 ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎﬁ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÔÈÎÔÏÔÁ›· Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÎÂ˘‹
 ª¿ÚÙÈÔ˜ - ∞Ú›ÏÈÔ˜ 2011
 ∆Â‡¯Ô˜ 14_¢ÈÌËÓÈ·›· ¤Î‰ÔÛË

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

ΚΕΝΑΚ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟ-ΣΥΜΠΑ
3RD PARTY INSPECTION ΣΤΙΣ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
( Έλεγχος και πιστοποίηση Φ/Β εγκαταστάσεων)

ΕΡΕΥΝΑ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ
ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ
ΟΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ECON
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¶∂ƒπµ∞§§√¡ ¢√ª∏™∏

ΤΟ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ Α.Π.Ε.

∂CONOMY
Ενηµερωτικό προγράµµατος εξωστρέφειας
ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων

Επισκεφθείτε μας στην έκθεση
‘‘ECOTEC 2011‘‘
7-10/4, EXPO ATHENS
Αίθουσα 3, Περίπτερο Ε12

threevolution [θri:vә΄lu:∫n]
Ορισμός από Encyclopedia Photovoltaica
threevolution / [θri:vә΄lu:∫n] ] / Ένα βήμα μπροστά στην εξέλιξη των μετατροπέων, έγινε από το
επαναστατικό τριπλό ελικοειδές DNA. Οδηγεί στην εμφάνιση προηγμένων τριφασικών όντων
ειδικευμένων στην παραγωγή εξαιρετικών τριφασικών ρευμάτων..
Γνωστά είδη: KACO Powador 10.0 TL3, 12.0 TL3 και 14.0 TL3, ενώ σε συνθήκες φιλικές προς το
μετασχηματιστή KACO Powador 16.0 TR3 και 18.0 TR3.
Χαρακτηριστικά του γένους: Τριφασικοί μετατροπείς Powador με εύρος ισχύος DC που κυμαίνεται
από10 έως 18 kW. Ισχυροί και εξαιρετικά αποτελεσματικοί τροφοδότες δικτύου με άριστες ικανότητες
επικοινωνίας. Τέλεια προσαρμοζόμενοι σε κατευθυντήριες οδηγίες σύνδεσης με ευκολία διαχείρισης.
Ακτίνα δράσης: Συναντάται παγκοσμίως σε απαιτητικά φωτοβολταϊκά συστήματα.
KACO new energy. Γίνετε μέρος του threevolution!

www.kaco-newenergy.gr

∆∞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

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

Βασίλης Κωστόπουλος

Καθ. Πανεπιστηµίου Πατρών
∆/ντής Εργ. Τεχνικής Μηχανικής & Ταλαντώσεων,
Τµήµατος Μηχ. & Αεροναυπηγών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών

Κατερίνα Λιάπη

Επικ. Καθηγήτρια Πανεπιστήµιο Πατρών
Τµήµα Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών

Στέργιος Λογοθετίδης
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

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™ 12-55
AEGEAN POWER
ALFA ENERGY
AIR LIQUIDE
SMA HELLAS AE
∂¶∆∞
TÜV AUSTRIA HELLAS
ALFA ALIMINIUM SYSTEMS
CONERGY
ISOMAT
AIR LIQUIDE
∂§§∏¡π∫√ π¡™∆π∆√À∆√ ∞¡∞¶∆À•∏™ Ã∞§∫√À
ALFA ALIMINIUM SYSTEMS
ENGAIA
ALUMIL SOLAR
TENESOL
VIPER ENERGY
CONERGY
KEBE
CONERGY
IBC SOLAR
ª∂™√°∂π√™ SOS
∆™∂Ãπ∫∏ ¶ƒ∂™µ∂π∞
P_PUBLIC
°.∫. ƒπ∑∞∫√™ ∞.µ.∂.∆.∂.
PROCOM ENERGY
POSITIVE ENERGY
∂§§∏¡√°∂ƒª∞¡π∫√ ∂ª¶√ƒπ∫√ ∫∞π µπ√ª∏Ã∞¡π∫√ ∂¶πª∂§∏∆∏ƒπ√
SUN WIND
Hª∂ƒπ¢∞

∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞ 56-81
DEGERENERGIE GMBH
EXELGROUP
KRANNICH
PROJECT15
ALUMIL SOLAR
CONERGY
KACO
ΕΡΓΟΝ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ
SUN WIND
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¶∂ƒπ∂Ã√ª∂¡∞
√π∫√¡√ªπ∞ 82-89

Ενηµερωτικό προγράµµατος εξωστρέφειας - ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων
άρθρο: TARGET BUSINESS SOLUTIONS
Γιώργος Μαδεµλής, Γεωλόγος ΑΠΘ, ΜΒΑ Kingston University, ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης Επιχειρηµατικότητας

¶∂ƒπµ∞§§√¡ - ¢√ª∏™∏ 90-127
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 Β’
άρθρο: Καθ. Κωνσταντίνος ΒΟΓΙΑΤΖΉΣ, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Συγκοινωνιακός Τοµέας,
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας Πεδίο Άρεως
Θάλεια ΒΑΛΚΟΥΜΑ, Εγνατία Οδός A.E.

ΚΕΝΑ(Κ) ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
άρθρο: Ιφιγένεια Θεοδωρίδου, Αρχιτέκτων Μηχανικός(TU Darmstadt), πιστοποιηµένη Ενεργειακή
Επιθεωρήτρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γερµανική Πιστοποίηση -Energieberater TUD),
υποψήφια διδάκτωρ Πολυτεχνείου TU Darmstadt Γερµανίας.
Ανδρέας Μέρµηγκας, Αρχιτέκτων Μηχανικός(TU Darmstadt), πιστοποιηµένος Ενεργειακός Επιθεωρητής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γερµανική Πιστοποίηση - Energieberater TUD).

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟ-ΣΥΜΠΑ
άρθρο: Θεοφάνης Μουµτζής, ∆ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός Περιβάλλοντος,
Πανεπ. POrtsmO Yth. UK

3RD PARTY INSPECTION ΣΤΙΣ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
( Έλεγχος και πιστοποίηση Φ/Β εγκαταστάσεων)
άρθρο: Καλαϊτζόγλου Ιάκωβος - Μηχ. & Αερ. Μηχανικός, Τ. ∆/ντής & Υπ. ∆ιασφ. Ποιότητας. Εργ. Τεχνικής
Μηχανικής Πανεπιστηµίου Πατρών (AML)
Προβολισιάνος Σπυρίδων - Μηχ. & Αερ. Μηχανικός, ΜΒΑ, ∆/νων Σύµβουλος Extra Mile, Approved Partner of AML

ΕΡΕΥΝΑ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ
άρθρο: ∆ρ. Κοσµόπουλος Πάνος, Καντζιούρα Αθηνά, Φραγγίδου Ιωάννα-Πηνελόπη, Κοσµόπουλος Ιωάννης,
Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασµού Κτιρίων & Οικισµών,
Πολυτεχνική Σχολή, ∆.Π.Θ., Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος

ΟΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
άρθρο: Χρήστος Μπουσγολίτης, Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ, Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, Certified
Geoexchange Designer (IGSHPA)

ΤΟ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ Α.Π.Ε.
άρθρο: Eduard Heindl, Καθ. ∆ρ Hochschule Furtwangen University
Επιµέλεια και µετάφραση: Γρηγόριος Τσόγιας

ÙÂ‡¯Ô˜ 14
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¶∂ƒπµ∞§§√¡ ¢√ª∏™∏
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

ΚΕΝΑΚ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟ-ΣΥΜΠΑ
3RD PARTY INSPECTION ΣΤΙΣ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
(Έλεγχος και πιστοποίηση Φ/Β εγκαταστάσεων)

ΕΡΕΥΝΑ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ
ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ
ΟΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Econ3
Οικονοµία, Οικολογία, Οικοδοµή

ΤΟ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ Α.Π.Ε.

Η Άνοιξη µας υποδέχεται και η ενέργεια
είναι πιο επίκαιρη παρά ποτέ.
∂CONOMY
Ενηµερωτικό προγράµµατος εξωστρέφειας
ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων

econ3
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Ανάγκη για οικονοµία και αποτελεσµατικούς τρόπους
δροσισµού και σκίασης.
Νέα προϊόντα και Υπηρεσίες σε θέµατα εξοικονόµισης και
παραγωγής ενέργειας, σε θέµατα µόνωσης.
Την 5η κατά σειρά ηµερίδα διοργάνωσε το περιοδικό ECON3 στο
Ίδρυµα Ευγενίδου, µε θέµα «Αρχιτεκτονική Ποιότητα, Ενεργεία
και Ανανεώσιµες Πήγες Ενέργειας», που πραγµατοποιήθηκε στην
Αθήνα στις 23 Μαρτίου 2011.
Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την ηµερίδα αύτη, είναι
πως η Αρχιτεκτονική ποιότητα των κτιρίων µπαίνει πραγµατικά σε
νέα φάση, και πλέον τα κτίρια πρέπει να είναι σχεδιασµένα έτσι
ώστε να είναι σχεδόν µηδενικής κατανάλωσης, ενεργειακά.
Όσο για τις Ανανεώσιµες Πήγες Ενέργειας, ο δρόµος είναι
µακρύς και το µέλλον ενδιαφέρον, µιας και είναι ο χώρος όπου
µπορεί πραγµατικά να δοθεί ανάπτυξη στη χώρα µας.
Λεπτοµερείς αναφορές για την ηµερίδα έχουν αναρτηθεί στο site
του περιοδικού www.econ3.gr
Μπαίνοντας λοιπόν στην άνοιξη, η πράσινη ανάπτυξη είναι η
ελπίδα της οικονοµίας.
Εµείς µε το περιοδικό ECON3 θα προσπαθούµε πάντα να
παρουσιάζουµε τις καλύτερες ενηµερώσεις για τις σύγχρονες
απαιτήσεις και ανάγκες.
∆υο σηµαντικές εκθέσεις πραγµατοποιούνται τον Απρίλιο, η
ECOTEC στο εκθεσιακό κέντρο EXPO ATHENS και η ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ
στο εκθεσιακό κέντρο MEC στην Παιανία.
Στο τεύχος αυτό µια µεγάλη ποικιλία από άρθρα σε πολλές
θεµατικές ενότητες σας περιµένουν να τα διαβάσετε.
Καλό Πάσχα, καλό ∆ιάβασµα και καλή Άνοιξη.

Γιώργος Μπιρµπουτσούκης
Εκδότης
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∂π¢∏™∂π™

AEGEAN POWER
™À¡∆∞™™∂∆∞π ª∂ ∆∏¡ ¶ƒø∆√µ√À§π∞ ∆∏™
ƒ∞∂ °π∞ ∆∏ £∂™¶π™∏ ∂ª¶√ƒπ∫ø¡
¶ƒ∞∫∆π∫ø¡ ™∆∏¡ ∞°√ƒ∞ ∏§∂∫∆ƒπ∫∏™
∂¡∂ƒ°∂π∞™

Η AEGEAN POWER, η πρώτη ελληνική ιδιωτική εταιρία προµήθειας και
εµπορίας ηλεκτρικού ρεύµατος και µέλος του Οµίλου AEGEAN, επικροτεί την
πρωτοβουλία της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) σχετικά µε τις
«Εµπορικές Πρακτικές Προώθησης και Πώλησης Υπηρεσιών Ηλεκτρικής
Ενέργειας», µε στόχο τη θέσπιση συγκεκριµένου πλαισίου και τη διασφάλιση
τήρησης των συναλλακτικών ηθών κατά την προώθηση προϊόντων ενέργειας
από τον εκάστοτε Προµηθευτή Ηλεκτρικού Ρεύµατος.
Άλλωστε, η AEGEAN POWER ήταν η εταιρία που πρώτη έστειλε στις 8
∆εκεµβρίου 2010 γραπτή επιστολή στη ΡΑΕ, καταγγέλλοντας πρακτικές
αθέµιτου ανταγωνισµού, που παρατηρήθηκαν στην αγορά προµήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας.
Παράλληλα, η εταιρία επιδοκιµάζει τις χρηστικές οδηγίες που έχει
δηµοσιεύσει η ΡΑΕ, µε τη µορφή «5 βασικών βηµάτων», για όσους
ενδιαφέρονται να αλλάξουν Προµηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας, είτε για το
Σπίτι τους, είτε για τον Επαγγελµατικό τους χώρο.
Στην κατεύθυνση αυτή, η AEGEAN POWER, από την πρώτη µέρα λειτουργίας
της, εφαρµόζει εµπορικές πρακτικές που συνάδουν µε το πλαίσιο που σήµερα
θέλει να διασφαλίσει η ΡΑΕ. Προτρέπει επίσης τους Καταναλωτές να
ενηµερώνονται προσεκτικά για τις χρεώσεις και τα επιµέρους χαρακτηριστικά
των προσφερόµενων τιµολογίων/προϊόντων, προκειµένου να προχωρούν στις
πιο συµφέρουσες γι’ αυτούς επιλογές.
Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία θεωρεί αναγκαία τη διασφάλιση της διαφάνειας
και των συνθηκών θεµιτού ανταγωνισµού στην αγορά της Ηλεκτρικής
Ενέργειας, καθώς επίσης και την ενίσχυση της διαπραγµατευτικής δύναµης
του Καταναλωτή και της προστασίας των δικαιωµάτων του.
Η AΕGEAN POWER, πιστή στην πελατο-κεντρική της φιλοσοφία, διαβεβαιώνει
τους Πελάτες της, αλλά και όσους ενδιαφέρονται να την επιλέξουν ως
Προµηθευτή για το ηλεκτρικό τους ρεύµα, ότι θα συνεχίσει κατά τρόπο
απολύτως διαφανή και συγκρίσιµο να προσφέρει άρτιες και ποιοτικές
ενεργειακές λύσεις, πάντα σε ανταγωνιστικές τιµές, µε προσωποποιηµένη και
αποτελεσµατική εξυπηρέτηση.

περισσότερες πληροφορίες
Αλκιβιάδη Σιαράβα
Λένα Σπάχου
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H AEGEAN POWER, µέλος του Οµίλου AEGEAN, ξεκίνησε τη λειτουργία της το
2008 και σήµερα αποτελεί την πρώτη ελληνική ιδιωτική επιχείρηση
προµήθειας και εµπορίας ηλεκτρικού ρεύµατος. Η ηγετική της θέση στην
ελληνική αγορά είναι αποτέλεσµα του συνδυασµού της δύναµης, της
ευρωστίας και του κύρους του Οµίλου AEGEAN µε το εξειδικευµένο
ανθρώπινο δυναµικό της. Το γεγονός αυτό της επιτρέπει να προσφέρει στους
καταναλωτές ολοκληρωµένες, ποιοτικές και ανταγωνιστικές λύσεις. Με
σεβασµό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον, η AEGEAN POWER οραµατίζεται
να αποτελέσει ηγέτιδα δύναµη στην αγορά ενέργειας για την Ελλάδα και τη
Νοτιοανατολική Ευρώπη, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε
ανταγωνιστικές τιµές.

ȅȚ ȚȤȞȘȜȐĲİȢ ȝĮȢ șĮ ıĮȢ
įȫıȠȣȞ ĲȘ ȝȑȖȚıĲȘ İĲȒıȚĮ
ʌĮȡĮȖȦȖȒ İȞȑȡȖİȚĮȢ
ǲȦȢ țĮȚ 45 % İʌȚʌȜȑȠȞ țȑȡįȠȢ
İȞȑȡȖİȚĮȢ ȝİ ĲȠ DEGERconecter
ǲȟȣʌȞȠ ȩʌȦȢ Ș ĳȪıȘ. ȉĮ ȘȜȚĮțȐ ıȣıĲȒȝĮĲĮ ȚȤȞȘȜȐĲȘıȘȢ
DEGERenergie İȣșȣȖȡĮȝȝȓȗȠȣȞ țȐșİ ȟİȤȦȡȚıĲȒ ȘȜȚĮțȒ ȝȠȞȐįĮ ĮțȡȚȕȫȢ
ʌȡȠȢ ĲȘȞ ʌȚȠ ȑȞĲȠȞȘ ʌȘȖȒ ĳȦĲȩȢ - ĲȩıȠ ıİ ȜȚĮțȐįĮ ȩıȠ țĮȚ ıİ
ʌȣțȞȒ ıȣȞȞİĳȚȐ. ȈȣȞȠȜȚțȩ țȑȡįȠȢ ıĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ İȞȑȡȖİȚĮȢ ȑȦȢ țĮȚ 45%.

ȉȠ țĮĲȠȤȣȡȦȝȑȞȠ ȝİ įȓʌȜȦȝĮ
İȣȡİıȚĲİȤȞȓĮȢ ıȪıĲȘȝĮ
İȜȑȖȤȠȣ: ȉȠ DEGERconecter
ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİȚ țȐșİ ıĲȚȖȝȒ ĲȘȢ
ȘȝȑȡĮȢ ĲȠ ıȘȝİȓȠ ȝİ ĲȘ
ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ ȑȞĲĮıȘ ĳȦĲȩȢ.

DEGERtraker: ȉĮ ıȣıĲȒȝĮĲĮ
ȆĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ İȞȩȢ țĮȚ
įȪȠ ĮȟȩȞȦȞ İȣșȣȖȡĮȝȝȓȗȠȣȞ
ȝİ ĲȠȞ țĮȜȪĲİȡȠ ĲȡȩʌȠ ĲȚȢ
ĳȦĲȠȕȠȜĲĮȧțȑȢ ȝȠȞȐįİȢ.

ǼȆȍĭǼȁǾĬǼǿȉǼ ǹȆȅ ȉǾȃ ȉǼȋȃȅīȃȍȈǿǹ ȉȅȊ ǾīǼȉǾ ȈȉǾȃ
ȆǹīȀȅȈȂǿǹ ǹīȅȇǹ
▶ Ǿ țĮȜȪĲİȡȘ ıȤȑıȘ ĲȚȝȒȢ - ĮʌȩįȠıȘȢ – ȖȡȒȖȠȡȘ ĮʌȩıȕİıȘ
▶ 35.000 DEGERtraker ıĲȠ įȓțĲȣȠ
▶ ȉĮ ȤĮȝȘȜȩĲİȡĮ ȑȟȠįĮ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ
▶ ȉȠ ʌȚȠ ȑȟȣʌȞȠ ıȪıĲȘȝĮ İȜȑȖȤȠȣ
▶ ǼȜİȖȝȑȞȠ țĮȚ ʌȚıĲȠʌȠȚȘȝȑȞȠ Įʌȩ ĲȘȞ TÜV țĮȚ ĲȘȞ UL/CSA
▶ ȃȑĮ ʌȜȐȞĮ İȖȖȣȒıİȦȞ - ȇȦĲȒıĲİ ȝĮȢ ȖȚĮ ĲĮ ȞȑĮ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲĮ

www.DEGERenergie.com

ȝĮȢ "Spare Care"

∂π¢∏™∂π™

ALFA ENERGY
¡∂√ WEB SITE

Στο τελικό στάδιο της κατασκευής του βρίσκεται το νέο, ανανεωµένο και
αναλυτικό website της Alfa Energy σε συνεργασία µε µια από τις µεγαλύτερες
εταιρίες στο χώρο του Digital Marketing & Advertising, Digidemon Ltd.
Στην ηλ. διεύθυνση www.alfa-energy.gr θα εµφανίζεται πλέον η επίσηµη
σελίδα της εταιρίας και θα περιλαµβάνει πέραν όλων των άλλων υπηρεσιών
και αναλυτικές κατηγορίες µε όλα τα προϊόντα που παράγουν και διαθέτουν
στην αγορά των Α.Π.Ε. τα συστήµατα Alfa Enegy.
Συνοπτικά όσο αφορά τις κατηγορίες των συστηµάτων θα παρουσιάζονται:
• Συστήµατα στήριξης Φ/Β Πάρκου
• Συστήµατα στήριξης Φ/Β Στέγης
• Συστήµατα στήριξης Φ/Β Κεραµοσκεπής
• Συστήµατα στήριξης Φ/Β Βιοµηχανικής Στέγης.
To νέο δυναµικό site θα δίνει την δυνατότητα στους επισκέπτες να έχουν
άµεση ενηµέρωση για τις εξελίξεις που αφορούν την Alfa Energy καθώς θα
περιλαµβάνει νέα προϊόντα, υπηρεσίες, συµµετοχές σε εκθέσεις,
ενηµερωτικά δελτία µε καθηµερινή ενηµέρωση.

AIR LIQUIDE
¡∂∞ ™∏ª∞¡∆π∫∏ ™Àªºø¡π∞ ™∆∏¡ ∫π¡∞

Στο πλαίσιο της επένδυσης σε αναπτυσσόµενες οικονοµίες, ο Όµιλος Air
Liquide υπέγραψε µακροχρόνιο συµβόλαιο µε την Tongmei Guangfa Chemical
Industry, κύριος µέτοχος της οποίας είναι ο Όµιλος Datong Coal Mine.

περισσότερες πληροφορίες
∆ήµητρα Τουµπακάρη
Air Liquide Hellas AEBA
Ελένη Καπράλου
Connective WGSE
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Ο Όµιλος Datong Coal Mine είναι ο τρίτος πιο σηµαντικός παραγωγός άνθρακα
στην Κίνα, µε συνολική παραγωγή 113 εκατ. τόνων και κύκλο εργασιών 60 δις
yuans το 2009. Σύµφωνα µε τους όρους του εν λόγω συµβολαίου, η Air
Liquide θα επενδύσει περίπου 60 εκατ. ευρώ για την κατασκευή µονάδας
διαχωρισµού του αέρα µεγάλης κλίµακας για τον εφοδιασµό µε οξυγόνο και
άζωτο της µονάδας παραγωγής µεθανόλης του πελάτη. Η νέα µονάδα,
ηµερήσιας δυναµικότητας 2.000 τόνων οξυγόνου, θα εγκατασταθεί στην
Datong, στην επαρχία Shanxi, και θα ξεκινήσει την βιοµηχανική παραγωγή της
τον Ιούλιο του 2012. Κατά την διάρκεια της πρώτης φάσης του έργου,
υπολογίζεται ότι θα παράγονται σε ετήσια βάση 600.000 τόνοι µεθανόλης.
Το νέο αυτό συµβόλαιο αντικατοπτρίζει την σηµαντική ανάπτυξη των δραστηριοτήτων
της Air Liquide στην Κίνα. Στο τέλος του Ιουνίου 2010, η ηµερήσια δυναµικότητα
παραγωγής της Air Liquide στην Κίνα ανερχόταν σε 12.000 τόνους οξυγόνου,
χάρη σε 8 νέες µονάδες διαχωρισµού του αέρα στις περιοχές Zhanjiagang
(επαρχία Jiangsu), Cangzhou (επαρχία Hebei), Tianjin και Dongying (επαρχία
Shandong).

∂π¢∏™∂π™

SMA HELLAS AE
™Àªª∂∆√Ã∏ ™∆∏¡ 4∏ ¢π∂£¡∏ ∂∫£∂™∏
ECOTEC ∆∂Ã¡√§√°π∂™ ¶∂ƒπµ∞§§√¡∆√™
∫∞π ºø∆√µ√§∆∞´∫∞ ™À™∆∏ª∞∆∞

Επισκεφτείτε µας
από τις 7 έως τις 10
Απριλίου 2011 στην
4η διεθνή έκθεση
«Ecotec – Τεχνολογίες
Περιβάλλοντος &
Φωτοβολταϊκά
Συστήµατα»
(περίπτερο Ε1, Αίθουσα 3).
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H SMA Hellas ΑΕ συµµετέχει στην έκθεση Ecotec 2011:
Τεχνολογική πρωτοπορία που συνοδεύεται από ολοκληρωµένες υπηρεσίες
τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης ώστε να διασφαλίζεται η απόδοση του
φωτοβολταϊκoύ σας συστήµατος.
H SMA Hellas ΑΕ, συµµετέχει στην 4η διεθνή έκθεση «Ecotec - Τεχνολογίες
Περιβάλλοντος & Φωτοβολταϊκά Συστήµατα», που πραγµατοποιείται στις 7-10
Απριλίου 2011, στο Expo Athens, στην Ανθούσα Αττικής. Στο περίπτερο της
SMA Hellas (περίπτερο Ε1, Αίθουσα 3) θα βρείτε ολοκληρωµένες λύσεις
φωτοβολταϊκών µετατροπέων για κάθε ισχύ φωτοβολταϊκού συστήµατος, για
διασυνδεδεµένα και αυτόνοµα συστήµατα, ανεξάρτητα από τον τύπο των
φωτοβολταϊκών πλαισίων. Θα µάθετε περισσότερα για τις αναβαθµισµένες
υπηρεσίες εκπαίδευσης SMA Solar Academy και τις ολοκληρωµένες
υπηρεσίες SMA Service που συνοδεύουν την ευρεία γκάµα των προϊόντων
SMA. Επιπλέον, στην έκθεση θα παρουσιαστούν τα πλέον καινοτόµα προϊόντα
της SMA που διασφαλίζουν τη µέγιστη απόδοση φωτοβολταϊκών συστηµάτων
και την περαιτέρω µείωση της ειδικής τιµής ισχύος. Στην περίπτωση των
µεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων ξεχωρίζει ο κεντρικός µετατροπέας Sunny
Central 800CP που µε βαθµό απόδοσης 98,7% και συµπαγές, πλήρως
προστατευµένο από καιρικά φαινόµενα περίβληµα, προσφέρει περισσότερη
ισχύ σε σύγκριση µε άλλες συσκευές της αγοράς. Για τις οικιακές και µεσαίας
κλίµακας εµπορικές εγκαταστάσεις ξεχωρίζει ο τριφασικός µετατροπέας
Sunny Tripower ο οποίος διατίθεται στις κατηγορίες ισχύος 8,10, 12, 15 και 17
kW. Πέρα από τον υψηλό βαθµό απόδοσης του 98,1%, προσφέρει
επιπρόσθετα καινοτόµα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία καθιστούν το
µετατροπέα ακόµη πιο φιλικό προς το χρήστη ενώ παράλληλα µειώνουν το
κόστος του συστήµατος. Στα συστήµατα τηλεµετρίας η νέα γενιά Sunny
WebBox µε τεχνολογία Bluetooth εξασφαλίζει ακόµα πιο ευέλικτη, ασφαλή
και εύκολη επιτήρηση φωτοβολταϊκών συστηµάτων.

SMA Solar Academy- Αναβαθµισµένες υπηρεσίες εκπαίδευσης
Το SMA Solar Academy αποτελεί σηµείο συνάντησης για ανταλλαγή εµπειριών
για τη φωτοβολταϊκή τεχνολογία. Ανοιχτά, επαγγελµατικά και πρακτικά.
Πέρα από την πλούσια προσφορά σεµιναρίων που προσφέρονται στις νέες
κεντρικές εγκαταστάσεις του Solar Academy της SMA στο Kassel της Γερµανίας,
στην Ελλάδα διοργανώνονται τουλάχιστον έξι τεχνικά σεµινάρια το µήνα
καλύπτοντας θέµατα που αφορούν στη σχεδίαση, στην εγκατάσταση, στη
διασύνδεση και στην επιτήρηση ενός φωτοβολταϊκού συστήµατος. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι µόνο το 2010 στην Ελλάδα πραγµατοποιήθηκαν περισσότερα
από 60 σεµινάρια µε περίπου 1000 συµµετέχοντες. Το SMA Solar Academy
στην Ελλάδα µε στόχο να συµβάλει στην περαιτέρω ενδυνάµωση των
εγκαταστατών φωτοβολταϊκών συστηµάτων, µε την τεχνογνωσία που
απαιτείται για την υγιή ανάπτυξη του κλάδου, πρόκειται να εµπλουτίσει τη
γκάµα των ήδη υπαρχόντων τεχνικών σεµιναρίων µε νέο κύκλο εξειδικευµένων
σεµιναρίων µε θέµα την τηλεµετρία φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.
SMA Service - In good hands worldwide
Η SMA Hellas επενδύει σηµαντικά στην ποιότητα των υπηρεσιών τεχνικής
υποστήριξης. Στις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συµπεριλαµβάνονται
γραµµή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (Serviceline), κινητές µονάδες on-site
service, υπηρεσία αντικατάστασης µετατροπέων εντός 24 ωρών, συµβάσεις
συντήρησης και επισκευής καθώς και προγράµµατα επέκτασης εγγύησης
προϊόντων, ώστε να διασφαλίζεται η µακροπρόθεσµη απόδοση του
φωτοβολταϊκoύ σας συστήµατος.
Ειδικότερα στην περίπτωση των κεντρικών µετατροπέων Sunny Central, οι
υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης της SMA διασφαλίζουν την αυξηµένη
διαθεσιµότητα της εγκατάστασης. Με το πρόγραµµα συντήρησης και
εпισκευής, η SMA σας προσφέρει συµβάσεις τεχνικής εξυπηρέτησης, τις
οποίες µπορείτε να συνδυάσετε ευέλικτα µε βάση τις προσωπικές σας
ανάγκες. Στο πλαίσιο της έκθεσης µπορείτε να µάθετε περισσότερα σχετικά
µε τις пαρεχόµενες υпηρεσίες, τα οϕέλη και τις δυνατότητες συνδυασµού
των µεµονωµένων συµβάσεων:
1)Συντήρηση
2) Εγγύηση ανταλλακτικών
3) ∆ιάγνωση & Επισκευή σε δύο επίπεδα και
4) ∆ιαθεσιµότητα µετατροπέων.
Sunny Central CP – Μέγιστη ισχύς µε το βασικό εξοπλισµό
Η σειρά Sunny Central Compact Power, που διακρίθηκε στην έκθεση Intersolar
Europe 2010, λαµβάνοντας το βραβείο Intersolar Award, έχει σχεδιαστεί από
µηδενική βάση και εξοικονοµεί κόστος µε το συµπαγές και πλήρως
προστατευµένο από καιρικά φαινόµενα περίβληµά του. ∆εν υπάρχει πλέον
ανάγκη για κατασκευή οικίσκων για την προστασία του µετατροπέα. Είναι ο
πρώτος φωτοβολταϊκός µετατροπέας που ως µεµονωµένη συσκευή µπορεί να
προσφέρει ονοµαστική ισχύ 800 kW σε συνδυασµό µε βαθµό απόδοσης
98,7%. Σε σύγκριση µε άλλες συσκευές της αγοράς, ο Sunny Central 800CP
προσφέρει περισσότερη ισχύ επιτυγχάνοντας µε αυτό τον τρόπο µια
ουσιαστική µείωση του κόστους συστήµατος. Καινοτοµία αποτελεί και η
έξυπνη διαχείριση ισχύος: Χάρη στα συστήµατα αερισµού OptiCool, η
συσκευή αποδίδει 10% περισσότερο από την ονοµαστική του ισχύ, φτάνοντας
τα 880 kW σε συνεχή λειτουργία, ακόµα και σε θερµοκρασία περιβάλλοντος
µέχρι 25 °C. Με τις εκτεταµένες λειτουργίες διαχείρισης δικτύου καλύπτει µε
τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υπάρχουσες και µελλοντικές απαιτήσεις.
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: Η παγκοσµίως µοναδική λειτουργία Optiprotect που
επιτηρεί µε την έξυπνη διαχείριση σφαλµάτων έως 1.600 µεµονωµένες
στοιχειοσειρές προς αποφυγή πιθανότητας σφάλµατος. Πρόκειται για ένα
ενσωµατωµένο αυτο-εκπαιδευόµενο σύστηµα που καταργεί τη χρονοβόρα
βαθµονόµηση.
ÙÂ‡¯Ô˜ 14
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Sunny Tripower - Πέντε µοναδικές καινοτοµίες παγκοσµίως σε έναν ηλιακό
µετατροπέα
Η νέα οικογένεια τριφασικών µετατροπέων, που έλαβε το Βραβείο
Καινοτοµίας 2010 στο Bad Staffelstein της Γερµανίας, πέρα από τον υψηλό
βαθµό απόδοσης 98,1%, διαθέτει τη λειτουργία Optiflex, η οποία αποτελεί
µία εντελώς νέα προσέγγιση για αυξηµένη ευελιξία στο σχεδιασµό ενός
φωτοβολταϊκού συστήµατος. Χάρη στην τεχνολογία πολλαπλών
στοιχειοσειρών και το µεγάλο εύρος τάσης εισόδου, εξασφαλίζει µέγιστο
βαθµό συµβατότητας µε κάθε τύπο φωτοβολταϊκού πλαισίου. ∆ιαθέτει
επίσης, το µοναδικό παγκοσµίως σύστηµα πολλαπλής ασφάλειας Optiprotect,
το οποίο περιλαµβάνει σύστηµα εντοπισµού βλάβης στοιχειοσειράς µε
ηλεκτρονικές ασφάλειες και ενσωµατωµένη λειτουργία αντικεραυνικής
προστασίας, παρέχοντας υψηλή τεχνική διαθεσιµότητα και περιορίζοντας το
κόστος της εγκατάστασης. Επιπρόσθετα, µε το νέο ενιαίο σύστηµα σύνδεσης
DC SUNCLIX, ο Sunny Tripower απλοποιεί εξαιρετικά την εγκατάσταση.
Sunny WebBox µε Bluetooth® - Ταχύτατη διαµόρφωση, αξιόπιστη επιτήρηση
∆εν χρειάζεται καλώδια, έχει απλή διαµόρφωση και είναι εξαιρετικά φιλικό
προς το χρήστη. Λαµβάνει και αποθηκεύει τρέχουσες τιµές απόδοσης και
δεδοµένα από ηλιακούς µετατροπείς και συσκευές Sunny SensorBox. Μέσω
του διεθνούς προτύπου ασύρµατης επικοινωνίας Bluetooth, ο καταγραφέας
δεδοµένων έχει πρόσβαση σε έως και 50 ηλιακούς µετατροπείς. Έτσι, οι
φορείς αξιοποίησης ενός φωτοβολταϊκού συστήµατος ενηµερώνονται ανά
πάσα στιγµή για την ηµερήσια απόδοση του συστήµατος συνολικά, αλλά και
κάθε µετατροπέα µεµονωµένα καθώς και για το ιστορικό απόδοσης των
µετατροπέων. Επιπλέον, µέσω της διαδικτυακής επικοινωνίας (web interface)
του Sunny WebBox οι τεχνικοί µπορούν να παραµετροποιούν τους
µετατροπείς SMA. Χάρη στο νέο λογισµικό Sunny WebBox Assistant, η έναρξη
λειτουργίας είναι εντυπωσιακά απλή.
Στο πλαίσιο της έκθεσης, θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε την
παρουσίαση: «Ηλιακές στέγες: Ολοκληρωµένες λύσεις φωτοβολταϊκών
µετατροπέων της SMA», που θα πραγµατοποιηθεί την Παρασκευή 8 Απριλίου
2011, στις 17:30 και το Σάββατο 9 Απριλίου 2011 στις 17:00, στη συνεδριακή
αίθουσα Β.

περισσότερες πληροφορίες
Βίκυ Ζερβούδη
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Σχετικά µε την SMA
Με κύκλο εργασιών ύψους 934 εκατοµµυρίων Ευρώ περίπου για το έτος 2009, ο
Όµιλος SMA αποτελεί παγκόσµιο ηγέτη στον τοµέα των ηλιακών µετατροπέων, της
καρδιάς κάθε εγκατάστασης παραγωγής ηλιακής ενέργειας. Ο Όµιλος µε έδρα στο
Niestetal της Γερµανίας, δραστηριοποιείται σε τέσσερις ηπείρους µε δεκαπέντε
θυγατρικές επιχειρήσεις και απασχολεί περισσότερους από 5.000 εργαζοµένους
(συµπεριλαµβανοµένων των εργαζοµένων έκτακτης απασχόλησης). Η SMA παράγει
ένα ευρύ φάσµα µετατροπέων προσφέροντας τον κατάλληλο µετατροπέα για κάθε
τύπο φωτοβολταϊκού πλαισίου και για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις κάθε ισχύος. Το
φάσµα προϊόντων περιλαµβάνει τόσο µετατροπείς για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις
διασυνδεδεµένες στο δηµόσιο δίκτυο, όσο και για αυτόνοµα δίκτυα. Από το 2008, η
µητρική εταιρεία SMA Solar Technology AG συµπεριλαµβάνεται στη λίστα Prime
Standard του Χρηµατιστηρίου Αξιών της Φρανκφούρτης (S92) και η µετοχή της
προστέθηκε στο TecDAX. Η SMA έχει διακριθεί επανειληµµένα στο παρελθόν για την
εξαιρετική της απόδοση ως εργοδότης. Η SMA Hellas AE, που ιδρύθηκε το 2007, πέρα
από την ποιότητα των προϊόντων επενδύει στην ποιότητα των υπηρεσιών τεχνικής
υποστήριξης.

∂π¢∏™∂π™

E¶∆∞
•∂∫π¡∏™∂ ∏ øƒπª∞¡™∏ ∂ƒ°ø¡ ™À§§√°∏™
∫∞π ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ §Àª∞∆ø¡ ∆∏™
¢∏ª√∆π∫∏™ ∂¡√∆∏∆∞™ ∫√ƒø¡∂π∞™ ∆√À
¡∂√À ¢∏ª√À §∂µ∞¢∂ø¡

Η ΕΠΤΑ σε συνεργασία µε τον νέο ∆ήµο Λεβαδέων ωριµάζει τα έργα της
συλλογής και διαχείρισης υγρών αποβλήτων. Πιο συγκεκριµένα το έργο
αφορά στα έργα συλλογής του οικισµού του Αγίου Γεωργίου και στα έργα
επεξεργασίας των οικισµών του Αγίου Γεωργίου, της Κορώνειας, της Αγίας
Τριάδας, της Αγίας Άννας και των Αλαλκοµενών.
Οι οικισµοί βρίσκονται εντός της λεκάνης απορροής του Βοιωτικού Κηφισσού
ενώ επιπρόσθετα ο Αγ. Γεώργιος κατατάσσεται στους οικισµούς Γ΄
προτεραιότητας σύµφωνα µε την ΚΥΑ 5673/400/97. Εποµένως η ανάγκη
υλοποίησης των έργων στην περιοχή κρίνεται επιτακτική.
Η µελέτη ωρίµανσης αφορά στο σχεδιασµό του έργου µε γνώµονα την κατασκευή
µιας σύγχρονης εγκατάστασης η οποία θα παράγει υψηλής καθαρότητας νερό
εµποδίζοντας έτσι την περαιτέρω υποβάθµιση των επιφανειακών και
υπογείων υδάτων της περιοχής. Η εγκατάσταση θα περιλαµβάνει διεργασίες
τριτοβάθµιας επεξεργασίας για τη βιολογική αφαίρεση άνθρακα, αζώτου και
φωσφόρου καθώς και διύλιση και απολύµανση των νερών. Τα επεξεργασµένα
νερά θα µπορούν να επαναχρησιµοποιηθούν για απεριόριστη άρδευση
γεωργικών εκτάσεων, πότισµα του αστικού πρασίνου και δασών ή ακόµα και
για βιοµηχανικές χρήσεις.

TÜV AUSTRIA HELLAS
™À¡∂ƒ°∞™π∞ ª∂ ∆∏¡ SCHINDLER HELLAS
ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΕ ΑΞΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ
Το τελευταίο διάστηµα η Schindler Hellas S.A. συνεργάζεται µε την TÜV
AUSTRIA HELLAS για τη διενέργεια ελέγχων στους άξονες των µειωτήρων
ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων, τους οποίους συντηρεί στην Ελλάδα.
Οι έλεγχοι πραγµατοποιούνται µε την χρήση προηγµένης τεχνολογίας και
εξοπλισµού υπερήχων σε άξονες οι οποίοι εδράζονται σε τρία σηµεία,
προκειµένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει κάποια ρωγµή η οποία µπορεί να
οδηγήσει σε επικίνδυνη κατάσταση.
Η έγκαιρη ανίχνευση τέτοιων καταστάσεων είναι πολύ σηµαντική, διότι
µειώνει δραστικά την πιθανότητα δηµιουργίας συνθηκών που ενδεχόµενα θα
οδηγούσαν σε σοβαρά ατυχήµατα (θραύση του άξονα) θέτοντας σε κίνδυνο τη
ζωή και τη σωµατική ακεραιότητα των επιβατών ιδίως παλιών ανελκυστήρων.
Η συνέργεια Schindler Hellas και TÜV AUSTRIA HELLAS ανοίγει νέες προοπτικές
στην παραδοσιακή αντίληψη για την ασφάλεια των ανελκυστήρων στη χώρα µας.
ÙÂ‡¯Ô˜ 14
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ALFA ALUMINIUM SYSTEMS
¡∂√™ ∫∞∆∞§√°√™ ™À™∆∏ª∞∆ø¡ ™∆∏ƒπ•∏™ º/µ

Με εφόδιο την πολυετή πείρα ο όµιλος ALFA εστιάζει στη συνεχή ανάπτυξη
προκειµένου να υποστηρίζει τις ανάγκες των πελατών της.
Τα συστήµατα ALFA ENERGY απευθύνονται στον τοµέα των Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και σκοπό έχουν να δώσουν µία ολοκληρωµένη λύση
για την στήριξη φωτοβολταϊκών (Φ/Β) πλαισίων για Φ/Β πάρκα,
κεραµοσκεπές και στέγες κατοικιών µε την παραγωγή ειδικά
κατασκευασµένων βάσεων από προφίλ αλουµινίου ειδικού κράµατος.
(Αριθµ.∆ιπλώµατος Ευρεσιτεχνίας 20100100564).
Ακολουθώντας τις εξελίξεις και τις ανάγκες των πελατών στο νέο αναλυτικό
κατάλογο 2011 συνοπτικά όσο αφορά τις κατηγορίες των συστηµάτων θα
παρουσιάζονται οι βελτιωµένες σειρές για:
•
•
•
•

Συστήµατα στήριξης Φ/Β Πάρκου
Συστήµατα στήριξης Φ/Β Στέγης
Συστήµατα στήριξης Φ/Β Κεραµοσκεπής
Συστήµατα στήριξης Φ/Β Βιοµηχανικής Στέγης.

Τα συστήµατα ALFA ENERGY έχουν σχεδιαστεί και µελετηθεί για την στατική
τους επάρκεια σύµφωνα µε τον Ευρωκώδικα 1 (EC1, ENV 1991 2-1, 2-3,2-4), τον
Ευρωκώδικα 9 (DESIGN OF ALUMINIUM STRUCTURES,DD ENV 1991 1-1) και του
ισχύοντος Ελληνικού Αντισεισµικού Κανονισµού 2000 (ΕΑΚ 2000), ώστε να
ανταποκρίνονται πλήρως στις καταπονήσεις (ίδιο βάρος Φ/Β, ανεµοπίεση,
χιονόπτωση, σεισµικότητα) και προσφέρουν δυνατότητα επιλογής ανάλογα µε
την περιοχή τοποθέτησης.
Ο συνδυασµός της αντοχής των συστηµάτων µε την ευκολία στη
συναρµολόγησή τους, ελαχιστοποιεί τον χρόνο εγκατάστασης για τον
κατασκευαστή, χαµηλώνει το κοστολόγιο και καθιστά τα συστήµατα
ALFA ENERGY ως τα πλέον ανταγωνιστικά της αγοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες
Aριάδνη Τίκα
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Ο σχεδιασµός και η παραγωγή των προϊόντων του οµίλου ALFA γίνονται µε
πιστοποιηµένες διαδικασίες σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO 9001:2008 µε
την χρήση τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον και πιστοποιηµένων
σύµφωνα µε το πρότυπο EN ISO 14001:2004 και απευθύνονται στη διεθνή και
εγχώρια αγορά.

∂π¢∏™∂π™

CONERGY
¢π∞∫ƒπ™∏ TÜV °π∞ ∆∏¡ CONERGY

Καλύτερο µεταξύ των κορυφαίων το PowerPlus
Μια ακόµη διάκριση ποιότητας, αυτή τη φορά από την ανεξάρτητη τεχνική
αρχή επιθεώρησης στη Γερµανία TÜV Rhineland και την εταιρεία Solarpraxis
AG κέρδισε το Conergy PowerPlus.
Βραβεύτηκε µε το σήµα ποιότητας «PV+Test» µε αποτελέσµατα «good+»,
αποσπώντας τις καλύτερες κριτικές µεταξύ 7 άλλων µεγάλων ευρωπαίων
κατασκευαστών διακρινόµενη για την υψηλότερη απόδοση της
(περίπου 2% υψηλότερη απόδοση από το µέσο όρο του ανταγωνισµού) αλλά
και την εξαιρετική της συµπεριφορά σε πραγµατικές συνθήκες
µεταβαλλόµενης θερµοκρασίας.
Συγκεκριµένα το Conergy PowerPlus, είχε τις λιγότερες απώλειες, µε µεγάλη
διαφορά από τον ανταγωνισµό σε περιβάλλοντα µε αυξανόµενες
θερµοκρασίες και ηλιακή ακτινοβολία. Η συµπεριφορά αυτή επηρεάζει
οπωσδήποτε και ολόκληρη την απόδοση της Φ/Β γεννήτριας.
Η υψηλή ποιότητα Conergy PowerPlus αντανακλάται επίσης στις εγγυήσεις
απόδοσής τους: 12-έτη εγγύηση παραγόµενης ισχύος στο 92% και 25-έτη
εγγύηση παραγόµενης ισχύος στο 80%. Μερικά ακόµη χαρακτηριστικά που
κάνουν το Conergy PowerPlus να ξεχωρίζει είναι το χαµηλό του βάρος, η
µεγάλη του αντοχή σε φορτία και ανεµοπιέσεις, η αντοχή στο ψύχος και στις
υψηλές θερµοκρασίες, καθώς και η ανθεκτικότητά του σε περιβάλλοντα
υψηλής συγκέντρωσης αµµωνίας και άλατος.

ISOMAT
™∆∏ 2∏ ¢π∂£¡∏ ∂∫£∂™∏ DOMICATEC - ™∞§√¡π
¢√ª∏™∏™ & ∞¡∞∫∞π¡π™∏™

Η εταιρία ISOMAT Α.Β.Ε.Ε συµµετείχε µε µεγάλη επιτυχία στην 2η ∆ιεθνή
Έκθεση “DOMICATEC-Σαλόνι δόµησης και ανακαίνισης”.
Η έκθεση πραγµατοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο “Metropolitan Expo” και
διήρκησε από τις 10 έως τις 13 Μαρτίου 2011.
Το περίπτερο της ISOMAT προσέλκυσε µεγάλο αριθµό επισκεπτών, µεταξύ
των οποίων πλήθος µηχανικών, αρχιτεκτόνων, κατασκευαστών και ιδιωτών.
Κατά την διάρκεια της έκθεσης η ISOMAT παρουσίασε τις ολοκληρωµένες
λύσεις που προτείνει σχετικά µε την κόλληση πλακιδίων σε διαφόρων ειδών
υποστρώµατα, τη στεγανοποίηση ταρατσών, υγρών χώρων & πισινών, την
εφαρµογή εποξειδικών δαπέδων, καθώς και την ενίσχυση κατασκευών µε
σύνθετα υλικά (F.R.P).
Επίσης στο περίπτερο της ISOMAT οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να
ενηµερωθούν για το πιστοποιηµένο σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης
“KELYFOS”, το οποίο επιτυγχάνει έως και 58% εξοικονόµησης ενέργειας, ενώ
αποτελεί και µια εξαιρετική λύση ανακαίνισης της εξωτερικής όψης του
κτιρίου χάρη στους έγχρωµους ακρυλικούς ή σιλικονούχους σοβάδες
MARMOCRYL, οι οποίοι διατίθενται σε 305 µοναδικές αποχρώσεις.
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AIR LIQUIDE
∂¶∂¡¢À™∏ ú70 ∂∫∞∆. ™∆∏¡ π¡¢π∞

Η Air Liquide στην Ινδία
∆ραστηριοποιείται από το
1992 και αριθµεί
περισσότερους από 1.100
εργαζόµενους. Προµηθεύει
βιοµηχανικά αέρια (ειδικά σε
χαλυβουργία,
αυτοκινητοβιοµηχανίες,
βιοµηχανίες πετροχηµικών,
υαλουργίες και
φαρµακοβιοµηχανίες) και
ιατρικά αέρια, και διαθέτει
τµήµα Engineering &
Κατασκευών. Οι κυριότερες
µονάδες της είναι
εγκατεστηµένες σε New
Delhi, Mumbai, Chennai,
Hyderâbâd, Vadodara,
Panipat, Roorkee, Dharuhera
και τώρα και στο Vizag.

Νέα επένδυση ύψους € 70 εκατ. στην αναπτυσσόµενη οικονοµία της Ινδίας
ανακοίνωσε η Air Liquide, µε την υπογραφή µακροπρόθεσµου συµβολαίου µε
τη Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL), τη δεύτερη µεγαλύτερη κρατική
χαλυβουργία στην Ινδία. Χάρη στην επένδυση αυτή, η Air Liquide θα µπορεί να
προµηθεύει την αγορά της Νότιας Ινδίας, ενισχύοντας περαιτέρω την
παρουσία της στα Βόρεια και στα ∆υτικά της χώρας.
Συγκεκριµένα, η Air Liquide θα επενδύσει στην κατασκευή δύο µονάδων
διαχωρισµού του αέρα, αναλαµβάνοντας την κατασκευή και την εκµετάλλευση.
Η έναρξη λειτουργίας των µονάδων αυτών, ηµερήσιας δυναµικότητας σε οξυγόνο
µεγαλύτερης των 1.800 τόνων, προβλέπεται για το τέλος του 2012. Η εταιρία
θα προµηθεύει το οξυγόνο και το άζωτο, για τις συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες
της RINL, της οποίας η ετήσια παραγωγή χάλυβα προβλέπεται να αυξηθεί από
3 σε 6,3 εκατ. τόνους. Παράλληλα, θα παράγει µεγάλες ποσότητες υγροποιηµένων
αερίων (οξυγόνο, άζωτο και αργόν) για να ανταποκριθεί στις ανάγκες των
πελατών της στην περιοχή, τόσο του βιοµηχανικού όσο και του ιατρικού τοµέα.
Η Ινδία αποτελεί µία σηµαντική αγορά για την Air Liquide, δεδοµένου µάλιστα
ότι η αγορά χάλυβα της Ινδίας κατέχει την 5η θέση σε παγκόσµιο επίπεδο, ενώ
αναµένεται να τριπλασιάσει την παραγωγική της δυναµικότητα τα επόµενα 10
χρόνια. Ο χάλυβας είναι απαραίτητος για τα έργα υποδοµής και για την αυτοκινητοβιοµηχανία, δύο τοµείς που γνωρίζουν µεγάλη ανάπτυξη στην Ινδία.
Εξελίξεις στην Ανατολική Ινδία
Ένα νέο κεφάλαιο άνοιξε για την Air Liquide στη δυναµικά αναπτυσσόµενη οικονοµία
της Ανατολικής Ινδίας, όπως αναφέρεται σε πρόσφατη ανακοίνωση, σύµφωνα
µε την οποία ο Όµιλος προχώρησε σε επενδύσεις 40 εκατ. € στην περιοχή.
Αναλυτικότερα, η Air Liquide προχώρησε στην εκκίνηση µίας καινούργιας
µονάδας διαχωρισµού του αέρα, βασισµένη σε όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες,
για την παραγωγή αερίου αζώτου για τη νέα µονάδα παραγωγής της υαλουργίας
Sezal Glass Ltd. στην περιοχή Gujarat. Για την ίδια µονάδα παραγωγής
γυάλινων ινών, η Air Liquide έχει εγκαταστήσει µία επιπλέον µονάδα
παραγωγής υδρογόνου µέσω ηλεκτρόλυσης του νερού. Παράλληλα, στην ίδια
περιοχή, η Air Liquide επένδυσε σε µία νέα µονάδα παραγωγής αζώτου για το
καινούργιο εργοστάσιο κατασκευής ανθρακονήµατος της Kemrock Industries
& Exports, η οποία αποτελεί ηγέτη του συγκεκριµένου κλάδου στην Ινδία.

περισσότερες πληροφορίες
∆ήµητρα Τουµπακάρη
Air Liquide Hellas AEBA
Ελένη Καπράλου
Connective WGSE
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Παράλληλα, η Air Liquide θα προχωρήσει στην εγκατάσταση µίας µονάδας
διαχωρισµού του αέρα και ενός σταθµού εµφιάλωσης στην περιοχή
Maharashtra. Μετά την έναρξη λειτουργίας της, η οποία προβλέπεται για το
2012, η µονάδα θα παράγει σε ηµερήσια βάση περισσότερους από 200 τόνους
αζώτου και οξυγόνου σε υγρή µορφή, για την κάλυψη των αναγκών των
πελατών του βιοµηχανικού κλάδου καθώς και του κλάδου Υγείας.
Με ρυθµό ανάπτυξης του ΑΕΠ περίπου +8,5 %, η οικονοµία της Ινδίας έχει
αναπτυχθεί σηµαντικά κατά την διάρκεια του 2010, λόγω της συνεχώς
αυξανόµενης εσωτερικής ζήτησης σε προϊόντα.

∂π¢∏™∂π™

∂§§∏¡π∫√ π¡™∆π∆√À∆√
∞¡∞¶∆À•∏™ Ã∞§∫√À
™Àªª∂∆√Ã∏ ™∆√ 11√ ¶∞¡∂§§∏¡π√ ™À¡∂¢ƒπ√
∞ƒÃπ∆∂∫∆√¡ø¡

Το Ε.Ι.Α.Χ. συµµετείχε στο 11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αρχιτεκτόνων µέσα από
το περίπτερο της FITCO
Το ΕΙΑΧ, (Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού), έδωσε το παρόν στο 11ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Αρχιτεκτόνων που πραγµατοποιήθηκε από τις 17 - 20
Μαρτίου 2011, στο Ζάππειο στην Αθήνα και οργανώθηκε από το ΣΑ∆ΑΣ
(Σύλλογος Αρχιτεκτόνων ∆ιπλωµατούχων Ανώτατων Σχολών) και την ΠΕΑ
(Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων).
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού, υποστηρίζοντας το περίπτερο της
Ελληνικής βιοµηχανίας παραγωγής ηµιέτοιµων προϊόντων χαλκού και
ορειχάλκου FITCO, παρουσίασε στο µεγαλύτερο συνέδριο αρχιτεκτονικής που
πραγµατοποιείται στην Ελλάδα όλες τις τελευταίες εξελίξεις του χαλκού στις
αρχιτεκτονικές εφαρµογές.
Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον των επαγγελµατιών αρχιτεκτόνων και φοιτητών
για τις αρχιτεκτονικές εφαρµογές στις στέγες και πιο συγκεκριµένα για τις
µεθόδους εγκατάστασης τους σε κτίρια και αρχιτεκτονικές µελέτες.
Στελέχη του ΕΙΑΧ υπήρχαν στο περίπτερο, για να συζητήσουν και να λύσουν
απορίες σε κάθε επισκέπτη, στον οποίο µοιραζόταν ολοκληρωµένος φάκελος
µε υλικό όπου υπήρχαν ειδικές εκδόσεις: Χαλκός & Αρχιτεκτονική, Χαλκός &
Στέγες, Χαλκός & υδρορροές και Χάλκινοι Αεραγωγοί.
Ειδική αναφορά υπήρχε στην αντιµικροβιακή ιδιότητα των επιφανειών του
χαλκού, µία ιδιότητα που εµποδίζει και καταπολεµά την ανάπτυξη
θανατηφόρων βακτηριδίων και µικροβίων, που µεταδίδονται διά της χειρός
επαφής σε επιφάνειες που βρίσκονται σε δηµόσιους κυρίως χώρους, όπως
νοσοκοµεία, σχολεία και άλλοι, παραθέτοντας παράλληλα και την καθιέρωση
του νέου εµπορικού σήµατος «Antimicrobial Copper Cu+», που σκοπό έχει την
κατοχύρωση των προϊόντων χαλκού και ορειχάλκου µε αντιµικροβιακές
ιδιότητες.
Το έντονο ενδιαφέρον για τις τελευταίες εξελίξεις στις αρχιτεκτονικές
εφαρµογές του χαλκού, όπως αυτό καταγράφτηκε κατά τη διάρκεια του
συνεδρίου, έδωσε το στίγµα για την ενίσχυση στην οργάνωση σεµιναρίων
εγκατάστασης χάλκινης στέγης όπου καλούνται όλοι οι ενδιαφερόµενοι
επαγγελµατίες αρχιτέκτονες και φοιτητές να παρακολουθήσουν αλλά και να
συµµετάσχουν στην επίδειξη εγκατάστασης χάλκινης στέγης στο ειδικά
εξοπλισµένο εργαστήριο του ΕΙΑΧ που βρίσκεται στην έδρα του στην
Πειραιώς.
Ο Γενικός ∆ιευθυντής του ΕΙΑΧ, κ. Νίκος Βεργόπουλος δήλωσε: «Βρισκόµαστε
σε µία νέα εποχή για τους Έλληνες αρχιτέκτονες, όπου σηµατοδοτείται ο
επαναπροσδιορισµός του ρόλου τους σε µία περίοδο όπου οι εξελίξεις των
υλικών και οι νέες τεχνολογίες δόµησης σε συνδυασµό µε τις απαιτήσεις για
εξοικονόµηση ενέργειας, είναι η ευκαιρία που δίνεται σήµερα στους
αρχιτέκτονες για την ουσιαστική τους παρουσία στον φυσικό τους χώρο. Το
ιδιαίτερο ενδιαφέρον των αρχιτεκτόνων για τις χάλκινες εφαρµογές σε όλες
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τις εκφάνσεις των αρχιτεκτονικών µελετών στη σύγχρονη εποχή ενισχύει την
νέα πορεία των αρχιτεκτόνων και αποδεικνύει την διαχρονική αξία του
αιώνιου µετάλλου. Το υλικό του χαλκού αποτελεί τον καλύτερο σύµµαχο για
κάθε επαγγελµατία του χώρου των κατασκευών και είναι το µέταλλο που
µπορούν να µελετήσουν και να εφαρµόσουν την πιο αποτελεσµατική πράσινη
αρχιτεκτονική καθώς ο χαλκός είναι 100% ανακυκλώσιµο υλικό χωρίς καµία
επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Η συµµετοχή µας σε αυτό το συνέδριο µας
έδειξε την αναγκαιότητα της άµεσης επαφής που θα πρέπει από τώρα και στο
εξής να έχουµε µε τον αρχιτέκτονα, ξεκινώντας µε την ενίσχυση των ειδικών
σεµιναρίων για αρχιτέκτονες στο εργαστήριό µας που λειτουργεί στα γραφεία
µας.

Για δηλώσεις συµµετοχής
σας στα σεµινάρια
αρχιτεκτονικής, µπορείτε να
επικοινωνήσετε µε την κα
Αναστασία Γονέου στην
ηλεκτρονική διεύθυνση:
agoneou@eiax.vionet.gr

ΠΡΟΦΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΑΛΚΟΥ
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού (Ε.Ι.Α.Χ) είναι µέλος του European
Copper Institute (E.C.I.) που πρωταρχικό σκοπό έχει τον σχεδιασµό, τον
συντονισµό και τη διαχείριση των πόρων για την προώθηση του χαλκού στις
Ευρωπαϊκές αγορές.
Επίσης, ανήκει στο ∆ιεθνές ∆ίκτυο 24 Κέντρων Χαλκού το οποίο
χρηµατοδοτείται και υποστηρίζεται από τον παγκόσµιο µη κερδοσκοπικό
οργανισµό International Copper Association (I.C.A.), µε σκοπό την προώθηση
της χρήσης του χαλκού. Οι δραστηριότητες του I.C.A. υλοποιούνται από
περιφερειακά κέντρα χαλκού στην Ευρώπη, στην Βόρεια και Λατινική Αµερική
και την Ασία.
Σκοπός του Ε.Ι.Α.Χ. είναι η υλοποίηση ενός δυναµικού ολοκληρωµένου
προγράµµατος που περιλαµβάνει ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων, όπως η
ενηµέρωση αρχιτεκτόνων, πολιτικών µηχανικών, σπουδαστών και τεχνικών
εταιριών, η εκπαιδευτική και τεχνική υποστήριξη, η επιστηµονική
καθοδήγηση πάνω σε θέµατα που αφορούν στο χαλκό και στα κράµατά του,
καθώς και η ενθάρρυνση νέων ιδεών για τις εφαρµογές αυτού του µετάλλου.
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ALFA ALUMINIUM SYSTEMS
∂¡∆À¶ø™π∞∫∏ ¶∞ƒ√À™π∞
™∆∏¡ ¢π∂£¡∏ ∂∫£∂™∏ ENERGY TECH 2011

Εντυπωσιακή παρουσία της Alfa Energy στην 3 ∆ιεθνής Έκθεση ανανεώσιµων
& συµβατικών πηγών εξοικονόµησης ενέργειας και τεχνολογίας Energytech
2011 που πραγµατοποιήθηκε στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο θεσσαλονίκης
από 17 µέχρι 20 Φεβρουαρίου µε πολύ µεγάλη εµπορική επιτυχία και µεγάλο
αριθµό επισκεπτών.
Tα συστήµατα στήριξης Φ/Β της Alfa Energy (Σύστηµα στήριξης Φ/Β Πάρκου Στέγης - Κεραµοσκεπής & Βιοµηχανική Στέγης) που παρουσιάστηκαν στη
µεγάλη διεθνής έκθεση κέρδισαν από την πρώτη στιγµή τον θαυµασµό και το
ενδιαφέρον όλων των επισκεπτών κατά τις µέρες διεξαγωγής της έκθεσης και
ξεχώρισαν χάρη στην ποιότητα της κατασκευής τους και την άψογη αισθητική
τους, καθιστώντας τα από τα καλύτερα που παρουσιάστηκαν σε όσους
επέλεξαν να την επισκεφθούν και αποσπώντας πολύ θετικά σχόλια.
Ακολουθώντας πιστά και αφοσιωµένα τον στόχο της, που δεν είναι παρά η
συνεχής ικανοποίηση και κάλυψη των αναγκών των πελατών της, η εταιρία
µας συνεχίζει καθηµερινά να επενδύει στον σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την
δηµιουργία νέων προϊόντων.
Η Alfa παράγει και προσφέρει µε την ALFA ENERGY µία πλήρως ολοκληρωµένη
λύση για την στήριξη φωτοβολταϊκών (Φ/Β) πλαισίων για Φ/Β πάρκα,
κεραµοσκεπές, βιοµηχανικές στέγες και ταράτσες κατοικιών µε την
παραγωγή ειδικά κατασκευασµένων βάσεων από προφίλ αλουµινίου ειδικού
κράµατος. (Αριθµ.∆ιπλώµατος Ευρεσιτεχνίας 20100100564).
Τα συστήµατα ALFA ENERGY έχουν σχεδιαστεί και µελετηθεί για την στατική
τους επάρκεια σύµφωνα µε τον Ευροκώδικα 1 (EC1, ENV 1991 2-1, 2-3,2-4), τον
Ευροκώδικα 9 (DESIGN OF ALUMINIUM STRUCTURES,DD ENV 1991 1-1) και του
ισχύοντος Ελληνικού Αντισεισµικού Κανονισµού 2000 (ΕΑΚ 2000), ώστε να
ανταποκρίνονται πλήρως στις καταπονήσεις (ίδιο βάρος Φ/Β, ανεµοπίεση,
χιονόπτωση, σεισµικότητα) και προσφέρουν δυνατότητα επιλογής ανάλογα µε
την περιοχή τοποθέτησης.
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ENGAIA
∆√ ª∂°∞§À∆∂ƒ√ º/µ ∂ƒ°√ ∆∏™ ∂§§∞¢∞™ ª∂
¢π∞•√¡π∫√À™ ∏§π√™∆∞∆∂™ ∂π¡∞π °∂°√¡√™!

Η ENGAIA ολοκλήρωσε µε επιτυχία το µεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο µε
διαξονικούς ηλιοστάτες (Tracker) της χώρας ισχύος 1MW, θέτοντας νέες
βάσεις στις προδιαγραφές των έργων µεγάλης κλίµακας.
Το έργο πραγµατοποιήθηκε στο ∆ήµο ∆οϊράνης του Νοµού Κιλκίς από
συνεργεία της εταιρίας και συνδέθηκε µε το δίκτυο στις 27/12/2010 για
λογαριασµό της εταιρίας SOLARIS SUN ENERGY Α.Ε. Σύµφωνα µε τον
εκπρόσωπο της εταιρίας κ. Καράσσο Πωλ, µε τη χρήση των ηλιοστατών
βελτιστοποιήθηκε η οικονοµική απόδοση της επένδυσης, εµφανίζοντας τη
µέγιστη οικονοµική απόδοση.
Επιπλέον τονίστηκε από τον ίδιο ότι η άριστη συνεργασία µε την ENGAIA
αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα στην αποπεράτωση του έργου µε το
καλύτερο και πιο αξιόπιστο τρόπο. Το πάρκο θα παράγει καθαρή ενέργεια από
τον ήλιο ενώ το όφελος για το περιβάλλον υπολογίζεται να ανέλθει ετησίως
σε 1.190.000kg εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2).
Στην υλοποίηση του σταθµού, χρησιµοποιήθηκε εξοπλισµός µε τεχνολογίας
αιχµής από τους µεγαλύτερους κατασκευαστές σε παγκόσµιο επίπεδο.
Τα Φ/Β πλαίσια είναι της σκανδιναβικής και πλήρως καθετοποιηµένης
εταιρίας REC, τεχνολογίας πολυκρυσταλλικού πυριτίου, µε γραµµή παραγωγής
σε Ευρώπη και Αµερική. Οι µετατροπείς τάσεις (Inverter) ανήκουν στον ηγέτη
της παγκόσµιας αγοράς, την γερµανική εταιρία SMA, τα προϊόντα της οποίας
εξασφαλίζουν µέγιστη ευελιξία, ποιότητα και απόδοση. Για την στήριξη της
εγκατάστασης προτιµήθηκαν οι διεθνώς αναγνωρισµένοι και πλέον αξιόπιστοι
διαξονικοί ηλιοστάτες Mecasolar MS-2-Tracker, οι οποίοι αποτελούν την πιο
δοκιµασµένη και εµπορική επιλογή σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τέλος, η
αποµακρυσµένη διαχείριση και παρακολούθηση του συστήµατος, µε
υποστήριξη αποστολής µηνυµάτων στον προσωπικό υπολογιστή ή το κινητό
τηλέφωνο, πραγµατοποιείται από το τελευταίας τεχνολογίας και διαρκώς
εξελισσόµενο σύστηµα µεταφοράς δεδοµένων Green Power Monitor.
Η ENGAIA είναι µια εταιρία που δραστηριοποιείται µε µεγάλη επιτυχία τα
τελευταία χρόνια στην αγορά των φωτοβολταϊκών. Ανήκει σε ένα µεγάλο και
ισχυρό όµιλο εταιριών, κάτι που της δίνει την δυνατότητα να αναλαµβάνει
έργα από την προκαταρτική µελέτη σκοπιµότητας και την αδειοδοτική
διαδικασία, µέχρι την υλοποίηση του έργου και τη σύνδεση µε το δίκτυο της
∆ΕΗ. Κύριο αντικείµενο της ENGAIA είναι η κατασκευή πρότυπων σταθµών
παραγωγής ενέργειας (µε το κλειδί στο χέρι - turn key projects ), ενώ οι
δραστηριότητες της εταιρίας επεκτείνονται συνεχώς και σε συναφή
αντικείµενα. Στις εγκαταστάσεις µας ήδη λειτουργεί γραµµή παραγωγής
πιστοποιηµένων ηλεκτρολογικών πινάκων.
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ALUMIL SOLAR
∂¶π∆ÀÃ∏ª∂¡∏ ¶∞ƒ√À™π∞ ™∆∏¡ ∂∫£∂™∏
ENERGY TECH 2011

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συµµετοχή της Alumil Solar στη
διεθνή έκθεση ENERGYTECH 2011, που πραγµατοποιήθηκε στο εκθεσιακό
κέντρο της ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από 17 έως 20 Φεβρουαρίου.
Η εταιρία παρουσίασε τις ολοκληρωµένες λύσεις που προσφέρει στον τοµέα
των φωτοβολταϊκών συστηµάτων και περιλαµβάνουν τη µελέτη, το σχεδιασµό,
την παραγωγή και τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστηµάτων, µέσω ενός
δικτύου από πιστοποιηµένους συνεργάτες και εξουσιοδοτηµένους
εγκαταστάτες.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν οι επισκέπτες της έκθεσης στα πρωτοποριακά
συστήµατα στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων HELIOS. Τα πιστοποιηµένα από
την TUV Hellas προϊόντα της σειράς HELIOS H2100 Free-Field και από το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο των σειρών Η2200 Helios Roof, Η2300 Helios FlatRoof, Η2400 Helios Industrial Roof παράγονται εξ’ ολοκλήρου στην Ελλάδα και
µπορούν να χρησιµοποιηθούν εξίσου αποτελεσµατικά τόσο για την
τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πλαισίων σε στέγες και ταράτσες ιδιωτικών
κατοικιών, όσο και για τοποθέτηση συστηµάτων στην ύπαιθρο και σε
βιοµηχανικές στέγες.
Ανταποκρινόµενη στις απαιτήσεις της ελληνικής αγοράς, η Alumil παρουσίασε
όλα τα νέα προϊόντα της σειράς HELIOS µε την επιφανειακή κατεργασία
ανοδίωσης στις σύγχρονες ιδιόκτητες βιοµηχανικές της εγκαταστάσεις, που
βοηθά στο να αποφεύγεται η διάβρωση σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται
κοντά στη θάλασσα.
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TENESOL
∫∞∆∞™∫∂À∞∑∂π ∆√ ¶ƒø∆√ ∂ƒ°√™∆∞™π√
«£∂∆π∫∏™ ∂¡∂ƒ°∂π∞™» ™∆∏ °∞§§π∞

Η Tenesol, ο παγκόσµιος πάροχος ηλιακής ενέργειας που ανήκει στους
ενεργειακούς κολοσσούς TOTAL και EDF, συνέβαλε στη δηµιουργία των
πρώτων εγκαταστάσεων παραγωγής «θετικής ενέργειας» στη Γαλλία.
Οι εγκαταστάσεις αυτές παράγουν περισσότερη ενέργεια από όση
καταναλώνουν. Οι νέες εγκαταστάσεις, που βρίσκονται στην πόλη Vaucluse
(κοντά στην Avignon, νότια Γαλλία) και ανήκουν στην Isoltop, παράγουν έως
και 3,5 φορές περισσότερη ενέργεια από αυτήν που καταναλώνουν.
Το εργοστάσιο κατασκευάστηκε ως σηµείο αναφοράς - ένα µοντέλο που να
µπορεί να αντιγραφεί οπουδήποτε.
Η Istoltop, κατασκευάστρια εταιρία προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον
(κατοχυρωµένων δοκών µόνωσης), επιθυµούσε το νέο εργοστάσιο να
αντανακλά την επιχειρησιακή της φιλοσοφία και να λειτουργεί ως πρότυπο για
µελλοντικές κατασκευαστικές εγκαταστάσεις φιλικές προς το περιβάλλον.
Η Tenesol συνεργάστηκε µε την Isoltop κατά τη σχεδίαση του εργοστασίου και
προσέφερε 1.500 m2 ετοιµοπαράδοτης φωτοβολταϊκής λύσης µε δυνατότητα
παραγωγής 228.000 kWh ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως – πολύ περισσότερης
από τις 75.000 kWh ετησίως που χρειάζεται το εργοστάσιο και αρκετή για την
ηλεκτροδότηση περίπου 60 κατοικιών.
«Αυτό το έργο της Isoltop αποτελεί ένα εκπληκτικό επίτευγµα της Tenesol και
θα πρέπει να αποτελεί σηµείο αναφοράς για όλες τις άλλες εταιρίες που
θέλουν να αναπτύξουν τα οικολογικά χαρακτηριστικά τους», δήλωσε ο Benoit
Rolland, γενικός διευθυντής της Tenesol. «Οι διαδικασίες κατασκευής σήµερα
είναι περισσότερο αποδοτικές ενεργειακά και φιλικές προς το περιβάλλον.
Παράλληλα, η ηλιακή ενέργεια εξακολουθεί να εξελίσσεται. Συνδυαστικά,
αυτό σηµαίνει ότι τα εργοστάσια «θετικής ενέργειας» αποτελούν εφικτό
στόχο για κάθε κλάδο και εγκαταστάσεις».
Με όραµα τη δηµιουργία «θετικής ενέργειας»
Το εργοστάσιο Isoltop λειτουργεί από τις αρχές του 2010 και κατασκευάστηκε
σύµφωνα µε τα πιο πρόσφατα περιβαλλοντικά πρότυπα. Εκτός από το
φωτοβολταϊκό σύστηµα, διαθέτει µόνωση υψηλής απόδοσης, ενεργειακά
αποδοτικές τεχνικές παραγωγής και γεωθερµική θέρµανση και ψύξη.
Η χρήση της ηλιακής ενέργειας ήταν µία από τις βασικές απαιτήσεις της
Istoltop κατά τη σχεδίαση του πρώτου της εργοστασίου. Έτσι, αναζήτησε ένα
αξιόπιστο και αποτελεσµατικό φωτοβολταϊκό συνεργάτη. Η Tenesol
επιλέχθηκε ανάµεσα σε πέντε µόνο εταιρίες.
«Ήταν σηµαντικό να επιλέξουµε µια αξιόπιστη εταιρία η οποία να
συµµερίζεται τις αρχές µας», δήλωσε ο Patrice Riberolles, ∆ιευθύνων
σύµβουλος της Isoltop. «Πέρα από το λειτουργικό και οικονοµικό κοµµάτι,
εκτιµήσαµε την επαγγελµατική προσέγγιση της Tenesol όπως επίσης και τις
ιδέες της εταιρείας, οι οποίες χαρακτηρίζονταν από ευφυΐα και ρεαλισµό».
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Ένα πρότυπο εργοστάσιο
Έχοντας δηµιουργήσει µε επιτυχία το εργοστάσιο «θετικής ενέργειας», τώρα η Isoltop σχεδιάζει την
αντιγραφή αυτής της πρότυπης οικολογικής κατασκευής σε άλλες περιοχές. Με τις κατάλληλες προωθητικές
ενέργειες και µε ανταλλαγή της τεχνογνωσίας µε κατασκευαστικές εταιρείες, το πρότυπο Vaucluse σίγουρα
θα κάνει την εµφάνισή του και αλλού.
«Παρατηρείται σηµαντική αύξηση ενδιαφέροντος για την τεχνολογία των φωτοβολταϊκών από επιχειρήσεις µε
ευµεγέθεις ταράτσες ή προσβάσιµες προσόψεις», δήλωσε ο κ. Rolland. «Ωστόσο, για την εκµετάλλευση όλου
του δυναµικού της, πρέπει να επιλεχθεί ο σωστός συνεργάτης ηλιακής ενέργειας. Η Tenesol έχει 27ετή
εµπειρία στην παράδοση προσαρµοσµένων, ετοιµοπαράδοτων φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Συνεργαζόµαστε
µε τους πελάτες µας σε κάθε στάδιο του έργου - από τις τεχνικές και οικονοµικές εκτιµήσεις έως την
εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη συντήρηση - για την παράδοση προηγµένων φωτοβολταϊκών λύσεων που
θα ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις του πελάτη».
Το νέο εργοστάσιο της Isoltop διαθέτει επίσης αυτοµατοποιηµένη γραµµή παραγωγής µε δυνατότητα
παραγωγής 400km δοκών µόνωσης ετησίως. Στόχος της εταιρίας αποτελεί η εγκαινίαση κι άλλων γραµµών
παραγωγής δοκών στη Γαλλία µέσα στα επόµενα χρόνια.
Λίγα λόγια για την Isoltop
Η Isoltop είναι µια εταιρία παροχής και πώλησης των κατοχυρωµένων δοκών έξτρα µόνωσης PSI® από το
2006, οι οποίες χρησιµοποιούνται στον τοµέα των κατασκευών και ανακαίνισης δαπέδων. Αυτό το σύστηµα
δοκών νέας γενιάς περιλαµβάνει το κάτω πέλµα ζευκτού ή «φτέρνα» που αποτελείται από γαλβανισµένα
φύλλα µε µόνωση πολυουρεθάνης, τα οποία προσφέρουν θερµική αντίσταση εξαιρετικού επιπέδου σε
συνδυασµό µε µοναδικά ελαφριά κατασκευή. Οι δοκοί ISOLTOP® επιτυγχάνουν εξαιρετική θερµική απόδοση
(µεταξύ 15% και 45% υψηλότερη από τα τυπικά συστήµατα) και αποτελούν αποδεδειγµένα την ιδανική λύση
για κατασκευαστικές τεχνικές χαµηλής ενέργειας. Οι δοκοί PSI έξτρα µόνωσης είναι ιδιαίτερα µικρού βάρους
(3kg έως 5kg ανά γραµµικό µέτρο) και µπορούν να εγκατασταθούν εύκολα, µειώνοντας σηµαντικά το κόστος
και τον απαιτούµενο χρόνο κατασκευής ενός κτιρίου.
Η Isoltop έχει σχεδιάσει ένα κατοχυρωµένο αυτοµατοποιηµένο σύστηµα παραγωγής, το οποίο λειτουργεί µε
επιτυχία από τον Ιανουάριο του 2010. Εν συντοµία, µε τέτοια αποτελέσµατα γίνεται δυνατός ο σχεδιασµός
εγκαταστάσεων σε άλλες περιοχές, σε συνεργασία µε αναγνωρισµένες εταιρίες σε τοπικό επίπεδο.
Λίγα λόγια για την Tenesol
Ένας γοργά εξελισσόµενος παγκόσµιος παίκτης στον τοµέα της ηλιακής ενέργειας (µε κύκλο εργασιών €249
εκατοµµυρίων το 2009, +29%), η Tenesol εργάζεται εκ µέρους επιχειρήσεων, τοπικών αρχών και ιδιωτών. Εδώ
και πάνω από 26 χρόνια, η Tenesol σχεδιάζει, κατασκευάζει, εγκαθιστά και διαχειρίζεται συστήµατα ηλιακής
ενέργειας, συµπεριλαµβανοµένης της παραγωγής και κατανάλωσης παρεχόµενων συστηµάτων (αυτόνοµες
[Off-grid] τοποθεσίες, γενική παροχή διασύνδεσης στο δίκτυο µέσω άµεσης σύνδεσης, ηλιακή θέρµανση
ύδατος) για τους πελάτες της σε όλον τον κόσµο. Ένας παίκτης-σηµείο αναφοράς στον τοµέα της, η Tenesol
απασχολεί περισσότερους από 1.100 υπαλλήλους σε 20 θυγατρικές, συµπεριλαµβανοµένων 2 εγκαταστάσεων
παραγωγής.
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VIPER ENERGY
™Àªª∂∆√Ã∏ ™∆∏¡ ∂∫£∂™∏ ENERGY TECH

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκθεση Energy Tech που διεξήχθη στο
∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο στην Θεσσαλονίκη από τις 17 έως τις 20
Φεβρουαρίου 2011.
Η εταιρία VIPER ENERGY, είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει στους επισκέπτες
της, τα νέα προϊόντα της και συγκεκριµένα την νέα σειρά αυτοµατοποιηµένων
πινάκων αντιστάθµισης ισχύος της κορυφαίας Ιταλικής εταιρείας ITALFARAD.
Η Ιταλική εταιρία µε παράδοση 60ετών στον χώρο και µε κορυφαίες
συνεργασίες και ιδιαίτερα πολλά έργα (ανάµεσα στα άλλα, το αεροδρόµιο
Heathrow στο Λονδίνο, το Ολυµπιακό στάδιο του Παρισιού κα) στην
Ευρωπαϊκή Ήπειρο, ήρθε και στην Ελλάδα, µέσω της εταιρείας VIPER ENERGY.
Η εταιρία VIPER ENERGY µε ιδιαίτερη τιµή απολαµβάνει αυτήν την εµπορική
συνεργασία και το ίδιο διαπιστώθηκε από την επισκεψιµότητα του περιπτέρου
µας, καθώς ανταλλάσαµε απόψεις µε χιλιάδες επαγγελµατίες του χώρου µας
όπως Μηχανολόγους Ηλεκτρολόγους, Ηλεκτρολόγους, Πολιτικούς
Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες, Μηχανολόγους Μηχανικούς και κυρίως µε
Ενεργειακούς Επιθεωρητές.
Ιδιαίτερα οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές, έδωσαν µεγάλη προσοχή διότι χρονικά
είναι επίκαιρο έπειτα από την Εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (2279/22-12-2010 & ΦΕΚ 07/01/2011) µε
την οποία όλα τα κτίρια του τριτογενή τοµέα (Επαγγελµατικοί χώροι άνω των
50 τ.µ) υποχρεούται να έχουν τον κατάλληλο εξοπλισµό για την διόρθωση του
συνηµίτονου (cos φ) σε επίπεδα τουλάχιστον 0,95.
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Το ιδιαίτερο πλεονέκτηµα της νέας σειράς αυτοµατοποιηµένων πινάκων της
ITALFARAD, είναι η λειτουργία των πυκνωτών από την πρώτη οικονοµική σειρά
στα 440V και επίσης η δυνατότητα του micro επεξεργαστή (controller) να
συνδεθεί µε rs232, για να έχουµε και αποµακρυσµένη εικόνα και χρήση. Αυτή
η ιδιαιτερότητα φέρνει τους αυτοµατοποιηµένους πίνακες της ITALFARAD, µε
συγκριτικό πλεονέκτηµα απέναντι στον ήδη πολύ ποιοτικό ανταγωνισµό.
Επίσης στην ίδια έκθεση, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η νέα Ανεµογεννήτρια
της Ιταλικής εταιρίας DUCATI ENERGIA, που αφορά οικιακές καταναλώσεις και
παραγωγή ενέργειας στα δύο της µοντέλα 1,5kw & 3kw.
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CONERGY
∂¶∂∫∆∂π¡∂∆∞π ∏ ¶∞°∫√™ªπ∞ ¶∞ƒ√À™π∞ ∆∏™

∆υναµική είσοδος στη βρετανική αγορά
Τις επενδυτικές της δραστηριότητες και στο Ηνωµένο Βασίλειο επεκτείνει η
Conergy. Με συστήµατα ηλιακής ενέργειας, απόλυτα προσαρµοσµένα στις
ανάγκες των τοπικών καιρικών συνθηκών και ηλιοφάνειας, παρέχει άµεσα
υψηλές αποδόσεις και στους βρετανούς επενδυτές.
Η Conergy φιλοδοξεί να αποσπάσει σηµαντικό µερίδιο στην αναδυόµενη
βρετανική αγορά Φ/Β συστηµάτων που εκτιµάται ότι φέτος θα ξεπεράσει τα
200ΜWp νέων εγκαταστάσεων. Ακόµη ταχύτερη αναµένεται να είναι η
ανάπτυξη της αγοράς τα επόµενα έτη, κυρίως λόγω του ελκυστικού FIT.
Μέσω αυτού, ο πελάτης κερδίζει έως και 50 σεντς ανά κιλοβατώρα για 25
χρόνια, ενώ τα υψηλής ποιότητας προϊόντα της Conergy διασφαλίζουν ότι ο
βρετανικός ήλιος αξιοποιείται στο µέγιστο βαθµό.

KEBE
™Àªª∂∆√Ã∏ ™∆∏ ¢π∂£¡∏ ∂∫£∂™∏ INFACOMA

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συµµετοχή της ΚΕΒΕ Α.Ε. στην έκθεση
INFACOMA που πραγµατοποιήθηκε στις 17-20/2/2011 στη Θεσσαλονίκη.
Το ενδιαφέρον του κοινού προσέλκυσαν κυρίως τα αξεσουάρ στέγης που
συνοδεύουν τα κεραµίδια µεγάλων διαστάσεων, καθώς και τα τούβλα
ΟΡΘΟBLOCK τα οποία είναι πλήρως εναρµονισµένα µε τους Ευρωκώδικες και
τον Κ.ΕΝ.Α.Κ. και για τα οποία δόθηκαν πιστοποιήσεις και σχετικές µελέτες.
Ευχαριστούµε όλους όσους µας τίµησαν µε την παρουσία τους και
δεσµευόµαστε πως θα συνεχίσουµε µε την ίδια προσήλωση στο τρίπτυχο
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
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CONERGY
CONERGY COMPLETE 700
∏ ∞¶√§À∆∏ §À™∏ °π∞ ª∂°∞§∂™ º/µ
∂°∫∞∆∞™∆∞™∂π™

Νέα δεδοµένα και καινοτόµα πρότυπα εισάγει η Conergy για µια ακόµη φορά
στην ελληνική αγορά προσφέροντας το πρώτο παγκοσµίως ολοκληρωµένο
σύστηµα για µεγάλες Φ/Β εγκαταστάσεις σε ελεύθερες εκτάσεις, το Conergy
Complete 700.
Με το πρωτοπόρο σύστηµα, η Conergy ανεβάζει ακόµη ψηλότερα τον πήχη
για τον ανταγωνισµό, προσφέροντας το µοναδικό σύστηµα στην Ελλάδα που
συγκεντρώνει όλα τα πλεονεκτήµατα µιας ολοκληρωµένης λύσης υψηλής
τεχνολογίας, συνδυάζοντας ταυτόχρονα τη µέγιστη ενεργειακή απόδοση µε
το µικρότερο χρόνο σχεδιασµού και εγκατάστασης.
Τη στιγµή που οι περισσότερες εταιρείες προσφέρουν ξεχωριστά τον
επιµέρους εξοπλισµό για µια Φ/Β εγκατάσταση, η Conergy πρωτοπορεί
κατασκευάζοντας η ίδια όλα τα προϊόντα που αποτελούν το Conergy Complete
700. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζει την απόλυτη συµβατότητα και
συνεργασία όλων των εξαρτηµάτων του συστήµατος επιτρέποντας τη µέγιστη
δυνατή απόδοσή του.
Στην καρδιά του Conergy Complete 700 βρίσκεται το Φ/Β πάνελ της Conergy
ισχύος 360Wp µε 96 κυψέλες, που σχεδιάστηκε ειδικά για µεγάλες
εγκαταστάσεις και παράγει τη µέγιστη δυνατή ενέργεια, ακόµα και σε
συνθήκες σκίασης ή χαµηλής ηλιοφάνειας.
Οι κεντρικοί υποσταθµοί, που στεγάζουν τους µετατροπείς και τη µέση τάση
του συστήµατος παραδίδονται στον χώρο της εγκατάστασης πλήρως
προσυναρµολογηµένοι και έτοιµοι για άµεση λειτουργία.
Το σύστηµα χρησιµοποιεί τεχνολογία σύνδεσης QuickFix, κατοχυρωµένη µε
δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, που επιτρέπει την εγκατάσταση των Φ/Β γεννητριών
χωρίς τη χρήση εργαλείων, µε αποτέλεσµα τη µείωση του χρόνου
εγκατάστασης έως και 50%. Οι διεπαφές µεταξύ των επιµέρους εξαρτηµάτων
του συστήµατος είναι πλήρως βελτιστοποιηµένες, απλοποιώντας µε αυτό τον
τρόπο τις βάσεις σχεδιασµού και κατασκευής.
Όλα τα εξαρτήµατα του νέου συστήµατος κατασκευάζονται από µια και µόνο
πηγή, την Conergy, επιτρέποντας στον επενδυτή να έρθει σε επαφή µόνο µε
έναν προµηθευτή. Εκτός από τα εξαρτήµατα, η Conergy είναι η µοναδική
εταιρεία παγκοσµίως, που παρέχει όλες τις σχετικές υπηρεσίες, από το
σχεδιασµό και την εγκατάσταση µέχρι τον έλεγχο, τη θέση σε λειτουργία και
τη συντήρηση του συστήµατος.
Το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να δει από κοντά για πρώτη φορά στην Ελλάδα
το πρωτοπόρο ολοκληρωµένο Φ/Β σύστηµα στη διεθνή έκθεση τεχνολογιών
περιβάλλοντος και φωτοβολταϊκών συστηµάτων ECOTEC 2011 στο περίπτερο
της Conergy (Αίθουσα 3, περίπτερο Γ1) από τις 7 έως τις 10 Απριλίου 2011.
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IBC SOLAR A.E.
∂°∫∞∆∞™∆∞™∏ º/µ ™À™∆∏ª∞∆√™
π™ÃÀ√™ 149,04KW

Γενική άποψη συστήµατος

Για περισσότερες πληροφορίες
IBC SOLAR ΑΕ
Λίλιαν Παναγιωτοπούλου
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Η IBC SOLAR A.E., θυγατρική εταιρία της IBC SOLAR A.G., µιας εκ των
µεγαλύτερων εταιριών φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε παγκόσµια κλίµακα,
ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εγκατάστασης διασυνδεδεµένου
φωτοβολταϊκού συστήµατος συνολικής ισχύος 149,04kWp σε ανοιχτή έκταση
στην περιοχή Σάπες, της Κοµοτηνής. Η εγκατάσταση έγινε από την εταιρία
Ι.Μαρούλας & Σια Ε.Ε. συνεργάτη της IBC SOLAR A.E.
Οι εργασίες εγκατάστασης του συστήµατος ολοκληρώθηκαν τον ∆εκέµβριο
του 2010 από τον συνεργάτη µας. Το σύστηµα συνδέθηκε µε το δίκτυο της
∆ΕΗ στις 23/12. Το έργο υλοποιήθηκε µε 648 Φ/Β πλαίσια Yingli YL230,
πολυκρυσταλλικού τύπου, ισχύος 230Wp ανά πλαίσιο και µε αντιστροφείς
(inverters) τύπου αλυσίδας (string) της εταιρίας SMA.

∂π¢∏™∂π™

ª∂™√°∂π√™ SOS
∏ ∂¶√ª∂¡∏ ª∂ƒ∞ °π∞ ∆∏ µπ√¶√π∫π§√∆∏∆∞

Πολύ σηµαντικές κρίνουν τις νέες ρυθµίσεις του νόµου για τη βιοποικιλότητα
που ψηφίστηκε την προηγούµενη βδοµάδα από τη Βουλή των Ελλήνων οι
περιβαλλοντικές οργανώσεις WWF Ελλάς, Greenpeace, Αρκτούρος, Αρχέλων,
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος και
Πολιτισµού, Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, MOm, Καλλιστώ και
∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS.

περισσότερες πληροφορίες

Η ένταξη όλων των κατηγοριών προστατευόµενων περιοχών σε ενιαίο
σύστηµα, η θέσπιση περιορισµών για την εκτέλεση έργων σε
προστατευόµενες περιοχές και η θέσπιση ποινών για περιβαλλοντική
υποβάθµιση είναι λίγα µόνο από τα στοιχεία του εξαιρετικής σηµασίας νέου
νόµου.
Παρόλα αυτά, από τις συζητήσεις των προηγούµενων ηµερών στην Ολοµέλεια
και τη θλιβερή αντιπαράθεση για την εκτός σχεδίου δόµηση εντός
προστατευόµενων περιοχών Natura 2000, αποκαλύφθηκε ότι σηµαντικός
αριθµός εκπροσώπων της ελληνικής κοινωνίας µας στο κοινοβούλιο δείχνει να
µην κατανοεί τη σοβαρότητα των προβληµάτων που προκαλεί η εκτός σχεδίου
δόµηση. Αποκαλύφθηκε επίσης το σοβαρό έλλειµµα κυβερνητικού
συντονισµού στο κρίσιµο µέτωπο της περιβαλλοντικής πολιτικής και της
πράσινης οικονοµίας.
Παρά όµως τη σχεδόν κατάργηση της ξεκάθαρης αρχικής ρύθµισης για
ελάχιστη αρτιότητα 10 στρεµµάτων εντός περιοχών Natura 2000, ο νέος νόµος
αποτελεί ένα θετικό βήµα για την προστασία του βιολογικού πλούτου της
Ελλάδας.
Οι 10 περιβαλλοντικές οργανώσεις στήριξαν από την αρχή αυτή τη σηµαντική
νοµοθετική πρωτοβουλία, αλλά το αποτέλεσµα δεν ανταποκρίνεται επαρκώς
στα µείζονα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η βιοποικιλότητα της χώρας. ∆εν
πρέπει άλλωστε να υποτιµάται η γενικότερη ελλιπής εφαρµογή της
περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, η έλλειψη κρίσιµων εργαλείων όπως οι δασικοί
χάρτες και το κτηµατολόγιο, αλλά και η εµφανής τάση υποβάθµισης του
περιβαλλοντικού δικαίου για δήθεν επιτάχυνση των διαδικασιών
αδειοδότησης µεγάλων έργων.
Πάγια θέση των περιβαλλοντικών οργανώσεων παραµένει η ανάγκη για πλήρη
κατάργηση της εκτός σχεδίου δόµησης στο σύνολο της επικράτειας. Οι
οργανώσεις καλούν την Κυβέρνηση να αναλάβει άµεσα συντονισµένη
πρωτοβουλία για να λήξει επιτέλους αυτός ο σκανδαλώδης και
περιβαλλοντικά καταστροφικός αναχρονισµός!

Ελληνική Εταιρία Προστασίας της

Θεοδότα Νάντσου
WWF Ελλάς
Γιώργος Πολίτης
Φύσης
Μαλαµώ Κορµπέτη
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία
Νίκος Χαραλαµπίδης
Greenpeace
∆άφνη Μαυρογιώργου
Ελληνική Εταιρία Περιβάλλοντος
και Πολιτισµού
Άννυ Μητροπούλου
∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
Θεόδωρος Μπένος Πάλµερ
Αρχέλων
Βαγγέλης Παράβας
MOm
Λάζαρος Γεωργιάδης
Αρκτούρος
Σπύρος Ψαρούδας
Καλλιστώ
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∂π¢∏™∂π™

CONERGY
T∞ «ªÀ™∆π∫∞» ∆∏™ Àæ∏§∏™ ∞¶√¢√™∏™

Κοµβικής σηµασίας για τη βέλτιστη απόδοση ενός Φ/Β συστήµατος είναι η
ποιότητα και η λειτουργία των µετατροπέων, καθώς µετατρέπουν το συνεχές
ρεύµα που παράγεται από τις Φ/Β γεννήτριες σε εναλλασσόµενο ρεύµα και
τροφοδοτούν το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Ανάλογα µε την ισχύ του
µετατροπέα γίνεται διαχωρισµός µεταξύ των µετατροπέων στοιχειοσειράς
(string) και κεντρικών µετατροπέων (central).
Μετατροπείς στοιχειοσειράς. Οι µετατροπείς στοιχειοσειράς χωρίζονται σε
µονοφασικούς και τριφασικούς. Είναι κυρίως σχεδιασµένοι χωρίς
µετασχηµατιστή για να παρέχουν υψηλότερες αποδόσεις, µεγάλη διάρκεια
ζωής και ταυτόχρονα ευκολία στην εγκατάσταση και στη συντήρησή τους.
Με την πάροδο των χρόνων τα τµήµατα ανάπτυξης των εταιριών χρησιµοποιούν
νέες τεχνολογίες για να δηµιουργήσουν και να τελειοποιήσουν νέα χαρακτηριστικά,
όπως νέες τοπολογίες και χρήση νέων ηλεκτρονικών ισχύος για τη µετατροπή
του συνεχούς ρεύµατος σε εναλλασσόµενο. Βελτιστοποιήθηκαν τα κυκλώµατα,
αυξάνοντας το µέγιστο βαθµό απόδοσης σε ποσοστά της τάξης ακόµα και άνω του 98%.
Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό ενός «καλού» µετατροπέα είναι ο µικρός χρόνος
εύρεσης σηµείου ΜΡΡ (ιδανικά σε λίγα δευτερόλεπτα). Αυτό έχει ως
αποτέλεσµα ο µετατροπέας να λειτουργεί πάντα στο βέλτιστο σηµείο µε την
καλύτερη δυνατή απόδοση ενέργειας, ακόµη και σε περιπτώσεις νέφωσης.
Έτσι πετυχαίνουµε εξαιρετικά υψηλή απόδοση του Φ/Β πάρκου καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους.
Οι τριφασικοί µετατροπείς στοιχειοσειράς είναι ιδανικοί για συστήµατα µεσαίου
µεγέθους από 8 έως 150kW αλλά και για συστήµατα πολλών MW. Το µεγάλο
κέρδος από τη χρήση ενός 3-φασικού µετατροπέα είναι ότι παρέχει ισχύ
ταυτόχρονα και στις 3 φάσεις του δικτύου, χωρίς να απαιτείται κάποια επιπλέον
επιτήρηση ή εξάρτηµα για τον έλεγχο της παρεχόµενης ισχύος στο δίκτυο.
Κεντρικοί µετατροπείς. H νέα γενιά κεντρικών µετατροπέων είναι ειδικά
σχεδιασµένη για συστήµατα ισχύος από 100kW µέχρι πολλά ΜW.
Χαρακτηρίζονται για την εξαιρετικά αποτελεσµατική λειτουργία τους, την
αξιοπιστία, τη µεγάλη διάρκεια ζωής, την ευελιξία στον προγραµµατισµό και
την ευκολία εγκατάστασης τους σε µεγάλες εγκαταστάσεις, καθώς είναι
πλήρως εξοπλισµένοι µε όλες τις απαιτούµενες διασυνδέσεις τόσο στο
κοµµάτι του συνεχούς ρεύµατος (DC) όσο και του εναλλασσοµένου (AC).
Τέλος οι µεγάλες Φ/Β εγκαταστάσεις υλοποιούνται και µε υποσταθµούς
κεντρικών µετατροπέων (inverter station) οι οποίοι χαρακτηρίζονται από
υψηλό επίπεδο ευελιξίας και ανεξαρτησίας. Είναι πλήρως προ-διαµορφωµένοι
προκειµένου να ανταποκρίνονται ακόµα και σε ιδιαίτερες απαιτήσεις και είναι
έτοιµοι προς χρήση κατά την παράδοσή τους στον τόπο της εγκατάστασης.

Για περισσότερες πληροφορίες
Θέµης Λαγορκόπουλος
Product Manager Conergy ΜΕΠΕ
42

ÙÂ‡¯Ô˜ 14



ª¿ÚÙÈÔ˜ - ∞Ú›ÏÈÔ˜ 2011

Όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα - από τον κεντρικό µετατροπέα και το
µετασχηµατιστή, µέχρι το σύστηµα παρακολούθησης - είναι εγκατεστηµένα
στον υποσταθµό. Έτσι ο τελικός πελάτης παραλαµβάνει ένα τελικό προϊόν
προσαρµοσµένο στις δικές τους ανάγκες και στις απαιτήσεις του έργου - µε τη
µέγιστη απόδοση και το υψηλότερο επίπεδο αξιοπιστίας, καθώς τα επιµέρους
εξαρτήµατα συνδυάζονται µεταξύ τους µε το βέλτιστο τρόπο.

∂π¢∏™∂π™

∆™∂Ãπ∫∏ ¶ƒ∂™µ∂π∞
∂°∫∞π¡π∞ ∆√À ¶∂ƒπ¶∆∂ƒ√À ™∆∏ ¢π∂£¡∏
∂∫£∂™∏ ECOTEC

Η Πρεσβεία της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας στην Ελλάδα στοχεύει στην περεταίρω
εµβάθυνση της παραδοσιακά πολύ καλής τσεχο-ελληνικής οικονοµικής και
εµπορικής συνεργασίας. Αναζητά νέες αµοιβαία συµφέρουσες ευκαιρίες σε
όλους τους τοµείς της οικονοµίας. Τα τελευταία χρόνια παρακολουθεί µε
ιδιαίτερο ενδιαφέρον την εξέλιξη του ελληνικού προγράµµατος της Πράσινης
Ανάπτυξης, καθώς η Τσεχική ∆ηµοκρατία διαθέτει σηµαντικές καινοτόµες
τεχνολογίες και υπηρεσίες άριστης ποιότητας και ελκυστικής τιµής τόσο
στους τοµείς προστασίας του περιβάλλοντος όσο και στην παραγωγή
ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές. Το ελληνικό κοινό, αλλά και φορείς και
επαγγελµατικές οργανώσεις, είχαν ήδη τη δυνατότητα να γνωρίσουν µερικές
απ’ αυτές στα πλαίσια της περσινής επιτυχηµένης συµµετοχής της Τσεχικής
∆ηµοκρατίας στις διεθνείς οικολογικές εκθέσεις ECOTEC, WATERTEC–
ENVIROTEC και ENERGY-PHOTOVOLTAIC.
H τσεχική διπλωµατική αντιπροσωπεία -µε σύµφωνη γνώµη και οικονοµική
υποστήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών της Τσεχικής ∆ηµοκρατίαςαποφάσισε να λάβει µέρος και στη φετινή 4η ∆ιεθνής Έκθεση «ECOTEC 2011 Τεχνολογίες περιβάλλοντος & Φωτοβολταϊκά συστήµατα» (7-10 Απριλίου 2011,
Εκθεσιακό Κέντρο EXPOAthens, Ανθούσα Αττικής). Στο Περίπτερο της
Τσεχικής ∆ηµοκρατίας (Αίθουσα 2, Περίπτερο Θ8) οι σηµαντικές τσεχικές
εταιρίες θα παρουσιάζουν τα εξελιγµένα τους προϊόντα, τεχνολογίες και
υπηρεσίες στους τοµείς διαχείρισης στερεών (µηχανήµατα διαλογής και κάδοι
απορριµµάτων) και υγρών αποβλήτων, παραγωγής ενέργειας από
ανανεώσιµες πηγές (υδροηλεκτρικά και φωτοβολταϊκά συστήµατα,
ενεργειακά φυτά για παραγωγή βιοκαυσίµων), κατασκευών (οικολογικά
κατασκευαστικά υλικά), κηπευτικών και δασοκοµικών µηχανηµάτων. Θα
παραβρεθεί, επίσης, διαχειριστής µια τσεχικής οικολογικής ιστοσελίδας και
εκπρόσωποι του Πανεπιστηµίου «Czech University of Life Sciences».
Η συνολική παρουσίαση της τσεχικής συµµετοχής στην ECOTEC 2011, όπως και
του τσεχικού τοµέα των τεχνολογιών περιβάλλοντος και ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας γενικά, είναι διαθέσιµη στην ιστοσελίδα της Πρεσβείας
www.mzv.cz/athens.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη συµµετοχή της Τσεχικής
∆ηµοκρατίας απευθυνθείτε στο Εµπορικό και Οικονοµικό Τµήµα της
Πρεσβείας της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας στην Αθήνα.
Ε-mail athens@embassy.mzv.cz
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∂π¢∏™∂π™

P_PUBLIC
™À§§√°√™ ∞ƒÃπ∆∂∫∆√¡ø¡ Ã∞¡πø¡

Μετά από την περσινή επιτυχία της διοργάνωσης του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων
Χανίων “p_public – Τα Χανιά Αλλιώς”, η διερεύνηση και προβληµατική στην
έννοια του δηµόσιου χώρου συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά.
Προσκαλούµε νέους αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες, δηµιουργικές και
εθελοντικές οµάδες από όλη την χώρα και την Ευρώπη, να παρουσιάσουν, στις
3,4,5 και 6 Ιουνίου 2011, εργασίες, µελέτες, προτάσεις και δράσεις για τη
βελτίωση και την ωφέλιµη αξιοποίηση του δηµόσιου χώρου, σε ένα συνέδριο
που θα πραγµατοποιηθεί στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, στην πόλη
των Χανίων.
Παράλληλες εκδηλώσεις στο δηµόσιο χώρο (µουσική, θέατρο, eco-Info points,
παιχνίδια, installations, ποδηλατοπορείες, υπαίθριο πικ-νικ κ.α.), σε πολλά
σηµεία της πόλης και όλες στο πλαίσιο µιας εθελοντικής συνεργασίας, θα
συµπληρώσουν τις αρχιτεκτονικές προτάσεις και θα µετασχηµατίσουν τη
συζήτηση σε βιωµατική εµπειρία.
Το p_public, µε άξονα την επικοινωνία, την εξωστρέφεια και τη δηµιουργία,
στοχεύει στην αποκατάσταση της σχέσης του δηµόσιου χώρου τόσο µε τον
κάτοικο, όσο και µε τον επισκέπτη.
Στα πλαίσια της γενικότερης αναδιάρθρωσης της ζωής και της οικονοµίας στην
Ελλάδα, θεωρούµε σηµαντική τη βελτίωση της όψης και λειτουργίας των
πόλεων µας, έτσι ώστε όχι µόνο να προσφέρουν ένα ευχάριστο περιβάλλον
για τους κατοίκους τους, αλλά και µία αξιοµνηµόνευτη εικόνα για τους
επισκέπτες τους.
Πέραν τούτου, µετά την περσινή επιτυχία, γίνεται προσπάθεια να καθιερωθεί
το γεγονός ως ετήσια δραστηριότητα της πόλης των Χανίων και να αναδειχθεί
το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου σε πλατφόρµα επικοινωνίας και
ανταλλαγής ιδεών σε εθνικό, αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η διοργάνωση, είναι µία εθελοντική δράση νέων και µια ενέργεια για την
προβολή του έργου νέων επαγγελµατιών και δηµιουργών. Η συµµετοχή είναι
δωρεάν.
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∂π¢∏™∂π™

°.∫. ƒπ∑∞∫√™ ∞.µ.∂.∆.∂.
™Àªª∂∆√Ã∏ ™∆∏¡ 3∏ ¢π∂£¡∏ ∂∫£∂™∏
∂º√¢π∞™∆π∫∏ ∞§À™π¢∞ & LOGISTICS

Με µεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε για την Γ.Κ.ΡΙΖΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. η
συµµετοχή της στην 3η ∆ιεθνής έκθεση ΕΦΟ∆ΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙ∆Α & LOGISTICS.
Οι επισκέπτες της έκθεσης, που πραγµατοποιήθηκε στο Ολυµπιακό Κέντρο
Ξιφασκίας στον ∆υτικό Αερολιµένα, 25-28 Φεβρουαρίου 2011, είχαν την
ευκαιρία να ενηµερωθούν για το νέο προϊόν της εταιρίας, τις πλαστικές
παλέτες ISOPALLET 800 & 1000 από ∆ιογκωµένο Πολυστυρένιο EPS που
δίνουν τη λύση στο πρόβληµα των εφοδιαστικών αλυσίδων στη Βιοµηχανία,
στα Ηλεκτρονικά, στα Φάρµακα, στα Τρόφιµα και αποτελούν βασικό
συστατικό για τις διαδικασίες της παραγωγής, διαχείρισης, αποθήκευσης και
διακίνησης. ∆ιατίθενται σε δύο τύπους, ISOPALLET 1000, διαστάσεων 1.200 x
1.000 x 150 mm και ISOPALLET 800 διαστάσεων 1.200 x 800 x 150mm µε την
κάθε διάσταση να έχει δύο πυκνότητες µε διαφορετικές αντοχές σε στατικό
(από 2.000 kg έως 4.000 kg) και δυναµικό φορτίο (από 600 kg έως 1.200 kg)
για να εξυπηρετήσει όλα τα πιθανά φορτία µε τον οικονοµικότερο και
καλύτερο τρόπο.
Τα πλεονεκτήµατα είναι πολλά µε βασικό την καταλληλότητα για τρόφιµα
χωρίς περαιτέρω επεξεργασία, το πολύ µικρό της βάρος, την χειροκίνητη
αλλά και αυτόµατη διαχείριση, την κατάληψη µικρού χώρου στην αποθήκη,
την εργονοµία αφού οι διαστάσεις της έχουν σχεδιαστεί µε βάση τα πρότυπα
που ισχύουν στις µεταφορές, το σεβασµό στα πιο απαιτητικά πρότυπα
υγιεινής που ισχύουν σε κάθε χώρα και επίσης είναι αδιάβροχη και 100%
ανακυκλώσιµη.
Παράλληλα το κοινό ενηµερώθηκε για όλη την µεγάλη γκάµα των
ισοθερµικών κιβωτίων που διαθέτει η εταιρία σε πολλές διαφορετικές
διαστάσεις, µε ποικίλες χωρητικότητες και τη δυνατότητα να παράγονται
εκτυπωµένα µε το λογότυπο του εκάστοτε πελάτη. Είναι κατάλληλα για την
µεταφορά τροφίµων, φαρµάκων και άλλων πολλών προϊόντων. Η καινοτοµία
που παρουσιάστηκε από την εταιρία ΡΙΖΑΚΟΣ για πρώτη φορά στην έκθεση
αυτή είναι η δυνατότητα προσθήκης ταινιοδακτυλίου στα κιβώτια από EPS που
επιτρέπει την εκτύπωση ακόµη και της πιο απαιτητικής εικόνας πάνω σε
αυτόν, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην προβολή της εικόνας του πελάτη και
του προϊόντος του.
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Η Procom Energy είναι µια εταιρία παροχής ολοκληρωµένων λύσεων
περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης κτιριακών έργων και
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Εκµεταλλευόµενη την εµπειρία της µητρικής
εταιρίας Procom ATE στην κατασκευή εγκαταστάσεων και έργων υποδοµής,
καθώς και την υψηλή τεχνογνωσία του εξειδικευµένου ανθρώπινου
δυναµικού της, όσο και των συνεργασιών µε διεθνώς καταξιωµένες εταιρίες,
έχει τη δυνατότητα να εγγυάται για την άριστη σχέση τιµής- ποιότηταςαπόδοσης σε κάθε έργο που αναλαµβάνει.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν 35
ιδιόκτητα φωτοβολταικά πάρκα
ισχύος 20KW το καθένα, µε
διαξονικό ηλιοστάτη

Η εταιρία έχει στο ενεργητικό της σηµαντικά έργα στον τοµέα Ανανεώσιµων
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), υλοποιώντας εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας
τόσο για λογαριασµό επενδυτών, όσο και για την ίδια την εταιρία.
Στοχεύει στην υποστήριξη των ενεργειακών επενδύσεων σε όλο το φάσµα του
σχεδιασµού, της εγκατάστασης, της λειτουργίας και της συντήρησης των
ενεργειακών µονάδων, µεγιστοποιώντας την αποδοτικότητα της επένδυσης
και την προστιθέµενη αξία για τους πελάτες της.
ΤΟΜΕΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
• Αιολικά
• Φωτοβολταϊκά (πάρκα-κτίρια)
• Βιοµάζα
• Μικρά υδροηλεκτρικά
Η εταιρία προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
Α∆ΕΙΟ∆ΟΤΗΣΗ: Η Procom Energy διαθέτει εξειδικευµένο τµήµα
παρακολούθησης της διαδικασίας αδειοδότησης µονάδων ΑΠΕ. Αναλαµβάνει
εκ µέρους των πελατών της, την αγοραπωλησία και τη διαχείριση αδειών
φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων.
ΜΕΛΕΤΗ: Η εταιρία υποστηρίζεται από µελετητικό τµήµα, που αναλαµβάνει
την εκπόνηση όλων των απαραίτητων τεχνικοοικονοµικών και
περιβαλλοντικών µελετών, καθώς και των αναγκαίων µελετών εφαρµογής
ενεργειακών µονάδων. Η συγκεκριµένη υπηρεσία πιστοποιείται για κάθε έργο
από ανεξάρτητο φορέα ως προς την ορθότητα και τη συµµόρφωσή της µε τα
ισχύοντα πρότυπα.
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Η εταιρία αναλαµβάνει εξ’ ολοκλήρου την κατασκευή και τεχνική
υποστήριξη, ενεργειακών µονάδων ΑΠΕ, σε συνεργασία µε τη µητρική εταιρία
Procom ATE. Η συγκεκριµένη υπηρεσία πιστοποιείται για κάθε έργο από
ανεξάρτητο φορέα ως προς την ορθότητα και τη συµµόρφωσή της µε τα
ισχύοντα πρότυπα.
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Η Procom Energy στοχεύει στην παροχή ολοκληρωµένων
υπηρεσιών διαχείρισης ενέργειας. Ειδικεύεται στην παροχή turnkey solutions,
εξασφαλίζοντας στους συνεργάτες της τα πλεονεκτήµατα µιας αποδοτικής
επένδυσης µε πιστοποιηµένες διαδικασίες και προϊόντα. Με διαµορφωµένο
δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα αναλαµβάνει υπεύθυνα το απαιτητικό
έργο της καθηµερινής λειτουργίας, παρακολούθησης και συντήρησης ενός
ενεργειακού σταθµού υπό την εποπτεία και καθοδήγηση ανεξάρτητου φορέα
πιστοποίησης ως προς τις απαιτούµενες εργασίες και την ορθή εκτέλεσή τους.
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2. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
• Εφαρµοσµένη έρευνα, ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και τεχνική υποστήριξη στον τοµέα της βιοµηχανίας και
κτιριακών εγκαταστάσεων.
• Αξιολόγηση και διαχείριση ενεργειακών επενδύσεων.
Στα πλαίσια της ενεργειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ’ επέκταση της Ελλάδας η Procom
Energy πιστοποιείται ως εταιρία ESCO (Energy Services Company) για την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών και
την µέτρηση της αποδοτικότητας του τελικού χρήστη (end-user efficiency).
3. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Εφαρµογή του ΚΕΝΑΚ 2010 (Κανονισµός Ενεργειακής Αναβάθµισης Κτιρίων) και ειδικότερα του προγράµµατος
‘Εξοικονόµηση κατ’ οίκον’ που αφορά στην ενεργειακή αναβάθµιση κατοικιών.
Η εταιρία προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
- Εκπόνηση µελέτης ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
- Ενεργειακή κατάταξη κτιρίων (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης)
- Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρµανσης
και κλιµατισµού
- Πρόταση µείωσης του κόστους κατανάλωσης ενέργειας
4. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Στη Procom Energy επενδύουµε και προωθούµε στην πιο καθαρή και ανεξάντλητη πηγή ενέργειας: την
ηλιακή. Παράγοντας οι ίδιοι ενέργεια από τον ήλιο, «κτίζουµε» παράλληλα µακροχρόνιες σχέσεις µε τους
συνεργάτες και µε τους πελάτες µας.
Σε συνεργασία µε την AEGEAN POWER εµπορευόµαστε ρεύµα που προέρχεται από ΑΠΕ σε συµφέρουσες τιµές
για τους πελάτες µας.
5. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ‘ΠΡΑΣΙΝΩΝ’ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις και παρακολουθώντας τις τάσεις της αγοράς, στη Procom Energy
αξιολογούµε και προωθούµε συστήµατα ηλιοστατών, για την αρτιότερη λύση στο σχεδιασµό ενός ηλιακού
πάρκου, εξασφαλίζοντας την µέγιστη απόδοση µε τη χρήση σύγχρονων και αξιόπιστων µηχανισµών και
εξαρτηµάτων.
Κατασκευάζουµε βιοκλιµατικές κατοικίες σύγχρονου σχεδιασµού και εγγυόµαστε την ανέγερσή τους µε την
εγκατάσταση µονάδας παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές.
Παράλληλα έχουµε αναπτύξει δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα µε σκοπό την άµεση εξυπηρέτηση του
ιδιώτη, του αγρότη ή του επιχειρηµατία, καθώς πέρα από την αρτιότητα και τον επαγγελµατισµό στις
παρεχόµενες υπηρεσίες µας, στόχος παραµένει η συνεχής βελτίωσή µας µέσω επενδύσεων σε έµψυχο
δυναµικό, τεχνολογικές καινοτοµίες και νέες εγκαταστάσεις.
ΕΡΓΑ
• Υδροηλεκτρικό εργοστάσιο ισχύος 5,5MW, ποταµός Γλαύκος, Νοµός Αχαΐας
• Κατασκευή εργοστασίου παραγωγής φωτοβολταικών πλαισίων, ΒΙΠΕ Πατρών, Νοµός Αχαΐας
• Φ/Β σταθµοί µε σταθερές βάσεις συνολικής ισχύος 1,8MW, Νοµός Αχαΐας
• Φ/Β σταθµοί µε σταθερές βάσεις (πασαλόµπηξη) συνολικής ισχύος 600ΚW, Νοµός Κοζάνης
• Φ/Β σταθµός µε σταθερές βάσεις ισχύος 100ΚW, Νοµός Αχαΐας
• Φ/Β σταθµός µε σταθερές βάσεις ισχύος 50ΚW, Νοµός Αχαΐας
• Φ/Β σταθµός µε µονοαξονικό σύστηµα παρακολούθησης του ήλιου ισχύος 150ΚW, Νοµός Αχαΐας
• Φ/Β σταθµοί µε δυαξονικό σύστηµα παρακολούθησης του ήλιου συνολικής ισχύος 1,6ΜW, Νοµός Αχαΐας

Επίσης, ολοκληρώθηκαν 18 φωτοβολταικά πάρκα ισχύος 20KW το καθένα,
µε σταθερές βάσεις, για τον Όµιλο AEGEAN
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POSITIVE ENERGY
∫∞∆∞™∫∂À∏ ¡∂√À º/µ ¶∞ƒ∫√À π™ÃÀ√™ 4,13
MWP ™∆√ ¡√ª√ ∞ƒ°√§π¢∞™

Στην Positive Energy ανέθεσε η εταιρία Capital Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
A.E. (Capital), την προµήθεια εξοπλισµού, κατασκευή και θέση σε λειτουργία
φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 4,13 ΜWp στο Νοµό Αργολίδας.
Η κατασκευή του πάρκου θα ξεκινήσει το δεύτερο εξάµηνο του 2011 και η
ολοκλήρωσή του αναµένεται το τέταρτο τρίµηνο του ιδίου έτους. Ένα έργο
σηµαντικής περιβαλλοντικής αξίας, αφού από τη λειτουργία του, αναµένεται
η εξοικονόµηση ετησίως 6.300 τόνων ρύπων διοξειδίου του άνθρακα (CO2),
δηλαδή όσο απορροφά ένα δάσος 300.000 δέντρων µέσα από τη
φωτοσύνθεσή του και θα παράγονται ετησίως πάνω από 6.200.000 kWh,
δηλαδή όσο θα κατανάλωναν σε ετήσια βάση περίπου 1.400 νοικοκυριά.
Το σηµαντικό αυτό έργο ξεκινά σε µία δύσκολη οικονοµική συγκυρία όπου η
χώρα µας έχει περισσότερο ανάγκη από ποτέ την υλοποίηση αποδοτικών
επενδύσεων που συµβάλλουν στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και
υλοποιούνται µε γνώµονα την προστασία του περιβάλλοντος που αποτελεί
πλέον παγκόσµια προτεραιότητα. Επιπλέον, σηµαντικό θα είναι και το όφελος
σε κοινωνικό επίπεδο καθώς η υλοποίηση του έργου αναµένεται να
δηµιουργήσει από 40 έως 60 νέες θέσεις εργασίας. Η χρηµατοδότηση του
έργου αναµένεται να γίνει από την Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias.
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Capital κ. Γ. Καλογηράτος, δήλωσε σχετικά:
“Είµαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που η Capital, µπαίνει σε τροχιά υλοποίησης του
πρώτου σηµαντικού έργου στον χώρο των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
ξεκινώντας µε µια σηµαντική επένδυση στον χώρο των φωτοβολταϊκών, σε
συνεργασία µε έναν από τους πλέον αξιόλογους EPC Contractors στη χώρα
µας. ∆ιαθέτουµε ένα δυναµικό επενδυτικό πλάνο και προσβλέπουµε στην
υλοποίησή του µέσα από την υγιή εξέλιξη της αγοράς και τη δηµιουργία
αξιόπιστων συνεργασιών”.

Για περισσότερες πληροφορίες
Ελίνα Μανιάτη-Κωνσταντίνου
Marketing & PR Manager
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Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Positive Energy, κ. Κ. Μαύρος, δήλωσε σχετικά:
“ Ένα ακόµα εξαιρετικά σηµαντικό έργο που ενδυναµώνει ακόµη περισσότερο
το χαρτοφυλάκιο των έργων µας και µας επιβραβεύει για την ποιότητα και τη
συνέπεια που επιδεικνύουµε στην υλοποίηση των έργων µας.
Οι προϋποθέσεις για υγιή “πράσινη” ανάπτυξη υπάρχουν και είµαστε
ευτυχείς γιατί οι επενδύσεις δεν µένουν στα σχέδια αλλά προχωρούν και
υλοποιούνται µε ρυθµό που µας επιτρέπει να είµαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι για
την επίτευξη του κοινού µας εθνικού στόχου, που δεν είναι άλλος από τη
σταδιακή ενεργειακή ανεξαρτητοποίηση της χώρας µας και τη γενναία
διαφοροποίηση του ενεργειακού µείγµατος µε την αύξηση των
περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών.”

∂π¢∏™∂π™

∂§§∏¡√°∂ƒª∞¡π∫√ ∂ª¶√ƒπ∫√
∫∞π µπ√ª∏Ã∞¡π∫√ ∂¶πª∂§∏∆∏ƒπ√
™∂ªπ¡∞ƒπ√ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ™∆∏¡
∂§§∞¢∞

Το Επιµελητήριο από το 2006, ανέλαβε το Ευρωπαϊκό έργο EUREM European
Energymanager - Ευρωπαίος Ενεργειακός ∆ιαχειριστής, σε συνεργασία µε το
ΚΑΠΕ. Το έργο είχε ως αντικείµενο την Ενεργειακή Εκπαίδευση.
Συγκεκριµένα, επρόκειτο για ένα σεµινάριο που ξεκίνησε το 1997 από το
Επιµελητήριο της Νυρεµβέργης και πλέον παραδίδεται σε 10 ευρωπαϊκές
χώρες, συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας. Το υλικό εκπαίδευσης του
σεµιναρίου εισάχθηκε στα ελληνικά δεδοµένα από την επιστηµονική οµάδα
του ΚΑΠΕ. Μετά την επιτυχηµένη του πορεία σαν έργο που έληξε τον Ιούνιο
του 2009, το Ελληνογερµανικό Επιµελητήριο και πλέον έχει την αποκλειστική
ευθύνη διαχείρισης του EUREM, στην Ελλάδα.
Μέχρι στιγµής έχουν ολοκληρωθεί 3 κύκλοι του σεµιναρίου στην Αθήνα και
1 στην Θεσσαλονίκη, ο επόµενος κύκλος πρόκειται να ξεκίνησει στην Αθήνα
τον Απρίλιο 2011 και το φθινόπωρο του 2011 στην Θεσσαλονίκη.
Τα µαθήµατα γίνονται Παρασκευή 17.00 - 21.30 και Σάββατο 09.00 - 16.00, ανά
δύο εβδοµάδες, σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους για σεµινάρια.
Οι θεµατολογίες που καλύπτονται είναι οι ακόλουθες:
Ενότητες Θεωρίας
1 Βασικές αρχές ενέργειας
2 Εµπορία ενέργειας, Νοµοθεσία, Εµπορία εκποµπών
3 Οικονοµική ανάλυση / ∆ιαχείριση έργων
4 ∆ιαχείριση ενεργειακών δεδοµένων/ διαχείριση φορτίου
Ενότητες Εξοικονόµησης Ενέργειας
5 Ενεργειακές απαιτήσεις κτηρίων
6 Φωτισµός
7 Θερµικές διεργασίες,συστήµατα ατµού,ανάκτηση θερµότητας
8 Θέρµανση
9 Ψύξη
10 Κλιµατισµός
11 Συµπαραγωγή θερµότητας-ηλεκτρισµού
12 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρικές µηχανές
13 Πεπιεσµένος αέρας
Ενότητες Ανανεώσιµων Πηγών Ενεργειάς
14 Γεωθερµία
15 Ηλιακή Ενέργεια - Θερµοηλιακά - Φωτοβολταϊκά
16 Βιοµάζα
Κόστος συµµετοχής
1.650,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, που αποπληρώνονται σε 3 δόσεις
(έκδοση τιµολογίου).
Εταιρίες – πελάτες που έχουν παρακολουθήσει στο σεµινάριο:
•
•
•
•
•
•
•

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. (ΑΜΕΛ)
ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε.
ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΑΒΕΕ
ALCOMA AE
ΧΑΛΚΟΡ ΑΕ
VESTAS HELLAS
SHELL

Για αναλυτικότερες πληροφορίες
κα. Ταβλαρίδου
Ελληνογερµανικό Επιµελητήριο

www.energymanager.eu
a.tavlaridou@mail.ahk-germany.de
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SUN WIND
HMEƒ√§√°π√ ∂ƒ°ø¡ ∫∞π ∂¶π∆ÀÃπø¡

Τοποθέτηση εύκαµπτου
σωλήνα για τις καλωδιώσεις
και φρεατίων

Στις 1.7.2010 η SUN WIND ολοκλήρωσε την κατασκευή του νέου της πάρκου
ισχύος 99,75 kWp στη θέση Αγροκτήµατος «Μικρό ∆άσος», οριστικής
διανοµής του 1932. Ανήκει στα όρια του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος Μικρού
∆ασούς του ∆ήµου Πολυκάστρου, Νοµού Κιλκίς ιδιοκτησίας ΦΟΥΝΤΑΣ Κ. & ΣΙΑ
Ε.Ε µε µια κατασκευή που συγκρινόµενη µε τις υπόλοιπες τις περιοχής
κρίνεται ιδιαιτέρως ποιοτική και ανεβάζει τον πήχη για τους υπόλοιπους
κατασκευαστές αφού χρησιµοποιήθηκαν φρεάτια και εύκαµπτοι σωλήνες για
τις καλωδιώσεις ενώ έγινε και θερµογράφηση των πάνελ που
χρησιµοποιήθηκαν καθώς και τεχνικός έλεγχο του υπόλοιπου εξοπλισµού
κατά την παραλαβή του για την σωστή απόδοση του πάρκου στον πελάτη µας
µε προληπτικό έλεγχο όλου του εξοπλισµού πέραν της ποιότητας κατασκευής
του πάρκου. Όλα τα παραπάνω εντάσσονται στις Ολοκληρωµένες τεχνικά
πιστοποιηµένες εργασίες που εφαρµόζει η εταιρία µας σε κάθε έργο της.

Τοποθέτηση γείωσης

Συναρµολόγηση πλαισίων tracker
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Στις 24.2.2011 η SUN WIND ολοκλήρωσε την κατασκευή του νέου της πάρκου
ισχύος 19,800 kWp στη θέση «ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ ΟΤ 12» του
δήµου ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ, του Νοµού Κιλκίς ιδιοκτησίας ΕΥΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε µε µια κατασκευή που συγκρινόµενη από τον ίδιο τον
πελάτη µας σε σχέση µε παλαιότερη του κατασκευή πάρκου που έκανε ο ίδιος
στην περιοχή µε άλλη κατασκευαστική εταιρία κρίνει πως ποιοτικά,
µελετητικά αλλά και συνολικά είναι από τις καλύτερες κατασκευές του Νοµού
Κιλκίς µε γνωστό το κατασκευαστικό οργασµό έργων στην περιοχή, γεγονός
που µας χαροποιεί ιδιαίτερα αφού προέρχονται από πελάτη και άνθρωπο
βαθύ γνώστη και έµπειρο στην υλοποίηση φωτοβολταϊκών πάρκων στην
περιοχή του.

Φρεάτιο ηλεκτρικών καλωδίων

Τοποθέτηση καλωδίων µε
εύκαµπτο σωλήνα

Ολοκλήρωση TRACKER

Συναρµολόγηση TRACKER
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Στις 9.3.2011 η SUN WIND ολοκλήρωσε την κατασκευή της νέας οικιακής
φωτοβολταικής στέγης ισχύος 6,845 KWP στη Καλλάνδρα Χαλκιδικής θέση
«Καλλάνδρα Κασσάνδρας Χαλκιδικής» περιοχή Αγίας Παρασκευής του δήµου
ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΕΙΑΣ, του Νοµού Χαλκιδικής και όπως δήλωσε και ο ίδιος ο πελάτης
είναι απόλυτα ικανοποιηµένος από το χρονοδιάγραµµα του έργου και από την
ποιοτική ολοκλήρωση της κατασκευής µας καθώς και από τον προληπτικό
έλεγχο όλου του εξοπλισµού πέραν της ποιότητας κατασκευής του πάρκου.
Τοποθέτηση σκαλωσιάς για
εργασίες

Τοποθέτηση πάνελ στις ειδικές
βάσεις για κεραµίδια

Τοποθέτηση µετατροπέων στο ισόγειο
της οικίας

Τοποθέτηση πάνελ και στην δεύτερη
πλευρά της οικίας

Στις 29.3.2011 η SUN WIND ολοκλήρωσε την κατασκευή νέων οικιακών
φωτοβολταϊκών στέγων ισχύος 9,99 kWp φωτοβολταϊκό ΟΙΚΙΑΚΟ σύστηµα
στην Πτολεµαϊδα Κοζάνης στην πόλη της Πτολεµαϊδας του δήµου
Πτολεµαϊδας, του Νοµού Κοζάνης.
52
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Στις 29.3.2011 επίσης η SUN WIND ολοκλήρωσε την κατασκευή νέων οικιακών
φωτοβολταϊκών στέγων ισχύος 9,99 kWp στη Πτολεµαϊδα Κοζάνης στην πόλη
της Πτολεµαϊδας του δήµου Πτολεµαϊδας, του Νοµού Κοζάνης.
Τα δύο παραπάνω έργα έγιναν και υλοποιήθηκαν µε την συµµετοχή του
SUNWIND SHOP ΚΟΖΑΝΗΣ σε όλες τις διαδικασίες από την µελέτη µέχρι και
την υλοποίηση της κατασκευής.

ΕΡΓΑ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
H SUN WIND επίσης υπέγραψε τις 19 αρχικές συµβάσεις για την υλοποίηση
των 19 αρχικών πάρκων στον Νοµό Φθιώτιδος από ένα σύνολο 50 πάρκων που
ανέλαβε να υλοποιήσει εντός του 1ου εξαµήνου του 2011.
Οι συµβάσεις υπεγράφησαν ήδη από τους πελάτες µε την SUN WIND και τα
έργα θα αρχίσουν εντός του Απριλίου του 2011 και οι πελάτες κατέληξαν στην
εταιρία µας µετά από εξονυχιστικό ποιοτικό έλεγχο εταιριών τόσο στη
Θεσσαλονίκη όσο και στην Αθήνα µε κριτήριο την πιστοποίηση µας ISO 9001,
την καλύτερη δυνατή σχέση τιµής - ποιότητας αλλά και τις ολοκληρωµένες
τεχνικές πιστοποιηµένες εργασίες υλοποίησης πάρκων που η εταιρία µας
διαθέτει και την άψογη ροή χρηµατοδότησης των έργων σε συνεργασία µε
τράπεζες.
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∏ª∂ƒπ¢∞
∞ƒÃπ∆∂∫∆√¡π∫∏ ¶√π√∆∏∆∞, ∂¡∂ƒ°∂π∞ ∫∞π
∞¡∞¡∂ø™πª∂™ ¶∏°∂™ ∂¡∂ƒ°∂π∞™

Με απόλυτη επιτυχία οργανώθηκε η Ηµερίδα µε τίτλο «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ και ΑΠΕ» που οργανώθηκε απο το περιοδικό ECON3 και την εταιρία
επικοινωνίας Profilgroup, στο αµφιθέατρο του Ιδρύµατος Ε. Ευγενίδη, στην
Αθήνα στις 23 Μαρτίου 2011.
Η Ηµερίδα πλαισιώθηκε από εγνωσµένου κύρους Καθηγητές Πολυτεχνείου,
και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Ενέργειας,
Περιβάλλοντος και ∆όµησης.
Η Ηµερίδα άρχισε µε την άκρως ενδιαφέρουσα παρουσίαση της Γενικής
Γραµµατέως του Υπουργείου Περιβάλλοντος κας Καλτσά Μαρία.
Σηµαντική και καθοριστική ήταν η συµβολή των χορηγών στην υλοποίηση της
ηµερίδας. Οι χορηγοί της εκδήλωσης ήταν:
FINSTRAL, εταιρία κουφωµάτων
NEOPOR-BASF, εταιρία µονωτικών υλικών
ΡΙΖΑΚΟΣ, εταιρία παραγωγής µονωτικών υλικών
ΣΑΜΑΡΑΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ, εταιρία κατασκευής ενεργειακών υαλοπινάκων
ΚΟΥΠΟΥΡΤΙ∆ΗΣ, εταιρία κατασκευής κουφωµάτων SCHUCO
TEK ENERGY, εταιρία Φ/Β και ανανεώσιµων πηγων ενέργειας
VERPAN PANELS, εταιρία κατασκευής PANEL και εσωτερικών πορτών µε
αυξηµένη θερµοµόνωση.
Η αίθουσα ήταν κατάµεστη από κόσµο γεγονός που αποδεικνύει το τεράστιο
ενδιαφέρον του κοινού και των επιστηµόνων για τον τοµέα της ενέργειας και
της βιοκλιµατικής δόµησης.
Αρχιτέκτονες, Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Εταιρίες
Παραγωγής ∆οµικών Υλικών, Εργολάβοι, Εµπορικές εταιρίες, Εταιρίες
παροχής Υπηρεσιών, Φοιτητές, παρακολούθησαν τις συνεδρίες µε ιδιαίτερο
ενδιάφερον.
Η Ηµερίδα τελούσε υπό την αιγίδα του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και οι Φορείς που την
πλαισίωσαν ήταν: EPS-Σύνδεσµος διογκωµένης πολυστερίνης, ΕΒΗΕ – Ένωση
Βιοχανιών ηλιακής ενέργειας, ΚΑΠΕ-Κέντρο Ανανεώσηµων Πηγών Ενέργειας,
ΡΑΕ- Ρυθµιστική Αρχη Ενέργειας, Πανελλήνιος Σύνδεσµος εταιριών Μόνωσης,
ΕΣΕΓΕΠΕ - Ελληνικός Σύνδεσµος επιχειρήσεων και Εναλλακτικών Πηγών
Ενέργειας, Ελληνογερµανικό Επιµελητήριο.
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Το πρόγραµµα του Συνεδρίου αναλυτικά είχε ως εξής:
ΜΕΡΟΣ 1ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Μαρία Καλτσά Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Γ. Γ. Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
Ελένη Μαίστρου - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σχολή Αρχιτεκτονικής Ε.Μ.Π.
Περιβαλλοντικές παράµετροι στον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό
Μαρία Βογιατζάκη - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σχολή Αρχιτεκτονικής Α.Π.Θ.
Νέες προκλήσεις στην αρχιτεκτονική: Παράµετρος - Περιβάλλον
Ελένη Λαµπροπούλου - ΚΑΠΕ, ∆ιεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας, Τµήµα
Κτιρίων
Η Αρχιτεκτονική παράµετρος στο νέο Ενεργειακό Κανονισµό
Ιφιγένεια Θεοδωρίδου - Αρχιτέκτων Μηχανικός, Υποψήφια ∆ιδάκτωρ Α.Π.Θ.
Μέτρα ενεργειακής αναβάθµισης αστικών κτιρίων: Επίδραση στην
αρχιτεκτονική ταυτότητα των πόλεων
Εµµανουήλ Τζεκάκης - Τακτικός Καθηγητής Έδρα Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ.
Η αρχιτεκτονική παιδεία στην εποχή των πιστοποιηµένων ενεργειακών
επιδόσεων των κτιρίων
ΜΕΡΟΣ 2ο ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΕ.
Ρ.Α.Ε. ∆ρ. ∆ιονύσης Παπαχρήστου - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Ειδικός Επιστήµονας ΡΑΕ στην Οµάδα Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών
Ο εθνικός στόχος του 2020 για την κλιµατική αλλαγή. Υφιστάµενη κατάσταση
και προοπτικές ανάπτυξης των έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα.
Ε.Σ.Ε.Γ.Ε.Π.Ε. Ελληνικός Σύνδεσµος Επιχειρήσεων Γεωθερµίας & Εναλλακτικών
Πηγών Ενέργειας
Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης - Πρόεδρος Συνδέσµου
Συστήµατα Γεωθερµίας και Απόλυτη Εξοικονόµηση Ενέργειας
Πιστοποίηση και Έλεγχος διασυνδεδεµένων Φ/Β Πάρκων
Βασίλης Κωστόπουλος - Καθηγητής ∆/ντής Εργαστηρίου Τεχνικής Μηχανικής
& Ταλαντώσεων, Πανεπιστηµίου Πατρών
Αρχικός έλεγχος, πιστοποίηση, περιοδικός και έκτακτος έλεγχος φ/β
εγκαταστάσεων διασυνδεδεµένων στο δίκτυο µε βάση ευρωπαϊκά πρότυπα.
Ιάκωβος Καλαϊτζόγλου - Υπ. ∆ιασφάλισης Ποιότητας - Τεχν. ∆/ντής
Εργαστηρίου Τεχνικής Μηχανικής & Ταλαντώσεων
Ανάλυση κινδύνου, αξιολόγηση κινδύνου και διαχείριση κινδύνου (risk
analysis - assessment - management) φ/β εγκαταστάσεων διασυνδεδεµένων
στο δίκτυο µε βάση ευρωπαϊκά πρότυπα.
ΕPS Πανελλήνιος Σύνδεσµος Παραγωγής ∆ιογκωµένης Πολύστερίνης
Παντελής Πατενιώτης - Γενικός ∆ιευθυντής
Η συµβολή της ∆ιογκωµένης Πολυστερίνης στην εξοικονόµηση ενέργειας
Π.Σ.Ε.Μ. Πανελλήνιος Σύνδεσµος Εταιριών Μόνωσης
Κωνσταντίνος Ριζάκος - Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Κατασκευή παθητικών κτιρίων µε θερµοµονωτικά υλικά
FAECF Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Κατασκευαστών Παραθύρων Προσόψεων
Γιώργος Μυλωνάκης - Πρόεδρος Ευρωπαϊκής Οµοσπονδίας, Φυσικός M.Sc.
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¶∞ƒ√À™π∞™∏ ∂∆∞πƒπø¡
DEGERENERGIE GMBH - EXELGROUP - KRANNICH - PROJECT15
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DEGERENERGIE GMBH

Μια επιχείρηση µε διεθνή δραστηριότητα

DEGERENERGIE GMBH

Για περισσότερες πληροφορίες
Degerenergie GmbH
Γ. Μαρκόπουλος, Country Manager
Ελλάδα & Κύπρος

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.
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 από πολλούς εγκαταστάτες στην Ελλάδα.
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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. Όλα τα συστήµατα είναι πιστοποιηµένα ως προς την αντοχή τους
σε ακραίες ανεµοπιέσεις από ανεξάρτητο διαπιστευµένο φορέα, σύµφωνα µε
τον Ευρωκώδικα και το πρότυπο DIN-1055.
Μεµονωµένη ιχνηλάτηση: Μεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα για τα φ/β 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 και 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 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 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 µεγάλο πλεονέκτηµα: Σε µια βλάβη του συστήµατος ελέγχου επηρεάζεται
κάθε φορά µόνο ένα σύστηµα - οι υπόλοιποι ιχνηλάτες της φωτοβολταϊκής
εγκατάστασης συνεχίζουν να λειτουργούν εντελώς φυσιολογικά. Φυσικά οι
ιχνηλάτες της DEGERenergie διεξάγουν µόνο κινήσεις οι οποίες οδηγούν
άµεσα σε αύξηση της απόδοσης. Η βελτιστοποίηση του αισθητήρα MLD
λαµβάνει χώρα εδώ και 12 χρόνια και η λογική παρακολούθησης της µέγιστης
ακτινοβολίας είναι ιδιαίτερα εξελιγµένη και βελτιστοποιηµένη. Ταυτόχρονα το
ηλεκτροµηχανικό σύστηµα των συστηµάτων ιχνηλάτησης δουλεύει εξαιρετικά
οικονοµικά (µέγιστη ισχύς και των δυο κινητήρων για το µεγαλύτερο µοντέλο
9000ΝΤ είναι λιγότερο από 80Watt). Έτσι η κατανάλωση ανά έτος και ιχνηλάτη
είναι περίπου 9 kWh για το µεγαλύτερο διαξονικό ιχνηλάτη (Degertracker 9000ΝΤ).
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Εφαρµογές στην Ελλάδα.
Από το 2006 έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα περισσότεροι από 1800
ιχνηλάτες της Degerenergie ανεβάζοντας την εγκατεστηµένη ισχύ στα 10 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.
Συστήµατα της Degerenergie στο πρόγραµµα «Φωτοβολταϊκά σε στέγες &
ταράτσες».
Η ευελιξία και µεγάλη ποικιλία των προϊόντων της Degerenergie δίνει εφόδια
στους εγκαταστάτες ώστε να προσφέρουν στο πελατολόγιο τους εγκαταστάσεις
στη κλίµακα των MW αλλά ακόµα και στο πρόγραµµα των στεγών. Ο τύπος του
µονοαξονικού ιχνηλάτη toptracker 8.5 έχει τέτοια χαρακτηριστικά και χαµηλό
ύψος (κάτω από 2.5 µέτρα) ώστε να µπορεί να εγκατασταθεί σε δώµατα. Ένα
τυπικό «δεκάρι» του προγράµµατος των ηλιακών στεγών χρειάζεται 8
ιχνηλάτες toptracker 8.5 προσφέροντας εγκατεστηµένη ισχύ 9.6 kWp. Η
αύξηση της απόδοσης σε σχέση µε µια σταθερή βάση είναι τουλάχιστο +30%
ενώ το κόστος της συνολικής εγκατάστασης παραµένει ιδιαίτερα χαµηλό,
µόλις προσαυξηµένο κατά 10%. Ο τελικός πελάτης θα αναµένει αυξηµένα
αφορολόγητα έσοδα που µπορούν να ανέρχονται ακόµα και σε 10000 Ευρώ.
Η απαιτούµενη επιφάνεια δώµατος για µια τέτοια εγκατάσταση σίγουρα είναι
προσαυξηµένη και απαιτεί περί τα 300 τ.µ. Η Degerenergie θέλοντας να
υποστηρίξει την εφαρµογή των ιχνηλατών της σε δώµατα του προγράµµατος
«φωτοβολταϊκά σε στέγες» προσφέρει στους συνεργάτες της υπηρεσίες
χωροθέτησης και ανάλυσης σκιάσεων καθώς και πλήρη τεχνική υποστήριξη
στην υλοποίηση ιχνηλατών της σε δώµατα.
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EXELGROUP

Ποιο είναι το καταλληλότερο υλικό κατασκευής για βάσεις
στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων;
EXELGROUP

Υπάρχουν διάφορες απόψεις σχετικά µε το ποιο είναι το καταλληλότερο και
ανθεκτικότερο υλικό για τις βάσεις στήριξης φ/β πλαισίων. Ως γνωστόν οι
βάσεις στήριξης είναι από τα βασικότερα στοιχεία ενός φωτοβολταϊκού
συστήµατος. Στην κατασκευή των βάσεων στήριξης, χρησιµοποιούνται κυρίως
µέταλλα όπως χάλυβας γαλβανισµένος εν θερµώ, προγαλβανισµένος χάλυβας
(γαλβανισµένη λαµαρίνα), ανοδιωµένο αλουµίνιο, µη ανοδιωµένο αλουµίνιο
και ανοξείδωτος χάλυβας (inox).
Από τα παραπάνω µέταλλα ο γαλβανισµένος εν θερµώ χάλυβας, λόγω της
αντοχής του και της πυκνότητας του, θεωρείται η ιδανική επιλογή για τις
βάσεις στήριξης. Ο χάλυβας (κοινώς ατσάλι) είναι κράµα σιδήρου–άνθρακα
που περιέχει λιγότερο από 2,06% κ.β. άνθρακα, λιγότερο από 1,0% µαγγάνιο
και πολύ µικρά ποσοστά πυριτίου, φωσφόρου, θείου και οξυγόνου.
Ο γαλβανισµένος εν θερµώ χάλυβας έναντι άλλων µετάλλων και άλλων
τεχνικών υπερέχει στα εξής σηµεία:
• Έναντι του προγαλβανισµένου χάλυβα (γαλβανισµένη λαµαρίνα) έχει
πολλαπλάσια διάρκεια ζωής.
• Έναντι του αλουµινίου έχει µεγαλύτερη αντοχή στη διάβρωση. Ειδικότερα το
µη ανοδιωµένο αλουµίνιο δεν παρέχει καµία αντιδιαβρωτική προστασία,
πράγµα που σηµαίνει ότι σε οξειδωτικό περιβάλλον, όπως αστικό µε ρύπους
ή παραθαλάσσιο, η διάβρωση του αλουµινίου προχωράει µε ταχύτατους
ρυθµούς. Επίσης, τα στοιχεία του αλουµινίου εξασθενούν µε την πάροδο
του χρόνου και συνεπώς δηµιουργείται θέµα στατικής επάρκειας των
διατοµών.
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• Έναντι του ανοξείδωτου χάλυβα (inox) το κόστος είναι χαµηλότερο και η
αντοχή είναι εφάµιλλη, τόσο σαν µηχανικές ιδιότητες όσο και σαν
αντιδιαβρωτική προστασία.
Ύστερα από συνεχείς µετρήσεις και δοκιµές µε διαφορετικά υλικά, η ελληνική
εταιρεία παραγωγής σταθερών βάσεων στήριξης και φωτοβολταϊκών
πλαισίων, ExelGroup, επέλεξε να κατασκευάζει βάσεις στήριξης
φωτοβολταϊκών συστηµάτων από χάλυβα γαλβανισµένο εν θερµώ, υψηλής
αντοχής. Αυτό σηµαίνει ότι οι βάσεις ExelGroup διαθέτουν όλα τα παραπάνω
χαρακτηριστικά και επιπλέον ο υψηλής αντοχής χάλυβας που χρησιµοποιεί
προσφέρει πάνω από 40% µείωση βάρους από τον κοινό χάλυβα. Όλες οι
βάσεις στήριξης της ExelGroup συνοδεύονται από 20 χρόνια εγγύησης για την
αντοχή του γαλβανίσµατος.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι στις περισσότερες και µεγαλύτερες εγκαταστάσεις
φωτοβολταϊκών στο εξωτερικό (Γερµανία, Ιταλία, Ισπανία) έχουν
χρησιµοποιηθεί βάσεις από γαλβανισµένο εν θερµώ χάλυβα. Πρόσφατα η
ExelGroup κατασκεύασε και εξήγαγε στη Σικελία (Ιταλία) βάσεις στήριξης από
χάλυβα γαλβανισµένο εν θερµώ, υψηλής αντοχής 3,5MW.
Άλλα πλεονεκτήµατα των βάσεων στήριξης της ExelGroup
Το σύστηµα στήριξης που κατασκευάζει η ExelGroup χρησιµοποιεί 2
εδαφοπάσσαλους ανά 4 µέτρα σε αντίθεση µε άλλες κατασκευές που
χρειάζονται περισσότερους εδαφοπάσσαλους στήριξης ανά σύστηµα. Αυτό
σηµαίνει πως τα συστήµατα στήριξης της ExelGroup έχουν µεγαλύτερο µήκος
ανοίγµατος που σηµαίνει ότι χρειάζονται λιγότεροι πάσσαλοι στήριξης άρα
µικρότερο κόστος.
• Στο σύστηµα στήριξης Exel G1 µπορεί να θεµελιωθεί µε µεταλλικό πλέγµα
και αυτό δίνει τη δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί το ίδιο υλικό εκσκαφής για
στερέωση.
• Όλα τα συστήµατα στήριξης της ExelGroup είναι πιστοποιηµένα για φορτία
ανέµου και κατά Ευρωκώδικα (33m/sec) αλλά και από τους ελληνικούς
κανονισµούς. Συγκεκριµένα το σύστηµα στήριξης Exel G1 είναι
πιστοποιηµένο για φορτία ανέµου 38m/sec και το σύστηµα στήριξης Exel
G2 για φορτία ανέµου 33m/sec.
• Στο σύστηµα στήριξης Exel G2 υπάρχει µεγάλη ευελιξία τοποθέτησης σε µη
επίπεδα εδάφη.
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KRANNICH

Συστήµατα στήριξης φωτοβολταϊκών πάνελ σε δώµατα και
στέγες
KRANNICH

Η Γερµανική εταιρία Κ2 Systems GmbH ιδρύθηκε το 2004 και εξειδικεύεται
στην παραγωγή και την διάθεση συστηµάτων στήριξης για φωτοβολταϊκές
εγκαταστάσεις σε δώµατα και στέγες. Η εταιρία στεγάζει την έδρα της στην
πόλη Weil der Stadt του κρατιδίου της Βάδης - Βυρτεµβέργης, όπου και
λαµβάνουν µέρος όλα τα στάδια της έρευνας για τον σχεδιασµό των λύσεων
που παρέχει η Κ2 Systems στο πελατολόγιο της.
Το 2009 η έδρα της Κ2 Systems µεταφέρθηκε στο Leon berg και η εταιρία
συνέχισε την αλµατώδη ανάπτυξη της στην παγκόσµια αγορά µε εξαιρετικά
ταχείς ρυθµούς, έχοντας σαν αποτέλεσµα την ίδρυση δύο νέων
υποκαταστηµάτων στην Ιταλία και την Γαλλία. Είναι αξιοσηµείωτο ότι η K2
Systems διαθέτει τα προϊόντα της στο παγκόσµιο δίκτυο πελατών της, το
οποίο βρίσκεται σε χώρες όπως Γερµανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Τσεχία,
Γαλλία, Βέλγιο, Ηνωµένο Βασίλειο, Κορέα και οι ΗΠΑ.
Οι ιδιόκτητες υπερσύγχρονες µονάδες παραγωγής στην Γερµανία, εξασφαλίζουν
την άριστη ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων, ενώ η ζήτηση για τα προϊόντα
της εταιρίας παρουσιάζει µία συνεχόµενη αυξητική τάση. Χαρακτηριστικά
αναφέρεται ότι η Κ2 Systems από την ίδρυση της, παρουσιάζει αύξηση
ετήσιων ρυθµών ανάπτυξης σε ποσοστό της τάξης του 100%.
Το 2010 ο κύκλος εργασιών της K2 Systems ανήλθε στα 45 εκατοµµύρια ευρώ
και το ανθρώπινο δυναµικό της ενισχύθηκε µε την προσθήκη πολλών νέων
στελεχών, καθώς η εταιρία απασχολεί σήµερα περισσότερους από 100
εργαζοµένους.
Πλεονεκτήµατα Προϊόντων
Για την ασφαλή τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών πάνελ σε δώµατα και στέγες,
απαιτείται η αναγνώριση των παραµέτρων που θα καθορίσουν την µέθοδο
εγκατάστασης και κατ’ επέκταση τα συστήµατα στήριξης που θα
χρησιµοποιηθούν. Η Κ2 Systems µέσα από την συνεργασία µε το πελατολόγιο
της, έχει καταφέρει να αναπτύξει ισχυρή τεχνογνωσία, ενώ παράλληλα
εµπλουτίζει διαρκώς µε καινοτόµες λύσεις την προϊόντική γκάµα της.
Τα συστήµατα στήριξης της K2 Systems χαρακτηρίζονται για την εύκολη
συναρµολόγηση τους µε την χρήση µόνο 3 εργαλείων και την δυνατότητα
υλοποίησης µιας φωτοβολταικής εγκατάστασης σε πολύ σύντοµο χρονικό
διάστηµα. Ο πρωτότυπος τρόπος συναρµολόγησης προσφέρει στην εταιρία
την ευελιξία ελαχιστοποίησης του χρόνου κατασκευής και παράδοσης
συστηµάτων στήριξης για φωτοβολταικές εγκαταστάσεις ανεξαρτήτως ισχύος.
Οι εγκαταστάτες έχουν την δυνατότητα επιλογής του κατάλληλου µοντέλου
ραγών, αναλόγως των αναγκών τους, µέσα από µία µεγάλη ποικιλία προϊόντων
(Light, Medium, Alpine, SOLID L, SOLID, SOLID XL). Όλες οι ράγες αλουµινίου
διαθέτουν πατενταρισµένο σύστηµα Snap-In και διακρίνονται για την υψηλή
αντοχή τους, το χαµηλό βάρος τους, και τη µοναδική αυθεντικότητά τους.
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Τα συστήµατα στήριξης και τα παρελκόµενα αυτών κατασκευάζονται από
αλουµίνιο και ανοξείδωτο χάλυβα, έχοντας σαν αποτέλεσµα την άριστη παροχή
προστασίας από την διάβρωση, ενώ χαρακτηρίζονται από τον πρωτοποριακό
σχεδιασµό τους, ο οποίος εξασφαλίζει την προστασία των καλωδίων από τις
αντίξοες καιρικές συνθήκες και από τον κίνδυνο καταστροφής.
Πιστοποίηση Προϊόντων
Τα προϊόντα της K2 Systems παρουσιάζουν µοναδική ανθεκτικότητα στο
χρόνο, συνοδεύονται από εγγύηση 12 χρόνων, και η διασφάλιση της οπτικής
τελειότητας τους πιστοποιείται κατά ISO 9001, TÜV, VDΕ, GS και RAL Solar.
Επίσης τα µεταλλικά µέρη είναι στατικά ελεγµένα κατά DIN 1055, DIN 1748,
DIN 4113 και DIN 18800.
Εφαρµογές Προϊόντων
Τα συστήµατα στήριξης της Γερµανικής εταιρίας Κ2 Systems είναι
κατασκευασµένα µε τέτοιο τρόπο, ώστε να προσαρµόζονται σε οποιοδήποτε
τύπο στέγης. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι τοποθέτησης φωτοβολταϊκών
συστηµάτων σε δώµατα και στέγες. Ο πλέον διαδεδοµένος τρόπος στήριξης
φωτοβολταϊκών συστηµάτων εφαρµόζεται σε επίπεδες οροφές από
οπλισµένο σκυρόδεµα, στις οποίες η τοποθέτηση µπορεί να γίνει είτε µε
διάτρηση του σκυροδέµατος είτε µε την χρήση αντίβαρων, µε σκοπό
την αποφυγή διάτρησης και τη διατήρηση της µόνωσης.
Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ µε την χρήση τριγώνων αλουµινίου
Ράγες αλουµινίου τοποθετούνται σε τρίγωνα αλουµινίου µεγέθους ανάλογου
µε τις διαστάσεις των φωτοβολταϊκών πάνελ, οι οποίες στερεώνονται µε
εξαιρετική ευκολία, χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα εξαρτήµατα της K2 Systems. Στις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει ήδη µόνωση στο δώµα, η
εταιρία µπορεί να προσφέρει λύσεις τοποθέτησης του τριγώνου, χωρίς η
διάτρηση του σκυροδέµατος να επηρεάσει την µόνωση του δώµατος.

Τοποθέτησης φωτοβολταϊκών πάνελ µε την χρήση αντίβαρων:
Ράγες αλουµινίου µε ειδικές προεξοχές πλάτους 27 χιλιοστών, τοποθετούνται
στο έδαφος. Ακολουθεί η τοποθέτηση των πλακών πεζοδροµίου ή των
αντίβαρων από σκυρόδεµα στις ειδικές προεξοχές. Η στερέωση των τριγώνων
στις ράγες αλουµινίου, µε την βοήθεια ειδικού παξιµαδιού µε πτερύγια,
συντελεί στην ασφαλή εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήµατος χωρίς
τρυπήµατα στην µόνωση του δώµατος.
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KRANNICH
Συστήµατα στήριξης φωτοβολταϊκών πάνελ σε δώµατα και στέγες

Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ σε τραπεζοειδή λαµαρίνα:
Ράγες αλουµινίου µε ειδικά πτερύγια τοποθετούνται σε ειδικά τεµάχια από
Fiberglass, τα οποία εξασφαλίζουν την µόνωση της στέγης. Η χρήση ειδικών
αυτοδιάτρητων βιδών κατάλληλου βήµατος, επιτυγχάνει την στερέωση των
τεµαχίων από Fiberglass πάνω σε λαµαρίνα ελάχιστου πάχους 0,6mm.

Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ σε τεγίδες:
Τo συγκεκριµένο σύστηµα τοποθέτησης διαπερνά την λαµαρίνα και η στήριξη
γίνεται στις τεγίδες, οι οποίες µπορεί να είναι κατασκευασµένες από ξύλο,
ατσάλι ή οπλισµένο σκυρόδεµα. Το λάστιχο στο σηµείο επαφής της βίδας και
της λαµαρίνας εξασφαλίζει την βέλτιστη µόνωση του συστήµατος. Η
απόσταση µεταξύ των σηµείων τοποθέτησης των συστηµάτων στήριξης
εξαρτάται από το είδος της ράγας που θα προτιµηθεί.

Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ σε κεραµίδια:
Με την κατάλληλη προσαρµογή των αγκυρίων µεταβαλλόµενου µήκους
πλευρών στις ξύλινες τεγίδες της βάσης της κεραµοσκεπής πραγµατοποιείται
η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήµατος σε στέγη µε κεραµίδια
οποιουδήποτε τύπου. Χαρακτηριστικό πλεονέκτηµα του προκείµενου
συστήµατος στήριξης είναι η τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών πάνελ χωρίς
την διάνοιξη οπών που συχνά έχουν σαν αποτέλεσµα τις καταστροφές στα
κεραµίδια της στέγης.
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PROJECT15

Αντιπροσώπευση του καινοτόµου και οικολογικού συστήµατος
µόνωσης ICYNENE®
PROJECT15

Η εταιρία Project15 δραστηριοποιείται στο χώρο των χαµηλής ενεργειακής
κατανάλωσης κτιρίων και κυρίως µε το πρότυπο Passive House. Στα πλαίσια
της επέκτασης της, ανέλαβε πρόσφατα την αντιπροσώπευση του καινοτόµου
και οικολογικού Συστήµατος Μόνωσης ICYNENE® για την Ελλάδα και την
Κύπρο.
Το ICYNENE ® είναι ένας µονωτικός αφρός, ο οποίος διογκώνεται
αποκλειστικά µε τη χρήση νερού, χωρίς χηµικά πρόσθετα, και αποτελεί ένα
ολοκληρωµένο σύστηµα που προσφέρει ταυτόχρονα θερµοµόνωση,
αεροστεγανότητα και ηχοµόνωση.
Το σύστηµα αφρού ICYNENE® συµβάλλει σε ένα υγιές, άνετο και ήσυχο
εσωτερικό κτηριακό περιβάλλον.
Ο αφρός δύο συστατικών ICYNENE® διογκώνεται µε νερό, χωρίς να
απαιτούνται παράγοντες που µειώνουν το όζον στην ατµόσφαιρα.
Ο αφρός ICYNENE® δεν υπόκειται σε απώλεια µάζας µε την πάροδο του
χρόνου µε αποτέλεσµα να διατηρεί τις ιδιότητες του αναλλοίωτες τόσο σαν
θερµοµονωτικό όσο και σαν αεροστεγανό και ηχοµονωτικό υλικό.
Η άριστη αεροστεγανότητα και εποµένως η δραστική µείωση της διαρροής
αέρα στο κτήριο µε την εφαρµογή του αφρού ICYNENE®, συµβάλλει σε ένα
πιο υγιεινό, πιο ήσυχο και πιο άνετο εσωτερικό περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα
µειώνει την κατανάλωση ενέργειας και τις σχετιζόµενες µε αυτήν εκποµπές
αερίων µέχρι ποσοστού 50%.
Ο µονωτικός αφρός ICYNENE® µειώνει σε ένα κτήριο τη διαρροή αέρα και τη
συνοδεύουσα αυτόν υγρασία, ελαχιστοποιώντας αποτελεσµατικά τη
συµπύκνωση και τη δηµιουργία υγρασίας µέσα σε αυτό, αποτρέποντας τη
δηµιουργία µούχλας.
Λόγω των παραπάνω ιδιοτήτων του, ο µονωτικός αφρός ICYNENE®
εφαρµόζεται εκτενώς σε νοσοκοµεία και εργαστήρια, ενώ συνιστάται από
µελετητές για χρήση σε µουσεία, πινακοθήκες και βιβλιοθήκες όπου ο
έλεγχος της συµπύκνωσης και της υγρασίας είναι κρίσιµος για την προστασία
και την ακεραιότητα των πολύτιµων συλλογών.
Ο µονωτικός αφρός ICYNENE® έχει την ιδιότητα να προσκολλάται γερά στις
επιφάνειες που εφαρµόζεται, µε αποτέλεσµα να δηµιουργεί ένα συνεχές
θερµοµονωτικό, αεροστεγανό και ηχοµονωτικό στρώµα. Έτσι συµβάλλει σε
κατασκευές άριστης ποιότητας µε υψηλά επίπεδα εσωτερικής άνεσης (άνετο,
ήσυχο, υγιεινό περιβάλλον) και χαµηλό κόστος για θέρµανση και ψύξη.
Ο µονωτικός αφρός ICYNENE® είναι ένα υψηλής απόδοσης “πράσινο προϊόν”
το οποίο δεν περιέχει φορµαλδεΰδη, φθοριωµένους υδρογονάνθρακες, CFC
και HCFC.
Τα προϊόντα µόνωσης ICYNENE® παρασκευάζονται από την εταιρία ICYNENE
Inc, η οποία ιδρύθηκε τον Νοέµβριο του 1986 στο Τορόντο του Καναδά, όπου
και διατηρεί την έδρα της έως και σήµερα, αναπτύσσοντας παράλληλα ένα
παγκόσµιο δίκτυο αντιπροσώπων.
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Η εταιρία έχει εµπειρία 25 ετών στη µόνωση περισσοτέρων από 170.000
κτηρίων σε όλο τον κόσµο (σχολεία, νοσοκοµεία, µουσεία, πινακοθήκες
εργαστήρια, εκκλησίες, εργοστάσια και κατοικίες).
ΕΙ∆ΟΣ Α: Το πρώτο είδος είναι ένας ελαφράς πυκνότητας, ανοιχτής δοµής
µαλακός αφρός, υπόλευκου χρώµατος, 100% διογκούµενος από νερό. Αυτό το
είδος αφρού δεν έχει µηχανικές ιδιότητες, είναι αδιάλυτος στο νερό και
προσφέρεται σε δύο τύπους:
ΤΥΠΟΣ 1: ICYNENE LD-C-50
Ψεκαζόµενος αφρός, ο οποίος διογκώνεται σε αναλογία 100:1 και µέσα σε 10
δευτερόλεπτα από τον ψεκασµό λαµβάνει τον τελικό του όγκο. Ο παραπάνω
αφρός εφαρµόζεται µε ταυτόχρονο ψεκασµό δύο υγρών συστατικών σε
τοίχους, πατώµατα και οροφές. Έχει λ=0.035W/mK.
ΤΥΠΟΣ 2: ICYNENE LD-CP-50
Αφρός για έγχυση. Ο εγχεόµενος αφρός ICYNENE® είναι ένα υλικό
θερµοµονωτικό και αεροστεγανό που εφαρµόζεται σε παλαιά κτίρια
προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η ενεργειακή τους απόδοση χωρίς να
µεταβάλλει τα αρχικά αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά των κτιρίων.
Ο συγκεκριµένος τύπος αφρού γεµίζει εντελώς τις κοιλότητες των τοίχων
ξεκινώντας από το χαµηλότερο σηµείο και επεκτείνεται αργά προς τα επάνω
διογκούµενος σε αναλογία 60:1 και λαµβάνοντας τον τελικό του όγκο σε 5
λεπτά. ∆εδοµένου ότι ο εγχεόµενος αφρός ICYNENE® επεκτείνεται προς τις
περιοχές χαµηλότερης αντίστασης δεν διογκώνεται προς τα έξω και δεν
καταστρέφει τους τοίχους. Ο παραπάνω αφρός εφαρµόζεται µε ταυτόχρονη
έγχυση δύο υγρών συστατικών στις κοιλότητες διπλής τοιχοποιίας. Έχει
λ=0.030W/mK.
ΕΙ∆ΟΣ Β: Το δεύτερο είδος µονωτικού αφρού µε την ονοµασία ICYNENE MD-R250 είναι ένας ψεκαζόµενος σκληρός αφρός, µέτριας πυκνότητας και
ανοιχτής δοµής, χρώµατος ανοιχτού µωβ, 100% διογκούµενος από νερό.
Αυτό το είδος αφρού έχει µηχανικές ιδιότητες, είναι αδιάλυτο στο νερό,
διογκώνεται σε αναλογία 30-40:1 και µέσα σε 30 δευτερόλεπτα από τον
ψεκασµό λαµβάνει το τελικό του όγκο.
Ο συγκεκριµένος αφρός περιέχει ανακυκλωµένο πλαστικό σε ποσοστό 12.6%.
Ο παραπάνω αφρός εφαρµόζεται µε ταυτόχρονο ψεκασµό δύο υγρών
συστατικών σε τοίχους, πατώµατα και οροφές. Επίσης µπορεί να
χρησιµοποιηθεί και σαν µονωτικό υλικό ταρατσών. Έχει λ= 0.022 W/mK το
οποίο είναι χαµηλότερο από τους δύο προηγούµενους αφρούς και είναι πολύ
λιγότερο διαπερατός στους υδρατµούς.
Τα προϊόντα µόνωσης ICYNENE® έχουν Ευρωπαϊκή Πιστοποίηση CE No ETA 08/0018. Η εταιρία ICYNENE είναι µέλος του UK Green Building Council και
έχει BBA Certification (Brithish Board of Agreement). Επίσης το σύστηµα
µόνωσης ICYNENE ® έχει πιστοποιητικό από το Γαλλικό Φορέα CSTB (Centre
Scientifique et Technique du Batiment) και πληροί το Γαλλικό, υψηλής
ποιότητας, περιβαλλοντικό standard HQE® (Haute Qualite Environnementale).
Τέλος το σύστηµα µόνωσης ICYNENE® έχει πιστοποιητικό από το IAB (Irish
Agrement Board).
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ALUMIL SOLAR

Παρουσίαση νέων προϊόντων

ALUMIL SOLAR

Η Alumil παρουσίασε νέο µονοπάσσαλο σύστηµα στήριξης που µειώνει έως
και 50% το κόστος και το χρόνο θεµελίωσης για εφαρµογές στην ύπαιθρο.
Στα πλαίσια της συνεχής ανάπτυξης προϊόντων για την καλύτερη υποστήριξη
του επαγγελµατία εγκαταστάτη, η Alumil σχεδίασε ένα νέο µοντέλο βάσης
στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων για τοποθέτηση στην ύπαιθρο.
Το νέο µοντέλο εισάγει νέα χαρακτηριστικά όπως µια καινοτοµική µέθοδο
τοποθέτησης µε απευθείας πασσαλόµπηξη στο έδαφος. ∆εν απαιτεί ειδική
θεµελίωση, µειώνοντας το συνολικό κόστος και το χρόνο θεµελίωσης έως και
50%. Η καινοτοµική αυτή µέθοδος θεµελίωσης χρησιµοποιεί πασαλόµπηξη
στο έδαφος, επιτρέποντας την εφαρµογή του σε εκτάσεις µε ιδιαίτερα
εδαφολογικά χαρακτηριστικά. Προσφέρεται και σε επιφανειακή κατεργασία
ανοδίωσης 20µm για τοποθέτηση σε παραθαλάσσιες περιοχές.
Optisol Sheuten:
Ενσωµατωµένα φωτοβολταϊκά πάνελ σε υαλοπετάσµατα της Alumil
Η ενέργεια που καταναλώνει ο κτιριακός τοµέας (κατοικίες και τριτογενής
τοµέας) στην Ε.Ε. αντιπροσωπεύει το 40% της κατανάλωσης. Συνεπώς η
βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων και των συστηµάτων
που τα ενσωµατώνουν είναι άµεσης προτεραιότητας. Στην Ελλάδα οι ανάγκες
για θέρµανση των κατοικιών ανέρχονται περίπου στο 70% της συνολικής
ενεργειακής κατανάλωσης. Η κατανάλωση ενέργειας για τις οικιακές
συσκευές, το φωτισµό και τον κλιµατισµό ανέρχεται στο 18% του συνολικού
ενεργειακού ισοζυγίου. Έτσι λοιπόν η αξιοποίηση όλων των πιθανών
δυνατοτήτων Εξοικονόµησης Ενέργειας θα πρέπει να είναι ο κανόνας, και όχι
η εξαίρεση, στην κατασκευή, ανακαίνιση, συντήρηση και λειτουργία των
κτιρίων.
Η ενσωµάτωση φωτοβολταϊκών στοιχείων στο εξωτερικό κέλυφος ενός
κτιρίου είναι µία τεχνική η οποία κερδίζει συνεχώς έδαφος καθώς η
τεχνολογία αναπτύσσεται ραγδαία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι
εφαρµογές της τεχνολογίας αυτής σε προσόψεις κτιρίων σαν µέρος του
υαλοπετάσµατος. Κι αυτό γιατί προσφέρουν τη δυνατότητα σε νέα ή
υπάρχοντα κτίρια να ενσωµατώσουν τη νέα αυτή τεχνολογία χωρίς να κάνουν
εκπτώσεις στο γενικότερο σχεδιαστικό ύφος του κτιρίου. Το φωτοβολταϊκό
σύστηµα Optisol, της εταιρείας Scheuten Solar, επιτρέπει την εφαρµογή
φωτοβολταϊκών πάνελ σε υφιστάµενα και νέα υαλοπετάσµατα και προσφέρει
πολλαπλές σύγχρονες σχεδιαστικές επιλογές, από πλήρως διαφανή πάνελ
έως διαφορετικά επίπεδα διαφάνειας και ηλεκτρικής απόδοσης. Η σειρά
Optisol κατασκευάζεται αποκλειστικά από ανακυκλώσιµα υλικά και µπορεί να
εφαρµοστεί σε όλα τα υαλοπετάσµατα της Alumil (όπως M1 Solar Standard,
M4 Solar Structural, Μ5 Solar Eco, Μ6 Solar Standard Alutherm, M50 Solar
Energy, M65 Element, και Spider System), αυξάνοντας την ενεργειακή
απόδοση του κτιρίου και ενισχύοντας την βιοκλιµατική του σχεδίαση.
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CONERGY

Νέο προϊόν: Conergy Complete 700

CONERGY

Η παγκόσµια καινοτοµία Conergy Complete 700, το µοναδικό πλήρες σύστηµα
για µεγάλες Φ/Β εγκαταστάσεις σε ελεύθερες εκτάσεις, προερχόµενο
αποκλειστικά από µια πηγή έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
Το Conergy Complete 700, που παρουσιάστηκε επίσηµα για πρώτη φορά στη
Γαλλία το Φεβρουάριο του 2011, συγκεντρώνει όλα τα πλεονεκτήµατα µιας
ολοκληρωµένης υψηλής τεχνολογίας λύση, συνδυάζοντας ταυτόχρονα τη
µέγιστη ενεργειακή απόδοση µε το µικρότερο χρόνο σχεδιασµού και
εγκατάστασης.
Όλα τα προϊόντα που απαρτίζουν το νέο σύστηµα κατασκευάζονται από την
Conergy µε τα αυστηρότερα ποιοτικά πρότυπα, γεγονός που εξασφαλίζει την
υψηλότερη δυνατή απόδοση ολόκληρου του συστήµατος.
Φ/Β γεννήτρια
Στην καρδιά του νέου συστήµατος βρίσκεται το Φ/Β πάνελ της Conergy ισχύος
360Wp, το οποίο αποτελείται από 96 κυψέλες και σχεδιάστηκε ειδικά για
µεγάλες εγκαταστάσεις. Χάρη στα εξαιρετικά τεχνικά χαρακτηριστικά του
παράγει την υψηλότερη δυνατή ενέργεια, ακόµα και σε συνθήκες σκίασης ή
χαµηλής ηλιοφάνειας.
Μετατροπέας
Οι κεντρικοί υποσταθµοί, που στεγάζουν τους µετατροπείς και τη µέση τάση
του συστήµατος παραδίδονται στον χώρο της εγκατάστασης πλήρως
προσυναρµολογηµένοι και έτοιµοι για άµεση λειτουργία ρυθµισµένοι ειδικά
για την κάλυψη των αναγκών κάθε έργου, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη
διαστασιολόγηση.
Σύστηµα στήριξης
Η τεχνολογία σύνδεσης QuickFix επιτρέπει την εγκατάσταση των Φ/Β
γεννητριών χωρίς τη χρήση εργαλείων. Ως αποτέλεσµα ο χρόνος
εγκατάστασης µειώνεται έως και 25%, ενώ η απλοποιηµένη σχεδίαση της
ράγας µειώνει σηµαντικά τον αριθµό των απαιτούµενων εξαρτηµάτων.
Οι διεπαφές µεταξύ των επιµέρους εξαρτηµάτων του συστήµατος είναι
πλήρως βελτιστοποιηµένες, απλοποιώντας µε αυτό τον τρόπο τις βάσεις
σχεδιασµού και κατασκευής.
Όλα τα εξαρτήµατα του νέου συστήµατος κατασκευάζονται από µια και µόνο
πηγή, διευκολύνοντας τον επενδυτή να έρθει σε επαφή, άµεσα µόνο µε έναν
προµηθευτή. Η Conergy είναι η µοναδική εταιρία παγκοσµίως, που παρέχει
όλες τις σχετικές υπηρεσίες, από το σχεδιασµό και την εγκατάσταση µέχρι τον
έλεγχο, τη θέση σε λειτουργία και τη συντήρηση του συστήµατος.
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KACO

Προσφέρει επέκταση εγγύησης για δηλωµένους µετατροπείς

KACO

Όποιος δηλώνει τον
µετατροπέα Powador του
στην ιστοσελίδα της KACO
new energy, από τώρα
απολαµβάνει επτά χρόνια
εγγύηση

Επτά χρόνια εγγύηση για µετατροπείς έως 35 kW που δηλώθηκαν στην
ιστοσελίδα της γερµανικής εταιρίας
Με επέκταση της εργοστασιακής εγγύησης και µειωµένο κατά το ήµισυ
κόστος των συµβολαίων επέκτασης εγγύησης, η KACO new energy ξεκινά µια
νέα πολιτική στο service. Με τη δήλωση των µετατροπέων τύπου Powador
στην εταιρική ιστοσελίδα της KACO new energy, οι διαχειριστές Φ/Β
συστηµάτων αποκτούν δύο χρόνια επιπλέον εγγύηση. Αυτό σηµαίνει πως οι
δηλωµένοι µετατροπείς ονοµαστικής ισχύος AC έως 35 kW ή kVA διαθέτουν
πλέον επταετή εγγύηση. Σε µη δηλωµένες συσκευές η εργοστασιακή εγγύηση
λήγει µετά από πέντε χρόνια. Για µετατροπείς µε ονοµαστική ισχύ AC από 100
kVA και άνω που δηλώνονται, η εγγύηση επεκτείνεται από τρία σε πέντε
χρόνια. Η δυνατότητα δήλωσης προσφέρεται για όλα σχεδόν τα µοντέλα και
µπορεί να γίνει εντός 24 µηνών από την ηµεροµηνία εγκατάστασης.
"Θέλουµε να δηµιουργήσουµε κίνητρα για τη δήλωση των συσκευών µας ώστε
να µπορούµε να σχεδιάζουµε καλύτερα το service µας. Μέχρι τώρα δεν
γνωρίζαµε πού και πότε θέτονταν σε λειτουργία οι συσκευές µας. Με τη
δήλωση µπορούµε να προβλέψουµε καλύτερα τι θα χρειαστεί και πού. Έτσι το
service µας θα γίνει ταχύτερο και οικονοµικότερο", τονίζει ο Rainer Kaas,
∆ιευθυντής Service International. Η εταιρία εκµεταλλεύεται συστηµατικά τις
δυνατότητες που προσφέρει το ιαδίκτυο για να παρέχει service-on-demand
που ανταποκρίνεται άµεσα.
Η KACO new energy επενδύει σε ένα άψογο service, ενισχύοντας έτσι τη θέση
της στην αγορά. Σ' αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι νέες ελκυστικές τιµές
της στα συµβόλαια επέκτασης εγγύησης: Για την επέκταση εγγύησης σε δέκα
χρόνια οι τιµές µειώθηκαν στο ήµισυ. Έτσι βρίσκονται έως 50% κάτω από τις
τιµές άλλων συγκριτικών προσφορών. Ο χρόνος εγγύησης για έναν
µετατροπέα Powador µπορεί να επεκταθεί έως 25 χρόνια.
Αναφορικά µε την KACO new energy:
Η KACO new energy είναι παγκοσµίως ένας από τους µεγαλύτερους
κατασκευαστές µετατροπέων για διασύνδεση µε το ηλεκτρικό δίκτυο. ιαθέτει
γκάµα προϊόντων που καλύπτει όλες τις ανάγκες εγκατεστηµένης ισχύος, από
µία µονοκατοικία έως µεγάλα ηλιακά πάρκα. Από το 1999 η εταιρία µε έδρα το
Neckarsulm έχει διαθέσει στην αγορά µετατροπείς συνολικής ισχύος πάνω
από τρία γιγαβάτ. Η KACO new energy είναι η πρώτη εταιρία φωτοβολταϊκών
που παράγει τους µετατροπείς Powador µε µηδενικές εκποµπές CO2. Εκτός
από φωτοβολταϊκούς µετατροπείς για διασυνδεδεµένα και αυτόνοµα
συστήµατα, η γκάµα προϊόντων της KACO new energy περιλαµβάνει και
µετατροπείς για κεντρικές µονάδες παραγωγής θερµότητας, κυψέλες
καυσίµου και συγκεντρωτήρες και συστήµατα ηλεκτρικής τροφοδοσίας για
ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
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∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞
ΕΡΓΟΝ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Το σύστηµα εξωτερικής θερµοµόνωσης DuROCK PUCCS
εισέρχεται δυναµικά στην ελληνική αγορά
ΕΡΓΟΝ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Εικόνα 1: PUCCS Εξωτερική
θερµοµόνωση (πάνω),
εφαρµοσµένη εξωτερική
θερµοµόνωση (κάτω).

Η Έργον-Ενέργεια Ε.Π.Ε.®
εµπορικός αντιπρόσωπος του
DuROCK PUCCS στην Ελλάδα
είναι Επιχείρηση Ενεργειακών
Υπηρεσιών, µε πρωταρχικό
στόχο την ποιότητα, την
εµπρόθεσµη παράδοση και το
σχεδιασµό έργων. Σκοπός και
στόχος της εταιρείας ΈργονΕνέργεια είναι ο υψηλός δείκτης
ενεργειακών υπηρεσιών και η
εφαρµογή νέων τεχνολογιών,
παρέχοντας εγγυηµένο
ολοκληρωµένο αποτέλεσµα. Η
εταιρεία 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.
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Αν η εξοικονόµηση ενέργειας ενός κτιρίου είναι το ζητούµενο στη σηµερινή
αγορά, το DuROCK PUCCS είναι η µοναδική λύση σε µία από τις βασικότερες
παραµέτρους του σύγχρονου αρχιτεκτονικού σχεδιασµού, τη θερµοµόνωση.
Οι µονώσεις PUCCS, σχεδιασµένες αποκλειστικά και κατασκευασµένες
εξολοκλήρου στον Καναδά, διατίθενται και στην Ελλάδα από την εταιρία
Έργον-Ενέργεια Ε.Π.Ε.
Η καναδική εταιρία DuROCK, αναγνωρισµένη εταιρία στον χώρο κατασκευής
επιστρωµάτων οροφής και συστηµάτων εξωτερικής θερµοµόνωσης,
αναπτύσσοντας τις µονώσεις της δηµιούργησε τις µονώσεις PUCCS Exterior
Insulation Finish Systems (EIFS). Οι νέες µονώσεις της DuROCK αποτελούνται
από αυλάκια βάθους 10mm, αποτρέποντας την συµπύκνωση υδρατµών και
διατηρώντας την θερµοκρασία του κελύφους όσον το δυνατόν σταθερότερη.
Το σύστηµα PUCCS EIFS διατίθεται σε Τύπου Ι µε θερµική αντίσταση
0,65m2*K/W και πυκνότητα 16 Kg/m3 και σε Τύπου ΙΙ µε θερµική αντίσταση
0,70m2*K/W και πυκνότητα 24 Kg/m3.
Ο Εµµανουήλ Τσιρέκας, Γενικός ∆ιευθυντής της Έργον-Ενέργεια Ε.Π.Ε.
δήλωσε: «Μία από τις βασικότερες παραµέτρους του σύγχρονου
αρχιτεκτονικού σχεδιασµού είναι και η θερµοµόνωση. Με την πρόβλεψη για
θερµοµόνωση στις κτιριακές κατασκευές λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα
ώστε να παρεµποδίζεται η διαφυγή της θερµικής ενέργειας από έναν χώρο
προς την ατµόσφαιρα ή προς έναν άλλο, ψυχρότερο γειτονικό χώρο ή
αντίστροφα, και συγχρόνως δηµιουργείται αίσθηµα θερµικής άνεσης για τους
χρήστες του κτιρίου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Μέσα από την εφαρµογή του δοµικού υλικού PUCCS της DuROCK συµβάλουµε
στην ασφάλεια, την ποιότητα και κυρίως στη εξοικονόµηση ενέργειας ενός
κτιρίου (υφιστάµενου ή νέου). Τα περιθώρια βελτίωσης των δοµικών
προϊόντων είναι ακόµα µεγάλα προκειµένου τελικά οι κατασκευές να έχουν
µεγάλη διάρκεια στο χρόνο, να είναι πιο ασφαλείς και λιγότερο
ενεργοβόρες».
Πλεονεκτήµατα συστήµατος PUCCS
• Συγκριτικό πλεονέκτηµα του PUCCS είναι η αποφυγή σχηµατισµού θερµικών
γεφυρών, συµπύκνωσης υδρατµών, δηµιουργίας µούχλας, καθώς και
επιφανειακών βλαβών στα δοµικά στοιχεία λόγω της αυλάκωσης στις
θερµοµονωτικές πλάκες.
• Θερµική άνεση όλο το χρόνο, διατηρώντας κατά το δυνατόν σταθερή
θερµοκρασία στο εσωτερικό του κτιρίου.
• Εξοικονόµηση ενέργειας µε λιγότερα έξοδα για θέρµανση το χειµώνα και
ψύξη το καλοκαίρι.
• Προστασία του κτιριακού κελύφους από τις καιρικές καταπονήσεις.
• Μηδενική όχληση των ενοίκων, οι οποίοι διαµένουν στο χώρο τους καθ’ όλη
τη διάρκεια τοποθέτησης του συστήµατος.
• ∆ιατήρηση του ωφέλιµου χώρου του κτιρίου.
• Οικονοµική και γρήγορη ανακαίνιση των κτιρίων.
• Σύντοµη απόσβεση.
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∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞
SUN WIND

Η νέα δύναµη στο χώρο των εταιριών κατασκευής έργων Α.Π.Ε.
µε αποδείξεις
SUN WIND

Η SUN WIND είναι η σύγχρονη τεχνική εταιρία ειδικευµένη στον τοµέα των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, η οποία προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις
στη σχεδίαση και την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας ανεξαρτήτου ισχύος, µικρών ανεµογεννητριών, αιολικά
πάρκα ανεξαρτήτου ισχύος, φωτοβολταϊκών στεγών οροφής, ταράτσας και
άλλων καινοτόµων λύσεων όπως αυτόνοµες ενεργειακά κατασκευές και
ανακαινίσεις διαµερισµάτων µε πράσινα δάνεια, κατοικίες και πολυκατοικίες
αλλά και βιοµηχανικές µονάδες σε συνδυασµό ηλιακής και αιολικής ενέργειας.
Στόχος της εταιρίας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στο χώρο
της ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας επιλέγοντας στρατηγικά
προµηθευτές και προϊόντα σε ιδανική σχέση ποιότητας τιµής και µε οµάδα
έµπειρων µηχανικών σε κατασκευές Α.Π.Ε. µε άρτια επιστηµονική κατάρτιση
για τον ενεργειακό σχεδιασµό της µελέτης των πελατών µας και µε
εξειδικευµένα πεπειραµένα συνεργεία εγκατάστασης και µε την εµπειρία
των στελεχών της εταιρίας µας µε 50 έργα στο ενεργητικό τους, µπορούµε να
εγγυηθούµε ένα τελικό προϊόν ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.
H SUN WIND υπέγραψε 19 αρχικές συµβάσεις για την υλοποίηση των 19
αρχικών πάρκων στον Νοµό Φθιώτιδος από ένα σύνολο 40 πάρκων που
ανέλαβε να υλοποιήσει εντός του 1ου εξαµήνου του 2011.
Οι συµβάσεις υπεγράφησαν ήδη από τους πελάτες µε την SUN WIND και τα
έργα θα αρχίσουν εντός του Απριλίου του 2011 και οι πελάτες κατέληξαν στην
εταιρία µετά από εξονυχιστικό ποιοτικό έλεγχο εταιριών τόσο στη
Θεσσαλονίκη όσο και στην Αθήνα, µε κριτήριο την πιστοποίηση ISO 9001, την
καλύτερη δυνατή σχέση τιµής - ποιότητας αλλά και τις ολοκληρωµένες
τεχνικές πιστοποιηµένες εργασίες υλοποίησης πάρκων που η εταιρία διαθέτει
και την άψογη ροή χρηµατοδότησης των έργων σε συνεργασία µε τράπεζες.
Μια νέα ιδέα και αλυσίδα ενεργειακών καταστηµάτων έρχονται στην πόλη
σας… SUN WIND SHOPS. Τώρα που όσο ποτέ άλλοτε η τεχνολογία ήρθε κοντά
στον καθένα µας ήρθε η ώρα να γίνεται εσείς οι ίδιοι παραγωγοί της
ενέργειας που καταναλώνεται και να σας πληρώνουν κιόλας…
Στο SUN WIND SHOP της πόλης σας µπορεί κάποιος ενηµερωθεί πως να
επωφεληθεί από τα επιδοτούµενα και χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα για
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, για οικολογικές λύσεις µε Φ/Β ΠΑΡΚΑ, Φ/Β ΣΤΕΓΕΣ,
Φ/Β ΑΠΟΘΗΚΕΣ, Φ/Β ΛΑΜΠΕΣ, ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΖΑΚΙΑ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΟΝ και κυρίως πώς να κερδίσει χρήµατα
οικολογικά και ακίνδυνα για 25 χρόνια.
Τα SUN WIND SHOPS έρχονται σε όλη την Ελλάδα για να φέρουν την ενέργεια
από Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και τα φωτοβολταϊκά στο σπίτι του
καθενός και να µας εξοικειώσουν µε την τεχνολογία που σε λίγα χρόνια όλοι
θα έχουµε στα σπίτια µας και θα παράγουµε την ενέργεια που
καταναλώνουµε.
Ενηµερωθείτε άµεσα για τα προϊόντα SUN WIND και για τα χρηµατοδοτικά
προγράµµατα της εταιρίας που φθάνουν έως και το 100% της επένδυσης σε
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και επενδύστε από σήµερα σε Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
και τα υπόλοιπα προϊόντα µας.
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∞°√ƒ∞ - ¶ƒ√´√¡∆∞
SUN WIND
Η νέα δύναµη στο χώρο των εταιριών κατασκευής έργων Α.Π.Ε. µε
αποδείξεις
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Η εταιρία SUN WIND είναι πιστοποιηµένη µε το πρότυπο ISO 9001 για τις
παρεχόµενες υπηρεσίες της και διαθέτει µια ιδιαίτερα έµπειρη και
εκπαιδευµένη στο γνωστικό αντικείµενο οµάδα µηχανικών µε 50
ολοκληρωµένα φωτοβολταικά πάρκα εγκατεστηµένης εµπειρίας και γνώσης
του αντικειµένου.
Η SUN WIND µπορεί να εξασφαλίσει και να εγγυηθεί την άρτια µελέτη,
σχεδίαση και υλοποίηση της ενεργειακής σας επένδυσης µε την σιγουριά των
κατασκευαστών που ξέρουν άψογα την ‘’καρδιά’’ του πάρκου που είναι οι
ηλεκτρολογικές ενεργειακές µελέτες και οι συνδέσεις µε άψογη εφαρµογή
και πιστοποιηµένη εµπειρία κατασκευής.
Η εταιρία SUN WIND είναι η µόνη αυτήν την στιγµή που κάνει τεκµηριωµένη
τεχνική κάλυψη των έργων της µε την ολοκληρωµένη ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΗΣΗ των πάνελ και των καλωδιώσεων που θα χρησιµοποιηθούν
στο έργο ανεξαρτήτως προµηθευτή πριν την εγκατάσταση, που βάζει
εύκαµπτους σωλήνες σε φρεάτια για να µπορεί να επισκεφθεί εύκολα τυχόν
προβλήµατα στο µέλλον και που µεριµνά πριν την εγκατάσταση του
εξοπλισµού αλλά και ελέγχει στην πορεία συντήρησης του έργου.
Η Θερµογράφηση του εξοπλισµού γίνεται µε ειδική θερµοκάµερα όπου
παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου όλου του εξοπλισµού µιας φωτοβολταϊκής
εγκατάστασης, εντοπίζοντας διαφορές στην θερµοκρασία που, συνήθως,
υποδηλώνουν πιθανά προβλήµατα. Ο συγκεκριµένος έλεγχος αφόρα: solar
panels, connectors and connections, panel junction boxes, inverters, motors,
electrical boxes and transformers. Καµένες κυψέλες φωτοβολταϊκων πάνελ,
υπερφορτωµένα καλώδια & ασφάλειες, κακές ηλεκτρικές επαφές. Ο έλεγχος
µε την θερµογραφική κάµερα αποτελεί τον πλέον σίγουρο και πιο εύκολο
τρόπο για να διαπιστώσει κανείς την ποιότητα ενός καινούργιου
φωτοβολταϊκού πάνελ που αγοράζει αλλά και να παρακολουθεί την απόδοσή
του σε βάθος χρόνου.

Για περισσότερες πληροφορίες
∆ράµαλης Μάριος
Γενικός ∆ιευθυντής
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Ολοκληρωµένες και προηγµένες λύσεις παρακολούθησης, προστασίας και
ελέγχου της εγκατάστασης από τη SUN WIND.
Η SUN WIND σε συνεργασία µε έναν από τους µεγαλύτερους οίκους βιοµηχανικών
αυτοµατισµών, CARLO CAVAZZI, είναι σε θέση να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει
µία λύση προστασίας και αναλυτικής παρακολούθησης εξ αποστάσεως της
απόδοσης της εγκατάστασης. Ένα σύστηµα το οποίο θα σχεδιαστεί
αποκλειστικά για της ανάγκες της συγκεκριµένης εγκατάστασης, θα είναι σε
θέση να σας δίνει ανα πάσα στιγµή πληροφορίες και δυνατότητες όπως:
• Η απόδοση κάθε στοιχειοσειράς (string) ξεχωριστά, κάτι που αποτελεί τη
βασικότερη ένδειξη της απόδοσης ενός φωτοβολταϊκού πάρκου. Έτσι θα
µπορείτε να γνωρίζετε ανα πάσα στιγµή εάν υπάρχει πρόβληµα σε κάποια
σύνδεση, ή σε κάποιο πάνελ, ή απλά κάποια πάνελ θέλουν καθαρισµό,
χωρίς να χάνετε χρόνο και παραγωγή προσπαθόντας να εντοπίσετε τη
στοιχειοσειρά που έχει το πρόβληµα.
• Αυτοµατισµοί, όπως αυτόµατη λειτουργία συστηµάτων ψεκασµού πάνελ
για δροσισµό και καθαρισµό, σε περίπτωση που διαγνωσθεί από το σύστηµα, ότι
παρόλο που έχει ηλιοφάνεια, τα πάνελ δεν αποδίδουν όσο θα έπρεπε.
• Οι κλιµατολογικές συνθήκες µε αξιόπιστους και ποιοτικούς αισθητήρες.
• Έλεγχος της πραγµατικής απόδοσης του inverter, µε την προσθήκη αναλυτή
ενέργειας στην AC πλευρά, µε σκοπό την έγκαιρη διάγνωση κακής λειτουργίας του.
• ∆υνατότητα ελέγχου όλων των παραπάνω και πολλών ακόµα παραµέτρων
µέσω internet, από απόσταση.

ECONOMIA
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TARGET BUSINESS SOLUTIONS

Ενηµερωτικό προγράµµατος εξωστρέφειας ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων
Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας &
Ναυτιλίας το πρόγραµµα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
που αφορά την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών µεταποιητικών και
λοιπών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ΙΙ µε περίοδο υποβολής
προτάσεων από 10/3 ως 24/5/2011.
Σκοπός του προγράµµατος είναι η:
• αύξηση της εξωστρέφειας της επιχειρηµατικής δραστηριότητας.
• τόνωση της επιχειρηµατικότητας και των συνεργασιών των επιχειρήσεων
παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον.
• αύξηση της προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους
µε το εξωτερικό τους περιβάλλον.
• η παραγωγή προϊόντων υψηλότερης προστιθέµενης αξίας που θα
συµβάλλουν στην ενίσχυση της εξωστρεφούς ανταγωνιστικότητας µέσω της
τόνωσης της εξωστρέφειας και της σύναψης διεθνών συνεργασιών.
• υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συµβάλλουν
στην ενίσχυση τη παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων στο διεθνές
περιβάλλον.
Η TARGET business solutions διαθέτει πολυετή εµπειρία στην υποβολή και
διαχείριση επενδυτικών προτάσεων µε ποσοστό επιτυχίας 87% και
αναλαµβάνει στο πλαίσιο του προγράµµατος:
1. Σύνταξη αίτησης συµµετοχής, ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και κατάθεση
φακέλου επένδυσης
2. Παρακολούθηση πορείας υλοποίησης και διοικητικό έλεγχο της επένδυσης
3. Έρευνα αγοράς προµήθειας εξοπλισµού
4. Ανάπτυξη, εγκατάσταση και πιστοποίησης συστηµάτων ποιότητας όπως ISO
14001, EMAS, ECOLABEL.

άρθρο:
TARGET BUSINESS
SOLUTIONS
Γιώργος Μαδεµλής
Γεωλόγος ΑΠΘ, ΜΒΑ
Kingston University
∆ιεύθυνση Ανάπτυξης
Επιχειρηµατικότητας
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Σύµφωνα µε τον οδηγό του προγράµµατος ισχύουν τα παρακάτω:
1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Α) Μεµονωµένες Υφιστάµενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο σε επιλέξιµους
ΚΑ∆ στους τοµείς της Μεταποίησης, των Κατασκευών και των Υπηρεσιών.
Β) Υφιστάµενες και Νέες Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στον τοµέα του Εµπορίου, υπό την
αυστηρή προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός
από διακριτό επενδυτικό σχέδιο και σύµφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών
αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράµµατος µε τουλάχιστον µία πολύ
µικρή, µικρή ή µεσαία επιλέξιµη επιχείρηση της περίπτωσης (Α).
Γ) Υφιστάµενες Μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό
χώρο σε επιλέξιµους ΚΑ∆ στους τοµείς της Μεταποίησης, των Κατασκευών και
των Υπηρεσιών, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι θα υποβάλουν προς
αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο και σύµφωνο
συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του
προγράµµατος µε τουλάχιστον δύο (2) πολύ µικρές, µικρές ή µεσαίες
επιλέξιµες επιχειρήσεις της περίπτωσης (Α) και έχουν ιδρυθεί πριν τις
1/1/2008

∆) Οµάδες (τουλάχιστον τριών) Υφιστάµενων ή/και Νέων* Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων οι
οποίες πληρούν τις συνθήκες επιλεξιµότητας της περίπτωσης (Α) ανωτέρω και υποβάλλουν προς αξιολόγηση
και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο ΚΑΙ σύµφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά
για τους σκοπούς του προγράµµατος.
Επίσης πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Έχουν ιδρυθεί και έχουν επιλέξιµο ΚΑ∆ πριν τις 1/1/2010 και έχουν κλείσει µία πλήρη διαχειριστική χρήση
ή απέκτησαν επιλέξιµο ΚΑ∆ ως τις 4/2/2011
2. ∆ιαθέτουν µία από τις παρακάτω νοµικές µορφές: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ατοµικές επιχειρήσεις, συνεταιρισµοί
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που τηρούν βιβλία Β ή Γ κατηγορίας
3. Έχουν έδρα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
4. ∆ιαθέτουν όλες τις απαραίτητες άδειες σε ισχύ.
5. ∆εν είναι προβληµατικές
6. ∆εν έχουν λάβει επιδοτήσεις του κανόνα de minimis πάνω από 200.000 για την περίοδο 2009-2011.
2. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ-ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗΣ-∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
• Ποσοστό επιδότησης:
Α) Ανεξαρτήτως µεγέθους της (µικροµεσαίας) Επιχείρησης, και για µεµονωµένα Επιχειρηµατικά Σχέδια της
περίπτωσης (Α), 45% του επιλέξιµου προϋπολογισµού.
Β) Για την περίπτωση των συνεργασιών µε µεγάλες επιχειρήσεις - συνεργασίες της περίπτωσης (Γ), 40% του
επιλέξιµου προϋπολογισµού για τις µεγάλες επιχειρήσεις και 50% του προϋπολογισµού για τις ΜΜΕ.
Γ) Για Επιχειρηµατικά Σχέδια σε συνεργασίες των περιπτώσεων (Β) και (∆) 50% του επιλέξιµου προϋπολογισµού.
• Ίδια συµµετοχή: 25%. ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
• Τραπεζικός δανεισµός: 25-35% ανάλογα την περίπτωση
• Προϋπολογισµός επένδυσης: 30.000-250.000€ ΚΑΙ ΩΣ ΤΟ 50% ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 2008-2010
• ∆ιάρκεια υλοποίησης: ως 18 µήνες από την ηµεροµηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης.
3. ∆ΙΑΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Το έντυπο υποβολής υποβάλλεται ηλεκτρονικά ενώ ο φυσικός φάκελος αποστέλλεται ταχυδροµικώς ή µε
ταχυµεταφορά εντός επτά ηµερολογιακών ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής.
4. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ
Οι επιλέξιµες κατηγορίες δαπανών και τα όρια δαπανών ανά κατηγορία είναι τα παρακάτω:
A/A

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ

1

Μηχανολογικός Εξοπλισµός

50%

2

∆απάνες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών

40%

3

Ενέργειες σχεδιασµού και πιστοποίησης προϊόντων και συσκευασίας

80%

4

Ενέργειες προβολής και προώθησης σε αγορές – στόχους

50%

5

Ενέργειες Τεχνικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης

6

Προστασία ή απόκτηση & χρήση πατεντών, πνευµατικής ιδιοκτησίας & µεταφοράς τεχνογνωσίας

50%

7

Ανάπτυξη εξειδικευµένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων

10%

40% ως 50.000€

Η κατανοµή του προϋπολογισµού της πρότασης στις επιλέξιµες δαπάνες θα πρέπει να τηρεί υποχρεωτικά την
εξής σχέση: {(1)+(2)+(3)+(5)+(6)} ≥ (50% * Π/Υ.
Αναλυτικότερα οι δαπάνες αφορούν στα εξής:
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 1
Ανάλυση
επιτρεπόµενων
δαπανών

Μηχανολογικός Εξοπλισµός
∆απάνες Προµήθειας βασικού εξοπλισµού για την υποστήριξη του εξωστρεφούς
προσανατολισµού της επιχείρησης όπως:
Α) Μηχανήµατα:
• πακετοποίησης,
• συσκευασίας,
• ετικετοποίησης
• ποιοτικού ελέγχου,
• Άλλα µηχανήµατα σχετιζόµενα µε το τελευταίο στάδιο της παραγωγής/διάθεσης της υπηρεσίας.
Β) Ψηφιακό / ηλεκτρονικό εξοπλισµό
• Εξοπλισµός ψηφιακής εικόνας (Εξοπλισµό φωτογράφησης, web cameras,κ.λ.π)
• Συστήµατα Τηλεδιάσκεψης & οπτικοακουστικά συστήµατα παρουσίασης & προβολής προϊόντων.
• Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, servers περιφερειακά συστήµατα, δικτυακός εξοπλισµός κτλ
µέχρι 10% του Π/Υ του έργου.

Επιλέξιµα Κόστη

Οι δαπάνες περιλαµβάνουν:
➢ Κόστος αγοράς καινούριου εξοπλισµού και λειτουργικού συστήµατος (σε αυτό θα πρέπει να
περιλαµβάνεται και εγγύηση τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας από την αγορά του εξοπλισµού)
➢ Κόστος µεταφοράς, εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του εξοπλισµού
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 2 ∆απάνες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών
Ανάλυση
Οι υποκατηγορίες επιλέξιµων δαπανών περιλαµβάνουν τα παρακάτω:
1. Εφαρµογή λογισµικού CRM
επιτρεπόµενων
2. Εφαρµογές ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business), περιλαµβανοµένων των εφαρµογών
δαπανών
ηλεκτρονικού εµπορίου (e-commerce, e-invoicing, e-payment), ηλεκτρονικές αγορές/καταστήµατα.
3. Προµήθεια Αυτόµατων Συστηµάτων Σχεδιαστικού Εξοπλισµού & Λογισµικού (π.χ. CAD & CAM)
4. Εφαρµογές διαδικτυακής προβολής (π.χ search engine optimization)
5. Λογισµικό Ασφάλειας Ηλεκτρονικών Πληροφοριών (Back - up/Data Recovery, script, λογισµικό
κρυπτογράφησης, λογισµικό ανίχνευσης και Επεξεργασίας Αστοχιών
6. Προµήθεια Λογισµικού Ελέγχου Παραγωγής και Ποιοτικού Ελέγχου (Ανά Φάση ή / και για το
Σύνολο της Παραγωγής µε ή χωρίς την Χρήση Τεχνολογιών Τηλεµατικής.)
7. ∆ηµιουργία Βάσεων ∆εδοµένων µε Σχεδιαστικά και Κατασκευαστικά Στοιχεία των
Παραγόµενων Προϊόντων.
8. Παραµετροποίηση µέχρι το 10% του συνόλου της αξίας του λογισµικού.
Επιλέξιµα Κόστη

Οι δαπάνες περιλαµβάνουν:
• Κόστη υπηρεσιών παρόχου ASP (Application Service Provider) / On – demand Software /
software as a Service (SaaS)
• Κόστη Αδειών χρήσης λογισµικού ή σύµβασης παροχής υπηρεσιών για µέχρι ένα έτος από το
χρόνο προµήθειας. Στην αντίστοιχη προσφορά θα πρέπει να είναι σαφής ο τρόπος παροχής
της άδειας χρήσης λογισµικού ή υπηρεσίας, π.χ. per named/concurrent user, per server, /CPU κ.τ.λ.
• Βασικά κόστη αρχικής προµήθειας λογισµικού
• Κόστη παραµετροποίησης Λογισµικού / Εφαρµογών, από τη στιγµή θέσης σε λειτουργία του
λογισµικού και µέχρι τη χρονική λήξη του Επενδυτικού Σχεδίου ενίσχυσης
• Κόστος εκπαίδευσης σε συστήµατα / εφαρµογές
• Κόστος συντήρησης του Λογισµικού από τη στιγµή θέσης σε λειτουργία του λογισµικού και
µέχρι τη χρονική λήξη του Επενδυτικού Σχεδίου ενίσχυσης.
KΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 3 Ενέργειες σχεδιασµού και πιστοποίησης προϊόντων και συσκευασίας
Ανάλυση
Οι υποκατηγορίες επιλέξιµων δαπανών περιλαµβάνουν τα παρακάτω:
1. Σχεδιασµός προϊόντος
επιτρεπόµενων
2. Σχεδιασµός ετικέτας / συσκευασίας
δαπανών
3. Πιστοποίηση ∆ιαχειριστικών Συστηµάτων
4. ∆οκιµές – Πιστοποίηση προϊόντων / συσκευασίας προϊόντων
5. Αγορά τεχνογνωσίας
6. Πιστοποίηση (ή και διαπίστευση όπου απαιτείται) για δικαίωµα εισόδου σε συγκεκριµένες αγορές.
Επιλέξιµα Κόστη
Οι δαπάνες περιλαµβάνουν:
• Κόστος σχεδιασµού νέων προϊόντων ή επανασχεδιασµού υφιστάµενων προϊόντων προς
διάθεση σε νέες αγορές.
• Η δαπάνη «Σχεδιασµός ετικέτας / συσκευασίας περιλαµβάνει κόστη σχεδιασµού ή
επανασχεδιασµού ετικέτας ή συσκευασίας για την κάλυψη αναγκών νέων αγορών και
σχεδιασµού επίπεδης συσκευασίας για τα βιοµηχανικά προϊόντα
• Πιστοποίηση διαχειριστικών συστηµάτων από διαπιστευµένους φορείς για συγκεκριµένα πρότυπα.
• Πιστοποίηση παραγωγής/παροχής υπηρεσιών ή συµµόρφωσης προϊόντων ή υπηρεσιών σύµφωνα
µε εξειδικευµένα ή τοπικά πρότυπα µε σκοπό το δικαίωµα εισόδου σε συγκεκριµένες αγορές.
• ∆οκιµές /επαληθεύσεις προϊόντων και εξασφάλιση διεθνώς αναγνωρισµένου πιστοποιητικού
από πιστοποιηµένα εργαστήρια εσωτερικού/ εξωτερικού.
• ∆οκιµές και έλεγχοι υλικών συσκευασίας των προϊόντων σε πιστοποιηµένα και αναγνωρισµένα
εργαστήρια εσωτερικού –εξωτερικού για εξασφάλιση πιστοποιητικού καταλληλότητας των
χρησιµοποιούµενων υλικών συσκευασίας.
• Τα ανωτέρω είναι επιλέξιµα µόνο εάν καταλήγουν σε λήψη της ζητούµενης Πιστοποίησης.
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ4 Ενέργειες προβολής και προώθησης σε αγορές – στόχους
Ανάλυση
Οι υποκατηγορίες επιλέξιµων δαπανών περιλαµβάνουν τα παρακάτω:
1. Συµµετοχή σε ∆ιεθνείς ή Επαγγελµατικές Εκθέσεις που αφορούν το λανσάρισµα νέου ή ήδη
επιτρεπόµενων
υπάρχοντος προϊόντος / υπηρεσίας σε νέες αγορές.
δαπανών
2. Μετακινήσεις που σχετίζονται άµεσα µε εκθέσεις εξωστρεφούς προσανατολισµού
3. Προώθηση/προβολή προϊόντων µέσω του διαδικτύου (π.χ. Σύνδεση – Συµµετοχή σε e-marketplace)*
4.Εκδηλώσεις µικρής διάρκειας που πραγµατοποιούνται σε καταστήµατα του εξωτερικού σε
αγορά –στόχο (In-Store Marketing) και υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι αφορούν ενέργειες
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.*
5. Σχεδιασµός και παραγωγή ξενόγλωσσου έντυπου πληροφοριακού υλικού*
6.∆ηµιουργία εταιρικής ταυτότητας.
7. ∆ιαφηµιστικές καταχωρήσεις – ενθέσεις σε έντυπα ΜΜΕ* υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι
αφορούν ενέργειες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης*
8.∆απάνες προβολής σε ηλεκτρονικά µέσα κοινωνικής / επαγγελµατικής δικτύωσης και άλλα
σύγχρονα µέσα.*
9. ∆απάνες Επιχειρηµατικών αποστολών υπό την προϋπόθεση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της
αποστολής από θεσµικό / θεσµοθετηµένο φορέα υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι αφορούν
ενέργειες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.*
* Υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι οι δαπάνες αυτές γίνονται για πρώτη φορά και αφορούν νέα
προϊόντα / υπηρεσίες ή εν γένει προϊόντα / υπηρεσίες σε νέες αγορές.
Οι δαπάνες, περιλαµβάνουν:
Επιλέξιµα Κόστη
Α) Τα επιλέξιµα κόστη της δαπάνης 1 είναι τα ακόλουθα:
• Ενοίκιο περιπτέρου (µέχρι 60 τ.µ.)
• Κατασκευή /διαµόρφωση περιπτέρου (µη µόνιµη κατασκευή), συµπεριλαµβανοµένου του
εξοπλισµού προβολής προϊόντων (πάγκοι, βιτρίνες, φωτιστικά κ.λπ.), ηλεκτρολογικών και
λοιπών σχετικών εγκαταστάσεων (µέχρι 280€/τ.µ.)
• Καταχώριση στον κατάλογο της Έκθεσης
• Λειτουργικά έξοδα (κατανάλωση ηλεκτρικού - νερού- internet)
• Πρόσληψη διερµηνέα και Φύλακα περιπτέρου όπου απαιτείται
• Μεταφορά εκθεµάτων σε ποσότητα ανάλογα µε το µέγεθος του περιπτέρου
• Μετακίνηση ενός ή δυο ατόµων ανάλογα µε το µέγεθος του περιπτέρου «(αεροπορ. εισιτήρια
οικονοµικής θέσης, εισιτήριο τρένου και δαπάνη ξενοδοχείου)»
• Ενοικίαση Υλικών για διακόσµηση και για γευσιγνωσία και Οπτικοακουστικού εξοπλισµού για
τις ανάγκες προβολής (οθόνη plasma, video, T.V.)
Β) Τα επιλέξιµα κόστη της δαπάνης 3 περιλαµβάνουν:
• δηµιουργικό σχεδιασµό ξενόγλωσσου µηνύµατος προβολής προϊόντων
• Κόστη σύνδεσης σε ειδικούς οργανισµούς & ηλεκτρονικές πηγές παροχής εξειδικευµένων υπηρεσιών.
• Ενοικίαση χώρου (market place) σε µεγάλα portal του εξωτερικού µε µεγάλη επισκεψιµότητα
στις αγορές –στόχους ή σε χώρους επαγγελµατικής ή κοινωνικής δικτύωσης.
Γ) Τα επιλέξιµα κόστη της δαπάνης 4 είναι τα ακόλουθα:
• Ενοίκιο κατάλληλης αίθουσας, απαιτούµενου εξοπλισµού και υλικών διακόσµησης
• Σχεδιασµός και παραγωγή κατάλληλου υλικού προβολής
• Αµοιβή εταιρίας δηµοσίων σχέσεων για εξασφάλιση επισκεπτών
• Σχεδιασµός και αποστολή προσκλήσεων
• ∆απάνες φιλοξενίας προσκεκληµένων (προσφορά εδεσµάτων –µικροδώρα)
• Αποστολή δειγµάτων για εκδήλωση
• ∆απάνη µετακίνησης ενός ή δυο εκπροσώπων της επιχείρησης (αεροπορ. εισιτήρια
οικονοµικής θέσης, ξενοδοχείο (µέχρι 200€ στο επίπεδο που εγκρίνει η Ε.Ε. σε προγράµµατα
για µετακινήσεις)
∆) Τα επιλέξιµα κόστη της δαπάνης 5, 7 & 8 είναι τα ακόλουθα:
• Ενοίκιο χώρου στο κατάστηµα
• Κατασκευή ή ενοικίαση προωθητικού stand (µη µόνιµη κατασκευή), εφόσον χρειαστεί
• Ενοικίαση εξοπλισµού προβολής
• Αµοιβή προωθήτριας /προωθητριών (σε αριθµό ανάλογο µε το µέγεθος των καταστηµάτων)
• ∆ειγµατοδιανοµή (κόστος παραγωγής και αποστολής δειγµάτων σε ποσότητα που θα
τεκµηριώνεται ανάλογα µε το εύρος της εκδήλωσης σε συνδυασµό µε το είδος, αριθµό και
επιφάνεια των καταστηµάτων κ.λπ.)
• Παραγωγή και διανοµή flyers
• Σχετική διαφηµιστική καταχώρηση σε έντυπο καταστηµάτων ή και σε άλλο κατάλληλο µέσο.
• Μεταφράσεων κειµένων
• ∆ηµιουργικού Σχεδιασµού
• Παραγωγής σχετικού υλικού
• ∆ηµιουργία ξενόγλωσσου διαφηµιστικού µηνύµατος
• Καταχώριση ή ένθεση ή αφιέρωµα σε εφηµερίδα – περιοδικό επαγγελµατικό /καταναλωτικό
στην αγορά –στόχο
Ε) Τα επιλέξιµα κόστη της δαπάνης 6 σχετίζονται µε το δηµιουργικό σχεδιασµό ή
επανασχεδιασµό εταιρικής ταυτότητας της επιχείρησης και των εφαρµογών της (σε έντυπο,
φάκελο, φόλντερ, µπλοκ εταιρικής καταχώρισης κ.λπ.) για τις ανάγκες της προσπάθειας
επέκτασης σε νέες αγορές.
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ECONOMIA

TARGET BUSINESS SOLUTIONS

Ενηµερωτικό προγράµµατος εξωστρέφειας - ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ5
Ανάλυση
επιτρεπόµενων
δαπανών

Ενέργειες Τεχνικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης
Οι υποκατηγορίες επιλέξιµων δαπανών περιλαµβάνουν τα παρακάτω:
1. Υποστήριξη και παρακολούθηση του επιχειρηµατικού σχεδίου
2. Εκπόνηση µελετών και ερευνών (π.χ. έρευνας αγοράς, risk assessment, marketing plan,
feasibility study)
3. Σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη, εφαρµογή και πιστοποίηση συστηµάτων διαχείρισης
ποιότητας
4. Σύνταξη στρατηγικού – επιχειρησιακού σχεδίου κάλυψης νέων αγορών της επιχείρησης
5. Εξειδικευµένες µελέτες διαπιστευµένων ερευνητικών κέντρων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 6 Προστασία ή απόκτηση και χρήση πατεντών, πνευµατικής ιδιοκτησίας και µεταφοράς
τεχνογνωσίας
Ανάλυση
επιτρεπόµενων
δαπανών
KΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΑΠΑΝΗΣ 7
Ανάλυση
επιτρεπόµενων
δαπανών

Επιλέξιµα Κόστη

Περιλαµβάνονται κόστη που σχετίζονται µε την απόκτηση, προστασία, αγορά, µεταφορά και
χρήση της απαιτούµενης τεχνογνωσίας (π.χ. αγορά δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, αδειών
εκµετάλλευσης, τεχνογνωσίας, µη κατοχυρωµένων τεχνικών γνώσεων κ.λ.π.)
Ανάπτυξη εξειδικευµένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων
Η συγκεκριµένη κατηγορία δαπάνης περιλαµβάνει τη µισθοδοσία στελέχους/στελεχών
marketing για 12 µήνες από την ηµεροµηνία πρόσληψης µε σκοπό:
• τον σχεδιασµό στρατηγικού – επιχειρησιακού σχεδίου ανταγωνιστικής διεθνούς παρουσίας της
επιχείρησης και προγράµµατος δράσης για τα επόµενα δυο χρόνια,
• την οργάνωση διαδικασιών για εφαρµογή του σχεδίου από την επιχείρηση και
• τις πρώτες ενέργειες εφαρµογής του σχεδίου.
Επιδοτούνται δαπάνες µισθοδοσίας για την απασχόληση επί 12 το πολύ µήνες, από την
ηµεροµηνία πρόσληψης.
Για να θεωρηθούν επιλέξιµες οι δαπάνες αυτής της κατηγορίας, θα πρέπει αθροιστικά να ισχύουν
τα εξής:
• Οι ετήσιες µονάδες εργασίας (Ε.Μ.Ε.) εργαζοµένων µε επιλέξιµο µισθολογικό κόστος, είναι
πρόσθετες ως προς τις Ε.Μ.Ε. της επιχείρησης του έτους 2010.
• Το πρόσθετο προσωπικό που θα προσληφθεί δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του εντύπου
υποβολής της πρότασης, σε συνδυασµό µε το προϋπολογιζόµενο επιλέξιµο κόστος, το οποίο
αποτελεί µέρος του προϋπολογισµού του σχεδίου.
Το ύψος και η επιλεξιµότητα δαπανών αυτής της κατηγορίας τεκµηριώνονται µε τα εξής αναγκαία
προς τούτο παραστατικά:
• Έντυπο Ε7
• Καταστάσεις επιθεώρησης εργασίας
• Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση
• Αναγγελία πρόσληψης
• Φωτοαντίγραφο και των δυο όψεων της Αστυνοµικής Ταυτότητας του εργαζόµενου
• Πτυχίο ή µεταπτυχιακό σχετικό µε το marketing ή Business Development
• Εργασιακή εµπειρία σε θέση marketing ή Business Development

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
• Επιδοτούµενες είναι οι δαπάνες που θα πραγµατοποιηθούν µετά τις 4/2/2011.
• Τα υποβαλλόµενα Επενδυτικά Σχέδια θα πρέπει να περιέχουν επιλέξιµες ενέργειες οι οποίες αφορούν νέα
προϊόντα / υπηρεσίες ή εν γένει προϊόντα / υπηρεσίες σε νέες αγορές.
• ∆εν θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη ο ΦΠΑ
• Οι δαπάνες leasing για την αγορά των παγίων είναι επιλέξιµες εφ΄ όσον µε την ολοκλήρωση του
επενδυτικού σχεδίου η κυριότητά τους περιέλθει στο φορέα της επένδυσης.
• Οι δαπάνες απόκτησης domain name και ανανέωσης ιστοσελίδας δεν είναι επιλέξιµες.
• Οι δαπάνες για ανανέωση πιστοποιητικού διαχειριστικού συστήµατος και διατήρησης σηµάτων
συµµόρφωσης δεν είναι επιλέξιµες.
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• Οι επιχειρήσεις που θα συµµετέχουν στο πρόγραµµα θα πρέπει να
λαµβάνουν µέριµνα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές ατόµων µε
ειδικές ανάγκες σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό ΕΚ
1083/2006 της Ε.Ε.
• Η επιχείρηση για 1 χρόνο από την ολοκλήρωση της επένδυσης πρέπει να
διατηρήσει τις θέσεις εργασίας του µέσου όρου των ετών 2009/2010 ΣΕ
ΕΜΕ, ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΣΤΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ MARKETING.
Μη τήρηση του στόχου επιφέρει επιστροφή επιδότησης σε ποσοστό 5%,
ΕΝΤΟΚΩΣ.
• Η εταιρία πρέπει για διάστηµα 5 ετών από την ολοκλήρωση του
επενδυτικού σχεδίου να τηρεί τους όρους υπαγωγής που αναγράφονται
στην εγκριτική απόφαση.
• Επιτρέπεται η αντικατάσταση του εξοπλισµού που έχει επιδοτηθεί µε
καινούργιο και καλύτερων τεχνικών χαρακτηριστικών µετά από έγκριση των
αρµόδιων αρχών.
• Τα κριτήρια αξιολόγησης προτάσεων και οι συντελεστές βαρύτητας είναι:
➢ α) επιδόσεις της επιχείρησης κατά την περίοδο 2008-2010 µε συντελεστή
βαρύτητας 25%,
➢ β) υφιστάµενος εξωστρεφής προσανατολισµός της επιχείρησης µε
συντελεστή βαρύτητας 25%,
➢ γ) χαρακτήρας, εξωστρέφεια, ποιότητα και βιωσιµότητα της πρότασης και
τα οφέλη της (ενδεχόµενης) συνέργειας / συνεργασίας µε συντελεστή
βαρύτητας 50%,
Η ελάχιστη αποδεκτή βαθµολογία είναι το 50 µε µέγιστο το 100.
• Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής, µέχρι το 50% της δηµόσιας
χρηµατοδότησης µε κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής, η οποία
εκδίδεται υπέρ του ΕΦΕΠΑΕ.
• Σε περίπτωση αγοράς λογισµικού εφαρµογών που απευθύνεται σε
πελατειακό κοινό, θα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα να εξυπηρετεί τις
ανάγκες ατόµων µε αναπηρία σύµφωνα µε το διεθνές πρότυπο Web
Content Accessibility Guidelines (WCAG), έκδοση 2.0 σε επίπεδο ΑΑ (οι
δαπάνες µετατροπής είναι επιλέξιµες).
• Στην περίπτωση σύναψης συνεργασιών, εξαιρείται ο µηχανολογικός
εξοπλισµός και οι δαπάνες πληροφορικής.
• Με την ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού σχεδίου ή εντός ενός έτους από
την ολοκλήρωση, η επιχείρηση:
➢ θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύει την επίτευξη των στόχων του
προγράµµατος και,
➢ να έχει να επιδείξει ισχυρές νοµικές δεσµεύσεις όπως συµβόλαια /
σύµφωνα συνεργασίας µε εµπορικούς ή επιχειρηµατικούς εταίρους που
δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδας και αντιστοιχούν σε υπάρχουσα, ή
αναµενόµενη αλλά τεκµηριωµένη παρουσία ή ενίσχυση παρουσίας σε νέες
αγορές εκτός Ελλάδας.
Σε αντίθετη περίπτωση η δηµόσια επιχορήγηση περικόπτεται κατά 15%
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¶∂ƒπµ∞§§√¡
¢√ª∏™∏
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 Β’

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

ΚΕΝΑΚ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
άρθρο: Ιφιγένεια Θεοδωρίδου, Αρχιτέκτων Μηχανικός(TU Darmstadt), πιστοποιηµένη Ενεργειακή Επιθεωρήτρια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Γερµανική Πιστοποίηση – Energieberater TUD), υποψήφια διδάκτωρ Πολυτεχνείου TU Darmstadt Γερµανίας.
Ανδρέας Μέρµηγκας, Αρχιτέκτων Μηχανικός(TU Darmstadt), πιστοποιηµένος Ενεργειακός Επιθεωρητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Γερµανική Πιστοποίηση – Energieberater TUD).

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟ-ΣΥΜΠΑ
άρθρο: Θεοφάνης Μουµτζής
∆ιπλ. Μηχανολόγος ΜηχανικόςΠεριβάλλοντος, Πανεπ. POrtsmO Yth. UK

3RD PARTY INSPECTION ΣΤΙΣ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
( Έλεγχος και πιστοποίηση Φ/Β εγκαταστάσεων)
άρθρο: Καλαϊτζόγλου Ιάκωβος – Μηχ. & Αερ. Μηχανικός,
Τ. ∆/ντής & Υπ. ∆ιασφ. Ποιότητας. Εργ. Τεχνικής Μηχανικής Πανεπιστηµίου Πατρών (AML)
Προβολισιάνος Σπυρίδων – Μηχ. & Αερ. Μηχανικός, ΜΒΑ, ∆/νων Σύµβουλος Extra Mile, Approved Partner of AML

ΕΡΕΥΝΑ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ
ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ
άρθρο: ∆ρ. Κοσµόπουλος Πάνος, Καντζιούρα Αθηνά,
Φραγγίδου Ιωάννα-Πηνελόπη, Κοσµόπουλος Ιωάννης,
Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασµού Κτιρίων και Οικισµών,
Πολυτεχνική Σχολή, ∆.Π.Θ., Τµήµα Μηχανικών Περιβάλλοντος

ΟΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
άρθρο: Χρήστος Μπουσγολίτης
Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ, Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, Certified Geoexchange Designer (IGSHPA)

ΤΟ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ Α.Π.Ε.
άρθρο: Eduard Heindl, Καθ. ∆ρ Hochschule Furtwangen University
Επιµέλεια και µετάφραση: Γρηγόριος Τσόγιας
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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 B’

άρθρο:
Καθ. Κωνσταντίνος
ΒΟΓΙΑΤΖΉΣ
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών,
Συγκοινωνιακός Τοµέας,
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας
Πεδίο Άρεως
Θάλεια ΒΑΛΚΟΥΜΑ
Εγνατία Οδός A.E.
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Μεθοδολογία και Μοντέλο Πρόβλεψης Θορύβου
Στα πλαίσια του προαναφερόµενου προγράµµατος εξασφαλίσθηκε για το εν
λόγω οδικό τµήµα η µοντελοποίηση του περιβαλλοντικού οδικού
κυκλοφοριακού θορύβου η οποία εξασφαλίζει την εφαρµογή σχετικής
ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2003 και της υπ’ αριθµ.
13586/724 (ΦΕΚ Β΄384 28.3.2006) ΚΥΑ περί «Καθορισµού µέτρων, όρων και
µεθόδων για την αξιολόγηση και τη διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον,
σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2002/49/ΕΚ "σχετικά µε την
αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου" του Συµβουλίου
της 25.6.2002». Σύµφωνα µε το άρθρο 6 και το παράρτηµα II της οδηγίας
2002/49/EΚ, οι προσωρινές µέθοδοι υπολογισµού για τον προσδιορισµό των
δεικτών Lden και Lnight για τους θορύβους οδικής και σιδηροδροµικής
κυκλοφορίας, καθώς και τους αεροπορικούς θορύβους συνιστώνται στα
κράτη µέλη που δεν διαθέτουν κάποιες εθνικές µεθόδους υπολογισµού ή στα
κράτη µέλη που επιθυµούν να περάσουν σε κάποια άλλη µέθοδο
υπολογισµού.

Η συνιστώµενη προσωρινή µέθοδος υπολογισµού του Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου(7) που εφαρµόστηκε,
είναι η γαλλική εθνική µέθοδος υπολογισµού «NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)», όπως
αναφέρεται στο «Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routieres, Journal Officiel du 10 mai
1995, Article 6» και στο γαλλικό πρότυπο «XPS 31-133». Στις σχετικές κατευθυντήριες γραµµές, η µέθοδος
αυτή αναφέρεται ως «µέθοδος XPS 31-133» και αναφέρεται στον οδηγό «Guide du bruit des transports
terrestres, fascicule prιvision des niveaux sonores, CETUR 1980» ως το κατ' εξοχήν µοντέλο υπολογισµού του
θορύβου οδικής κυκλοφορίας.
Επίσης εφαρµόστηκαν τα σχετικά αναφερόµενα στον «Οδηγό καλής πρακτικής για τη στρατηγική
χαρτογράφηση θορύβου και την παραγωγή σχετικών στοιχείων όσον αφορά στην έκθεση στο θόρυβο» της
13ης Αυγούστου 2007(8). Ο σκοπός αυτού του οδηγού είναι να ενισχυθούν τα κράτη µέλη και οι αρµόδιες
αρχές τους, όπως η Εγνατία Οδός και το ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος & Κλιµατικής αλλαγής, να
αναλάβουν τη χαρτογράφηση του θορύβου και να παράγουν τα σχετικά στοιχεία όπως απαιτείται από την
οδηγία 2002/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002, σχετικά µε την
αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου (γνωστής ως Οδηγία Περιβαλλοντικού Θορύβου
και εφεξής καλούµενου ως «END»).
Ο συγκεκριµένος Οδηγός δεν προορίζεται να είναι ένα εγχειρίδιο για τη στρατηγική χαρτογράφηση θορύβου
αλλά παρέχει συµβουλές για συγκεκριµένα ζητήµατα που προέκυψαν αρχικά από τα κράτη µέλη αλλά και πιο
πρόσφατα µέσω των σχετικών διαβουλεύσεων για την πρώτη έκδοση.
Οι ψηφιακοί χάρτες θορύβου αναπτύχθηκαν µέσω ειδικού λογισµικού πρόβλεψης περιβαλλοντικού και
κυκλοφοριακού θορύβου (λογισµικό «CadnaA»), το οποίο απαιτεί τη δηµιουργία υποδοµής του ψηφιακού
υποβάθρου στοιχείων εδάφους και περιβάλλοντος χώρου (πολεοδοµικά χαρακτηριστικά, γεωµετρικά
χαρακτηριστικά οδών, ελεύθεροι χώροι, φυτεύσεις, κλπ.) αλλά και του κτιριακού ανάγλυφου (π.χ. του ύψους
των κτιρίων), που θεωρούνται σηµαντικές πληροφορίες, οι οποίες διαφοροποιούν τη διάδοση του θορύβου
και άρα και τις επιπτώσεις του.
Το λογισµικό CadnaA έχει την δυνατότητα να εκτιµήσει µε ακρίβεια τις όποιες πραγµατικές ή προβλεπόµενες
διορθώσεις στις τελικές στάθµες λόγω εµποδίων, ηχοπετασµάτων κλπ. υπολογίζοντας και τις παντός είδους
ανακλάσεις την ηχητικών κυµάτων επί των γύρω κτιρίων και εφαρµόζει την ανωτέρω µεθοδολογία «NMPCRoutes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB)». Η εφαρµογή του ειδικού λογισµικού, είναι σχεδιασµένη µε τέτοιο
τρόπο ώστε να να δοκιµάζονται διαφορετικές πολιτικές (policy tests) και στρατηγικές αντιµετώπισης θορύβου
και να αξιολογούνται ως προς τις επιπτώσεις τους στο ακουστικό περιβάλλον για διάφορα σενάρια
κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών (π.χ. διαφορετικές ταχύτητες, απαγορεύσεις διέλευσης συγκεκριµένων
τύπων οχηµάτων, κλπ.), σε διάφορα χωρικά επίπεδα αναφοράς (π.χ. διαφορετικοί όροφοι πολυκατοικιών,
κλπ.) αλλά και µε διαφορετικά µετεωρολογικά δεδοµένα. Η εκτίµηση της τελικής στάθµης θορύβου στο
περιβάλλον λαµβάνει υπόψη όλες τις παραµέτρους που επηρεάζουν τη διάδοση του ήχου, όπως το ανάγλυφο
και τη µορφολογία του εδάφους, τα τυχόν εµπόδια ή ηχοπετάσµατα, τα µετεωρολογικά δεδοµένα, κλπ.
Για τη διαµόρφωση των ΣΧΘ απαιτήθηκε η δηµιουργία ενός αναλυτικού ψηφιακού µοντέλου τριών
διαστάσεων DTM (Digital Terrain Model) για κάθε τµήµα του οδικού δικτύου και η εφαρµογή αναλυτικών
κυκλοφοριακών, γεωµετρικών, πολεοδοµικών και πληθυσµιακών στοιχείων στο µοντέλο, ώστε µε την
βοήθεια ειδικού λογισµικού και δικτύου υπολογιστών να είναι δυνατός ο προσδιορισµός της προβλεπόµενης
στάθµης θορύβου και της επίπτωσης στον πληθυσµό και τις χρήσεις γης σε κάθε σηµείο, για όλες τις
χρησιµοποιούµενες µονάδες και δείκτες θορύβου και επιπλέον τόσο για τις σηµερινές όσο και για τις
µελλοντικές κυκλοφοριακές συνθήκες(7) .
Η παραπάνω διαδικασία πραγµατοποιήθηκε µε δηµιουργία ψηφιακού γεωγραφικού υπόβαθρου για την
περιοχή µελέτης, µε σύστηµα συντεταγµένων το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς (ΕΓΣΑ ’87). Στη
συνέχεια δηµιουργήθηκε γεωγραφική βάση δεδοµένων σε Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών (G.I.S.), µε την
εισαγωγή και περιγραφικής πληροφορίας σε βάση δεδοµένων. Η παρουσίασή της διάδοσης του θορύβου
έγινε µε µορφή έγχρωµων χαρτών θορύβου σε κατάλληλη κλίµακα, βάσει του άρθρου 7, Παράρτηµα IV & VI
της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ. Οι χάρτες αυτοί αναπτύχθηκαν µε τη βοήθεια ειδικού λογισµικού πρόβλεψης
περιβαλλοντικού και κυκλοφοριακού θορύβου και για την προετοιµασία τους εφαρµόσθηκαν οι χρωµατισµοί
που προβλέπει το ISO 1996.
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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

Σχήµα 3. Σύγκριση µετρηµένης
στάθµης και θεωρητικής εκτίµησης
δεικτών θορύβου στην Εγνατία Οδό
(Περιοχή Θεσσαλονίκης)

Τα αποτελέσµατα του µοντέλου εµφανίστηκαν αρκετά συµβατά µε τα
αποτελέσµατα των επί τόπου µετρήσεων θορύβου, µε έναν συντελεστή
συσχέτισης µεταξύ θεωρητικών και πραγµατικών τιµών της τάξης του 0,868,
γεγονός που υποδηλώνει την ιδιαίτερα σηµαντική συσχέτιση της θεωρητικής
προσέγγισης και της ακρίβειας του υπολογιστικού περιβάλλοντος σε σχέση
µε την υπάρχουσα κατάσταση.
Αποτελέσµατα
Οι σχετικοί ΣΧΘ που καταρτίστηκαν για τους δείκτες Lden και Lnight και
αφορούν στην Εξωτερική Περιφερειακή Θεσσαλονίκης από τον Ανισόπεδο
Κόµβο Κ1 έως την περιοχή του ∆ερβενίου παρουσιάζονται στα ακόλουθα
σχήµατα 4 & 5.

Σχήµα 4. Στρατηγικός Χάρτης Θορύβου στην περιοχή της
Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης – ∆είκτης
Lden

Σχήµα 5. Στρατηγικός Χάρτης Θορύβου στην περιοχή
της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης –
∆είκτης Lnight

Επιπρόσθετα, τα αποτελέσµατα που αφορούν στις επιφάνειες της περιοχής
µελέτης και στον αριθµό των ατόµων που εκτίθενται στις ζώνες του Οδικού
Κυκλοφοριακού Θορύβου για την περιοχή της Εξωτερικής Περιφερειακής
Οδού Θεσσαλονίκης, παρουσιάζονται στους πίνακες και τα σχήµατα που
ακολουθούν:
1.

µ
Lden & Lnight

d ( )
< 45
45 -50
50 – 55
55 – 60
60 – 65
65 – 70
70 – 75
>75
m2
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%

Km2
5,6
12,1
15,1
12,8
7,5
2,7
1,3
1,4

Lden
%
9,6%
20,7%
25,8%
21,9%
12,8%
4,6%
2,2%
2,4%

Km2
25,2
14,8
10,6
4,5
1,7
0,9
0,7
0,1

Lnight
%
43,1%
25,3%
18,1%
7,7%
2,9%
1,5%
1,2%
0,2%

58,5

100,0%

58,5

100,0%

Σχήµα 6. ∆ιαγραµµατική κατανοµή της επιφάνειας ανά ζώνη
θορύβου για τους δείκτες θορύβου Lden και Lnight

Σχήµα 7. ∆ιαγραµµατική κατανοµή του πληθυσµού ανά
ζώνη θορύβου για τους δείκτες θορύβου Lden και
Lnight

Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι δεν υπάρχει σηµαντική έκθεση του πληθυσµού στον Οδικό Κυκλοφοριακό
Θόρυβο, και επιπρόσθετα η επιφάνεια που εκτίθεται σε υψηλές ζώνες των δεικτών θορύβου είναι
περιορισµένη. Ανεξαρτήτως πάντως των προαναφερόµενων ευρηµάτων, που κρίνονται ως θετικά για ένα
µεγάλο αυτοκινητόδροµο όπως η Εγνατία Οδός και έχοντας ως στόχο τη βιώσιµη ανάπτυξη των οδικών
µεταφορών, επιβάλλεται να συνεχιστεί η παρακολούθηση του Οδικού Κυκλοφοριακού Θορύβου, ούτως ώστε
να παρέχονται στοιχεία για µία από τις σηµαντικές παραµέτρους υποβάθµισης του περιβάλλοντος. Με τον
τρόπο αυτό και µέσω της παροχής αντικειµενικής και αξιόπιστης πληροφόρησης µε πολλαπλά µέσα, θα
παρακολουθείται η συγκεκριµένη παράµετρος και όποτε αυτό απαιτείται θα λαµβάνονται τα απαραίτητα
µέτρα προστασίας.
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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ΚΕΝΑΚ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΤΙΡΙΩΝ
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άρθρο:
Ιφιγένεια Θεοδωρίδου
Αρχιτέκτων Μηχανικός(TU
Darmstadt), πιστοποιηµένη
Ενεργειακή Επιθεωρήτρια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γερµανική
Πιστοποίηση – Energieberater TUD),
υποψήφια διδάκτωρ Πολυτεχνείου
TU Darmstadt Γερµανίας.

Ανδρέας Μέρµηγκας
Αρχιτέκτων Μηχανικός(TU
Darmstadt), πιστοποιηµένος
Ενεργειακός Επιθεωρητής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γερµανική
Πιστοποίηση – Energieberater TUD).

Ο Κανονισµός Ενεργειακής
Αποδοτικότητας Κτιρίων,
γνωστός και ως ΚΕΝΑΚ, είναι εδώ
και περίπου δέκα µήνες γεγονός.
Κι όµως πέρασαν πάνω από
τριάντα χρόνια έως ότου η
ελληνική Πολιτεία αποτολµήσει
τη σύνταξή του. Το ενδιάµεσο
χρονικό διάστηµα ο κλάδος των
κατασκευών… βολευόταν µε τον
εδώ και δεκαετίες ξεπερασµένο
ΚΘΚ (Κανονισµός Θερµοµόνωσης
Κτιρίων), του 1979. Στην ουσία,
µάλιστα, η Πολιτεία αναγκάστηκε
να νοµοθετήσει, διότι η χώρα µας
είχε ήδη καταδικαστεί από το
Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο (στις 17
Ιανουαρίου 2008), καθώς δεν
είχαµε συµµορφωθεί µε την
Κοινοτική Οδηγία 2002/91 που
αφορά στην ενεργειακή απόδοση
των κτιρίων.
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>> ΚΕΝΑΚ
στην ενεργειακή
αποδοτικότητα κτιρίων

Στις περιπτώσεις, όµως, που προσπαθούµε να κρύψουµε τη σκόνη κάτω από
το χαλί, αυτή σχεδόν πάντοτε βγαίνει στην επιφάνεια και µας δηµιουργεί
περισσότερα και συχνά µεγαλύτερα ζητήµατα από εκείνα που προϋπήρχαν.
Αυτό συνέβη και µε τον ΚΕΝΑΚ. Η τριαντάχρονη «κυοφορία» ενός σχετικού
Κανονισµού (τελικά, ο νόµος 3661 ψηφίστηκε το 2008 και το πλαίσιο
εφαρµογής του ΚΕΝΑΚ θεσπίστηκε τον Απρίλιο του 2010) και η αναγκαστική –
λόγω τιµωρίας – επίσπευση των διαδικασιών δηµιουργίας του προκάλεσαν
εξίσου πολλά προβλήµατα µε όσα επιχειρεί να επιλύσει ο νοµοθέτης.
Πρόκειται εξάλλου για ένα τεράστιο άλµα στο χώρο των κατασκευών, που
έρχεται να καλύψει νοµοθετικό κενό 30 χρόνων και το οποίο φέρνει τον
κλάδο των µηχανικών και όλων των εµπλεκοµένων στον τοµέα αυτόν
αντιµέτωπους µε µια νέα πραγµατικότητα και ήταν λογικό να επιφέρει – ως
ένα σηµείο – και προβλήµατα. Άλλωστε, το γεγονός συνεπάγεται πως οι
µηχανικοί πρέπει να ενηµερωθούν και να επιµορφωθούν για ένα τµήµα του
τοµέα των κατασκευών, το οποίο µέχρι σήµερα ως αντικείµενο της κτιριακής
µελέτης ελάχιστα απασχολούσε. Αντίστοιχα, η αγορά δοµικών υλικών πρέπει
να προσαρµοστεί στις νέες απαιτήσεις, ενώ και οι καταναλωτές θα πρέπει να
ενηµερωθούν κατάλληλα για τα θετικά της νέας κατάστασης.
Ενεργειακή επιθεώρηση και προβλήµατα
Ποια είναι όµως τα βασικότερα ζητήµατα, που εδώ και καιρό έχουν
επισηµανθεί και πλέον άρχισαν να γίνονται εµφανή και στην πράξη;
∆ιαχωρίζοντας τη διαδικασία της ενεργειακής µελέτης από εκείνη της ενεργειακής
επιθεώρησης, τα κυριότερα προβλήµατα εντοπίζονται στα εξής σηµεία:
Σε ό,τι αφορά στην ενεργειακή επιθεώρηση, ένα µεγάλο ζήτηµα είναι το ποιος
καλείται να εφαρµόσει το νόµο. Από φέτος το Γενάρη τα κτίρια θα πιστοποιούνται
από τα µέλη του «προσωρινού µητρώου ενεργειακών επιθεωρητών», ώσπου
να εκπαιδευτούν τα µέλη του µόνιµου µητρώου. Πλην όµως, τα µέλη του
προσωρινού µητρώου δεν έχουν παρακολουθήσει τα ειδικά επιµορφωτικά
σεµινάρια, τα οποία θα θεσπιστούν για εκείνα του µόνιµου µητρώου, ενώ
πολλά από αυτά δεν έχουν ενηµερωθεί επί του διαδικαστικού και τον τρόπο
εφαρµογής του ΚΕΝΑΚ.
Επιπρόσθετα, κι ενώ η ανεργία στον κλάδο των µηχανικών - ειδικά για τους
νέους - βρίσκεται στα ύψη, στους τελευταίους δε δίνεται η δυνατότητα να
ενταχθούν στο προσωρινό µητρώο, ακόµα κι αν έχουν εξειδικευτεί στον τοµέα
της εξοικονόµησης ενέργειας στα κτίρια, είναι κάτοχοι σχετικών µεταπτυχιακών ή
διδακτορικών τίτλων και έχουν διδαχθεί τα περί θερµοµόνωσης, ενεργειακού
σχεδιασµού και θερµοδυναµικής κτιρίων, επειδή δεν διαθέτουν δεκαετή εµπειρία
στον τοµέα της κατασκευής. Το ίδιο συµβαίνει και µε τους ήδη πιστοποιηµένους
ενεργειακούς επιθεωρητές σε άλλα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι
το οποίο µάλιστα απαγορεύεται ρητά από σχετικές κοινοτικές οδηγίες, που
έχουν γίνει και νόµοι του ελληνικού κράτους.
Άλλο µελανό σηµείο είναι η κακή ενηµέρωση των καταναλωτών και όσων
καλούνται να επωµιστούν το κόστος της ενεργειακής επιθεώρησης. Το γεγονός
έχει οδηγήσει στην απαξίωση της διαδικασίας και στη διαµόρφωση της
εντύπωσης πως η ενεργειακή επιθεώρηση είναι ακόµη ένα χαράτσι.
Προφανώς, όµως, η εξέλιξη αυτή δηµιουργεί τις χειρότερες προϋποθέσεις για
την προώθηση µέτρων, που αφορούν στην ενεργειακή και περιβαλλοντική
πολιτική στον κτιριακό τοµέα. Συνεπώς, επιβάλλεται να ενηµερωθούν άµεσα
για την πληθώρα των θετικών αποτελεσµάτων που θα έχει η σύνδεση της
ενεργειακής απόδοσης ενός κτιρίου µε την αγορά ακινήτων.
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Ενεργειακή µελέτη και κακή οργάνωση
Σε ό,τι αφορά δε στην ενεργειακή µελέτη, τα προβλήµατα είναι πολλά και αφορούν κατά κύριο λόγω στην
κακή οργάνωση και στην έλλειψη ενηµέρωσης των αρµόδιων αρχών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το
γεγονός ότι η υποβολή της ενεργειακής µελέτης είναι υποχρεωτική από τον περασµένο Οκτώβριο. ∆ηλαδή,
αρκετούς µήνες πριν από την έναρξη των ενεργειακών επιθεωρήσεων.
Επιπλέον, δεν υπήρξε καµία ειδική µέριµνα για την ορθή ενηµέρωση των πολεοδοµικών υπηρεσιών, σχετικά
µε το πώς πρέπει να πραγµατοποιείται ο έλεγχος της ενεργειακής µελέτης, µε αποτέλεσµα να «κολλάνε» οι
άδειες και να επικρατεί χάος και εκνευρισµός. Επιπρόσθετα, η διαδικασία εκπόνησης της ενεργειακής
µελέτης, µε τη σηµερινή µορφή της, παρουσιάζει πολλά κενά.
Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγµα όπου απαιτείται ο υπολογισµός των θερµογεφυρών, ο οποίος επηρεάζει
µόνον την απόλυτη τιµή της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου. Ενδεχόµενη βελτίωση του κελύφους και
κατ’ επέκταση µείωση των θερµογεφυρών δε µεταβάλει την ενεργειακή κατηγορία του κτιρίου. Συν τοις
άλλοις, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας µε αποτέλεσµα η αύξηση του
πάχους της θερµοµόνωσης να µη βελτιώνει αισθητά ή και καθόλου την ενεργειακή κλάση ενός κτιρίου. Στον
αντίποδα, ένα σύστηµα αυτοµατισµού στο φωτισµό µπορεί να βελτιώσει το κτίριο κατά δύο ενεργειακές κλάσεις.
Αυτά τα ενδεικτικά παραδείγµατα, οδηγούν σε εσφαλµένα συµπεράσµατα και σε στρεβλώσεις ως προς την
έννοια της χαµηλής ενεργειακής απαίτησης και την ποιότητα κατασκευής ενός κτιρίου, καθώς η αξία του
ακινήτου επηρεάζεται από την ενεργειακή του κλάση και όχι από τις απόλυτες τιµές των ενεργειακών
καταναλώσεων.
Ενεργειακός σχεδιασµός και… περιορισµοί
Ένα ακόµη «θλιβερό» σηµείο του ΚΕΝΑΚ - σχετικά µε την εκπόνηση ενεργειακής µελέτης - αφορά στον
καθαυτό ενεργειακό σχεδιασµό του κτιρίου. Συγκεκριµένα, µε βάση τις προδιαγραφές του κτιρίου αναφοράς,
ένας µηχανικός δεν µπορεί να µελετήσει ένα κτίριο λαµβάνοντας υπόψη του τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές
και τις τρέχουσες παγκόσµιες εξελίξεις στον ενεργειακά αποδοτικό κτιριακό τοµέα.
Για παράδειγµα, ένα παθητικό κτίριο κατοικίας - του λεγόµενου τύπου Passivhaus - δε διαθέτει µηχανικά
συστήµατα θέρµανσης και ψύξης, έχει µηχανικό σύστηµα αερισµού και στο συνολικό του ενεργειακό του
ισοζύγιο συνυπολογίζονται και τα φορτία τεχνητού φωτισµού. Παίρνοντας, όµως, ως βάση το κτίριο αναφοράς
του ΚΕΝΑΚ, τα τρία αυτά σηµεία πρέπει να θεωρηθούν µε τον ακριβώς αντίθετο τρόπο. ∆ηλαδή, επιβάλλεται
η µελέτη συστηµάτων θέρµανσης και ψύξης, ενώ δεν προβλέπεται µηχανικός αερισµός και υπολογισµός των
φορτίων τεχνητού φωτισµού, ούτε και υπάρχει η δυνατότητα να υπολογιστεί το υπό µελέτη κτίριο
διαφορετικά. Ούτε όµως η χρήση ειδικών φυτών, η σκίαση από τη γύρω βλάστηση και η διαµόρφωση του
περιβάλλοντος χώρου, λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό του ενεργειακού ισοζυγίου. Πρόκειται συνεπώς
για απλά ποιοτικά και όχι ποσοτικά χαρακτηριστικά, που δεν επηρεάζουν την ενεργειακή συµπεριφορά του
κτιρίου. Κάτι τέτοιο σηµαίνει πως η ενεργειακή µελέτη - µε τη σηµερινή της µορφή - µπορεί να υποστηρίξει
µόνον τυπικά εργολαβικά κτίρια, ενώ σε περίπτωση που θέλει κάποιος να εντρυφήσει σ’ ένα βιοκλιµατικό
κτίριο ή κτίριο µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, είναι πιθανό να µην µπορεί να το µελετήσει και να το
παρουσιάσει ως τέτοιο. Η µόνη λύση είναι να µελετηθεί µε βάση τις τυπικές προδιαγραφές και τελικά να
φτάσει να έχει την ίδια ενεργειακή κλάση µ’ ένα τυπικό εργολαβικό κτίριο, µε όσα αυτό συνεπάγεται για την
αγορά ακινήτων.
Εξ αρχής σωστές βάσεις
Συνοψίζοντας, η θέσπιση και η εφαρµογή του ΚΕΝΑΚ παρέχει µία από τις λίγες ευκαιρίες στη χώρα µας να
διαµορφώσει και να χαράξει στοχευµένη ενεργειακή πολιτική στον κτιριακό τοµέα, παρέχοντας έτσι βαθιές
ανάσες στον κατασκευαστικό κλάδο, ο οποίος - την τρέχουσα χρονική περίοδο - περνά τη µεγαλύτερη κρίση
των τελευταίων δεκαετιών. Με το επιχείρηµα, όµως, πως «πρέπει να βιαστούµε, διότι η χώρα µας έχει
καθυστερήσει ιδιαίτερα στον τοµέα αυτό», πολλές κινήσεις έγιναν σπασµωδικά και άνευ µακροπρόθεσµου
πλάνου.
Η πραγµατικότητα αυτή δεν µπορεί και δεν πρέπει να αποτελεί δικαιολογία. Ως συντεταγµένη Πολιτεία
είχαµε το χρόνο και έχουµε την τεχνογνωσία, το ανθρώπινο δυναµικό, το υπόβαθρο αλλά και τα
παραδείγµατα εφαρµογής του ΚΕΝΑΚ σε άλλες χώρες, ώστε να κάνουµε εκείνες τις επιλογές που θα µας
οδηγούσαν σε δίκαιες και σωστές αποφάσεις. Είναι τουλάχιστον θλιβερό να χαθεί µία ακόµη ευκαιρία. Έστω
και τώρα λοιπόν κι εµείς οι µηχανικοί πρέπει να παλέψουµε για έναν καλύτερο, αποδοτικότερο και
δικαιότερο ΚΕΝΑΚ, να ενηµερωθούµε πρώτα οι ίδιοι και στη συνέχεια να ενηµερώσουµε κατάλληλα και τους
γύρω µας και να µην επαναπαυτούµε µε την κατάσταση που τείνει να διαµορφωθεί.
Κανείς δεν έχει πρόθεση να µειώσει οποιαδήποτε προσπάθεια προς την κατεύθυνση που χαράζει η κοινοτική
οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων και κατ’ επέκταση και ο ΚΕΝΑΚ. Οι σωστές βάσεις, όµως,
τίθενται από την αρχή και τα λάθη πρέπει να επισηµαίνονται και να διορθώνονται νωρίς. Κι όπως έχει πει και ο
Γάλλος νοµπελίστας Ροµέν Ρολάν, «Ένα ελάττωµα που επισηµαίνεται και αναγνωρίζεται είναι κατά το ήµισυ
διορθωµένο».
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άρθρο:
Θεοφάνης Μουµτζής

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
ΤΗΣ ΜΙΚΡΟ-ΣΥΜΠΑ

∆ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός
Περιβάλλοντος
Πανεπ. POrtsmO Yth. UK

Ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η εκάστοτε ελληνική
κυβέρνηση είναι η χάραξη στρατηγικής και ενεργειακής πολιτικής.
Η απόδειξη αυτής της έλλειψης είναι η πρόσφατη <<υπερπαραγωγή>> του
Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων KENAΚ εν συντοµία.
Χρειάζεται µια συντονισµένη προσπάθεια από την κάθε κυβέρνηση, να
διαµορφώσει 10ετές πλάνο για την διαχείριση των ιδίων ενεργειών πόρων της
και την εκµετάλλευση αυτών, την εξοικονόµηση ενέργειας - διαχείρισής τους,
την οµαλή ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών, είτε Α.Π.Ε., είτε συµβατικά έτσι
ώστε να υπάρχει risk spread.
Αυτό που παρατηρήθηκε και παρατηρείται είναι ότι µεγάλο βάρος δόθηκε
στην ανάπτυξη του χώρου των Α.Π.Ε, αφήνοντας τον χώρο της εξοικονόµησης
σε δεύτερη µοίρα.
Ο KENAΚ λοιπόν έρχεται να διαπιστώσει την κακοτεχνία µας στις κατασκευές
και να αποτυπώσει το υπαρκτό ενεργειακό δυναµικό µας.
Το µοντέλο της ενεργειακής διασποράς µε χρήση φωτοβολταϊκών, είναι ένα
µοντέλο το οποίο δίνει ενεργειακή αυτονοµία, αυτονοµία παραγωγής,
πράσινη ενέργεια, δηµιουργία κλίµατος πελατειακής σχέση µε τον πολίτη
και άλλα πολλά τα οποία θα χρειασθούν σελίδες ανάλυσης.
Αλλά δεν είναι µόνο τα φωτοβολταϊκά. Υπάρχουν πολλές άλλες ενέργειες που
µπορούν να συµµετάσχουν ώριµα σε αυτό το δρόµο του ενεργειακού
εκσυγχρονισµού της Ελλάδος και µια από αυτές είναι η Μικρο –
Συµπαραγωγή. (The micro – cogeneration).
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προστασία
ασφάλεια

αισθητική

> 402 Security

ΝΕΕΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΠΑΝΙΟΛΕΤΕΣ
& ΧΩΝΕΥΤΕΣ
ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΕΣ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ

> 403 Security

> 400 Security

Επεκτείνει την ασφάλεια!
> 671

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

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏

>> Η τεχνολογία και στρατηγική
της Μικρο-Συµπα

Νοµοθετικά και βάσει του νόµου 3734/2009, σαν
Συµπαραγωγή ορίζεται η ταυτόχρονη παραγωγή
χρήσιµης θερµικής ενέργειας και ηλεκτρικής ή και
µηχανικής µε την ίδια αρχική ενέργεια στο πλαίσιο µιας
µόνο διεργασίας.
Ουσιαστικά το πρόσφατο νοµοθετικό κείµενο
διαχωρίζει σε τρεις κλίµακες την τεχνολογία της
Συµπαραγωγής, και αυτές είναι:
• 1KW – 50KW Mini – Micro Cogeneration. Πολύ
µικρή κλίµακα.
• 50KW – 1MW Συµπαραγωγή µικρής κλίµακας
• 1MW – 35MW Συµπαραγωγή µεγάλης κλίµακας
Το ενδιαφέρον µας στρέφεται στην πρώτη κατηγορία
από 1 – 50KW, όπου τα πράγµατα παρουσιάζουν
τεράστιο ενδιαφέρον και µια αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας σε πλήρη λήθαργο.
Το βασικό βήµα από την πολιτεία έγινε, δηλαδή να
υπάρχει νοµοθετικός προσδιορισµός της
Συµπαραγωγής.
Το δεύτερο βήµα να εµπλέκεται πάλι νοµοθετικός
προσδιορισµός των συνδιαλλαγών του µικρό –
ηλεκτροπαραγωγού και της πολιτείας.
Και το τρίτο είναι η σωστή του εφαρµογή σε πλάνο
20ετές, έτσι ώστε να άγει ένα αξιόπιστο σύστηµα πολίτη
και πολιτείας.
Εδώ πρέπει να τονίσουµε ότι σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη
η συνδιαλλαγή µικρο – ηλεκτροπαραγωγού έχει φτάσει
σε επίπεδα στα οποία διαλέγει από πού να αγοράσει και
σε ποιόν να πουλήσει την παραγωγή ηλεκτρική
κιλοβατώρας στο υπάρχον δίκτυο.
Έτσι λοιπόν το θέµα της ανάπτυξης της µικρό –
συµπαραγωγής προς το παρόν τυγχάνει φιλόδοξης
προσπάθειας αλλά κακής στρατηγικής ένταξης της σε
όλο το ενεργειακό σύστηµα µας. Ας µην ξεχνάµε τα
τελευταία γεγονότα µε την πυρηνική ενέργεια και την
γερµανική ενεργειακή πολιτική στροφή προς την µικρόσυµπαραγωγή µε σκοπό την κατάργηση των πυρηνικών
εργοστασίων, και την τοποθέτηση 100.000 µικρόσυµπαραγωγών σε διάστηµα 2 ετών.
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άρθρο:
Καλαϊτζόγλου Ιάκωβος – Μηχ. & Αερ. Μηχανικός,
Τ. ∆/ντής & Υπ. ∆ιασφ. Ποιότητας. Εργ. Τεχνικής
Μηχανικής Πανεπιστηµίου Πατρών (AML)
Προβολισιάνος Σπυρίδων – Μηχ. & Αερ. Μηχανικός,
ΜΒΑ, ∆/νων Σύµβουλος Extra Mile,
Approved Partner of AML

3rd Party Inspection
στις Φ/Β
εγκαταστάσεις
( Έλεγχος και πιστοποίηση
Φ/Β εγκαταστάσεων)
Η συµµόρφωση προϊόντων και υπηρεσιών µε συγκεκριµένες
τεχνικές απαιτήσεις αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της
οικονοµικής δραστηριότητας, καθώς αποτελεί τον απαραίτητο
συνεκτικό κρίκο εµπιστοσύνης µεταξύ παραγωγής και
κατανάλωσης, και προασπίζει τα συµφέροντα του κοινωνικού
συνόλου, τόσο σε οικονοµικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο
ασφάλειας και υγιεινής.
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Σήµερα, σχεδόν κάθε προϊόν που αγοράζουµε συνοδεύεται από µία πληθώρα
σηµάνσεων και πιστοποιητικών είτε πρόκειται για ένα απλό πλαστικό παιδικό
παιγνίδι είτε για ένα σύνθετο και πολύπλοκο βιοµηχανικό προϊόν.
Η πιστοποίηση αυτή ουσιαστικά ισοδυναµεί µε µια δήλωση για την
ικανοποίηση συγκεκριµένων τεχνικών απαιτήσεων σε άτοµα τα οποία
ενδεχοµένως να µην έχουν την επάρκεια σε µέσα και γνώση για να την
αξιολογήσουν από µόνα τους.
Παράλληλα µε την κάλυψη τεχνικών απαιτήσεων διασφαλίζεται στο µέγιστο
δυνατό ότι:
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>> 3rd Party Inspection
στις Φ/Β εγκαταστάσεις
( Έλεγχος και πιστοποίηση Φ/Β
εγκαταστάσεων)

• ∆εν θα προκύψει βλάβη που θα πλήξει την υγεία του καταναλωτή και το
περιβάλλον.
• Ο καταναλωτής δε θα ζηµιωθεί αγοράζοντας κάτι το οποίο δεν προορίζεται
για τους σκοπούς που επιθυµεί να καλύψει
• Ο παραγωγός δε θα χρησιµοποιήσει αθέµιτα µέσα προκειµένου να
εξαπατήσει τον αγοραστή.
• Ο καταναλωτής θα µπορεί να αξιολογήσει τη σχέση τιµής-ποιότητας µεταξύ
διαφορετικών προϊόντων.
• Οι διάφοροι παραγωγοί ανταγωνίζονται επί σε υγιές πλαίσιο.
Αυτά είχαν γίνει αντιληπτά ήδη από την περίοδο του µεσαίωνα, όταν οι
τεχνίτες ήταν οργανωµένοι σε συντεχνίες (guilds). Οι συντεχνίες αυτές ήταν
επιφορτισµένες µε το έργο της ανάπτυξης κανόνων για την ποιότητα των
προϊόντων, ενώ παράλληλα, υπήρχαν ειδικές επιτροπές οι οποίες ήλεγχαν την
εφαρµογή τους. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης, οι επιτροπές σφράγιζαν τα
ελαττωµατικά προϊόντα µε ειδική σήµανση. Ταυτόχρονα, και οι ίδιοι οι
τεχνίτες προσέθεταν ειδικό σήµα στα προϊόντα τους, ώστε σε περίπτωση
ελαττωµατικού προϊόντος να µπορεί ο καταναλωτής να τους εντοπίσει.
Ωστόσο, η συντονισµένη ανάπτυξη προτύπων (standards) και ανεξάρτητων
ελεγκτικών φορέων που εξετάζουν την εφαρµογή τους ξεκίνησε κατά την
βιοµηχανική επανάσταση και γιγαντώθηκε µετά τον Β’ Π.Π. Κατά την περίοδο
αυτή, ιδρύθηκαν στις βιοµηχανικές χώρες της ∆ύσης πολλοί φορείς και
τέθηκαν οι βάσεις της ανάπτυξης των τεχνικών προτύπων.
Στο πλαίσιο αυτό, η ύπαρξη της Ε.Ε. συνεπάγεται και την εναρµονισµένη
πρακτική στον τρόπο ανάπτυξης και εφαρµογής των προτύπων. Για το λόγο
αυτό ιδρύθηκε το 1997 η Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη ∆ιαπίστευση, η οποία
έχει ως µέλη διαπιστευµένους φορείς από τα κράτη-µέλη, µεταξύ και των
οποίων η Ελλάδα.
Η λογική του οικοδοµήµατος αυτού βασίζεται στους εξής άξονες:
• Εξασφάλιση της ενιαίας εφαρµογής των ευρωπαϊκών προτύπων.
• Ενιαίο επιχειρηµατικό πλαίσιο στα κράτη-µέλη.
• Ιχνηλασιµότητα διαδικασιών.
• ∆ιαφάνεια και ανεξαρτησία.
Ο κάθε κρατικός φορέας διαπίστευσης µε τη σειρά του αναλαµβάνει την
εφαρµογή των ανωτέρω αρχών σε φορείς που δραστηριοποιούνται εντός της
Ε.Ε. χορηγώντας τους διαπίστευση (accreditation). Οι διαπιστευµένοι φορείς
µε την σειρά τους φροντίζουν για την εφαρµογή των ανωτέρω σε επιχειρήσεις
ή οργανισµούς, παρέχοντάς τους πιστοποίηση.
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>> 3rd Party Inspection
στις Φ/Β εγκαταστάσεις
( Έλεγχος και πιστοποίηση Φ/Β
εγκαταστάσεων)

Τα παραπάνω συνοψίζονται µε µορφή διαγράµµατος στο σχήµα 1 για δύο
χώρες της Ε.Ε.:
Ευρωπαϊκή Συνεργασία
για την ∆ιαπίστευση

Φορέας ∆ιαπίστευσης
κράτους Α

Φορέας ∆ιαπίστευσης
κράτους Β

∆ιαπιστευµένος Φορέας
Α1

∆ιαπιστευµένος Φορέας
Β1

Πιστοποιηµένος
Οργανισµός Α11

Πιστοποιηµένος
Οργανισµός Β11

Σχήµα 1: ∆ιάγραµµα λειτουργίας φορέων πιστοποίησης

Η παραπάνω πρακτική εξασφαλίζει όλους τους άξονες, καθώς:
• Επιτρέπει την ισοδυναµία των πιστοποιητικών. Εποµένως, ένα
πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί π.χ. στην Ιταλία αναγνωρίζεται αυτοµάτως
στη Γερµανία και το αντίστροφο.
• Εξασφαλίζει ότι τηρούνται τα πρότυπα µε τον ίδιο τρόπο σε όλα τα κράτηµέλη της Ε.Ε.
• Καθώς ο πιστοποιηµένος οργανισµός διαφέρει και είναι ανεξάρτητος από
το διαπιστευµένο φορέα που παρέχει το πιστοποιητικό, εξασφαλίζεται η
διαφάνεια. Σε αυτό συντείνει και ο έλεγχος που υφίσταται ο
διαπιστευµένος φορέας από τον φορέα διαπίστευσης του κάθε κράτουςµέλους.
• Υπάρχει ιχνηλασιµότητα (traceability), δηλαδή εντοπισµός οποιασδήποτε
πληροφορίας σε οποιοδήποτε στάδιο και επίπεδο.
Όλα τα παραπάνω λαµβάνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στον τοµέα των Α.Π.Ε. και
δη στις Φ/Β εγκαταστάσεις συνδεδεµένες µε το ηλεκτρικό δίκτυο.
Οι λόγοι είναι πολλαπλοί και συµπεριλαµβάνουν πολλούς παράγοντες, όπως:
• Πολλές Φ/Β εγκαταστάσεις εγκαθίστανται σε κατοικίες και βιοµηχανικούς
χώρους µε ενδεχόµενους κινδύνους για την ασφάλεια των ανθρώπων που
ζουν και εργάζονται στους χώρους αυτούς.
• Οι Φ/Β εγκαταστάσεις σχεδιάζονται και κατασκευάζονται ώστε να
λειτουργήσουν για ένα χρονικό διάστηµα 20-25 ετών.
• Τεχνικοί λόγοι διασφάλισης του ηλεκτρικού δικτύου.
Με γνώµονα τα ανωτέρω, και ακολουθώντας την πάγια πρακτική για τον
ηλεκτρολογικό εξοπλισµό, έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό µία διεθνής
προσπάθεια για την ανάπτυξη τεχνικών προτύπων και την πιστοποίηση των
υλικών που χρησιµοποιούνται στις Φ/Β εγκαταστάσεις. Τυπικό τέτοιο
παράδειγµα αποτελούν τα πρότυπα και ο τρόπος έγκρισης τύπου (type
approval) των Φ/Β πλαισίων. Αντίστοιχες πρακτικές ακολουθούνται και στους
αναστροφείς (inverters).
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Παράλληλα, προσφάτως εξεδόθη από την ∆ιεθνή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνίας
(IEC) και έγινε πλήρως αποδεκτό από την Ε.Ε. το πρότυπο IEC/EN 62446:2009
το οποίο πλέον ασχολείται όχι µε τον εξοπλισµό, αλλά µε τον τρόπο
σχεδιασµού και εγκατάστασης των Φ/Β εγκαταστάσεων συνδεδεµένων µε το
ηλεκτρικό δίκτυο (Grid Connected PV Systems).
Οι απαιτήσεις του προτύπου εξετάζουν το ζήτηµα των Φ/Β εγκαταστάσεων
συνολικά εστιάζοντας στις εξής συνιστώσες:
• Προδιαγραφές ηλεκτροτεχνικού υλικού.
• Μελέτη του Φ/Β συστήµατος.
• Σήµανση επί µέρους στοιχείων.
• Επιθεώρηση Φ/Β εγκατάστασης.
• Πλήρεις µετρήσεις ηλεκτρικών µεγεθών.
• Τεκµηρίωση (documentation).
• ∆ιενέργειας περιοδικών ελέγχων κατά τη λειτουργική ζωή της εγκατάστασης.
Κατ’ επέκταση, ένας διαπιστευµένος ανεξάρτητος φορέας, δύναται κατ’
εφαρµογή του προτύπου, να εκδώσει πιστοποιητικό συµµόρφωσης σε µία
εγκατάσταση, το οποίο θα έχει πανευρωπαϊκή ισχύ και ουσιαστικά
εξασφαλίζει όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη, αφού:
• Εξασφαλίζει ότι έχουν χρησιµοποιηθεί τα πιστοποιηµένα υλικά που
απαιτούνται από το πρότυπο.
• Υπάρχει επαρκής σήµανση στην εγκατάσταση, ώστε να προβλέπεται η
ασφάλεια του προσωπικού και η διευκόλυνση µελλοντικών εργασιών.
• Ο τρόπος σχεδιασµού και εφαρµογής είναι αυτός που ορίζει το πρότυπο,
γεγονός που τεκµηριώνεται και από ενδελεχείς µετρήσεις ηλεκτρικών
µεγεθών στο σύνολο της εγκατάστασης. Σηµειώνεται ότι οι µετρήσεις
έχουν και συγκριτικό χαρακτήρα, µε σκοπό τον εντοπισµό πιθανών
προβληµάτων κατά την εγκατάσταση.
• Παρέχεται πλήρης τεκµηρίωση της εγκατάστασης όπως κατασκευάστηκε
(as built). Με άλλα λόγια αποφεύγονται πιθανές αποκλίσεις µεταξύ
σχεδιασµού και εφαρµογής, ενώ παρέχονται τεχνικά δεδοµένα για όλα τα
επί µέρους στοιχεία της εγκατάστασης και τα αποτελέσµατα των
ηλεκτρικών µετρήσεων. Επίσης, παρέχεται τεκµηρίωση για την
αντιµετώπιση εκτάκτων περιστατικών, τις εγγυήσεις και τον τρόπο
συντήρησης της Φ/Β εγκαταστάσεων.
• Προβλέπεται ο τρόπος περιοδικού ελέγχου, ως αποτέλεσµα φθορών,
αλλαγών υλικών, αλλαγών ιδιοκτησίας, συντηρητών κλπ.
Είναι προφανές ότι τα οφέλη που προκύπτουν από την πιστοποίηση της Φ/Β
εγκατάστασης είναι πολλαπλά και καλύπτουν όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη.
Οι επενδυτές αποκτούν ένα µέσο µείωσης του επενδυτικού τους κινδύνου,
τόσο κατά την παραλαβή του έργου όσο και κατά τη λειτουργική ζωή της
εγκατάστασης.
Οι εγκαταστάτες έχουν έναν ανέξάτητο τρόπο βελτίωσης του προϊόντος τους,
αύξησης των πωλήσεών τους και αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών υψηλής
προστιθέµενης αξίας.
Τέλος, οι χρηµατοοικονοµικοί οργανισµοί µπορούν να χρησιµοποιήσουν ένα
εργαλείο για την µείωση του ρίσκου κατά τις πιστοδοτήσεις και την ασφάλιση
των εγκαταστάσεων.
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άρθρο:
∆ρ. Κοσµόπουλος Πάνος,
Καντζιούρα Αθηνά,
Φραγγίδου Ιωάννα-Πηνελόπη,
Κοσµόπουλος Ιωάννης,
Εργαστήριο Περιβαλλοντικού
και Ενεργειακού Σχεδιασµού
Κτιρίων και Οικισµών,
Πολυτεχνική Σχολή, ∆.Π.Θ.,
Τµήµα Μηχανικών
Περιβάλλοντος
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ΕΡΕΥΝΑ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ
ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΤΩΝ ΑΠΕ

Θα δεχόµασταν άραγε να δούµε την Ακρόπολη και τον
Λυκαβηττό κάπως έτσι;
Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στη διερεύνηση των στάσεων και αντιλήψεων του
κοινού απέναντι στην επικείµενη εφαρµογή των Α.Π.Ε. στην Ελλάδα. Ήδη η
χώρα µας µε πολύ πρόσφατη νοµοθεσία, θα εναρµονίζετε µε την Κοινοτική
Οδηγία 2002/91/ΕΚ σχετικά µε την εφαρµογή των Α.Π.Ε. τόσο στα κτίρια
(υπάρχοντα και νέα) όσο και σε γενικότερο επίπεδο (πάρκα).
Το ενδιαφέρον της έρευνας είναι ότι ολοκληρώθηκε ακριβώς πριν την
ανακοίνωση των νοµοθετικών µέτρων και της συνακόλουθης προβολής του
θέµατος από τα Μ.Μ.Ε., και κατά συνέπεια κατέγραψε τις ανεπηρέαστες
στάσεις του κοινού πριν από εξωτερικούς παράγοντες.
Η έρευνα έγινε µε την χρήση ερωτηµατολογίων σε σταθµισµένο δείγµα που
κάλυψε όλες τις περιοχές στην πόλη της Αθήνας.
Τα συµπεράσµατα της Έρευνας που παρουσιάζονται εδώ, περιγράφουν µε
µεγάλη σαφήνεια τις θέσεις, στάσεις και αντιλήψεις του κοινού της Αθήνας
απέναντι στην άµεσα επερχόµενη ένταξη στην καθηµερινότητα των Ελλήνων
της εφαρµογής και χρήσης των Α.Π.Ε. στην Ελλάδα.
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>> Έρευνα διέρευνσης στάσεων
και αντιλήψεων των κατοίκων
της Αθήνας σχετικά µε τις
εφαρµογές των ΑΠΕ

Σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα η Ελλάδα θα ανήκει στις χώρες που
συµµορφόνονται µε την Οδηγία 2002/91/ΕΚ σχετικά µε την εφαρµογή των
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας γενικά, τόσο σε επίπεδο κτιρίων (υπάρχοντα
και νεοαναγειρόµενα), καθώς επίσης και σε µεγάλης κλίµακας εγκαταστάσεις
Α.Π.Ε. (φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα) για εθνική χρήση.
Λίγες ηµέρες πριν από την ανακοίνωση της Νοµοθεσίας, της σχετικής µε τα
παραπάνω µέτρα από τα Μ.Μ.Ε., µία µεγάλης κλίµακας πανελλήνια έρευνα
διεξήχθη από το Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασµού,
σε διάφορες µεγάλες πόλεις της Ελλάδος, και αφορούσε τόσο τον γενικό
πληθυσµό όσο και ειδικές οµάδες πληθυσµού.
Ο σκοπός της Έρευνας ήταν να διερευνήσει τόσο το γνωστικό επίπεδο του
κοινού σχετικά µε τις Α.Π.Ε., όσο και το να προσδιορίσει τις θέσεις και στάσεις
του κοινού απέναντι στις δυνατές (ή ίσως και υποχρεωτικές) εφαρµογές των
Α.Π.Ε.
Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα θεωρήθηκαν πολύ σηµαντικά, λόγω της
συγκυρίας, εφόσον αµέσως µετά, µια ενηµερωτική εκστρατεία της κοινής
γνώµης επρόκειτο να ξεκινήσει, ταυτόχρονα µε την ανακοίνωση των νέων
νοµοθετικών µέτρων. Κατά συνέπεια, η παρούσα Έρευνα διερεύνησε τις
στάσεις (θέσεις και αντιλήψεις) του κοινού πριν τον όποιο επηρεασµό.
Προ του σχεδιασµού της παρούσας έρευνας, ελήφθησαν υπόψιν διάφορες
σχετικές έρευνες και δηµοσιεύσεις (Τσούτσος Θ. 2004, Παπαδόπουλος 2002,
∆ασκαλάκη κ.α. 2007, Μιχαλακάκου κ.α.2002) και φυσικά οι προηγούµενες
σχετικές έρευνες που έχουν δηµοσιευτεί από το Εργαστήριο Περιβαλλοντικού
και Ενεργειακού Σχεδιασµού. (Κοσµόπουλος, 2000 / 2002 / 2005 / 2008).
Όλες οι παραπάνω έρευνες συντείνουν στην θεώρηση της χώρας µας ως
ιδιαίτερη περίπτωση, εφόσον το επίπεδο εφαρµογής των Α.Π.Ε. σε σύγκριση
µε άλλες χώρες της Ε.Ε. είναι χαµηλό, και παράλληλα το κοινό αφενός δείχνει
τάση για αποδοχή απέναντι στις Α.Π.Ε., αλλά ταυτόχρονα είναι έκδηλη η
ανάγκη για περισσότερη ενηµέρωση.
Η Έρευνα σχεδιάστηκε από το Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού
Σχεδιασµού. Μιας µικρής κλίµακας αλλά απαραίτητη πιλοτική Έρευνα
διεξήχθη στην Ξάνθη, έδρα του ∆.Π.Θ., και στην συνέχεια αναπτύχθηκε η
έρευνα σε πανελλήνια κλίµακα που διήρκεσε από τον Ιανουάριο έως τον
Ιούλιο του 2010. Η Έρευνα διεξήχθη από τα µέλη του Εργαστηρίου καθώς και
µεγάλο αριθµό από τους φοιτητές του Τµήµατος που παρακολουθούν σχετικά
µαθήµατα του Εργαστηρίου. Τα ερωτηµατολόγια που συλλέχθηκαν,
κωδικοποιήθηκαν κι επεξεργάστηκαν στατιστικά από τα µέλη του
Εργαστηρίου.
Τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στην συνέχεια, αφορούν την πόλη της
Αθήνας και καταγράφουν τις στάσεις και αντιλήψεις των κατοίκων της ως προς
τις Α.Π.Ε.
Μεθοδολογία
Το ερωτηµατολόγιο σχεδιάστηκε σύµφωνα µε την Κλίµακα Guttmann
(Canter,1988) και προσαρµόστηκε στην ευρέως αποδεκτή και
χρησιµοποιούµενη Κλίµακα των 5 σηµείων ώστε να υπάρξει η δυνατότητα
συσχετισµού µε όλες τις υπάρχουσες κοινωνικές έρευνες του Εργαστηρίου
µας και να είναι δυνατή η συγκριτική µελέτη. (Πρβλ. Κοσµόπουλος, 2000 –
2008).
Για την εξαγωγή και την εύκολη ερµηνεία των αποτελεσµάτων η χρήση
υπολογιστικών φύλλων Excel ήταν σηµαντική αρωγή στην παρούσα µελέτη. Τα
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αποτελέσµατα προέκυψαν από απλή στατιστική επεξεργασία, µε σκοπό να
προκύψουν κατανοητά δεδοµένα, εφόσον απώτερος στόχος της έρευνας είναι
να κατανοήσουν οι διάφορες αρµόδιες υπηρεσίες προς ποιες κατευθύνσεις
πρέπει να ληφθούν άµεσα µέτρα.
Ως προς το δείγµα, έγινε τυχαία επιλογή ώστε να καλυφθούν όλες οι περιοχές
της πόλης και των προαστίων της, καθώς επίσης και η µεγαλύτερη δυνατή
κλίµακα ηλικιών, απασχόλησης και µορφωτικού επιπέδου.
Ανάλυση/Αποτελέσµατα Έρευνας
Από τον ∆εκέµβριο του 2009 ως και τον Ιούλιο 2010, συγκεντρώθηκαν 612
ερωτηµατολόγια από το ευρύ κοινό στην περιοχή του λεκανοπεδίου Αττικής.
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Συµπεράσµατα
‘Όπως προκύπτει από την κοινωνική Έρευνα, οι πολίτες είναι πληροφορηµένοι σε ικανοποιητικό επίπεδο
σχετικά µε τις δυνατότητες εφαρµογών των Α.Π.Ε.
Οι περισσότεροι δηλώνουν πως η κύρια πηγή πληροφόρησης τους είναι τα Μ.Μ.Ε. (τηλεόραση, τύπος) και
λιγότερο άλλες πηγές, όπως η εκπαίδευση ή η κρατική ενηµέρωση.
Προκύπτει άµεσα η δυνατότητα χειραγώγησης και κατεύθυνσης των στάσεων και αντιλήψεων του κοινού από
τα Μ.Μ.Ε., και σχετικά µε το ευαίσθητο θέµα του Περιβάλλοντος και ειδικότερα των Α.Π.Ε.
Όσον αφορά µεµονωµένα νοικοκυριά ή κατοικίες, το κοινό δείχνει έτοιµο να χρησιµοποιήσει συσκευές
εφαρµογής των Α.Π.Ε., αλλά εφόσον ακόµη τις θεωρούν ακριβές, περιµένει να εφαρµοστούν µέτρα από το
κράτος, όσον αφορά επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές. Φυσικά στην περίπτωση υποχρεωτικής δια νόµου
επιβολής της εφαρµογής των Α.Π.Ε., οι αντιδράσεις – στάσεις του κοινού θα πρέπει να προσεγγιστούν µε
διαφορετικό τρόπο.
Όσον αφορά την γενικότερη χρήση των Α.Π.Ε. σε ευρύτερη κλίµακα (όπως Φωτοβολταϊκά και Αιολικά Πάρκα),
πρέπει να υπογραµµίσουµε το γεγονός ότι το κοινό δείχνει να προβληµατίζεται. Οι περισσότεροι εύχονται να
εγκατασταθούν τέτοια πάρκα, αλλά ταυτόχρονα η πλειοψηφία δεν αποδέχεται το να τα δει εγκατεστηµένα
στο τοπίο γύρω από την πόλη/περιοχή όπου κατοικούν/διαβιούν.
Αυτό το γεγονός καταδεικνύει την ύπαρξη του Συνδρόµου NIMBY («όχι στην αυλή µου» Κοσµόπουλος, 2000)
σε ισχυρό βαθµό, υπογραµµίζοντας ταυτόχρονα τον τοµέα όπου θα προκύψει ένα σοβαρό πρόβληµα για τις
αρχές: Η χωροθέτηση της µεγάλης κλίµακας εγκαταστάσεων Α.Π.Ε.(πάρκα).
Καταλήγοντας, σαν γενικό συµπέρασµα, το κοινό είναι αρκετά ενήµερο για τις δυνατότητες και τις εφαρµογές
των Α.Π.Ε. Και εφόσον το ερώτηµα ήταν: Είναι το κοινό προετοιµασµένο για να εφαρµόσει τις Α.Π.Ε.; Η
απάντηση είναι και ναι και όχι. Θεωρητικά ναι, αλλά πρακτικά όχι, λόγω έλλειψης επαρκούς ενηµέρωσης και
κατευθυντήριων οδηγιών και µέτρων.
Προτάσεις
Πρέπει να ληφθούν άµεσα νοµοθετικά µέτρα για την εφαρµογή των Α.Π.Ε. το ταχύτερο δυνατό. Αυτά πρέπει
να είναι σαφή και ξεκάθαρα, ώστε να µπορούν άµεσα να εφαρµοστούν. Επίσης πρέπει να στοχεύουν τόσο στο
Περιβάλλον αυτό καθ’ εαυτό, τους ενεργειακούς πόρους, την οικονοµία του κράτους, αλλά επίσης και στην
περιβαλλοντική συνείδηση των πολιτών και στα οικονοµικά του κάθε νοικοκυριού, ώστε να πείσουν το κοινό
για την ένταξη των Α.Π.Ε. στην καθηµερινότητα τους.
Ταυτόχρονα, έµφαση πρέπει να δοθεί στην απόλυτη απλοποίηση της σχετικής γραφειοκρατίας.
Τέλος, µια εκστρατεία ενηµέρωσης του κοινού µεγάλης κλίµακας, όσον αφορά τις Α.Π.Ε. και τα
πλεονεκτήµατα τους τόσο στις εφαρµογές σε επίπεδο νοικοκυριού όσο και σε ευρύτερο επίπεδο (πάρκα) για
δηµόσια και ιδιωτική ωφέλεια, θεωρείται άµεσα αναγκαία.
Ευχαριστίες
Ευχαριστίες οφείλονται στα µέλη του εργαστηρίου Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασµού Κτιρίων και
Οικισµών ∆.Π.Θ., τους Υποψήφιους ∆ιδάκτορες Καντζιούρα Α., Φραγκίδου Π., τους Κοσµόπουλο Ι (Μ.Φ.),
Κλέσκα Κ., Στατιστικό, τους σπουδαστές των µαθηµάτων µας, , και κυρίως σε όσους Έλληνες πολίτες
συµµετείχαν πρόθυµα στην αυτήν την έρευνα.
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ΟΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

άρθρο:
Χρήστος Μπουσγολίτης
Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΘ
Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ
Certified Geoexchange Designer (IGSHPA)
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Το ερώτηµα
Οι γεωθερµικές αντλίες θερµότητας αποτελούν την βέλτιστη τεχνολογία η
οποία µπορεί να καλύπτει πλήρως τις θερµικές και ψυκτικές ανάγκες κτιρίων.
Το ερώτηµα που µέχρι πρότινος κυριαρχούσε ήταν µε ποιόν τρόπο µπορεί να
εφαρµοστεί σε ένα υπό κατασκευή κτίριο. Τώρα µε την κρίση στην κατασκευή
νέων κτιρίων και µε την επικείµενη εκτόξευση των τιµών των καυσίµων το
ερώτηµα που τίθεται αγωνιωδώς είναι εάν µπορεί, µε ποιόν τρόπο και εάν
συµφέρει να αντικαταστήσει, ένα νέο γεωθερµικό σύστηµα, το παλιό
συµβατικό σύστηµα θέρµανσης στα υφιστάµενα κτίρια.

ή

Τρόπος λειτουργίας
Η κατανόηση της λειτουργίας των αντλιών θερµότητας προϋποθέτει τη γνώση
των βασικών κανόνων της θερµοδυναµικής. Ωστόσο τα αποτελέσµατα της
λειτουργίας ενός απλού ψυγείου είναι γνωστά και αδιαµφισβήτητα από
όλους. Το ψυγείο αφαιρεί την θερµότητα των τροφίµων για να τα ψύξει,
µεταφέροντας την στο πίσω µέρος του, στη µαύρη σχάρα όπου αποβάλλεται
αυτή η θερµότητα των τροφίµων. Με τον ίδιο τρόπο το γεωθερµικό σύστηµα
«κλέβει» την θερµότητα του εδάφους και την µεταφέρει µέσα στο κτίριο.
Το σύστηµα αποτελείται από τρία µέρη το µέρος του εδάφους
(γεωεναλλάκτης), το «ψυγείο» (γεωθερµική αντλία θερµότητας) και το
εσωτερικό σύστηµα διανοµής στο κτίριο (ενδοδαπέδια, fan coil, ζεστά νερά
χρήσης κτλ)
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>> Οι Γεωθερµικές Αντλίες στην
νέα αγορά µε τις υψηλές τιµές
καυσίµων

Τρόποι εφαρµογής
Η εναλλαγή της θερµότητας µε το έδαφος γίνεται µε διάφορες παραλλαγές
και κάθε φορά σε προσαρµογή µε το κάθε οικόπεδο και κτίριο, οι κυρίαρχες
είναι οι ακόλουθες.
Κλειστό Κατακόρυφο.
Αναπτύσσεται ένα κλειστό κύκλωµα σωληνώσεων εντός
κατακόρυφων γεωτρήσεων συνήθως 100m έκαστη. Για κάθε
100m2 κατοικίας ενδεικτικά αναφέρεται ότι απαιτείται σε
κάτοψη οικόπεδο περίπου 15m2 για την κατασκευή των
γεωτρήσεων. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιµος ακάλυπτος χώρος οι
γεωτρήσεις θα πρέπει να προβλεφθούν να γίνουν πριν την
κατασκευή του κτιρίου.

Κλειστό Οριζόντιο.
Αναπτύσσεται ένα κλειστό κύκλωµα σωληνώσεων σε βάθος 1
έως 2m εκτός του περιγράµµατος του κτιρίου, και σε
ελεύθερο µελλοντικά χώρο από δέντρα και υπερκείµενες
κατασκευές. Συστήνεται να εφαρµόζεται σε µονοκατοικίες σε
µεγάλα οικόπεδα εκτός σχεδίου δόµησης.

Ανοικτό Κύκλωµα.
Στο ανοικτό κύκλωµα η απορρόφηση της θερµότητας δεν
γίνεται από το δίκτυο σωληνώσεων που έρχεται σε επαφή µε
το έδαφος αλλά απευθείας από τα υπόγεια νερά τα οποία
αντλούνται έως το µηχανοστάσιο και την αντλία θερµότητας.
Σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία το σύνολο της ποσότητας
του νερού πρέπει να επανεισαχθεί στον αρχικό υδροφόρο. Το
ανοικτό κύκλωµα αποτελεί την οικονοµικότερη επιλογή στις
περιπτώσεις όπου το νερό έχει βάθος άντλησης µικρότερο
από 50m και είναι εξασφαλισµένη η αδιάλειπτη παροχή του σε
όλες τις περιόδους του έτους. Για κάθε 100m2 κτιρίου
απαιτείται εξασφαλισµένη παροχή νερού περίπου 1m3/h.
Πλεονεκτήµατα
Υψηλός και σταθερός συντελεστής απόδοσης.
Οι κατάλληλα σχεδιασµένες γεωθερµικές αντλίες θερµότητας εξασφαλίζουν
λειτουργία µε πολύ υψηλότερη απόδοση και οικονοµία από τα συµβατικά
κλιµατιστικά και καυστήρες. Οι µικρές σχετικά διαφορές θερµοκρασίας
ανάµεσα στο κύκλωµα νερού του εδάφους και του ψυκτικού υγρού
επιτρέπουν την αποδοτικότερη και πιο σταθερή λειτουργία του εξοπλισµού.
Απλά συστήµατα ελέγχου και εξοπλισµός.
∆εν απαιτούνται σύνθετα συστήµατα έλεγχου για να διατηρήσουν την άνεση
και την αποδοτικότητα ακόµη και σε συνθήκες µερικού φορτίου. Ιδιαίτερα
ακριβά συστήµατα ελέγχου δεν συνίστανται. Κάθε κτιριακή ζώνη µπορεί να
εξυπηρετείται από ανεξάρτητη αντλία θερµότητας η οποία ελέγχεται τοπικά.
Τα πολύπλοκα µηχανήµατα γενικά είναι ακριβότερα και πιο σύνθετα.
120
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Χαµηλό κόστος συντήρησης
Τα γεωθερµικά συστήµατα µπορούν να εγκατασταθούν χωρίς υπαίθριο εξοπλισµό, κατά συνέπεια, φθορά και
διάβρωση δεν είναι συνηθισµένα προβλήµατα. Όλος ο εξοπλισµός των αντλιών θερµότητας είναι
στεγασµένος. Ο εξοπλισµός δεν καταπονείται στις υψηλές και χαµηλές πιέσεις των ψυκτικών, όπως στα
συµβατικά κλιµατιστικά.
∆εν απαιτούνται βοηθητικά συστήµατα
Η δυνατότητες των γεωθερµικών συστηµάτων σχεδόν πάντα ικανοποιούν τις απαιτήσεις θέρµανσης και ψύξης
σε κάθε κτιριακή ζώνη. Η θέρµανση ή η ψύξη ενεργοποιούνται εύκολα µε την αντιστροφή της εσωτερικής
βάνας από το θερµοστάτη. Επειδή δεν αντιµετωπίζονται ακραίες θερµοκρασίες αέρα όπως για παράδειγµα
µε τα συµβατικά κλιµατιστικά την περίοδο του χειµώνα δεν απαιτούνται επικουρικά ή παράλληλα συστήµατα
θέρµανσης. ∆εν αντιµετωπίζονται θέµατα πυρασφάλειας.
Φθηνό ζεστό νερό χρήσης
Υπάρχει η δυνατότητα µε έναν πρόσθετο µικρό εναλλάκτη στο συµπιεστή της αντλίας θερµότητας να
θερµαίνεται ζεστό νερό χρήσης, το οποίο µάλιστα κατά την θερινή περίοδο παρέχεται δωρεάν.
Απουσία εξωτερικών µονάδων
Τα περισσότερα γεωθερµικά συστήµατα δεν απαιτούν υπαίθριο εξοπλισµό. Αυτό ελευθερώνει χώρο για άλλες
χρήσεις και καταργεί τα προβλήµατα ασφάλειας και πιθανής ζηµίας που µπορούν να εµφανιστούν µε το
συµβατικό υπαίθριο εξοπλισµό. Επίσης οι εσωτερικές αντλίες θερµότητας είναι συνήθως πιο προσβάσιµες για
συντήρηση.
Ενιαία Μονάδα
Οι αντλίες θερµότητας νερού-αέρα και νερού-νερού είναι αυτόνοµα συστήµατα, γεγονός που µειώνει τις
πιθανότητες διαρροής ψυκτικών ουσιών και βλαβών σε αντίθεση µε τα συµβατικά κλιµατιστικά που
αποτελούνται από δύο µονάδες (εσωτερική και εξωτερική). Οι αυτόνοµες µονάδες απαιτούν επίσης το 20%
έως 70% της ποσότητας των ψυκτικών ουσιών του συµβατικού εξοπλισµού.
Περιβαλλοντικά φιλικά συστήµατα
Σε έκθεσή της, η Αµερικάνικη υπηρεσία προστασίας περιβάλλοντος (U.S. EPA- Environmental Protection
Agency), χαρακτηρίζει τα γεωθερµικά συστήµατα κλιµατισµού αυτά µε τις χαµηλότερες εκποµπές CO2 όλων
των τεχνολογιών που αναλύονται, και αυτά µε τις χαµηλότερες γενικά περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις. Η
αυξηµένη αποδοτικότητα ενός καλά σχεδιασµένου και εγκατεστηµένου συστήµατος µειώνει το ποσό
ενεργειακής κατανάλωσης που απαιτείται, µε συνέπεια την µείωση των ρυπογόνων εκποµπών.
Υψηλή απόσβεση
Παρά το µεγαλύτερο αρχικό κόστος, τα συστήµατα GSHPs έχουν τρία χαρακτηριστικά που τα κάνουν να
ξεχωρίζουν όταν συγκριθούν στη διάρκεια ζωής του εξοπλισµού (LCC life-cycle cost analysis)
Χαµηλή κατανάλωση - Μικρό κόστος συντήρησης - Μεγάλη διάρκεια ζωής
Μειονεκτήµατα
Υψηλό αρχικό κόστος
Για οικιακή χρήση το αρχικό κόστος εγκατάστασης είναι περίπου το διπλάσιο από τα συµβατικά συστήµατα.
Για εµπορικές εφαρµογές τα τιµολόγια είναι συγκρίσιµα.
Η απόδοση εξαρτάται από τον γεωεναλλάκτη και τον εξοπλισµό
Πολύ συχνά επικρατεί η εντύπωση ότι επειδή το σύστηµα είναι "γεωθερµικό" πρέπει να είναι και το
καλύτερο. Τεχνικοί χωρίς µεγάλη εµπειρία προτείνουν υψηλού κόστους εξοπλισµό και αναµένουν ότι θα
λειτουργήσει µε καλή απόδοση ανεξάρτητα από την ποιότητα σχεδιασµού και εγκατάστασης. Μια άλλη κοινή
πρακτική είναι όταν εµφανίζονται υψηλές δαπάνες γεωεναλλάκτη να µειώνεται το συνολικό κόστος µε
αντλίες θερµότητας κατωτέρας ποιότητας.
Περιορισµένος αριθµός πιστοποιηµένων µελετητών και πιστοποιηµένων εγκαταστατών
Οι µελετητές συστηµάτων θέρµανσης και ψύξης είναι εγκλωβισµένοι στη µείωση του προϋπολογισµού
κατασκευής, στην ανάγκη για τη συµµόρφωση µε τα πρότυπα και ακόµη περισσότερο µε τις κάθε είδους
ευθύνες. Συχνά το τελευταίο πράγµα που θέλουν να κάνουν είναι να δοκιµάσουν κάτι "νέο". Αυτό ενισχύεται
ιδιαίτερα εάν πρέπει να αφιερώσουν πολύ χρόνο στην εκµάθηση σχεδιασµού γεωθερµικών συστηµάτων.
Επίσης η επένδυση σε χρόνο και εξοπλισµό για έναν εγκαταστάτη είναι ιδιαίτερα σηµαντική.
Στη παρούσα φάση γίνεται προσπάθεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση να καθοριστούν ενιαίοι κανονισµοί
εφαρµογής των συστηµάτων και µηχανισµοί πιστοποίησης της διαδικασίας αλλά και των ανθρώπων που
µετέχουν σε αυτή από το επίπεδο της µελέτης έως την εγκατάσταση. Αντίθετα στις Ηνωµένες Πολιτείες της
Αµερικής έχουν εκπονηθεί προδιαγραφές εφαρµογής και έχει αναπτυχθεί σύστηµα πιστοποίησης των
εµπλεκοµένων εδώ και πολλά χρόνια.
ÙÂ‡¯Ô˜ 14
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>> Οι Γεωθερµικές Αντλίες στην
νέα αγορά µε τις υψηλές τιµές
καυσίµων

Εφαρµογή Γεωθερµικών Συστηµάτων σε υφιστάµενα κτίρια.
Κατ’ αρχήν πρέπει να ελεγχθεί η τεχνική αρτιότητα της λύσης. Η ανάπτυξη του
γεωεναλλάκτη απαιτεί τις προϋποθέσεις που προαναφέρθηκαν στους
τρόπους εφαρµογής. Εάν δεν υπάρχουν οι δυνατότητες κατασκευής του
γεωεναλλάκτη συνήθως λόγω έλλειψης χώρου ή ιδιοκτησιακών θεµάτων τότε
εγκαταλείπεται η λύση του γεωθερµικού συστήµατος χωρίς περαιτέρω
επίπονη διερεύνηση.
Στη συνέχεια εξετάζεται ο τρόπος διασύνδεσης της γεωθερµικής αντλίας
θερµότητας µε το υφιστάµενο σύστηµα. Τονίζεται ότι για να λειτουργήσουν
αποδοτικά οι αντλίες θερµότητας το σύστηµα διανοµής θα πρέπει να είναι ή
να µετατραπεί σε χαµηλών θερµοκρασιών δηλαδή τουλάχιστον κάτω από
45ºC θερµοκρασία νερού στην προσαγωγή. ∆ηλαδή οι αντλίες θερµότητας
συνεργάζονται αποδοτικά µε ενδοδαπέδια συστήµατα και µε συστήµατα fan
coil και µεγάλων κλιµατιστικών µονάδων αλλά θα πρέπει να γίνουν
µετατροπές στα κλασσικά συστήµατα καλοριφέρ. Σε κάθε περίπτωση η τελική
πρόταση θα πρέπει να εκπονηθεί από µηχανολόγο µε ιδιαίτερη εξοικείωση σε
θέµατα θερµικών απωλειών, ενεργειακής απόδοσης, τριβών στα συστήµατα
διανοµής και θερµικής απόδοσης των συστηµάτων για να διασφαλιστεί η
επιτυχία της επένδυσης.
Σηµαντικότατη παράµετρο για την επιλογή της επένδυσης αποτελεί και
προϋπάρχουσα θερµική θωράκιση του κτιρίου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι
σε µία κατοικία η οποία ξεπερνάει τα 1.000lt/έτος για κάθε 100τµ
επιφάνειας, θα πρέπει πρώτα να εκτιµηθεί η αναγκαιότητα
παρεµβάσεων σε θέµατα µονώσεων και κουφωµάτων και ύστερα η
εφαρµογή ενός γεωθερµικού συστήµατος. Τα σωστά
θερµοµονωµένα κτίρια απαιτούν µικρότερα και οικονοµικότερα
συστήµατα για την κάλυψη των θερµικών και ψυκτικών αναγκών
τους.
Συµπερασµατικά, στο παράδειγµα µίας µονοκατοικίας των
250τµ στην οποία προϋπάρχει σύστηµα ενδοδαπεδίου
θέρµανσης και η οποία θα δαπανά από το επόµενο έτος
περίπου 4.000€ για πετρέλαιο 3.000lt, προτείνεται
εάν υπάρχει έστω και ένα µικρό προκήπιο, η
εγκατάσταση ενός κλειστού κατακόρυφου
συστήµατος κόστους περίπου 25.000€. Με ετήσια
οικονοµία της τάξης των 3.000€ ανά έτος η
απόσβεση του συστήµατος θα επέλθει σε 9 έτη
περίπου. Εποµένως αποτελεί ελκυστική
επένδυση και µακροπρόθεσµα την βέλτιστη
επιλογή για ένα κτίριο χωρίς να
συνυπολογιστούν και όλα τα υπόλοιπα
οφέλη σε επίπεδο περιβαλλοντικό και
διαβίωσης.
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ΤΟ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ
Α.Π.Ε.

άρθρο:
Επικοινωνία:
Eduard Heindl, Καθ. ∆ρ
Hochschule Furtwangen
University
Επιµέλεια και µετάφραση:
Γρηγόριος Τσόγιας

Μακροπρόθεσµα η ανθρωπότητα θα χρησιµοποιεί για την εξοικονόµηση
ενέργειας πρωτίστως τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Αποθηκευµένη
ενέργεια µε τη µορφή του άνθρακα, του πετρελαίου ή του φυσικού αερίου θα
µειώνεται σταδιακά λόγω των εκποµπών του CO2. Η δε πυρηνική ενέργεια
είναι πολιτικά αµφιλεγόµενη. Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µε µεγάλες
δυνατότητες είναι κυρίως η ηλιακή και η αιολική. Και οι δύο αυτές µορφές
ενέργειας χαρακτηρίζονται από σηµαντικές διακυµάνσεις. Ως εκ τούτου
καθίσταται αναγκαία η δυνατότητα αποθήκευσης της ενέργειας, ώστε η
ενέργεια από τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας να χρησιµοποιείται σε
µεγάλο ποσοστό, ακόµα και σε ώρες αιχµής ή και µετά την παράγωγή τους.
Η αποθήκευση ενέργειας θα πρέπει συνεπώς να εξισώνει τις διακυµάνσεις
για αρκετές ηµέρες και σε λογικό κόστος.

Σχήµα 1: Η βασική αρχή της
Hubspeicherkraftwerks (ικανότητα
αποθήκευσης ηλεκτροπαραγωγής σε
αντλιοστάσια)
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Σε εκτεταµένη εµπορική χρήση είναι µέχρι τώρα διαδιδόµενες µόνο µονάδες
αποθήκευσης ενέργειας µε χωρητικότητα µερικών (GWh) γιγαβάτ ωρών.
Το κόστος της αποθήκευσης µιας κιλοβατώρας (kWh) ανέρχεται στα περίπου
50€. Η τιµή αυτή είναι, σε σύγκριση µε άλλες τεχνολογίες, όπως µε
µπαταρίες, όπου η τιµή είναι της τάξεως των 1.000 € / kWh, πολύ ευνοϊκές.
Στη Γερµανία υπάρχουν λίγα µέρη όπου αντλιοστάσια αποθήκευσης της
ηλεκτροπαραγωγής θα µπορούσαν να είναι χρήσιµα. Αυτά πρέπει να
βρίσκονται κυρίως σε περιοχές µε υψόµετρο για να µην µπορούν να
πληµµυρίσουν.
Η υδραυλική αποθήκευση ενέργειας ως µια εναλλακτική?
Μια εναλλακτική λύση θα µπορούσε να είναι η υδραυλική αποθήκευσης της
ενέργειας, την οποία παρουσιάζουµε περιληπτικώς παρακάτω. Η βασική ιδέα
της είναι να ανεβάσουµε µια µεγάλη µάζα βράχου σε ένα υψόµετρο και να
αξιοποιήσουµε το ενεργειακό της δυναµικό. Σε ώρες αιχµής κατεβάζουµε
την βραχώδη µάζα σιγά-σιγά µετατρέποντας έτσι την δυναµική ενέργεια σε
ηλεκτρική. Όλες οι άλλες προσεγγίσεις που προσπαθούν να σηκώσουν
µεγάλες µάζες µε µηχανικά µέσα, όπως µε σχοινιά ή µε σιδερένιες ράγες
είναι καταδικαστέες, επειδή το κόστος ανά κιλοβατώρα που αποθηκεύεται
είναι πολύ υψηλό. Ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα να αρθεί µια µεγάλη µάζα
µε την χρήση υδραυλικών συστηµάτων και ως εκ τούτου ενδείκνυται αυτή η
µορφή. Πως µπορεί να γίνει αυτό? Κόβεται για παράδειγµα ένας βράχος (κατά
προτίµηση γρανίτης) σε ένα κύλινδρο και διαχωρίζεται έτσι από το φυσικό του
περιβάλλον. Αυτό γίνεται µε ειδικά πριόνια που χρησιµοποιούνται σε
λατοµεία. ∆ηµιουργούµε δηλαδή ένα σύστηµα υδραυλικού κυλίνδρου µε
ενεργειακό δυναµικό, που λειτουργεί σαν αντλία και µετατρέπει έτσι την
δυναµική ενέργεια για την ηλεκτροπαραγωγή. Έχουµε δηλαδή ένα
ενεργειακό σύστηµα, όπου για παράδειγµα νερό υπό πίεση βάζει σε κίνηση
το κινητήρα µιας τουρµπίνας. Έτσι µπορεί να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια µε
µια συνδεδεµένη γεννήτρια, εξαιτίας της αρχής της άντλησης / πίεσης
φυσικών πόρων, στην περίπτωσή µας τον βράχο. Με την βοήθεια τού ηλιακού
ρεύµατος ανασηκώνουµε ένα βράχο σε µεγάλο ύψος και αυτός µε τη σειρά
του πιέζοντας θέτει σε κίνηση µία ηλεκτρική τουρµπίνα. Έτσι κλείνει ο κύκλος
παραγωγής, ο οποίος είναι καθαρά από ανανεώσιµες πηγές!
Το βασικό πλεονέκτηµα αυτής της προσέγγισης έγκειται στην εξαιρετικά
µεγάλη ποσότητα ενέργειας που µπορεί να αποθηκευτεί µε σχετικά µικρές
εγκαταστάσεις. Αυτό αποδεικνύεται µε έναν απλό υπολογισµό. Ο τύπος είναι:
E=
E=
r4 =
g =
ρ2 =

g * ρ2 * 2 * Pi * r4
αποθηκευµένη ενέργεια
ακτίνα κυλίνδρου
ως σταθερά πτώσης
πυκνότητα των βράχων

Αριστερά: Σύστηµα αποθήκευσης αδειανό, σηµείο µηδέν
∆εξιά: Σύστηµα αποθήκευσης σε υψόµετρο 500 µέτρων, το οποίο στο παράδειγµα µας
απεικονίζεται και συγκρίνεται µε το µεγαλύτερο φράγµα στη Γερµανία (Schluchsee)
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>> Το υδραυλικό σύστηµα
αποθήκευσης ενέργειας,
το οποίο θα συµβάλει στην
αναπτυξη των Α.Π.Ε.

Παράδειγµα υπολογισµού
Αν δούµε ένα παράδειγµα υπολογισµού δύο µονάδων αποθήκευσης
ενέργειας για να καταλάβουµε τις σχέσεις και τις διαστάσεις, τα οποία
υπολογίζουµε βάση της αρχής των παλινδροµικών (µεγάλων εµβόλων).
Η πρώτη µονάδα παραγωγής ενέργειας έχει µια ακτίνα 150 µέτρων και η
δεύτερη µία ακτίνα 500 µέτρων.
H αποθηκευµένη ενέργεια που επιτυγχάνεται µε ένα βράχο µε πυκνότητα
2.500kg/m³ και µε µία µειωµένη πυκνότητα 1.500 kg / m³ (λαµβάνεται υπόψη
το νερό που αντικαθιστά το βράχο), όπου r = 150 µέτρα, είναι:
E150m = 13GWh χωρητικότητα αποθήκευσης. Αυτή ακριβώς είναι η ικανότητα
του σταθµού αποθήκευσης στην Atdorf Schluchseewerk AG.
Εάν αυξηθεί η ακτίνα Ε στα 500µ, τότε η χωρητικότητα αποθήκευσης αυξάνει
στα: E500m = 1.614GWh, χωρητικότητα αποθήκευσης, το οποίο είναι περίπου
το ποσό της ενέργειας της τρέχουσας ηµερήσιας συνολικής παραγωγής στη
Γερµανία.
Το παράδειγµα δείχνει πως µε τον βέλτιστο συνδυασµό της αιολικής και
ηλιακής µπορεί να αποθηκευτεί ενέργεια µε χωρητικότητα πάνω από δύο
ηµέρες. Συνεπώς θα ήταν επαρκές για την Γερµανία αν είχαµε δύο
εργοστάσια αποθήκευσης, τύπου παλινδροµικού και το καθένα είχε µε µία
ακτίνα 500 µέτρων. Οι απαιτήσεις σε χώρο θα ήταν µικρότερες από δύο
τετραγωνικά χιλιόµετρα και συνεπώς ασύγκριτα µικρότερη από αντίστοιχα
τεχνικά φράγµατα. Επιπλέον µε τη µέθοδος αυτή δεν χρειάζονται κατασκευές
τεχνικών φραγµάτων, δηλαδή παρέµβαση στη φύσης, η οποία θα µπορούσε
να παραµείνει στη φυσική της κατάσταση.
Το κόστος των παραπάνω µοντέλων
Η ιδέα για την αποθήκευση της ενέργειας µε την αρχή των παλινδροµικών, µε
µεγάλα έµβολα, είναι νέα και ως εκ τούτου µπορεί να είναι µόνο µια κατά
προσέγγιση εκτίµηση του κόστους. Ωστόσο υπάρχουν ήδη αξιόπιστα στοιχεία
για τα απαιτούµενα συστατικά, δεδοµένου ότι τα επιµέρους στάδια της
παρασκευής είναι συµβατικής µορφής. Για τον διαχωρισµό µιας πέτρας
γρανίτη χρειάζεται πρώτα – πρώτα µία κατάλληλη θέση, όπου ο γρανίτης
είναι σχεδόν στην επιφάνεια του υπεδάφους. Αυτό το συναντάµε στη περιοχή
του Schwarzwald, κοντά στη Στουτγάρδη.
Στο επιθυµητό σηµείο θα πρέπει να γίνει µία διάτρηση ενός χιλιοµέτρου για
να επιτύχουµε µια µεγάλη ακτίνα των 500 µέτρων. Στη συνέχεια θα γίνουν
δύο κυκλικές σήραγγες η κάθε µία µε ακτίνα 500 µέτρων. Συγκριτικά η
σήραγγα για το πείραµα αναζήτησης των στοιχειωδών σωµατιδίων στο CERN
κοντά στη Γενεύη, έχει διάµετρο 28 χιλιόµετρα. Από την επιφάνεια θα
ανοιχτούν οπές στις κυκλικές σήραγγες και σε αυτές τις τρύπες θα εισαχθούν
πριόνια από σύρµα για τον διαχωρισµό του γρανίτη. Η διαδικασία αυτή είναι
γνωστή από την εξόρυξη γρανίτη. Επειδή ο γρανίτης είναι πολύ δύσκολος
στην κατεργασία και πολύ σκληρός, θα υπάρχει σίγουρα σηµαντική φθορά
του σύρµατος και αναµένεται να κοστίσει 10 € ανά τετραγωνικό µέτρο της
επιφάνειας της τοµής.
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Για την κοπή της εν λόγω εγκατάστασης τα έξοδα ανέρχονται κατά συνέπεια
στο ύψους περίπου των 32 εκατοµµυρίων ευρώ.
Η κατασκευή της σήραγγας είναι επίσης πολύ ακριβή και θα υπολογίζεται µε
την τιµή των 50.000 € ανά µέτρο, αυτό σηµαίνει έξοδα της τάξης των
360 εκατοµµυρίων. Το κόστος άλλων συστατικών, όπως οι αντλίες, οι
γεννήτριες και οι γραµµές σύνδεσης εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τον
ακριβή σχεδιασµό των εγκαταστάσεων και δεν περιλαµβάνονται στην
προκαταρκτική εκτίµηση, δεδοµένου ότι είναι ανεξάρτητα από την
τεχνολογία. Η τιµή του συστήµατος χωρίς µετατροπέα είναι της τάξεως των
400 εκατοµµυρίων ευρώ περίπου.
Το κόστος αυτό αρχικά φαίνεται µεγάλο, αλλά χρειάζεται να το δούµε σε
σχέση µε την αποθηκευµένη ενέργεια. Το κόστος ανά κιλοβατώρα είναι 0,24€
πολύ κάτω από τα 50€ που κοστίζουν αντλιοστάσια από φράγµατα στους
σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Προβλήµατα
Όπως µε όλες τις νέες τεχνολογίες δεν µπορούµε προς το παρόν να
προβλέψουµε τι ακριβώς µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα. Τα τεχνικά
προβλήµατα εντοπίζονται κυρίως στην αβεβαιότητα κάθε έργου σήραγγας.
Μπορεί να υπάρχουν για παράδειγµα άγνωστες τεκτονικές διαταραχές που θα
οδηγήσουν σε διείσδυση νερού. Ωστόσο όµως µπορεί κανείς να τα συγκρίνει
µε άλλα έργα σήραγγας και να επιλέξει εκ των προτέρων την επιθυµητή
περιοχή, όπου υπάρχει πολύ µικρός κίνδυνος απροσδόκητων διακοπών.
Η στεγανότητα µεταξύ του εµβόλου και ο όγκος παλµού θα πρέπει να είναι
άριστη, ωστόσο θεωρούνται µικρές απώλειες για µεγάλη αποθήκευση
δικαιολογηµένες. Στεγανότητα προϋποθέτει ότι η εξωτερική επιφάνεια δεν
πρέπει να έχει ρωγµές και πως υπάρχουσες ρωγµές πρέπει να σφραγίζονται
πράγµα που είναι τεχνικά εφικτό µε σκυρόδεµα.
Μια άλλη πτυχή είναι η µεγάλη ποσότητα του νερού που χρειάζεται για να
γεµίσει τον κυβισµό. Αυτό το νερό θα πρέπει να λαµβάνεται από µεγάλες
υδάτινες µάζες. Για παράδειγµα θα µπορούσε κανείς να χρησιµοποιήσει ως
δεξαµενή νερού στη Γερµανία τη λίµνη της Κωνσταντίας (Bodensee). Αυτό θα
οδηγούσε σε ένα ανώτατο όριο διακύµανσης του ενός µέτρου για µια
εξαιρετικά µεγάλη µονάδα µε ακτίνα 500 µέτρα.
Μια εναλλακτική λύση για τις περιοχές κοντά στις ακτές είναι η χρήση του
θαλασσινού νερού. Τοποθεσίες κοντά στη θάλασσα έχουν το πλεονέκτηµα ότι
µπορούν να εκµεταλλευθούν άριστα την αιολική ενέργεια.
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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

ΚΕΝΑΚ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟ-ΣΥΜΠΑ
3RD PARTY INSPECTION ΣΤΙΣ Φ/Β ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
( Έλεγχος και πιστοποίηση Φ/Β εγκαταστάσεων)

ΕΡΕΥΝΑ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ
ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ
ΟΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ECON
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ΤΟ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ Α.Π.Ε.

∂CONOMY
Ενηµερωτικό προγράµµατος εξωστρέφειας
ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων

