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ΝΕΕΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΕΣ
& ΧΩΝΕΥΤΕΣ
ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΕΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ

> 403 Security

> 400 Security

Επεκτείνει την ασφάλεια!
L

HAPPINESS

> 401 Security

> 671 RENATA

>>> 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.

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

ECON
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> 402 Security

¶∂ƒπµ∞§§√¡ ¢√ª∏™∏
Ο∆ΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ:
ΜΙΑ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
ΓΕΩΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: ΥΠΕΡ & ΚΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ - ΛΕΒΗΤΕΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
ΦΥΤΕΜΕΝΟ ∆ΩΜΑ: ΜΙΑ ∆ΥΣΚΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΣΗ
ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
∆ΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

∆∞À∆√∆∏∆∞

Econ3
∆ιµηνιαία 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

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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¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞
∂π¢∏™∂π™ 12-53
CONERGY
KACO
IBC SOLAR
CONERGY
∂¶∆∞
ECOTEC
CONERGY
∂¶∆∞
ENERGA
∂¶∆∞
EUROCHARITY
TENESOL
ECOENERGIA
LDK CONSLTANTS
KACO
∂ƒ°√¡ ∂¡∂ƒ°∂π∞ - POWER STAR
TENESOL
∆∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏
TÜV AUSTRIA HELLAS
POSITIVE ENERGY
INTERAMERICAN
PROJECT 15
KARAVIAS & ASSOCIATES
REHAU
TÜV AUSTRIA HELLAS
CONERGY
ª∂™√°∂π√™ SOS
FIBREX
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¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞
∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞ 54-81
DEGERENERGIE GMBH
ALUMINCO
JUBILAND
∫∂µ∂
KOSTAL
AVATEC
CAPAROL
ENERGETICA HELLAS ∂.¶.∂.
E.D.P.
CAPAROL
LUXOR SORAL GMBH
SOMFY
¶∂ƒπµ∞§§√¡ - ¢√ª∏™∏ 84-125
Ο∆ΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟ: ΜΙΑ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/49/ΕΚ και η περίπτωση της Εγνατίας Οδού
ΜΕΡΟΣ Α’
άρθρο: Καθ. Κωνσταντίνος ΒΟΓΙΑΤΖΉΣ
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Συγκοινωνιακός Τοµέας,
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πεδίο Άρεως
Θάλεια ΒΑΛΚΟΥΜΑ
Εγνατία Οδός A.E.

ΓΕΩΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: ΥΠΕΡ & ΚΑΤΑ
άρθρο: Νικόλαος Ψαρράς, Μελετητής Γεωθερµικών συστηµάτων
Aid Engineering Ltd

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ - ΛΕΒΗΤΕΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
άρθρο: Σακελλαρίου Γεώργιος
ECONSTRUCT Σακελλαρίου, Κτιριακές εφαρµογές Α.Π.Ε

ΦΥΤΕΜΕΝΟ ∆ΩΜΑ: ΜΙΑ ∆ΥΣΚΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
άρθρο: Νικόλαος Παπαµανώλης
Αν. Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνείου Κρήτης

Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
άρθρο: Λυδάκης Στέφανος, Οικονοµικός ∆ιευθυντής

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ∆ΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
άρθρο: :PM Office, Θάλεια Πρωτόπαππα, Ελένη Μεντέ
Αρχιτέκτονες Τοπίου
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¶∂ƒπµ∞§§√¡ ¢√ª∏™∏
Ο∆ΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ:
ΜΙΑ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
ΓΕΩΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: ΥΠΕΡ & ΚΑΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ - ΛΕΒΗΤΕΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
ΦΥΤΕΜΕΝΟ ∆ΩΜΑ: ΜΙΑ ∆ΥΣΚΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΣΗ
ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
∆ΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

econ3
ÙÂ‡¯Ô˜ 13
π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

Econ3
Οικονοµία, Οικολογία, Οικοδοµή

Σε µια εποχή που η βιοκλιµατική δόµηση αποκτά περισσότερους
οπαδούς, σε µια περίοδο που «τρέχει» το πρόγραµµα
εξοικονοµώ κατ’οίκον, του οποίου τα αποτελέσµατα αναµένονται
µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σε µια εποχή που η επιλογή υλικών
συµβατών µε το περιβάλλον γίνεται επιτακτική ανάγκη, σε αυτή
την εποχή το περιοδικό ECON3, έρχεται να προτείνει νέα υλικά
και νέες ιδέες για βιοκλιµατική δόµηση και ενέργεια απο
ανανεώσιµες πηγές.
Σε αυτό το χειµερινό τεύχος θα ανακαλύψετε, στην ενότητα νέα
προϊόντα, υλικά φιλικά µε το περιβάλλον, προιόντα και εταιρίες
για παραγωγή ενέργειας, που θα σας εξασφαλίσουν ποιότητα
διαβίωσης στο χώρο σας.
Στην ενότητα άρθρα θα προβληµατιστείτε και θα ενηµερωθείτε
για θέµατα που αφορούν την ποιότητα ζωης στα αστικά κέντρα,
τα φυτεµένα δώµατα, το αστικό πράσινο, τη γεωθερµία, τον
οδικό θόρυβο.
Μια πολυσυλλεκτική ενότητα για τη δική σας ενηµέρωση.
Καλό ∆ιάβασµα,

Γιώργος Μπιρµπουτσούκης
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∂π¢∏™∂π™

CONERGY
∆√ «ªÀ™∆π∫√» ∆∏™ ™ø™∆∏™ ∂¶π§√°∏™

Η επιλογή της σωστής Φ/Β γεννήτριας, µπορεί πολλές φορές να αποδειχθεί
‘σπαζοκεφαλιά’. Όµως η εξέλιξη της τεχνολογίας και η εµπειρία από τις
εγκαταστάσεις τείνει να απλοποιήσει τα πράγµατα ακόµη και για εκείνους
που δεν έχουν την τεχνική κατάρτιση να αξιολογήσουν ένα σύστηµα.

περισσότερες πληροφορίες
Θέµης Λαγορκόπουλος
Product Manager Conergy ΜΕΠΕ
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Μια υψηλής ποιότητας Φ/Β γεννήτρια πρέπει να επιτυγχάνει υψηλή
παραγωγή ενέργειας για πάνω από δύο δεκαετίες, δηλαδή όσο και η διάρκεια
ζωής της εγκατάστασης. Για να το πετύχει αυτό χρειάζεται να πληροί κάποια
επιµέρους χαρακτηριστικά:
Κυψέλη. Ο συνδυασµός αποδοτικών κυψελών µε όµοιες ηλεκτρικές ιδιότητες
οδηγεί στον υψηλό βαθµό απόδοσης του Φωτοβολταϊκού και τη µεγάλη
διάρκεια ζωής του. Οι κυψέλες που διαθέτουν τρεις µπάρες τροφοδότησης,
µπορούν να διαχειριστούν την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται
αποτελεσµατικότερα, επιτρέποντας στην παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια να
διανεµηθεί καλύτερα, περιορίζοντας παράλληλα τις ωµικές απώλειες µεταξύ
των συνδέσεων των κυψελών.
Ειδικό ηλιακό γυαλί που σκοπό έχει να διοχετεύσει όσο το δυνατόν
περισσότερο ηλιακό φως στην επιφάνεια της κυψέλης.
Πλαίσιο Φ/Β γεννήτριας. Τα πιο στιβαρά και σταθερά Φ/Β πλαίσια είναι εκείνα
που κατασκευάζονται από ανοδιωµένο αλουµίνιο και δεν πρέπει να φέρουν
σε καµία περίπτωση κοιλότητες, για την αποφυγή δηµιουργίας πάγου τους
χειµερινούς µήνες.
Κυτίο διασύνδεσης (junction box). Πρέπει να είναι ανθεκτικό στην φωτιά και
δεν πρέπει να επιτρέπει την είσοδο της υγρασίας και του αέρα.
∆ίοδοι παράκαµψης. Οι δίοδοι παράκαµψης βοηθούν τη βέλτιστη λειτουργία
του Φωτοβολταϊκού, ακόµη και υπό δυσµενείς καιρικές συνθήκες λειτουργίας
ή συνθήκες µερικής σκίασης. Οι καλές Φ/Β γεννήτριες έχουν αρκετές διόδους
παράκαµψης, κάθε µια από τις οποίες συνδέεται µε ένα µέγιστο αριθµό
κυψελών (16-20).
Ανοχές ισχύος. Οι θετικές ανοχές ισχύος θα οδηγήσουν σε βέλτιστη
ενεργειακή παραγωγή, καθώς εξασφαλίζουν µία αξιόλογη αύξηση ισχύος.
Απόδοση σε συνθήκες χαµηλής ηλιοφάνειας. Κατά τη διάρκεια της ηµέρας
δεν έχουµε πάντα ιδανικές συνθήκες ηλιοφάνειας, εποµένως οι Φ/Β
γεννήτριες πρέπει να έχουν υψηλή απόδοση και σε αυτές τις συνθήκες, για
βέλτιστες δυνατές µέσες ετήσιες αποδόσεις ενέργειας.
Μηχανική Αντοχή σε ανεµοπιέσεις και φορτία χιονιού. Τα µέγιστα
επιτρεπόµενα µηχανικά φορτία της τάξης των 5.400 Pascal παρέχουν την
απαραίτητη στατική ασφάλεια.
Εγγύηση προϊόντος. Οι περίοδοι εγγυήσεων για τις Φ/Β γεννήτριες πρέπει να
είναι τουλάχιστον πέντε έτη για το προϊόν ενώ οι εγγυήσεις απόδοσης ισχύος τουλάχιστον για 20 έτη.
Πιστοποιήσεις για την κατασκευή των Φωτοβολταϊκών. Η πιστοποίηση
κατασκευής των Φ/Β σύµφωνα µε ISO 9001 και ISO 14001 είναι σηµαντικός
παράγοντας για την ποιότητα του παρεχόµενου προϊόντος.
Με λίγα λόγια, η αξία και η ποιότητα µιας Φ/Β γεννήτριας δε βρίσκεται µόνο
στα υλικά κατασκευής της αλλά και στη σχεδίαση της, ενώ ο συνδυασµός
όλων αυτών βελτιστοποιεί την ποιότητα της Φωτοβολταϊκής εγκατάστασης.
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Ο Ralf Klenk αναλαµβάνει ως Γενικός Εντεταλµένος της εταιρίας κατασκευής
µετατροπέων

Ο Γενικός ∆ιευθυντής της KACO
Ralf Hofmann (αριστερά)
και ο Ralf Klenk (δεξιά)

Από το 2011 η ∆ιεύθυνση της KACO new energy αποκτά ένα νέο στέλεχος, τον
Ralf Klenk. Ως Γενικός Εντεταλµένος θα συµβάλει στην ανάπτυξη του
παγκοσµίως ενεργού Οµίλου. Ο πρόσφατος τριπλασιασµός της παραγωγής του
Οµίλου KACO new energy ήταν ο καίριος παράγοντας για αυτή την απόφαση.
Αυτή η τεράστια αύξηση της παραγωγής σηµαίνει για την εταιρία όχι µόνο
ασυνήθιστη επιτυχία αλλά και ασυνήθιστη πρόκληση. Η αύξηση της
παραγωγής απαιτεί παράλληλα και την αναβάθµιση των δοµών της εταιρίας.
Ο διπλωµατούχος µηχανολόγος µηχανικός κος Klenk αναλαµβάνει τα
καθήκοντά του όντας εφοδιασµένος µε τα καλύτερα προσόντα: µετά το πέρας
των σπουδών του ίδρυσε το 1983 µαζί µε τον Gerhard Schick την εταιρία
παροχής υπηρεσιών πληροφορικής Bechtle GmbH. Στα χρόνια που θα
ακολουθήσουν εξελίσσει την εταιρία του σε µια από τις ισχυρότερες εταιρίες
του κλάδου στη Γερµανία - από το 1999 ως µέλος του διοικητικού συµβουλίου
και από το 2004 έως το 2008 ως Πρόεδρος του ∆Σ. Υπό τη διεύθυνσή του η
πορεία της Brechtle χαρακτηρίστηκε από µεγάλη ανάπτυξη του κύκλου
εργασιών και κερδών, ιδρύσεις και εξαγορές εταιριών, αύξηση προσωπικού
και επέκταση στην Ευρώπη. Σήµερα η Bechtle είναι πλέον µία Α.Ε., απασχολεί
περίπου 4.000 εργαζόµενους σε 12 χώρες και ο κύκλος εργασιών της
υπολογίζεται στα 1,5 δις ευρώ.
Στην KACO new energy ο Ralf Klenk θα βασιστεί πάνω στην κατακόρυφη
ανάπτυξη των τελευταίων δύο ετών και θα δηµιουργήσει βιώσιµες δοµές που
θα υποστηρίξουν τα επόµενα αναπτυξιακά βήµατα. Ο Klenk µε τη µεγάλη
πείρα του θεωρεί τον άριστο συντονισµό της εσωτερικής επικοινωνίας και της
διαχείρισης πληροφοριών απαραίτητο για την επιτυχία µιας εταιρίας που
επιχειρεί διεθνώς.
"Στον κλάδο της πληροφορικής µου δόθηκε η εκπληκτική ευκαιρία να
συµµετέχω σε µία από τις µεγάλες επαναστάσεις του 20ού αιώνα" δηλώνει ο
κος Klenk. "Η ώθηση στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας είναι η µεγάλη
πρόκληση και ευκαιρία του 21ου αιώνα και µε εµπνέει ιδιαίτερα η ιδέα του να
µπορώ στο πλευρό της KACO new energy να συµµετέχω για µια ακόµη φορά
σε µία τεχνολογική επανάσταση."
Ο Γενικός ∆ιευθυντής της KACO Ralf Hofmann αισθάνεται τυχερός που θα
συνεργαστεί µε τον Klenk: "Ο Ralf Klenk κι εγώ είµαστε χρόνια φίλοι. Γνωρίζω
πολύ καλά ότι κερδίσαµε για την διεύθυνση της εταιρίας µας ένα εξαιρετικό
µυαλό που ενεργεί στοχευµένα και µε συνέπεια." Η αντοχή και η επιµονή του
Ralf Klenk δεν φαίνονται µόνο στην επαγγελµατική του καριέρα: στον
ελεύθερό του χρόνο τρέχει µαραθώνιο, κάνει ποδηλασία και ορειβασία.
Το 2010 η KACO new energy διέθεσε στην αγορά µετατροπείς συνολικής
ισχύος περίπου 1.500 µεγαβάτ και αποτελεί έναν από τους παγκοσµίως
ισχυρότερους κατασκευαστές της βιοµηχανίας φωτοβολταϊκών. Νέα
υποκαταστήµατα στη Γαλλία και στην Ιταλία καθώς και δύο νέες
εγκαταστάσεις παραγωγής στη Βόρειο Αµερική τη χρονιά που µας πέρασε,
είναι δύο από τα λαµπρά παραδείγµατα επιτυχίας στην ιστορία της εταιρίας.
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Η IBC SOLAR συνέδεσε ένα ακόµα φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 13.8 MWp στο
δίκτυο
Η IBC SOLAR µιας εκ των µεγαλύτερων εταιριών φωτοβολταϊκών συστηµάτων
σε παγκόσµια κλίµακα, έθεσε σε λειτουργία ένα ακόµα multi-megawatt
φωτοβολταϊκό πάρκο λίγο πριν το τέλος του 2010. Το φωτοβολταϊκό σύστηµα
βρίσκεται στο Breitenguessbach, στην Γερµανία, και η ισχύς του είναι 13.8
MW. Θα παρέχει ενέργεια φιλική προς το περιβάλλον σε 4,450 νοικοκυριά
αποτρέποντας µε αυτό τον τρόπο την έκλυση περίπου 7.500 τόνων διοξειδίου
του άνθρακα ετησίως.
Το φωτοβολταϊκό πάρκο εγκαταστάθηκε κοντά στο Gut Leimershof, ένα κτήµα
κοντά στο Breiten-guessbach (Βαυαρία) και καταλαµβάνει µια περιοχή
περίπου 30 εκταρίων. Η IBC SOLAR AG ήταν υπεύθυνη για την τεχνική
σχεδίαση, την ανάπτυξη και την κατασκευή του συστήµατος. Η κατασκευή
ξεκίνησε τον Αύγουστο και ολοκληρώθηκε τον ∆εκέµβριο, παρόλα τα
προβλήµατα που παρουσιάστηκαν λόγω της έντονης χιονόπτωσης.
Το πάρκο αποτελείται από περισσότερα από 60,100 πολυκρυσταλλικά πλαίσια
που παράγουν ενέργεια από τον ήλιο. Συνολικά 14 κεντρικοί µετατροπείς
µετατρέπουν το παραγόµενο συνεχές ρεύµα σε εναλλασσόµενο ρεύµα.
Η IBC SOLAR AG έχει αναλάβει τη συντήρηση, την παρακολούθηση και την
εύρυθµη λειτουργία του πάρκου για 20 χρόνια.
“Λόγω αλλαγών στο Γερµανικό Νοµικό Πλαίσιο που αφορά Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας (EEG) το 2010, δεν επιδοτούνται πλέον τα φωτοβολταϊκά πάρκα σε
αγροτική γη. Ωστόσο αυτό ισχύει µόνο για τα έργα, τα οποία δεν είχαν
αναπτυξιακή µελέτη σε ισχύ µέχρι την 25η Μαρτίου 2010,”
εξήγησε ο κος. Olaf Baumer, ∆/ντης Solar Funds στην IBC SOLAR AG.
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Ο κος Ralf Schuberth, Project Manager πρόσθεσε, “Στην περίπτωση του
φωτοβολταϊκού πάρκου στο Gut Leimershof, καταφέραµε να συντάξουµε την
αναπτυξιακή µελέτη πριν το τέλος της προθεσµίας της 25ης Μαρτίου 2010.
Επειδή το σύστηµα τέθηκε σε λειτουργία πριν το τέλος του έτους, ισχύουν οι
προηγούµενοι EEG κανονισµοί και η κάθε feed-in kilowatt-ώρα ηλιακής
ενέργειας θα αποζηµιωθεί µε 28.43 λεπτά.
Το 2010 µόνο, η συνολική ισχύς των µεγάλων έργων που η IBC SOLAR AG
συνέδεσε στο δίκτυο παγκοσµίως έφτασε περίπου τα 50 MWp. Τα έργα
βρίσκονται στην Γερµανία, στην Ιταλία, στην Τσεχία και στην Ισπανία.
Τα µεγάλα αυτά φωτοβολταϊκά έργα παράγουν ενέργεια για παραπάνω από
16,000 νοικοκυριά και εξοικονοµούν περίπου 27,000 τόνους διοξειδίου του
άνθρακα ετησίως.
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Πριν από 6,5 χρόνια, όταν η Conergy ήρθε στην Ελλάδα, διακρίναµε το λαµπρό
µέλλον της χώρας και του κλάδου των Φ/Β και αποφασίσαµε να επενδύσουµε
και να αγωνιστούµε µέσα σε ένα – κατά καιρούς – εξαιρετικά δυσµενές
επιχειρηµατικό περιβάλλον, µε αλλεπάλληλα εµπόδια γραφειοκρατίας να
εγείρονται σε κάθε προσπάθεια ανάπτυξης του κλάδου.
Στόχος της εταιρίας, από την αρχή της εγκαθίδρυσής της ήταν να
πρωταγωνιστήσει στην ελληνική αγορά Φ/Β µε ισχυρή παρουσία και µεγάλο
µερίδιο. Σήµερα, το αποτέλεσµα των προσπαθειών των ανθρώπων της
Conergy Ελλάδος και η εµπιστοσύνη των πελατών, µιλούν από µόνες τους:
Το 22% των φωτοβολταϊκών σε λειτουργία στην ελληνική επικράτεια έχει τη
σφραγίδα της Conergy.
Από δω και πέρα λοιπόν και µετά από όλα όσα έχουµε επιτύχει ως τώρα,
στόχος µας είναι να διατηρήσουµε την ηγετική µας θέση στον κλάδο των Φ/Β,
να διατηρήσουµε και να διευρύνουµε το µερίδιο αγοράς µας και φυσικά να
αναδειχθούµε στον βασικό πάροχο Φ/Β συστηµάτων στην ελληνική αγορά των
2.200MWp έως το 2020.
Ωστόσο, τα αποτελέσµατα στη µέχρι τώρα πορεία της εταιρίας δε θα ήταν
τόσο υψηλά χωρίς τη συνεισφορά των συνεργατών µας. Αυτή τη στιγµή, το
δίκτυο συνεργατών µας ξεπερνά τους 250 πανελλαδικά, µε τις µεγαλύτερες
εταιρίες του κλάδου να ανήκουν στην οικογένεια των στρατηγικών
συνεργατών µας. Μέσω αυτών των συνεργασιών, µας δίνεται η δυνατότητα να
διπλασιάσουµε το στόχο των πωλήσεών µας για το 2011, ανεβάζοντας τον
πήχη στα 55 MWp, σε µια αγορά που υπολογίζεται να ανέλθει το προσεχές
έτος συνολικά στα 200MWp.
Είµαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουµε ότι µέχρι αυτή τη στιγµή, και
πριν ακόµη ολοκληρωθεί το 2010, η Conergy έχει ήδη υπογράψει στρατηγικές
συµφωνίες κλάδου για πωλήσεις υλικού ισχύος 52MWp, µε εταιρίες οι οποίες
έχουν διαγράψει και συνεχίζουν να διαγράφουν µια επιτυχηµένη πορεία στον
τοµέα της κατασκευής Φ/Β πάρκων στην Ελλάδα. Η σύναψη των συµφωνιών
αυτών αποτελεί για την Conergy ένα ακόµα µεγάλο βήµα στην ήδη
επιτυχηµένη πορεία της δίνοντάς µας µεγάλη αισιοδοξία για ακόµα
περισσότερες πωλήσεις και ακόµα µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς.
Και τι είναι αυτό που κάνει τους συνεργάτες µας να µας εµπιστεύονται;
Μα φυσικά τα αποτελέσµατά µας, η πολυετής εµπειρία µας και η διασφάλιση
της ποιότητας που προσφέρουµε στους επενδυτές.

περισσότερες πληροφορίες
Dieter Schmitt
Πρόεδρος Conergy Ελλάδος

• Για την Conergy Ελλάδος η ποιότητα είναι αδιαπραγµάτευτη και βασίζεται
στα γερµανικά πρότυπα, την τεχνολογία και το know-how ενός παγκόσµιου
οµίλου.
• ∆ιαθέτουµε δεκαετή εµπειρία στα µεγάλα έργα και ειδικότερα στα έργα µε
το «κλειδί στο χέρι», έχοντας παράσχει εξοπλισµό συνολικά 1.200ΜWp
παγκοσµίως.
• Είµαστε η µοναδική εταιρία παγκοσµίως που προσφέρουµε όλο τον
εξοπλισµό από µια πηγή.
• Και είµαστε επίσης η µοναδική εταιρία που προσφέρουµε στους επενδυτές
ασφαλιστήριο συµβόλαιο εγγύησης των εσόδων.
Έτσι λοιπόν, 6,5 χρόνια µετά την έλευσή µας στην Ελλάδα, η Conergy δηλώνει
«παρούσα», προωθεί την υγιή ανάπτυξη των Φ/Β στην Ελλάδα,
αναπτυσσόµενη παράλληλα και η ίδια έχοντας συνοδοιπόρους της τους
έµπιστους και αξιόπιστους συνεργάτες της.
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Η εταιρία ΕΠΤΑ Σύµβουλοι-Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων ολοκλήρωσε
την εκπόνηση του «Σχεδίου ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια» του
Καποδιστριακού ∆ήµου Αγ. Στεφάνου στο πλαίσιο του Συµφώνου των
∆ηµάρχων, µίας καινοτόµου πρωτοβουλίας στην οποία συµµετέχουν ήδη
πάνω από 2000 ∆ήµοι από όλη την Ευρώπη, η οποία αποσκοπεί στην
κινητοποίηση της τοπικής αυτοδιοίκησης για την επίτευξη των στόχων του 2020-20 (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).
Στην πόλη του Αγίου Στεφάνου, οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα
υπολογίζονται σε 93.649 τόνους CO2 ετησίως (έτος αναφοράς: 2009).
Ο στόχος που τίθεται είναι η µείωση αυτών των εκποµπών σε 73.993 τόνους
µέχρι το έτος 2020. Ο στόχος µείωσης αναµένεται να επιτευχθεί από το
συνδυασµό εξοικονόµησης ενέργειας και εγκατάστασης συστηµάτων ΑΠΕ
εντός των ορίων της πόλης. Το Σχέδιο ∆ράσης που καταρτίστηκε προβλέπει
µέτρα µείωσης της κατανάλωσης ενέργειας στα δηµόσια κτίρια, όπως η
ενεργειακή αναβάθµιση και πιστοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του
∆ήµου, η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των χρηστών των δηµοσίων
κτιρίων στο δηµοτικό φωτισµό µε χρήση λαµπτήρων χαµηλής κατανάλωσης
για κάλυψη των αναγκών και την υλοποίηση πιλοτικού προγράµµατος
τηλεδιαχείρισης του δηµοτικού φωτισµού, στον οικιακό & τριτογενή τοµέα µε
δράσεις όπως η ενηµέρωση/ευαισθητοποίηση του κοινού, διανοµή
λαµπτήρων εξοικονόµησης ενέργειας και στα οχήµατα & µεταφορές µε
προτάσεις όπως η υλοποίηση δράσεων για τη βελτίωση της αστικής
κινητικότητας, την προώθηση του Eco-driving. Τέλος, προτείνονται άλλα
µέτρα όπως η προώθηση των ΑΠΕ, η εφαρµογή ενεργειακών κριτηρίων στις
διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων, κα.
Η επίτευξη του στόχου που τέθηκε, αναµένεται να προσφέρει σηµαντικά
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. Για την ενηµέρωση και την
ευαισθητοποίηση των πολιτών συντάχθηκε Οδηγός Εξοικονόµησης Ενέργειας
µε χρήσιµες και πρακτικές συµβουλές για την εξοικονόµηση ενέργειας στις
κατοικίες, καθώς η ενεργός συµµετοχή των πολιτών κρίνεται απαραίτητη για
την επίτευξη του στόχου µείωσης των εκποµπών κατά 20% έως το 2020.
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Η κρίση δεν αγγίζει την Ecotec
Η αγορά των τεχνολογιών περιβάλλοντος είναι αυτή που αντιµετωπίζει το
µικρότερο πρόβληµα µέσα στην πρωτοφανή κρίση που µαστίζει τη χώρα.
Το αποδεικνύει και το ενδιαφέρον των εταιριών του συγκεκριµένου χώρου για
συµµετοχή στην 4η διοργάνωση της πιο αντιπροσωπευτικής τους έκθεσης, της
«Ecotec» η οποία θα πραγµατοποιηθεί από 7 έως 10 Απριλίου 2011 στο «Expo
Athens».
Τέσσερις µήνες πριν και οι περισσότερες εταιρίες που συµµετείχαν στην κατά
κοινή οµολογία επιτυχηµένη διοργάνωση του 2010 έχουν ήδη επιβεβαιώσει
την παρουσία τους και σε αυτήν του 2011. Παράλληλα αρκετές είναι οι νέες
εταιρίες -ελληνικές και ξένες- που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την έκθεση.
Η «Ecotec - Τεχνολογίες Περιβάλλοντος & Φωτοβολταϊκά Συστήµατα»
διοργανώνεται από την «T Expo» και πλαισιώνεται από το «Ecoforum», ένα
τετραήµερο συνέδριο πάνω σε θέµατα τεχνολογιών περιβάλλοντος στο οποίο
συµµετέχουν σηµαντικές προσωπικότητες του χώρου από την Ελλάδα και το
εξωτερικό και το οποίο παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον ιδιαίτερα για τους
παράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα τώρα στην εποχή του
«Καλλικράτη».
Χορηγοί της έκθεσης είναι οι εταιρίες ALEO, RenApps και ΤΕΝΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ
ενώ µεγάλος χορηγός επικοινωνίας είναι το περιοδικό «Ecotec».
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CONERGY
ªÀ¡∏ª∞ ∞¡∞¶∆À•∏™
ª∂ ™ºƒ∞°π¢∞ ∆∏™ CONERGY

Φ/Β πάρκο ∆ράµας 5MW
Το δυναµικό µήνυµα ότι ο κλάδος των Φ/Β στην Ελλάδα διαθέτει λαµπρές
προοπτικές ακόµη και µέσω της γενικότερης οικονοµικής ύφεσης που
αντιµετωπίζει η χώρα, έδωσε η Conergy µε την ολοκλήρωση ενός από τα
µεγαλύτερα Φ/Β πάρκα στην Ελλάδα. Η εγκατάσταση συνολικής ισχύος
4.994,88 kWp στη βιοµηχανική περιοχή της ∆ράµας ξεκίνησε τον Ιούλιο του
2010 και ολοκληρώθηκε εντός του χρονοδιαγράµµατος, µέσα σε µόλις 5µισυ
µήνες!
Αποτελεί µια ακόµη απόδειξη ότι η Ελλάδα, παρά τις αντιξοότητες, έχει,
αρχίσει να συνειδητοποιεί πως η «πράσινη ανάπτυξη» και η αξιοποίησή της
είναι αυτή που θα δηµιουργήσει θεµελιώδεις βάσεις για την αγορά, την
επιχειρηµατικότητα, τη βιοµηχανία και την περιφερειακή ανάπτυξη και
οπωσδήποτε θα τονώσει την οικονοµία της χώρας. Με άλλα λόγια
εκµεταλλεύεται την ευκαιρία που της έχει δοθεί µε το µεγάλο δυναµικό της
σε ηλιοφάνεια, προχωρώντας δυναµικά, µε όλες τις εκτιµήσεις, τις
προβλέψεις και τις αναλύσεις να υποδεικνύουν µια λαµπρή αναπτυξιακή
προοπτική για την αγορά φωτοβολταϊκών.
Η Φ/Β εγκατάσταση, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία µε τις εταιρίες Positive
Energy και Ηλιοµηχανική Α.Ε. είναι µία από τις µεγαλύτερες στα Βαλκάνια και
εκτιµάται ότι θα παράγει πάνω απ ό 7.200.000 kWh ετησίως, δηλαδή τόση
ενέργεια 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.
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∂¶∆∞
∞ƒø°√™ ™∆√ ¢∏ª√ §√À∆ƒ∞∫π√À - ¶∂ƒ∞Ãøƒ∞™
°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
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ENERGA
∂•∞°√ƒ∞∑∂π ∆π™ ª∂∆√Ã∂™ ∆∏™ VERBUND TRADING AG
™∆∏¡ ∂§§∞¢∞ ∫∞π ∂π™∂ƒÃ∂∆∞π ∞∫√ª∞ ¶π√ ¢À¡∞ªπ∫∞
™∆∏¡ ∂§§∏¡π∫∏ & ¢π∂£¡∏ ∞°√ƒ∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞™

Ο Όµιλος ENERGA ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης του
επιχειρηµατικού του σχεδίου, προχώρησε στην εξαγορά των µετοχών της
VERBUND Trading AG στην Ελλάδα, η οποία ήλεγχε το 55% των µετοχών της
VERBUND AUSTRIAN POWER TRADING ENERGA HELLAS SA. Ο Όµιλος ENERGA
µέσω της συµφωνίας αυτής αποκτά το 100% των µετοχών και τον πλήρη
έλεγχο της εταιρίας, η οποία µετονοµάζεται σε ENERGA POWER TRADING SA
µε διακριτικό τίτλο ENERGA και αλλάζει λογότυπο.

Η ENERGA ΑΕ δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1994, διαθέτει σηµαντική
διεθνή εµπειρία σε µεγάλα ενεργειακά έργα, έχει ισχυρή παρουσία στα
Βαλκάνια και έχει αναπτύξει σηµαντικά έργα στην Ανατολική Ασία, ενώ
ασχολείται ιδιαίτερα έντονα µε έργα που προωθούν τις Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας στην Ελλάδα. Πρόσφατα µάλιστα εγκαινίασε το µεγαλύτερο, µέχρι
σήµερα, Φ/Β Πάρκο στην Ελλάδα, ισχύος 5MW, στην περιοχή Θήβα της
Βοιωτίας. Οι δραστηριότητες της εταιρίας επεκτείνονται στα Βαλκάνια και την
Κεντρική Ευρώπη. Το 2006, µε πρωτοβουλία του Προέδρου της κου Αχιλλέα
Φλώρου, η ENERGA προχώρησε σε κοινοπραξία µε την αυστριακή VERBUND
Trading AG και τη δηµιουργία της VERBUND AUSTRIAN POWER TRADING
ENERGA HELLAS SA, στην οποία συµµετείχε µε ποσοστό 45%.
Η κοινοπραξία αυτή αποτέλεσε την πρώτη ιδιωτική εταιρία ηλεκτρικού
ρεύµατος στη χώρα και ανέπτυξε µε µεγάλη επιτυχία επιχειρηµατικές
δραστηριότητες εµπορίας και προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε οικιακούς
και επιχειρηµατικούς πελάτες, καθώς και διασυνοριακές εµπορικές
δραστηριότητες. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι σε διάστηµα µικρότερο του ενός
έτους η εταιρία κατάφερε να αποσπάσει µεγάλο µερίδιο αγοράς στην
ελληνική αγορά ενέργειας, αποκτώντας περίπου 50,000 πελάτες.
Επιπρόσθετα, η εταιρία περιλαµβάνεται ανάµεσα στις “Strongest Companies
in Greece” σύµφωνα µε την αξιολόγηση της ICAP, ενώ πρόσφατα η
πιστοληπτική της ικανότητα διαβαθµίστηκε στην κατηγορία Α.

περισσότερες πληροφορίες
Γιώτα Χαραλαµπάκη,
Marketing Manager
Τάνια Χίου,
Communication Executive
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Η αλλαγή στη µετοχική σύνθεση της κοινοπραξίας επήλθε ως αποτέλεσµα της
διαφορετικής στρατηγικής των δύο µετόχων, η οποία από την πλευρά της
ENERGA είναι η δυναµικότερη διείσδυση της εταιρίας στην ελληνική αγορά
ενέργειας καθώς και η επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρίας στις
αγορές των Βαλκανίων και της Τουρκίας, ενώ από την πλευρά της αυστριακής
VERBUND είναι να εστιάσει στις βασικές αγορές της, την Αυστρία, Γερµανία,
Γαλλία, Ιταλία και Τουρκία. Με βάση το στρατηγικό σχεδιασµό της ENERGA, η
αγορά ενέργειας στην Ελλάδα βρίσκεται σε ανοδική πορεία, καθώς υπάρχουν
σηµαντικές ευκαιρίες για ιδιωτικές πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν σε
περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς προς όφελος του τελικού καταναλωτή.
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Η ENERGA POWER TRADING, έχοντας καθιερωθεί στην ελληνική αγορά ως η
No 1 ιδιωτική εταιρία ηλεκτρικού ρεύµατος στη χώρα, στοχεύει το 2011 στην
περαιτέρω δυναµική της διείσδυση στην αγορά προσφέροντας υπηρεσίες
ηλεκτρικού ρεύµατος καθώς και καινοτόµα και προηγµένα ενεργειακά
προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται και καλύπτουν τις ανάγκες ιδιωτών
και επιχειρησιακών πελατών. Παράλληλα, λόγω της διεθνούς παρουσίας της
ENERGA AE σε ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας, η εταιρία στοχεύει στη
περαιτέρω διείσδυσή της στις αγορές αυτές καθώς και στην επέκταση των
εµπορικών της δραστηριοτήτων σε νέες αναδυόµενες αγορές όπως αυτή της
Τουρκίας.
O κ. Werner Fleischer, Executive Board Member της VERBUND Trading AG,
δήλωσε σχετικά: «H συνεργασία µας µε την ENERGA ήταν άψογη καθόλη τη
διάρκεια των ετών που η VERBUND είχε παρουσία στην Ελλάδα. Ωστόσο, η
επέκταση της εταιρίας στην ελληνική λιανική αγορά ενέργειας δεν αποτελεί
προτεραιότητα για τη VERBUND αυτή τη χρονική στιγµή». Ο ∆ιευθύνων
Σύµβουλος της ENERGA κ. Αριστείδης Φλώρος δήλωσε σχετικά: «Αρχικά θα
ήθελα να ευχαριστήσω τη VERBUND για την πολύ επιτυχηµένη συνεργασία
µέχρι σήµερα. Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα, διανύει ακόµα τα πρώτα της
βήµατα και ενδεχοµένως να αποτελεί έναν από τους λιγοστούς κλάδους που
µπορούν να συµβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονοµίας της χώρας. Εµείς
διαθέτουµε µακροχρόνια εµπειρία, τεχνογνωσία από άλλες ευρωπαϊκές
αγορές, ώστε να εξελίξουµε την ENERGA σε ιδιωτική εµπορική ενεργειακή
εταιρία-πρωταθλητή στα επόµενα χρόνια. Η εταιρία θα εξακολουθήσει να
ηγείται στην Ελληνική αγορά προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ενώ
ταυτόχρονα θα αναπτύξει σηµαντική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή των
Βαλκανίων και της Τουρκίας. Οι αξίες της εταιρίας, η κουλτούρα των
ανθρώπων µας και η προσήλωση στους στόχους µας, είναι η βάση πάνω στην
οποία στηρίζουµε το επιχειρηµατικό µας πλάνο. Είµαστε πεπεισµένοι ότι και
αυτή µας η ενέργεια, θα στεφθεί µε πλήρη επιτυχία και θα επιφέρει
πολλαπλά οφέλη στην ευρύτερη κοινωνία και οικονοµία µέσα στην οποία
δραστηριοποιούµαστε».
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∂¶∆∞
øƒπª∞∑∂π ∆√ ∂ƒ°√ ∫∞∆∞™∫∂À∏™ ª√¡∞¢∞™
∂¶∂•∂ƒ°∞™π∞™ ∞¶√ƒƒπªª∞∆ø¡ ™∆∏ ¢À∆π∫∏ £∂™™∞§π∞

Σύµπραξη Γραφείων Μελετών µε νόµιµο εκπρόσωπο την ΕΠΤΑ Σύµβουλοι –
Μελετητές ανέλαβε την εκπόνηση των απαραίτητων µελετών ωρίµανσης για
την κατασκευή του έργου «ΜΟΝΑ∆Α ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ». Αντικείµενο αποτελεί η µελέτη για την επιλογή της τεχνολογίας
επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων για τους Νοµούς Τρικάλων και
Καρδίτσας και περιλαµβάνει εκτός των άλλων σχεδιασµό της µονάδας,
χωροθέτηση και περιβαλλοντική αδειοδότηση.
Το 1ο στάδιο της µελέτης που αφορούσε στην Επιλογή της Τεχνολογίας
Επεξεργασίας των Αποβλήτων έχει ήδη παρουσιαστεί στον κύριο του έργου
την ΠΑ∆ΥΘ Α.Ε. Στη µελέτη αυτή εξετάστηκαν όλες οι διαθέσιµες διεθνώς
τεχνολογίες διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, όπως Μηχανική
επεξεργασία, Βιολογική επεξεργασία, Θερµική επεξεργασία, Τεχνολογίες
Πλάσµατος καθώς και διάφορες παραλλαγές ή/και συνδυασµοί αυτών και
διαµορφώθηκαν εναλλακτικά σενάρια ολοκληρωµένης διαχείρισης των
απορριµµάτων για την υπό µελέτη περιοχή.
Μετά από συγκριτική αξιολόγηση των σεναρίων, προτάθηκε ως βέλτιστη λύση
η µέθοδος της Μηχανικής και Αναερόβιας Βιολογικής Επεξεργασίας µε
ανάκτηση ανακυκλώσιµων και ενέργειας, η οποία θα µπορεί να συνδυάζει την
επεξεργασία τόσο σύµµεικτων απορριµµάτων όσο και οργανικών µετά από
∆ιαλογή στην Πηγή. Να σηµειωθεί ότι η διαλογή στην πηγή των βιολογικών
αποβλήτων (απόβλητα τροφών, κήπων, κλπ.) αποτελεί σηµαντική παράµετρο
για την επιτυχή υλοποίηση του συνολικού σχεδιασµού. Σε γενικές γραµµές, η
µέθοδος αυτή προβλέπει: α) Παραγωγή κοµπόστ το οποίο µπορεί να διατεθεί
ως εδαφοβελτικωτικό, β) Παραγωγή βιοαερίου το οποίο µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για παραγωγή ενέργειας (ηλεκτρική, θερµική) γ) Παραγωγήδιαχωρισµός ανακυκλώσιµων υλικών τα οποία διατίθενται προς ανακύκλωση.
Η συνολική δυναµικότητα της µονάδας θα είναι της τάξης των 100.000
τον/έτος. ∆εδοµένου ότι το κόστος για τη διαχείριση των προδιαλεγµένων
οργανικών είναι πολύ χαµηλότερο έναντι αυτού των συµµείκτων, είναι
προφανές ότι όσο αυξάνεται η διαλογή στην πηγή το σταθµισµένο κόστος
επεξεργασίας θα µειώνεται.
Το επόµενο στάδιο της µελέτης που θα υλοποιήσει η σύµπραξη «ΕΠΤΑ ΕΠΕ ENVIROPLAN ΑΕ - ΚΛΟΚΟΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΛΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΜΠΟΓΡΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΠΟΛΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» αφορά στη χωροθέτηση του
εργοστασίου, όπου και θα εξεταστούν εναλλακτικοί χώροι εντός των Νοµών
Τρικάλων και Καρδίτσας.
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EUROCHARITY
¶ƒ∞™π¡∏ √π∫√¡√ªπ∞, ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∫√π¡ø¡π∫∏
∂À£À¡∏ ∫∞π À¶∂À£À¡∂™ ∂¶∂¡¢À™∂π™

Παρουσιάζει ενδιαφέρον να προσεγγίσει κανείς την έννοια της Πράσινης
Οικονοµίας αποδίδοντας παραστατικά τρεις κρίσιµες και αλληλένδετες
παραµέτρους: την Αειφόρο Ανάπτυξη, την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τις
Υπεύθυνες Επενδύσεις (Socially Responsible Investing).
Η Αειφόρος ή Βιώσιµη Ανάπτυξη αναφέρεται στην οικονοµική ανάπτυξη που
σχεδιάζεται και υλοποιείται µε γνώµονα την προστασία του περιβάλλοντος,
συνδυάζοντας τη µέγιστη δυνατή απολαβή πόρων από αυτό, χωρίς όµως να
αποτελεί τροχοπέδη για τη φυσική παραγωγή τους και στο µέλλον.

Γιώργος Τσιακαλάκης
Υπεύθυνος Ανάπτυξης
EuroCharity

Ουσιαστικά πρόκειται για µία µορφή ανάπτυξης άρρηκτα συνδεδεµένη µε την
έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που έχει αναδείξει και στην Ελλάδα
τα τελευταία χρόνια ότι η επιχειρηµατικότητα είναι αναπόσπαστο κοµµάτι του
κοινωνικού συνόλου και του περιβάλλοντος µέσα στο οποίο αναπτύσσεται.
Ο τοµέας στον οποίο η ελληνική πραγµατικότητα αρνείται να προσαρµοστεί
στις διεθνείς τάσεις λόγω συγκεκριµένων στρεβλώσεων και αγκυλώσεων που
τη χαρακτηρίζουν, είναι οι Υπεύθυνες Επενδύσεις, οι οποίες ως έννοια και
πρακτική υφίστανται στις διεθνείς αγορές τουλάχιστον από τα τέλη του 19ου
αιώνα. Οι Υπεύθυνες Επενδύσεις συµπληρώνουν και κλείνουν το τρίπτυχο που
σχηµατοποιεί τον «κύκλο» της Πράσινης Οικονοµίας µαζί µε την Αειφόρο
Ανάπτυξη και την Εταιρική Υπευθυνότητα, καθώς έχουν ως γνώµονα όχι µόνο
τη µεγιστοποίηση του οικονοµικού κέρδους, αλλά συνυπολογίζουν
περιβαλλοντικές και κοινωνικές παραµέτρους, καθώς και ζητήµατα
διακυβέρνησης.
Στη βάση αυτή η EuroCharity, το σηµείο αναφοράς για την Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη και την Πράσινη Οικονοµία, έχει επιλέξει στην πενταετή πορεία της να
τοποθετήσει τις τρείς παραπάνω έννοιες στον ίδιο παρανοµαστή και προχωρά
το καλοκαίρι του 2011 στην έκδοση και παρουσίαση του τέταρτου,
αγγλόφωνου τόµου της σειράς «EuroCharity Yearbook» µε τίτλο «The Future of
Responsible Investing» επιδιώκοντας να ανοίξει και στην Ελλάδα η δηµόσια
συζήτηση για τις Υπεύθυνες Επενδύσεις.
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TENESOL
∫∞∆∞™∫∂À∞∑∂π ∆√ ºø∆√µ√§∆∞´∫√ ™À™∆∏ª∞
7MWP ™∂ 188 ∞°ƒ√∆π∫∞ ∫∆πƒπ∞
ª∂ √º∂§√™ °π∞ ∆√À™ π¢π√∫∆∏∆∂™ ∞§§∞ ∫∞π ∆∏¡
¶∂ƒπ√Ã∏

Η Tenesol, ο παγκόσµιος πάροχος ηλιακής ενέργειας και ιδιοκτησία των
ενεργειακών κολοσσών TOTAL και EDF, ολοκλήρωσε ένα φωτοβολταϊκό
σύστηµα αξίας 34 εκατοµµυρίων ευρώ σε στέγες 188 αγροτικών κτιρίων
ιδιοκτησίας 109 αγροτών. Το ετοιµοπαράδοτο σύστηµα βρίσκεται στη SégalaLimargue, στη νοτιοδυτική Γαλλία, και αποτελεί τρανό παράδειγµα του
οικονοµικού οφέλους που έχει η φωτοβολταϊκή τεχνολογία τόσο για τους
ιδιοκτήτες κτιρίων όσο και για την περιοχή. Το σύστηµα αυτό είναι το
αποτέλεσµα της 18µηνης συνεργασίας µεταξύ του Sicaseli, ενός αγροτικού
συνεταιρισµού, και της Tenesol. Με ισχύ 6.9 MWp, η εγκατάσταση αποτελεί
ένα από τα µεγαλύτερα συλλογικά έργα ενέργειας στη Γαλλία.
Το ετοιµοπαράδοτο σύστηµα οροφής καλύπτει επιφάνεια 52.500 m2 και
ενσωµατώνει 31.000 προηγµένες φωτοβολταϊκές µονάδες Tenesol, οι οποίες
κατασκευάστηκαν στο εργοστάσιο της εταιρίας που βρίσκεται στην κοντινή
Τουλούζη. Το σύστηµα έχει τη δυνατότητα παραγωγής 7,2 MWh ηλεκτρικής
ενέργειας ετησίως – ισοδυναµεί µε την ετήσια κατανάλωση περίπου 2.000
κατοικιών – µε αναµενόµενα ετήσια κέρδη περί τα 1,2 εκατοµµύρια ευρώ για
20 χρόνια.
«Η οικονοµική επίπτωση αυτού του έργου στους αγρότες και την περιοχή είναι
πολύ σηµαντική», δήλωσε ο Laurent Causse, επικεφαλής του τµήµατος
ενέργειας στον Sicaseli. «Η ανάληψη ενός πρόσθετου ρόλου από τους
αγρότες, αυτού του παραγωγού ηλιακής ενέργειας, τους προσφέρει την
ευκαιρία να αυξήσουν σηµαντικά τα έσοδά τους, ενώ παράλληλα ωφελείται
και η περιοχή από τις επενδύσεις και την οικονοµική ανάπτυξη ως
αποτέλεσµα του καθαρού κέρδους που προκύπτει από αυτό το πρόγραµµα.
Αυτό το έργο αποτελεί εξαιρετικό παράδειγµα της συνεργασίας των
αγροτικών κοινοτήτων και της ανανεώσιµης ενέργειας προς όφελος όλων».
Το έργο εγκαινιάστηκε στα τέλη του Οκτώβρη 2010 και παρευρέθηκαν οι κ.κ.
Benoit Rolland, Γενικός διευθυντής της Tenesol, Pierre Lafragette, ∆ιευθύνων
σύµβουλος του Sicaseli, και Martin Malvy, πρόεδρος της περιοχής των
Πυρηναίων (Midi-Pyrenées). Επιπλέον, το παρόν έδωσαν τοπικοί κυβερνητικοί
εκπρόσωποι και µέτοχοι καθώς επίσης και πολλοί από τους αγρότες που
συµµετείχαν στο έργο.
Αγρότες και ηλιακή ενέργεια
Ο αγροτικός συνεταιρισµός Sicaseli βρίσκεται στα νοτιοδυτικά της γαλλικής
περιοχής του Lot. Ο οργανισµός, ο οποίος αριθµεί περισσότερα από 560 µέλη,
έχει δεσµευτεί για την αγροτική ανάπτυξη και τη διατήρηση της µορφολογίας
του τοπίου. Η εγκατάσταση µιας µεγάλης κατασκευής ηλιακής ενέργειας
ταίριαζε απόλυτα µε τους στόχους του συνεταιρισµού. «Εξετάζαµε τρόπους
να συνδυάσουµε τη γεωργία και την οικολογία προς όφελος ενός βιώσιµου
περιβάλλοντος», εξηγεί ο Laurent Causse.
Η µελέτη σκοπιµότητας που διεξήγαγε ο Sicaseli µε θέµα την ηλιακή ενέργεια
διήρκησε αρκετούς µήνες µε τη συµµετοχή 10 εταιριών ηλιακής ενέργειας
που υπέβαλαν προσφορές για το νέο έργο. Η Tenesol κέρδισε τη σύµβαση
λόγω του µεγέθους της, της δραστηριοποίησής της στον τοµέα εδώ και πολλά
χρόνια, της εκτενούς εµπειρίας της και των κερδοφόρων φωτοβολταϊκών
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πλαισίων υψηλής ποιότητας που παρέχει. Το γεγονός ότι η Tenesol είναι η µεγαλύτερη κατασκευάστρια
εταιρία φωτοβολταϊκών στη Γαλλία έπαιξε επίσης σηµαντικό ρόλο για την επιλογή της, καθώς προσέφερε
προφανή περιβαλλοντικά οφέλη όσον αφορά τη µεταφορά των ηλιακών πλαισίων στο χώρο του έργου.
∆οκιµές
Έχοντας κερδίσει τη σύµβαση, η Tenesol ανέλαβε την εκτενή αξιολόγηση της περιοχής όσον αφορά το
δυναµικό της για τα φωτοβολταϊκά. Η εταιρία παρουσίασε τα ευρήµατά της στα µέλη του Sicaseli και η
ανταπόκριση ήταν ενθουσιώδης. Περί τους 270 αγρότες υποστήριξαν την ιδέα και αφού αξιολογήθηκαν τα
κτίρια για την καταλληλότητά τους για ένα φωτοβολταϊκό σύστηµα, οι 109 εξ αυτών συµφώνησαν να
συµµετάσχουν.
Με την πλήρωση των κανονισµών τεχνικής, νοµικής, οικονοµικής και πολεοδοµικής φύσης, δόθηκε στην
Tenesol η έγκριση να ξεκινήσουν οι εργασίες. Η εταιρία, στη συνέχεια, πραγµατοποίησε έναν τεχνικό έλεγχο
σκοπιµότητας σε καθένα από τα 188 κτίρια για να διασφαλιστεί η καταλληλότητά τους και να οριστούν τα
σωστά υλικά για την κατασκευή κάθε φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. Η κατασκευή ξεκίνησε το Σεπτέµβρη του
2009.
Ισχυρή κατασκευή
Καθένα από τα 188 κτίρια είναι διαφορετικό και µε διαφορετικές, ιδιαίτερες προκλήσεις. Στα περισσότερα
κτίρια, η υπάρχουσα κάλυψη οροφής αφαιρέθηκε και ενισχύθηκε η κατασκευή υποστήριξης πριν από την
εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήµατος. Ο µέσος όρος του χρόνου κατασκευής για ένα σύστηµα 300m2
ήταν µία εβδοµάδα. Οποιαδήποτε χρονική στιγµή εκτελούνταν εργασίες σε 25 διαφορετικά κτίρια από
υπαλλήλους της Tenesol και του Sicaseli. Τα συστήµατα σχεδιάστηκαν προσεκτικά ώστε να ενσωµατώνονται
µε τον περιβάλλοντα χώρο και να «δένουν» µε το φυσικό κάλλος της περιοχής των Πυρηναίων (MidiPyrenées). Η πρώτη εγκατάσταση συνδέθηκε µε το τοπικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας το ∆εκέµβριο του
2009.
Σύµφωνα πάντα µε τις αξίες τους, η Tenesol και ο Sicaseli προσέλαβαν κατασκευαστές από την περιοχή για
την αφαίρεση αµίαντου, καθώς και για ξυλουργικές και µεταλλουργικές εργασίες. Όλες οι εξωτερικές
εταιρίες αξιολογήθηκαν µέσω της ανάθεσης ενός ή δύο πιλοτικών έργων για να διασφαλιστεί ότι πληρούσαν
τις προϋποθέσεις της Tenesol όσον αφορά το τελικό αποτέλεσµα υψηλής ποιότητας.
Οικονοµικά ζητήµατα
Για τη χρηµατοδότηση του έργου και την προσφορά µιας ενιαίας παρουσίασης εκ µέρους των 109 αγροτών,
συστάθηκε µια συµµετοχική εταιρία µε την ονοµασία Ségala Agriculture et Energie Solaire (SAES). Η SAES
επέτρεψε τη συνεργασία των αγροτών και την εξασφάλιση του πιο προσοδοφόρου οικονοµικού πακέτου.
Τελικά, µια κοινοπραξία αποτελούµενη από έξι διαφορετικούς οικονοµικούς οργανισµούς συγκέντρωσε τα
απαιτούµενα 34 εκατοµµύρια ευρώ για το έργο.
Για τη µεγιστοποίηση της οικονοµικής απόδοσης του έργου, οι αγρότες ήταν πρόθυµοι να αναλάβουν την
ευθύνη συντήρησης των συστηµάτων. Αν και η Tenesol διαδραµατίζει υποστηρικτικό ρόλο και µπορεί να
απαντήσει σε ερωτήσεις, τη συντήρηση έχει αναλάβει εξολοκλήρου ο Sicaseli.
«Το έργο Sicaseli αποτελεί το τέλειο παράδειγµα συνεργασίας της αγροτικής κοινότητας µε στόχο τη
δηµιουργία φωτοβολταϊκού συστήµατος µεγάλης κλίµακας, το οποίο όχι µόνο ωφελεί τους εµπλεκόµενους
αλλά και µια ολόκληρη περιοχή», καταλήγει ο Γενικός διευθυντής της Tenesol, Benoit Rolland.
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∂π¢∏™∂π™

ECOENERGIA
£∂ª∂§πø¡∂∆∞π ™∆√ Ãøƒ√ ∆ø¡
ºø∆√µ√§∆∞´∫ø¡

Η EcoEnergia θεµελιώνεται στο χώρο των φωτοβολταϊκών µε 45
ολοκληρωµένους και συνδεδεµένους µε το δίκτυο της ∆ΕΗ φωτοβολταϊκούς
σταθµούς συνολικής ισχύος 4,3MWp, ενώ για το πρώτο εξάµηνο του 2011 έχει
προγραµµατίσει την κατασκευή 15 φωτοβολταϊκών σταθµών συνολικής ισχύος
1,6MWp.
Έχοντας ως κύριο άξονα δράσης την προώθηση των Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας και της Αειφόρου Ανάπτυξης, η EcoEnergia συνεχίζει την πορεία της
στον τοµέα της κατασκευής φωτοβολταϊκών σταθµών επεκτείνοντας τη
δραστηριότητά της στις οικιακές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις έως 10KWp
σε στέγες και δώµατα. Αναλαµβάνει µέσω ενός δικτύου ειδικευµένων
µηχανικών να σχεδιάσει, να εγκαταστήσει και να συνδέσει το σύστηµα των
πελατών της µε τη ∆ΕΗ σε ελάχιστο χρόνο, προτείνοντας την κατάλληλη
χρηµατοδότηση και δίνοντας έτσι τη δυνατότητα άµεσης κερδοφορίας.
∆εδοµένης της χρηµατοδότησης µε ευνοϊκά προγράµµατα για το σύνολο της
αξίας της οικιακής φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και της υψηλής απόδοσης
του έργου, επιτυγχάνουµε ελάχιστο χρόνο απόσβεσης, υψηλή κερδοφορία η
οποία εξασφαλίζεται µε συµβόλαιο 25 ετών και µια σίγουρη επένδυση η
οποία συµβάλει 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 EcoEnergia έχει αναπτύξει διαδικασίες ενίσχυσης της Πράσινης
Ανάπτυξης στον τοµέα των φωτοβολταϊκών στις 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,
χωρίς την καταβολή εγγυητικής επιστολής. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι µια
επιχείρηση µε διαθέσιµη στέγη, σε συνεργασία µε την EcoEnergia µπορεί
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άµεσα να αρχίσει τις διαδικασίες εγκατάστασης ενός φωτοβολταϊκού
συστήµατος, εξασφαλίζοντας πολύ σηµαντικά οικονοµικά οφέλη υπογράφοντας
µε τον ∆ΕΣΜΗΕ 20ετές συµβόλαιο πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας. Μια
τέτοια επιχειρηµατική απόφαση οδηγεί τόσο σε οικονοµικό όσο και περιβαλλοντικό
όφελος, αφού κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από φωτοβολταϊκά συστήµατα
αποτρέπει την έκλυση ενός κιλού διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα.
Η EcoEnergia έχοντας αναπτυγµένο το αίσθηµα ευθύνης απέναντι στους
πελάτες της, έχει ιδρύσει και λειτουργεί πανελλαδικά υποκαταστήµατα µε
άρτια εκπαιδευµένο τεχνικό προσωπικό και stock ανταλλακτικών και
µηχανηµάτων σε δικές της οργανωµένες αποθήκες προκειµένου να καλύπτει
τις απαιτήσεις των πελατών της και να δίνει άµεσες λύσεις στα έργα της χωρίς
απώλεια εισοδήµατος στους επενδυτές πελάτες της.
Για την περιοχή της Θράκης λειτουργεί υποκατάστηµα µε έδρα τη Χρυσούπολη
Καβάλας, για τη ∆υτική Ελλάδα υποκατάστηµα µε έδρα την Άρτα, για τα
∆ωδεκάνησα υποκατάστηµα µε έδρα τη Ρόδο, για την Κρήτη υποκατάστηµα
µε έδρα το Ηράκλειο και για την Πελοπόννησο υποκατάστηµα µε έδρα την
Καλαµάτα.
Αποτελώντας τον πραγµατικά έµπειρο συνεργάτη σας για να σας οδηγήσει
σωστά και υπεύθυνα στην υλοποίηση της «πράσινης» επένδυσής σας, η
EcoEnergia αναλαµβάνει όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται στη ∆ΕΗ, την
πολεοδοµία καθώς και την Τράπεζα για την έγκριση του δανείου σας στο
100% του προϋπολογισµού του έργου σας. Στη συνέχεια προχωράει στη
σχεδίαση και µελέτη του φωτοβολταϊκού σας έργου καθώς και στην επιλογή
του κατάλληλου εξοπλισµού και ολοκληρώνει µε την κατασκευή του σταθµού
σας και τη σύνδεσή του µε το δίκτυο.
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∂π¢∏™∂π™

LDK CONSULTANTS
∞¡∂§∞µ∂ ∫∞π À§√¶√π∂π ¶∂ƒπµ∞§§√¡∆π∫√
∂ƒ°√ °π∞ ∆√ ∂µ∂∞

Η LDK Consultants ανέλαβε πρόσφατα από το Εµπορικό & Βιοµηχανικό
Επιµελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) το έργο καταγραφής της υφιστάµενης
κατάστασης σε σχέση µε τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και το
περιβάλλον, καθώς και την αποτύπωση και παρουσίαση καλών πρακτικών
ελαχιστοποίησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τη
λειτουργία των ΜΜΕ.
Το έργο, το οποίο ήδη υλοποιείται και θα ολοκληρωθεί το Μάρτιο του 2011,
αποτελεί µέρος της δράσης περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των
επιχειρήσεων - µελών του ΕΒΕΑ στο πλαίσιο εκπόνησης του προγράµµατος
«Think Green» του φορέα.
Κατά την υλοποίηση του έργου, αρχικά θα αναγνωριστεί ο ρόλος των
επιχειρήσεων αυτών στην εθνική οικονοµία και το τοπικό περιβάλλον, καθώς
και οι σηµαντικοί περιορισµοί που αυτές αντιµετωπίζουν. Παράλληλα, µέσω
έρευνας πεδίου, θα γίνει εκτίµηση της περιβαλλοντικής επίδοσης των ΜΜΕ
από τους ίδιους τους επιχειρηµατίες αλλά και τους εργαζόµενους σε αυτές,
καθώς και θα αποτυπωθεί ο βαθµός κατανόησης της περιβαλλοντικής
νοµοθεσίας. Επίσης, θα αναδειχθούν καλές πρακτικές ελαχιστοποίησης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των επιχειρήσεων, τόσο µε
βάση την ελληνική, όσο και µε τη διεθνή εµπειρία, για τις οποίες µάλιστα θα
εκπονηθεί ανάλυση κόστους - οφέλους.
Ένα από τα αποτελέσµατα του έργου θα είναι η εκπόνηση ενός οδηγού καλών
πρακτικών ελαχιστοποίησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία
των ΜΜΕ, ο οποίος θα αποτελέσει πολύτιµο εργαλείο στα χέρια τους. Με αυτή
την προοπτική, το ΕΒΕΑ θα µπορεί στην πράξη να υποστηρίξει και να
συνεισφέρει στην «πράσινη» λειτουργία των επιχειρήσεων, στηρίζοντας έτσι
µία µορφή διαφορετικής αναπτυξιακής προσέγγισης µε όραµα και
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

KACO
∆∂Ã¡π∫∏ ∏ª∂ƒπ¢∞ ™∆∏ £∂™™∞§√¡π∫∏

θα πραγµατοποιηθεί στη
Θεσσαλονίκη την
Παρασκευή 4 Μαρτίου
στο ξενοδοχείο
Mediterranean Palace
επί της οδού Σαλαµίνος 3
& Καρατάσου και ώρες
10:00 – 16:00.

Η εταιρία KACO new energy, γερµανικός κατασκευαστής inverters
φωτοβολταϊκών συστηµάτων έχει την τιµή να σας προσκαλέσει στην Τεχνική
Ηµερίδα.
Οι θεµατικές ενότητες θα είναι:
Σειρά Powador 00 µονοφασικοί. Συνδέσεις και χειρισµός
Σειρά Powador 02 µονοφασικοί. Συνδέσεις και χειρισµός
Νέα σειρά Powador 10.0 – 14.0 TL3 τριφασικοί. Συνδέσεις και χειρισµός
Νέα σειρά Powador 16.0 – 18.0 TR3 τριφασικοί. Συνδέσεις και χειρισµός
Σειρά Powador 000xi-κεντρικοί τριφασικοί και νέα σειρά Powador 30.0 –
39.0 TL3. Συνδέσεις και χειρισµός
Κεντρικοί µετατροπείς XP
Συστήµατα παρακολούθησης δεδοµένων, Powador Prolog
Η παραπάνω ηµερίδα απευθύνεται σε εταιρίες σχεδιασµού, εµπορίας,
εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστηµάτων, µηχανικούς, εγκαταστάτες και
γενικότερα σε κάθε εµπλεκόµενο στο χώρο των φωτοβολταϊκών
συστηµάτων.
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∂ƒ°√¡ ∂¡∂ƒ°∂π∞ - POWER STAR
∂∫¶∞π¢∂À∆π∫√ ™∂ªπ¡∞ƒπ√ ª∂ £∂ª∞
«POWER OPTIMIZATION»

Ιδιαίτερης απήχησης έτυχε το πρώτο Εκπαιδευτικό Σεµινάριο PowerStar της ΈργονΕνέργεια/PowerStar Greece µε θέµα την παρουσίαση του Power Optimization, το οποίο
διεξήχθη στο ξενοδοχείο Grand Hotel Palace, αίθουσα Βούλα Πατουλίδου, στη
Θεσσαλονίκη, την Τρίτη 23 Νοεµβρίου.
Στόχος του σεµιναρίου ήταν η παρουσίαση των τελευταίων εξελίξεων, η ανταλλαγή
απόψεων, η εξαγωγή κατάλληλων και χρήσιµων συµπερασµάτων και η ανάλυση των
τάσεων και των προοπτικών στο χώρο της εξοικονόµησης ενέργειας και του
περιβάλλοντος στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, όπως αυτή καταγράφεται µέσα από την
εφαρµογή του συστήµατος PowerStar. Το εκπαιδευτικό αυτό σεµινάριο αποδείχθηκε
πολύ ενδιαφέρον και χρήσιµο, καθώς προσέλκυσε µια πλειάδα στελεχών από τον
επιχειρηµατικό και βιοµηχανικό κόσµο της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι µε ιδιαίτερη
προσήλωση παρακολούθησαν την παρουσίαση του Dr Άλεξ Μαρδαπήττα.
Η αναλυτική παρουσίαση του Dr Άλεξ Μαρδαπήττα είχε ως βασικό θέµα το καινοτόµο
σύστηµα PowerStar, την εφαρµογή του σε κατασκευές και κτιριακές εγκαταστάσεις,
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καθώς επίσης και παρουσίαση πρακτικών
εφαρµογών του νέου καινοτόµου συστήµατος εξοικονόµησης ενέργειας. Επίσης, µέσα
από την παρουσίαση του PowerStar, αναλύθηκε πως η εφαρµογή του είναι άρρηκτα
συνδεδεµένη µε το περιβάλλον, διότι η Έργον-Ενέργεια/PowerStar Greece στηρίζει τη
δέσµευσή της για συστήµατα καινοτοµίας και προϊόντων προσβλέποντας στην αειφόρο
ανάπτυξη.
Στο σεµινάριο συµµετείχαν περισσότερα από 100 στελέχη, οικονοµικών και τεχνικών
υπηρεσιών των επιχειρήσεων της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδας, οι οποίοι
µέσα από το σεµινάριο και το διάλογο που ακολούθησε προσέγγισαν θέµατα που
αφορούσαν την εφαρµογή του συστήµατος PowerStar στις επιχειρήσεις τους και τις
αλµατώδεις εξελίξεις και τις νέες προοπτικές και τάσεις στον τοµέα της
εξοικονόµησης ενέργειας που φέρνει η εφαρµογή του.
Ο Γενικός ∆ιευθυντής της Έργον-Ενέργεια/PowerStar Greece κ. Μάνος Τσιρέκας
δήλωσε: «Η καινοτοµία, στις διαδικασίες, τα προϊόντα και τις ιδέες, µας δίνει την
ευκαιρία να αντιµετωπίσουµε τη νέα αγορά της ενέργειας µε νέες προτάσεις, νέες
υπηρεσίες, διαδικασίες και προϊόντα. Η Έργον-Ενέργεια/PowerStar Greece, θεωρεί
την καινοτοµία του συστήµατος PowerStar βασική αξία και δύναµη για τον οικονοµικό
προϋπολογισµό κάθε επιχείρησης, προσφέροντας αισιοδοξία για το µέλλον στην
παρούσα περίοδο οικονοµικής ύφεσης.
Το Εκπαιδευτικό Σεµινάριο PowerStar διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και
έχει προγραµµατιστεί να συνεχιστεί τον επόµενο χρόνο και στην Αθήνα.
Κέρδη από την εγκατάσταση του συστήµατος PowerStar®:
• Εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας έως και 26,1%.
• Εξάλειψη των αρµονικών τάσης και έντασης, εποµένως και του συντελεστή
παραµόρφωσης, έως και 90%. Η αρµονική παραµόρφωση είναι παράγωγο κυρίως
των υψηλής απόδοσης λαµπτήρων φωτισµού, των ηλεκτρονικών συσκευών όπως
υπολογιστές, τηλεοράσεις, περιφερειακά µηχανήµατα και των κινητήρων
ρυθµιζόµενων στροφών (VSD). Επιδρά δυσµενώς σε ευρείας κλίµακας στοιχεία του
συστήµατος όπως στους πυκνωτές, στους µετασχηµατιστές και στους κινητήρες,
προκαλώντας υπερθέρµανση, υπερφόρτωση και επιπρόσθετες απώλειες.
• Βελτίωση του συντελεστή ισχύος έως και 20% µε αποτέλεσµα µικρότερο
απαιτούµενο από την εγκατάσταση ρεύµα.
• Αύξηση του συντελεστή απόδοσης των ηλεκτρικών κινητήρων και της συνολικής
ικανότητας της εγκατάστασης.
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• Μείωση και σταθεροποίηση της τάσης εξαλείφοντας τις δυσλειτουργίες που
παρατηρούνται λόγω του φαινοµένου των έντονων διακυµάνσεων τάσης.
• Αύξηση της διάρκειας ζωής και µείωση του κόστους συντήρησης και
αντικατάστασης των ηλεκτρονικών συσκευών, συστηµάτων κλιµατισµού, κινητήρων
και λαµπτήρων.
• Προώθηση της εξοικονόµησης και της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας και
συνεισφορά στη µείωση της παραγωγής εναέριων ρύπων και την προστασία του
περιβάλλοντος.
Επιπρόσθετα χαρακτηριστικά του συστήµατος PowerStar®:
• Το πρωτοποριακό σύστηµα εξοικονόµησης ενέργειας προσαρµόζεται σύµφωνα µε
τις ανάγκες του εκάστοτε καταναλωτή και τις απαιτήσεις της εγκατάστασής του
(fully customized).
• Η λειτουργία του δεν απαιτεί καµία συντήρηση και έχει διάρκεια ζωής 50 χρόνια.
• Παρέχεται 15ετής εργοστασιακή εγγύηση και γραπτή εγγύηση αποτελεσµάτων.
• Αποτελεί ένα εγκεκριµένο και πλήρες σύστηµα ενεργής εξοικονόµησης ενέργειας.
• Είναι ελεγχόµενο µέσω PLC, έχει τη δική του διεύθυνση IP και µπορεί να ελεγχθεί
ηλεκτρονικά από οποιοδήποτε µέρος του κόσµου αν απαιτηθεί. Το σύστηµα παρέχει
πλήρη δεδοµένα λειτουργίας µέσω της εγκατεστηµένης οθόνης, αλλά και µέσω του
διαδικτύου σε πραγµατικό χρόνο (real-time monitoring through the internet).
• Είναι αναγνωρισµένο για τον εξαιρετικά υψηλό βαθµό απόδοσης και για την
επίτευξη αποτελεσµάτων σαφώς ανώτερων από κάθε άλλο σύστηµα εξοικονόµησης
ενέργειας.
Η ανωτερότητα του συστήµατός µας έχει επικυρωθεί από ανεξάρτητες δοκιµές
όπου το PowerStar®:
• Πέτυχε εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας έως και 13% υψηλότερη από αυτή των
ανταγωνιστών.
• Εξάλειψε τις Αρµονικές ∆ιαταραχές σε ποσοστό 88% περισσότερο από τα
συστήµατα των ανταγωνιστών.
• Έχει τη χαµηλότερη θερµοκρασία λειτουργίας. Το PowerStar® δεν αναπτύσσει
θερµοκρασία υψηλότερη από αυτή του περιβάλλοντος, ενώ τα άλλα συστήµατα που
µελετήθηκαν ανέπτυξαν θερµοκρασία έως και 70°C.

Η εταιρία Έργον-Ενέργεια Ε.Π.Ε.® λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2007 και βασικός
στόχος της είναι η συνεισφορά στην προώθηση της ιδέας για εξοικονόµηση και
ορθολογική χρήση της ενέργειας, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα µείωση των
παραγόµενων ρύπων στην ατµόσφαιρα, σύµφωνα και µε τις δεσµεύσεις της Ελλάδας
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ολοένα και περισσότερες εταιρίες και οργανισµοί στην
Ελλάδα υιοθετούν προγράµµατα εξοικονόµησης ενέργειας στον σχεδιασµό τους, µε
αποτέλεσµα, η Έργον-Ενέργεια® στην Ελλάδα να αναµένει την εγκατάσταση πολλών
συστηµάτων PowerStar® στα επόµενα 5 χρόνια. Η Έργον-Ενέργεια Ε.Π.Ε.®
αντιπροσωπεύει την EMS - Energy Management Systems στην Ελλάδα.
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TENESOL
∂°∫∞π¡π∞∑∂π ∆∏ ª√¡∞¢∞ ¶∞ƒ∞°ø°∏™
™À™∆∏ª∞∆ø¡ BIPV «¢π¶§√À °À∞§π√À»
∂¶π ¶∞ƒ∞°°∂§π∞ °π∞ ∞ƒÃπ∆∂∫∆√¡∂™

Η Tenesol, ο παγκόσµιος πάροχος ηλιακής ενέργειας και ιδιοκτησία των
ενεργειακών κολοσσών TOTAL και EDF, εγκαινίασε µια νέα µονάδα παραγωγής
συστηµάτων Building Integrated PhotoVoltaic (BIVP) διπλού γυαλιού επί
παραγγελία στην Ευρώπη. Η νέα µονάδα χαρίζει στους αρχιτέκτονες την
ελευθερία να δηµιουργήσουν φωτοβολταϊκές µονάδες που θα ικανοποιούν τις
απαιτήσεις µεµονωµένων έργων. ∆ίνεται απόλυτη ελευθερία στο µέγεθος, το
χρώµα, το σχήµα, το στυλ ή σε κάθε σχεδιαστική απαίτηση. Η µονάδα
αποτελεί µία από τις πλέον προηγµένες µονάδες από κρυσταλλική σιλικόνη
στην αγορά. Ο σχεδιασµός της δίνει τη δυνατότητα στους διευθυντές
εγκαταστάσεων να συµµορφώνονται µε τους πιο πρόσφατους ευρωπαϊκούς
οικοδοµικούς κανονισµούς1.
«Χάρη στις νέες µονάδες διπλού γυαλιού παύουν να ισχύουν οι συνήθεις
περιορισµοί των ηλιακών εγκαταστάσεων. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα στους
αρχιτέκτονες να αφήσουν ελεύθερη τη δηµιουργικότητά τους και να
σχεδιάσουν πραγµατικά µοναδικά συστήµατα BIPV», δήλωσε ο Benoit
Rolland, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Tenesol. «Η ηλιακή ενέργεια εξελίσσεται
µε ταχύτατους ρυθµούς ως η κατεξοχήν επιλογή ανανεώσιµης ενέργειας για
τους ιδιοκτήτες κτιρίων. Έτσι, οι µονάδες αυτές, όχι µόνο πληρούν τους
εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισµούς για αποδοτικό οικοδοµικό σχεδιασµό
αλλά αποτελούν και µια καλαίσθητη λύση παραγωγής ανανεώσιµης
ενέργειας, ενώ παράλληλα ενισχύουν τον οικολογικό χαρακτήρα του κτιρίου».
Για την κατασκευή του συστήµατος διπλού γυαλιού επί παραγγελία, η Tenesol
θα συνεργαστεί απευθείας µε αρχιτέκτονες έτσι ώστε να καλύψει τις σχεδιαστικές
τους απαιτήσεις. Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να καθορίσουν το ακριβές
µέγεθος κάθε µονάδας (µέγιστη διάσταση 4mx2m) και το πάχος του γυαλιού.
Όσον αφορά τις φωτοβολταϊκές κυψέλες, οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να
επιλέξουν Poly ή Mono (πολλαπλής ή µονής κρυσταλλικής δοµής από
γαλακτικό οξύ), τον αριθµό των κυψελών και τη διάταξη της µονάδας.
Ο υαλοπίνακας που χρησιµοποιείται για το µπροστινό µέρος της µονάδας
αποτελείται από υπερδιάφανο κρύσταλλο (extra clear) και έχει υποβληθεί στη
δοκιµασία Heat Soak Test (HST) για να διασφαλιστεί η πιο αποδοτική
παραγωγή ενέργειας µε φωτοβολταϊκά. Ο υαλοπίνακας που βρίσκεται στο
πίσω µέρος της µονάδας µπορεί να είναι έγχρωµος, σκληρυµένος δια βαφής,
από διαφανές κρύσταλλο, από υπερδιάφανο κρύσταλλο (extra clear) και µε
µεταβλητό πάχος.
Οι νέες µονάδες διπλού γυαλιού, που ενσωµατώνονται σε προσόψεις,
γυάλινες οροφές και σε σκίαστρα, είναι σχεδιασµένες ώστε να είναι ορατές
από παντού και να απαρτίζουν ένα σηµαντικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής
ενός κτιρίου. Για το σκοπό αυτό, όλα τα κουτιά σύνδεσης τοποθετούνται στην
άκρη της εγκατάστασης ώστε να µην είναι ορατά και να καταστρέφουν την
εικόνα του φωτοβολταϊκού συστήµατος.
1 Η κατασκευή των µονάδων
συµµορφώνεται µε την
ευρωπαϊκή οδηγία EPBD2, η
οποία στοχεύει στη δηµιουργία
κινήτρων για θερµική απόδοση
και παραγωγή ηλιακής ενέργειας
σε κτίρια.
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Οι νέες µονάδες TE Lumex Design συνδυάζουν την παραγωγή θερµότητας από
τον ήλιο αλλά και από το ηλεκτρικό ρεύµα.
Οι νέες µονάδες TE Lumex Design αποτελούν το προϊόν µιας βιοµηχανικής
κοινοπραξίας και θα κατασκευάζονται στη Γαλλία. Στην Ευρώπη θα διατίθενται
στις αρχές του 2011.
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∆∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏
∞¶√∆∂§∂™ª∞∆∞ ∂¡¡∂∞ª∏¡√À 2010

Σύµφωνα µε τις οικονοµικές καταστάσεις της 30/09/2010, καταρτισµένες µε
βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, τα αποτελέσµατα
εννεαµήνου 2010 της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ διαµορφώνονται ως εξής:
Οι ενοποιηµένες πωλήσεις διαµορφώνονται σε 42,7 εκατ. ευρώ, έναντι 51,4
εκατ. ευρώ το εννεάµηνο του 2009, µειωµένες κατά 16,8%, λόγω της
υποχώρησης των εσόδων από τις κατασκευαστικές δραστηριότητες της
εταιρείας. Τα έσοδα από τον τοµέα της ενέργειας ανήλθαν σε 23,6 εκατ. ευρώ
έναντι 22,8 εκατ. ευρώ το εννεάµηνο του 2009, αυξηµένα κατά 3,3%.
Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τοµέα της εταιρίας προς τρίτους
διαµορφώθηκαν στα 19,1 εκατ. ευρώ έναντι 28,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη
περυσινή περίοδο, µειωµένες κατά 32,9%.
Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA)
διαµορφώθηκε σε 14,3 εκατ. ευρώ, έναντι 19,6 εκατ. ευρώ το εννεάµηνο του
2009, µειωµένη κατά 26,6% σε σχέση µε την περυσινή περίοδο. Τα EBITDA
από την ενέργεια διαµορφώθηκαν σε 12,7 εκατ. έναντι 14,8 εκατ. ευρώ την
περυσινή περίοδο, µειωµένα κατά 13,6%, συνεπεία κυρίως των αυξηµένων
εξόδων στης εταιρίας στην προσπάθεια της να επεκταθεί στο εξωτερικό. Το
EBITDA από τις κατασκευές διαµορφώθηκε σε 1,6 εκατ. ευρώ έναντι 4,8 εκατ.
ευρώ το περυσινό εννεάµηνο, µειωµένο κατά 68%.
Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ) διαµορφώθηκαν
σε 9,4 εκατ. ευρώ έναντι 14,7 εκ. ευρώ µειωµένα κατά 35,8%. Αντίστοιχα, τα
κέρδη προ φόρων επηρεάστηκαν και από τα µειωµένα έσοδα από τόκους και
διαµορφώθηκαν στα 11,2 εκατ. ευρώ έναντι 18,5 εκατ. ευρώ το εννεάµηνο
του 2009, µειωµένα κατά 39,3%. Τα καθαρά κέρδη µετά από τα δικαιώµατα
µειοψηφίας, διαµορφώθηκαν στα 5,6 εκατ. ευρώ, έναντι 13,5 εκατ. ευρώ την
αντίστοιχη περυσινή περίοδο, µειωµένα κατά 57,8% σε σχέση µε την
αντίστοιχη περυσινή περίοδο, επιβαρηµένα σηµαντικά από την έκτακτη
εισφορά που επιβλήθηκε στις κερδοφόρες επιχειρήσεις.
Οι επενδύσεις του Οµίλου στο εννεάµηνο του 2010 ανήλθαν σε 58,4 εκατ.
ευρώ, καθώς το επενδυτικό πρόγραµµα εξελίσσεται ικανοποιητικά.
Οι ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες στο εννεάµηνο ανήλθαν
σε 22,3 εκατ. ευρώ έναντι 18,2 εκατ. ευρώ την περυσινή αντίστοιχη περίοδο,
ενώ η καθαρή ταµειακή θέση του Οµίλου (ταµειακά διαθέσιµα µείον τραπεζικός
δανεισµός) ανέρχεται σε 6,3 εκατ. ευρώ. Ο Όµιλος διαθέτει εξαιρετική
ρευστότητα, καθώς τα χρηµατικά διαθέσιµα ανέρχονται σε 196,8 εκατ. ευρώ.
H ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ξεκίνησε την λειτουργία ενός ακόµα αιολικού πάρκου
ισχύος 12,5 MW στην Ελλάδα και πλέον η εταιρία λειτουργεί συνολικά 161 MW
εγκαταστάσεων ΑΠΕ.
περισσότερες πληροφορίες
Αριστοτέλης Σπηλιώτης
Επενδυτικές Σχέσεις
Κωνσταντίνος Λάµπρου
Γραφείο Τύπου & ∆ηµοσίων
Σχέσεων
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Η εταιρία ξεκίνησε την κατασκευή ενός ακόµα αιολικού πάρκου ισχύος 24 MW
στην Πολωνία και πλέον η υπό κατασκευή ισχύς του Οµίλου ανέρχεται σε
263,5 MW. H εταιρία διαθέτει άδειες παραγωγής για επιπλέον 592 MW
αιολικών πάρκων και 125 MW υδροηλεκτρικών έργων στον Ελλαδικό χώρο,
ενώ έχει καταθέσει αιτήµατα για άδειες παραγωγής που ξεπερνούν τα 4500 MW.
Στην Ανατολική Ευρώπη, η εταιρία κατασκευάζει τέσσερα αιολικά πάρκα στην
Πολωνία συνολικής ισχύος 56 MW, ενώ κατασκευάζει και δύο αιολικά πάρκα
στην Βουλγαρία, ισχύος 30 MW.
Συνολικά, η εταιρία λειτουργεί ή κατασκευάζει 424 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ,
στον ευρωπαϊκό χώρο.

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

∂π¢∏™∂π™

TÜV AUSTRIA HELLAS
¶π™∆√¶√π∏£∏∫∂ ∆√ ª∂°∞§À∆∂ƒ√ º/µ ¶∞ƒ∫√
5MW ¶√À ∫∞∆∞™∫∂À∞™∆∏∫∂ ™∆∏ ¢ƒ∞ª∞

περισσότερες πληροφορίες

Στις 13 ∆εκεµβρίου 2010 ολοκληρώθηκε µε επιτυχία η σύνδεση του
µεγαλύτερου φωτοβολταϊκού σταθµού που έχει κατασκευαστεί έως σήµερα
στη χώρα µας, συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος 5MWp, της εταιρίας
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗ Α.Ε. στο ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ∆ΡΑΜΑΣ.

Lilly Mylona
Τµήµα Marketing

Η TÜV AUSTRIA HELLAS επιθεώρησε το έργο σε όλα τα στάδια κατασκευής του
από τα έργα Πολιτικού Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου και Μηχανολόγου
Μηχανικού έως και τη διασύνδεση του µε το δίκτυο Μέσης Τάσης της ∆ΕΗ.
Οι έλεγχοι που διεξήχθησαν ήταν λεπτοµερείς τόσο στα παραλαµβανόµενα
υλικά που εγκαταστάθηκαν στο έργο, όσο και σε όλα τα στάδια της
κατασκευής του. Ενδεικτικό είναι ότι οι επιθεωρητές της TÜV AUSTRIA HELLAS
πραγµατοποίησαν περισσότερες από 25 επιτόπιες επισκέψεις µέσω των
οποίων τεκµηριώθηκε η ασφαλής και ποιοτική κατασκευή ολόκληρου του
έργου.
Κύριος ανάδοχος του έργου ήταν η Εταιρία POSITIVE ENERGY. Η µελέτη και η
προµήθεια του εξοπλισµού καθώς και η επίβλεψη του έργου έγινε από την
εταιρία CONERGY, ενώ η κατασκευή του έργου καθώς και τα συστήµατα
στήριξης από την εταιρία ΗΛΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Το φωτοβολταϊκό σύστηµα
υλοποιήθηκε µε 9 σταθµούς κεντρικών µετατροπέων ισχύος CONERGY CIS
540(S). Αποτελείται από 22.704 φωτοβολταϊκά πλαίσια της εταιρίας Conergy
τύπου Conergy PowerPlus 220P ονοµαστικής ισχύος 220W και 516 συστήµατα
στήριξης αλουµινίου ATLAS P20-30 πιστοποιηµένα από την TÜV AUSTRIA
HELLAS σύµφωνα µε τους Ευρωκώδικες 1,3,9 καθώς και τον Ε.Α.Κ. (Ελληνικό
Αντισεισµικό Κανονισµό) 2000.
Τα περιβαλλοντικά οφέλη που θα προκύψουν από τη λειτουργία της
φωτοβολταϊκής εγκατάστασης αναµένεται να είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά.
Περίπου 7,2GWh ηλεκτρικής ενέργειας θα παράγει σε ετήσια βάση που θα
καλύπτουν τις ανάγκες ηλεκτροδότησης περισσότερων από 1.600
νοικοκυριών. Θα εξοικονοµούνται ετησίως 7.000 τόνοι ρύπων CO2, ήτοι όσο
απορροφά ένα δάσος 350.000 δέντρων, ενώ αναµένεται να εξοικονοµηθούν
συνολικά περίπου 140.000 τόνοι ρύπων CO2 στην 20ετή λειτουργία του.
Η TÜV AUSTRIA HELLAS µε τη µεγάλη εµπειρία και εξειδίκευση που διαθέτει
συµβάλλει στην Προστασία του περιβάλλοντος και την Αειφόρο ανάπτυξη µε
την επιθεώρηση και πιστοποίηση ποιοτικών και αξιόπιστων έργων
εγκαταστάσεων παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας.
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POSITIVE ENERGY
™∆∏¡ ∫√π¡√∆∏∆∞ ∆ø¡
«STRONGEST COMPANIES IN GREECE»

Σύµφωνα µε την πρόσφατη αξιολόγηση της ICAP Group, η Positive Energy
έλαβε υψηλό rating score και εντάχθηκε στην Κοινότητα των “Strongest
Companies in Greece” ως µία από τις πιο ισχυρές εταιρίες στην Ελλάδα.
Η Positive Energy αποτελεί µέλος ενός µεγάλου Οµίλου εταιριών µε ισχυρή
χρηµατοοικονοµική υποδοµή, που µετρά πάνω από είκοσι έτη εµπειρίας στον
κλάδο της τεχνολογίας και της ανάπτυξης µεγάλων έργων «µε το κλειδί στο
χέρι» στις αγορές της ευρύτερης Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η σηµαντική
αυτή διάκριση θα διευκολύνει ακόµη περισσότερο τις συναλλαγές της εντός
και εκτός Ελλάδος δεδοµένου ότι κατατάσσεται και βάσει της συγκεκριµένης
πιστοποίησης στις δυνατές, από πιστοληπτικής απόψεως, εταιρείες στη χώρα
µας. ∆υνατότητα ένταξης στην Κοινότητα έχει µόνο µία στις δέκα επιχειρήσεις
στην Ελλάδα.
Στις «Strongest Companies in Greece” συγκαταλέγονται οι επιχειρήσεις που
έχουν τοποθετηθεί στις ισχυρότερες ζώνες πιστοληπτικής διαβάθµισης (rating
scores) της ICAP Group η οποία αναγνωρίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος
ως Εξωτερικός Οργανισµός Πιστοληπτικών Αξιολογήσεων και από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως Αποδεκτή Πηγή Πιστοληπτικών
Αξιολογήσεων.
O ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρίας, κ. Κωνσταντίνος Μαύρος, δήλωσε
σχετικά: “Στη δύσκολη οικονοµική περίοδο που διανύουµε, η διάκριση αυτή
έρχεται να ενισχύσει το ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτηµα που διαθέτει η
Positive Energy, το οποίο βασίζεται στο τρίπτυχο premium engineering –
χρηµατοοικονοµική υποδοµή –µακρόχρονη εµπειρία. Η Positive Energy
γίνεται και επίσηµα µέλος µίας Επιχειρηµατικής Κοινότητας η οποία
λειτουργεί µε κοινό Όραµα την υγιή ανάπτυξη και την πραγµατική ευηµερία
ενώ ταυτόχρονα ενισχύει και το δικό της Όραµα να αποτελεί τον πλέον
Αξιόπιστο Συνεργάτη για την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων φωτοβολταϊκής
τεχνολογίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συµβάλλοντας παράλληλα ενεργά
στην Πράσινη Ανάπτυξη που αποτελεί πλέον παγκόσµιο επιτακτικό στόχο.”
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INTERAMERICAN
À¶√™∆∏ƒπ•∏ ∆ø¡ °π∞∆ƒø¡ ∆√À ∫√™ª√À

Ουσιαστική η υποστήριξη των Γιατρών του Κόσµου
από την INTERAMERICAN για τη φροντίδα υγείας
των παιδιών Ροµά στην Αττική
Με απόλυτη επίτευξη του στόχου που είχε τεθεί, ολοκληρώθηκε το έργο
πρωτοβάθµιας φροντίδας και αγωγής υγείας των παιδιών Ροµά στην Αττική,
που οργάνωσαν οι Γιατροί του Κόσµου µε την υποστήριξη της INTERAMERICAN.
Σε ηµερίδα που διεξήχθη πρόσφατα στο Ίδρυµα Μ. Κακογιάννη,
παρουσιάστηκαν απολογιστικά στοιχεία αυτού του προγράµµατος, που
αναπτύχθηκε από τον Οκτώβριο του 2009 έως τον Οκτώβριο του 2010 σε
καταυλισµούς τα Ελευσίνας, του Ασπροπύργου και της Νέας Ζωής. Κατά την
ηµερίδα, οι Γιατροί του Κόσµου τίµησαν την INTERAMERICAN και το Eureko
Achmea Foundation, που χρηµατοδότησε την υλοποίηση του προγράµµατος.
Το Eureko Achmea Foundation είναι κοινωφελές Ίδρυµα που αντλεί τους
πόρους του κυρίως από τον όµιλο Eureko, στον οποίο ανήκει η
INTERAMERICAN, ως ποσοστό επί των κερδών που παρουσιάζει ο όµιλος.
Το πρόγραµµα κάλυψε τις δράσεις της κινητής µονάδας των Γιατρών του
Κόσµου στους προαναφερθέντες καταυλισµούς, που περιλάµβαναν παροχή
πρωτοβάθµιας υγειονοµικής περίθαλψης, θεραπείας και φαρµακευτικής
κάλυψης, προληπτική φροντίδα και ενηµέρωση για τη σηµασία της
υγειονοµικής περίθαλψης, παραποµπή περιστατικών για περαιτέρω ιατρική
περίθαλψη και κοινωνική υποστήριξη όπου χρειάστηκε, καταγραφή
δεδοµένων υγείας των παιδιών για ιατρική και επιδηµιολογική µελέτη, καθώς
και εµβολιασµό. Πραγµατοποιήθηκαν συνολικά 780 εµβολιασµοί και
εξετάστηκαν 552 παιδιά Ροµά, ενώ ανοίχτηκαν και 145 νέα βιβλιάρια υγείας.
Οι παιδίατροι και επισκέπτες υγείας της κινητής µονάδας των Γιατρών του
Κόσµου προσέφεραν, ακόµη, εκπαίδευση για στοιχειώδη ζητήµατα υγείας,
ενώ στα παιδιά που φοιτούν στο 7ο ∆ηµοτικού Σχολείου Ασπροπύργου -Ροµά
στην πλειοψηφία- παρασχέθηκαν τα απαραίτητα πιστοποιητικά υγείας.
Στατιστικά, περίπου 2 στα 3 παιδιά που έτυχαν φροντίδας είχαν ηλικία
µικρότερη των 5 ετών.

Η Ευγενία Θάνου, Γεν. ∆ιευθύντρια των
Γιατρών του Κόσµου, επιδίδει την τιµητική
πλακέτα στον Γιάννη Ρούντο, ∆ιευθυντή
∆ηµοσίων Σχέσεων και ΕΚΕ της
INTERAMERICAN.

Αναφερόµενη στο πρόγραµµα η κα Ευγενία Θάνου, Γενική ∆ιευθύντρια των
Γιατρών του Κόσµου, τόνισε την ιδιαίτερη αξία του προγράµµατος για την
υγεία των παιδιών Ροµά και την καθοριστική συµβολή της υποστήριξής του
από την INTERAMERICAN και το Eureko Achmea Foundation. Ο κος Γιάννης
Ρούντος, ∆ιευθυντής ∆ηµοσίων Σχέσεων και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
της INTERAMERICAN, υπογράµµισε την αποτελεσµατικότητα αυτής της
παρέµβασης και επεσήµανε την προτεραιότητα που δίνει η INTERAMERICAN,
µέσα από “Πράξεις Ζωής” και κοινωνικής υπευθυνότητας, στην ανάδειξη του
δικαιώµατος στην υγεία για όλους και ιδιαίτερα των παιδιών, πολύ
περισσότερο στη σύγχρονη εποχή της οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης κατά
την οποία η περιθωριοποίηση των αδύναµων κοινωνικών οµάδων εντείνεται
συνεχώς.

ÙÂ‡¯Ô˜ 13

Γιατροί και µέλη του ∆.Σ. των Γιατρών
του Κόσµου µε τον Γ. Ρούντο της
INTERAMERICAN.
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PROJECT 15
∆√ ¶ƒø∆√ ¶∞£∏∆π∫√ ™¶π∆π

Το πρώτο “παθητικό σπίτι”
- “Passive house” στην
Ελλάδα και στη Ν.Α.
Μεσόγειο κατασκευάζεται
από την εταιρία Project15.

περισσότερες πληροφορίες
Alice Corovessi
Marketing Manager
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Φανταστείτε ένα κτίριο, που θερµαίνεται κυρίως από τον ήλιο και το οποίο
καταναλώνει 90% λιγότερη ενέργεια, από ένα αντίστοιχο συµβατικό κτίριο.
Ένα – καινούργιο ή υφιστάµενο – άριστα µονωµένο κτίριο µε εξαιρετική
εσωτερική ατµόσφαιρα και άπλετο φυσικό φωτισµό, που είναι πραγµατικά
προσιτό σε όλους. Ένα κτίριο, µε σχεδόν µηδενικές εκποµπές άνθρακα, που
µπορεί να είναι ενεργειακά ανεξάρτητο. Αυτό είναι το Passive House.
Το µέλλον στο σχεδιασµό κτιρίων.
Η ιδέα του παθητικού σπιτιού ξεκίνησε πριν από περίπου 20 χρόνια στη
Γερµανία και εξαπλώθηκε αργότερα στην Αµερική και τις βόρειες χώρες και,
βασίζεται στη µελέτη των υπόσκαφων κτισµάτων της Σαντορίνης και των
πέτρινων της Μάνης, που αποτελούν τα πρώτα αντιπροσωπευτικά
παραδείγµατα παθητικών σπιτιών στον κόσµο! Ξεκίνησαν να µελετώνται από
τον Γερµανό φυσικό Βόλφγκανγκ Φάιστ, ο οποίος κατασκεύασε το πρώτο σπίτι
στο Ντάρµαστ, νοτιοδυτικά της Φρανκφούρτης, και αργότερα ίδρυσε το
Passivhaus Institut, το οποίο πιστοποιεί και όλα τα passive κτίρια διεθνώς.
Το Passive House έχει σχεδιαστεί για να είναι οικονοµικά προσιτό και να
απευθύνεται σε όλους. Η χρήση των προτύπων του Passive House αυξάνει το
κόστος κατασκευής µεταξύ 5 και 10%, κατά µέσο όρο, σε σύγκριση µε ένα
αντίστοιχο συµβατικό σπίτι, ενώ µπορεί να ικανοποιήσει µία ευρεία γκάµα
προϋπολογισµών κατασκευής ανάλογα µε τις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη.
Το κυριότερο όφελος του Passive House είναι η οικονοµία στην ενέργεια.
Το Passive House µπορεί να επιτύχει µείωση της τάξης του 90% στην
κατανάλωση ενέργειας για θέρµανση και ψύξη, σε σύγκριση µε ένα
συµβατικό κτίριο. Οι ενεργειακές απαιτήσεις του Passive House είναι τόσο
µικρές, που η προσθήκη ενός µικρού ηλιακού ή αιολικού συστήµατος
µετατρέπει το κτίριο σε µια κατασκευή ενεργειακά αυτοδύναµη και καθαρή
όσον αφορά τις εκποµπές ρύπων.
Η ποιότητα του εσωτερικού αέρα και η ευχάριστη και άνετη εσωτερική
θερµοκρασία είναι επίσης σηµαντικά οφέλη του Passive House. Η εσωτερική
ατµόσφαιρα είναι υψηλού επιπέδου, διότι ο αέρας ανανεώνεται αυτόµατα σε
σταθερή βάση από το έξυπνο σύστηµα αερισµού, ενώ τα σύγχρονα πλήρως
λειτουργικά κουφώµατα δίνουν τη δυνατότητα για φυσικό αερισµό του κτιρίου.
Το παθητικό κτήριο µπορεί να κατασκευαστεί έτσι ώστε να ταιριάζει σε όλα τα
γούστα και να ικανοποιεί όλα τα µεγέθη, χωρίς συµβιβασµούς σε υλικά και
εσωτερική διαρρύθµιση. Κάθε κτήριο έχει τη δική του ξεχωριστή
προσωπικότητα και µπορεί να υιοθετήσει οποιαδήποτε τεχνοτροπία
κατασκευής, παραδοσιακή ή σύγχρονη, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα και
την αισθητική. Το πρότυπο “Passive House” δεν εφαρµόζεται επιτυχώς µόνο
σε κατοικίες, αλλά και σε κάθε είδους εµπορικό και δηµόσιο κτίριο.
Το πρότυπο “Passive House” είναι το πιο αξιόπιστο πρότυπο για την
κατασκευή σύγχρονων, άνετων, υγιεινών, στιβαρών, αειφόρων και
ενεργειακά οικονοµικών κτιρίων µε προσιτό κόστος. Υφιστάµενα κτίρια
µπορούν επίσης να αναβαθµιστούν ώστε να ανταποκρίνονται στο πρότυπο
“Passive House”. Είτε στόχος είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η
σηµαντική οικονοµία στους λογαριασµούς ενέργειας είτε η κατασκευή ενός
κτηρίου υψηλής ποιότητας, η επιλογή του προτύπου “Passive House”
υποδηλώνει πρωτοπορία.
Η κατασκευή του πρώτου ελληνικού παθητικού σπιτιού πήρε κάτι λιγότερο
από έναν χρόνο και η παράδοσή του υπολογίζεται να γίνει στα τέλη Μαρτίου.
Το κτίριο έχει κατασκευαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζει εντυπωσιακά
το ενεργειακό αποτύπωµα του άνθρακα, χωρίς να εξαρτάται από τη χρήση
ηλεκτρικών συσκευών που θα παράγουν θερµότητα, ψύξη και ζεστό νερό.
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KARAVIAS & ASSOCIATES
¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ∞™º∞§π™∏™ √π∫π∞∫ø¡ º/µ
™À™∆∏ª∞∆ø¡

Η Ελλάδα σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή ένωση χρηµατοδοτεί την
τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστηµάτων µικρής ισχύος, κυρίως στις στέγες
των σπιτιών. Έτσι ο κάθε ένας µας µπορεί να παράγει ενέργεια φιλική προς το
περιβάλλον και ταυτόχρονα να κερδίζει ένα επιπλέον µηνιαίο εισόδηµα από
την πώληση του.
Τα κύρια σηµεία – χαρακτηριστικά του προγράµµατος είναι τα εξής:
• Aφορά οικιακούς καταναλωτές
• Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα τοποθετούνται στο δώµα, την στέγη ή τα
στέγαστρα βεραντών του κτιρίου.
• Η ενέργεια που παράγεται πωλείται στη ∆ΕΗ σε συγκεκριµένη σταθερή
τιµή για 25 χρόνια
• ∆εν χρειάζεται άδεια και άλλες πολύπλοκες διαδικασίες
• ∆εν φορολογούνται τα έσοδα από την πώληση της ενέργειας
• Τα έσοδα από την πώληση της ενέργειας, κάνουν απόσβεση της επένδυσης
σε σύντοµο χρονικό διάστηµα
Ένα πλήρες ασφαλιστικό πρόγραµµα ασφάλισης οικιακών φωτοβολταίκών
συστηµάτων περιλαµβάνει την ασφάλιση της κατοικίας και επιπλέον του
παρακάτω καλυπτόµενους κινδύνους:
Πυρκαγιά, έκρηξη.
Στάσεις, απεργίες.
Τροµοκρατικές ενέργειες και κακόβουλες πράξεις.
Βραχυκύκλωµα µέχρι Ευρώ 2.500.
Πληµµύρα, καταιγίδα, θύελλα.
Χιόνι.
Κλοπή.
Αποκοµιδή συντριµµάτων µέχρι Ευρώ 1.500.
Αµοιβές αρχιτεκτόνων µέχρι Ευρώ 1.500.
Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων µέχρι Ευρώ 5.000
Απώλεια εισοδήµατος µέχρι Ευρώ 10.000.
Σεισµός.
Σήµερα στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά το µέσο ετήσιο ασφάλιστρο για ένα
πλήρες ασφαλιστικό πρόγραµµα κοστίζει 130 € περίπου.
Η Karavias & Associates, ιδρύθηκε το 1986 και είναι COVERHOLDER των
LLOYD’S από το 1994, χειριζόµενη BINDERS (δεσµευτικές συµβάσεις) σε
συγκεκριµένα προϊόντα, δηλαδή ενεργεί εξ ονόµατος oορισµένων συνδικάτων
των LLOYD’S για την ανάληψη των κινδύνων, την έκδοση συµβολαίων και την
διαχείριση των ζηµιών.

ÙÂ‡¯Ô˜ 13
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REHAU
∞ƒÃ∏ ª∞™ ∏ ºÀ™∏

Με µεγάλη επιτυχία διεξήχθη στις 4 & 5 Νοεµβρίου 2010 η εκδήλωση για την
Πράσινη Ενέργεια.
Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στον προαύλιο χώρο, στην έδρα της εταιρίας.
Οι παρευρισκόµενοι είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά και σε λειτουργία
ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Ενεργειακής Απόδοσης. Όλα τα συστήµατα
Πράσινης Ενέργειας που προσφέρει η εταιρία REHAU, ήταν τοποθετηµένα -µε
έναν εντυπωσιακό και πρωτότυπο για τα ελληνικά δεδοµένα τρόπο- στο
εσωτερικό ενός φορτηγού.
Στους επισκέπτες δόθηκε µια πρώτη εικόνα της λειτουργίας ενός
Ολοκληρωµένου Συστήµατος Ενεργειακής Απόδοσης µέσα από έναν
εκθεσιακό χώρο 50 τµ , του οποίου η εφαρµογή µπορεί να οδηγήσει µέχρι και
σε 75% εξοικονόµηση ενέργειας. Χωρίς Πετρέλαιο και Φυσικό Αέριο, ένα
σύστηµα προσαρµοσµένο στις απαιτήσεις του κάθε καταναλωτή, µε γνώµονα
την προφύλαξη του περιβάλλοντος και την µείωση κόστους.
Από την εκδήλωση δεν έλειψαν η µουσική και οι εκλεκτοί µεζέδες για τους
παρευρισκοµένους.
Το Showtruck επισκέφτηκαν περισσότερα από 500 συνολικά άτοµα που σε
συνδυασµό µε το κέφι που επικράτησε στην εκδήλωση µέχρι αργά το βράδυ,
αποτελούν την καλύτερη απόδειξη για την επιτυχία της πρωτοποριακής
εκδήλωσης.
Η εκδήλωση καλύφθηκε µε µεγάλο ενδιαφέρον από τηλεοπτικά και
ραδιοφωνικά µέσα, µε σκοπό την ενηµέρωση του πολίτη.

Σχετικά µε την εταιρία Rehau
Ως αναγνωρισµένη εταιρία, η οποία παρέχει λύσεις µε βάση τα πολυµερή υλικά, η εταιρεία
REHAU ξεχωρίζει διεθνώς στους κλάδους Τεχνολογία Οικοδοµής, Αυτοκινητοβιοµηχανίας, και
Βιοµηχανίας.

46
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TÜV AUSTRIA HELLAS
∞¡∂§∞µ∂ ∆√¡ ¶∂ƒπ√¢π∫√ ∂§∂°Ã√ ∆ø¡
∞¡∂§∫À™∆∏ƒø¡ ∆√À ª∂∆ƒ√ ∆∏™ ∞£∏¡∞™

Η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Α.Ε. ανέθεσε στον Φορέα Ελέγχου TÜV
AUSTRIA HELLAS τον περιοδικό έλεγχο του συνόλου των ανελκυστήρων που
λειτουργούν στους σταθµούς και στις λοιπές εγκαταστάσεις του ΜΕΤΡΟ της
Αθήνας. Λόγω των υψηλών απαιτήσεων ως προς την ασφάλεια, δεδοµένου ότι
οι ανελκυστήρες των σταθµών του ΜΕΤΡΟ είναι δηµόσιας χρήσης και µάλιστα
προορίζονται για Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες, η κείµενη νοµοθεσία ορίζει οι
έλεγχοι τους από Αναγνωρισµένο Φορέα να διενεργούνται κάθε χρόνο. Το
έργο υλοποίησης των ελέγχων προγραµµατίζεται να έχει ολοκληρωθεί ως τα
τέλη Αυγούστου.
Παράλληλα η TÜV AUSTRIA HELLAS προχωρά τη διαδικασία αρχικού ελέγχου /
πιστοποίησης CE, σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/16, των νέων
ανελκυστήρων κατασκευής OTIS των επεκτάσεων των γραµµών 2 και 3 του
Μετρό. Ως σήµερα, µε χρονολογική σειρά έχει πραγµατοποιήσει τους
αρχικούς ελέγχους των ανελκυστήρων στους σταθµούς ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ, ΑΓ.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΤΕΧΑΚΗ (ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑ CALATRAVA), ∆ΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ,
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ, ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ, ΕΛΑΙΩΝΑΣ, ΑΙΓΑΛΕΩ,
ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ και πρόσφατα τον περασµένο Μάιο στο νέο σταθµό του
ΧΟΛΑΡΓΟΥ.
H TÜV AUSTRIA HELLAS δραστηριοποιείται στον έλεγχο και την πιστοποίηση
ανελκυστήρων στην Ελλάδα από το 1994. ∆ιαθέτει το σύνολο των σχετικών
∆ιαπιστεύσεων για τον έλεγχο / πιστοποίηση νέων και υφιστάµενων
ανελκυστήρων κ΄ Κατασκευαστικών Στοιχείων Ασφαλείας Ανελκυστήρων, οι
οποίες τις έχουν χορηγηθεί από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης, καθώς και
τις αντίστοιχες Αναγνωρίσεις – Εγκρίσεις από την Πολιτεία. Επίσης είναι
Κοινοποιηµένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε αριθµό κοινοποίησης 0906, στα
πλαίσια της εφαρµογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 95/16/ΕΚ.
∆ιαθέτει δίκτυο άρτια εκπαιδευµένων επιθεωρητών, µε σηµαντική
προϋπηρεσία κ΄ εµπειρία στην τεχνολογία των ανελκυστήρων, παρέχοντας
πλήρη κάλυψη σε Ελλάδα και Κύπρο στις υπηρεσίες έλεγχου / πιστοποίησης
Ανελκυστήρων.
Τέλος κατέχει ηγετική θέση στον τοµέα των ελέγχων ανελκυστήρων έχοντας
επιθεωρήσει πανελλαδικά µέχρι σήµερα περισσότερους από 23.000
ανελκυστήρες.

ÙÂ‡¯Ô˜ 13
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CONERGY
«¶√¢∞ƒπ∫√» ™∆√ 2011 ª∂ ™Àªºø¡π∂™ 52MW

Με κεκτηµένη ταχύτητα από τα επιτυχηµένα αποτελέσµατα του 2010 και
κόντρα στις αντιξοότητες που προκάλεσε η οικονοµική ύφεση στην ελληνική
οικονοµία, η Conergy κλείνει τη χρονιά δυναµικά, στρώνοντας το δρόµο για
ακόµη υψηλότερες επιτυχίες το 2011. Πριν ακόµη ολοκληρωθεί το τρέχον
οικονοµικό έτος, έχει υπογράψει στρατηγικές συµφωνίες- πλαίσιο για την
προµήθεια φωτοβολταϊκού εξοπλισµού συνολικής ισχύος 52MWp για το 2011.
Η Conergy Ελλάδος, επαληθεύοντας τη θέση της ανάµεσα στις ηγέτιδες
εταιρείες της ελληνικής αγοράς Φ/Β συστηµάτων, εισέρχεται δυναµικά στο
νέο οικονοµικό έτος υπογράφοντας συµφωνίες για έργα υπερδιπλάσιας
ισχύος σε σχέση µε το στόχο των 22MWp που είχε θέσει και πέτυχε για το
2010. Με τον τρόπο αυτό συνεχίζει µε συνέπεια τη σταθερά ανοδική πορεία
της στον Ελλαδικό χώρο την τελευταία εξαετία.
Συνεπής στις υψηλού επιπέδου συνεργασίες και στην αδιαπραγµάτευτη
ποιότητα των συστηµάτων της, η Conergy επενδύει για µια ακόµη φορά στους
συνεργάτες της υπογραµµίζοντας τη δυναµική προοπτική εξέλιξης του
κλάδου των φωτοβολταϊκών εντός τους προσεχούς έτους.
Υπό το πρίσµα αυτό έχει ήδη υπογράψει συµφωνίες µε τις εταιρίες
ΗΛΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕ, για έργα συνολικής ισχύος 16MWp, KLT ΑΕ, για έργα η
ισχύς των οποίων ανέρχεται σε 14MWp, POSITIVE ENERGY για έργα ισχύος
10MWp, ΑΤΤΙΚΟΣ ΑΚΜΩΝ, για έργα συνολικής ισχύος 6MWp και ERGOLAND για
έργα ισχύος 6MWp.
Η σύναψη των συµφωνιών µε τις συγκεκριµένες εταιρίες, δεν είναι καθόλου
τυχαία καθώς έχουν διαγράψει και συνεχίζουν να διαγράφουν µια
επιτυχηµένη πορεία στον τοµέα της κατασκευής Φ/Β πάρκων στην ελληνική
επικράτεια. Όπως ανέφερε ο κος Dieter Schmitt, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της
Conergy στην Ελλάδα, η ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών έχει ανάγκη από
τέτοιες συνεργασίες για την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας Φ/Β
εγκαταστάσεων προς τους επενδυτές.
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ª∂™√°∂π√™ SOS
∂¶∞¡∞Ãƒ∏™πª√¶√π∏™∏ À°ƒø¡ ∞¶√µ§∏∆ø¡:
ªπ∞ ¡∂∞ ¶ƒ√√¶∆π∫∏ ∞¶√ ∆√ ¢∏ª√ Ã∂ƒ™√¡∏™√À

Στην προσπάθεια ανεύρεσης εναλλακτικών προτάσεων για διαφύλαξη των
υδατικών πόρων, η πρακτική της επαναχρησιµοποίησης του νερού αποτελεί
σίγουρα µια προοπτική µε πολλαπλά οφέλη, που προαπαιτεί όµως την
αποδοχή και συναίνεση όλων των εµπλεκόµενων φορέων και κυρίως των
µελλοντικών χρηστών. Με άξονα αυτή τη διαπίστωση και στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Life+ Περιβαλλοντολογική Πολιτική και
∆ιακυβέρνηση PROVIDING UPGRADED REUSE: PURE LIFE08 ENV/GR/551,
«Επεξεργασµένα Υγρά Απόβλητα ως Εναλλακτική Πηγή Ύδατος σε Ηµίξηρες
Περιοχές», το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS σε συνεργασία µε το ΤΕΙ Κρήτης, τη
∆.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου, ξεκινά σειρά
ενηµερωτικών δράσεων στον δήµο Χερσονήσου µε στόχο την ενηµέρωση και
σταδιακή εξοικείωση των πολιτών µε τη χρήση επεξεργασµένων υγρών
αποβλήτων.
Το πρόγραµµα Life+ Περιβαλλοντολογική Πολιτική και ∆ιακυβέρνηση
PROVIDING UPGRADED REUSE: PURE LIFE08 ENV/GR/551, «Επεξεργασµένα
Υγρά Απόβλητα ως Εναλλακτική Πηγή Ύδατος σε Ηµίξηρες Περιοχές»
περιλαµβάνει µια σειρά από δράσεις που ως τελικό στόχο έχουν την τεχνική
αναβάθµιση των εγκαταστάσεων της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισµού της
∆ΕΥΑΧ µε την προµήθεια σύγχρονων µηχανηµάτων και υλικών, καθώς και του
δικτύου διανοµής των επεξεργασµένων λυµάτων στα χωράφια. Στο πλαίσιο
αυτό, κύρια δράση του προγράµµατος και προϋπόθεση για τη συνολικά
επιτυχή υλοποίησή του, είναι η ενεργή συµµετοχή των κατοίκων και των
τελικών χρηστών του αναβαθµισµένου επεξεργασµένου νερού. Το παραπάνω
διασφαλίζεται µέσα από τη διαρκή ενηµέρωση για την εξέλιξη του
προγράµµατος, δεδοµένου ότι προβλέπεται η συνεχής παρακολούθηση της
ποιότητας των νερών, του εδάφους και των φυτών από έµπειρη επιστηµονική
οµάδα.
Αν και η χώρα µας, και κυρίως στις νησιωτικές περιοχές, αντιµετωπίζει
τεράστια ζητήµατα ανεπάρκειας και µη ικανοποιητικής ποιότητας των υδάτων,
η λύση της επαναχρησιµοποίησης δεν έχει προωθηθεί. Υπό αυτό το πρίσµα, η
υλοποίηση του προγράµµατος PURE καθώς και όλες οι σχετικές δράσεις
κρίνονται ιδιαίτερα ρηξικέλευθες και πρωτοποριακές. Η επαναχρησιµοποίηση
των επεξεργασµένων λυµάτων δίνει λύσεις σε δυο βασικά περιβαλλοντικά
προβλήµατα: καταρχήν, στη διάθεση των λυµάτων, που δεν θα πρέπει να
καταλήγουν ανεπεξέργαστα στο περιβάλλον, και κατά δεύτερον, στην
αξιοποίηση µη πόσιµου νερού σε χρήσεις που δεν απαιτούν νερό καλής
ποιότητας.

περισσότερες πληροφορίες
Λουκία Καλαϊτζή

Η διαρκής ενηµέρωση και η ενεργή συµµετοχή των κατοίκων στη διαχείριση
των υδάτων της περιοχής τους αποτελεί προϋπόθεση για την ορθή και
λελογισµένη χρήση των υδατικών πόρων και την αξιοποίηση κάθε πηγής
νερού.
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FIBREX
∞¡∞∫§∞™∆π∫∏ £∂ƒª√ª√¡ø™∏

Η ανακλαστική θερµοµόνωση είναι ένας νέος τρόπος µόνωσης του κελύφους,
η οποία αποτρέπει την µετάδοση της θερµότητας.
Η συµβατική µόνωση είναι αποτελεσµατική έναντι της
Αγωγιµότητας - µετάδοση θερµοκρασίας από τα µόρια άλλων σωµάτων
και της
Μετάβασης - µετάδοση θερµοκρασίας από την κίνηση των µορίων (υγρού η
αερίου)
Πρέπει να σηµειωθεί πως δεν αποδίδει έναντι της
Ακτινοβολίας - µετάδοση θερµοκρασίας µε ηλεκτροµαγνητικά κύµατα
(υπέρυθρη ακτινοβολία)

Μόνωση στέγης

Μονωτικές βαφές

Όπως απεικονίζεται και στον πίνακα, µε την ακτινοβολία µεταδίδεται το
µεγαλύτερο ποσοστό της θερµότητας.
Το καλοκαίρι το ποσοστό στην στέγη φτάνει έως και 93%.
Τα κοινά συµβατικά µονωτικά υλικά καθώς και όλα τα δοµικά υλικά
απορροφούν έως και 85% της υπέρυθρης ακτινοβολίας. Αντίθετα τα µονωτικά
υλικά, που είναι βασισµένα στην ανακλαστική θερµοµόνωση, ανακλούν το
97% της υπέρυθρης ακτινοβολίας προσφέροντας από τους καλύτερους
δείκτες µόνωσης µε U value έως και 0,412 W/m2.K .
Η διαφορά από τα κοινά συµβατικά µονωτικά υλικά είναι στην χρήση του
αλουµινίου. Τα υλικά είναι ένας συνδυασµός από φύλλα αλουµινίου εξιλασµένου πολυαιθυλενίου και στρωµάτων ειδικών κυψελίδων µε αέρα σε
διαφορετικές αλληλουχίες ανάλογα µε τον τοµέα χρήσης.
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Μόνωση κελύφους

Τοποθετώντας µονωτικά υλικά ανακλαστικής θερµοµόνωσης απολαµβάνουµε
τις εξής ιδιότητες:
•
•
•
•
•

Άριστοι δείκτες µόνωσης ( R-, U- value).
Πλήρης γκάµα υλικών για κάθε σηµείο του δοµήµατος που χρήζει µόνωσης.
Πολύ εύκολη και γρήγορη εφαρµογή.
Ανθεκτικότητα και µεγάλη διάρκεια ζωής.
Προστατεύει το οίκηµα από υγρασία και ανάπτυξη µικροβίων και
µικροοργανισµών.
• Μικρό πάχος που σηµαίνει φθηνότερη µεταφορά, περισσότερα καθαρά
τετραγωνικά µέτρα και µικρότερο πάχος εξωτερικής θερµοπρόσοψης.
Όλα τα υλικά είναι ειδικά µελετηµένα για κάθε σηµείο του οικοδοµήµατος, µε
µέγιστο πάχος τα 1,2cm καθώς τα υλικά βασίζονται στις µονωτικές και
ανακλαστικές ιδιότητές τους και όχι στο πάχος.

Μόνωση δαπέδου
ÙÂ‡¯Ô˜ 13
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¶∞ƒ√À™π∞™∏ ∂∆∞πƒπø¡
DEGERENERGIE GMBH - ALUMINCO - JUBILAND - ΚΕΒΕ - KOSTAL
LUXOR SOLAR GMBH - SOMFY
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AVATEC - CAPAROL - ENERGETICA HELLAS Ε.Π.Ε. - E.D.P.
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DEGERENERGIE GMBH

Ιχνηλάτες µε προσανατολισµό
στο µέλλον
DEGERENERGIE GMBH

Η DEGERenergie είναι µια επιχείρηση µε διεθνή δραστηριότητα και µε
προσανατολισµό στο µέλλον και έχει έδρα το Horb am Neckar ∆υτικά της
Στουτγάρδης. Η εταιρία ιδρύθηκε το 1999 από τον Artur Deger και είναι
σήµερα παγκόσµιος ηγέτης στην αγορά συστηµάτων ιχνηλάτησης έχοντας
εγκατεστηµένα περισσότερα από 35.000 συστήµατα σε 38 χώρες. Από την
ίδρυσή της η DEGERenergie αναπτύσσεται µε εξαιρετικά γρήγορους ρυθµούς.
Η εταιρία απασχολεί 60 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 νέων γραµµών παραγωγής
στις ΗΠΑ και στον Καναδά.
Προϊόντα
Οι εγκαταστάσεις ΦΒ 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 ενώ το 2010 αναδείχτηκε στις κορυφαίες και πιο
καινοτόµες 100 µικροµεσαίες επιχειρήσεις της Γερµανίας. 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 και PLC είναι ακριβώς η χρήση του MLD που δίνει τη δυνατότητα
στους ιχνηλάτες να εκµεταλλεύονται την άµεσα προσπίπτουσα ακτινοβολία
αλλά και αυτή λόγω διάχυσης. Η καινοτοµική «δύναµη» και αξιοπιστία του
MLD έδωσε τη δυνατότητα στην Degerenergie να διαθέτει τη πιο µεγάλη
γκάµα προϊόντων που προσφέρει εταιρία κατασκευής και διανοµής ιχνηλατών
παγκοσµίως. Επίσης είναι η µοναδική εταιρία που κατασκευάζει ιχνηλάτες για
ενσωµάτωση σε κτίρια. Έτσι προσφέρονται τα συστήµατα µονο-αξονικής
ιχνηλάτησης Toptracker µε ενεργή επιφάνεια για τοποθέτηση ηλιακών
µονάδων 8.5 τµ και 40 τµ µε τα προϊόντα Toptracker 8.5 και Toptracker 40NT.
Τα συστήµατα Toptracker 8.5 είναι ειδικά σχεδιασµένα και για ενσωµάτωση
στα κτίρια.
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 πλέον
χρησιµοποιείται ευρύτατα πλέον από πολλούς εγκαταστάτες στην Ελλάδα.
Η γκάµα των δι-αξονικών ιχνηλατών της Degerenergie συµπληρώνεται από τα
συστήµατα 5000NΤ/HD, 6000ΝΤ & 7000ΝΤ προσφέροντας επιφάνειες για
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών γεννητριών, 40τµ, 53τµ και 60τµ αντίστοιχα.
Όλα τα προσφερόµενα συστήµατα είναι σχεδιασµένα και υπολογισµένα
συµφώνα µε τον Ευρωκώδικα ενώ πριν την προµήθεια των συστηµάτων σε
κάθε χώρα γίνεται επικαιροποίηση των αναλύσεων σύµφωνα µε το εκάστοτε
εθνικό προσάρτηµα (για την Ελλάδα Ευρωκώδικας 1, Τµήµα 2.4). Έτσι τα
συστήµατα τύπου ΝΤ είναι υπολογισµένα µε θεµελιώδη ταχύτητα ανέµου
28m/sec (θεµελιώδης ταχύτητα στην ηπειρωτική Ελλάδα, 27m/sec), ενώ τα
συστήµατα τύπου HD είναι υπολογισµένα µε θεµελιώδη ταχύτητα ανέµου στα
47.2 m/sec, πολύ παραπάνω από την απαίτηση του Ελληνικού προσαρτήµατος
του Ευρωκώδικα για τα νησιά και τα παράλια (33m/sec). Εξαίρεση αποτελεί το
σύστηµα 6000NT το οποίο είναι υπολογισµένο σε θεµελιώδη ταχύτητα
ανέµου 36.1 m/sec.
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Μεµονωµένη ιχνηλάτηση:
Μεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα για τα φωτοβολταϊκά πάρκα
Τα πλεονεκτήµατα των ιχνηλατών της Degerenergie είναι πολλά. 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 MLD 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 ενεργούς ιχνηλάτησης κάθε
συστήµατος o εγκαταστάτης δεν έχει να τοποθετήσει ένα κεντρικό σύστηµα
ελέγχου ούτε να συρµατώσει την εγκατάσταση 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 της φωτοβολταϊκής
εγκατάστασης αυτόνοµα και πάντα στη βέλτιστη θέση. Κάθε σύστηµα
επιτυγχάνει έτσι την εκάστοτε υψηλότερη δυνατή ενεργειακή απόδοση.
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 ηλεκτροµηχανικό σύστηµα
των συστηµάτων ιχνηλάτησης δουλεύει εξαιρετικά οικονοµικά. Η ενεργειακή
κατανάλωση ανά έτος και σύστηµα είναι περίπου 9 kWh για το µεγαλύτερο διαξονικό ιχνηλάτη (Degertracker 9000ΝΤ).
Εφαρµογές στην Ελλάδα.
Από το 2006 έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα περισσότεροι από 1500
ιχνηλάτες της Degerenergie ανεβάζοντας την εγκατεστηµένη ισχύ στα 9 MW.
Πέρα από αυτό το γεγονός η µεγάλη γκάµα προϊόντων της εταιρίας δίνει την
ευκαιρία στους συνεργάτες εγκαταστάτες να υλοποιούν καινοτόµες λύσεις.
Από τον Ιούνιο του 2009 υπάρχει εγκατεστηµένη λύση ονοµαστικής ισχύος
19.8kWp σε ταράτσα επιφανείας 1000 τµ στο νοµό Τρικάλων µε τη χρήση 18
toptracker 8.5. Η ετήσια παραγωγή αυτού του πάρκου έφτασε στις 1900
kWh/kWp δηλαδή περισσότερο από +30% σε σχέση µε τις σταθερές
εγκαταστάσεις στην περιοχή. Εγκαταστάσεις µε δι-αξονικούς ιχνηλάτες της
Degerenergie ανά την Ελλάδα έχουν δώσει ετήσιες αποδόσεις ακόµα και
2400kWh/kWp. Η εταιρία µε το πρόγραµµα συνεργασίας µε τους
εγκαταστάτες και τους τελικούς πελάτες καταγράφει καθηµερινά
αποτελέσµατα παραγωγής σε περισσότερα από 20 ΦΒ εγκαταστάσεις ανά την
Ελλάδα, από την Κρήτη και τη Κάλυµνο µέχρι την Κοζάνη και την Κοµοτηνή και
έχει διαθέσιµες αναλύσεις και πληροφορίες που αφορούν ετήσιες αποδόσεις
µε σκοπό την ενηµέρωση των εγκαταστατών και τελικών πελατών στις
προοπτικές και τα πλεονεκτήµατα χρήσης των καινοτόµων ενεργών ιχνηλατών
της Degerenergie.

ÙÂ‡¯Ô˜ 13
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ALUMINCO

Συστήµατα στήριξης Φ/Β πλαισίων

ALUMINCO

H ALUMINCO διευρύνει τις δραστηριότητές της και εισέρχεται δυναµικά στο
χώρο των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, προσφέροντας ολοκληρωµένες
λύσεις για τη στήριξη φωτοβολταϊκών πλαισίων. Βασισµένη στην πολυετή
εµπειρία της στον κλάδο του αλουµινίου η εταιρεία ανέπτυξε και παρουσιάζει
συστήµατα στήριξης Φ/Β πλαισίων για οροφές, στέγες και πάρκα.

Στήριξη σε δώµα

Πάνθεον
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ΗΛΕΚΤΡΑ
Σύστηµα στήριξης Φ/Β πλαισίων σε επίπεδες οροφές & σε
µικρά πάρκα
Το σύστηµα ΗΛΕΚΤΡΑ προσαρµόστηκε στις απαιτήσεις των
εφαρµογών σε επίπεδες οροφές και σε µικρά πάρκα. Έχει
τη δυνατότητα στήριξης τόσο των πολυκρυσταλλικών όσο
και των µονοκρυσταλλικών Φ/Β πάνελ και παραδίδεται
έτοιµο κοµµένο & τρυπηµένο ανάλογα µε τις απαιτήσεις του
εκάστοτε έργου. Το σύστηµα ΗΛΕΚΤΡΑ µπορεί είτε να
πακτωθεί στην οροφή του κτιρίου, είτε να στηριχθεί σε
στηθαίο µε τη χρήση ειδικού εξαρτήµατος.
Οι βάσεις στήριξης των Φ/Β γεννητριών (PV Panels) για
δώµατα (ταράτσες), έχουν µελετηθεί και κατασκευάζονται
από την ALUMINCO από σκληρό αλουµίνιο σύµφωνα µε τα
πρότυπα ΑΑ6063 (AIMgSi alloy).
ΦΑΕΘΩΝ
Συστήµατα στήριξης Φ/Β πλαισίων σε πάρκα
Το σύστηµα ΦΑΕΘΩΝ χρησιµοποιείται σε εφαρµογές
µεγάλων πάρκων. Υπάρχει η δυνατότητα της εύκολης και
γρήγορης ρύθµισης της κλίσης των βάσεων τόσο κατά την
τοποθέτηση όσο και µετά από αυτήν, ενώ µε τον τρόπο
αυτό βελτιστοποιείται η απόδοση του πάρκου ανάλογα µε
την εποχή. Στα πλεονεκτήµατα του συστήµατος
συγκαταλέγεται το καινοτόµο εξάρτηµα συγκράτησης των
Φ/Β που δίνει τη δυνατότητα στον εγκαταστάτη να
εργασθεί πάνω ή κάτω από την επιφάνειά τους. Το σύστηµα
ΦΑΕΘΩΝ έχει τη δυνατότητα στήριξης των
πολυκρυσταλλικών, των µονοκρυσταλλικών και των
άµορφων (thin film) Φ/Β πάνελ και παραδίδεται έτοιµο
κοµµένο & τρυπηµένο ανάλογα µε τις απαιτήσεις του κάθε
έργου.

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞

>>

ALUMINCO

Στήριξη σε
βιοµηχανική στέγη

Στήριξη σε
κεραµοσκεπή

EΣTIA
Σύστηµα στήριξης Φ/Β πλαισίων σε κεκλιµένες οροφές
τραπεζοειδούς λαµαρίνας & οροφές µε κεραµίδια
Το σύστηµα EΣTIA αποτελείται από έναν οδηγό αλουµινίου
πάνω στον οποίο τοποθετούνται τα Φ/Β πάνελ και µια
ειδικά σχεδιασµένη βίδα η οποία µε µισή περιστροφή τα
συγκρατεί. Ο οδηγός είναι διαµορφωµένος έτσι ώστε να
συγκρατεί το Φ/Β µέχρι την οριστική στήριξή του µε τη
βίδα ενώ ειδικό λάστιχο από EPDM τοποθετείται στο κάτω
µέρος του οδηγού και στεγανοποιεί την επαφή του µε τη
λαµαρίνα, αποφεύγοντας την οξείδωση που προκαλείται
από την ασυµβατότητα των µετάλλων. Ο ευφυής
σχεδιαστικός κανόνας του συστήµατος EΣTIA
προσαρµόστηκε για να καλύψει επίσης τις απαιτήσεις των
εφαρµογών σε κεκλιµένες οροφές µε κεραµίδια. Τόσο στις
µεταλλικές οροφές όσο και σε αυτές µε κεραµίδια το
σύστηµα EΣTIA µειώνει τον χρόνο παραµονής του
εγκαταστάτη στην οροφή στο ελάχιστο, στεγανοποιεί
οποιοδήποτε τρύπηµα στο υλικό κάλυψης της οροφής ενώ
το κόστος του είναι συγκριτικά µικρό.
Για την στήριξη των Φ/Β γεννητριών (PV Panels) σε
κεραµοσκεπές, η ALUMINCO, παρουσιάζει την
πατενταρισµένη καινοτοµική λύση των ειδικών κεραµιδιών
από σκληρό αλουµίνιο 6063660 συµβατό µε τα πρότυπα
ΑΑ6063 (AIMgSi alloy), στο χρώµα των κοινών κεραµιδιών.
Τα κεραµίδια αλουµινίου αντικαθιστούν µερικά από τα
υπάρχοντα συµβατικά κεραµίδια της στέγης της κατοικίας
σε καθορισµένα σηµεία στήριξης από την εκάστοτε µελέτη
Φ/Β εγκατάστασης. Το αποτέλεσµα είναι να δηµιουργηθεί
µιας υψηλής αντοχής και στερέωσης υποδοµή για το
συνολικό Φ/Β σύστηµα. (Keramidi detail.jpg)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα συστήµατα
στήριξης Φ/Β πλαισίων µπορείτε να απευθυνθείτε στο
τµήµα εξυπηρέτησης πελατών της ALUMINCO.
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JUBILAND

Συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης κτιρίων

JUBILAND

Σύγχρονο κτίριο πολυτελών διαµερισµάτων στο Καστρί,
Κατασκευής Β&Κ ΜΠΑΚΑΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (BAKALAS GROUP OF COMPANIES)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ:
To ακίνητο βρίσκεται στο Καστρί, στην οδό Έλλης 22.
Συντελεστές έργου:
Κατασκευάστρια εταιρία: Β&Κ ΜΠΑΚΑΛΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ
Αρχιτέκτων: Ανδρέας & Στέλιος Αγιοστρατίτης
Πολ. Μηχανικός: Μηνάς Γρηγοράτος
Μηχανολόγος: JEPA – Γιάννης Παπαγρηγοράκης & συνεργάτες
Σύντοµη περιγραφή ακινήτου:
Πολυτελές κτίριο κατοικιών, µε pilotis, πισίνα και υπόγειο garage.
Το ακίνητο αποτελείται από 6 διαµερίσµατα σε 3 ορόφους πλέον δώµατος και
pilotis συνολικών θερµαινόµενων τετραγωνικών 800 περίπου.
Στη πίσω πλευρά του ακινήτου και στη στάθµη ισογείου - υπογείου,
κατασκευάζεται επιπλέον, κατοικία - studio, µε πρόσβαση στον ιδιόχρηστο
πίσω κήπο και µε ιδιόχρηστη πισίνα.
Το κτίριο χαρακτηρίζεται από την ενσωµάτωση σε αυτό τεχνολογιών
εξοικονόµησης ενέργειας, ήτοι:
Έχει τοποθετηθεί σε όλη του την εξωτερική επιφάνεια,
συµπεριλαµβανοµένης της pilotis, των εξωστών & βεραντών, σύστηµα
εξωτερικής θερµοµόνωσης JUBIZOL XPS-THERMOCOAT της JUB,
πιστοποιηµένο κατά ETAG 04. Το ανωτέρω σύστηµα βασίζεται στην
τοποθέτηση πλακών εξηλασµένης πολυστερίνης FIBRAN ECO GF, πάχους 6 - 8
εκ. Το ανωτέρω σύστηµα προστατεύεται από ειδικό σιλικονούχο,
αυτοκαθαριζόµενο, έγχρωµο, οργανικό σοβά της JUB.
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Το ανωτέρω σύστηµα έχει επικολληθεί και στερεωθεί µηχανικά µε ειδικά
θερµοµονωτικά στηρίγµατα της JUB, πάνω σε ειδικά κεραµικά τούβλα
διαστάσεων 18 χ18 χ32 εκ.
Επιπλέον στην εσωτερική πλευρά της εξωτερικής τοιχοποιίας έχει
τοποθετηθεί επένδυση διπλών γυψοσανίδων 0+2 µε πλήρωση πλακών
πετροβάµβακα GEOLAN της FIBRAN, πάχους 5 εκ και βάρους 40 kg/m3.
Ειδικότερα για το studio - κατοικία ισογείου - υπογείου, έχει τοποθετηθεί
ειδικό πυράντοχο και ηχοµονωτικό σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης
JUBIZOL MP - BIOCOAT µε πλάκες πετροβάµβακα FIBRAN - GEOLAN πάχους
10εκ και βάρους 150 kg/m3, πιστοποιηµένο και αυτό κατά ETAG 04. Πλέον
αυτών έχουν τοποθετηθεί πάνω στις πλάκες πετροβάµβακα, πλάκες
εξηλασµένης πολυστερίνης πάχους 5 εκ. , και επ’αυτών ο ειδικός
σιλικονούχος έγχρωµος σοβάς της JUB.
Το ανωτέρω σύστηµα έχει επικολληθεί και στερεωθεί µηχανικά πάνω σε
ειδικά κεραµικά τούβλα διαστάσεων 18 χ18 χ32 εκ. Το σύνολο εποµένως του
πάχους της εξωτερικής θερµοµόνωσης στο studio, είναι 15 εκ.
Επιπλέον στην εσωτερική πλευρά της εξωτερικής τοιχοποιίας έχει
τοποθετηθεί επένδυση διπλών γυψοσανίδων 0+2 µε πλήρωση πλακών
πετροβάµβακα GEOLAN της FIBRAN, πάχους 5 εκ και βάρους 40 kg/m3.
Η οροφή του 3ου ορόφου και η απόληξη του δώµατος, έχει θερµοµονωθεί µε
πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης πάχους 8 εκ.
Στο κτίριο έχουν τοποθετηθεί θερµοµονωτικά κουφώµατα της EUROPΑ,
σειρές 5.500 & 600, ενώ στο studio η σειρά 10.000.
Τα κρύσταλλα που έχουν τοποθετηθεί είναι για το κτίριο τα ειδικά
θερµοµονωτικά κρύσταλλα PLANITHERM FUTUR N , πάχους 6+4mm της SAINT
GOBAIN µε συντελεστή Θερµοµόνωσης 1,6W/m²Κ , και για το studio τα ειδικά
κρύσταλλα της SAINT GOBAIN - PLANISTAR (6+ ∆ιάκενο 16 mm µε ARGON + (4+4)
STADIP SILENCE µε συντελεστή Θερµοµόνωσης 1,1W/m²Κ και Ηχοµόνωση 39db.
Το κτίριο χαρακτηρίζεται πλέον των πολύ καλών θερµοµονώσεων που
διαθέτει, για τα πολύ σύγχρονα συστήµατα ψύξης - θέρµανσης και φωτισµού,
µε γνώµονα πάντα την χαµηλή κατανάλωση ενέργειας.
Τέλος σύµφωνα µε τον νέο κανονισµό ενεργειακής απόδοσης, υπολογίζεται η
κατάταξη του κτιρίου στην κατηγορία Α’.
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∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞
KEBE

Τα µεγάλα «πράσινα» κεραµίδια

KEBE

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):
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.
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.
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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.
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∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞
KOSTAL

Παρουσιάζει το πλήρως ενσωµατωµένο σύστηµα επικοινωνίας
των αντιστροφέων PIKO
KOSTAL

Ο αντιστροφέας ΡΙΚΟ από την KOSTAL είναι παραπάνω από ένας απλός
αντιστροφέας, είναι η καρδιά του φωτοβολταϊκού συστήµατός σας. Το
ευέλικτο σύστηµα επικοινωνίας µας συνδυάζει την καταγραφή δεδοµένων,
την εποπτεία όλων των βασικών στοιχείων και τις άλλες ενσωµατωµένες
δυνατότητες επικοινωνίας ώστε να κάνει τον ΡΙΚΟ σας µοναδικό. Είναι δυνατή
η εποπτεία της Φ/Β εγκατάστασής σας είτε τοπικά είτε από απόσταση. Ο
Webserver, το PIKO Master Control και το ΡΙΚΟ Solar Portal είναι όλα
διαθέσιµα για το σκοπό αυτό.
Ενσωµατωµένος web server: γρήγορη και άµεση προβολή δεδοµένων
Όλες οι ρυθµίσεις για τα δεδοµένα επικοινωνίας γίνονται µε την χρήση του
ενσωµατωµένου web server ο οποίος προβάλει επίσης τα δεδοµένα
λειτουργίας του αντιστροφέα ΡΙΚΟ.
Οι πιο σηµαντικές λειτουργίες είναι οι παρακάτω:
• Προβολή της τρέχουσας απόδοσης και της συνολικής ενέργειας
• Παραµετροποίηση αντιστροφέα (π.χ. πρόσβαση στο portal, διεύθυνση IP,
GSM PIN, εσωτερική κατανάλωση, ενεργός έλεγχος ισχύος)
• Σελίδα πληροφοριών για τον έλεγχο αισθητήρων και µόντεµ
• Λήψη του ιστορικού δεδοµένων καταγραφής
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PIKO Master Control: η εποπτεία γίνεται εύκολα
Με το PIKO Master Control υπολογίζεις εύκολα τα έσοδα και προβάλεις τα
δεδοµένα λειτουργίας του αντιστροφέα PIKO. Αυτό το λογισµικό µπορείτε να
το κατεβάσετε δωρεάν από την ιστοσελίδα της KOSTAL Solar Electric και
εκτελεί τις παρακάτω λειτουργίες:
• Γραφική απεικόνιση του ρεύµατος και του ιστορικού δεδοµένων
• Επιτόπια και αποµακρυσµένη εποπτεία
• Εξαγωγή δεδοµένων
PIKO Solar Portal: άνετη και αξιόπιστη παρακολούθηση
Το PIKO Solar Portal σας επιτρέπει να εποπτεύετε την λειτουργία του
αντιστροφέα PIKO και να ανακαλείτε τα δεδοµένα απόδοσης. Μπορείτε να
εγγραφείτε δωρεάν στο PIKO Solar Portal στον δικτυακό τόπο της KOSTAL
Solar Electric.
Οι λειτουργίες είναι:
• Γραφική απεικόνιση των δεδοµένων απόδοσης
• Παγκόσµια πρόσβαση στο portal µέσω του internet
• Ενηµερωτικά e-mail σε περίπτωση δυσλειτουργίας
• Εξαγωγή δεδοµένων (π.χ. σαν αρχείο Excel)
Ο web server, το PIKO Master Control και το PIKO Solar Portal είναι
πολύγλωσσα και είναι επίσης κατάλληλα για χρήση µε τα φωτοβολταϊκά
συστήµατα που περιέχουν πολλαπλούς αντιστροφείς.
H KOSTAL SOLAR ELECTRIC HELLAS Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε το 2010 υπό τη διεύθυνση
του κ. Κώστα Φλώρου. Παράλληλα µε τη διανοµή των αντιστροφέων PIKO το
ελληνικό υποκατάστηµα µε έδρα τη Θεσσαλονίκη παρέχει προσωπικές
τεχνικές συµβουλευτικές υπηρεσίες πριν και µετά την αγορά, καθώς και
επαγγελµατική εκπαίδευση. Η κεντρική έδρα της KOSTAL Solar Electric GmbH
στο Φράιµπουργκ της Γερµανίας αποτελεί ένα εκ των νεώτερων
οικογενειακών µελών του οµίλου KOSTAL. Ιδρύθηκε το 2006 υπό τη σκέπη της
KOSTAL Industrial Electronics. Η KOSTAL Solar Electric GmbH διαθέτει, επίσης,
υποκαταστήµατα στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία.
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AVATEC

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της SorTech

AVATEC

Οι ψύκτες προσρόφησης της SorTech στην Ελληνική Αγορά µε αποκλειστικό
αντιπρόσωπο την AVATEC
Οι ψύκτες προσρόφησης της γερµανικής εταιρίας SorTech για πρώτη φορά
καθιστούν δυνατή την παραγωγή ψυχρού νερού σε συστήµατα κλιµατισµού
από οποιαδήποτε θερµική πηγή ενέργειας ακόµη και από αυτές µε µικρή
θερµική ισχύ. Οι ψύκτες προσρόφησης της SorTech σχεδιάζονται για ψύξη µε
ηλιακή ενέργεια που έχει ασήµαντα λειτουργικά κόστη, ωστόσο µπορεί να
χρησιµοποιηθεί οποιαδήποτε εναλλακτική πηγή ενέργειας σε αντίθεση µε
τους ενεργοβόρους ψύκτες συµπίεσης, που χρησιµοποιούν µόνο ηλεκτρικό
ρεύµα.
Οι ψύκτες της SorTech υπερτερούν ακόµη και σε σχέση µε τους ψύκτες
απορρόφησης βρωµιούχου λιθίου ή χλωριούχου λιθίου:
• Μπορούν να λειτουργήσουν µε ενεργειακή παροχή χαµηλής θερµοκρασίας,
ξεκινώντας από τους 55°C. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα, να µπορεί το ηλιακό
πεδίο να κατασκευαστεί από επίπεδους συλλέκτες και όχι αναγκαστικά από
αρκετά ακριβότερους συλλέκτες κενού.
• Έχουν την πλέον αξιόπιστη λειτουργία εφόσον δεν έχουν µηχανικά µέρη και
δεν αντιµετωπίζουν προβλήµατα κρυσταλλοποίησης όπως οι ψύκτες
απορρόφησης.
• Αποτελούν την πλέον οικολογική λύση αφού το ψυκτικό µέσο είναι νερό.
Η AVATEC είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της SorTech στην Ελλάδα και
Κύπρο.
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CAPAROL

Εξοικονόµηση ενέργειας

CAPAROL

Στις σύγχρονες κοινωνίες, ο τοµέας των κτιρίων είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρος,
συµµετέχοντας κατά 30% - 40% στην ενεργειακή κατανάλωση της χώρας.
Ένα µεγάλο κοµµάτι της ενεργειακής κατανάλωσης οφείλεται στον τρόπο
δόµησης των κτιρίων, καθώς η πλειοψηφία των υφιστάµενων κτιρίων έχει
µερική ή µηδενική µόνωση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η εξοικονόµηση
ενέργειας στα κτίρια µπορεί να αποτελέσει σηµαντική ενεργειακή πηγή και
προς αυτή την κατεύθυνση έχουν εστιάσει και οι προσπάθειες της διεθνούς
κοινότητας.
Αναφερόµενοι στη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας, όπου η αύξηση της
θερµοκρασίας του αστικού περιβάλλοντος έχει µεταβάλει δραµατικά τις
ενεργειακές ανάγκες των αστικών κτιρίων, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο,
τα περιθώρια εξοικονόµησης ενέργειας στα κτίρια, µέσω της
θερµοπροστασίας του κελύφους, είναι πολύ µεγάλα. Η θερµοµόνωση των
κτιρίων δεν είναι πλέον πολυτέλεια, αλλά αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση,
βάσει της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.
Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
των κτιρίων εντός της Κοινότητας λαµβάνοντας υπόψη τις εξωτερικές
κλιµατολογικές και τις τοπικές συνθήκες, καθώς και τις κλιµατικές απαιτήσεις
των εσωτερικών χώρων και τη σχέση κόστους/οφέλους. Η οδηγία επιβάλλει
την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού για όλα τα νέα και υφιστάµενα
κτίρια, εκτός περιορισµένων εξαιρέσεων. Το πιστοποιητικό αυτό είναι
απαραίτητο και αναπόσπαστο στοιχείο της οικοδοµικής άδειας και χωρίς αυτό
θα είναι αδύνατη η ολοκλήρωση οποιασδήποτε δικαιοπραξίας (πώληση,
ενοικίαση, µεταβίβαση κλπ.) που αφορά το κτίριο.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η εξωτερική θερµοµόνωση αποτελεί σηµαντικότατη
ενεργειακή πηγή και απαραίτητο εργαλείο για την ενεργειακή αναβάθµιση
των κτιρίων. Η εξωτερική θερµοµόνωση θωρακίζει το κέλυφος του κτιρίου και
περιορίζει τη ροή θερµότητας το χειµώνα από το εσωτερικό του κτιρίου προς
τον εξωτερικό κρύο αέρα, ενώ το καλοκαίρι από τον θερµό εξωτερικό αέρα
προς το δροσερότερο εσωτερικό του κτιρίου. Η εφαρµογή της εξασφαλίζει
εξοικονόµηση ενέργειας, συµβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθµιση των
συνθηκών ζωής στα κτίρια και ωφελεί σηµαντικά το περιβάλλον.
Συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης CAPAROL
Η Caparol είναι Γερµανική εταιρία µε ιστορία µεγαλύτερη των 110 χρόνων.
Τόσο η ποιότητα όσο και η ευρεία γκάµα προϊόντων της, την κατέταξε ηγέτη
στην αγορά οικοδοµικών χρωµάτων και συστηµάτων εξωτερικής
θερµοµόνωσης στη Γερµανία, καθώς και µια από τις µεγαλύτερες εταιρίες
στον τοµέα της σε ολόκληρη την Ευρώπη.
∆ιαθέτοντας µεγάλη οµάδα µε εξειδικευµένο προσωπικό και χάρη στην
τεχνογνωσία της στην παραγωγή καινοτόµων προϊόντων µε ιδιαίτερο
οικολογικό χαρακτήρα, η Caparol προσφέρει στους πελάτες της πολύ
ανταγωνιστικά προϊόντα σε προσιτές τιµές.
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Προϊόντα της Caparol έχουν εφαρµοστεί σε κορυφαία έργα και ιστορικές
κατασκευές παγκοσµίως όπως στο Ολυµπιακό Στάδιο στο Πεκίνο (Φωλιά του
πουλιού), στην Πύλη του Βρανδεµβούργου στο Βερολίνο, στο Κρεµλίνο στην
Μόσχα, στο Allianz Arena και στο µουσείο της BMW στο Μόναχο κ.α.
Η πρώτη εφαρµογή εξωτερικής θερµοµόνωσης Caparol πραγµατοποιήθηκε το
1957 στην Γερµανία. Μετέπειτα η εταιρία απέκτησε ηγετικό ρόλο που τον
διατηρεί τα τελευταία 50 χρόνια παγκοσµίως. ∆ραστηριοποιείται µε επιτυχία
σε περισσότερες από 30 χώρες διαφορετικών κλιµατολογικών συνθηκών,
προσφέροντας πρωτοποριακές λύσεις στις διαρκώς µεταβαλλόµενες
περιβαλλοντικές προκλήσεις και απαιτήσεις. Με εµπειρία πάνω από
10.000.000 τ.µ. εξωτερικής θερµοµόνωσης το χρόνο παρέχει αξιόπιστα
συστήµατα τα οποία εξασφαλίζουν εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια και
αναβάθµιση της ποιότητας ζωής. Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγµατοποιηθεί
εκατοντάδες έργα µε εφαρµογή συστηµάτων εξωτερικής θερµοµόνωσης
Caparol και στην Ελλάδα.
Τα ολοκληρωµένα συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης της Caparol είναι
πιστοποιηµένα κατά ETAG 004 και CE. Η άριστη συνεργασία των υλικών είναι
βασική προϋπόθεση για την καλύτερη απόδοση της θερµοµόνωσης. Τα υλικά
των συστηµάτων της Caparol είναι απόλυτα συµβατά µεταξύ τους
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ελαστικότητα και µηχανική αντοχή σε όλες τις
κλιµατολογικές συνθήκες. Το τελικό αποτέλεσµα συνδυάζει, υψηλή ποιότητα
και αισθητική, απόλυτη ελευθερία στον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό και
αυξηµένη αντοχή.

περισσότερες πληροφορίες
Βασίλης ∆ουκάκης

Ολυµπιακό Στάδιο στο Πεκίνο
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ENERGETICA HELLAS Ε.Π.Ε.

Φωτοβολταϊκά συστήµατα

ENERGETICA HELLAS
Ε.Π.Ε.

Η εταιρία Energetica Hellas Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2007 µε έδρα
τη Θεσσαλονίκη.
Είναι θυγατρική εταιρία της Αυστριακής εταιρίας Energetica A.G.
∆ραστηριότητά της είναι η εµπορία φωτοβολταϊκών πλαισίων και συστηµάτων
παρακολούθησης του ήλιου καθώς και η υλοποίηση έργων παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας.
Τα προϊόντα που εµπορεύεται η εταιρία κατασκευάζονται στο
Klagenfurt/Kärnten της Αυστρίας. Όλα τα προϊόντα διαθέτουν εγγύηση
υψηλής απόδοσης και ποιότητας. Επιπλέον, µε την εγκατάστασή τους
παρέχεται και ασφάλεια καλής λειτουργίας καθώς και ασφάλεια ελάχιστης
εγγυηµένης απόδοσης.
Όλα τα προϊόντα της Energetica Hellas Ε.Π.Ε. ικανοποιούν όλα τα Ευρωπαϊκά
πρότυπα που απαιτούνται για την καταλληλότητα και την αξιοπιστία τους στον
τοµέα παραγωγής ενέργειας.
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E.D.P.

Μια εταιρία µε στόχο την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων στον
ενεργειακό τοµέα
E.D.P.

Η E.D.P. είναι µια εξειδικευµένη µελετητική – κατασκευαστική εταιρία µε
έδρα τη Θεσσαλονίκη. Έχει συσταθεί µε κύριο στόχο την παροχή
ολοκληρωµένων λύσεων στον ενεργειακό τοµέα. Πιο συγκεκριµένα
δραστηριοποιείται τόσο γύρω από το χώρο των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
όσο και τον ενεργειακό σχεδιασµό παντός τύπου κτιρίων µε κίνητρο την
εξοικονόµηση ενέργειας. Στις υπηρεσίες της συγκαταλέγονται η µελέτη και
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων, βιοαερίου, ο βιοκλιµατικός
σχεδιασµός και η ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων.
Προτεραιότητά της αποτελεί η ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών µε
σεβασµό πάντοτε στις απαιτήσεις του πελάτη µέσα από ολοκληρωµένες
λύσεις σε επιχειρήσεις, ιδιώτες και δηµόσιους φορείς σε όλη την Ελλάδα.
Στόχος της εταιρίας αποτελεί η παροχή υπηρεσιών που χαρακτηρίζονται από
υψηλή ποιότητα µέσα από τη συνεχή έρευνα και εφαρµογή νέων τεχνολογιών.
Η εκπλήρωση των απαιτήσεων και η άρτια πληροφόρηση του εκάστοτε
επενδυτή, η προσφορά τεχνικής υποστήριξης, η µελέτη και τέλος η πρόταση
της πιο οικονοµικά συµφέρουσας και αξιόπιστης επένδυσης αποτελούν την
κυρίαρχη επιδίωξη της E.D.P..

περισσότερες πληροφορίες
Λίνα Σπυροπούλου
Μηχανικός Περιβάλλοντος
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CAPAROL

Προϊόντα εξωτερικής θερµοµόνωσης

CAPAROL

Amphibolin
Προϊόν νανοτεχνολογίας µε υψηλό βαθµό ανάκλασης
φωτός. Υπερκαλύπτει την προδιαγραφή ψυχρών χρωµάτων.
Τα νανοµόρια αντανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία και η
επιφάνεια παραµένει δροσερή. Αντίθετα µε τα συµβατικά
χρώµατα όπου συµβαίνει απορρόφηση θερµότητας και η
κατανάλωση ενέργειας που απαιτείται για δροσισµό είναι
µεγαλύτερη.
Με εξαιρετική πρόσφυση σχεδόν σε όλα τα υποστρώµατα,
όπως τοιχοποιία, γαλβανιζέ επιφάνειες, σκληρό PVC,
ξυλεία. Προστατεύει τον σιδηροπολισµό από το διοξείδιο
του άνθρακα και παρέχει µεγάλη προστασία από τους
ατµοσφαιρικούς ρύπους και τη βροχή. Χρωµατίζεται σε
αµέτρητες αποχρώσεις µέσω του συστήµατος χρωµατισµού
ColorExpress.
Carbonit
Προϊόν εγκιβωτισµού πλέγµατος κατάλληλο για συστήµατα
εξωτερικής θερµοµόνωσης. Ενισχυµένο µε ανθρακονήµατα
προσδίδει µέγιστη αντοχή στις µηχανικές καταπονήσεις,
µέχρι και 50 Joules, υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις κατά
ETAG 004 που είναι µόλις 10 Joules. Συνίσταται η εφαρµογή
του περιµετρικά στο κατώτατο τµήµα της τοιχοποιίας όπου
οι µηχανικές καταπονήσεις είναι αυξηµένες.

Μονωτικές Πλάκες ∆αλµατίας
Μονωτικές πλάκες διογκωµένης πολυστερίνης
κατοχυρωµένης ευρεσιτεχνίας.
• Περιέχουν γραφίτη που προσδίδει αύξηση στην µονωτική
ικανότητα κατά 12,5%
• ∆ιατηρούνται αµετάβλητες οι διαστάσεις του υλικού
ακόµη και σε υψηλές θερµοκρασίες
• Με υψηλή διαπερατότητα υδρατµών
• Με αυξηµένες ηχοµονωτικές ιδιότητες
• Με συντελεστή Θερµικής Αγωγιµότητας:
λ = 0,034W/(m.K)
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LUXOR SOLAR GMBH

Λάµψη για περισσότερο φως µε την εγγύηση της Γερµανικής
ποιότητας...
LUXOR SOLAR GMBH

Η LUXOR Solar GmbH είναι µια Γερµανική εταιρία η οποία ιδρύθηκε το 2004
και εξειδικεύεται στον σχεδιασµό και την παραγωγή φωτοβολταϊκών πάνελ,
τηρώντας µε πλήρη υπευθυνότητα όλους τους κανόνες καινοτοµίας και
προστασίας του περιβάλλοντος. Η εταιρία στεγάζει την έδρα της στην
Στουτγάρδη (Νότια Γερµανία), όπου και λαµβάνουν µέρος όλα τα στάδια της
έρευνας για τον σχεδιασµό φωτοβολταϊκών πάνελ υψηλής απόδοσης.
Η κατασκευή ενός πάνελ υψηλής απόδοσης προϋποθέτει την τήρηση
αυστηρών κανόνων κατά την διάρκεια όλων των σταδίων παραγωγής.
Η LUXOR Solar έχοντας υψηλό αίσθηµα ευθύνης απέναντι στους συνεργάτες
της αλλά και την κοινωνία, τηρεί πιστά όλους τους κοινωνικούς, οικολογικούς
και οικονοµικούς κανόνες, κατά την διαδικασία παραγωγής και πώλησης των
προϊόντων της.
Η επιλογή του εργοστασίου στο οποίο εµπιστεύεται η LUXOR Solar την
παραγωγή των φωτοβολταϊκών πάνελ, γίνεται πάντοτε µε τα πλέον αυστηρά
κριτήρια και συνάδει απόλυτα µε την Γερµανική φιλοσοφία της εταιρίας.
Αυτό σηµαίνει ότι το εργοστάσιο πληρεί πάντοτε όλες τις απαραίτητες
πιστοποιηµένες (οικονοµικές και τεχνολογικές) προδιαγραφές, σύµφωνα µε
τις οποίες τα φωτοβολταϊκά πάνελ της LUXOR Solar σχεδιάζονται στην
Γερµανία.
Τα φωτοβολταϊκά πάνελ LUXOR Solar χαρακτηρίζονται για την υψηλή απόδοσή
τους εξαιτίας της κατά 4% αυξηµένης επιφάνειας των κυψελών τους, µε
αποτέλεσµα την επίτευξη αυξηµένης ισχύος έως και 6,5 Wp σε σχέση µε την
ονοµαστική τους ισχύ. Η ποιότητα των πάνελ LUXOR ενισχύεται από την
εγγύηση προϊόντος διάρκειας 10 χρόνων και από τις εγγυήσεις απόδοσης της
ονοµαστικής ισχύος οι οποίες αγγίζουν τα 25 χρόνια.

76

ÙÂ‡¯Ô˜ 13



π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

Οι συνεχείς µετρήσεις των τεχνικών χαρακτηριστικών του κάθε
φωτοβολταϊκού πάνελ LUXOR ξεχωριστά, διασφαλίζουν τους κανόνες
ποιότητας της Γερµανικής εταιρίας. Ανεξάρτητα ινστιτούτα όπως το TÜV, το
Fraunhofer Institut für Solare Energie-systeme (ISE) και το Photovoltaik –
Institut Berlin (PI) εγγυώνται την άριστη ποιότητα των πάνελ, µέσα από
συνεχείς ελέγχους στην απόδοση, στους συντελεστές θερµοκρασίας και στα
υλικά κατασκευής αυτών.
Τα φωτοβολταϊκά πάνελ LUXOR περνούν από επιπλέον ποιοτικούς ελέγχους
µέσω ειδικής διεργασίας σχετικά µε ενδεχόµενες µικροσκοπικές σχισµές στις
φωτοβολταϊκές κυψέλες, όπως επίσης και από θερµογραφική ανίχνευση για
ενδεχόµενα βραχυκυκλώµατα και αστοχίες επαφών.
Τα πρότυπα και οι προδιαγραφές που ακολουθεί η LUXOR Solar αποτελούν την
εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων από την διαδικασία της παραγωγής
µέχρι και την εξυπηρέτηση του τελικού πελάτη.
Τέλος, το άριστα εκπαιδευµένο ανθρώπινο δυναµικό της LUXOR Solar GmbH
δύναται να παρέχει συνεχή τεχνική υποστήριξη σε όλους τους
πιστοποιηµένους συνεργάτες.
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SOMFY

Εξοικονοµείστε ενέργεια

SOMFY

∆υναµική µόνωση
Εξοικονοµείστε ενέργεια χρησιµοποιώντας
ηλεκτροκίνητα ρολά και αυτοµατισµούς ήλιου
Somfy
Πως λειτουργεί;
Χειµώνας

Με την χρήση ηλεκτροκίνητων ρολών και χρονοδιακόπτη.....
Τα ρολά κατεβαίνουν τη νύχτα, ώστε να αποτρέψουνε την απώλεια ζέστης από
τα παράθυρα.
Τα ρολά ανεβαίνουν κατά τη διάρκεια της ηµέρας ώστε να επιτρέπουν την
ηλιοφάνεια να περνάει από τα παράθυρα
και να θερµαίνει τον εσωτερικό χώρο.
= πάνω από 10%* εξοικονόµηση δαπανών για θέρµανση
- Όταν νυχτώνει, ο κεντρικός διακόπτης κατεβάζει τα ρολά, ώστε να
βελτιώνει τη µόνωση των παραθύρων.
- Η λειτουργία «σούρουπο» σηµαίνει ότι ο χρονοδιακόπτης λαµβάνει υπόψη
τις διαφορές της ώρας του ηλιοστασίου.
- Κατά τη διάρκεια της ηµέρας, τα ρολά ανεβαίνουν και παραµένουν
ανεβασµένα, ώστε να εκµεταλλευθούν τη δωρεάν θερµότητα που
παράγεται από τον ήλιο.
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Πηγή : έκθεση Physibel της
Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Σκίασης
ES-SO στις Βρυξέλλες.

Καλοκαίρι

Με την χρήση ηλεκτροκίνητων ρολών και αισθητήρων ηλίου.....
Η ζέστη δεν διαπερνά το εσωτερικό του σπιτιού.
Εκµεταλλευόµαστε τη θερµική αδράνεια του οικοδοµήµατος για να
διατηρήσουµε δροσερό τον εσωτερικό χώρο.
= άνεση το καλοκαίρι: η θερµοκραστία στο εσωτερικό του σπιτιού είνα κατά
9ο * χαµηλότερη
- Όταν ο ήλιος ξεπεράσει το όριο φωτεινότητας που έχουµε προκαθορίσει
στον αισθητήρα όλες οι εφαρµογές εσωτερικής και εξωτερικής σκίασης
κατεβαίνουν, προκειµένου να εµποδίσουν την θερµότητα από τον ήλιο να
διαπεράσει το εσωτερικό του σπιτιού.
- Τοποθετώντας από έναν αισθητήρα σε κάθε πρόσοψη του σπιτιού, τα
ανοίγµατα κινούνται αυτόµατα, ανάλογα µε τη φωτεινότητα που δέχεται η
κάθε πρόσοψη.
Πως επιτυγχάνετε την δυναµική µόνωση του χώρου σας;
Χρησιµοποιώντας τους ακόλουθους αυτοµατισµούς της Somfy σε συνδυασµό
µε τα ηλεκτροκίνητα ρολά σας:
ThermoSunis
IndoorWireFree RTS
Εσωτερικός ασύρµατος αισθητήρας ηλίου και θερµοκρασίας για πολλά
παράθυρα που λειτουργεί σαν ένα απλός αισθητήρας ήλιου ή σαν ένας
αισθητήρας µε 2 λειτουργίες – ήλιου και θερµοκρασίας.
Chronis Comfort RTS
Ασύρµατος επιτοίχιος χρονοδιακόπτης για ηµερήσιο προγραµµατισµό και
δυνατότητα αυτόµατης ηλεκτροκίνησης,
ακόµα και όταν απουσιάζετε, δίνοντας έτσι την εντύπωση ότι βρίσκεστε στο
σπίτι
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Ο∆ΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ:
ΜΙΑ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/49/ΕΚ
και η περίπτωση της Εγνατίας Οδού

ΜΕΡΟΣ Α’

άρθρο: Καθ. Κωνσταντίνος ΒΟΓΙΑΤΖΉΣ
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Συγκοινωνιακός Τοµέας,
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πεδίο Άρεως
Θάλεια ΒΑΛΚΟΥΜΑ
Εγνατία Οδός A.E.

ΓΕΩΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: ΥΠΕΡ & ΚΑΤΑ
άρθρο: Νικόλαος Ψαρράς
Μελετητής Γεωθερµικών συστηµάτων
Aid Engineering Ltd

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ - ΛΕΒΗΤΕΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
άρθρο: Σακελλαρίου Γεώργιος
ECONSTRUCT Σακελλαρίου
Κτιριακές εφαρµογές Α.Π.Ε

ΦΥΤΕΜΕΝΟ ∆ΩΜΑ: ΜΙΑ ∆ΥΣΚΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
άρθρο: Νικόλαος Παπαµανώλης
Αν. Καθηγητής Αρχιτεκτονικής Πολυτεχνείου Κρήτης

Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
άρθρο: Λυδάκης Στέφανος
Οικονοµικός ∆ιευθυντής

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ∆ΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
άρθρο: :PM Office
Θάλεια Πρωτόπαππα, Ελένη Μεντέ
Αρχιτέκτονες Τοπίου
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Ο∆ΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ
ΘΟΡΥΒΟΣ: ΜΙΑ ΒΑΣΙΚΗ
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/49/ΕΚ
και η περίπτωση της Εγνατίας Οδού
ΜΕΡΟΣ Α’
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άρθρο:
Καθ. Κωνσταντίνος ΒΟΓΙΑΤΖΉΣ
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών,
Συγκοινωνιακός Τοµέας,
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Πεδίο Άρεως

Θάλεια ΒΑΛΚΟΥΜΑ
Εγνατία Οδός A.E.

Στο επόµενο τεύχος θα
ακολουθήσουν
η Μεθοδολογία και το Μοντέλο
Πρόβλεψης Θορύβου και τα
Αποτελέσµατα της µελέτης.

Σκοπός της Ευρωπαϊκής οδηγίας
2002/49/ΕΕ(1) είναι ο
καθορισµός µιας κοινής
προσέγγισης/στρατηγικής για
την αποφυγή, την πρόληψη ή τον
περιορισµό, µε βάση την
ιεράρχηση των προτεραιοτήτων,
των επιβλαβών επιπτώσεων
στους κατοίκους, λόγω της
έκθεσής τους στον
περιβαλλοντικό θόρυβο. Τα
κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης θα εφαρµόσουν τους
δείκτες θορύβου Lden και Lnight
που θα καθοριστούν µε τη
βοήθεια των µεθόδων
αξιολόγησης.
ÙÂ‡¯Ô˜ 13
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>> Ο∆ΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ
ΘΟΡΥΒΟ:
ΜΙΑ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Οδηγία
2002/49/ΕΚ και η περίπτωση
της Εγνατίας Οδού

Για την επίτευξη των προαναφερόµενων θα πρέπει να εφαρµοστούν σταδιακά
οι ακόλουθες ενέργειες:
• προσδιορισµός της έκθεσης στον περιβαλλοντικό θόρυβο, µέσω της
χαρτογράφησης θορύβου, µε κοινές για τα κράτη µέλη µεθόδους
αξιολόγησης
• εξασφάλιση της διάθεσης στο κοινό των πληροφοριών για τον
περιβαλλοντικό θόρυβο και των επιπτώσεων αυτού στους πολίτες
• προετοιµασία και υιοθέτηση των σχεδίων δράσης από τα κράτη µέλη, που
βασίζονται στα αποτελέσµατα της χαρτογράφησης του θορύβου, µε σκοπό
την πρόληψη και τον περιορισµό του περιβαλλοντικού θορύβου όπου είναι
απαραίτητο και ιδιαίτερα όπου τα επίπεδα έκθεσης µπορούν να έχουν
επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, αλλά και τη διατήρηση της
ποιότητας του ακουστικού περιβάλλοντος όπου αυτή είναι καλή.
Η Εγνατία Οδός είναι ένα από τα πρώτα µεγάλα έργα υποδοµής στο οποίο εφαρµόζονται
οι αρχές της περιβαλλοντικής διαχείρισης µε χρήση µεθόδων οργάνωσης και
εφαρµογής των µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος, κατά τη διάρκεια της
µελέτης, της κατασκευής, της λειτουργίας και της συντήρησης του έργου.
Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του αυτοκινητοδρόµου και στο πλαίσιο
της λειτουργίας και συντήρησής του, η εταιρεία Εγνατία Οδός Α.Ε. ενσωµάτωσε
στο πρόγραµµα της περιβαλλοντικής της διαχείρισης ένα πλήρες & περιεκτικό
πρόγραµµα αξιολόγησης & προστασίας από τον θόρυβο, που βασίζεται στην
ευρωπαϊκή οδηγία 2002/49/ΕΕ, σχετικά µε τη διαχείριση του περιβαλλοντικού
θορύβου, η οποία ενσωµατώθηκε στο Ελληνικό θεσµικό πλαίσιο (2),(3) µε την
ΚΥΑ 13586/724/2006 (ΦΕΚ 384Β/28.3.2006) και σύµφωνα µε την Υπουργική
Απόφαση (Υ.Α.) 17252/2002 (ΦΕΚ 395 Β’/19.6.1992) περί «καθορισµού δεικτών
και ανωτάτων ορίων θορύβου που προέρχεται από την κυκλοφορία σε οδικά
και συγκοινωνιακά έργα». Η χαρτογράφηση του περιβαλλοντικού θορύβου
βασίστηκε στα προβλεπόµενα στην προαναφερόµενη Οδηγία, η οποία
προβλέπει, µεταξύ άλλων, την εκπόνηση Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου και
την προετοιµασία Σχεδίων ∆ράσης Καταπολέµησης Θορύβου σε πρώτη φάση
για τους µεγάλους οδικούς άξονες, όπου καταγράφεται κυκλοφορία άνω των
6.000.000 οχηµάτων ετησίως, προκειµένου να διευκρινιστεί η ανάγκη
συγκεκριµένων αντιθορυβικών µέτρων όπως τα αντιθορυβικά πετάσµατα.
1. Εισαγωγή
Ο αυτοκινητόδροµος Εγνατία Οδός είναι ένα από τα πιο σηµαντικά οδικά έργα
που έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα και ένα από τα µεγαλύτερα στην Ευρώπη.
Αποτελεί ένα από τα 14 προγράµµατα προτεραιότητας TENT (Ευρωπαϊκό
∆ίκτυο Μεταφορών) και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι
ένας σύγχρονος αυτοκινητόδροµος µήκους 670 χλµ και ο άξονας επικοινωνίας
που εκτείνεται στη βόρεια Ελλάδα, από τα δυτικά στα ανατολικά της σύνορα.
Η Εγνατία Οδός είναι ένα από τα πρώτα µεγάλης κλίµακας δηµόσια έργα που
εφαρµόζει ένα σύστηµα περιβαλλοντικής διαχείρισης, δηλ. µια µέθοδο για
την οργάνωση και εφαρµογή µέτρων προστασίας του περιβάλλοντος στα
στάδια σχεδιασµού, κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του έργου(4).
Στοχεύοντας στη βιώσιµη ανάπτυξη, η εταιρεία Εγνατία Οδός Α.Ε. εισάγει µια
νέα αντίληψη και στρατηγική περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά τη λειτουργία
και συντήρηση της οδού, προστατεύοντας τόσο το φυσικό όσο και το ανθρωπογενές
περιβάλλον. Μεταξύ άλλων στοχεύει στην ελαχιστοποίηση της όχλησης από
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>> Ο∆ΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ
ΘΟΡΥΒΟ:
ΜΙΑ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Οδηγία
2002/49/ΕΚ και η περίπτωση
της Εγνατίας Οδού

το θόρυβο, λόγω της λειτουργίας της οδού και στην παρακολούθηση των
επιπέδων του, ούτως ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα µέτρα εάν αυτό
απαιτηθεί. Στο σχήµα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο άξονας του
αυτοκινητόδροµου της Εγνατίας οδού µε σηµειωµένη την περιοχή του έργου:

Σχήµα 1. Αυτοκινητόδροµος
Εγνατίας Οδού (περιοχή έργου)

2. Πρόγραµµα Παρακολούθησης και Χαρτογράφησης του Οδικού
Κυκλοφοριακού Θορύβου
Στο πλαίσιο της παρακολούθησης του Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου η
Εγνατία Οδός ανέθεσε στο Πανεπιστήµιο της Θεσσαλίας & στην εταιρεία ΣΣΕ
& Περιβάλλον Α.Ε (4),(5) την εκπόνηση εκτεταµένης σειράς µετρήσεων της
σηµαντικής παραµέτρου του περιβαλλοντικού θορύβου (οδικός
κυκλοφοριακός θόρυβος) σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 17252/2002
(ΦΕΚ 395Β/19.6.1992) σχετικά µε το «καθορισµό των δεικτών και των
υψηλότερων ορίων θορύβου που προκαλούνται από την οδική κυκλοφορία και
τα οδικά έργα»(2) και µε την ΚΥΑ13586/724 (ΦΕΚ Β΄384 28.3.2006) που
αφορά στο «καθορισµό των µέτρων, των όρων και των µεθόδων αξιολόγησης
και διαχείρισης του περιβαλλοντικού θορύβου» (3),που επιτρέπει την
ενσωµάτωση των διατάξεων της ευρωπαϊκής οδηγίας 2002/49/ΕΚ «σχετικά
µε την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου» του
Συµβουλίου της 25.6.2002(1), στο ελληνικό θεσµικό πλαίσιο. Κατά τη διάρκεια
της εκπόνησης του προγράµµατος πραγµατοποιήθηκαν 24ωρες
ηχοµετρήσεων των ακόλουθων δεικτών κυκλοφοριακού θορύβου:
• L10 (18ωρ.)
• LΑeq (08.00-20.00) σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση 17252/20.5.92
(ΦΕΚ Β395/13.6.92)
• LΑeq (24h) και ειδικότερα,
• όλων των νέων δεικτών σύµφωνα µε την οδηγία 2002/49/ΕΕ, Lden,
Lday,Levening & Lnight
σε περισσότερες από 50 γεωγραφικές θέσεις, σε 3 διαφορετικές εποχιακές
περιόδους και επιπρόσθετα σε 40 επιλεγµένες θέσεις στην άµεση περιοχή
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της πόλης της Θεσσαλονίκης(5),(6). Το τµήµα αυτό της Εξωτερικής
Περιφερειακής οδού της Εγνατίας Οδού, περίπου 17 χλµ. (βλέπε σχήµα 2 στην
συνέχεια), επιλέχτηκε ειδικά για την επεξεργασία των σχετικών στρατηγικών
χαρτών οδικού κυκλοφοριακού θορύβου (ΣΧΘ), σύµφωνα µε την οδηγία της
ΕΕ, σε σχέση και µε τους στόχους που καθιερώθηκαν από το Εθνικό
Στρατηγικό Σχέδιο Αναφοράς 2007-2013. Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο
Αναφοράς 2007-2013 ανασυγκροτώντας τις κύριες κατευθύνσεις για τη
Βιώσιµη Ανάπτυξη του Υπεραστικού ∆ικτύου Μεταφορών, λαµβάνοντας
υπόψη το γεγονός ότι η περιφερειακή & η αστική κινητικότητα, είναι µια
σηµαντική και βασική παράµετρος της λειτουργίας της πόλης, στοχεύει στη
λήψη µέτρων, κανόνων και κινήτρων προκειµένου να επιτευχθεί η βιώσιµη
αστική κινητικότητα.(7),(8).

>> Ο∆ΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΣ
ΘΟΡΥΒΟ:
ΜΙΑ ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ
ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Οδηγία
2002/49/ΕΚ και η περίπτωση
της Εγνατίας Οδού

Σχήµα 2.
Ο αυτοκινητόδροµος της
Εγνατίας Οδού στην
περιοχή της
Θεσσαλονίκης
(οδικό τµήµα έργου)

Η κατάρτιση των Στρατηγικών Χαρτών Θορύβου για την περιοχή της
Θεσσαλονίκης στην εγγύτητα τµήµατος της Εξωτερικής Περιφερειακής
Θεσσαλονίκης της Εγνατίας Οδού, στοχεύει στα ακόλουθα:
• την παρακολούθηση και την πρόβλεψη της στάθµης του οδικού
κυκλοφοριακού θορύβου
• τον προσδιορισµό της έκθεσης στον περιβαλλοντικό θόρυβο, µέσω της
χαρτογράφησης θορύβου, µε τις κατάλληλες µεθόδους αξιολόγησης
σύµφωνα µε τον περιβαλλοντικό δείκτη της Εγνατίας Οδού «ΠΕ-Β-1 :
έκθεση στο θόρυβο».
• τη διαθεσιµότητα των αποτελεσµάτων και την διάδοση τους στο κοινό
• την υιοθέτηση των σχεδίων δράσης (Σ∆), που βασίζονται στα αποτελέσµατα
της χαρτογράφησης του θορύβου, σχεδιασµένα έτσι ώστε να διαχειριστούν
τα ζητήµατα και τα θέµατα θορύβου, στοχεύοντας στην πρόληψη και στον
περιορισµό του περιβαλλοντικού θορύβου όπου είναι απαραίτητο και
ιδιαίτερα όπου τα επίπεδα έκθεσης µπορούν να έχουν επιβλαβείς
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, αλλά και τη διατήρηση της ποιότητας
του ακουστικού περιβάλλοντος όπου αυτή είναι καλή.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
(1) Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/49/ΕΕ/25.6.2002 που αφορά στην «αξιολόγηση και διαχείριση του
περιβαλλοντικού θορύβου»
(2) Υπουργική Απόφαση 17252/2002 (ΦΕΚ 395Β/19.6.1992) που αφορά στον «προσδιορισµό των δεικτών και
των µέγιστων ορίων θορύβου που προκαλείται από την οδική κυκλοφορία και τα µεταφορικά έργα»
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ελλάδας
(3) ΚΥΑ 13586/724 (ΦΕΚ Β΄384/28.3.2006) που αφορά στον «προσδιορισµό µέτρων, όρων και µεθόδων
αξιολόγησης και διαχείρισης του θορύβου στο περιβάλλον» Υπουργείο Περιβάλλοντος Ελλάδας
(4) Παρακολούθηση Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου στα τµήµατα του αυτοκινητόδροµου της Εγνατίας Οδού
που λειτουργούν, Θάλεια Βαλκούµα & Καθ. Κ. Βογιατζής ∆ιεθνές Συνέδριο Θορύβου και ∆ονήσεων
(ICSV16), Κρακοβία, Πολωνία, 5 - 9 Ιουλίου 2009
(5) Ερευνητικό Πρόγραµµα για την παρακολούθηση του οδικού κυκλοφοριακού θορύβου και την διακύµανση
των αέριων ρύπων στα τµήµατα του αυτοκινητόδροµου της Εγνατίας Οδού που λειτουργούν – Εγνατία Οδός
Α.Ε., Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 2008.
(6) Παρακολούθηση και χαρτογράφηση Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου στα τµήµατα του αυτοκινητόδροµου
της Εγνατίας Οδού που λειτουργούν - Εγνατία Οδός Α.Ε., 2009 ΣΣΕ Α.Ε.
(7) Περιβαλλοντική Τεχνική & Θεσµικό Πλαίσιο Εφαρµογής, Επικ.Καθ. Κωνσταντίνος Βογιατζής, Εκδόσεις
ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ, Αθήνα Ιούλιος 2010
(8) «Οδηγός καλής πρακτικής για τη στρατηγική χαρτογράφηση θορύβου και την παραγωγή σχετικών
στοιχείων όσον αφορά στην έκθεση στο θόρυβο» της 13ης Αυγούστου 2007, Έκδοση 2η.
(9) Παρακολούθηση Θορύβου & Στρατηγικοί Χάρτες Θορύβου της Εγνατίας Οδού στο τµήµα Κ1-Κ4 στη
Θεσσαλονίκη, Τελική Έκθεση, Εγνατία Οδός Α.Ε. ΣΣΕ & Περιβάλλον Α.Ε. Σεπτέµβριος 2009
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ΓΕΩΣΥΛΛΕΚΤΗΣ:
ΥΠΕΡ & ΚΑΤΑ

άρθρο:
Νικόλαος Ψαρράς
Μελετητής συστηµάτων
Eξοικονόµησης Eνέργειας
της Aid Engineering
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Ένα κλειστό γεωθερµικό σύστηµα απαρτίζεται από 3 βασικά τµήµατα: το
κύκλωµα του γεωσυλλέκτη, µία ή περισσότερες γεωθερµικές αντλίες
θερµότητας και το δίκτυο διανοµής θέρµανσης/ψύξης εντός του χώρου,
δηλαδή τις µονάδες θέρµανσης και ψύξης. Η λειτουργία της συνολικής
εγκατάστασης βασίζεται στην συνεργασία των τριών αυτών υποσυστηµάτων.
Παρόλα αυτά το εγκατεστηµένο κύκλωµα στον εξωτερικό χώρο, δηλαδή το
κύκλωµα του γεωσυλλέκτη λειτουργεί ανεπηρέαστα και ανεξάρτητα από τις
µονάδες θέρµανσης και ψύξης που έχουν τοποθετηθεί στο εσωτερικό της
κατοικίας. Κατά συνέπεια η επιλογή µεταξύ οριζόντιου, κάθετου ή κωνικού
γεωσυλλέκτη στηρίζεται στην επάρκεια του περιβάλλοντα χώρου, στην
θερµική αγωγιµότητα του κάθε πετρώµατος και σε κοστολογικά κριτήρια.
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>> Γεωσυλλέκτης:
Pros & Cons

Ο σχεδιασµός των κλειστών γεωθερµικών συστηµάτων είναι µία πολύπλοκη
διαδικασία. Οι µέθοδοι υπολογισµού θα πρέπει να είναι βελτιστοποιηµένες,
ώστε να υπάρχει εξισορρόπηση µεταξύ του κόστους εγκατάστασης και του
κόστους λειτουργίας. Ο σχεδιασµός θα πρέπει να είναι σύµφωνος µε τη
βέλτιστη µεταφορά θερµότητας από και προς το έδαφος, ώστε το σύστηµα να
έχει υψηλό βαθµό απόδοσης και χαµηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
Στις περισσότερες περιπτώσεις κατοικιών ή µικρών εγκαταστάσεων
προτιµάται η εφαρµογή οριζόντιων γεωθερµικών συστηµάτων. Τα οριζόντια
γεωθερµικά συστήµατα έχουν ως βασικό προτέρηµα το χαµηλό κόστος
εγκατάστασης, όµως απαιτούν µεγαλύτερο περιβάλλοντα χώρο εν συγκρίσει
µε τα κάθετα συστήµατα ώστε να λειτουργήσουν οµαλά και χωρίς µεγάλες
διακυµάνσεις.
Η επιλογή του οριζόντιου γεωσυλλέκτη απαρτίζεται από την επιλογή του
τύπου, της συνδεσµολογίας, του συνολικού κόστους της επένδυσης και του
περιβάλλοντα χώρου. Ο τελευταίος παράγοντας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός
εφόσον µπορεί να απορρίψει την εφαρµογή του οριζόντιου γεωθερµικού
συστήµατος. Οι δυνατές περιπτώσεις τοποθέτησης των οριζόντιων
γεωθερµικών συστηµάτων είναι κυρίως τρεις.
Η πρώτη κατηγορία, η οποία απαιτεί τον περισσότερο περιβάλλοντα χώρο,
αφορά τα συστήµατα στα οποία εγκαθίσταται απλός ευθύγραµµος σωλήνας
σε στενά χαντάκια. Είναι η πιο απλή κατασκευαστική λύση, όµως οι απαιτήσεις
του περιβάλλοντα χώρου γίνονται συνήθως απαγορευτικά υψηλές.
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Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει πολλαπλούς
σωλήνες οι οποίοι τοποθετούνται σε ένα χαντάκι µε
σκοπό την µείωση του περιβάλλοντα χώρου. Το
µειονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι απαιτούνται
τάφροι είτε µεγάλου βάθους, είτε µεγάλου πλάτους για
την αποφυγή της θερµικής αλληλεπίδρασης που
προκαλείται µεταξύ των σωληνώσεων. Παρότι το
µήκος των τάφρων µπορεί να µειωθεί, το συνολικό
µήκος του σωλήνα πρέπει να αυξηθεί, ώστε να
υπερνικήσει την θερµική αλληλεπίδραση των
γειτονικών σωλήνων.
Η τρίτη κατηγορία αποτελείται από τα οριζόντια
συστήµατα στα οποία ο γεωσυλλέκτης είναι σε µορφή
slinky coils. Οι σωλήνες σε αυτή την περίπτωση δεν
τοποθετούνται ευθύγραµµα αλλά διαµορφώνονται σε
κυκλικές σπείρες, βάσει συγκεκριµένων προτύπων. Η
διαµόρφωση αυτή µειώνει τον απαιτούµενο
περιβάλλοντα χώρο, εν συγκρίσει µε οποιοδήποτε άλλο
οριζόντιο σύστηµα. Ο τρόπος σύνδεσης των σωλήνων
επιτρέπει την τοποθέτηση τους κάθετα σε µία στενή
τάφρο ή οριζόντια σε ένα πλατύ χαντάκι. Η οριζόντια
τοποθέτηση είναι η συνηθέστερη µέθοδος εφαρµογής
των slinky coils. Η τάφρος βρίσκεται σε βάθος 1,2-1,5
µέτρα. Σε αυτό το σχετικά µικρό βάθος µπορεί να
επιτευχθεί οµαλή λειτουργία του γεωθερµικού
συστήµατος τόσο κατά τη χειµερινή, όσο και κατά τη
θερινή περίοδο.
Η εγκατάσταση των slinky coils υπερτερεί έναντι των
υπόλοιπων γεωθερµικών συστηµάτων, εφόσον
λειτουργεί αποδοτικά και οµαλά και οδηγεί σε µείωση
του µήκους του γεωσυλλέκτη και κατ’ επέκταση
µείωση του περιβάλλοντα χώρου. Το ποσοστό µείωσης του µήκους του
γεωσυλλέκτη εξαρτάται από τον τρόπο κατασκευής των σπειρών. Κάθε
κυκλική σπείρα (slinky coil), µπορεί να τοποθετηθεί σε επικάλυψη µε τις
επόµενες ή σε παρατεταµένη µορφή. Το µήκος του γεωσυλλέκτη µειώνεται
κατά 2/3 ή 1/3, αντίστοιχα, εν συγκρίσει µε έναν απλό ευθύγραµµο
γεωσυλλέκτη. Τα απαιτούµενα µήκη των τάφρων είναι περίπου 20% -30% του
µήκους των χαντακιών που κάνουν χρήση απλών σωλήνων.

>> Γεωσυλλέκτης:
Pros & Cons

Η επιλογή και εγκατάσταση του οριζόντιου γεωσυλλέκτη σε µορφή slinky
coils θα πρέπει να γίνονται µε βάσει συγκεκριµένα πρότυπα και να είναι
προσαρµοσµένες στις εκάστοτε γεωλογικές συνθήκες. Κατά συνέπεια, ο
σχεδιασµός των βρόχων slinky είναι µια διαδικασία πολύπλοκη, που απαιτεί
ιδιαίτερη προσοχή ώστε να µην καταπονείται το έδαφος. Θα πρέπει, δηλαδή,
να πραγµατοποιείται τόσο η διαδικασία της θέρµανσης όσο και της ψύξης για
να υπάρχει εξισορρόπηση του ενεργειακού φορτίου που απορροφάται και
εναποτίθεται από και προς και έδαφος. Ένας ακόµα παράγοντας που θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την διαστασιολόγηση των βρόχων slinky είναι η
θερµική αγωγιµότητα του κάθε πετρώµατος, καθώς και η πτώση πίεσης που
προκαλείται λόγω του µήκους του γεωσυλλέκτη.
ÙÂ‡¯Ô˜ 13
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ &
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ
ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ - ΛΕΒΗΤΕΣ
ΒΙΟΜΑΖΑΣ
άρθρο:
Σακελλαρίου Γεώργιος
ECONSTRUCT Σακελλαρίου
Κτιριακές εφαρµογές Α.Π.Ε
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Σύµφωνα µε τις οικονοµικές συνθήκες όπως αυτές διαµορφώνονται παγκοσµίως, κύριο µέληµα τόσο των
ιδιωτών (νοικοκυριά) όσο και των επαγγελµατιών είναι η µείωση κατά το δυνατόν των λειτουργικών εξόδων.
Για την οικονοµική αξιολόγηση των συστηµάτων βιοµάζας χρειάζεται να δούµε έναν πίνακα µε τα συγκριτικά
ενεργειακά χαρακτηριστικά µερικών καυσίµων:
Καύσιµο

Ενέργεια
κατά βάρος
GJ/tn

Ενέργεια
κατά βάρος
kWh/kg

Πυκνότητα
kg/m3

Ενέργεια
κατ’ όγκο
MJ/m3

Ενέργεια
κατ’ όγκο
kWh/m3

Μ.Μ

€/Μ.Μ

Πετρέλαιο
θέρµανσης

41

11,8

845

34600

9900

Lt

1,45

Wood
Pellets

19

4,9

650

12350

3200

Kg

0,27

Wood
chips
Ξύλο µε
υγρασία 20%
Agro pellets
(από αγροτικά
υπολείµµατα)

12,5

3,5

250

3100

870

Kg

0,17

14,7

4,1

350-500

5200-7400

1435-2050

Kg

0,18

16,5

4,2

650

11000

2900

Kg

0,24

Καύσιµο

+

Πετρέλαιο • Ευκολία στην χρήση
θέρµανσης

Wood Pellets •
•
•
•
•
•
•
Wood chips •
•
•
•
•

Ευκολία στην χρήση
Υψηλή θερµογόνος δύναµη/µονάδα όγκου
∆εν εκλύει µυρωδιές κατά την καύση
Μικρό ποσοστό στάχτης
Περιορισµένη συντήρηση των µηχανηµάτων
∆ιαθεσιµότητα στην αγορά λόγω ύπαρξης
µικρών τοπικών µονάδων παραγωγής.
Μείωση κόστους θέρµανσης σε σχέση µε το
πετρέλαιο κατά 50%
Ευκολία στην χρήση
Πολύ χαµηλή τιµή/kg
Μικρή συντήρηση
Μικρό ποσοστό στάχτης
∆εν εκλύει µυρωδιές κατά την καύση

Ξύλο µε • Πολύ χαµηλό κόστος/kg
υγρασία 20% • Εύκολη προµήθεια

Agro pellets •
•
(από
αγροτικά
υπολείµµατα) •
•
Πυρήνας •
ελιάς
•
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• Υψηλή τιµή
• Έντονη εξάρτηση από τις διεθνής
κοινωνικοπολιτικές συνθήκες
• Έντονη εξάρτηση από τις λίγες παραγωγές χώρες
• Υψηλές εκποµπές βλαβερών ουσιών
• Μεγαλύτερος χώρος για την φύλαξη του
καυσίµου.

• Χαµηλή απόδοση/µονάδα όγκου
• Απαίτηση µεγάλου αποθηκευτικού χώρου
• Μικρή διαθεσιµότητα στην αγορά και µόνο σε
µεγάλες ποσότητες
• Υψηλό ποσοστό στάχτης
• Μεγάλη ενασχόληση µε το σύστηµα θέρµανσης
λόγω των αυξηµένων υπολειµµάτων σε στάχτη
• Απαίτηση µεγάλων αποθηκευτικών χώρων

Αρκετά αυξηµένη θερµογόνο δύναµη/µονάδα όγκου • Μικρή διαθεσιµότητα στην ελληνική αγορά
Μείωση του κόστους θέρµανσης εως και 60% (όταν
υπάρχει διαθεσιµότητα στην ευρύτερη περιοχή)
Μειωµένη ποσότητα στάχτης
Μειωµένη έκλυση οσµών κατά την καύση.
Πάρα πολύ χαµηλό κόστος καυσίµου
• Μεγαλύτερη συντήρηση του εξοπλισµού
• ∆εν εξασφαλίζεται η ποιότητα του υλικού
Μεγάλη διαθεσιµότητα στην Ελληνική αγορά.
(π.χ. υγρασία)
• Υψηλή ποσότητα υπολειµµάτων στάχτης
• Οσµές οι οποίες σε ορισµένες περιπτώσεις
φθάνουν σε ενοχλητικό βαθµό.

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

Μιλώντας για τα νοικοκυριά, ένα από τα βασικά έξοδα είναι και το κόστος της
θέρµανσης. Λαµβάνοντας υπ’ όψιν τις τελευταίες εξελίξεις, από το
φθινόπωρο του 2011 το κόστος αυτό θα εξισωθεί µε το πετρέλαιο κίνησης
δηλ., ανάλογα µε την περιοχή θα κυµαίνεται από 1,40€/lt – 1,70€/lt.

>> Οικονοµία & λειτουργικότητα
συστηµάτων θέρµανσης µε
καυστήρες - λέβητες βιοµάζας

Καλό θα ήταν σε αυτό το σηµείο να δούµε τι σηµαίνει αυτό για την οικονοµία
ενός οικογενειακού προϋπολογισµού και για κατανάλωση σε πετρέλαιο
θέρµανσης περίπου 3000 lt/έτος.
Έτσι το κόστος θέρµανσης της ίδιας κατοικίας µε διαφορετικά είδη καυσίµου
θα ήταν:
•
3000lt πετρέλαιο θέρµανσης = 4350€/έτος
•
6000kg wood pellets = 1620€/έτος
•
8500kg wood chips = 1445€/έτος
•
7300kg ξύλο = 1314€/έτος
•
7000kg Agro pellets = 1680€/έτος
•
8000kg πυρήνα ελιάς = 800€/έτος
Σκεφθείτε λοιπόν ότι στα πλαίσια ενός οικογενειακού προϋπολογισµού, η
µείωση στο κόστος θέρµανσης (~2500€) θα αντιστοιχούσε σε µισθολογική
αύξηση περίπου ~200€/µήνα
Ας ρίξουµε όµως µια σύντοµη µατιά και στην οικονοµία που επιφέρει ένα
σύστηµα βιοµάζας σε µια ξενοδοχειακή µονάδα που οι απαιτήσεις σε
θέρµανση είναι σηµαντικά αυξηµένες και συνεπώς το κόστος θέρµανσης
αυξάνεται σηµαντικά.
Είναι γεγονός οτι το τελευταίο διάστηµα οι επιχειρήσεις και ιδιαίτερα ο
ξενοδοχειακός κλάδος διέρχεται µια σοβαρότατη κρίση, αποτέλεσµα της
γενικότερης κρίσης ρευστότητας που υπάρχει στην αγορά. Κύριο µέληµα των
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και καταλυµάτων είναι η αύξηση της
πληρότητας µε ταυτόχρονη µείωση των λειτουργικών εξόδων µε σκοπό την
επιβίωσή τους σε ένα τόσο δύσκολο επιχειρησιακό περιβάλλον.
Ένα απο τα µεγάλα κόστη των επιχειρήσεων αυτών είναι και το κόστος
θέρµανσης µε πετρέλαιο, το οποίο είναι υψηλό ενώ οι εναλλακτικές µε µικρό
αρχικό κόστος είναι λίγες αφού τα συστήµατα εξοικονόµησης συνήθως έχουν
µεγάλο αρχικό κόστος. Όµως σήµερα υπάρχει πλέον η κατάλληλη
εναλλακτική λύση µε την χρήση Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και ιδιαιτέρως
των καυστήρων – λεβήτων που χρησιµοποιούν συσσωµατώµατα ξύλου (wood
pellets) ή κάποιο άλλο τύπο βιοµάζας.
Σκεφθείτε οτι απο το 2011 η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης θα φθάσει αλλά
ίσως και θα ξεπεράσει το 1,40€/λίτρο. Μήπως τότε το λειτουργικό κόστος,
άµµεσα συνυφασµένο µε την βιωσιµότητα µιας επιχείρησης, θα είναι αρκετά
υψηλότερο;
Με την χρήση των καυστήρων λεβήτων βιοµάζας το κόστος αυτό µειώνεται
δραστικά µε την εξοικονόµηση το 50% - 60%.
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>> Οικονοµία & λειτουργικότητα
συστηµάτων θέρµανσης µε
καυστήρες - λέβητες βιοµάζας

Το παρακάτω παράδειγµα είναι ενδεικτικό της εξοικονόµησης που επιτυγχάνεται.
Χρήση πετρελαίου θέρµανσης / έτος: 15000 λίτρα
Κόστος καυσίµου: 1,40€/λίτρο χ 15000 λίτρα = 21.000,00/ έτος
Χρήση wood pellets: 30000kg
Σηµερινό κόστος καυσίµου: 0,27€/kg x 30000kg = 8.100,00€/ έτος
Εξοικονόµηση / έτος: 13.000,00€
Χρήση wood chips: 42000kg
Σηµερινό κόστος καυσίµου: 0,17€/kg x 42000kg = 7.140,00€/ έτος
Εξοικονόµηση / έτος: 14.000,00€
Χρήση agro pellets: 35000kg
Σηµερινό κόστος καυσίµου: 0,24€/kg x 35000kg = 8.400,00€/ έτος
Εξοικονόµηση / έτος: 12.500,00€
H χρήση του ξύλου ως καύσιµου υλικού δεν προτείνεται σε ξενοδοχεία λόγω
του µεγάλου χρόνου ενασχόλησης που απαιτείται, αλλά και η χρήση του
πυρήνα ελιάς δεν προτείνεται λόγω των εντονότατων οσµών που
παρουσιάζονται αλλά και του χρόνου ενασχόληση που επίσης απαιτείται λόγω
της αυξηµένης συντήρησης.
Πλέον µε τις πιο αξιόπιστες τεχνολογίες που υπάρχουν αλλά και µε την
εξέλιξη της τεχνολογίας και των συγκεκριµένων συστηµάτων δίνεται η
δυνατότητα στον εκάστοτε ιδιοκτήτη να τροποποιήσει την υπάρχουσα
εγκατάσταση καυστήρα – λέβητα πετρελαίου αλλάζοντας ένα παλαιό
συστηµα πετρελαίου µε ένα καινούργιο βιοµάζας διατηρώντας την υδραυλική
συνδεσµολογία του παλαιού συστήµατος και µειώνοντας ακόµη περισσότερο
το κόστος εγκατάστασης.
Η πλέον συµφέρουσα δυνατότητα όµως µε τα σύγχρονα συστήµατα που
υπάρχουν, είναι αυτή της αλλαγής µόνο του καυστήρα πετρελαίου
διατηρώντας τον λέβητα πετρελαίου, και τοποθετώντας έναν καυστήρα
βιοµάζας (wood pellets).
Υπάρχουν όµως εύλογα ερωτήµατα που δηµιουργούνται
και απαιτούν απάντηση όπως:
Πόσο εύκολα µπορώ να προµηθευτώ wood pellets;
Aυτά πλεον διανέµονται σε ολόκληρη την Ελλάδα µε την Ελληνική παραγωγή
να µπορεί να καλύψει τις ανάγκες όλης της Ελληνικής αγοράς. ∆ιανέµονται
είτε σε σακουλάκια των 15 – 25 kg είτε σε big bags των 1000kg.
Μπορώ να αλλάξω µόνο τον καυστήρα πετρελαίου διατηρώντας τον λέβητα
πετρελαίου απο παλαιότερη εγκατάσταση;
Βεβαίως και µια τέτοια λύση είναι εφικτή αρκεί να τηρούνται κάποιες
προϋποθέσεις. Ρωτήστε µας για περισσότερες πληροφορίες.
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>> Οικονοµία & λειτουργικότητα
συστηµάτων θέρµανσης µε
καυστήρες - λέβητες βιοµάζας

Ποιος εξασφαλίζει οτι η τιµή του καυσίµου wood pellets δεν θα αυξηθεί
ανάλογα µε το πετρέλαιο τα προσεχή χρόνια;
H µέχρι τώρα εµπειρία έχει δείξει οτι παρά τις αλµατώδεις αυξήσεις του
πετρελαίου θέρµανσης τα τελευταία χρόνια η τιµή των wood pellets δεν έχει
αυξηθεί και αυτό διότι δεν αποτελεί παράγωγο του πετρελαίου.
Μπορεί ενας καυστήρας – λέβητας βιοµάζας (wood pellets) να
χρησιµοποιηθέι µε τα συµβατικά καλοριφέρ και τι θερµοκρασίες φθάνει το
νερό;
Βέβαια και µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε συµβατική τεχνολογία αλλά και µε
σύστηµα ενδοδαπέδιας θέρµανσης, αφού η θερµοκρασία του νερού φθάνει
τους 70οC – 90oC ή ακόµα και 120 oC.
Aν έχω ένα παλαιό σύστηµα πετρελαίου, τι αλλαγές πρέπει να γίνουν στο
µηχανοστάσιο για την τοποθέτηση ενός συστήµατος καυστήρα – λέβητα
βιοµάζας;
Τις περισσότερες φορές δεν απαιτείται καµία αλλαγή στο υπάρχον
µηχανοστάσιο.
Τι συντήρηση απαιτείται;
H συντήρηση, πέραν της ετήσιας, που απαιτείται είναι σχεδόν µηδαµινή αφού
τα περισσότερα συστήµατα σήµερα έχουν την δυνατότητα αυτόµατου
καθαρισµού του καυστήρα µε αυτοµατοποιηµένη αποµάκρυνση της στάχτης
σε ειδικό ενσωµατωµένο δοχείο.
Υπάρχει δυνατότητα παραγωγής και Ζεστού νερού;
Βεβαίως και µε κόστος πολύ χαµηλότερο απο το κόστος παραγωγής του µε
καυστήρα πετρελαίου.
Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι µε τον σύγχρονο εξοπλισµό που
παρέχεται, υπάρχει δυνατότητα µείωσης του κόστους θέρµανσης σε
σηµαντικό βαθµό, χρησιµοποιώντας κάποιο σύστηµα βιοµάζας, τόσο σε
οικιακό επίπεδο όσο και σε επαγγελµατικό µε µικρό αρχικό κόστος κτήσης
του ανάλογου εξοπλισµού.
Η χρήση των σύγχρονων συστηµάτων βιοµάζας ως σύστηµα θέρµανσης όµως
παρέχει οφέλη και σε περιβαλλοντικό επίπεδο όπως ότι:
• 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.
• ∆εν απαιτείται να κοπούν δέντρα αφού παρασκευάζονται από τα
κατάλοιπα της βιοµηχανίας ξύλου και από υπολείµµατα υλοτοµικών
διαδικασιών.
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• 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.
Μήπως τελικά έχει έρθει η στιγµή για άµεση αντικατάσταση των υφιστάµενων
συστηµάτων θέρµανσης πετρελαίου µε συστήµατα βιοµάζας χωρίς την
οικονοµική επιβάρυνση που απαιτούν άλλα συστήµατα Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας;
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∞’ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜ - ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2011

103

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

ΦΥΤΕΜΕΝΟ ∆ΩΜΑ
ΜΙΑ ∆ΥΣΚΟΛΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
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άρθρο:
Νίκος Παπαµανώλης
Αν. Καθηγητή Αρχιτεκτονικής
Πολυτεχνείου Κρήτης

Το "φυτεµένο δώµα" αποτελεί τύπο "πράσινης στέγης" και ορίζεται ως η οριζόντια επιστέγαση κτιρίου που σε
ένα µέρος ή στο σύνολο της επιφάνειάς της καλύπτεται µε χώµα στο οποίο αναπτύσσονται φυτά.
Τα φυτεµένα δώµατα αποτελούν εργαλείο της λεγόµενης “βιώσιµης αρχιτεκτονικής” (sustainable
architecture) στο µέτρο που συµβάλλουν στη βελτίωση της ενεργειακής και περιβαλλοντικής συµπεριφοράς
των κτιρίων στα οποία εφαρµόζονται. Τα φυτεµένα δώµατα, όπως και όλα τα εργαλεία σχεδιασµού και
κατασκευής βιώσιµων κτιρίων, έχουν πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα. Πρωταρχικό κριτήριο αξιολόγησης
των πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων τους είναι οι κλιµατικές και εν γένει περιβαλλοντικές συνθήκες του
τόπου αναφοράς.
Το άρθρο εξετάζει τις συνέπειες που έχουν τα φυτεµένα δώµατα για την ενεργειακή και περιβαλλοντική
συµπεριφορά των κτιρίων στα οποία εφαρµόζονται. Έµφαση δίνεται στο σχολιασµό των ιδιοτήτων τους µε
γνώµονα τις ιδιαίτερες περιβαλλοντικές συνθήκες στην Ελλάδα.
ÙÂ‡¯Ô˜ 13
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>> Φυτεµένο δώµα.
Μια δύσκολη απόφαση

Κύρια χαρακτηριστικά των φυτεµένων δωµάτων.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φυτεµένων δωµάτων διαφέρουν από κτίριο σε
κτίριο. Θεωρητικά, κάθε τύπος δώµατος θα µπορούσε να λειτουργήσει ως
υπόβαθρο φυτεµένου δώµατος υπό τις εξής τρεις βασικές προϋποθέσεις:
α. Είναι στατικά επαρκής να δεχθεί τα πρόσθετα φορτία του χώµατος και των
φυτεύσεων.
β. Έχει καλή υδατοστεγανότητα και υγροµόνωση ώστε να εξασφαλίζει την
προστασία της κατασκευής από τα νερά και τις υψηλές τιµές υγρασίας που
συνδέονται µε την ανάπτυξη και συντήρηση των φυτεύσεων.
γ. Είναι ανθεκτικός σε βιολογικούς και χηµικούς παράγοντες που συνδέονται
µε την ανάπτυξη και συντήρηση των φυτεύσεων (π.χ. ρίζες, ζωύφια,
φυτοφάρµακα).
Η (απλοποιηµένη) διαστρωµάτωση ενός τυπικού φυτεµένου δώµατος,
ξεκινώντας από την πλάκα του µπετόν, περιλαµβάνει τη θερµοµόνωση, τη
στρώση κλίσεων, την υγροµόνωση και, πάνω από αυτή, ένα αποστραγγιστικό
στρώµα και το χώµα µε τις φυτεύσεις. Συνήθως, το αποστραγγιστικό στρώµα
(drainage) παρεµβάλλεται µεταξύ µιας στρώσης διήθησης του νερού (π.χ.
γεωύφασµα) και µιας στρώσης συγκράτησης των ριζών. Η περιγραφή ταιριάζει
σε ένα τυπικό "θερµό" λεγόµενο, βατό δώµα όπου το δάπεδο αντικαθίσταται
από το χώµα µε τις φυτεύσεις και τις µονώσεις που υποστηρίζουν τη
"λειτουργία" του.
Ιδιότητες φυτεµένων δωµάτων
Στα φυτεµένα δώµατα αποδίδονται πολλές και ενδιαφέρουσες ιδιότητες που
συνδέονται µε την ενεργειακή και περιβαλλοντική συµπεριφορά των κτιρίων
στα οποία εφαρµόζονται.
Μια σύνοψη των ιδιοτήτων που αναφέρονται σε διάφορες πηγές (κυρίως από
την τεχνική βιβλιογραφία) προτείνει για αυτά ότι:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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προσφέρουν καλή θερµοµόνωση
προσθέτουν θερµική µάζα στο κέλυφος
αποβάλουν ευκολότερα τη θερµότητα
µειώνουν τον κίνδυνο πληµµύρας σε περίπτωση ραγδαίας
βροχόπτωσης
προσφέρουν προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία
προσφέρουν καλή ηχοµόνωση
βελτιώνουν την αισθητική του κτιρίου
µειώνουν την ατµοσφαιρική ρύπανση
δροσίζουν τον αέρα
προσφέρουν ευχάριστο περιβάλλον (π.χ. για ελεύθερο χρόνο)
αποτελούν καταφύγιο πανίδας

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

>> Φυτεµένο δώµα.
Μια δύσκολη απόφαση

Εξετάζοντες τις ιδιότητες αυτές, παρατηρούµε:
Η θερµοµονωτική ικανότητα του χώµατος δεν είναι µεγάλη. Ο συντελεστής
θερµικής αγωγιµότητάς του, ανάλογα µε τη σύσταση και την
περιεκτικότητά του σε υγρασία, κυµαίνεται από 0,3 µέχρι 1,5 W/mK όταν
ένα απλό θερµοµονωτικό υλικό (π.χ. πολυστερίνη) έχει αντίστοιχο
συντελεστή περίπου 0,03 W/mK. Ώστε, η όποια συνεισφορά του χώµατος
που φιλοξενεί τις φυτεύσεις του δώµατος στη θερµοµόνωσή του είναι
αµελητέα, συγκρίσιµη µε αυτή των λοιπών µη µονωτικών δοµικών υλικών
(π.χ. των υλικών της στρώσης διαµόρφωσης κλίσεων) και, εν πάσει
περιπτώσει, µπορεί να ισοφαριστεί µε µικρή αύξηση του πάχους των
συµβατικών θερµοµονωτικών υλικών του υπόβαθρου. Επί πλέον, η
αποσπασµατική ενίσχυση της θερµοµόνωσης του κελύφους ενός κτιρίου σε
τµήµατά του είναι αµφίβολης αποτελεσµατικότητας.
Η µεγάλη θερµική µάζα, ως ιδιότητα του κελύφους ενός κτιρίου, δεν είναι a
priori ευεργετική για την ενεργειακή συµπεριφορά του. Πάντως, στην
περίπτωση που είναι επιθυµητή, η αύξηση της θερµικής µάζας του
δώµατος που προκύπτει από τη µάζα των χωµάτων που φιλοξενούν τις
φυτεύσεις, είναι µικρής αξίας στο µέτρο που συµβαίνει εξωτερικά της
θερµοµόνωσης. Αλλά, ακόµη και αν παραβλέψουµε αυτό το γεγονός, η
θερµοχωρητικότητα του χώµατος κυµαίνεται σε τιµές που δε διαφέρουν
σηµαντικά από τις αντίστοιχες των συµπαγών, συµβατικών δοµικών υλικών
(για παράδειγµα, µόνο µε υψηλά ποσοστά υγρασίας ξεπερνά τη
θερµοχωρητικότητα του τσιµέντου). Ώστε, ως υλικό αύξησης της θερµικής
µάζας δεν παρουσιάζει κάποιο πλεονέκτηµα. Μάλιστα, θα µπορούσε
κάποιος να ισχυριστεί ότι η αύξηση της θερµικής µάζας του δώµατος που
προκαλείται από τη µάζα των χωµάτων που φιλοξενούν τις φυτεύσεις είναι
συγκρίσιµη µε αυτή που θα προκαλούσε το δάπεδο του δώµατος αν αυτό
δεν ήταν φυτεµένο, αλλά απλά βατό.
Πολλοί κατατάσσουν τα φυτεµένα δώµατα στην κατηγορία των "ψυχρών"
λεγόµενων δωµάτων επικαλούµενοι ότι ανακλούν µεγάλο µέρος της
προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας και ευνοούν την αποβολή
θερµότητας. Σχετικά, αξίζει να σηµειώσουµε ότι ένα ψυχρό δώµα έχει
θετική συνεισφορά στο ενεργειακό ισοζύγιο του κτιρίου κατά τη θερµή
περίοδο, όταν δεν είναι ευπρόσδεκτα τα µεγάλα θερµικά φορτία που
δέχεται από τον ήλιο, και αρνητική κατά την ψυχρή περίοδο. Επί πλέον,
ορισµένες συµπεριφορές των ψυχρών δωµάτων αντιστρατεύονται την
απόδοσή τους ως στοιχείων θερµικής µάζας. Εν πάσει περιπτώσει, αν
δεχθούµε ότι για τα κλιµατικά δεδοµένα στην Ελλάδα τα ψυχρά δώµατα
αποτελούν, από ενεργειακής άποψης, εύστοχη επιλογή, αξίζει να
εξετάσουµε σε ποιο βαθµό τα φυτεµένα δώµατα ανήκουν σε αυτή την
κατηγορία. Σχετικά, η ψύξη των φυτεµένων δωµάτων µπορεί να
δικαιολογηθεί ως αποτέλεσµα:
(α) της υψηλής ανακλαστικότητας των υλικών,
(β) της σκίασης από το φύλλωµα και
(γ) της εξατµισοδιαπνοής που λαµβάνει χώρα στην επιφάνεια του
φυλλώµατος.
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>> Φυτεµένο δώµα.
Μια δύσκολη απόφαση

Ειδικότερα:
α. Η λευκάγεια (albedo) ως µέτρο της ανακλαστικότητας των επιφανειών των
υλικών των φυτεµένων δωµάτων δεν είναι υψηλή. Τόσο το γυµνό χώµα όσο
και η βλάστηση σε διάφορες µορφές έχουν τιµές λευκάγειας µικρότερες από
την αντίστοιχη των περισσότερων υλικών επικάλυψης στεγών (π.χ. κεραµίδια)
και σηµαντικά µικρότερες από τις τελικές επικαλύψεις των τυπικών ψυχρών
δωµάτων.
β. Η σκίαση που προκαλείται από το φύλλωµα των φυτεµένων δωµάτων
εµποδίζει τις ακτίνες του ήλιου να προσπέσουν στην επιφάνεια του χώµατος
και να το θερµάνουν. Η διεργασία αυτή, πράγµατι, αποδίδει όταν το φύλλωµα
είναι πυκνό. Όµως, το πυκνό φύλλωµα έχει και αντίθετο αποτέλεσµα στο
µέτρο που "εγκλωβίζει" την όποια θερµότητα συσσωρεύεται από κάτω του
εµποδίζοντας την ακτινοβόλησή της και την κυκλοφορία του αέρα για την
αποµάκρυνσή της (πρόκειται για το συµπληρωµατικό του "φαινοµένου του
θερµοκηπίου" µηχανισµό που συνεπάγεται υψηλές θερµοκρασίες στο
εσωτερικό των θερµοκηπίων).
γ. Η εξατµισοδιαπνοή στο φύλλωµα καθώς και η εξάτµιση της υγρασίας του
(υγρού) χώµατος ενός φυτεµένου δώµατος είναι εσώθερµες διεργασίες,
δηλαδή, απορροφούν θερµότητα από το περιβάλλον µειώνοντας έτσι τη
θερµοκρασία του. Ως αποτέλεσµα, οι επιφάνειες των φυτεµένων δωµάτων
(φυτών και χώµατος), καθώς και ο αέρας κοντά σε αυτές, είναι σχετικά
ψυχρές. Η προκαλούµενη ψύξη που, ανάλογα µε την ένταση των φαινοµένων
αλλά και τις επικρατούσες συνθήκες, µπορεί να φτάσει και µερικούς °C, είναι
αµφίβολο ότι, πρακτικά, επηρεάζει τους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου.
Αυτό υποστηρίζεται αφενός από το γεγονός ότι οι διεργασίες θερµικής
µετάβασης στο οριακό στρώµα (δηλαδή οι ανταλλαγές θερµότητας µεταξύ της
επιφάνειας των δοµικών στοιχείων και του αέρα) δεν αποτελούν ισχυρό
µηχανισµό µετάδοσης θερµότητας και αφετέρου, κυρίως, επειδή η όποια
ψύξη συµβαίνει σε στρώσεις εξωτερικά της θερµοµόνωσης. Ακόµη, θα πρέπει
να υπολογίσουµε ότι ο ψυχρότερος, λόγω της εξατµισοδιαπνοής, αέρας στην
επιφάνεια του δώµατος αποµακρύνεται, ακόµη και από µικρής ταχύτητας
ρεύµατα αέρα που κυκλοφορεί µεταξύ των φυλλωµάτων, συµβάλλοντας έτσι
στη διάχυση του ψύχους σε ευρύτερη έκταση.
Ένα φυτεµένο δώµα, σε περίπτωση ραγδαίας βροχόπτωσης, απορροφά µέρος
του νερού και βοηθά στην εξοµάλυνση της απορροής του. Η ιδιότητα αυτή
είναι χρήσιµη στην περίπτωση που το σύστηµα απορροής του δώµατος
(κατανοµή και διατοµές υδρορροών) δεν είναι ικανό να ανταποκριθεί σε
υψηλές παροχές βροχόπτωσης. Πάντως, σε ραγδαίες βροχοπτώσεις, αυξάνει
ο κίνδυνος οι παρασύρσεις των χωµάτων να φράξουν τα στόµια των
υδρορροών απορροής.
Η προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία και πιο ειδικά από την υπεριώδη
ακτινοβολία που προσφέρει το φυτεµένο δώµα στο υπόβαθρό του, έχει αξία
µόνο για τις µονώσεις (θερµοµόνωση, υγροµόνωση) και µόνο για την
περίπτωση που διαφορετικά (αν δηλαδή δεν υπήρχε η φυτεµένη επικάλυψη)
αυτές θα έµεναν εκτεθειµένες. Η εκδοχή όµως των εκτεθειµένων µονώσεων
συνιστά κατασκευαστική ατέλεια. Κάθε τύπος δώµατος οφείλει να έχει µια
επικάλυψη (π.χ. δάπεδο, κροκάλες) που να προστατεύει αποτελεσµατικά τις
µονώσεις του από τις περιβαλλοντικές επιδράσεις.
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>> Φυτεµένο δώµα.
Μια δύσκολη απόφαση

Παρόλο που η οροφή ενός κτιρίου είναι η λιγότερο εκτεθειµένη σε θορύβους
πλευρά του, η ηχοµόνωσή της είναι χρήσιµη. Σε ειδικές µάλιστα περιπτώσεις
είναι και επιβεβληµένη (π.χ. κοντά σε αεροδρόµια για το θόρυβο των
αεροπλάνων). Τα φυλλώµατα, γενικώς, όταν παρεµβάλλονται στη διάδοσή των
ηχητικών κυµάτων, προσφέρουν εξαιρετική ηχοµόνωση. Επίσης, και το
στρώµα του χώµατος του φυτεµένου δώµατος προσφέρει λόγω της πορώδους
υφής του ηχοµόνωση, ιδιαίτερα από περιβαλλοντικούς θορύβους υψηλότερων
συχνοτήτων. Πάντως, η ηχοµονωτική ικανότητα των στοιχείων του φυτεµένου
δώµατος (φυτά και στρώµα χώµατος) µπορεί να ισοφαριστεί µε αύξηση του
πάχους αντίστοιχων από πλευράς ηχοµονωτικής συµπεριφοράς στρώσεων
συµβατικών δωµάτων (π.χ. θερµοµόνωσης) ενώ το αποτέλεσµα θα µπορούσε
να είναι ακόµη καλύτερο µε την εφαρµογή κατάλληλων, ειδικών
ηχοµονωτικών στρώσεων.
Tα παραπάνω σχόλια γεννούν αµφιβολίες για τη συνεισφορά των φυτεµένων
δωµάτων στη διαχείριση των περιβαλλοντικών επιδράσεων στο κτίριο.
Μολονότι οι αντίστοιχες ιδιότητές γενικά ισχύουν, η αποτελεσµατικότητά τους
είναι µάλλον µικρή, σε κάποιες περιπτώσεις ασαφής ή εκδηλώνεται υπό
προϋποθέσεις. Ακόµη, θα µπορούσαµε να εντοπίσουµε ιδιότητες µε αρνητική
συµβολή στη διαµόρφωση της ενεργειακής και περιβαλλοντικής
συµπεριφοράς των κτιρίων (π.χ. υψηλή υγρασία, κίνδυνος πυρκαγιάς,
παράσυρση σαθρών υλικών από τον άνεµο και τα νερά). Αξιοσηµείωτο είναι
επίσης το γεγονός ότι ορισµένες από τις επιθυµητές ιδιότητες των φυτεµένων
δωµάτων µπορούν να εξυπηρετηθούν, ίσως και καλύτερα, µε πιο συµβατικές
επιλογές.
Στις παρατηρήσεις αυτές αξίζει να συµπληρώσουµε ότι ένα φυτεµένο δώµα
έχει υψηλό κόστος κατασκευής και χρειάζεται συντήρηση (π.χ. πότισµα,
κηπουρικές εργασίες). Η συντήρηση συνεπάγεται τρέχον κόστος και
πρόσθετες απαιτήσεις (εξοπλισµός, αποθηκευτικός χώρος κλπ) αλλά και,
ενδεχόµενα, σε κάποιες περιπτώσεις, εξειδικευµένες γνώσεις (π.χ. για
αντιµετώπιση ασθενειών φυτών). Ακόµη, θα πρέπει να υπολογίσουµε ότι το
φυτεµένο δώµα, ως σύνθετη κατασκευή µε αλλεπάλληλες µονωτικές
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>> Φυτεµένο δώµα.
Μια δύσκολη απόφαση

στρώσεις, έχει αυξηµένο κίνδυνο αστοχιών, αυξηµένη δυσκολία
επιδιορθώσεων και µη προβλέψιµες συµπεριφορές στη λειτουργία του ως
κέλυφος του κτιρίου. Η τελευταία παρατήρηση σε συνδυασµό µε τη
µεταβλητότητα στη συµπεριφορά του (ως αποτέλεσµα µεταβολών στο
φύλλωµα, στα ποσοστά υγρασίας κλπ) περιορίζει ακόµη περισσότερο τη
δυνατότητα πρόβλεψης και προσοµοίωσής της.
Σε αντίθεση µε τις ιδιότητες των φυτεµένων δωµάτων που αφορούν τη
διαχείριση των περιβαλλοντικών επιδράσεων στα κτίρια (θερµότητα, ηλιακή
ακτινοβολία κλπ), η δεύτερη κατηγορία ιδιοτήτων, που αφορά συνεισφορά
τους στην ποιοτική αναβάθµιση του περιβάλλοντος, είναι αδιαµφισβήτητη. Τα
φυτεµένα δώµατα αυξάνουν το πράσινο σε ένα τόπο συµβάλλοντας έτσι στη
βελτίωση του τοπικού µικροκλίµατος. Η συµβολή τους συνίσταται σε
απορρύπανση του αέρα, δροσισµό, απορρόφηση του περιβαλλοντικού
θορύβου και µείωση της ταχύτητας του ανέµου. Συνεισφέρουν ακόµη στην
αισθητική αναβάθµιση του τοπίου και προσφέρουν περιβάλλον για αναψυχή
και καταφύγιο πανίδας. Οι ιδιότητες αυτές είναι ιδιαίτερα χρήσιµες σε αστικό
περιβάλλον όπου οι "θεραπευόµενοι" παράγοντες είναι συχνά επιβαρυµένοι.
Μάλιστα, σε ανάλογο περιβάλλον, η εφαρµογή και διάδοσή τους αναµένεται
να είναι πολλαπλάσια ωφέλιµη εφόσον ακολουθεί ένα ευρύτερο σχεδιασµό
αύξησης του αστικού πράσινου.
Τα οφέλη που συνεπάγονται τα φυτεµένα δώµατα για το περιβάλλον
αντιστοιχούν κατά βάση στο πράσινο που αναπτύσσεται σε αυτά. Με αυτό το
δεδοµένο, αξίζει να διερευνηθούν εναλλακτικές επιλογές που ενδεχόµενα θα
περιόριζαν κάποια από τα προβλήµατα που αναφέρθηκαν. Σε µη αστικό
περιβάλλον, παρόµοιες επιλογές είναι πιο εύκολες (π.χ. δηµιουργία κήπων,
φύτεµα δένδρων). Αλλά, ακόµη και σε αστικό περιβάλλον, η καλλιέργεια
φυτών σε γλάστρες και ζαρντινιέρες µπορεί να προσφέρει πολλά από τα
πλεονεκτήµατα των φυτεµένων δωµάτων και παράλληλα να µειώσει τα
µειονεκτήµατά τους.
Συµπεράσµατα
Συνοψίζοντας τα παραπάνω, µπορούµε να προτείνουµε ότι τα φυτεµένα
δώµατα δεν αποτελούν πάντοτε καλή επιλογή στέγασης για τα ίδια τα κτίρια
στα οποία εφαρµόζονται. Η ανάλυση που προηγήθηκε, χωρίς να είναι
επιστηµονικά άρτια, υποστηρίζει την εκτίµηση ότι τα όποια πλεονεκτήµατα
προσφέρουν δεν υπερτερούν σαφώς των µειονεκτηµάτων τους.
Αντίθετα, αποτελούν καλή λύση για το ρόλο τους στην ποιοτική αναβάθµιση
του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα του αστικού, όπου τα περιθώρια για ανάπτυξη
πράσινου είναι περιορισµένα.
Εν τοιαύτει περιπτώσει, τα φυτεµένα δώµατα συνιστούν, κυρίως,
πρωτοβουλίες οικολογικής συνείδησης και κατ' επέκταση κοινωνικής
προσφοράς και σαν τέτοια µάλλον πρέπει να αντιµετωπίζονται.
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Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΙΑ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΤΩΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Στέφανος Λυδάκης
Οικονοµικός ∆ιευθυντής

Η εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας, από όλα τα
κτίρια του τριτογενή τοµέα, αποτελεί βασικό
άξονα για την προστασία του περιβάλλοντος σε
όλο τον τεχνολογικά ανεπτυγµένο και
αναπτυσσόµενο κόσµο. Η αποτελεσµατικότερη
χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας οδηγεί σε µείωση
των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα στην
ατµόσφαιρα, βασικό παράγοντα δηµιουργίας του
φαινοµένου του θερµοκηπίου.
Συγχρόνως όµως εξασφαλίζει στον καταναλωτή,
σηµαντική µείωση της δαπάνης.
«Εάν οι υπάρχουσες τεχνολογίες εξοικονόµησης
ενέργειας αξιοποιηθούν, η παραγωγή ενέργειας
µπορεί να µειωθεί κατά το ένα τρίτο µέχρι το 2020.
Αυτό όµως συγχρόνως σηµαίνει οικονοµία»
σηµειώνουν οι Financial Times. «Οι καταναλωτές
δεν έχουν συχνά αρκετή πληροφόρηση για να
γίνουν πιο παραγωγικοί ως προς την εξοικονόµηση
ενέργειας και οι επιχειρήσεις τείνουν να θεωρούν
λανθασµένα την επένδυση στην εξοικονόµηση
ενέργειας ως δαπανηρή και έχουσα ρίσκο». (Diana
Farrell and Ted Halstead, “Americans should be
warming to energy efficiency,” Financial Times,
June 21, 2007).
Μια τέτοια προσιτή τεχνολογία εξοικονόµησης
ηλεκτρικής ενέργειας για την επιχείρηση
προσφέρει στην Ελλάδα η εταιρεία Viper Energy.
Με µεγάλη εξειδίκευση στην αντιστάθµιση ισχύος
και µε συνεργασίες ιδιαίτερα µεγάλων Ιταλικών
εταιρειών, µε πολύχρονη εµπειρία στον κλάδο, η
Viper Energy, έρχεται να προσφέρει στη Ελληνική
αγορά µια πολύ σηµαντική και αξιόπιστη λύση στο
µεγάλο και επίκαιρο θέµα της εξοικονόµησης
ηλεκτρικής ενέργειας.
ÙÂ‡¯Ô˜ 13
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>> Η εξοικονόµηση ενέργειας
µια παγκόσµια υπόθεση του
περιβάλλοντος και των
καταναλωτών

Πρόκειται για τις συσκευές των Ιταλικών εταιρειών ITALFARAD & DUCATI
ENERGIA που εξασφαλίζουν σηµαντική µείωση στο λογαριασµό του ρεύµατος
µε τη χρήση προηγµένης Ιταλικής τεχνολογίας (διόρθωση συνηµίτονου φ).
Είναι ασφαλείς, αξιόπιστες, προσιτές στην τιµή, πιστοποιηµένες (CE) και
κάνουν την εξοικονόµηση ενέργειας µέρος της φιλοσοφίας µας και της
καθηµερινότητας µας. Βοηθούν στην εξοικονόµηση πόρων αλλά και
παράλληλα στη καλλιέργεια µιας χρήσιµης περιβαλλοντικής συνείδησης.
Αρχές λειτουργίας
Οι συσκευές εξοικονόµησης ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργούν σε τριφασικές
παροχές καλύπτοντας όλο το φάσµα των αναγκών εξοικονόµησης ενέργειας,
σε βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, καταστήµατα και επιχειρήσεις.
Οι παραπάνω επιχειρήσεις, ανάµεσα στα άλλα καταναλώνουν (λόγω των
επαγωγικών τους φορτίων) και άεργη ισχύ οι οποία είναι µια µη-παραγωγική
και µη- αξιοποιήσιµη ισχύς. Οι συσκευές εξοικονόµησης ηλεκτρικής
ενέργειας, µειώνουν την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος βασίζοντας τη
λειτουργία τους στην αρχή της διόρθωσης του συνηµίτονου φ. Βελτιώνουν
δηλαδή το συντελεστή ισχύος της εγκατάστασης, εξαλείφοντας την άεργο
ισχύ, που την παρέχει πια ο αυτοµατοποιηµένος πίνακας πυκνωτών και δεν
αναζητούµε αυτήν την ισχύ από τον πάροχο ηλεκτρικού ρεύµατος.
Επίσης µειώνουµε τα Amp, της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και µε αυτόν
τον τρόπο µειώνουµε τις θερµικές απώλειες στους αγωγούς, άλλη µια µορφή
οικονοµίας για την επιχείρηση. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση δεν
υπερθερµαίνετε και µε αυτόν τον τρόπο δουλεύει αρµονικά, όλη η
ηλεκτρολογική παροχή.
Οι συσκευές των Ιταλικών εταιριών επιτυγχάνουν όλα τα παραπάνω µε
κορυφαίας τεχνολογίας ελεγκτή άεργου ισχύος µε micro επεξεργαστή.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει επανειληµµένως επισηµάνει τα µέτρα που
πρέπει να ληφθούν για τον περιορισµό της αέργου, µη παραγωγικής ισχύος,
που επιβαρύνει τα δίκτυα µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας «
Σηµειώστε ότι για να αντιµετωπιστεί η λειτουργία κλιµατιστικών η χώρα
χρειάζεται 1300 µεγαβάτ, δηλαδή 4 εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρισµού.
Πριν από δυο µήνες το υπουργικό συµβούλιο αποφάσισε όλα τα κτίρια της
Αυτοδιοίκησης από τη Λαµία µέχρι την Πελοπόννησο να εγκαταστήσουν όλα
πυκνωτές αντιστάθµισης της αέργου ισχύος»
«Έχουµε σχεδόν στο 80% καλύψει τις ανάγκες µε πυκνωτές και στα δηµόσια
κτίρια και στις ∆ΕΚΟ και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Είναι θα έλεγα
συγκλονιστική η ανταπόκριση την οποία έχουµε βρει διότι δεν είναι απλά ότι
εξοικονοµείται ενέργεια, η δαπάνη που είναι ελάχιστη για να µπουν πυκνωτές
αντιστάθµισης για την άεργο ισχύ αποσβένεται µέσα σε τέσσερις µήνες και
την ίδια ώρα υπάρχει και κέρδος για όποιον βάζει τους πυκνωτές στο σύστηµα
ηλεκτροδότησης.» (Συνεντεύξεις του πρώην υπουργού Ανάπτυξης ∆. Σιούφα
στον ANT 1 RADIO 97,2, 29/6/2005 και στο SKAI Radio27/6/ 2005).
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Πρόσφατα το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µε
εγκύκλιο που απέστειλε για την ορθή εφαρµογή του Κανονισµού Ενεργειακής
Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), ανάµεσα στα άλλα, επιβάλλει την σε όλα τα
κτίρια του τριτογενή τοµέα (όλα τα κτίρια-πλην κατοικιών) εγκατάσταση
αντιστάθµισης άεργου ισχύος και διόρθωση του συνηµίτονου φ, σε επίπεδα
πλέον του 0,95.
(Εγκύκλιος µε Αρ. Πρωτ. 2279/22-12-2010)
Άµεσα και µακροπρόθεσµα οφέλη για τις επιχειρήσεις και τον τοµέα οικιακής
χρήσης
• Οι συσκευές αντιστάθµισης άεργου ισχύος παρέχουν άµεσα οφέλη,
εξασφαλίζοντας µείωση του λογαριασµού του ηλεκτρικού ρεύµατος, ειδικά
σε καταναλώσεις µε επαγωγικά φορτία (κλιµατιστικά, ψυγεία,
ανελκυστήρες και κάθε είδους µοτέρ, φθόρια, φωτισµός κ.λ.π.). Βάσει της
ήδη υπάρχουσας χρήσης έχει διαπιστωθεί ότι µια µέση επαγγελµατική
κατανάλωση της τάξης των 1000-1500 ευρώ, µπορεί να αποσβεστεί στη
διάρκεια 18-24 µηνών, ενώ η διάρκεια ζωής των συσκευών είναι 10-14
χρόνια.
• Ελέγχουν και βελτιώνουν τον παράγοντα απόδοσης όλων των ηλεκτρικών
και ηλεκτρονικών συσκευών (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, τηλεοράσεις,
συστήµατα ήχου κ.α).
• Προστατεύουν όλα τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήµατα από
βραχυκυκλώµατα, υπερθέρµανση και απρόβλεπτη αυξοµείωση της τάσης.
• Επιµηκύνουν την διάρκεια ζωής των µηχανηµάτων και των ηλεκτρικών &
ηλεκτρονικών συσκευών.
• Βελτιώνει την κυµατοµορφή της Τάσης.
• Μειώνει την ένταση του ρεύµατος (Amp).
• Συµβάλλουµε έτσι στην καλλιέργεια της αναγκαίας «πράσινης αντίληψης»
σε µια εποχή παγκόσµιας προσπάθειας αφύπνισης κρατών και
επιχειρηµατιών για την προστασία του περιβάλλοντος από τη βαθµιαία
επιδείνωση του φαινοµένου του θερµοκηπίου.
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> Ρολά
> Γκαραζόπορτες
> Βιοµηχανικές πόρτες
> Αυτοµατισµοί

ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ LABEL BUTTERFLY 75

ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ LABEL BUTTERFLY 130

ΓΥΑΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ LABEL LIGEA (ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ)

> ΑΘΗΝΑ Κεντρική Έκθεση - Γραφεία:
Ολύµπου 92, 173 42 Άγιος ∆ηµήτριος, Αθήνα
Τηλ.: 210/99.31.961, Fax: 210/9933359
Υποκατάστηµα:
Λεωφ. Βουλιαγµένης 323
173 42 Αγ. ∆ηµήτριος, Αθήνα
> ΠΑΤΡΑ Εργοστάσιο:
Οδός Β7 ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, 250 18 Πάτρα
Τηλ.: 2610/647.323, Fax: 2610/647357
e-mail: lnicolis@otenet.gr, www.nicolis.gr
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άρθρο:
:PM Office
Θάλεια Πρωτόπαππα
Ελένη Μεντέ
Αρχιτέκτονες Τοπίου
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Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
∆ΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Σύµφωνα µε στατιστικά δεδοµένα, ένα πολύ µεγάλο µέρος του πληθυσµού
της γης ζει σε αστικά κέντρα και είναι πλέον αναµφισβήτητη ανάγκη η
αναβάθµιση της ζωής στην πόλη και η επαφή των κατοίκων της µε τη φύση.
Έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς διάφορες προτάσεις και λύσεις σε σχέση µε
την καθηµερινή ποιότητα ζωής στην πόλη όµως είναι πλέον καιρός για άµεσες
δράσεις.
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>> Η παγκόσµια τάση για αύξηση
του αστικού πράσινου και
δηµιουργία δρόµων ήπιας
κυκλοφορίας

Με γνώµονα τα παραπάνω και µε όρεξη για δουλειά και συνεισφορά στο
κοινωνικό σύνολο, η οµάδα :PM OFFICE προχωράει σε καινοτόµες δράσεις και
«έξυπνες» διαµορφώσεις µε την συνεργασία αρχιτεκτόνων και
ευαισθητοποιηµένων εταιριών σε θέµατα περιβάλλοντος έτσι ώστε να
έχουµε άµεσα και εφαρµόσιµα αποτελέσµατα. Κύριο µέληµά µας είναι η όσο
το δυνατόν µεγαλύτερη εµπλοκή των κατοίκων σε αυτές τις δράσεις διότι
πιστεύουµε ότι η συµµετοχή τους είναι καταλυτικός παράγοντας για την
επιτυχία, κάτι το οποίο είναι και αποδεδειγµένο σύµφωνα µε διάφορες
µελέτες που έχουν γίνει στο εξωτερικό.
Η διαµόρφωση χώρων πρασίνου σε περιοχές και σηµεία όπου δεν έχει γίνει η
κατάλληλη επέµβαση είναι µια από τις δράσεις µας. Η συνεργασία µε τους
δήµους είναι το κλειδί σε αυτή την περίπτωση Η φιλοσοφία είναι απλή:
προτείνουµε ιδέες σε εταιρείες του ιδιωτικού τοµέα µε σκοπό την υϊοθεσία
πάρκων, παρτερίων ή ακόµη και νησίδων που χρήζουν βελτίωσης. Η ανάγκη
για υψηλό πράσινο που σκιάζει, αποροφά ρύπους και CO2 αλλά και µειώνει
τον θόρυβο είναι δεδοµένη στο µεγαλύτερο µέρος της Αττικής. Οι µεγάλες
εκτάσεις παραµεληµένου γκαζόν που υπάρχουν σε πολλά σηµεία της πόλης
είναι κακή επιλογή δεδοµένης της τεράστιας ανάγκης σε κατανάλωση νερού
και συντήρησης.
Πρόσφατο παράδειγµα η συνεργασία µας µε την Plant-a-tree και την εταιρία
καλλυντικών Garnier για την αισθητική αναβάθµιση και προσθήκη πρασίνου
σε πυκνοκατοικηµένα σηµεία των δυτικών προαστίων (Φωτ. 1&2).

Φωτ.1 Υπάρχουσα κατάσταση
122
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Η πρόταση έχει στόχο την αισθητική αναβάθµιση της περιοχής µέσω των
φυτεύσεων. Έτσι γίνεται απόκρυψη χώρων στάθµευσης και δηµιουργούνται
ενδιαφέρουσες οπτικές διαδροµές µέσω πρασίνου π.χ. κατεύθυνση προς την
παιδική χαρά µε άνοιγµα-απόκρυψη της θέας. Επίσης, στην πρόταση γίνεται
προσπάθεια µείωσης του όγκου των κτιρίων καλύπτοντας µια όψη τους µε
γκράφιτι.
Πρόθεσή µας είναι η συµµετοχή εθελοντών δηµοτών στις φυτεύσεις και
ιδανικά η εµπλοκή µαθητών από σχολεία της περιοχής. Στα σχολεία έχουν
ξεκινήσει προγράµµατα σχετικά µε την περιβαλλοντική εκπαίδευση των
παιδιών και σε αυτό το πλαίσιο θα µπορούσε να ενταχθεί και το αντικείµενο
των προαναφερόµενων φυτεύσεων.

Φωτ.2 Πρόταση ανάπλασης

Εάν θέλουµε να προχωρήσουµε και ένα βήµα παραπέρα, και πάλι σε
συνεργασία µε τους δήµους, προωθούµε την υιοθεσία χώρων πρασίνου (π.χ
παρτέρι ή νησίδα) µπροστά από µια κατοικία ή µια επιχείρηση. Οι υποψήφιοι
«ανάδοχοι» θα µπορούσαν να είναι ένας σύλλογος, ένας επιχειρηµατίας,
κάποιο σχολείο, ένας ιδιώτης. Στην προαναφερόµενη περίπτωση, οι χώροι θα
µπορούσαν να συντηρούνται από κάποιους «αναδόχους» δίνοντας ευκαιρία σε
όλους να συµµετέχουν και κάνοντας πιο εύκολο το έργο της συντήρησης των
χώρων πρασίνου σε ένα δήµο.
Ο σχεδιασµός των αστικών δρόµων µε γνώµονα την αειφορία και την ποιοτική
αναβάθµιση για τους πεζούς είναι ένα πολύ σηµαντικό αντικείµενο.
Ο σχεδιασµός των δρόµων πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να δίνεται
προτεραιότητα στους πεζούς και τα ποδήλατα. Κύρια µέτρα για την επίτευξη
των παραπάνω σε επίπεδο σχεδιασµού είναι η χρήση υπερυψωµένων ραµπών
και στηθαίων και η δηµιουργία κόµβων κυκλοφορίας (roundabouts) µε στόχο
την µείωση της ταχύτητας των οχηµάτων, η µείωση του πλάτους του δρόµου
εγκαθιστώντας φαρδύτερα πεζοδρόµια (Φωτ.3), ποδηλατόδροµους και
χώρους πρασίνου (Φωτ.4), η αναγκαστική κίνηση των οχηµάτων σε
διακοπτόµενη ευθεία πορεία και τοποθέτηση κατάλληλης σήµανσης.

Φωτ.3 – ∆ιαπλάτυνση
πεζοδροµίου

Φωτ.4 – Στένεµα δρόµου µέσω φύτευσης
ÙÂ‡¯Ô˜ 13
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>> Η παγκόσµια τάση για αύξηση
του αστικού πράσινου και
δηµιουργία δρόµων ήπιας
κυκλοφορίας

Μέσω σχεδιαστικών λύσεων οι οδηγοί κατανοούν ότι έχουν εισέλθει σε
δρόµο ήπιας κυκλοφορίας. Μερικές λύσεις είναι η χρήση διαφορετικών
υλικών στο δάπεδο και η τοποθέτηση δένδρων που έχουν διαφορετικό χρώµα
φυλλώµατος. Η πρότασή µας σε χώρο µπροστά από πανεπιστηµιακή σχολή και
όπου η κίνηση των πεζών-φοιτητών ήταν συχνή είχε κύριο στόχο την
προτεραιότητά τους. ∆εδοµένου ότι ένα κοµµάτι του δρόµου ήταν χώρος
κίνησης του τραµ προτείναµε οπτικά εµπόδια στον χώρο αυτό µε φυτεύσεις.
Επιπρόσθετα, µειώσαµε το πλάτος του δρόµου και αποκόψαµε την ευθεία
πορεία µε στόχο την µείωση της ταχύτητας των οχηµάτων (Φωτ. 5).

Φωτ. 5 Κάτοψη χώρου κίνησης µπροστά από πανεπιστηµιακή σχολή.

Η ποιότητα ζωής στην πόλη είναι στο χέρι µας να βελτιωθεί. Πρέπει όλοι να
συµµετέχουµε σαν µια οµάδα, ο καθένας προσφέροντας το καλύτερο δυνατό
στον τοµέα του. Είναι σηµαντική η αλλαγή της µέχρι πρόσφατα αντίληψης
σχεδιασµού των επιστηµόνων που συµµετέχουν στις αστικές διαµορφώσεις
(πολεοδόµοι, συγκοινωνιολόγοι, αρχιτέκτονες, αρχιτέκτονες τοπίου) καθώς
επίσης και η όλο και µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των πολιτών. Ήδη είναι
ελπιδοφόρο µήνυµα οι διάφορες οµάδες που έχουν δηµιουργηθεί για την
αναβάθµιση της πόλης. Εµείς θα συνεχίσουµε να σκεφτόµαστε πέρα από το
συνηθισµένο και τις ιδέες µας θα προσπαθούµε, µε την συµµετοχή όλων, να
τις κάνουµε πραγµατικότητα.
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>>> Η Security Lock µια από τις µεγαλύτερες εταιρείες
στο χώρο της κατασκευής µηχανισµών και εξαρτηµάτων αλουµινίου,
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άλλο να προσέχει την εµφάνιση των προϊόντων της.

Aluminium Mechanisms & Accessories
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e-mail: securitl@otenet.gr
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