 24 mm πολυαµίδιο.  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. 

Είναι σχεδιασµένο βάσει πλεονεκτηµάτων που το καθιστούν ανταγωνιστικό, ανθεκτικό,
ασφαλές, εύκολο στην κατασκευή και ευαίσθητο στην εξοικονόµηση ενέργειας. 
Η µέγιστη ασφάλεια πολλαπλών κλειδωµάτων, η υψηλή θερµοµόνωση και ευελιξία
κατασκευών εγγυώνται άριστη ποιότητα και λειτουργικότητα.

Πλεονεκτήµατα συστήµατος

Ευέλικτο ανοιγοανακλινόµενο θερµοµονωτικό σύστηµα µε κορυφαία επίπεδα
θερµοµόνωσης.
• Απόλυτη στεγανότητα από νερό και αέρα.
• Υψηλές επιδόσεις θερµοµόνωσης και ηχοµόνωσης.
• Σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας.
• Πανίσχυρη συνδεσµολογία µε προφίλ που εξασφαλίζουν τη διαχρονική και οµαλή 

λειτουργία των κουφωµάτων.
• Άριστο αισθητικό αποτέλεσµα.

ALUMINCO
Παρουσίαση νέου θερµοµονωτικού συστήµατος AL570 Dynamic

ALUMINCO
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ AL570 DYNAMIC PLUS ΜΕ 34mm ΠΟΛΥΑΜΙ∆ΙΟ
• Ειδικό πολυθάλαµο κεντρικό ελαστικό δύο υλικών (epdm-expanded epdm) που 

βοηθάει στην βέλτιστη στεγανοποίηση της κατασκευής, αποτρέποντας τη θερµική 
µετατόπιση.

• Πολυαµίδια  που συνδυάζονται µε ειδικού τύπου πολυστερίνη (Nomaflex profile) 
• Foam profile xpe περιµετρικά του υαλοπίνακα για καλύτερη µόνωση.
• Περιορισµένος αριθµός προφίλ, καλύπτοντας όλες τις κατασκευές
• ∆υνατότητα τοποθέτησης µηχανισµού κλειδώµατος/ανάκλισης σε περιµετρικό 

σύστηµα.
• ∆υνατότητα χρήσης τριπλού υαλοπίνακα έως 52mm
• Τρία επίπεδα στεγάνωσης
• Ενσωµατωµένο λάστιχο στο αρµοκάλυπτρο περιµετρικά της κάσας το οποίο 

εξασφαλίζει την σφράγιση αλλά και την µόνωση του κασώµατος από την τοιχοποιία  
• ∆υνατότητα κατασκευής µε πηχάκια κοπής 90ο αλλά και κουµπωτά για άριστο 

αισθητικό αποτέλεσµα εσωτερικά του κουφώµατος. 
• ∆υνατότητα θωράκισης προφίλ µε χρήση φύλλων χάλυβα εσωτερικά του 

κουφώµατος, για ενισχυµένη αντιδιαρρηκτική προστασία (WK3)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πλάτος φύλλου 95mm
Πλάτος κάσας 94mm 
Πολυαµίδια γερµανικής προέλευσης 34mm

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ AL570 DYNAMIC ΜΕ 24mm ΠΟΛΥΑΜΙ∆ΙΟ
• Ειδικό πολυθάλαµο κεντρικό ελαστικό δύο υλικών (epdm-expanded epdm) που 

βοηθάει στην βέλτιστη στεγανοποίηση της κατασκευής, αποτρέποντας τη θερµική 
µετατόπιση.

• Foam profile xpe περιµετρικά του υαλοπίνακα για καλύτερη µόνωση.
• Περιορισµένος αριθµός προφίλ, καλύπτοντας όλες τις κατασκευές
• Τρία επίπεδα στεγάνωσης
• ∆υνατότητα τοποθέτησης µηχανισµού κλειδώµατος/ανάκλισης σε περιµετρικό 

σύστηµα και σε CAMERA EUROPEA
• ∆υνατότητα χρήσης διπλού υαλοπίνακα έως 42mm
• Ενσωµατωµένο λάστιχο στο αρµοκάλυπτρο περιµετρικά της κάσας το οποίο 

εξασφαλίζει την σφράγιση αλλά και την µόνωση του κασώµατος από την τοιχοποιία  
• ∆υνατότητα κατασκευής µε πηχάκια κοπής 90ο αλλά και κουµπωτά για άριστο 

αισθητικό αποτέλεσµα εσωτερικά του κουφώµατος. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Πλάτος φύλλου 85mm
Πλάτος κάσας 84mm 
Πολυαµίδια γερµανικής προέλευσης 24mm
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SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
Νέα θυγατρική εταιρία στην Ινδία

SMA SOLAR
TECHNOLOGY AG

περισσότερες πληροφορίες

Εκπρόσωπος τύπου:

Volker Wasgindt

Υπεύθυνος Τύπου και Επικοινωνίας

Για περισσότερες πληροφορίες 

στην Ελλάδα:

Βίκυ Ζερβούδη

Η SMA Solar Technology AG ενισχύει τη διεθνή παρουσία της µε µια νέα θυγατρική
εταιρία στην Ινδία.

Η SMA Solar Technology AG διευρύνει τη διεθνή παρουσία της ιδρύοντας θυγατρική
εταιρία εµπορίας και παροχής υπηρεσιών στην Ινδία. Η νέα θυγατρική της SMA θα
λειτουργήσει στο Mumbai από τα τέλη του 2010. Σηµαντικός παράγοντας για την
είσοδο της εταιρίας στην αγορά αποτελεί η ευρεία γκάµα των προϊόντων της. Η SMA
είναι ο µοναδικός κατασκευαστής µετατροπέων, ο οποίος εκτός από τεχνολογία αιχµής
για διασυνδεδεµένα φωτοβολταϊκά συστήµατα προσφέρει και ένα πλήθος αξιόπιστων
λύσεων για εφεδρικά και αυτόνοµα φωτοβολταϊκά συστήµατα.
Στον τοµέα παροχής ρεύµατος στην Ινδία παρατηρούνται αυξηµένες ανάγκες
ανάπτυξης. Μεγάλα τµήµατα του πληθυσµού της εξακολουθούν να µη διαθέτουν
σύνδεση στο δηµόσιο ηλεκτρικό δίκτυο. Οι ανάγκες βέβαια αυτής της αναπτυσσόµενης
χώρας σε ενέργεια θα συνεχίσουν να αυξάνονται σηµαντικά τα προσεχή χρόνια. Στο
πλαίσιο αυτών των συνθηκών, στην Ινδία υπάρχει δυναµική προοπτική ανάπτυξης
αποκεντρωµένης παροχής ενέργειας από πηγές ανανεώσιµης ενέργειας. Η παραγωγή
ρεύµατος από φωτοβολταϊκά συστήµατα µπορεί να συµβάλλει ουσιαστικά προς αυτή
την κατεύθυνση στο µέλλον. Η Ινδία είναι εξάλλου µια από τις πιο ηλιόλουστες
περιοχές του κόσµου. Επιπλέον, η κυβέρνηση της χώρας στο Νέο ∆ελχί έχει εκπονήσει
ένα πρόγραµµα προώθησης µε στόχο τη σηµαντική αύξηση του µεριδίου της ηλιακής
ενέργειας τα επόµενα χρόνια. Κατά συνέπεια, η Ινδία προσφέρει τις ιδανικές
προϋποθέσεις για συνεχή ανάπτυξη της αγοράς φωτοβολταϊκών συστηµάτων που ήδη
εξελίσσεται ραγδαία.

«Οι ιδιαίτερα αυξανόµενες ανάγκες σε ενέργεια, οι εξαιρετικές συνθήκες ηλιακής
ακτινοβολίας και η κρατική στήριξη στο πλαίσιο του προγράµµατος National Solar
Mission, κάνουν την Ινδία µια ελκυστική µελλοντική αγορά φωτοβολταϊκών
συστηµάτων. Με την εγκαθίδρυση της εγχώριας παρουσίας της, η SMA αναγνωρίζει
την ολοένα και µεγαλύτερη σηµασία αυτής της αναπτυσσόµενης αγοράς», διευκρινίζει
ο Günther Cramer, εκπρόσωπος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της SMA Solar Technology
AG. «Τα τελευταία χρόνια προωθήσαµε έντονα τη διεθνοποίηση της εταιρίας µας και η
νέα θυγατρική εταιρία της SMA στην Ινδία αποτελεί ακόµα ένα σηµαντικό βήµα στο
πλαίσιο αυτής της επιτυχηµένης στρατηγικής διεθνοποίησης».

Στην Ινδία έχουν πραγµατοποιηθεί πολυάριθµα έργα µε µετατροπείς της SMA τα
τελευταία χρόνια. Εκτός από φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις κάθε µεγέθους
διασυνδεδεµένες στο δίκτυο, η SMA έχει αναπτύξει αυτόνοµες λύσεις για την
ηλεκτροδότηση περιοχών χωρίς σύνδεση στο δηµόσιο ηλεκτρικό δίκτυο. 

Με κύκλο εργασιών ύψους 934
εκατοµµυρίων € περίπου 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 4 ηπείρους µε

14 θυγατρικές επιχειρήσεις και
απασχολεί περισσότερους από 5.500
εργαζοµένους. Η SMA παράγει ένα

ευρύ φάσµα µετατροπέων
προσφέροντας τον κατάλληλο

µετατροπέα για κάθε τύπο φ/β
πλαισίου και για φ/β εγκαταστάσεις

κάθε ισχύος. Το φάσµα προϊόντων
περιλαµβάνει τόσο µετατροπείς για
φ/β εγκαταστάσεις διασυνδεδεµένες

στο δηµόσιο δίκτυο, όσο και για
αυτόνοµα δίκτυα. Από το 2008, η

µητρική εταιρία 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.
Στις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης

συµπεριλαµβάνονται γραµµή
τηλεφωνικής εξυπηρέτησης,

υπηρεσίες τεχνικής εκπαίδευσης,
κινητές µονάδες on-site service,

υπηρεσία αντικατάστασης
µετατροπέων (exchange pool),

συµβάσεις συντήρησης και
επισκευής καθώς και προγράµµατα

επέκτασης εγγύησης προϊόντων,
ώστε να διασφαλίζεται η απόδοση

του φ/β σας συστήµατος.
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Τέλος στον πονοκέφαλο της χαµηλής απόδοσης των Φ/Β συστηµάτων για τους
επενδυτές δίνει η Conergy! Οδηγώντας για µια ακόµη φορά τις εξελίξεις στον κλάδο, ο
γερµανικός όµιλος εξασφαλίζει για 10 χρόνια τυχόν απώλειες της ενεργειακής
παραγωγής ενός φωτοβολταϊκού συστήµατος, καλύπτοντας έως και το 90% των
απωλειών.

Σε συνεργασία µε την παγκοσµίως αναγνωρισµένη ασφαλιστική εταιρία AON, η
Conergy δίνει τη δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης κατά της µείωσης της ενεργειακής
παραγωγής, συνεπώς και των κερδών της επένδυσης, η οποία µπορεί να προέρχεται
από προβληµατικά εξαρτήµατα ή σφάλµατα της παραγωγικής διαδικασίας. Με το νέο
συµβόλαιο της Conergy καλύπτεται κάθε πιθανή εκδοχή µείωσης της απόδοσης του
Φ/Β πάρκου, είτε αυτή οφείλεται σε εξωγενείς, είτε σε ενδογενείς παράγοντες.

Από το 10ετές συµβόλαιο µπορεί να επωφεληθεί κάθε ιδιοκτήτης Φ/Β πάρκου, το
οποίο έχει κατασκευαστεί ή σχεδιαστεί από την Conergy, µε ένα πολύ λογικό κόστος.
Το συµβόλαιο ασφάλισης αφορά εγκαταστάσεις άνω των 500ΚWp καλύπτει το 90% της
ενεργειακής παραγωγής για 10 έτη, το οποίο και δεν δύναται να διακοπεί κατά τη
συγκεκριµένη χρονική περίοδο, ενώ ανανεώνεται αυτόµατα κάθε χρόνο. H υπηρεσία
που προσφέρεται µέσω της ασφάλειας αυτής κάνει τη χρηµατοδότηση της επένδυσης
ευκολότερη, ενώ σαφώς βελτιώνει και τους όρους αυτής.
Με το νέο ασφαλιστήριο συµβόλαιο απόδοσης της επένδυσης, το οποίο αφορά τα
ολοκληρωµένα Φ/Β συστήµατα που είναι σχεδιασµένα ή κατασκευασµένα µε
τις υψηλές προδιαγραφές της Conergy, προσφέρεται ακόµη µια υπηρεσία κορυφαίας
ποιότητας, εξασφαλίζοντας την απόδοση των επενδύσεων κάνοντάς τις ταυτόχρονα
πιο ελκυστικές. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των συστηµάτων
της Conergy είναι υψηλής ποιότητας και κατασκευάζονται στις ιδιόκτητες µονάδες
παραγωγής της εταιρίας, φηµισµένες για τα χαµηλά ποσοστά σφαλµάτων, κάτι που
αποτέλεσε και τον ακρογωνιαίο λίθο στη δηµιουργία αυτής της ασφαλιστικής παροχής.

ΦΦ//ΒΒ  ΠΠάάρρκκοο  55MMWWpp  σσττηη  ∆∆ρράάµµαα
««ΠΠρρόόσσωω  οολλοοττααχχώώςς»»  γγιιαα  σσύύννδδεεσσηη

Σε πλήρη εξέλιξη και εντός του αρχικού
χρονοδιαγράµµατος βρίσκονται οι
εργασίες εγκατάστασης στη ∆ράµα
ενός από τα µεγαλύτερα φωτοβολταϊκά
πάρκα της χώρας ισχύος 4.994,88 kWp.

Η εγκατάσταση, ξεκίνησε το καλοκαίρι
του 2010, ενώ έως σήµερα έχουν
ολοκληρωθεί πλήρως οι χωµατουργικές
εργασίες, καθώς επίσης και η

τοποθέτηση µεγάλου µέρους του βασικού εξοπλισµού (Φ/Β: 50%, βάσεις στήριξης:
80%, µετατροπείς: 30%). Οι εργασίες εγκατάστασης αναµένεται να ολοκληρωθούν
στα τέλη Νοεµβρίου, οπότε θα γίνει και η σύνδεση του Φ/Β πάρκου µε τη ∆ΕΗ.

Το Φ/Β πάρκο εκτείνεται σε περίπου 200.000 τ.µ. και ο βασικός εξοπλισµός του
περιλαµβάνει φωτοβολταϊκές γεννήτριες Conergy PowerPlus και κεντρικούς
µετατροπείς ισχύος Conergy CIS 540 S type.

Μετά την ολοκλήρωσή του υπολογίζεται ότι θα παράγει πάνω από 7.200.000kWh
ετησίως ή όσο θα κατανάλωναν ετησίως περίπου 1.600 νοικοκυριά. Παράλληλα, θα
εξοικονοµούνται ετησίως 7.000 τόνοι ρύπων διοξειδίου του άνθρακα (CO2), ήτοι όσο
απορροφά ένα δάσος 350.000 δέντρων µέσα από τη φωτοσύνθεσή του.

CONERGY
10ετές ασφαλιστήριο εγγυηµένων εσόδων

CONERGY
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ΦΦ//ΒΒ  ΠΠάάρρκκαα  ΚΚρρήήττηηςς
ΑΑκκόόµµηη  11MMWW  ααππόό  ττηηνν  CCoonneerrggyy

Ακόµη δώδεκα φωτοβολταϊκούς σταθµούς συνολικής ισχύος 960kW ολοκλήρωσε η
Conergy Ελλάδος µε συνεργάτες της στην Κρήτη επεκτείνοντας ακόµη περισσότερο την
παρουσία της στην ελληνική επικράτεια.

Τα περισσότερα από τα πάρκα βρίσκονται εγκατεστηµένα σε διαφορετικές περιοχές
των νοµών Χανίων και Λασιθίου και έχουν ενσωµατωµένη την τεχνολογία της Conergy.
Στην πλειονότητά τους απαρτίζονται από 2.500 Φ/Β γεννήτριες Conergy PowerPlus,
είναι εγκατεστηµένα σε βάσεις στήριξης Conergy SolarGigant και Conergy SolarLinea,
ενώ συνολικά 90 µετατροπείς Conergy IPG 5 S διοχετεύουν καθαρή ενέργεια στο
δηµόσιο δίκτυο του νησιού.

Στους συγκεκριµένους Φ/Β σταθµούς, η Conergy ανέλαβε το σχεδιασµό, τη µελέτη,
την προµήθεια του εξοπλισµού καθώς και τη θέση σε λειτουργία, ενώ η εγκατάσταση
πραγµατοποιήθηκε από συνεργάτες της εταιρίας.

ΝΝΕΕΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΪΪΟΟΝΝ  --  ΦΦ//ΒΒ  CCoonneerrggyy
ιισσχχύύοοςς  336600  WWpp  γγιιαα  ππεερριισσσσόόττεερρηη
εεννέέρργγεειιαα

Υψηλότερες αποδόσεις, 25%
λιγότερος χρόνος εγκατάστασης
και πλήρες πακέτο σχεδιασµού,
εγκατάστασης και system
management είναι η συνταγή της
επιτυχίας της Conergy για τα
ολοκληρωµένα συστήµατα

µεγάλων εγκαταστάσεων σε ελεύθερες εκτάσεις. Και το καλύτερο; Όλα αυτά από µια
πηγή!

Ύστερα από εκτενή έρευνα και τη συσωρρευµένη 10ετή εµπειρία τους στον τοµέα της
κατασκευής και εγκατάστασης, οι ειδικοί της Conergy δηµιούργησαν το πρώτο
παγκοσµίως πλήρες Φ/Β σύστηµα µεγάλων εγκαταστάσεων. Το µεγάλο πλεονέκτηµά
του είναι πως όλα τα εξαρτήµατα και η εγκατάσταση προέρχονται από µια µόνο πηγή,
την Conergy. Με αυτόν τον τρόπο οι επενδυτές εξασφαλίζουν υψηλές αποδόσεις και
κέρδη που θα έρθουν πολύ συντοµότερα, καθώς απαιτείται λιγότερος χρόνος
σχεδιασµού και εγκατάστασης.
Στην καρδιά του νέου συστήµατος µεγάλων εγκαταστάσεων βρίσκεται το νέο Φ/Β
πάνελ της Conergy ισχύος 360 Watt, που αποτελείται από 96 κυψέλες και σχεδιάστηκε
ειδικά για µεγάλες εγκαταστάσεις. Χάρις στα εξαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά του,
παράγει την υψηλότερη δυνατή ενέργεια, ακόµα και σε συνθήκες σκίασης ή χαµηλής
ηλιοφάνειας. Τα νέα Φ/Β Conergy 360 Wp συνδυάζονται στο σύστηµα µε τους
κεντρικούς µετατροπείς Conergy (Conergy IPG C, Conergy CIS), εξασφαλίζοντας τη
βέλτιστη τροφοδότηση του δικτύου.

Το νέο σύστηµα της Conergy συνδυάζει τη µέγιστη ενεργειακή απόδοση µε το
µικρότερο χρόνο σχεδιασµού και εγκατάστασης. Η πρωτοποριακή τεχνολογία
κατασκευής των εξαρτηµάτων του συστήµατος και η δυνατότητα γρήγορης
προσαρµογής των Φ/Β στις βάσεις στήριξης κάνουν την εγκατάσταση πιο εύκολη,
γρήγορη και ασφαλή. Το νέο Φ/Β σύστηµα για µεγάλες εγκαταστάσεις µειώνει το
χρόνο σχεδιασµού και εγκατάστασης κατά 25%.

Τα προϊόντα που αποτελούν το νέο σύστηµα για µεγάλες εγκαταστάσεις, το οποίο
παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην έκθεση EU PVSEC της Valencia στις αρχές
Σεπτεµβρίου, κατασκευάζονται από την ίδια την Conergy µε τα αυστηρότερα ποιοτικά
πρότυπα, εξασφαλίζοντας την υψηλότερη απόδοση ολόκληρου του συστήµατος.

Με δύο στα τρία Φ/Β συστήµατα µεγάλης ισχύος παγκοσµίως να περιλαµβάνουν
εξοπλισµό της Conergy, αποτελεί στρατηγική επιλογή του οµίλου η περαιτέρω
ανάπτυξη της δραστηριότητάς του σε αυτή την κατηγορία της αγοράς. Κι όλα αυτά
καθώς το µερίδιο πωλήσεων του Conergy PowerPlus έχει σχεδόν τριπλασιαστεί από το
2008, ενώ ήδη µέσα σε ένα χρόνο η Conergy έχει αυξήσει το ποσοστό προµήθειας
εξοπλισµού και κατασκευής µεγάλων εγκαταστάσεων κατά 56%.
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««ΑΑννααγγκκααίίοο  έένναα  αασσφφααλλέέσσττεερροο  εεππεεννδδυυττιικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν»»

ΤΤα τελευταία χρόνια, ο κλάδος των φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα, έχει αρχίσει να
σηµειώνει σηµαντική ανάπτυξη. Το Πρωτόκολλο του Κιότο αλλά και οι συνεχώς
αυξανόµενες τιµές του πετρελαίου οδήγησαν την Ε.Ε. σε πίεση των κυβερνήσεων για
την προώθηση των ΑΠΕ.

Στη Ελλάδα, οι αλλαγές ήταν πολλές και µεγάλες αλλά όχι και απαραίτητα ευοίωνες για
τις ελληνικές Φ/Β επενδύσεις. Πολλές οι καθυστερήσεις, οι ασάφειες, πολύπλοκες οι
γραφειοκρατικές διαδικασίες που οδήγησαν σε µια απίστευτη αναβολή των
επενδυτικών σχεδίων.

Ξεκινώντας το 2006 µε την αναγγελία του Ν.3406/06, ο οποίος προέβλεπε γενναία
επιδότηση επί της τιµής της παραγόµενης kWh (FiT), πραγµατοποιήθηκε η πρώτη
σοβαρή προσπάθεια µε συγκεκριµένο νοµοθετικό πλαίσιο. Επιπλέον, ο Αναπτυξιακός
Νόµος, έδινε, µέχρι και τον Ιανουάριο του 2010, τη δυνατότητα χρηµατοδότησης έως
και 60% στην αρχή και µέχρι 40% αργότερα επί της επένδυσης. Μια τέτοια ελκυστική
επιδότηση οδήγησε στην υποβολή χιλιάδων αιτήσεων στη ΡΑΕ και µετέπειτα στον
Αναπτυξιακό Νόµο. Σε αυτό το πλαίσιο, κάποιες εταιρίες που ωρίµασαν αδειοδοτικά
και ετοιµάστηκαν να προχωρήσουν σε υλοποίηση της επένδυσης τους αντιµετώπισαν
δυσκολίες στη χρηµατοδότηση από τις Τράπεζες (λόγω της κρίσης πέρσι) αλλά και
λόγω των εγχώριων προβληµάτων που αντιµετωπίζει ακόµα η Ελλάδα.

Σήµερα, το γεγονός ότι δεν υπάρχει πλέον Αναπτυξιακός Νόµος για τα Φ/Β βοηθά
πολύ στην υγιή ανάπτυξη του κλάδου και της αγοράς των Φ/Β. Με αυτό τον τρόπο µόνο
υγιείς επιχειρήσεις µπορούν να προχωρήσουν αγοράζοντας εξοπλισµό υψηλής
ποιότητας µε τον οποίο θα µπορέσουν να εκµεταλλευτούν µε τον καλύτερο τρόπο το
µοναδικό πλέον µοχλό εισροής χρηµάτων, δηλ. το FiT.

Η Ελλάδα θα µπορούσε από την αρχή να έχει ένα λειτουργικό και απλό σύστηµα
αδειοδότησης µιµούµενη άλλες ευρωπαϊκές χώρες που προηγήθηκαν. Η παρούσα
κυβέρνηση, έχει καταφέρει να πραγµατοποιήσει σηµαντικά βήµατα απλοποίησης των
διαδικασιών, ωστόσο ακόµη υπάρχουν σηµεία µε αρκετές ασάφειες και
πολυπλοκότητα. Χρειάζονται δραστικές και άµεσες κινήσεις ώστε το νοµοθετικό
πλαίσιο και να γίνει απλό, ξεκάθαρο και µε µεγαλύτερη διαφάνεια µε ότι αυτό
συνεπάγεται. Σε ένα τέτοιο ασφαλές επενδυτικό περιβάλλον θα µπορέσει η Ελλάδα να
προσελκύσει και άλλες επενδύσεις από το εξωτερικό, µε ανάλογη εισροή κεφαλαίων
και κάλυψη εργασιακών θέσεων που τόσο έχει ανάγκη η χώρα αυτή τη στιγµή.

Σε µια Ελλάδα ευλογηµένη ενεργειακά ο κλάδος των Φωτοβολταϊκών άρχισε να έχει
τους ρυθµούς ανάπτυξης που περιµέναµε όλοι τόσα χρόνια. Σήµερα, περισσότερες
από 50 εταιρείες δραστηριοποιούνται επισήµως στο χώρο και έχουν εγγραφεί στο ΣΕΦ,
δίνοντας έτσι στον επενδυτή πολλές επιλογές για την υλοποίηση του Φ/Β του πάρκου.
Μια από αυτές τις εταιρίες είναι και η Conergy. Η Conergy, στοχεύοντας στην υγιή
ανάπτυξη της Φ/Β αγοράς και δηµιουργώντας ποιοτικές, ασφαλείς, αξιόπιστες και
αποδοτικές Φ/Β εγκαταστάσεις, προσδοκεί να παραδώσει στους έλληνες επενδυτές
εξαιρετικής ποιότητας εγκαταστάσεις µε γερµανικές προδιαγραφές και εγγύηση. Ήδη
για πρώτη φορά η Conergy καινοτοµεί και εισάγει αποκλειστικά στο χώρο των
εγγυήσεων το 10ετές συµβόλαιο ασφάλισης της απόδοσης, γεγονός πολύ σηµαντικό
για τους επενδυτές που θέλουν να διασφαλίσουν µε κάθε τρόπο τις επενδύσεις τους.

Ποια είναι η Conergy
Η Conergy ΜΕΠΕ είναι θυγατρική του γερµανικού Οµίλου Conergy AG, ο οποίος δραστηριοποιείται
στην κατασκευή και προώθηση προηγµένης τεχνολογίας προϊόντων Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας καθώς και στη µελέτη και υλοποίηση µεγάλων Φ/Β Συστηµάτων µε το «κλειδί στο
χέρι». ∆ιαθέτοντας µακρόχρονη εµπειρία στην προµήθεια, το σχεδιασµό, τη µελέτη και την
εγκατάσταση χιλιάδων Φ/Β έργων, η Conergy ΜΕΠΕ έχει ηγετικό ρόλο στην Ελληνική αγορά
Φωτοβολταϊκών διατηρώντας σταθερά υψηλά µερίδια κατά την τριετία 2007-2009. Ο Όµιλος
δραστηριοποιείται σε 14 χώρες, έχει προµηθεύσει Φ/Β γεννήτριες συνολικής ισχύος άνω του 1,2
GWp παγκοσµίως, ενώ έχει υλοποιήσει έργα µε συνολική εγκατεστηµένη ισχύ άνω των 350 ΜWp.

>> CONERGY

περισσότερες πληροφορίες

Dieter Schmitt

Πρόεδρος Conergy Ελλάδος
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Η KACO παρουσιάζει τρεις νέους τριφασικούς µετατροπείς χωρίς µετασχηµατιστή 

Οι νέοι τριφασικοί µετατροπείς της KKAACCOO  PPoowwaaddoorr  1100..00  TTLL33,,  1122..00  TTLL33  κκααιι  1144..00  TTLL33
παρέχουν ηµιτονοειδές µε διαφορά φάσεων 120 µοίρες. 

Η KACO new energy παρουσιάζει 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. 
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. 

Οι τριφασικοί µετατροπείς της KACO διαθέτουν ονοµαστική ισχύ AC 9 kVA, 10 kVA και
12 kVA. 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 120 µοίρες. 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
800 βολτ 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 17,5 αµπέρ, ενώ η µέγιστη τάση εισόδου στα 1000
βολτ. Τα ηλεκτρονικά στο νέου σχεδιασµού κάλυµµα κατηγορίας προστασίας ΙΡ 65
είναι ασφαλή σε όλες τις καιρικές συνθήκες. 

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
φωτοβολταϊκές 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. 

KACO
3 νέοι τριφασικοί µετατροπείς

KACO



73ÙÂ‡¯Ô˜ 12 � ¢’ ∆Ú›ÌËÓÔ 2010

Αειφορία σηµαίνει να καλύπτεις τις σηµερινές ανάγκες χωρίς να καταστρέφεις τη
δυνατότητα µελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους, µε την υπεύθυνη χρήση
φυσικών και οικονοµικών πόρων.
Η Βιοκλιµατική Αρχιτεκτονική αναφέρεται στο σχεδιασµό και κατασκευή κτιρίων µε
τοπικά και ευρέως διαθέσιµα δοµικά υλικά που αξιοποιούν τον φυσικό αερισµό, την
ηλιακή ενέργεια και άλλες ανανεώσιµες πηγές. 
Η ΚΕΒΕ επαναφέρει την παραδοσιακή βιοκλιµατική αρχιτεκτονική, χρησιµοποιώντας τα
πλέον σύγχρονα δοµικά προϊόντα από πηλό.
Ο πηλός της Μακεδονίας χρησιµοποιούνταν ήδη από τους Αρχαίους Μακεδόνες για τις
περίφηµες κεραµοσκεπές τους, όπως και για το σύστηµα ύδρευσης, αποχέτευσης και
θεµελίωσης κτιρίων δίπλα σε ποτάµια, χάρη της εξαιρετικής δύναµης αλλά και
στεγανότητάς του.
Αυτόν τον πηλό επέλεξε η ΚΕΒΕ για την παραγωγή των “µεγάλων κεραµιδιών” της
(ΜΟΝΟ 10 Τµχ/m2):
ΜΜΕΕΣΣΟΟΓΓΕΕΙΙΑΑΚΚΟΟ
Το πιο εξελιγµένο σχέδιο κεραµιδιού µέχρι σήµερα. 
Η απόλυτα αρµονική κυµατοειδής καµπύλη δηµιουργεί µία αίσθηση απαλού κυµατισµού
που δηµιουργεί νέα δεδοµένα Αρχιτεκτονικών αριστουργηµάτων στις στέγες.
ΜΜΑΑΚΚΕΕ∆∆ΟΟΝΝΙΙΚΚΟΟ  
Σχεδιασµένο να δηµιουργεί την αισθητική εντύπωση του παραδοσιακού βυζαντινού
κεραµιδιού, αλλά και όλα τα πλεονεκτήµατα ασφάλειας και ευκολίας στην τοποθέτηση
των πιο σύγχρονων µεγάλων κεραµιδιών.
Ο πηλός είναι “πράσινος” και διαθέσιµος σε όλα τα χρώµατα!

Τόσο το ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ όσο και το ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΤΙΚΟ, καρφώνονται και δένονται
παρέχοντας τις βέλτιστες δυνατότητες σωστής τοποθέτησης. Υπερκαλύπτουν όλες τις
απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προδιαγραφών CE για υδατοστεγανότητα,
θερµοχωρητικότητα,  µηχανική αντίσταση σε κάµψη, αντοχή στον παγετό και στους
πλάγιους ανέµους.

Οι αεριζόµενες θερµοσυσσωρευτικές κεραµοσκεπές από πηλό που κατασκευάζονται
µε τα Μεγάλα Πράσινα κεραµίδια της ΚΕΒΕ και την πλήρη σειρά ειδικών τεµαχίων
στέγης έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:
- είναι άριστα παθητικά συστήµατα εναλλαγής θερµότητας
- επιτρέπουν τη βέλτιστη αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας και του φυσικού αερισµού
- επιτυγχάνουν απόλυτη θερµική άνεση στο εσωτερικό της κατοικίας µε ελάχιστη 

κατανάλωση ενέργειας και καθόλου συντήρηση, για απεριόριστα χρόνια.

Για τον αποτελεσµατικό αερισµό της στέγης, απαιτείται η τοποθέτηση κατά
διαστήµατα ειδικών τεµαχίων αερισµού και η σωστή τοποθέτηση των κορυφών χωρίς
κονίαµα συγκόλλησης στις οριζόντιες κορυφογραµµές.

Ένας άλλος λόγος που η εσωτερική πλευρά των κεραµιδιών θα πρέπει να αερίζεται επαρκώς,
είναι για να αποφεύγεται η υγροποίηση υδρατµών που διαβρώνει εσωτερικά την στέγη.
Τα ειδικά τεµάχια για την τοποθέτηση οικιακού εξοπλισµού (κεραίες, ηλιακά κλπ), την
πρόσβαση συνεργείων πάνω στη στέγη και κυρίως για την πλαγιοκάλυψη και τον
εξαερισµό, είναι ο µοναδικός τρόπος για την εξασφάλιση της µακροβιότητας της
στέγης απεριόριστα. 

Η εφαρµογή ειδικών τεµαχίων τελειώµατος και πλευρικών στην άκρη της στέγης, σε
συνδυασµό µε τον καινοτόµο σχεδιασµό των κεραµιδιών, συνεισφέρουν στην εξαιρετική
αισθητική και στην αποφυγή ζηµιών της στέγης από ισχυρούς πλάγιους ανέµους.  
Επίσης, για την αποφυγή «τραυµατισµού» της στέγης από τρυπήµατα για κεραίες ή
άλλες εγκαταστάσεις, για τη σύνδεση της κορυφής τριών κλιτών και τον περιορισµό
των κοµµένων κεραµιδιών, η χρησιµοποίηση των κατάλληλων ειδικών τεµαχίων
αποτελεί τη µοναδική λύση.

KEBE

KEBE
Τα µεγάλα «πράσινα» κεραµίδια
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Οι Φωτοσωλήνες αποτελούν τα πιο σύγχρονα και αποτελεσµατικά συστήµατα
ηµερήσιου φυσικού φωτισµού. Είναι εύχρηστοι, αποτελεσµατικοί, προσφέρουν
εκπληκτικά ευχάριστο περιβάλλον και 100% εξοικονόµηση ενέργειας. Όπως όλα τα
επιτυχηµένα συστήµατα έτσι και οι Φωτοσωλήνες εξελίχθηκαν διαθέτοντας πλέον
Θόλο από εξαιρετικής ποιότητας κρύσταλλο Βοηµίας (Bohemian Tempered Crystal)
ειδικό σχεδιασµό συλλογής ηλιακού φωτός (Intelligent Ray Catcher Glass), είναι
αυτοκαθαριζόµενοι και σε όλες τις διαµέτρους διαθέτουν πρωτοποριακά πρόσθετα
παρελκόµενα συστήµατα ελέγχου θερµοπερατότητας (Blue Performance U value = 0,6
W/m².K).

Εδώ και δεκαετίες οι φωτοσωλήνες εφαρµόστηκαν σε χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις
γνωρίζοντας µεγάλη ανάπτυξη κυρίως σε Αµερική και Αυστραλία. Στην Ευρωπαϊκή
αγορά παρουσιάστηκαν εδώ και µια δεκαετία κερδίζοντας αµέσως µεγάλο µερίδιο
στην αγορά εξοικονόµησης ενέργειας και συγκεκριµένα των συστηµάτων φυσικού
φωτισµού.

Στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο οι φωτοσωλήνες έγιναν αρχικά γνωστοί στο ευρύ
κοινό µέσω πολλών εφαρµογών κυρίως σε µεγάλους χώρους όπως Βιοµηχανίες,
Αποθήκες, Super Market κλπ. Ταυτόχρονα όµως οι φωτοσωλήνες βρήκαν ευρύτατο
πεδίο εφαρµογών σε οικίες µέσω ενηµερωµένων στις νέες τεχνολογίες αρχιτεκτονικών
γραφείων και πολιτικών µηχανικών. Οι φωτοσωλήνες αποτελούν έξυπνη λύση σε
χώρους µε ανεπαρκή φωτισµό όπως Υπόγεια, Σοφίτες, Play Room, Garage, Αποθήκες
κλπ. Προσφέρουν φωτεινό και ευχάριστο περιβάλλον εξοικονοµώντας ταυτόχρονα
πολύτιµη ενέργεια συµβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος!

«Μελέτες έδειξαν ότι η παραµονή και λειτουργία σε περιβάλλον που φωτίζεται µε
συστήµατα φυσικού φωτισµού συµβάλει στην ψυχική υγεία και ευεξία αυξάνοντας τις
επιδόσεις των µαθητών, την παραγωγικότητα στους εργασιακούς χώρους και την
αύξηση των πωλήσεων σε εµπορικούς χώρους».
(Kenneth J. Cooper the Washington Post, 11/26/99).

SOLAR LIGHT
Φωτοσωλήνες: Συστήµατα ηµερήσιου φυσικού φωτισµού

SOLAR LIGHT

Έξυπνη λύση για
χώρους µε ανεπαρκή

φωτισµό, όπως
υπόγεια, σοφίτες,

play rooms
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PPAASSSSIIVVEE  BBIIOOCCLLIIMMAATTIICC  HHOOUUSSEESS
““BBlluuee  PPeerrffoorrmmaannccee  SSyysstteemm””..  ΑΑππόόλλυυτταα  εελλεεγγχχόόµµεεννηη  θθεερρµµοοππεερρααττόόττηητταα..
Η νέα γενιά φωτοσωλήνων διαθέτουν ειδικό παρεµβαλλόµενο σύστηµα ελέγχου
θερµοπερατότητας τριπλού κρυστάλλου “BLUE PERFORMANCE” U value = 0,6 W/(m².K).
Καλύπτοντας έτσι τις πλέον υψηλές προδιαγραφές ποιότητας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΩΝ
• 100% Εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας όλη τη διάρκεια της ηµέρας.
• Υγιεινό περιβάλλον! Το φυσικό ηλιακό φως προσφέρει ευεξία και ψυχική υγεία. Το 

φυσικό ηλιακό φως που µεταφέρουν οι φωτοσωλήνες επιδρά θετικά στον ανθρώπινο 
ψυχικό κόσµο δηµιουργώντας ευχάριστο αίσθηµα άνεσης και ευεξίας. ∆εν προκαλεί 
κόπωση όπως ο τεχνικός φωτισµός, δεν αλλοιώνει και αντιθέτως αναδεικνύει τα 
πραγµατικά φυσικά χρώµατα των αντικειµένων προσφέροντας οικείο, φιλικό και 
υγιεινό περιβάλλον.

• Οι φωτοσωλήνες παρέχουν πλήρη και απόλυτα ελεγχόµενο φωτισµό.
• Ελαχιστοποίηση µεταφοράς θερµότητας. Οι φωτοσωλήνες ελαχιστοποιούν τη 

µεταφορά θερµότητας στο εσωτερικό σε αντίθεση µε άλλες µεθόδους φυσικού 
φωτισµού.

• Εξοικονόµηση ενέργειας ακόµα και τη νύκτα “KNIGHT KΙΤ”. ∆ιατίθεται για όλους 
τους τύπους των φωτοσωλήνων ειδικό σύστηµα χρήσης ηλεκτρικού λαµπτήρα 
χαµηλής κατανάλωσης ή τύπου Led, το οποίο εγκαθίσταται εσωτερικά του 
συστήµατος για λειτουργία κατά τη διάρκεια των νυκτερινών ωρών.

• Ευκολία και ταχύτητα εγκατάστασης. Οι Φωτοσωλήνες “CRYSTAL” διαθέτουν µεγάλη 
γκάµα ειδικών πρακτικών εξαρτηµάτων διευκολύνοντας την εγκατάσταση είτε σε 
Οικία, είτε σε Βιοµηχανία.

• Μεγάλη διάρκεια ζωής. Η υψηλή ποιότητα των υλικών αλλά ακόµα και ποιότητα 
εγκατάστασης εγγυώνται µακρόχρονη και απροβληµάτιστη λειτουργία. 
Εργοστασιακή εγγύηση 25 ετών.

• Οι φωτοσωλήνες έχουν µηδενικό κόστος λειτουργίας και συντήρησης.
• Οι φωτοσωλήνες είναι φιλικά συστήµατα προς το περιβάλλον.

ΜΕΤΑΠΡΙΝ
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ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΙΙ  ΑΑΠΠΟΟΤΤΕΕΛΛΟΟΥΥΝΝΤΤΑΑΙΙ  ΟΟΙΙ  ΦΦΩΩΤΤΟΟΣΣΩΩΛΛΗΗΝΝΕΕΣΣ??
ΚΚρρυυσσττάάλλλλιιννοοςς  ΘΘόόλλοοςς
Ο κρυστάλλινος θόλος είναι ειδικής σχεδίασης I.R.C.G. (Intelligent Ray Catcher Glass),
από ειδικό κρύσταλλο Βοηµίας υψηλής ποιότητας, High Transitivity Sodium –
Potassium Bohemian Glass. Η ειδική σχεδίαση (Low Reflection Surface) αλλά και η
ποιότητα του κρυστάλλου συντελούν στην απρόσκοπτη συλλογή ηλιακού φωτός ακόµα
και κάτω από δυσµενείς καιρικές συνθήκες (συννεφιά), ανεξαρτήτως ώρας και γωνίας
πρόσπτωσης. Λόγω δε της ειδικής σχεδίασης, ο θόλος είναι αυτοκαθαριζόµενος,
ελαχιστοποιώντας τις εργασίες συντήρησης!
ΥΥππέέρρ  αανναακκλλαασσττιικκόόςς  σσωωλλήήννααςς
Η καρδιά του συστήµατος, ο υψηλής τεχνολογίας υπέρ ανακλαστικός σωλήνας,
µηχανικής επεξεργασίας πολλαπλών στρώσεων, Physical Vapor Deposition Process.
Με αυτή την υψηλή τεχνολογία παραγωγής επιτυγχάνονται υψηλές και µόνιµες
επιδόσεις, ανάκλαση 99.8%, απορρόφηση ανάκλασης κάτω από < 4%, µεγάλες
µηχανικές και χηµικές αντοχές, άρα και µεγάλη διάρκεια ζωής, είναι αποδοτικοί όλες
τις εποχές του χρόνου ακόµα και κάτω από δυσµενείς καιρικές συνθήκες (συννεφιά).
Εργοστασιακή εγγύηση 25 χρόνια.
ΚΚρρυυσσττάάλλλλιιννοοςς  ∆∆ιιααχχύύττηηςς  ((DDiiffffuusseerr))
Ο Κρυστάλλινος διαχύτης Crystal Prismatic Diffuser, είναι και αυτός της ίδιας
τεχνολογίας και ποιότητας µε το θόλο, προσφέροντας οµοιόµορφη διάχυση και
καθαρό κρυστάλλινο ηλιακό φωτισµό.

ΗΗΛΛΙΙΑΑΚΚΟΟΙΙ  ΦΦΩΩΤΤΟΟΒΒΟΟΛΛΤΤΑΑΪΪΚΚΟΟΙΙ  ΕΕΞΞΑΑΕΕΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΙΙ  ττωωνν  2255  WWaatttt  
∆∆ρροοσσεερρόό  κκααιι  εευυχχάάρριισσττοο  ππεερριιββάάλλλλοονν,,  εεξξοοιικκοοννόόµµηησσηη  πποολλύύττιιµµηηςς  εεννέέρργγεειιααςς!!
Τους θερµούς µήνες του χρόνου, η ζέστη και η υγρασία µας υποχρεώνουν να
χρησιµοποιούµε πολύ περισσότερο χρόνο τα κλιµατιστικά µηχανήµατα από ό,τι
ουσιαστικά χρειάζεται. Οι ηλιακοί εξαερισµοί των 25 Watt λύνουν αυτό το πρόβληµα,
µειώνοντας σηµαντικά την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος ενώ προσφέρουν
δροσισµό, αποβάλλουν την υγρασία,  ενώ λειτουργούν αποκλειστικά και µόνο µε
ηλιακή ενέργεια.
Ο ηλιακός εξαερισµός µε ενσωµατωµένο θερµοστάτη ενεργοποιείται µόλις η
θερµοκρασία του εσωτερικού χώρου αγγίξει τους 22 βαθµούς κελσίου, αποβάλλοντας
2650 m3 / h αέρα και ταυτόχρονα υγρασία.
Οι ηλιακοί εξαερισµοί που διατίθενται και στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά, είναι
µεταλλικοί, ισχυροί στα 25 Watt και κατασκευάζονται κάτω από πολύ αυστηρά
αµερικανικά standards και από τα καλύτερα υλικά που υπάρχουν. ∆ιαθέτουν στιβαρή
µεταλλική κατασκευή από ειδικού τύπου µέταλλο (Zincalum) καθιστώντας τους
ιδανικούς για χρήση σε ζεστά και υγρά Μεσογειακού τύπου κλίµατα.

>> SOLAR LIGHT

Προσφέρουν 100%
εξοικονόµηση
ενέργειας και

ευχάριστο
περιβάλλον

περισσότερες πληροφορίες

Α. Τζιράκης

Solarlight® Energy Systems
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ΤΤΕΕΧΧΝΝΙΙΚΚΑΑ  ΧΧΑΑΡΡΑΑΚΚΤΤΗΗΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ
• Ισχύς 25 watt attached solar panel
• ∆υνατότητα απαγωγής αέρα έως 2.650 m3/h
• ∆ιάσταση Λεπίδων φτερωτής BLADES 14΄΄
• Πλήρως µεταλλική κατασκευή ZINCALUME MAX ειδικής αντιδιαβρωτικής 

προστασίας, ιδανικό για υγρά κλίµατα µεσογειακού τύπου. Όλα τα επιµέρους
εξαρτήµατα είναι ανοξείδωτα.

• ∆ιάθεση ειδικών µοντέλων SPLIT UNIT για εγκατάσταση της κύριας µονάδων σε
διαφορετική θέση από το Solar Panel, σε όποιο σηµείο υπάρχει καλύτερη και 
συνεχή επαφή µε τον ήλιο. Επίσης διατίθενται και µοντέλα WALL MOUNT για 
εγκατάσταση πολυώροφα κτίρια, όπου η κύρια µονάδα εγκαθίσταται στην τοιχοποιία 
του ορόφου και το ηλιακό Panel στην οροφή του οικοδοµήµατος.

• Όλα τα µοντέλα διατίθενται µε ειδική βαφή για πρόσθετη αντιδιαβρωτική 
προστασία.

• Standard θερµοστάτης χωρίς πρόσθετη χρέωση σε όλα τα µοντέλα.
• Solar Panel (Μονοκρυσταλλικό)

Rating: 25 watts ονοµαστική 1.4 amps/17.6 volts /maximum ηλιακή ακτινοβολία
∆ιαστάσεις: 19.8" L x 16.7" W x 1.1" H
Υλικό κατασκευής: aluminium

• Fan Motor
Rating: 0-38 volt DC; variable speed
∆ιαστάσεις: 1.5" D x 4.0" H
Υλικό κατασκευής: Ανοξείδωτο σώµα µοτέρ w/sealed ball bearings

• Fan Blades/Λεπίδες τουρµπίνας.
Rating: 2650 m3/h airflow @ 0.0 inches of water discharge head
∆ιαστάσεις: 14" D x 5 blades; high-efficiency blades
Υλικό κατασκευής: aluminium

• Κύριο σώµα
Προδιαγραφές αντοχής θυελλωδών ανέµων 110 mph, πλήρη αντιδιαβρωτική
προστασία.
∆ιαστάσεις κυρίου σώµατος (vent housing): 21.5" L x 21.5" W x 11.0" H
∆ιαστάσεις βάσεως (vent base): 28.0" L x 28.0" W (self-flashing)
Υλικό κατασκευής: zincalume; Χρώµατα µαύρο, καφέ, γκρι.

• Θερµοστάτης STANDARD σε όλα τα µοντέλα χωρίς επιπλέον χρέωση
85°±5°F
∆ιαστάσεις: 0.50" D x 0.25" H
Υλικό κατασκευής: Μεταλλικής αντιδιαβρωτικής προστασίας bi-metallic thermal 
snap switch.
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ECOSOLUTIONS
Η επανάσταση στους λαµπτήρες

ECOSOLUTIONS

Η Ecosolutions φέρνει την επανάσταση στους λαµπτήρες φθορισµού και στην
εξοικονόµηση ενέργειας στον φωτισµό.
Έως 60% εξοικονόµηση ενέργειας!!! Λαµπτήρες αντικατάστασης φθορισµού, χωρίς
Starter και µετασχηµατιστή.

Ecolights Energy Saving System,  είναι µια επαναστατική λύση σε σχέση µε τους
παραδοσιακούς λαµπτήρες φθορισµού. 

Η σειρά αυτή έχει σχεδιαστεί για να παράγει βέλτιστη φωτεινότητα µε τη χαµηλότερη
κατανάλωση ενέργειας και σηµαντική µείωση της θερµότητας σε σχέση µε τους
κοινούς λαµπτήρες φθορισµού. 
Ενσωµατώνει την αξιοποίηση της τεχνολογίας tri-φωσφόρου µε ενσωµατωµένο
κάτοπτρο για να βελτιώνει τη φωτεινότητα και την απώλεια φωτός.
Το προϊόν ενσωµατώνει επίσης µια τεχνολογία "Tube in Tube" για να διατηρείται ο
λαµπτήρας φθορισµού σε  θερµοκρασία που µεγιστοποιεί τις επιδόσεις και τη ζωή του
προϊόντος. 
Με ενσωµατωµένα ηλεκτρονικά είναι εύκολη η εγκατάσταση.
Με πατέντες καταχωρηµένες σε 17 διαφορετικές χώρες, η πρωτοποριακή αυτή
τεχνολογία αποτελεί την φωτεινότερη, πιο αποτελεσµατική και φιλική τεχνολογία
φωτισµού στον κόσµο.

Πλεονεκτήµατα των λαµπτήρων της  Ecolights Energy Saving System,  σε σχέση µε
τους κοινούς λαµπτήρες φθορισµού:
• Μειωµένη κατανάλωση ενέργειας έως και 60%.
• Με την τεχνολογία "Tube in Tube"  µέγιστη απόδοση µε αποδεδειγµένα µεγαλύτερη 

διάρκεια ζωής του προϊόντος.
• Μειωµένη παραγωγή θερµότητας κατά 50%, ως εκ τούτου µείωση στην 

κατανάλωση του κλιµατισµού.
• Όφελος στην υγεία λόγω της υψηλότερης συχνότητας λειτουργίας.
• "Περιβαλλοντικά φιλικό" µε την µειωµένη χρήση υδραργύρου και χαµηλότερη 

παραγωγή αρµονικών.

ΛΛΑΑΜΜΠΠΤΤΗΗΡΡΕΕΣΣ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝ  ΛΛΑΑΜΜΠΠΤΤΗΗΡΡΩΩΝΝ  ΦΦΘΘΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ
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DEGERENERGIE
Κατασκευή και διανοµή ιχνηλατών παγκοσµίως

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 την πιο µεγάλη γκάµα προϊόντων που προσφέρει η 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 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 σύµφωνα 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 36.1m/sec.

ΜΜεεµµοοννωωµµέέννηη  ιιχχννηηλλάάττηησσηη::  ΜΜεεγγααλλύύττεερρηη  ααπποοττεελλεεσσµµααττιικκόόττηητταα  γγιιαα  τταα  ηηλλιιαακκάά  ππάάρρκκαα..    
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 9kWh για το µεγαλύτερο δι-αξονικό ιχνηλάτη (Degertracker 9000ΝΤ).



82 ÙÂ‡¯Ô˜ 12 � ¢’ ∆Ú›ÌËÓÔ 2010

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΗ ΑΕΡΑ SOLARWALL 
Το ηλιακό σύστηµα θέρµανσης αέρα Solarwall είναι ένα σύστηµα που αποτελείται από
µία συστοιχία διάτρητων µεταλλικών συλλεκτών που χρησιµοποιείται για την θέρµανση
οποιουδήποτε οικήµατος µε την εισαγωγή θερµού αέρα είτε στο σύστηµα εξαερισµού
ενός κτιρίου είτε µέσω ανεµιστήρων. Από το 1994 το Solarwall έχει χρησιµοποιηθεί για
την θέρµανση ή προθέρµανση κτιρίων από την Αλάσκα έως τον Ισηµερινό και την
Ανταρκτική, από την Βόρεια Αµερική έως την Ιαπωνία. Η γκάµα των εφαρµογών του
απλώνεται σε όλων των ειδών τα κτίρια βιοµηχανικά, κτίρια γραφείων, οικιακά,
σχολεία, νοσοκοµεία, στρατιωτικά κτίρια, ιδρύµατα & κυβερνητικά κτίρια,
κτηνοτροφικές µονάδες.

Πέρα από την θέρµανση κτιρίων το Solarwall χρησιµοποιείται για την ηλιακή ξήρανση
καρπών, φρούτων και βιοµηχανικών διαδικασιών ξήρανσης. Επίσης το Solarwall &
Solarduct χρησιµοποιούνται σαν βάσεις στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων
χρησιµοποιώντας την απορριπτόµενη θερµότητα των φωτοβολταϊκών  για την
θέρµανση κτιρίων και ταυτόχρονα βελτιώνοντας την απόδοση τους στην παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας µε την θερµοκρασία των πλαισίων να βρίσκεται κοντά στην
βέλτιστη προβλεπόµενη από τον κατασκευαστή των φωτοβολταϊκών (25 οC ). 
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται συνολική απόδοση θερµικής και ηλεκτρικής
ενέργειας στο 50% της ηλιακής ενέργειας. Επίσης διατηρούνται τα φωτοβολταϊκά σε
άριστη κατάσταση για µεγάλο χρονικό διάστηµα γιατί δεν ταλαιπωρούνται από τις
υψηλές θερµοκρασίες. Το Solarwall χρησιµοποιείται κατά τους θερινούς µήνες για
δροσισµό των κτιρίων τις νυχτερινές ώρες εισάγοντας εξωτερικό φρέσκο αέρα που
είναι σε χαµηλότερη θερµοκρασία απ’ ότι ο αέρας στο εσωτερικό του κτιρίου.

AGPE
Ηλιακή θέρµανση αέρα

AGPE



83ÙÂ‡¯Ô˜ 12 � ¢’ ∆Ú›ÌËÓÔ 2010

Το Solarwall τοποθετείται στον νότιο τοίχο όπως όλα τα ηλιακά συστήµατα για την
µέγιστη απόδοση. Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί στον Νοτιοανατολικό ή Νοτιοδυτικό
τοίχο. Ο τρόπος λειτουργίας του είναι απλός, τα ειδικά διάτρητα µεταλλικά πανέλα
συλλεκτών εγκαθίστανται σε απόσταση 10-20 εκατοστά από τον στραµµένο στον νότο
τοίχο δηµιουργώντας ένα κενό αέρα, γιατί είναι αεροστεγώς κλεισµένο. Η διάτρητη
επιφάνεια επιτρέπει στον αέρα να εισέρχεται στο εσωτερικό της κατασκευής
αιχµαλωτίζοντας τον από τον ειδικά διαµορφωµένο τρόπο κατασκευής των οπών που
δεν επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία του. Ο θερµός αέρας ανεβαίνει προς την
κορυφή του κτιρίου και κατευθύνεται προς το σύστηµα εξαερισµού του κτιρίου ή
στους ανεµιστήρες και από εκεί οδηγείται στο εσωτερικό του κτιρίου. Σε ηλιόλουστη
ηµέρα µε εξωτερική θερµοκρασία κοντά στους 0 οC το Solarwall θα ανεβάσει την
θερµοκρασία στους 20 οC και θα καλύψει τις ανάγκες θέρµανσης του κτιρίου. 
Ακόµη και σε συννεφιασµένες ηµέρες το Solarwall θα ανεβάσει την θερµοκρασία του
εξωτερικού αέρα 2-3 οC και θα προθερµαίνει τον αέρα που εισέρχεται στο κτίριο.
Επίσης ο τοίχος όπου τοποθετείται το Solarwall είναι µονωµένος εξ’ αιτίας αυτού, µ’
αποτέλεσµα την µείωση του κόστους θέρµανσης του τους χειµερινούς µήνες και το
καλοκαίρι του κόστους ψύξης. 

Το Solarwall PV/T ή το Solarduct PV/T λύνουν το πρόβληµα των φωτοβολταϊκών
πλαισίων τα οποία σε θερµοκρασία πάνω των 25 οC έχουν πτώση της απόδοσης τους
0,4% για κάθε άνοδο της θερµοκρασίας κατά 1 οC. Η έννοια της «ψύξης των
φωτοβολταϊκών» είναι τόσο σηµαντική και επιτυγχάνεται από την χρήση του Solarwall
ή το Solarduct (όταν συζητάµε για ταράτσα). Η απορριπτόµενη θερµότητα των
φωτοβολταϊκών χρησιµεύει για θέρµανση η δε απόδοση των φωτοβολταϊκών
αυξάνεται κατά 4-5%. Έτσι η συνολική ενέργεια ( θερµική και ηλεκτρική) που
παράγεται φθάνει στο 50% της ηλιακής ενέργειας.

Το σύστηµα ηλιακής θέρµανσης Solarwall είναι στην παγκόσµια πρωτοπορία των
συστηµάτων ανανεώσιµης ενέργειας µε τις λύσεις που προσφέρει.
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
άρθρο: Νικόλαος Ψαρράς, Φλώρα Πέππα

Μελετητές Γεωθερµικών συστηµάτων

Aid Engineering Ltd 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ
άρθρο: ∆ρ. Πάνος Κοσµόπουλος 

Αν. Καθηγητής ∆.Π.Θ., ∆ιευθυντής Εργαστηρίου, 

∆ηµήτριος Βουτσάς, Μηχανικός Περιβάλλοντος ∆.Π.Θ.

Εργαστήριο Περιβαλλοντικού & Ενεργειακού Σχεδιασµού 

Κτιρίων & Οικισµών ∆.Π.Θ

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ “ΑΛΙΚΗΣ ΠΕΡΡΩΤΗ”
ΜΕΛΕΤΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
άρθρο: Π. Μακρίδης & Συνεργάτες Α.Ε. Τεχνικών Μελετών

ΒΙΟΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΗ
άρθρο: Σακελλαρίου Γεώργιος

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
άρθρο: Κωνσταντίνα Τζουρτζουκλή, Γιαννακίδης Γεώργιος

Χρίστου Χριστιάνα

GREEN ENGINEERING ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ
άρθρο: Ιωάννης Καραγιάννης

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
άρθρο: Νικόλαος Παπαµανώλης

Αν. Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνείου Κρήτης
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Η επιλογή ενός γεωθερµικού συστήµατος για θέρµανση, δροσισµό ή ψύξη, ζεστό νερό
χρήσης, θέρµανση πισίνας ενός κτιρίου είναι µία συµφέρουσα επιλογή, αν λάβουµε
υπόψη µας την «πράσινη» συµπεριφορά του συστήµατος και τα υψηλά ποσοστά
ενεργειακής και χρηµατικής εξοικονόµησης. Παρόλα αυτά η εγκατάσταση των
γεωθερµικών συστηµάτων αποτελεί µία ακριβή επένδυση συγκρινόµενη µε ένα
συµβατικό σύστηµα καυστήρα-λέβητα, που έχει όµως αρκετά σύντοµη απόσβεση.
Αρκετές φορές παρατηρούνται σχεδιαστικές και κατ’ επέκταση κοστολογικές
διαφορές, από µελετητή σε µελετητή. Το αποτέλεσµα είναι ο τελικός χρήστης να
στρέφεται στην επιλογή της οικονοµικότερης γεωθερµικής εγκατάστασης, η οποία
ενδέχεται µελλοντικά να παρουσιάσει προβλήµατα µειωµένης απόδοσης, υψηλής
ηλεκτρικής κατανάλωσης και πιθανώς αστοχία.   

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Εικόνα 1 : Κωνικό γεωθερµικό σύστηµα



89ÙÂ‡¯Ô˜ 12 � ¢’ ∆Ú›ÌËÓÔ 2010

άρθρο:

Νικόλαος Ψαρράς

Φλώρα Πέππα

Μελετητές Γεωθερµικών

συστηµάτων

Aid Engineering Ltd 

Οι σχεδιαστικές διαφορές από µελετητή σε µελετητή
οφείλονται σε διάφορους παράγοντες. Η βασική αιτία
µπορεί να θεωρηθεί η υποδιαστασιολόγηση των
γεωθερµικών συστηµάτων και πιο συγκεκριµένα του
τµήµατος που τοποθετείται στο υπέδαφος
(γεωσυλλέκτης). Στον Ελλαδικό χώρο τα θερµικά
φορτία είναι συνήθως χαµηλότερα από τα ψυκτικά. Το
γεγονός αυτό υπαγορεύει τη διαστασιολόγηση του
συστήµατος µε βάση τα ψυκτικά φορτία. Αν η
διαστασιολόγηση του γεωσυλλέκτη γίνει σύµφωνα µε
τα θερµικά φορτία, τότε το σύστηµα θα λειτουργήσει
οµαλά κατά τη διαδικασία της θέρµανσης, αλλά δε θα
γίνει το ίδιο κατά τη λειτουργία της ψύξης. 
Πιο συγκεκριµένα, αν θεωρήσουµε ένα κάθετο
γεωθερµικό σύστηµα, θα πρέπει οι απαιτούµενες
οπές για την τοποθέτηση του κάθετου γεωσυλλέκτη
να είναι απορροή υπολογισµού των αποδιδόµενων
στο έδαφος φορτίων, και όχι των απορροφώµενων
από αυτό. Θα πρέπει δηλαδή να σχεδιαστεί ένα
σύστηµα που να µπορεί να λειτουργήσει το ίδιο
οµαλά και κατά την θέρµανση (δηλαδή κατά την
απορρόφηση θερµότητας από το υπέδαφος), αλλά
και κατά την ψύξη (δηλαδή κατά την απόρριψη των
φορτίων στο έδαφος). Το αποτέλεσµα της
υποδιαστασιολόγησης είναι η ανόρυξη µικρότερου
αριθµού οπών και το χαµηλότερο κατά συνέπεια
αρχικό κόστος. 
Ένα τέτοιο σύστηµα παρουσιάζει µειωµένο
συντελεστή απόδοσης (COP), από αυτόν που
προδιαγράφεται, µε αποτέλεσµα την αυξηµένη
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Το µίγµα
ανακυκλοφορίας στον κάθετο γεωσυλλέκτη θα
υπερθερµανθεί, και ενδεχοµένως να υπάρξει κάποια
ρήξη στα τοιχώµατα του σωλήνα. 

Το σπάσιµο του κάθετου γεωσυλλέκτη είναι ένα
σύνηθες φαινόµενο, το οποίο είναι πολύ πιθανό να
συµβεί  όταν δεν χρησιµοποιούνται τα κατάλληλα
υλικά «τσιµέντωσης». Το υλικό «τσιµέντωσης»
τοποθετείται στον δακτύλιο της κάθετης οπής µεταξύ
των τοιχωµάτων της οπής και του σωλήνα µε σκοπό
την βελτιστοποίηση της µεταφοράς θερµότητας από
και προς το έδαφος, την προστασία των σωλήνων από
διαβρωτικές ουσίες και την αποµόνωση του
γεωθερµικού ορίζοντα από τους κρύους υδροφόρους
ορίζοντες. Υλικά µε βάση το τσιµέντο παρουσιάζουν
προβλήµατα κατά την διαστολή και συστολή του
µίγµατος µε αποτέλεσµα τις ρωγµές και την αστοχία
της οπής. 
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Κατά την εγκατάσταση των κάθετων γεωθερµικών συστηµάτων οι επιλογές σχετικά µε
την διάταξη του γεωσυλλέκτη είναι ο διπλός και ο τετραπλός γεωσυλλέκτης σε µορφή
U. Η εγκατάσταση τετραπλού γεωσυλλέκτη µπορεί να αποδώσει µεγαλύτερα ποσά
θερµότητας ανά οπή, από ότι ο διπλός γεωσυλλέκτης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τον
υπολογισµό λιγότερων οπών για µία δεδοµένη εφαρµογή, αν εντός αυτών τοποθετηθεί
τετραπλός αντί διπλού γεωσυλλέκτη. Παρά όµως το γεγονός ότι η λύση του τετραπλού
γεωσυλλέκτη αποτελεί οικονοµικότερη επιλογή, διότι απαιτεί µικρότερο πλήθος οπών,
ενδέχεται να παρουσιάσει διάφορα προβλήµατα. Τις περιόδους απαιτήσεων
θέρµανσης το σύστηµα θα λειτουργήσει αποδοτικά και οµαλά, κατά την περίοδο
ψύξης όµως ο κεντρικός άξονας της οπής, γύρω από τον οποίο διατάσσεται ο
τετραπλός γεωσυλλέκτης, υπερφορτώνεται λόγω της απόρριψης των φορτίων στο
υπέδαφος. Το φαινόµενο αυτό είναι περισσότερο αισθητό σε οπές µικρής διαµέτρου.
Ο εγκλωβισµός της µεταφοράς θερµότητας κατά τον κεντρικό άξονα της οπής έχει ως
επακόλουθο την µείωση του βαθµού απόδοσης του συνόλου της εγκατάστασης και
ενδεχοµένως τη δηµιουργία ρηγµατώσεων της «τσιµέντωσης», αλλά και του ίδιου του
γεωσυλλέκτη, κατά την λειτουργία της ψύξης.  

Προσοχή θα πρέπει επίσης να δίνεται στην περίπτωση εγκατάστασης κυλινδρικών ή
κωνικών γεωσυλλεκτών. Αρκετές φορές στην περιοχή του έργου δεν υπάρχει υπόγειο
νερό, ούτε και επαρκής περιβάλλοντας χώρος. Το γεγονός αυτό αποκλείει την
εφαρµογή ανοικτού ή κλειστού οριζόντιου γεωθερµικού συστήµατος, αντίστοιχα.
Επίσης ενδέχεται να αποκλείεται και η εγκατάσταση του κάθετου γεωθερµικού
συστήµατος,  λόγω υψηλού κόστους. Το κωνικό γεωθερµικό σύστηµα αποτελεί την
βέλτιστη κατασκευαστική λύση, σε αυτές τις περιπτώσεις, λόγω του µικρότερου χώρου
που καταλαµβάνει σε σχέση µε το οριζόντιο σύστηµα, και του χαµηλότερου κόστους
σε σχέση µε το κάθετο σύστηµα. Στόχος είναι η διάταξη των σωληνώσεων µε τέτοιο
τρόπο ώστε να µεγιστοποιείται η απόδοση του συστήµατος και να µην απαιτείται
υψηλό ποσό ηλεκτρικής ενέργειας κατά την λειτουργία της εγκατάστασης. 
Το κωνικό σχήµα έχει ιδιαίτερη σηµασία εφόσον δεν προκαλεί θερµική συµφόρηση
στο υπέδαφος κατά τον κάθετο άξονα και βοηθά στην απαγωγή και απορρόφηση του
ενεργειακού φορτίου εν συγκρίσει µε το κυλινδρικό. Το γεωθερµικό σύστηµα µε
θαµµένους σωλήνες κυλινδρικής διαµόρφωσης µπορεί να λειτουργήσει οµαλά κατά
την θέρµανση όµως στην ψύξη θα υπάρξει συσσώρευση ενέργειας στο κέντρο του
κυλίνδρου. Οι συνέπειες είναι ο κορεσµός του εδάφους, ο µειωµένος βαθµός
απόδοσης και η αύξηση της απαιτούµενης ηλεκτρικής ενέργειας. 

Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι η επιλογή ενός σωστά σχεδιασµένου
γεωθερµικού συστήµατος ίσως παρουσιάζει µεγαλύτερο αρχικό κόστος, όµως
συνεπάγεται οµαλή και αποδοτική µακροχρόνια λειτουργία. Ο τελικός χρήστης θα
πρέπει να δίνει ιδιαίτερη σηµασία σε τεχνοοικονοµικούς παράγοντες και όχι
αποκλειστικά σε οικονοµικά κριτήρια.

>> Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να
δίνεται κατά την επιλογή

γεωθερµικών συστηµάτων

Εικόνα 2: Κυλινδρικός γεωσυλλέκτης Εικόνα 3:θερµική ανάλυση µέσω CFD για

τον εµπλουτισµό 50W θερµικών φορτίων
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Είναι γνωστό οτι οι ενεργειακές ανάγκες αυξάνονται µε ραγδαίο ρυθµό. Μεγάλο µέρος
της παραγόµενης ενέργειας καταναλώνεται από τον κτιριακό τοµέα. Η ανάπτυξη του
κατασκευαστικού τοµέα χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η καταναλισκόµενη ενέργεια σε
όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής ενός κτιρίου ήταν κάτι σύνηθες κατά το παρελθόν. 

Το ποσοστό της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια υπολογίζεται στο 47%. Σύµφωνα
µε εκτιµήσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται ολοένα και πιο εξαρτηµένη σε ενεργειακές
εισαγωγές, και αν δεν ληφθούν σύντοµα µέτρα, η ενεργειακή εξάρτηση θα φτάσει το
70% το 2030 σε σχέση µε το 50% που είναι σήµερα.

Η γενική κεντρική ιδέα αυτής της πρότασης είναι η δηµιουργία µιας
προκατασκευασµένης µοριακής µονάδας κατοικίας. 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ
ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ

άρθρο:

∆ρ. Πάνος Κοσµόπουλος 

Αν. Καθηγητής ∆.Π.Θ.

∆ιευθυντής Εργαστηρίου 

∆ηµήτριος Βουτσάς

Μηχανικός Περιβάλλοντος ∆.Π.Θ.

Εργαστήριο Περιβαλλοντικού &

Ενεργειακού Σχεδιασµού 

Κτιρίων & Οικισµών ∆.Π.Θ
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Οι κύριοι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν από την µονάδα είναι:
• Βιοκλιµατική συµπεριφορά µε την χρήση παθητικών στοιχείων και συστηµάτων κατά 

τον σχεδιασµό ώστε να εξασφαλιστούν: θέρµανση, φυσικός δροσισµός – αερισµός 
και φυσικός φωτισµός.

• Αξιοποίηση συστηµάτων ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (φωτοβολταϊκά πλαίσια, 
ανεµογεννήτριες ) ώστε να καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες της µονάδας και να 
επιτευχθεί η αυτονοµία και απεξάρτησή της από ορυκτά καύσιµα αν είναι δυνατόν, 
ή τουλάχιστον να ελαχιστοποιηθεί η χρήση τους.

• Περιβαλλοντικά φιλικός σχεδιασµός σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής. 
Ελαχιστοποίηση της όχλησης στο φυσικό περιβάλλον κατά την διάρκεια της 
κατασκευής. Χρήση περιβαλλοντικά φιλικών ανακυκλώσιµων υλικών στην µονάδα 
που µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν µετά τον κύκλο ζωής τους. Χαµηλές 
εκποµπές ρύπων.

• Συγκέντρωση και χρήση βρόχινου νερού  για οικιακές δραστηριότητες (πότισµα, 
καθαριότητα κτλ) για την µείωση κατανάλωσης νερού. ∆ιευκόλυνση της 
κοµποστοποίησης και της ανακύκλωσης επί τόπου στην µονάδα. 

• Θερµική άνεση και περιβαλλοντικά προσαρµοστική συµπεριφορά σε  ένα σχετικά 
ευρύ φάσµα κλιµατικών συνθηκών.

Η συνολική ιδέα βασίστηκε σε µελέτη που είχε παρουσιαστεί από τον ∆ρ. Πάνο
Κοσµόπουλο παλαιότερα (1974) και έχει προσαρµοστεί στις σύγχρονες ανάγκες
αξιοποιώντας περιβαλλοντικά υλικά και τεχνικές.

Εφόσον πρόκειται για µια προκατασκευασµένη µονάδα χωρίς τα χαρακτηριστικά µιας
µόνιµης κατασκευής  έπρεπε να επιτευχθούν και οι ακόλουθοι στόχοι: δυνατότητα
µεταφοράς, χαµηλό βάρος, µικρό κόστος. Επιπρόσθετα το αρχιτεκτονικό προφίλ και η
περιγραφή του έπρεπε να εναρµονίζεται µε τις αρχές του Περιβαλλοντικού
Σχεδιασµού (Kosmopoulos, 2007). Η αναφορά στην κατοικία µε τον όρο “µονάδα” είναι
σκόπιµη, διότι θεωρείται προϊόν µιας βιοµηχανοποιηµένης διεργασίας (προκατασκευή)
και όχι σαν µοναδικό αρχιτεκτονικό δηµιούργηµα.
Υπάρχουν εξαρχής  προδιαγραφές και λειτουργίες που λειτουργούν ως αυστηροί
περιοριστικοί παράγοντες στην διαδικασία σχεδιασµού. Ωστόσο υπάρχει πάντα χώρος
για παρεµβάσεις.
Πολλές διαφορετικές µονάδες µπορούν να συντεθούν από τα ίδια προκατασκευασµένα
δοµικά στοιχεία [εικ1] έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι λειτουργικές και σχεδιαστικές
απαιτήσεις σε κάθε περίπτωση. ∆ιαφορετικές περιβαλλοντικές και κλιµατικές
συνθήκες µπορούν να οδηγήσουν τον σχεδιαστή να υιοθετήσει µια ποικιλία
διαφορετικών λύσεων λαµβάνοντας υπόψη την µορφή, την λειτουργία ή και τα δύο
[εικ1α].. 

Σχήµα 1: Τα προκατασκευασµένα
δοµικά στοιχεία Ποικιλία
εναλλακτικών λύσεων ως προς τη
µορφή
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Η µονάδα κατοικίας αποτελείται από δυο µοριακούς τύπους  [εικ2]. 
Το πλαίσιο είναι κατασκευασµένο από ατσάλινα στοιχεία που πέρα από τον
πρωτεύοντα ρόλο τους σαν δοµικά στοιχεία εξυπηρετούν και σαν οδηγοί για την
ηλεκτρική καλωδίωση. Οι µοριακοί τύποι (τοίχοι, δάπεδα, οροφές) είναι
κατασκευασµένα από ανακυκλωµένο αλουµίνιο και µονωτικό ορυκτοβάµβακα και
ενσωµατώνουν επίσης παράλληλη λειτουργία (τόσο ενεργειακή όσο και δοµική) [εικ3].

Τα προαναφερθέντα στοιχεία δεν είναι συµπαγή αλλά έχουν κυψελωτή δοµή που
εξασφαλίζει χαµηλή αναλογία βάρους /δοµική αντοχή (ακαµψία) και καλές
ενεργειακές επιδόσεις. Το µπάνιο αποτελεί µια µονάδα ξεχωριστή µε ενσωµατωµένα
υδραυλικά και ηλεκτρικά δίκτυα και εξωτερικές αναµονές σύνδεσης. Οι νότια
προσανατολισµένες υάλινες όψεις παρέχουν παθητικά ηλιακά κέρδη, φυσικό αερισµό
και φωτισµό. Είναι κατασκευασµένες από διπλό τζάµι και πλαίσιο αλουµινίου. 
Οι προκατασκευασµένες µονάδες µπορούν να µεταφερθούν πολύ εύκολα στο πεδίο
είτε µε φορτηγό είτε µε ελικόπτερο εξαιτίας του χαµηλού βάρους τους.

Σχήµα 2: Οι δύο βασικές τυποποιηµένες µονάδες 

>> Πρόταση για
προκατασκευασµένο 

οικολογικό οικισµό
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Σχήµα 3: Τοιχοποιία µε ενσωµατωµένη µόνωση

Φωτοβολταϊκά πλαίσια είναι προσαρµοσµένα στην οροφή καθώς και ηλιακά πλαίσια
για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Υπάρχει επίσης και µια ανεµογεννήτρια
προσαρµοσµένη σε µεταλλική κολόνα πάνω από την οροφή. Στο νότο υπάρχει
προσαρµοσµένο ένα θερµοκήπιο για την απόκτηση άµεσων ηλιακών κερδών και την
θέρµανση του χώρου. Τα µπαλκόνια µπορούν να µετατραπούν σε ηµίκλειστους χώρους
µε την προσαρµογή διαφώτιστων φωτοβολταϊκών πλαισίων και περσιδωτών σκιάστρων.
Βρόχινο νερό συλλέγεται µε την βοήθεια υδρορροών και σωληνώσεων σε δεξαµενή
κάτω από την κατοικία.

Πρακτικά µονάδες κατοικίας αυτού του τύπου µπορούν να αποτελέσουν το πρωτότυπο
για υποδειγµατικούς οικολογικούς οικισµούς, αλλά και σαν προσωρινές εγκαταστάσεις
αν αυτό απαιτείται π.χ αποµακρυσµένα εργαστήρια κτλ. επίσης µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για την στέγαση ανθρώπων που έχασαν τα σπίτια τους από φυσικές
οι άλλες καταστροφές εξαιτίας του χαµηλού τους κόστους και της ευκολίας στην
µεταφορά και την εγκατάσταση. 

Άλλα πλεονεκτήµατα  είναι η περιβαλλοντική αξιολόγηση και απόδοση της µονάδας µε
την χρήση πολυκριτιριακών µεθόδων απόφασης, ο αυτοµατισµός της µε χρήση
τεχνολογίας instant bus καθώς και  η κοστολόγησή της σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση.
Άριστα αποτελέσµατα των θερµικών κερδών, της θερµικής άνεσης και της ενεργειακής
απόδοσης της µονάδας ελήφθησαν µε την χρήση κατάλληλου λογισµικού όπως (K-Eco,
Retscreen, Ecotect κτλ.) ώστε να προσδιοριστεί η συνολική εικόνα της ικανοποιητικής
λειτουργίας της µονάδας.

>> Πρόταση για
προκατασκευασµένο 
οικολογικό οικισµό
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Η πιθανότητα της προκατασκευής σε µεγάλη κλίµακα της προτεινόµενης µονάδας θα
συνεισφέρει στην γρήγορη και οικονοµική κάλυψη των στεγαστικών αναγκών αλλά
αποτελεί επίσης µια περιβαλλοντικά φιλική  λύση εφόσον προσφέρει σε χαµηλότερη
ενεργειακή κατανάλωση και λιγότερο επιβλαβείς εκποµπές στο περιβάλλον. 

Σχήµα 4: Γενικές όψεις της µονάδας
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Σχήµα 5: Γενική άποψη

Σχήµα 6: Μελέτη  ∆ρ. Πάνου Κοσµόπουλου (1974) 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Baker N., Steemers K, Energy and Environment in Architecture, London, Spon, 2000
Clarke I.A., Energy Simulation in Building Design, A.P. , 2001
Edwards B., Turrent D., Sustainable Housing, Spon, 2000
Kosmopoulos P. (Editor), Buildings, Energy and the Environment, Thessaloniki, University Studio
Press, 2008
Κοσµόπουλος Π., Περιβαλλοντικός Σχεδιασµός, Thessaloniki, University Studio Press, 2007
Porteous C., The New Eco-Architecture, Spon, 2002
Randall Th., Environmental Design, 1996
Vale, B.R., The new Autonomous House, Thames and Hudson, 2000

>> Πρόταση για
προκατασκευασµένο 
οικολογικό οικισµό



ΣΣΠΠΟΟΥΥ∆∆ΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΣΣΤΤΙΙΑΑ  ‘‘ΑΑΛΛΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΡΡΩΩΤΤΗΗ’’

Η ∆ιοίκηση της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής, µετά από µια γεναιόδωρη προσφορά
της κ. Αλίκης Περρωτή, αποφάσισε να προχωρήσει στη δηµιουργία µιας νέας,
σύγχρονης Σπουδαστικής Εστίας, η οποία πέρα από τους ατοµικούς χώρους των
σπουδαστών, να διαθέτει και πολλούς κοινόχρηστους χώρους όπως Αίθουσα
Πολλαπλών Χρήσεων/Καθιστικό, Αίθουσα ∆ιαλέξεων/Προβολών, Εστιατόριο, κα.
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ΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΚΚΑΑΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΚΚΗΗ  ΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗ
ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΑΑΝΝΩΩΤΤΕΕΡΡΩΩΝΝ  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΠΠΟΟΥΥ∆∆ΩΩΝΝ
““∆∆ΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΗΗΣΣ  ΠΠΕΕΡΡΡΡΩΩΤΤΗΗΣΣ””

άρθρο:

Π. Μακρίδης

& Συνεργάτες Α.Ε.

Τεχνικών Μελετών
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>> Αµερικάνικη Γεωργική Σχολή
Θεσσαλονίκης
Τµήµα Ανώτερων Γεωργικών
Σπουδών “∆ηµήτρης Περρωτής”
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Η µελέτη της νέας Σπουδαστικής Εστίας ‘ΑΛΙΚΗ ΠΕΡΡΩΤΗ’ ανατέθηκε στο
αρχιτεκτονικό γραφείο ‘Π. ΜΑΚΡΙ∆ΗΣ + ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.’, τον Οκτώβριο του 2008.
Το κτίριο χωροθετήθηκε σε ένα ανεξάρτητο γήπεδο, συνολικής επιφάνειας
187.714,00m2, µέσα στο Campus της Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής, δίπλα στις
υπάρχουσες εγκαταστάσεις του Κολλεγίου Ανωτέρων Γεωργικών Σπουδών ‘’∆ηµήτρης
Περρωτής’’. 
Το συνολικό εµβαδόν των δοµηµένων επιφανειών του νέου κτιριακού συγκροτήµατος
(κύριοι χώροι) είναι 3.876,21m², των υπόγειων χώρων 479,72m² και των υπόγειων
αποθηκευτικών χώρων 937,00m². 
Η οικοδοµική άδεια εκδόθηκε στις 5 Ιουνίου του 2009 και η κατασκευή του, που µετά
από µειοδοτικό διαγωνισµό ανατέθηκε στην εταιρεία ΠΡΟΒΟΛΗ Α.Ε., ξεκίνησε στις 20
Ιουλίου του 2009. 
Η τελετή του θεµέλιου λίθου πραγµατοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2009.
Το κτίριο εγκαινιάστηκε στις 7 Οκτωβρίου του 2010 και χρησιµοποιείται ήδη κατά το
ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
Η Οµάδα Μελέτης συνεργάστηκε στενά µε τον τότε Πρόεδρο της Αµερικανικής
Γεωργικής Σχολής ∆ρ. William McGrew και την οµάδα των Συµβούλων (Mr Schofield, Ms
Ryding, κ. Πετράς), σε µια σειρά συνεργασιών όπου ανταλλάχτηκαν ιδέες και
συζητήθηκαν διάφορα θέµατα.
Για τον σχεδιασµό του κτιρίου, η Οµάδα Μελέτης µετά από διεξοδική έρευνα στις
απαιτήσεις, ανάγκες και προδιαγραφές σύγχρονων Οικοτροφείων, υιοθέτησε τις
παρακάτω αρχές:
• Σεβασµός και η ένταξη των κτισµάτων στο υπάρχον τοπίο και την υπάρχουσα έντονη 

βλάστηση, προκειµένου να διαµορφωθεί ένα ποιοτικό, πρότυπο συγκρότηµα 
υψηλών προδιαγραφών, που θα χαρακτηρίζεται από διαχρονικότητα και 
περιβαλλοντική ευαισθησία, χωρίς να αλλοιώνει το τοπίο.

• Βελτιστοποίηση των συνθηκών διαβίωσης των χρηστών του κτιρίου µέσα από µια 
πρωτοποριακή και καινοτόµα επίλυση, που θα αξιοποιεί στον µέγιστο βαθµό τα 
δεδοµένα χαρακτηριστικά της γηπεδικής έκτασης και των όρων δόµησης.

• Ευελιξία και προσαρµοστικότητα των χώρων
• Εφαρµογή αρχών βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής
• Υιοθέτηση καινοτόµων τεχνολογιών, µε στόχο τη βελτίωση του περιβάλλοντος, τον 

περιορισµό των εκποµπών ρύπων και την εφαρµογή εναλλακτικών µορφών 
ενέργειας.
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>> Αµερικάνικη Γεωργική Σχολή
Θεσσαλονίκης

Τµήµα Ανώτερων Γεωργικών
Σπουδών “∆ηµήτρης Περρωτής”
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Mια τέτοια προσέγγιση, αποτελεί µοναδική ευκαιρία στην προσπάθεια
επαναπροσδιορισµού  της σχέσης δοµηµένου και φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και
της σχέσης του ανθρώπου µε το περιβάλλον, που αποτελούν σύγχρονους
αρχιτεκτονικούς προβληµατισµούς. 

Κατά τον σχεδιασµό του κτιρίου λήφθηκαν υπόψη οι παρακάτω παράµετροι: 

Αειφορία
Η Αειφόρος ανάπτυξη ή βιώσιµη ανάπτυξη αναφέρεται στην οικονοµική ανάπτυξη που
σχεδιάζεται και υλοποιείται λαµβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και
τη βιωσιµότητα. 
Αυτό που παλιότερα αποτελούσε ένα ενδιαφέρον, θεωρητικό στοιχείο των µελετών,
αποτελεί σήµερα αναγκαιότητα και ζητούµενο για τη λειτουργία των κτιρίων.
• Επιλογή Οικολογικών ∆οµικών Υλικών
• Προσαρµοστικότητα Επανάχρησης
• Χρήση Εναλλακτικών Πηγών Ενέργειας 
• Ανακύκλωση
• Εφαρµογή νέων Τεχνολογιών
• Ορθολογική ∆ιαχείριση Ενέργειας
• Εξοικονόµιση Νερού

Ευελιξία (Flexibility) 
• Προσαρµόσιµα Όρια 
• Μετατροπή των Χώρων
• Στοιβαζόµενα – Πολυχρησιακά Έπιπλα
• Προσβασιµότητα

Κοινωνικότητα
• Μικτή Χρήση Χώρων
• Ασφάλεια

Τεχνολογία
• Συγχρονισµός και Συνδεσιµότητα Ηλεκτρονικών Συσκευών
• Συστήµατα Intranet

>> Αµερικάνικη Γεωργική Σχολή
Θεσσαλονίκης
Τµήµα Ανώτερων Γεωργικών
Σπουδών “∆ηµήτρης Περρωτής”
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>> Αµερικάνικη Γεωργική Σχολή
Θεσσαλονίκης

Τµήµα Ανώτερων Γεωργικών
Σπουδών “∆ηµήτρης Περρωτής”

ΠΠΡΡΟΟΣΣΑΑΝΝΑΑΤΤΟΟΛΛΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  --  ΘΘΕΕΣΣΗΗ  --  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΣΣΗΗ  ΚΚΤΤΙΙΡΡΙΙΟΟΥΥ
Ο κυρίαρχος, γραµµικός κτιριακός όγκος στεγάζει τα δωµάτια της νέας Σπουδαστικής
Εστίας ‘ΑΛΙΚΗ ΠΕΡΡΩΤΗ’, και χωροθετείται στον άξονα ανατολής-δύσης, έτσι ώστε να
µεγιστοποιηθεί ο φυσικός φωτισµός και ηλιασµός των δωµατίων.
Έχει τη δυνατότητα να στεγάσει 96 άτοµα συνολικά, σε 46 δίκλινα δωµάτια, 2 δωµάτια
για ΑΜΕΑ και 2 δωµάτια επιτηρητών. 
Τα δωµάτια των σπουδαστών είναι δίκλινα και οργανώνονται ανά δυάδες, µε χρήση
ενός κοινού καθιστικού. Στους χώρους των δωµατίων και των καθιστικών υπάρχουν
ανεµιστήρες για εξοικονόµιση ενέργειας.
Όλα τα δωµάτια διαθέτουν πρόσβαση σε ατοµικούς εξώστες ή βεράντες. Οι εξώστες
είναι σχεδιασµένοι ώστε να εξασφαλίζουν την ηλιοπροστασία από το νότιο
προσανατολισµό το καλοκαίρι, ενώ επιτρέπουν την είσοδο των ηλιακών ακτίνων το
χειµώνα. 
Οι Κοινόχρηστοι Χώροι της Σπουδαστικής Εστίας χωροθετούνται στο όµορο, διώροφο
κτίριο που στεγάζει και την είσοδο του συγκροτήµατος. 
Η Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων/Καθιστικό φιλοξενεί το σύνολο των φοιτητών της
Σπουδαστικής Εστίας τις ώρες ξεκούρασης.
Η Αίθουσα ∆ιαλέξεων-Προβολών που βρίσκεται ένα επίπεδο πιο κάτω, µπορεί να
φιλοξενήσει γύρω στα 230 άτοµα. Η αίθουσα αυτή που ονοµάζεται SETH FRANK
ASSEMBLY HALL προς τιµή του στενού φίλου της κ. Περρωτή που βοήθησε ιδιαίτερα
στην υλοποίηση του έργου, είναι σχεδιασµένη ώστε η ακουστική της να καλύπτει άρτια
τόσο εκδηλώσεις λόγου, όσο και µουσικές εκδηλώσεις.
Ο µονώροφος Χώρος Εστίασης λειτουργεί και ως ανεξάρτητο κτίριο, συνδέεται άµεσα
µε τη Σπουδαστική Εστία και εξυπηρετεί όλους τους σπουδαστές της Σχολής
φιλοξενώντας έως 180 άτοµα. Το κτίριο αυτό χωροθετείται παράλληλα µε το δρόµο και
τα υπάρχοντα κτίρια του Κολλεγίου Ανωτέρων Γεωργικών Σπουδών ‘’∆ηµήτρης
Περρωτής’’, ώστε το νέο κτιριακό συγκρότηµα να συνδέεται οπτικά µε τις υπόλοιπες
εγκαταστάσεις.
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ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ
Το κτιριακό συγκρότηµα αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα, ακολουθώντας την κλίση του
εδάφους. Αποτελείται από απλές, γεωµετρικές µορφές, µε επίπεδες στέγες. Γραµµικά
τµήµατα των στεγών είναι επικλινή, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν για τη συλλογή
της ηλιακής ακτινοβολίας, µέσω συλλεκτών που συνδέονται µε δεξαµενές
αποθήκευσης θερµότητας. Οι επικλινείς αυτές στέγες λειτουργούν και ως ‘καµινάδες’
ηλιασµού / αερισµού κατευθύνοντας το φυσικό φως προς τους διαδρόµους, ενώ
παράλληλα εξασφαλίζουν το φυσικό αερισµό όλων των χώρων. Για το σκοπό αυτό,
τµήµατα των διαδρόµων αφίστανται των πλευρικών τοίχων, δηµιουργώντας σε όλους
τους ορόφους διαµπερείς σχισµές που επιτρέπουν την κατακόρυφη κίνηση του αέρα.
Το κτίριο έρχεται σε ένα ενδιαφέροντα διάλογο µε τον υπαίθριο χώρο που
διαµορφώνεται µε κλιµακωτά επίπεδα. Η κτιριακή µάζα διακόπτεται µε τη δηµιουργία
εκτεταµένων εσοχών πράσινου στις πτέρυγες των δωµατίων, που συµβάλουν στη
βελτίωση του µικροκλίµατος. Μεγάλο τµήµα του δώµατος είναι φυτεµένο και
σκιασµένο µε πέργκολες, προσφέροντας ένα ευχάριστο χώρο ξεκούρασης, που
παράλληλα συµβάλει στη βελτίωση της θερµοµόνωσης και τον περιορισµό των αερίων
του φαινοµένου του θερµοκηπίου. Για τις φυτεύσεις επιλέχθηκαν φυτά µεσογειακά,
µε µειωµένες απαιτήσεις άρδευσης, σύµφωνα µε τις σύγχρονες οικολογικές επιταγές.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Τα υλικά κατασκευής επιλέχθηκαν µε βάση τη συµπεριφορά τους στις υπάρχουσες
κλιµατικές συνθήκες, την αισθητική τους, την οικολογική τους διάσταση και κυρίως τις
µειωµένες ανάγκες συντήρησης. 
Στο κτίριο υιοθετήθηκε η αρχή του διπλού κελύφους. Το εξωτερικό τµήµα του
κελύφους είναι επένδυση µε χειροποίητα τούβλα από τοπικό παραγωγό ή φύλλα
οξειδωµένου χάλυβα (corten), για τα οποία η απαιτούµενη ενέργεια κατά την
παραγωγή είναι µικρή. Το εσωτερικό τµήµα είναι οπτοπλινθοδοµή ή οπλισµένο
σκυρόδεµα. Ανάµεσα στα δύο τµήµατα υπάρχει µεγάλο διάκενο που στις
περισσότερες περιπτώσεις είναι αεριζόµενο. Ισχυρό στρώµα θερµοµόνωσης από 100%
ανακυκλώσιµη εξηλασµένη πολυστερίνη είναι τοποθετηµένο στην εξωτερική
επιφάνεια του εσωτερικού τµήµατος του κελύφους, σε επαφή µε το διάκενο αέρα,
ώστε να αφήνει την θερµική µάζα του κτιρίου από την εσωτερική πλευρά, διαθέσιµη
για την εξοµάλυνση των θερµοκρασιακών µεταβολών στους χώρους. Η ύπαρξη του
διπλού κελύφους προστατεύει το κτίριο από την υγρασία, τους ψυχρούς ανέµους και
την ηλιακή ακτινοβολία. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στη θωράκιση των επιφανειών του
δώµατος µε ιδιαίτερα ενισχυµένη θερµοµόνωση και υγροµόνωση, µε υλικά που δεν
βλάπτουν το περιβάλλον, είναι ανακυκλώσιµα και φιλικά στους χρήστες.
Τα κουφώµατα είναι αλουµινίου, θερµοδιακοπής, ενώ οι υαλοπίνακες είναι διπλοί
ενεργειακοί, χαµηλής εκπεµψιµότητας (low-E) µε συνολικό συντελεστή
θερµοπερατότητας 1,5 W/m2K και συντελεστή σκίασης 0.48, προσφέροντας
χαµηλότερες θερµικές απώλειες κατά τη χειµερινή περίοδο και περιορισµό των
ηλιακών κερδών το καλοκαίρι.
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Στους εσωτερικούς χώρους τα βιοµηχανικά δάπεδα επιστρώθηκαν µε ανακυκλώσιµο
πολυβυνιλικό τάπητα υψηλής αντοχής, ενώ στους χώρους κυκλοφορίας (διάδροµοι,
χολ, κλιµακοστάσια) επιλέχθηκαν έγχρωµες, ρητινούχες, τσιµεντοειδείς επιστρώσεις. 
Τα δάπεδα των εξωτερικών χώρων επιστρώθηκαν µε άτριφτο µωσαϊκό πλαισιωµένο µε
πλάκες µαρµάρου. 
Οι επενδύσεις των πλευρικών τοίχων των κοινόχρηστων χώρων, της Αίθουσας
Πολλαπλών Χρήσεων/Καθιστικό και του Χώρου Εστίασης είναι µε χειροποίητα τούβλα,
ενώ της Αίθουσας ∆ιαλέξεων-Προβολών µε ξύλινα ηχοαπαορροφητικά και
ηχοανακλαστικά πανέλα. 
Όλα τα εσωτερικά χωρίσµατα είναι κατασκευασµένα µε σύνθετες διατοµές επάλληλων
στρώσεων γυψοσανίδας µε ενδιάµεση ηχοµόνωση, προσφέροντας προσαρµοστικότητα
και ευελιξία για αναδιαρρύθµιση των χώρων προκειµένου να καλυφθούν ενδεχοµένως
διαφορετικές µελλοντικές ανάγκες της Σχολής. 
Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στη βέλτιστη θωράκιση του κελύφους µε ενισχυµένη
θερµοµόνωση και υγροµόνωση, µε υλικά που δεν βλάπτουν το περιβάλλον, είναι
ανακυκλώσιµα και φιλικά στους χρήστες.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ - ΦΥΤΕΥΣΗ
Ο περιβάλλων χώρος παρακολουθεί τα χαρακτηριστικά του τοπίου, δηµιουργώντας τις
κατάλληλες προϋποθέσεις για τη διατήρηση και τον εµπλουτισµό της χλωρίδας της
περιοχής. ∆ιαµορφώνεται µε κλιµακωτά επίπεδα, σύµφωνα µε τις υπάρχουσες κλίσεις
και τις προτεινόµενες επεµβάσεις της αρχιτεκτονικής µελέτης.
Η διάσπαση των κτιριακών όγκων και η διάχυση της φύτευσης στο κτιριακό
συγκρότηµα αποτέλεσαν προτεραιότητα στο έργο και σε συνδιασµό µε τις επιφάνειες
φυτεµένου δώµατος συµβάλλουν στην οικολογική και περιβαλλοντική συµπεριφορά
του συγκροτήµατος.
Για τη φύτευση του υπαίθριου χώρου επιλέχθηκαν φυτά µεσογειακά, κατάλληλα για το
κλίµα της περιοχής, µε µειωµένες απαιτήσεις άρδευσης σύµφωνα µε τις σύγχρονες
οικολογικές απαιτήσεις.

>> Αµερικάνικη Γεωργική Σχολή
Θεσσαλονίκης

Τµήµα Ανώτερων Γεωργικών
Σπουδών “∆ηµήτρης Περρωτής”
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ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ - Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Το κτίριο αποτελεί πεδίο εφαρµογής και χρήσης τεχνολογιών για
την εξοικονόµηση ενέργειας και νερού. Ένα πεδίο επίπεδων
ηλιακών συλλεκτών έκτασης 100m2, συζευγµένο µε δεξαµενές
αποθήκευσης θερµότητας συµµετέχει σε σηµαντικό βαθµό, τόσο
στην κάλυψη των αναγκών σε θερµό νερό χρήσης, όσο και στη
θέρµανση των κοινόχρηστων χώρων του κτιρίου. 
Έχουν ληφθεί µέτρα για την εξοικονόµιση του νερού (περιοριστές
ροής, ανακυκλοφορία θερµού νερού σε προρυθµισµένη
θερµοκρασία, στάγδην άρδευση).
Οι εγκαταστάσεις κλιµατισµού και φωτισµού ελέγχονται από
κεντρικό σύστηµα ελέγχου και διαχείρισης ενέργειας (BΕMS).
Έχουν επίσης προβλεφθεί οι βασικές υποδοµές για Αντικεραυνική
Προστασία, Ενεργητική Πυροπροστασία, Αντικλεπτική Προστασία,
∆ίκτυα Τηλεπικοινωνιιών, Ηλεκτροακουστικές Εγκαταστάσεις, κλπ.
Η Αίθουσα ∆ιαλέξεων-Προβολών SETH FRANK ASSEMBLY HALL, είναι
σχεδιασµένη ώστε η ακουστική της να καλύπτει άρτια τόσο
εκδηλώσεις λόγου (φυσική ακουστική), όσο και µουσικές
εκδηλώσεις, διαθέτοντας πλήρη οπτικοακουστικό εξοπλισµό.
Οι παραπάνω επιµέρους χειρισµοί συµβάλλουν ουσιαστικά στην
οικολογική και περιβαλλοντική συµπεριφορά της Νέας
Σπουδαστικής Εστίας ‘ΑΛΙΚΗ ΠΕΡΡΩΤΗ’.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΩ  Ν
Τα αρχαιολογικά ευρήµατα, που αποκαλύφθηκαν στο
νοτιοανατολικό τµήµα του κτιρίου, αποτελούν τµήµα ενός δίκτυου
τριών αγωγών νερού της υστερορωµαϊκής εποχής, εκ των οποίων ο
κύριος, είναι λιθόκτιστος, ενώ αποκαλύφθηκαν ακόµα, δύο
φρεάτια, µια στέρνα και µία δεξαµενή νερού.
Ο αρχικός σχεδιασµός του κτιρίου τροποποιήθηκε ώστε τα
αρχαιολογικά ευρήµατα να διασωθούν και να αναδειχθούν. 

Οι επιµέρους προτάσεις των µελετητών περιλάµβαναν:
• Μεταφορά της δεξαµενής νερού σε θέση που δεν επηρεάζει τα 

αρχαιολογικά ευρήµατα. 
• Τροποποίηση της θεµελίωσης των εξωτερικών τοιχίων 

αντιστήριξης των βεραντών, ώστε αυτή να κατασκευαστεί σε 
επιµέρους τµήµατα, προκειµένου να διασωθούν τα ευρήµατα.

• ∆ηµιουργία στεγασµένων τµηµάτων ώστε το δίκτυο να µην 
διακοπεί, να είναι ορατό και να γίνεται αντιληπτή η λειτουργία 
του συστήµατος ύδρευσης.

• Ανάδειξη των ευρηµάτων της περιοχής µε δηµιουργία 
αναληµµατικών τοιχίων και πρόσβαση από εξωτερικό 
κλιµακοστάσιο, προκειµένου τα ευρήµατα να είναι ορατά 
και επισκέψιµα. 

• Τροποποίηση της µελέτης και δηµιουργία νέου, διάτρητου 
κλιµακοστασίου, προκειµένου να αναδειχθεί η αποκαλυφθείσα 
στέρνα.

• Τροποποίηση της µελέτης και δηµιουργία νέου κεκλιµένου 
επιπέδου πρόσβασης ΑΜΕΑ στο χώρο έξω από την Αίθουσα 
∆ιαλέξεων-Προβολών, προκειµένου να αναδειχθεί η 
αποκαλυφθείσα αρχαία δεξαµενή.

• Πρόβλεψη φωτισµού ανάδειξης των ευρηµάτων εξωτερικά και 
εσωτερικά του κτιρίου.
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ΒΒΙΙΟΟΘΘΕΕΡΡΜΜΑΑΝΝΣΣΗΗ
ΟΟΦΦΕΕΛΛΟΟΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗ  ΦΦΥΥΣΣΗΗ

Βιοµάζα είναι κάθε οργανικό υλικό προερχόµενο απο την φύση, απο το οποίο
παράγονται οικοδοµικά υλικά, ενέργεια, χηµικά προϊόντα, υλικά υφαντουργίας και
πλήθος άλλα υλικά τα οποία συναντάµε στην καθηµερινότητά µας. Οι εφαρµογές για
την παραγωγή ενέργειας κατά τη διάρκεια της ιστορίας του ανθρώπου είναι πολλές µε
την αρχή να έχει γίνει πριν από πολλά εκατοµµύρια χρόνια οπότε και µε την κάυση του
ξύλου παραγόταν θερµότητα για θέρµανση των πρώτων κατοικιών ή για την ετοιµασία
φαγητού. Με την εξέλιξη του ανθρωπίνου είδους και των τεχνολογιών η βιοµάζα
έφτασε σήµερα να χρησιµοποιείται πέρα απο την θέρµανση κατοικιών και κάθε είδους
χώρου, για την ηλεκτροπαραγωγή, για κίνηση οχηµάτων και πλήθος άλλων εφαρµογών
που τελικά δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον.

άρθρο:

Σακελλαρίου Γεώργιος
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>> Βιοθέρµανση,
όφελος από τη φύση

Αρχίζοντας από τα πλεονεκτήµατα της βιοµάζας σε περιβαλλοντικό επίπεδο σε σχέση
µε τα ορυκτά καύσιµα µπορούµε να πούµε ότι η βιοµάζα:
• Είναι µια µορφή ανανεώσιµης ενέργειας και συνεπώς ανεξάντλητη, καθαρή και 

δωρεάν (παρέχεται από τη φύση).
• Παράγεται σε κάθε γωνιά του πλανήτη ενώ ενώ τα ορυκτά καύσιµα παράγονται 

µόνον σε λίγες χώρες και η διαθεσιµότητά τους εξαρτάται από διεθνείς πολιτικές 
και οικονοµικές συνθήκες.

• Η χρήση της είναι σύµφωνη µε τις σύγχρονες επιταγές για βιοκλιµατικά, 
ενεργειακά αποδοτικά κτίρια.

Σήµερα πολλά είδη καλλιεργιών έχουν αναπτυχθεί για την παραγωγή βιοµάζας µε τα
σηµαντικότερα απο αυτά να είναι ο ευκάλυπτος, η ψευδακακία, ο µίσχανθος και η
αγριαγκινάρα ενώ χρησιµοποιούνται και πολλά υπολείµµατα όπως τσόφλια και
υπολείµµατα της βιοµηχανίας ξύλου. Για τη βελτίωση των ιδιοτήτων της βιοµάζας
αυξάνεται η πυκνότητα των παραγώγων της (pellets) µε αποτέλεσµα την ενεργειακή
τους αναβάθµιση και χρήση τους για παραγωγή θερµότητας, ηλεκτρικής ενέργειας
κ.α. 

Παράγωγο της βιοµάζας είναι και τα pellets ξύλου (wood pellets) που παράγονται απο
υπολείµµατα της βιοµηχανίας ξύλου (πριονίδια και ρινίσµατα). Τα pellets ξύλου
καταλαµβάνουν µικρό όγκο σε σχέση µε τις υπόλοιπες µορφές βιοµάζας και αρα
έχουν µεγάλη θερµιδική αξία ανά µονάδα όγκου ενώ περιέχουν µικρά ποσά υγρασίας,
µικρότερα συνήθως απο 10% ενώ έχουν και µηδενική περιεκτικότητα σε οξυγόνο.
Συγκριτικό πλεονέκτηµα σε σχέση κα µε τις υπόλοιπες µορφές βιοµάζας είναι οτι
ακολουθούν συνήθως συγκεκριµένες υψηλότατες προδιαγραφές.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο λέβητας µε pellets αποδίδει το 90% της ενέργειας,
που περιέχεται στο ξύλο για θέρµανση. Ο λέβητας µε ξύλα αποδίδει το 50% και το
τζάκι µε ξύλα µόνο 10%.
Σύµφωνα µε τις προδιαγραφές που ακολουθούνται σε όλη την Ευρώπη η αναλογία
θερµογόνου δυνάµεως σε σχέση µε το πετρέλαιο είναι 2kg pellets = 1lt πετρελαίου.

Περιβαλλοντικά για την παραγωγή των pellets ξύλου: 
• ∆εν απαιτείται να κοπούν δέντρα αφού παρασκευάζονται από τα κατάλοιπα της 

βιοµηχανίας ξύλου και από υπολείµµατα υλοτοµικών διαδικασιών.
• Για την παραγωγή τους δεν χρησιµοποιούνται χηµικά πρόσθετα.
• Τα υπολείµµατα στάχτης είναι χαµηλότατα οταν τηρούνται συγκεκριµένες 

προδιαγραφές. 
• Η καύση των pellets ξύλου βοηθά ουσιαστικά στην µείωση των αποβλήτων ξύλου 

είτε αυτά προέρχονται από τη βιοµηχανία επίπλων, είτε απο τις υλοτοµικές 
διαδικασίες.

• ∆εν απαιτείται µεταφορά τους απο µεγάλες χώρες – παραγωγούς σε µικρότερες – 
καταναλωτές αφού παράγονται τοπικά. 

Οι διαρκώς αυξανόµενες απαιτήσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και µείωσης του
κόστους λειτουργίας έχουν οδηγήσει στην αυξανόµενη ζήτηση για χρήση συστηµάτων
µε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας σε τοµείς όπως:
- Κατοικίες µόνιµες, εξοχικά αλλά και συγκροτήµατα κατοικιών
- Ξενοδοχεία
- Θερµοκήπια
- Εµπορικά Κέντρα, καταστήµατα αλλά και κάθε είδους επιχειρήσεις.

Με την αύξηση της τιµής του πετρελαίου θέρµανσης να βρίσκεται προ των πυλών,
είναι επιτακτική ανάγκη πλέον, να βρεθούν εναλλακτικοί τρόποι θέρµανσης που να
συνδυάζουν το χαµηλό αρχικό κόστος εγκατάστασης συγχρόνως µε το χαµηλό κόστος
λειτουργίας.

Τη δεκαετία που διανύουµε σε ολόκληρο τον κόσµο παρατηρείται ραγδαία αύξηση των
συστηµάτων pellets σε όλων των ειδών τις εφαρµογές. Η.Π.Α, Αυστρία, Γερµανία,
Σουηδία, Πολωνία, Ιταλία και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες αποτελούν ηγέτες σε χρήση
συστηµάτων καύσης pellets ξύλου για τη θέρµανση ενώ σε πολλές από αυτές οι
πωλήσεις ξεπερνούν αυτές των συστηµάτων πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Πολύ
σηµαντικό παράδειγµα αποτελεί η Ιταλία όπου τα τελευταία χρόνια παρατηρείται
αύξηση 30% στις πωλήσεις συστηµάτων pellets ξύλου ετησίως.
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>> Βιοθέρµανση,
όφελος από τη φύση

Το ερώτηµα όµως που γεννάται είναι κατα πόσο είναι συµφέρουσα η εγκατάσταση
ενός τέτοιου συστήµατος θέρµανσης;
Για την απάντηση στο έρωτηµα αυτό έχει αξία να δούµε το παρακάτω παράδειγµα
µετατοπίζοντας χρονικά την εφαρµογή στο 2011:

Αν για τη θέρµανση µιας κατοικίας απαιτούνταν 3000lt πετρελαίου θέρµανσης/έτος
τότε µε τα pellets θα απαιτούνταν 6000kg/έτος. Με τo κόστος του πετρελαίου
θέρµανσης απο το 2011 να ανέρχεται στο 1,2€/lt και των pellets στα 0,30€/kg, το
ετήσιο κόστος θέρµανσης µε πετρέλαιο θα είναι 3600€ ενώ µε τα pellets 1800€,
συνεπώς µειωµένο κατά 50%. Με την διαφορά στο κόστος εγκατάστασης και
εξοπλισµού να είναι περίπου 2500€ γίνεται φανερό οτι η απόσβεση γίνεται σε 2
χρόνια περίπου.

Τα πλεονεκτήµατα όµως εν γένει των συστηµάτων θέρµανσης µε pellets είναι: 

• Φθηνός εξοπλισµός σε σχέση µε την εξοικονόµηση που προσφέρουν.
• Εύκολη εγκατάσταση όπως ένας καυστήρας – λέβητας πετρελαίου.
• Εύκολος χειρισµός.
• Ευκολη προµήθεια καυσίµου αφού πλέον οι µονάδες στην Ελλάδα µπορούν να 

καλύψουν 300.000 τόνους ετησίως µε αυξητικό ρυθµό παραγωγής.
• Ακριβέστατη ρύθµιση της καύσης.
• Υψηλότατοι βαθµοί απόδοσης που φθάνουν το 95%.
• Τα pellets δεν αποτελούν παράγωγο του πετρελαίου και άρα η τιµή τους δεν 

επηρεάζεται από την αυξητική τάση που παρουσιάζει το πετρέλαιο.
• ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΩΣ 50% !!!! 
• Σταδιακή απεξάρτηση από την ενεργειακή οµηρεία των ορυκτών καυσίµων 

(πετρέλαιο, φυσικό αέριο).

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός οτι πλεον υπάρχει δυνατότητα αλλαγής ενός παλαιού
καυστήρα πετρελαίου µε ένα νέο καυστήρα pellets διατηρώντας το λέβητα πετρελαίου
από την υπάρχουσα εγκατάσταση µειώνοντας ακόµη περισσότερο το αρχικό κόστος
εγκατάστασης, µε αποτέλεσµα η απόσβεση πλέον να είναι άµεση και µε τα
πλεονεκτήµατα που προσφέρουν τα pellets να διατηρούνται σχεδόν στο ακέραιο.

Τα συστήµατα βιοµάζας πλέον έχουν τη δυνατότητα καύσης πέραν των pellets και
άλλων καύσιµων υλικών όπως ο πυρήνας ελιάς, κοµµάτια ξύλου, υπολείµµατα
βιοµηχανίας ξύλου, τσόφλια κ.α. 

Συχνά στα συστήµατα βιοµάζας παρουσιαζόταν ως µειονέκτηµα η µεγάλη συντήρηση
που απαιτούνταν για τον καθαρισµό τους, όµως µε την πάροδο των ετών και την
πρόοδο της τεχνολογίας τα προβλήµατα παλαιότερων µηχανηµάτων έχουν ξεπεραστεί
µε τα σύγχρονα να προσφέρουν πλήθος αυτοµατισµών και συστηµάτων καθαρισµού,
καθιστώντας τη συγκεκριµένη τεχνολογία φιλική απέναντι στον χρήστη. 

Όλοι µας τελικά πρέπει να σκεφτούµε µήπως στην πραγµατικότητα υπάρχουν άλλες
µέθοδοι θέρµανσης εναλλακτικές της χρήσης πετρελαίου, αφενός φιλικότερες προς το
περιβάλλον και αφετέρου σε πιο προσιτή τιµή;

Συµπερασµατικά θα λέγαµε ότι αφού πρόκειται για εγχώριο παραγόµενο προϊόν µε ότι
αυτό συνεπάγεται για τη δηµιουργία µόνιµων θέσεων εργασίας τόσο σε τοπικό όσο και
σε εθνικό επίπεδο, µήπως η βιοµάζα µπορεί να αποτελέσει µοχλό της καθηµερινά
αναφερόµενης «ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» και όχι να αποθαρρύνεται η χρήση της είτε
από έλλειψη ενηµέρωσης είτε από απουσία προωθητικών ενεργειών και παροχής
κινήτρων για την αξιοποίηση τέτοιων συστηµάτων από πλευράς Πολιτείας; 
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ΕΕΞΞΩΩΤΤΕΕΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΘΘΕΕΡΡΜΜΟΟΜΜΟΟΝΝΩΩΣΣΗΗ
άρθρο:

Ιωάννης Καραγιάννης
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>> Εξωτερική Θερµοµόνωση

άρθρο:

Ιωάννης Καραγιάννης

ΕΕππιιλλέέγγοοννττααςς  ππιισσττοοπποοιιηηµµέέννοο  σσύύσσττηηµµαα  εεξξωωττεερριικκήήςς  θθεερρµµοοµµόόννωωσσηηςς
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 συµβατότητά τους ώστε να προσφέρουν την ύψιστη απόδοση µόνωσης και τη
µέγιστη προστασία από τις καιρικές συνθήκες.

ΠΠλλεεοοννεεκκττήήµµαατταα  εεξξωωττεερριικκήήςς  ΘΘεερρµµοοµµόόννωωσσηηςς
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:
• 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 άνετης διαβίωσης 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.

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 ENGINEERIΝG 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. Αυτή τη στιγµή η εταιρία
δραστηριοποιείται στο σύνολο του ελλαδικού χώρου
αλλά και σε χώρες του εξωτερικού.
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• 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.

>> Εξωτερική Θερµοµόνωση
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ΟΟδδηηγγόόςς  εεφφααρρµµοογγήήςς  σσυυσσττηηµµάάττωωνν  εεξξωωττεερριικκήήςς  θθεερρµµοοµµόόννωωσσηηςς

Εφαρµογή υλικού συγκόλλησης
Η εφαρµογή του υλικού συγκόλλησης σε
συνήθη υποστρώµατα γίνεται µε τη
λεγόµενη «µέθοδο σηµειακής τοποθέτησης
του υλικού», περιµετρικά µε λωρίδα
πλάτους περ. 5cm και στο κέντρο της πλάκας
µε 2 ή 3 σβώλους στο µέγεθος της παλάµης.
Η εφαρµογή του υλικού συγκόλλησης και
το πάχος επίστρωσης εξαρτώνται από τις
ανωµαλίες του υποστρώµατος. Το υλικό
συγκόλλησης πρέπει να καλύπτει ≥40%
της συνολικής επιφάνειας της πλάκας.

Επικόλληση των µονωτικών πλακών
Οι µονωτικές πλάκες τοποθετούνται σε
σειρές ξεκινώντας από το κάτω µέρος
προς τα επάνω. Κάθε επόµενη σειρά
τοποθετείται περίπου µισή πλάκα
µετατοπισµένη, έτσι ώστε να
αποφεύγονται οι κατακόρυφοι αρµοί.

Εξοµάλυνση µονωτικών πλακών
Η τοποθέτηση των µονωτικών πλακών
πρέπει να είναι ακριβής και επίπεδη.
Πρέπει να αποφεύγονται µετατοπίσεις
στους αρµούς. Τυχόν ανωµαλίες των
µονωτικών πλακών διογκωµένης
πολυστερίνης πρέπει να εξοµαλύνονται
µε σµυριδόχαρτο Capatect. Ακολουθεί
προσεκτικός καθαρισµός της επιφάνειας
από τη σκόνη η οποία θα προκύψει.

Τοποθέτηση βυσµάτων στήριξης
µονωτικών πλακών
Οι τοποθετηµένες πλάκες παραµένουν
για µία ηµέρα περίπου, έτσι ώστε να
εξασφαλιστεί η επαρκής σκληρότητα του
υλικού συγκόλλησης. Στη συνέχεια
ακολουθεί η αγκύρωση των πλακών µε
ειδικά βύσµατα.

Ενδεικτική διάταξη βυσµάτων
Ο απαιτούµενος αριθµός βυσµάτων ανά
m2 δεν είναι επίσηµα καθορισµένος. 
Τα βύσµατα πρέπει να τοποθετούνται σε
κάθετες και οριζόντιες ακµές. Επιπλέον,
δύο βύσµατα πρέπει να τοποθετούνται
στον µεσαίο νοητό άξονα της κάθε πλάκας
(= 8 βύσµατα/m2).

Τοποθέτηση ειδικών προφίλ
Στο στάδιο αυτό ανάλογα µε τις απαιτήσεις
του έργου χρησιµοποιούνται ειδικά
προφίλ όπως γωνιόκρανα στις εξωτερικές
γωνίες, νεροσταλλάκες για τη µετάβαση
από κάθετες σε οριζόντιες επιφάνειες και
διαγώνια πλέγµατα στις γωνίες των
ανοιγµάτων πρόσοψης (παράθυρα, πόρτες).

Τοποθέτηση πλέγµατος
Το υλικό ενίσχυσης πρέπει να απλώνεται
στην επιφάνεια όπου θα τοποθετηθεί το
πλέγµα, µε τη µέθοδο «υγρή σε υγρή
επιφάνεια» και κάθε επόµενο τεµάχιο να
υπερκαλύπτει το προηγούµενο κατά
10cm.

Ενδιάµεση στρώση - αστάρι
Ανάλογα µε τον τύπο του σοβά και το
είδος του υλικού ενίσχυσης, πρέπει να
χρησιµοποιείται αστάρι. Κατά τη χρήση
των χρωµατιστών επιχρισµάτων και
χρωµατιστών σοβάδων, το αστάρι πρέπει
να χρωµατίζεται στην απόχρωση του
σοβά.

Τελική στρώση - Επίχρισµα
Ο εκάστοτε σοβάς πρόσοψης πρέπει να
απλώνεται σε ολόκληρη την επιφάνεια.
Στη συνέχεια πρέπει να αποµακρύνεται το
περίσσευµα υλικού έτσι ώστε το πάχος
υµένα να είναι ίσο µε τη διάµετρο των
κόκκων. Ανάλογα µε την κοκκοµετρία του
σοβά χρησιµοποιείται χαλύβδινη
σπάτουλα ή πλαστική στιλβωτή.
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Η επένδυση σε φωτοβολταϊκούς σταθµούς συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του Έλληνα
της οικονοµικής κρίσης. Κι όχι άδικα. Τα βασικά κίνητρα κινούνται σε δύο κύριες
κατευθύνσεις ακολουθώντας, άλλωστε, και τις ανάγκες της εποχής:  ενίσχυση
εισοδήµατος και στήριξη οικολογική συµπεριφορά.

Η επένδυση κεφαλαίου σε φωτοβολταϊκά συστήµατα είναι δελεαστική, απαιτεί
οικολογική ευαισθησία, κεφάλαιο, µια αξιόπιστη µελέτη (για να αποφευχθεί η τελική
χρήση τους ως διακοσµητικά στοιχεία), υποµονή και το κατάλληλο ακίνητο ή
αγροτεµάχιο (κι όχι απαραίτητα οποιοδήποτε!).

Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα διαχωρίζονται σε µικρές µονάδες (συνήθως οικιακές) και
µεγάλους σταθµούς παραγωγής. Η κατηγοριοποίηση αυτή οφείλεται τόσο στον τρόπο
χρήσης τους όσο και στην εγκατεστηµένη ισχύ που αυτά µπορούν ή επιτρέπεται να
‘’φιλοξενήσουν’’, αφού τα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα αλλά και η νοµοθεσία
αντιµετωπίζουν διαφορετικά τις παραπάνω κατηγορίες.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

άρθρο:

Κωνσταντίνα Τζουρτζουκλή

Γιαννακίδης Γεώργιος

Χρίστου Χριστιάνα
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ΑΑ..  ∆∆ιιααδδιικκαασσίίαα  ααδδεειιοοδδόόττηησσηηςς  γγιιαα  εεππααγγγγεελλµµααττιικκάά  σσυυσσττήήµµαατταα
Για σταθµούς µε ισχύ έως 500 kWp τα βήµατα που απαιτούνται είναι η βεβαίωση απαλλαγής από Έγκριση
Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) η οποία χορηγείται από την Περιφέρεια (από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα έργα
εντός οργανωµένων υποδοχέων βιοµηχανικών δραστηριοτήτων), η έγκριση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας από την
Πολεοδοµία, η προσφορά όρων σύνδεσης από τη ∆ΕΗ και η υπογραφή της σύµβασης αγοροπωλησίας µε τον ∆ΕΣΜΗΕ.

Για σταθµούς µε ισχύ από 500 kWp έως 1.000 kWp (1 MWp) τα βήµατα που απαιτούνται είναι η Έγκριση Περιβαλλοντικών
Όρων (ΕΠΟ) η οποία χορηγείται από την Περιφέρεια (απότην υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα έργα εντός οργανωµένων
υποδοχέων βιοµηχανικών δραστηριοτήτων), η έγκριση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας από την Πολεοδοµία, η
προσφορά όρων σύνδεσης από τη ∆ΕΗ και η υπογραφή της σύµβασης αγοροπωλησίας µε τον ∆ΕΣΜΗΕ.

Για σταθµούς µε ισχύ µεγαλύτερη απο 1 MWp τα βήµατα που απαιτούνται είναι η έκδοση άδειας παραγωγής από τη ΡΑΕ
και στη συνέχεια έκδοση άδειας εγκατάστασης από την Περιφέρεια (που προϋποθέτει και έγκριση ΕΠΟ όπου αυτή
απαιτείται), έγκριση εργασιών δόµησης µικρής κλίµακας από την Πολεοδοµία, προσφορά όρων σύνδεσης από τη ∆ΕΗ,
υπογραφή της σύµβασης αγοροπωλησίας µε τον ∆ΕΣΜΗΕ και τελικά έκδοση άδειας λειτουργίας από την Περιφέρεια.
Ειδικά για την τελευταία αυτή κατηγορία, δεν είναι ακόµη σαφές αν η ΡΑΕ θα εξετάζει άµεσα τις νέες αιτήσεις, δεδοµένου
του πλαφόν που έχει τεθεί αλλά και του µεγάλου αριθµού αιτήσεων που έχουν ήδη κατατεθεί στο παρελθόν.

Χωροταξία - Σχεδιασµός εγκαταστάσεων - Παράµετροι για βέλτιστη αξιοποίηση - Μυστικά εγκατάστασης

Τα συστήµατα µεγάλης ισχύος εγκαθίστανται στην πλειοψηφία τους σε αγροτεµάχια. Στην περίπτωση τοποθέτησης στο
έδαφος, η τοποθεσία διαδραµατίζει (ιδιαίτερα σ’ αυτήν την περίπτωση)  σηµαντικό ρόλο, αφού τα γεωγραφικά
χαρακτηριστικά της περιοχής θα επηρεάζουν την απόδοση του συστήµατος για όλη τη διάρκεια ζωής του. Άλλωστε, ας µην
ξεχνάµε ότι οι υψηλές αποδόσεις σχετίζονται άµεσα µε τη πυκνότητα της ηλιακής ακτινοβολίας, στοιχείο άρρηκτα
συνδεδεµένο µε τα χαρακτηριστικά του τόπου εγκατάστασης.  

∆υστυχώς, όλα τα αγροτεµάχια δεν είναι ίδια!!! Η κοντινή απόσταση από πυλώνες της ∆ΕΗ δεν είναι απαραίτητο ότι θα
διευκολύνει το έργου του εγκαταστάτη κι εποµένως θα συµβάλλει στην ‘’οικονοµία’’ της επένδυσής σας, αφού εάν το
αγροτεµάχιό σας βρίσκεται σε περιοχή µε κορεσµένο δίκτυο ή κοντά στο ‘’λάθος’’  δίκτυο διανοµής (δίκτυο Χαµηλής
Τάσης αντί για τη Μέση Τάση και αντίστροφα), τότε θα αντιµετωπίσετε ένα πολύ σηµαντικό  εµπόδιο. Επιπλέον οι εργασίες
εγκατάστασης όσο και συντήρησης του σταθµου αργότερα απαιτούν  εύκολη πρόσβαση στο αγροτεµάχιο. Έτσι, θα
διευκολυνθεί τόσο η δουλειά του συνεργείου εγκατάστασης, όσο και η τσέπη του επενδυτή.

Φυσικές σκιάσεις (π.χ. δέντρα, λόφοι), αποθήκες ή άλλες κατασκευές µέσα ή πλησίον του αγροτεµαχίου αποτελούν
‘’αγκάθια’’ στην τοποθέτηση αφού περιορίζουν το χώρο εκµετάλλευσης χωρίς όµως να αποκλείουν τη βέλτιστη
αξιοποίησή του. Επιπλέον, η κλίση του αγροτεµαχίου επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό τη βέλτιστη αξιοποίησή του, αφού οι
έντονες κλίσεις δεν αποκλείουν µόνο σηµαντικό τµήµα αξιοποίησης, αλλά κάνουν επιτακτική την ανάγκη για επιπλέον
χωµατουργικές εργασίες. 

Ο τρόπος τοποθέτησης είναι ίσως ο σηµαντικότερος λόγος που αποδίδουν ή δεν αποδίδουν τα εν λόγω συστήµατα. 
Ο προσανατολισµός του αγροτεµαχίου ως προς το βορρά οδηγεί το σύστηµα σε χαµηλότερη απόδοση, ενώ ο νότιος είναι η
καλύτερη επιλογή για υψηλές αποδόσεις. 

Τις περισσότερες φορές, η αποδοτική λειτουργία του Φ/Β συστήµατος εξαρτάται και από κάποια µικρά, αλλά πολύτιµα
τεχνικά µυστικά στη φάση της εγκατάστασης. Για παράδειγµα, κάθε περιοχή έχει συγκεκριµένα χαρακτηριστικά εδάφους.
Το ‘’κατάλληλο’’ έδαφος µπορεί να διευκολύνει µια τοποθέτηση, να µην αυξήσει το κόστος της και να συµβάλλει στη
συνολική απόδοση του συστήµατος αφού συντελεί σε µια σταθερή κατασκευή. Το σαθρό ή αµµώδες έδαφος δεν κάνει µια
στήριξη σταθερή, ενώ αντίθετα το οµογενοποιηµένο ή καλλιεργούµενο έδαφος συµβάλει καθοριστικά στη σταθερή
τοποθέτηση του συστήµατος.  

Για τους παραπάνω λόγους, η επιλογή αξιόπιστου εγκαταστάτη είναι καθοριστική για µια επένδυση. Και µάλιστα, αν
αναλογιστεί κανείς ότι  πρόκειται για µια επένδυση µε µεγάλο χρονικό ορίζοντα, τότε γίνεται ακόµη πιο αντιληπτή η
σηµασία του παραπάνω. Η νέα αγορά των φωτοβολταϊκών είναι µη δοκιµασµένη και πολυπληθής αγορά.
Κι όπου υπάρχει ποσότητα υπάρχει και ποικιλία στην ποιότητα. Έτσι, η ανάθεση του έργου σε µια αξιόπιστη εταιρία είναι ο
θεµέλιος λίθος της σωστής  λειτουργίας του συστήµατός σας. 
Η πετυχηµένη επιλογή της τελευταίας εξαρτάται από: 
1. Το δίκτυο συνεργατών της, 
2. Τις εγγυήσεις που αυτή παρέχει, 
3. Τις προµηθεύτριες εταιρίες που παρέχουν τον εξοπλισµό του προς εγκατάσταση συστήµατος.

Μια επένδυση σε µεγάλης ισχύος φωτοβολταϊκό σύστηµα θεωρείται αξιόλογη και ασφαλής. Χρηµατοδοτικά σχήµατα από
δανειοδοτικούς οργανισµούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό ενισχύουν τις επιχειρήσεις και τους πολίτες να
µειώσουν τις εκποµπές διοξειδίου και να στραφούν σε ανανεώσιµα συστήµατα συγκαταλέγοντας σε αυτά και την ηλιακή
ενέργεια. Στο Ηνωµένο Βασίλειο, για παράδειγµα, και παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιο κυβερνητικό πρόγραµµα
χρηµατοδοτικής ενίσχυσης αρκετά προγράµµατα σε τοπικό επίπεδο (π.χ. Lancashire) χρηµατοδοτούν το 50% του
συνολικού κόστους αγοράς και εγκατάστασης. Επιπλέον, το Carbon Trust, κινούµενο στη ίδια κατεύθυνση, προσφέρει
δάνεια µε επιτόκιο 0% και περίοδο αποπληρωµής τα 4 έτη και πάνω σε επιχειρήσεις που επιθυµούν να εγκαταστήσουν
Φ/Β σύστηµα. Τα ποσά που είναι διαθέσιµα για δανειοδότηση κυµαίνονται από 3,000 έως 400,000 λίρες και αναφέρονται
σε µικρές αλλά και µεγάλες επιχειρήσεις. 



116 ÙÂ‡¯Ô˜ 12 � ¢’ ∆Ú›ÌËÓÔ 2010

Η ‘’πράσινη’’ επένδυση σε φωτοβολταϊκά συστήµατα  δε θα λύσει τις βιοποριστικές
σας ανάγκες ούτε θα σας κάνει πλούσιους. Άλλωστε δεν είναι αυτό και το νόηµα της
εφαρµογής της. Ο κύριος στόχος είναι η µείωση των περιβαλλοντικών συνεπειών από
τη χρήση των παραδοσιακών καυσίµων, η µείωση της χρήσης τους, αλλά και η
ανατροφή ευαισθητοποιηµένων πολιτών. Ας ελπίσουµε ότι στο τέλος θα επιτευχθούν
οι πραγµατικοί αυτοί στόχοι.

ΒΒ..  ∆∆ιιααδδιικκαασσίίαα  ααδδεειιοοδδόόττηησσηηςς  γγιιαα  οοιικκιιαακκάά  σσυυσσττήήµµαατταα
Μέσα σε ένα κλίµα βαρύ, λόγω της κατάστασης της Ελληνικής Οικονοµίας,
παρουσιάστηκε για πολλούς ένα ‘φως’. Αυτό της εγκατάστασης ενός ΦΣ στη στέγη του.
Απάτη; καιροσκοπία; ή µία σωστή επένδυση;
Ας βάλουµε λοιπόν κάποια πράγµατα στη θέση τους. Όπως όλα σχεδόν τα θέµατα στη
χώρα µας, έτσι και αυτό πήρε τεράστιες διαστάσεις. Ασχολήθηκαν µε αυτό και
σχετικοί αλλά και άνθρωποι που κυνηγούν το πρόσκαιρο κέρδος και γνωρίζουν λίγο ή
και καθόλου το αντικείµενο. 

Από 1η Ιουλίου 2009 ισχύει ένα πρόγραµµα για την εγκατάσταση µικρών
φωτοβολταϊκών συστηµάτων στον οικιακό-κτιριακό τοµέα. Με το πρόγραµµα αυτό
δίνονται κίνητρα µε τη µορφή ενίσχυσης της παραγόµενης ηλιακής κιλοβατώρας, ώστε
ο οικιακός καταναλωτής να κάνει απόσβεση του συστήµατος που εγκατέστησε και να
έχει και ένα λογικό κέρδος. Αφορά οικιακούς καταναλωτές που επιθυµούν να
εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά ισχύος έως 10 κιλοβάτ (kWp) στο δώµα ή τη στέγη
νοµίµως υφισταµένου κτιρίου, συµπεριλαµβανοµένων στεγάστρων βεραντών,
προσόψεων και σκιάστρων, καθώς και βοηθητικών χώρων του κτιρίου, όπως αποθήκες
και χώροι στάθµευσης. Για να ενταχθούν στο πρόγραµµα, θα πρέπει να έχουν στην
κυριότητά τους το χώρο στον οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστηµα. 
Από τον Σεπτέµβριο του 2010, το Πρόγραµµα αφορά όλη την Επικράτεια. Ως µέγιστη
ισχύς των φωτοβολταϊκών συστηµάτων στο πλαίσιο του Προγράµµατος ορίζεται, για
την ηπειρωτική χώρα, τα ∆ιασυνδεδεµένα µε το Σύστηµα Νησιά και την Κρήτη τα 10
kWp και για τα λοιπά Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά τα 5 kWp.

Για τις πολυκατοικίες θα πρέπει να πληρούνται κάποιοι όροι. Είτε να συµφωνήσουν
εγγράφως οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες, είτε το φωτοβολταϊκό να εγκατασταθεί εξ
ονόµατος όλων των ιδιοκτητών (τους οποίους στην περίπτωση αυτή εκπροσωπεί ο
διαχειριστής). Σε κάθε πολυκατοικία µπορεί να µπει ένα µόνο σύστηµα. Αν το σύστηµα
µπει σε στέγαστρο βεράντας διαµερίσµατος, προφανώς µπορούν να µπουν
περισσότερα του ενός συστήµατα σε µια πολυκατοικία.

Χωροταξία - Σχεδιασµός εγκαταστάσεων Παράµετροι για βέλτιστη αξιοποίηση –
Μυστικά εγκατάστασης

Η µελέτη εγκατάστασης µπορεί να αναδείξει την επένδυσή σας ή και το αντίθετο. 
Είναι χρήσιµο λοιπόν, να γνωρίζετε κάποια βασικά στοιχεία για την εγκατάστασή ενός
οικιακού συστήµατος στη στέγη ή το δώµα σας. 
Κατ’ αρχήν να θυµάστε ότι η µελέτη εγκατάστασης πρέπει να προβλέπει και όχι να
παραβλέπει οτιδήποτε µπορεί να µειώσει την απόδοση του. Και σε αυτήν την
περίπτωση όλες οι στέγες και τα δώµατα (ή ταράτσες) δεν είναι κατάλληλα για
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών. 
Αυτό γιατί µπορεί να είναι πολύ µικρή ή µε λάθος προσανατολισµό ή µε σκιάσεις
τέτοιες που να µην µπορεί να αποδώσει το όποιο σύστηµα τοποθετηθεί.
• Μεγάλη ισχύς ∆ΕΝ σηµαίνει και µεγάλη απόδοση. Ένα λάθος που γίνεται συχνά. 

Στη προσπάθεια να έχουµε ένα ‘µεγάλο’ σύστηµα άρα και περισσότερα έσοδα, 
παραβλέπουµε σηµαντικούς για την απόδοση παράγοντες  όπως είναι ο σωστός 
προσανατολισµός (από 45 µοίρες Ν-ΝΑ έως 45 µοίρες Ν-Ν∆). Ένα µικρότερο 
σύστηµα µε καλό προσανατολισµό µπορεί να αποδίδει περισσότερο από ένα 
µεγαλύτερο µε λάθος προσανατολισµό.

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏
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• ∆εν παραβλέπουµε οτιδήποτε µπορεί να σκιάζει το σύστηµα ή µέρος αυτού 
µειώνοντας την απόδοση του, όπως ένας ηλιακός θερµοσίφωνας, µια καµινάδα, η 
απόληξη  του  κλιµακοστασίου στη ταράτσα, ψηλά παρακείµενα κτήρια, ακόµα και 
ψηλά δέντρα στην αυλή µας, που όµως σκιάζουν τη στέγη ή το δώµα µας.

• ∆εν χρειαζόµαστε άδεια από τη πολεοδοµία για να εγκαταστήσουµε ένα 
φωτοβολταϊκό σύστηµα στη στέγη µας. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι το κτίριο δεν 
χρειάζεται να είναι νόµιµο. Θα πρέπει να έχει οικοδοµική άδεια, να έχει δικό του 
µετρητή της ∆ΕΗ, να έχει εγκατεστηµένο ηλιακό θερµοσίφωνο και να µη θέτουµε 
σε κίνδυνο µε την κατασκευή το κτίριο µας αλλά και τα παρακείµενα σε αυτό. 
Η εταιρία µε την οποία θα επιλέξετε να συνεργαστείτε, θα πρέπει να δίνει εγγύηση 
για το προϊόν που πρόκειται να αγοράσουµε. Εξασφαλίσετε όσο µεγαλύτερη 
δυνατή εγγύηση για τη καλή λειτουργία, την απόδοση και τις τεχνικές 
προδιαγραφές χαρακτηριστικά του συστήµατος µας. Και προσοχή!! Η εγγύηση 
ξεκινά να ισχύει από την ηµεροµηνία παραγωγής και όχι από την ηµεροµηνία 
εγκατάστασης. Και βέβαια όλα αυτά τα ζητάµε γραπτά.

Όσες εταιρίες λοιπόν γνωρίζουν και σέβονται τον εαυτό και τους πελάτες τους,
φροντίζουν να παρέχουν όλα τα παραπάνω. Εσείς, αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να
επιλέξετε µια τέτοια εταιρία που θα σας συντροφέψει για τα επόµενα 25 χρόνια και θα
σας παρέχει όλα όσα πολλοί µπορεί να υπόσχονται αλλά στην πράξη λίγοι µπορούν να
πραγµατοποιήσουν.

ΜΜύύθθοοιι  κκααιι  ααλλήήθθεειιεεςς
Μύθοι
• Όλα τα φωτοβολταϊκά πάρκα, ανεξαρτήτως θέσης παράγουν την ίδια ετήσια 

ενέργεια και συνεπώς έχουν τις ίδιες πωλήσεις.
• ∆ύο φωτοβολταϊκά πάρκα, ανεξαρτήτως εξοπλισµού ή εγκαταστάτη θα παράγουν 

την ίδια ενέργεια και συνεπώς έχουν τις ίδιες πωλήσεις.
• ∆ύο φωτοβολταϊκά πάρκα, µε πανοµοιότυπο εξοπλισµό αλλά κατασκευασµένα µε 

διαφορετική µελέτη εφαρµογής παράγουν την ίδια ενέργεια και συνεπώς έχουν τις 
ίδιες πωλήσεις.

• Όλα τα panels είναι από κρυσταλλικό ή άµορφο πυρίτιο, συνεπώς το µόνο κριτήριο 
επιλογής είναι το κόστος της αρχικής τους προµήθειας.

• Οι εγγυήσεις που προσφέρουν όλοι οι προµηθευτές εξοπλισµού ή οι 
κατασκευαστές εγκαταστάσεων είναι οµοειδείς, άρα δεν τίθεται θέµα σύγκρισης 
µεταξύ τους.

• Οι φωτοβολταϊκές επενδύσεις κοστίζουν µόνο στην αρχή, καθώς στην παραγωγική 
τους ζωή δεν έχουν λειτουργικά έξοδα.

• Οι φωτοβολταϊκές επενδύσεις δεν απαιτούν εξειδικευµένη συντήρηση ή 
επισταµένη παρακολούθηση της λειτουργίας τους.

• Τα συµβόλαια συντήρησης και τα ασφάλιστρα παγίων και εσόδων αποτελούν 
περιττές πολυτέλειες.

• Με «υπερτιµολόγηση», η επιδότηση και το δάνειο αρκούν ώστε οι επενδύσεις να 
υλοποιηθούν χωρίς δέσµευση ιδίων κεφαλαίων ή παγίων.

• Η ετήσια αύξηση της τιµής της πωλούµενης ενέργειας ακολουθεί την εξέλιξη του 
πληθωρισµού ή και τον ξεπερνά.

• Κανείς δεν έχει τεχνογνωσία, άρα όλοι οι εµπλεκόµενοι είναι πάνω κάτω το ίδιο.

Αλήθειες
• Οι φωτοβολταϊκοί σταθµοί είναι πλέον πραγµατικότητα στην χώρα µας
• Είναι παραγωγικές εγκαταστάσεις υψηλού κόστους, µε εγγυηµένες πωλήσεις 

(κλειστό συµβόλαιο πώλησης της παραγόµενης ενέργειας) πρακτικά για είκοσι έτη 
και παραγωγική διάρκεια ζωής που ξεπερνά κατά πολύ τα σαράντα έτη. 

• Υπάρχουν προϊόντα αξιόπιστα µε αξιόλογες εγγυήσεις
• Έχει αναπτυχθεί και µεταφερθεί από το εξωτερικό τεχνογνωσία που µπορεί να 

βοηθήσει στην σωστή ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών σταθµών
• ∆εν υπάρχουν όµοια έργα.

Τι πρέπει να γνωρίζει ένας επενδυτής πριν προχωρήσει σε µια συνεργασία;
• Ποια η εµπειρία του προσφέροντος σε φωτοβολταϊκό εξοπλισµό ή ολοκληρωµένες 

υπηρεσίες εγκατάστασης (ενεργειακές επενδύσεις) και συντήρησης, στις 
ενεργειακές επενδύσεις

• Ποιες οι υποδοµές, οι επενδύσεις, τα συστήµατα και οι διαδικασίες που έχει 
αναπτύξει προκειµένου να υποστηρίξει τις πωλήσεις, τις εγκαταστάσεις και την 
after sales υποστήριξη των επενδυτών.

>> ∆ιαδικασίες υλοποίησης
φωτοβολταϊκών σταθµών
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• Ποιο εξοπλισµό ή υπηρεσίες δεν περιέχει η προσφορά που έχει καταθέσει στον 
επενδυτή και πόσο δεσµευτική είναι η προσφορά αυτή για τον προσφέροντα.

• Ποιες υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως συµβουλευτική χρηµατοδότησης, 
ασφάλισης, ολοκλήρωσης των αδειοδοτήσεων και ένταξης των επενδύσεων σε 
επενδυτικά κίνητρα συµπεριλαµβάνει στην προσφορά και µε τι κόστος αυτές 
προσφέρονται.

• Ποιες οι απαιτούµενες διαδικασίες ολοκλήρωσης του έργου µέχρι τη σύναψη 
συµβολαίου πωλήσεων µε τη ∆ΕΗ και ποιο είναι το δεσµευτικό χρονοδιάγραµµα 
ανάπτυξης του έργου.

• Ποιοι οι ακριβείς όροι πληρωµής της προσφοράς και τι εγγυήσεις χρηµατοδότησης 
ζητά ως προµηθευτής ή εγκαταστάτης για τη σύναψη σύµβασης πώλησης 
εξοπλισµού ή ανάπτυξης της κάθε επένδυσης.

• Ποιο το ολοκληρωµένο προσχέδιο σύµβασης συνεργασίας του προµηθευτή – 
εγκαταστάτη µε τον επενδυτή, και πόσο συµβατό είναι αυτό µε την προσφορά.

• Ποιες εγγυήσεις παρέχει ειδικά για τον εξοπλισµό και συνολικά για τη λειτουργία 
του φωτοβολταϊκού σταθµού και σε τι βάθος χρόνου.

• Ποιες οι ολοκληρωµένες µελέτες εφαρµογής που παρέχει, συµπεριλαµβανόµενης 
ενεργειακής µελέτης, για την κάθε εγκατάσταση και ποιες δεσµεύσεις 
αναλαµβάνονται για την πλήρη υλοποίησης τους στο εργοτάξιο ανάπτυξης του 
σταθµού.

• Ποιες οι εγγυήσεις απόδοσης της παραγωγής, σε τι ακριβώς στοιχεία αναφέρονται 
(διαθεσιµότητα, παραγόµενη ενέργεια, συντελεστής απόδοσης κ.λπ.)

• Ποιες υπηρεσίες συντήρησης για το φωτοβολταϊκό σταθµό, τι διάρκεια έχουν και τι 
δεσµεύσεις περιλαµβάνει η σύναψη σχετικού συµβολαίου µε τους επενδυτές.

• Ποια συστήµατα διασφάλισης ποιότητας εφαρµόζει, προκειµένου να παρέχει 
υπηρεσίες ολικής ποιότητας στους επενδυτές.

• Ποια εκπαίδευση έχει παρακολουθήσει στο συγκεκριµένο αντικείµενο και ποιο 
σύστηµα επανεκπαίδευσης και παρακολούθησης της εξέλιξης της τεχνολογίας έχει 
ενταχθεί.

• Πόσες και ποιες πιστοποιήσεις έχει λάβει από τους οίκους που εκπροσωπεί και 
ποιους εσωτερικούς κώδικες έχει υιοθετήσει, ειδικά σε θέµατα ασφαλείας.

ΣΣττααθθεερράά  ήή  ttrraacckkeerr;;
Οι  φωτοβολταικοί σταθµοί διακρίνονται ανάλογα µε το σύστηµα στήριξης σε δύο
κατηγορίες α) στήριξη µε σταθερό σύστηµα στο έδαφος και β) στήριξη µε σύστηµα
ηλιοστατών.

Πλεονεκτήµατα σταθερών συστηµάτων
Κατά κανόνα τα σταθερά φωτοβολταϊκά συστήµατα συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο
επενδυτικό ενδιαφέρον και αυτό γιατί πλεονεκτούν: 
• στην απλότητα της κατασκευής, 
• στο κόστος εγκατάστασης, 
• στην ταχύτητα εγκατάστασης, 
• στο κόστος συντήρησης, 
• στην µεγαλύτερη απεξάρτηση του επενδυτή από τον κατασκευαστή και σε θέµατα 

αξιοπιστίας (realibility, availability).

ΦΦωωττοοββοολλττααϊϊκκάά  ππάάρρκκαα  µµεε  ηηλλιιοοσσττάάττεεςς  ((ttrraacckkeerr))
Στα φωτοβολταϊκά πάρκα πολλές φορές συνηθίζεται η χρήση συστηµάτων
παρακολούθησης της τροχιάς του ήλιου. Τα συστήµατα αυτά ονοµάζονται ηλιοστάτες ή
trackers. Το πλεονέκτηµα αυτής της τεχνικής είναι ότι η άµεση ηλιακή ακτινοβολία
(direct irradiation) προσπίπτει στα φωτοβολταϊκά πάνελ κάθετα µε αποτέλεσµα την
αυξηµένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

>> ∆ιαδικασίες υλοποίησης
φωτοβολταϊκών σταθµών



119ÙÂ‡¯Ô˜ 12 � ¢’ ∆Ú›ÌËÓÔ 2010

Υπάρχουν 3 βασικά είδη τέτοιων συστηµάτων.
- Παρακολούθηση της τροχιάς στον κάθετο άξονα 

(vetrical one axis tracker)-> (Μικρή αύξηση απόδοσης) 
- Παρακολούθηση της τροχιάς στον οριζόντιo άξονα 

(horizontal one axis tracker) -> (Μέσαία αύξηση απόδοσης) 
- Παρακολούθηση της τροχιάς και στους δύο άξονες 

(dual axis tracker) -> (Μέγιστη αύξηση απόδοσης)

ΠΠλλεεοοννεεκκττήήµµαατταα  κκιιννηηττώώνν  σσυυσσττηηµµάάττωωνν  ((ηηλλιιοοσσττααττώώνν))
Τα φωτοβολταϊκα tracker πλεονεκτούν συνολικά στην απόδοση της επένδυσης του
φωτοβολταϊκού συστήµατος και αποδίδουν µεγαλύτερα οικονοµικά ωφέλη (όταν όµως
ισχύουν και αρκετοί άλλοι παράµετροι).
Η αύξηση αυτή µπορεί να φτάσει ακόµα και το 30% (αλλά για κάποιες µόνο εποχές του
χρόνου).
Η χρήση των tracker πάντως συστήνεται µόνο σε περιοχές που έχουν υψηλό ποσοστό
άµεσης ακτινοβολίας (όπως στην Ελλάδα). Για αυτόν ακριβώς τον λόγο µπορεί να
παρατηρήσει κανείς ότι στην µεν συννεφιασµένη Γερµανία µε την µικρή διαθέσιµη
ηλιακή ενέργεια τα συντριπτικά περισσότερα εγκατεστηµένα συστήµατα είναι
σταθερά, ενώ στην Ισπανία τα trackers έχουν κατακτήσει ένα πολύ σηµαντικό µερίδιο
της αγοράς.

ΜΜεειιοοννεεκκττήήµµαατταα  κκιιννηηττώώνν  σσυυσσττηηµµάάττωωνν  ((ηηλλιιοοσσττααττώώνν))
Στα µειονεκτήµατα των κινητών συστηµάτων µπορούν να αναφερθούν:
• Το αυξηµένο κόστος της επένδυσης.
• Η ύπαρξη κινητών µερών η οποία και αυξάνει την πολυπλοκότητα του συστήµατος.
• Η ανάγκη για αυτοκατανάλωση κάποιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας για την 

περιστροφή (κίνηση) των συστηµάτων.
• Το αυξηµένο κόστος συντήρησης.
• Η µεγαλύτερη ανάγκη για αποµακρυσµένο (τηλεπικοινωνιακά) έλεγχο του 

συστήµατος µιας και η πιθανότητα αστοχίας είναι µεγαλύτερη.
• Μεγαλύτερος κίνδυνος καταστροφής σε περίπτωση ακραίων καιρικών φαινοµένων.

Συµπερασµατικά υπάρχουν αρκετοί παράµετροι που θα πρέπει κανείς να σταθµίσει για
να προχωρήσει στην επιλογή ενός σταθερού συστήµατος στήριξης σε σχέση µε ένα
σταθερό.

>> ∆ιαδικασίες υλοποίησης
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Υλικά αλλαγής φάσης - ή PCMs, όπως είναι διεθνώς γνωστά (από τα αρχικά Phase
Change Materials) - ονοµάζονται τα υλικά που προσφέρονται για αξιοποίηση της 
λανθάνουσας θερµότητας που αποθηκεύουν ή αποδίδουν κατά την αλλαγή φάσης
τους (δηλαδή, κατά τη µεταβολή από στερεό σε υγρό ή από υγρό σε αέριο και
αντίστροφα).  
Ένα υλικό πολύ γνωστό για τις αλλαγές φάσης του είναι το νερό. Το νερό, στη
θερµοκρασία 0°C, προκειµένου να αλλάξει φάση, από στερεό (πάγος) σε υγρό,
χρειάζεται να απορροφήσει ενέργεια ίση µε 334 kJ/kg. Η ενέργεια αυτή ονοµάζεται
λανθάνουσα θερµότητα τήξης γιατί δεν προκαλεί αύξηση της θερµοκρασίας του
(δηλαδή, δεν είναι αντιληπτή µε τις αισθήσεις) αλλά αποδίδεται στη µεταβολή των
δεσµών και της κινητικής ενέργειας των µορίων του. Οµοίως, για την εξάτµιση του
νερού, στους 100°C, δηλαδή για τη µετατροπή από την υγρή στην αέρια φάση, θα
πρέπει να απορροφήσει, ως λανθάνουσα θερµότητα εξάτµισης, ενέργεια ίση µε 2260
kJ/kg. Αντίστροφα, κατά την ψύξη του νερού, στις θερµοκρασίες αλλαγής φάσης, οι
κατά περίπτωση λανθάνουσες θερµότητας ελευθερώνονται. Στο διάγραµµα του
σχήµατος 1 φαίνεται ότι µε συνεχή και σταθερό ρυθµό θέρµανση µιας ποσότητας
νερού επιτυγχάνουµε σταθερή αύξηση της θερµοκρασίας του, εκτός από τις
θερµοκρασίες των 0 και 100°C, όπου η προσφορά θερµικής ενέργειας (σε ποσότητες
334 και 2260 kJ/kg αντίστοιχα) δεν προκαλεί αύξηση της θερµοκρασίας αλλά
µεταβολή φάσης. Το ίδιο διάγραµµα ισχύει και κατά την αντίστροφη διαδικασία, της
ψύξης, όπου πλέον κατά την αλλαγή φάσης (από ατµό σε υγρό και από υγρό σε πάγο)
η αποθηκευµένη λανθάνουσα θερµότητα επιστρέφεται στο περιβάλλον. 

άρθρο:

Νίκος Παπαµανώλης

Αν. Καθηγητής Αρχιτεκτονικής

Πολυτεχνείου Κρήτης

ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΕΕΣΣ  
ΤΤΩΩΝΝ  ΥΥΛΛΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΑΑΛΛΛΛΑΑΓΓΗΗΣΣ
ΦΦΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΑΑ  ΚΚΤΤΙΙΡΡΙΙΑΑ
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Σχήµα 1: ∆ιάγραµµα µεταβολής φάσης του νερού

Οι ανταλλαγές ενέργειας µε το περιβάλλον που συνοδεύουν τις µεταβολές φάσης των
υλικών εκδηλώνονται σε φυσικά φαινόµενα και, ακόµη, αξιοποιούνται σε διάφορες
εφαρµογές. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα που βασίζεται και πάλι στο νερό είναι η
χρήση πάγου για την ψύξη ενός ποτού σε ποτήρι. Το λιώσιµο του πάγου συνοδεύεται
µε απορρόφηση λανθάνουσας θερµότητας τήξης από το ποτό που έτσι ψύχεται.

Οι διαθέσιµες τεχνολογίες αξιοποίησης του φαινοµένου της αλλαγής φάσης υλικών
περιορίζονται στην αλλαγή στερεού - υγρού (η αξιοποίηση της µεταβολής υγρού -
αέριου συναντά δυσεπίλυτες δυσκολίες και για το λόγο αυτό δε βρίσκει πρακτικές
εφαρµογές). Ήδη, διατίθενται πολλά PCMs µε θερµοκρασίες τήξης που κλιµακώνονται
σε ευρέα όρια (Σχήµα 2). Στα όρια της θερµικής άνεσης (µεταξύ περίπου 20 και 30 °C)
συναντάµε επίσης αρκετά υλικά µε ικανότητα να απορροφούν (και να αποδίδουν)
λανθάνουσα θερµότητα από 5 µέχρι 14 φορές περισσότερη από τα γνωστά δοµικά
υλικά µεγάλης θερµοχωρητικότητας (τσιµέντο, τούβλα, πέτρες κλπ). 

Σχήµα 2: Κλάσεις υλικών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως PCMs και τα αντίστοιχα
τυπικά εύρη τιµών θερµοκρασίας τήξης και λανθάνουσας θερµότητας τήξης (melting
enthalpy).

Η τεχνολογία αξιοποίησης των PCMs σε πρακτικές εφαρµογές ακολουθεί δύο βασικές
κατευθύνσεις. Η πρώτη στοχεύει στον έλεγχο της θερµοκρασίας και η δεύτερη στην
αποθήκευση θερµότητας. Στο διάγραµµα του σχήµατος 3 που παριστάνει τη µεταβολή
θερµοκρασίας ενός υλικού αλλαγής φάσης συναρτήσει της απορροφούµενης (ή
αποδιδόµενης) θερµικής ενέργειας, σηµειώνονται οι δύο αυτές επιλογές. 

>> Εφαρµογή των υλικών
αλλαγής φάσης στα κτίρια
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Σχήµα 3: Εφαρµογές των PCMs. 
(α) για έλεγχο της θερµοκρασίας και (β) για αποθήκευση θερµότη-τας (ή ψύχους)

Τα PCMs ήδη απαντώνται σε πλήθος εφαρµογών. Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονται:
- Μεταφορά και αποθήκευση ευαίσθητων σε µεταβολές θερµοκρασίας προϊόντων, 

όπως τρόφιµα, φάρµακα κλπ. Μεταφορά αίµατος για µετάγγιση, οργάνων για 
µεταµόσχευση.

- Ρύθµιση θερµοκρασίας σώµατος (θερµικά τζάκετ, κουβέρτες κλπ). Θεραπείες 
ζεστού-κρύου.

- Έλεγχος θερµοκρασίας εξώθερµων χηµικών αντιδράσεων.
- Θερµική προστασία ηλεκτρικών µηχανών, ηλεκτρονικών διατάξεων, υπολογιστών. 

Τα PCMs χρησιµοποιούνται και σε εφαρµογές στα κτίρια. Μεταξύ αυτών, ιδιαίτερο
ενδιαφέρον έχουν οι εφαρµογές που στοχεύουν στην αύξηση της ικανότητας
αποθήκευσης θερµότητας του κελύφους.

Η θερµική µάζα ή θερµοχωρητικότητα του κελύφους των κτιρίων διαδραµατίζει
σηµαντικό ρόλο στον έλεγχο της θερµοκρασίας στο εσωτερικό τους. Σε ένα κτίριο µε
κέλυφος από υλικά µικρής θερµοχωρητικότητας, οι ηµερήσιες διακυµάνσεις της
θερµοκρασίας περιβάλλοντος γίνονται άµεσα αισθητές στο εσωτερικό του. 
Σε αντίθεση, σε ένα κτίριο µε δοµικά υλικά µεγάλης θερµοχωρητικότητας, ένα µέρος
της θερµότητας κατά τη διάρκεια των υψηλών θερµοκρασιών της ηµέρας
αποθηκεύεται στα στοιχειά του κελύφους και αυξάνει τη θερµοκρασία τους. Όταν η
θερµοκρασία περιβάλλοντος πέσει (π.χ. κατά τη διάρκεια της νύχτας), η θερµότητα
που έχει αποθηκευτεί στα δοµικά υλικά αποδίδεται στο περιβάλλον. Ως αποτέλεσµα, 
η διακύµανση της θερµοκρασίας στο εσωτερικό του κτιρίου είναι πιο οµαλή σε
σύγκριση µε την αντίστοιχη στο περιβάλλον. 

Οι µηχανισµοί ανταλλαγών θερµότητας µεταξύ των υλικών µεγάλης θερµικής µάζας
και του περιβάλλοντος αξιοποιούνται ανέκαθεν για τον έλεγχο της εσωτερικής
θερµοκρασίας στα κτίρια. Ήδη, τα PCMs, µε την ικανότητά τους να αποθηκεύουν (και
να αποδίδουν) λανθάνουσα θερµότητα, αυξάνουν σηµαντικά την απόδοσή τους. 
Αυτό µπορούµε να το κατανοήσουµε µε ένα παράδειγµα.

>> Εφαρµογή των υλικών
αλλαγής φάσης στα κτίρια
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Θεωρούµε ένα κτίριο στο κέλυφος του οποίου υπάρχουν ποσότητες PCM µε
θερµοκρασία αλλαγής φάσης έστω τους 25°C. Αν (και όταν) η θερµοκρασία του αέρα
στο εσωτερικό του κτιρίου υπερβεί τους 25°C, τα PCM θα αρχίσουν να τήκονται
απορροφώντας παράλληλα θερµική ενέργεια από το περιβάλλον. Η απορροφούµενη
στο στάδιο αυτό θερµότητα είναι λανθάνουσα, δηλαδή, δε συνεπάγεται αύξηση της
θερµοκρασίας του υλικού. Όµως, αφαιρούµενη από το περιβάλλον, εµποδίζεται από
του προκαλέσει αύξηση της θερµοκρασίας άλλων υλικών και του αέρα. Έχουµε µε
άλλα λόγια συγκράτηση της ανόδου της θερµοκρασίας περιβάλλοντος. Αν (και όταν)
ολοκληρωθεί η διαδικασία αλλαγής φάσης (τήξη) του υλικού και η θερµοκρασία
περιβάλλοντος εξακολουθεί να παραµένει µεγαλύτερη των 25°C, τότε το (τηγµένο
πλέον) υλικό θα συνεχίσει να συµπεριφέρεται συµβατικά, δηλαδή, να απορροφά
θερµότητα και να αυξάνει η θερµοκρασία του. Κατά την αντίστροφη διαδικασία, της
ψύξης, όταν η θερµοκρασία πέσει κάτω από τους 25°C, τα PCMs αρχίζουν να
στερεοποιούνται και παράλληλα να αποδίδουν την αποθηκευµένη λανθάνουσα
θερµότητα στο περιβάλλον. Η απελευθερούµενη ποσότητα θερµικής ενέργειας
συγκρατεί την πτώση της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος (Σχήµα 4). 

Σχήµα 4: Η επίδραση των PCMs στην εσωτερική θερµοκρασία στα κτίρια. 

Μολονότι το αποτέλεσµα στο παράδειγµα είναι ποιοτικά παρόµοιο µε αυτό του
επιτυγχάνεται µε συµβατικά υλικά µεγάλης θερµοχωρητικότητας (και στις δύο
περιπτώσεις έχουµε εξοµάλυνση των θερµοκρασιακών µεταβολών στο εσωτερικό του
κτιρίου), η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι η λανθάνουσα θερµότητα των PCMs
είναι, γενικά, σηµαντικά µεγαλύτερη από την ικανότητα αποθήκευσης αισθητής
θερµότητα των συµβατικών δοµικών υλικών (π.χ. η λανθάνουσα θερµότητα τήξης του
πάγου ισοδυναµεί µε τη θερµότητα που προκαλεί την άνοδο της θερµοκρασίας ίδιας
ποσότητας νερού κατά 80°C). Ως αποτέλεσµα, απαιτούνται µικρότερες ποσότητες
PCMs για το ίδιο αποτέλεσµα στον έλεγχο της εσωτερικής θερµοκρασίας σε ένα
κτίριο. Έτσι, ενδεικτικά, η απορροφούµενη θερµότητα από γυψοσανίδα πάχους 3 εκ.
που περιέχει στη µάζα της PCM σε ποσοστό 30 % (πρόκειται για προϊόν που ήδη
κυκλοφορεί στο εµπόριο) ισοδυναµεί περίπου µε τη θερµότητα που αποθηκεύει στα
όρια των θερµοκρασιών άνεσης ένα τοίχος 18 εκ. από µπετό ή 23 εκ. από τούβλα.  

Τα κριτήρια επιλογής PCMs για εφαρµογές στα κτίρια µπορούν να διακριθούν σε
Φυσικά, Τεχνικά και Οικονοµικά, σύµφωνα µε τον πίνακα 1.

>> Εφαρµογή των υλικών
αλλαγής φάσης στα κτίρια



Ένα πρόβληµα στις εφαρµογές των PCMs είναι η δυσκολία έλεγχου της υγρής τους
φάσης. Για την αντιµετώπισή του, τα PCMs βρίσκονται µέσα σε στεγανό περίβληµα. 
Τα περιβλήµατα που χρησιµοποιούνται είναι διαφόρων µεγεθών και σχηµάτων (Σχήµα
5). Μια κατηγορία έχουν τη µορφή σφαιριδίων πολύ µικρών διαστάσεων που δε
διακρίνονται µε γυµνό µάτι (µικροκάψουλες). Οι µικροκάψουλες (µε PCM στο
εσωτερικό τους) µπορούν να αναµιχθούν στη µάζα συµβατικών δοµικών υλικών. Ως
αποτέλεσµα, µπορούµε να έχουµε µπετόν µε PCM, σοβάδες µε PCM, γυψοσανίδες µε
PCM κλπ (Σχήµα 6). 

Η τεχνική εφαρµογής των PCMs εξαρτάται και από τη µορφή της συσκευασίας τους.
Στο σχήµα 7 φαίνεται ένα τεχνίτης που τοποθετεί σακουλάκια µε PCM στο εσωτερικό
µιας ψευδοροφής ενώ, στο σχήµα 8, δύο τεχνίτες εφαρµόζουν σοβά µε πρόσµιξη
µικροκάψουλων PCM σε τοίχο. 

124 ÙÂ‡¯Ô˜ 12 � ¢’ ∆Ú›ÌËÓÔ 2010

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

Σχήµα 6: 
Εικόνα ηλεκτρονικού µικροσκοπίου µε
µικροκάψουλες µε PCMs (σφαιρίδια)
αναµεµιγµένα µε υλικά επιχρίσµατος.

Φυσικά Τεχνικά Οικονοµικά

- Κατάλληλη θερµοκρασία 
αλλαγής φάσης (στα όρια 
θερµικής άνεσης) 

- Σταθερή θερµοκρασία 
αλλαγής φάσης 

- Μεγάλη λανθάνουσα 
θερµότητα αλλαγής 
φάσης 

- Μεγάλη θερµική 
αγωγιµότητα

- Χαµηλή τάση ατµών
- Μικρή µεταβολή όγκου 

κατά την αλλαγή φάσης
- Χηµική ευστάθεια
- Συµβατότητα µε άλλα 

δοµικά υλικά 
- Ασφάλεια στη χρήση 

τους  (π.χ. ευφλεκτότητα, 
τοξικότητα)

- Χαµηλό κόστος
- ∆υνατότητα 

ανακύκλωσης

Σχήµα 5: 
Συσκευασίες PCMs για εφαρµογές, από µέταλλο 
ή πλαστικό σε διάφορους τύπους και µεγέθη.

>> Εφαρµογή των υλικών
αλλαγής φάσης στα κτίρια

Πίνακας1: Κριτήρια επιλογής PCMs για εφαρµογές στα κτίρια.
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Σχήµα 8: 
Εφαρµογή επιχρίσµατος µε πρόσµιξη
µικροκάψουλων PCMs.

Τα PCMs, ως µέσον αύξησης της ικανότητας αποθήκευσης θερµικής ενέργειας,
εφαρµόζονται στα κτίρια στους τοίχους, τα δάπεδα, τις οροφές, ακόµη και στα
κουφώµατα. Επίσης, χρησιµοποιούνται σε η/µ συστήµατα που υποστηρίζουν τις
λειτουργίες κτιρίων (θέρµανση, κλιµατισµός, ζεστό - κρύο νερό). 

Σχήµα 9: Έκχυση τσιµέντου µε
προσµίξεις PCM  στην οροφή του
κτιρίου WILO, στην Ολλανδία.
∆ιακρίνονται οι σωληνώσεις του
συστήµατος θέρµανσης του
κτιρίου που ενσωµατώνονται στη
µάζα του τσιµέντου, ώστε το νερό
που κυκλοφορεί σε αυτές να
απορροφά µέρος της
αποθηκευµένης θερµότητας.

Τα PCMs, µολονότι είναι γνωστά από αρκετά χρόνια, δεν είναι ευρέως διαδεδοµένα σε
εφαρµογές στα κτίρια. Κάποιες ελλείψεις στην τεχνολογία τους, το σχετικά υψηλό
κόστος τους και η περιορισµένη πληροφόρηση για τις εφαρµογές τους δικαιολογούν
εν µέρει αυτή τη διαπίστωση. Από την άλλη πλευρά, τα πλεονεκτήµατα που
προσφέρουν εγγυώνται ότι στο µέλλον η χρήση τους θα διευρύνεται. Είναι
χαρακτηριστικό ότι την περίοδο αυτή "τρέχουν" αρκετά προγράµµατα µε περιεχόµενο
τη µελέτη των εφαρµογών των PCMs. Μεταξύ αυτών, σηµαντικό είναι το Ευρωπαϊκό
Πρόγραµµα COST Action TU0802: Next generation cost effective phase change
materials for increased energy efficiency in renewable energy systems in buildings
(NeCoE-PCM), όπου, από ελληνικής πλευράς, συµµετέχει το Πολυτεχνείο Κρήτης.
Στόχος του συγκεκριµένου προγράµµατος είναι να ενισχύσει τη διάδοση των
συστηµάτων ΑΠΕ και των εφαρµογών PCMs στην Ευρώπη µέσω του σχεδιασµού,
µελέτης, προσοµοίωσης και πιστοποίησης νέας γενιάς υλικών αλλαγής φάσης για
χρήση σε αποθήκευση θερµότητας για θέρµανση - ψύξη και άλλες εφαρµογές ΑΠΕ στα
κτίρια.

Τα PCMs είναι χρήσιµα σε εύκρατα κλίµατα, όπου οι ηµερήσιες διακυµάνσεις
θερµοκρασίας συχνά υπερβαίνουν τα όρια θερµικής άνεσης. Η χρησιµότητά τους είναι
πιο έντονη το καλοκαίρι, όταν οι υψηλές τιµές ηλιακής ακτινοβολίας προκαλούν
υπερθέρµανση των κτιρίων. Είναι συνεπώς υλικά που αξίζει να έχουµε υπόψη και να
παρακολουθούµε την εξέλιξή τους. Είναι εξαιρετικά πιθανό ότι σύντοµα στο µέλλον
θα διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στον έλεγχο της ενεργειακής και περιβαλλοντικής
συµπεριφοράς των κτιρίων µας.

Σχήµα 7: 
Εφαρµογή PCMs (Dorkens DELTA-COOL 24)
σε σακουλάκια µε αλουµινένιο περίβληµα.

>> Εφαρµογή των υλικών
αλλαγής φάσης στα κτίρια
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A l u m i n i u m  M e c h a n i s m s  &  A c c e s s o r i e s

Προµηθέως 14, 145 64 Νέα Κηφισιά
Τηλ.: 210/80.72.065, Fax: 210/8077973
www.security-lock.gr
e-mail: securitl@otenet.gr

>>> 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.

ΝΕΕΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΕΣ

& ΧΩΝΕΥΤΕΣ
ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΕΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ

> 401 Security

> 400 Security

> 402 Security

> 403 Security

> 671 L HAPPINESS

> 671 RENATA

ασφάλεια αισθητική

προστασία

Επεκτείνει την ασφάλεια!
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ

ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ “ΑΛΙΚΗ ΠΕΡΡΩΤΗ”
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΒΙΟΘΕΡΜΑΝΣΗ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΑΣΗΣ

ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

� ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÔÈÎÔÏÔÁ›· Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹
� √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂÎ¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2010
� ∆Â‡¯Ô˜ 12_∆ÚÈÌËÓÈ·›· ¤Î‰ÔÛË
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